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Politiszkos žinios.

Amerika.
Amerikos urėduose išeina 

vis daugiau į aikštę negražus 
urėdninkų darbai. Dar ne 
pasibaigė skandalai pačto už* 
veizdoj ir prigavystės su indi- 
jonų žemėms Indijonų Terito
rijoj, o jau pasirodė naujos. 
Su urėdninkų pagelta visokį 
didžturčiai ir kompanijos sa- 
žinosi žemes ir girias randui 
prigulinčias. Už pagelbą, 
urėdįlinkai ėmė pinigus nuo 
didžturčių. Taigi urėdninkai, 
vietoj daboti tautos savast|, 
kad jos nieks negalėtų pasi
savinti. jų pardavinėjo ypa- 
toms, o pinigus dėjo į savo 
kišenių. Dabar reikia rinkti 
vėl komisijas ir siųsti jas ant 
tirinėjimo naujų apsireišku
sių prigavysčių. Tirinėjimai 
gi ir užlaikymas komisijų kas 
tuoja tautai ne mažai pinigų. 
Kad sykį išvalyti bent kiek 
Amerikos urėdus nuo netei
singų urėdninkų, reikia sykį 
išliuosuoti urėdus nuo įtek
mės sudemoralizuotų politi
kierių. Kol tie turės įtekmę 
ir galės aprodyti urėdus savo 
padėtojais, tol Amerikos urė
duose ne truks neteisingų, 
parsiduodančių urėdninkų. 
Dabar gi politikieriai dalina 
urėdus, jie gali prašalinti 
nuo vietų didesnę dalį jiems 
ne patinkančių urėdninkų.

Jeigu tarybose Maskolijos 
su Japonija, reikaluose įtek
mės šitų viešpatysčių rytinėj 
Arijoj, Japonija pasirodo teip 
nenuolanki, tai maskoliai-nu- 
riuri. kad Japoniją padrąsina 
Amerika; ant galo ir Ameri
kos laikraščiuose ne trūksta 
erzinančių maskolius straip
snių, nors kartais gana juo
kingų, rodančių, kad Ameri
kos laikraštininkai dar men
kiau su geografija susipažinę 
negu jų sandraugai prancū
ziški. kurie tame seniau sto
vėjo ant pirmos vietos. Per
eitą sanvaitę antai veik - visi 
Amerikos laikraščiai garsino, 
jog Amerikos laivynės minis- 
teris prisakė viršininkui Ame
rikos laivynės. esančios ryti
nės Azijos vandenyse, admi- 
ralui Evans, kaip tik užgims 
karė terp Japonijos ir Masko
lijos, užimti Mandžurijos mie
stą Mugdeną. Kaip gi vienog 
tą Amerikos admirolas galės 
padaryti? Nors jis turėtų ir 
dešimtį kartų tvirtesnę laivy- 
nę, jis su ja Mugdeno užimti 
ne galės, kadangi tas miestas 
yra toli nuo jūrių, viduryj 
Mandžurijos ir dagi ne prie 
tokios upės, kuria kariški 
laivai galėtų plaukti. Per 
sausžemį Amerikos laivai 
plaukti juk ne galės, dar to
kių laivų Amerikos išradė
jai ne išmislijo. Su laivyne 
todėl maskolių išvyti iš Mug
deno amerikonai ne galės, o 
žemės kariumenė Amerikos 
teip silpna, teip mažai jos yra, 
kad maskoliai su ja visai ne- 
sirokuoja. Maskoliški laik
raščiai juokiasi iš Amerikos 
gązdinimų ir atsako, jog Mas- 
kolija ne reikalauja paisyti 
ant Amerikos užsimaoymų.

Savo laike Amerikos laik
raščiai garsino, jog Amerikai 
pasisekė padaryti su Chinais 
sutarimą, pagal kurį Ameri
kos prekystai liekasi atidary
ti du Mandžurijos purtai.Gir- 
tiesi vienog, kaip dabar pasi
rodo, ne buvo ką, kadangi 
Mandžurija yra maskolių ran
kose ir kol jie čia pasilieka, 
Amerikos su Chinais padary
tas sutarimas ne turi vertės. 
Pasitraukti iš Mandžurijos 
maskoliai nesirengia ir iš jos 
nepasitrauks, kol ją- kas per 
karę ne išvys. Ir Chinai, ro

dosi, nesirengia dabar pripa
žinti Amerikai tą, ką per pa
darytą sutarimą pasižadėjo; 
sutarimas gi tas dar nė Ame
rikos senato neužtvirtintas. 
Iš to užvilkimo maskoliai pa
sinaudojo ir padarė su Chi
nais naują sutarimą, kuris į 
nieką paverčia Amerikos pa
darytą. Pagal maskolių iš
darytą sutarimą: išnaudoti 
kastynes, dirbdinti geležinke
lius, vesti prekystą Mandžuri- 
joj tik maskoliai turi tiesą. 
Muitinyčiosturi butpochinie- 
čių ir maskolių užveizda. Jei
gu dėl to sutarimo užgimtų 
su kuom nors karė, maskoliai 
su chiniečiais iš vien ves ją; 
jeigu gi dėl kokių priežasčių 
Chinai nuo karės atsisakytų, 
ves ją vieni maskoliai. Man
džurijos gubernatorių Chinų 
raudas gali paskirti tik tokį, 
ant kokio maskoliai sutiks, 
jį vienog maskoliai gali nuo 
urėdo prašalinti. Taigi pa
gal naują sutarimą maskoliai 
tiek jau valios turi Mandžuri- 
joj, kaip ir kiekvienoje Mas
kolijos gubernijoj, o užgimus 
karei, chiniška kariumenėtu
ri ateiti maskoliams į pagel- 
bą. Amerikos prekystą ati
duota su visu aut maskolių 
malonės.

Nors Filipinų gubernato
rius nuolatai savo raportuose 
garsina apie pasidavimus čie- 
lų pulkų {>a®ikėlėlių, bet dar 
vis yra gana besipriešinančių 
amerikonams filipiniečių. Ma
tyt jie ne teip silpni, jeigu 
išdrįsta užpulti net ant mies
tų. Pereitą sanvaitę jie už
puolė net ant kelių miestų, o 
viename jiems pasisekė pa
veržti net kelias kanuoles ir 
užmušti daugiau amerikonų 
ir jų pritarėjų negu susitiki
muose ant lauko. Matyt ant 
Filipinų dar ne greitai maiš
tai bus suvaldyti, o vedimas 
karės su pasikėlėliais ne ma
žai Amerikai pinigų ištrau
kia.

Rytini Azija.
Apie nesutikimus Maskoli

jos su Japonija vis priešta
raujančios ateina žinios. Iš 
tų prieštaraujančių žinių 
vienog matyt, kad nesutin
kančioms pusėms nepasisekė 
susitaikyti, bent iki šiol ant 
susitaikymo nerado pamatų.

Kada po pirmutinių paska
lų apie neva užgimusią terp 
Maskolijos ir Japonijos karę 
ant Europos bertių pradėjo 
iš palengvo vėl kilti pirma 
nupuolęs kursas japoniškų ir 
maskoliškų procentinių po- 
pierų, dabar vėl kilimas ne 
tik pasiliovė, bet vėl kursas 
tų popierų pradėjo pulti. To 
ne gana: Anglijos asekurati- 
jos draugystės atsisako aseku- 
ruoti.kad ir už didžiausią pre
kę,japoniškus laivus, kadangi 
laiko karę Japonijos su Mas- 
kolija už neišvengiamą; laike 
karės esanti Europos vande
nyse japoniški prekėjų laivai 
galėtų patekti į maskolių ran
kas, kadangi laike karės ir 
prekėjų laivus gaudo kariau
jančių tautų laivynės.

Japonijos sostapilėj atsibu
vo japoniškų ministerių ro
dą, bet ką ministeriai nutarė, 
tikrai nežinia, mena vienog, 
kad nutarta nenusilenkti, ka
dangi nusilenkimas dabar, at- 
eitėj vėl turėtų pagimdyti 
dar didesnius nesutikimus ir 
karę dar sunkesnėse negu da
bar sanlygose. Maskolija, 
turėdama daugiau laiko, tik 
geriau į karę prisirengtų ir 
todėl karė su ja butų dar 
sunkesnė negu dabar. Išsi
žadėti savo siekių Japonija ne 
gali, kadangi be karės Masko
lija ją nustumtų į eilę silp
nų, be įtekmės viešpatysčių.

To nieks ne nori, todėl nieks 
be karės ne pasiduoda; tik 
pergalėtam karėj priešui gali 
kokius nori pergalėtojas rei
kalavimus statyti, ne perga
lėtas gi negali ant visko su
tikti, ne pabandęs ginti savo 
svarbių reikalų.

Tarybos terp maskoliško 
{lasiuntinio ir Japonijos už- 
rubežiuių dalykų ministerio 
vėl užkliuvo; maskoliškas pa
siuntinys laukia nuo savo 
rando naujų instrukcijų.

Maskoliai ne leido išlipti 
ant krauto porte Yongampho 
japoniškos ambasados sekre
toriui; jis turėjo keliauti ant 
laivo į Wlju ir ten galėjo iš
lipti ir keliauti toliau į Korė
jos sostapilę.

Prancūzijos ir Vokietijos 
užrubežinių dalykų ministe
rijose tiki, kad iš dabartinių 
nesutikimų Maskolijos ir Ja
ponijos gali neužilgio užgim
ti karė.

Maskoliški laikraščiai gar
sina. buk anglijonai užėmė 
dalį pietinės Persijos ir buk 
ant jų išvijimošacho jenerolas 
pareikalavo 50000 kareivių, 
kiek Persija ne gali siųsti. 
Gal būt, kad tą laikraščiai 
tyčia garsina, kad išteisinti 
traukimą maskoliškų kareivių 
ant Afganistano ir Persijos 
rubežių. Visi veik maskoliš
ki laikraščiai smarkiai užsi
puola aut Anglijos ir Ameri
kos už pritarimą Japonijai ir 
šaukia į karę kad ir su visoms 
trįms šitoms tautoms.

Pasibaigė 30 metų besitrau
kianti karė ant salos Sumat
ros terp Holandijos ir Ačino 
sultano. Dabar suHanas pa
sidavė ir pripažino Holandi
jos valdžią.

Balkanų pussalis.
Kaip dabar pasirodo, pa

skalas apie užmušimą svar
biausio Macedonijos pasike
lelių vadovo, Sarasovo, buvo 
neteisingu: Sarasov ne tik ne 
tapo užmuštas, bet ne tajKi 
nė pašautas.

Maištai Macedonijoj vienog 
ištikro eina,bent šiuom kartu, 
mažyn ir pavojus karės terp 
Bulgarijos ir Turkijos beveik 
su visu išnyko. Teip Bulga
rija,kaip ir Turkija paleidžia 
pašauktus po ginklu rezervo® 
kareivius.

Sultanas žada atleidimą {>a- 
dedantiems ginklus pasikėlė- 
liams ir atstatyti išdegintus 
turkiškų kareivių miestus ir 
kaimus, žada sušelpti badą 
kenčiančius gyventojus. Su
tinka įvesti reikalingas ant 
pagerinimo gyventojų būvio 
reformas. Tas išlygas, nesi
tikėdami pašalinės jiagelbos, 
priima ir pasikėlėliai. Net 
garsus Sarasov išleido atsi
šaukimą, kuriame kalbina pa- 
sikėlėlius padėti ginklus ir 
priimti sultano pasiūlytas iš
lygas, kadangi, bent dabar, 
nėra vilties, kad palaikant 
pasikėlimą, galima būt dau
giau pelnyti.

Taigi Turkijos sultanas ža
da įvesti reikalaujamas Au
strijos ir Maskolijos reformas 
Macedonijoj, žada pašelpą 
gyventojams, tik klausymas, 
ar galės savo pažadėjimus iš
pildyti. Nė pagerinti gyven
tojų būvį, nė įvesti kokias 
nors reformas ne galima be 
pinigų, o Turkijos iždas teip 
tuščias, kaip beturčio kiše
nine. Iš kur todėl sultanas 
ims pinigus ant pagerinimo 
gyventojų būvio ir ant refor
mų? Matyt,kad sultanas da
vė pažadėjimus tik teip sau, 
bet su išpildymu jų nesisku- 
bįs. Jeigu Turkija gautų 
kur pasiskolinti pinigų, ji be 
abejonės pasistengtų savo pa
žadėjimus išpildyti, bet ji tu
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ri jau daugiau skolų, negu 
gali išmokėti, todėl nieks jai 
nieko ne skolina. O kad be 
pinigų reformų įvesti negali
ma, tai nepaisant ant smar
kaus reikalavimo Austrijos ir 
Maskolijos, viskas po senovei 
Išsiliks. Kaip dabar sulta
no urėdninkai liųia ir išnau
doja gyventojus,^ teip pasi
liks ir ant toliau, kol ant ga. 
lo, negalinti kęsti išnaudoji
mo gyventoja i, vėl ne pasikels. 
Teip bus iki galui, kol Tur
kija su visu nesugrius. Dru- 
tinti Turkiją jau per vėlu; 
kada buvo aut to laikas, to 
nieks ne darė, dabar jos iš
matai supuvę, o dėl stokos iš
tekliaus, naujų jmdėti ne ga
lima. Kaip kiekvienas žmo
gus, sulaukęs senatvės, mirš
ta, teipjau nyksta ir puola 
viešpatystės, jeigu Jų gyven
tojams trūksta gyvybės, pro
to ir doros, ypač gi jeigu 
trūksta tėvynės meilės. Pas 
puolančias tautas to visko 
trūksta, todėl jų valdytas ir 
drasko drutesni kaimynai.

Dabar prieš sultano valdžią 
pasikėlė gyventojai apskričio 
Agir, prie Raudonųjų jūrių 
Įtakrančių; Albanijoj teipos- 
gi pasikėlimas ne suvaldy
tas. Ant laikymo po ginklu 
kareivių nėra pinigų, o be 
kareivių maištų suvaldyti ne 
galima. Dėl nuolatinių maiš
tų Turkija puola vis į dides
nį vargą; turi ateiti laikas, 
kad ir sultano mašna išsi
baigs, jeigu pirm to kaimy
nai ne išdraskys griūvančios 
Turkijos, kaip šimtas metų 
atgal išdraskė Lenkiją su Lie
tuva.

Anglija.
Anglija rengiasi vėl atnau

jinti karę prieš Pasiutusį Mu
lą. rytinėse Afrikos į »a k ra ri
tėse. iMuom kartu, pamo
kinti ne|>aaisekimu, anglijo
nai nori geriau į karę pasi
rengti. Karė išdžiuvusiuose 
tiruose, kur slepiasi Muilą 
sunki dėl stokos maisto ir 
vandens. Reiks todėl angli- 
jonams lygiai maistą, kaip 
vandenį gėrymui kareivių 
su savim paimti. Muilą Jau
čia, kad geriau Įiasi rengus 
anglijonams, jam sunkiau 
bus su jais kovoti; Muilo* ka
reiviams trūksta geresnių 
ginklų. Jis todėl užsimanė 
pabandyti, ar negalima bus 
apvaldyti stovintį Illig porte 
itališką karišką laivą ,,Lom- 
tardia”. 600 Muilo* karei
vių užpuolė ant itališko lai
vo ir išmušė diktai italijonų; 
kad apsaugoti laivą, „Lom- 
bardios" kapitonas priverstas 
tapo išplaukti iš porto.

Atidavimas Suvienytoms 
Valstijoms Alaskos plotų, ku
riuos kanadiečiai laikė už sau 
prigulinčius, baisiai juos įer
zino; kanadiški komisoriai at
sisakė pasirašyti po sutarimo 
protokolu. Kanados laikraš
čiai šaukia, jog jeigu Angli
ja ne gali apginti Kanados 
plotų, tai toje angliška val
dyba turi su visu atsiskirti 
nuo Anglijos ir pasigarsinti 
už neprigulmingą republiką.

San Domingo.
Republikoj San Domingo, 

vidurinėj Amerikoj, užgimė 
vėl revoliucija. Daug miestų 
šiaurinėj republikos daly] 
pristojo prie revoliucijos. 
Mieste Puerto Plato susitvėrė 
tuomtarpinis revoliucijonie- 
rių randas; už prezidentą iš
rinko jenerolą Morales, gu
bernatorių to portinio miesto.

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Vilniaus gubernatorius pa

garsino, buk Argentinos ran
das pranešė, jog mieste Bue

nos Aires gyvena paeinantis 
iš Maskolijos mergų prekėjas 
Saltovski. matomai žydas.1 
Gegužio mėnesyj jis atgabeno 
į Buenos Aires jo suviliotą 
merginą vilnietę ir patalpino 
ją paleistuvystės namuose. 
Berželio mėnesyj vėl iškelia
vo į Maskoliją jieškoti šviežio 
tąvoro Buenos Aireso palei
stuvystės namams. Tegul 
todėl Lietuvos mergino® ap
sisaugos ir |tažadėjimams ne
pažįstamų tegul ne tiki.

Vilniuje, ant Škaplierinės 
ui y čion, namuose Svirskio,už
gimė gaisras. Pasirodė, jog 
gaisras užgimė nuo Įdiegirao: 
grindys kambario, kuriame 
pasirodė ugnie,buvo kerosi n u 
aplieto®. Nužiūri patį namų 
savininką, ir ji® likosi suareš
tuotas.

4 d. ®{>alių, ant Šiaudinės 
ulyčio®,sudegė dirbtuvė® len
ktų mebelių Gilelso. Blėdį 
ugnie® padarytą skaito ant 
10000 rublių.

3 d. s{>alių Vilniuje likosi 
suareštuotas Vilniaus gyven
tojas Stankevyčiu® už dvipa- 
tystę: ji® mat aĮmivedė su Ju
ze Birutavičiute ir Gutarevi- 
čiute. Abidvi Jo motery® gy
vena Vilniuje. Stankevičia 
Besigina, kari turi dvi pačias.

Vilniau® gubernatorius da- 
leido Leoniškiuose Išrengti 
didelę skurų išdirbinyčią. 
Rengia Ją turtingas žydas 
Goldstein.

Apie Kalėda® atkak® į Vil
nių pažįstamas gerai ir Ame
rikoj lenkiškas pianistas Pa- 
d ere w® k i ir duos keli® koncer
tus.

3 d. gruodžio (pagal mas
kolišką kalendorių) Vilniuje 
bu® pardavinėjami dvarai ir 
ūkė® už skola® Peterburgo — 
Tūlo® bankui.

Prie I Vilniau® vyriško® 
gimnazijos yra 9 liuoso® sti
pendijos ir 13 vietų neturtin
giem® mokintiniam® rando už
dėtame penai jonate.

Peterburgo turtingų žydų 
draugystė pastatė Vilniuje 
du dideliu namu su pigiai® 
gyvenimais žydams. Abiejuo
se namuose yra 200 gyveni
mų. Gyvenimai pigu®, po 
2 rub. 40 kap. iki 4 rub. 80 
kap. ant mėnesio; kitur, net 
ant priemiesčių, teip pigiai 
gyvenimų gauti ne galima. 
Prie namų yra ir vaikų d a bo
toj i m o įtaisa, kur einanti į 
darbą, už 10 kap. ant sanvai
te®, gali išlikti savo vaiku®; 
yra teiposgi ligonbuti® ir am- 
buliatorija; ne trūksta nė pi- 
jiego® varstotams visokių 
amatninkų. Iš 180 užimtų 
gyvenimų, 30 gyvena krikš
čionys.

Ant rudens, reikalaujanti 
pinigų ūkininkai skubinasi 
parduoti savo darbo vaisius, 
per tai antai javų prekės Vil
niuje nupuolė, didesnes pre
kės laikosi ant daržovių, bet 
galima laukti, kad neužilgio 
ir daržovės atpigs.

1901 metuose Vilniuje pa
simirė išviso 3507 ypatos, o 
1902 metuose ant 272 mažiau, 
taigi 3235;taigi 1901 metuose 
ant 1000 gyventojų išpuolė 
mirčių 20,5, o 1902 m. 18,7. 
Daugiausiai negyvų vaikų už- 
gema terp žydų, mažiausiai 
terp katalikų: 1901 m. negy
vų užgimusių vaikų pas žy
du® buvo 127, pas stačiatikiu® 
13, pas katalikus 11; 1902m. 
pas žydus 102, pas stačiati
kius ir katalikus po 12. Nuo
šimtis mirčių Vilniuje dides
nis negu: Norvegijoj, Švedi
joj, Danijoj, Holandijoj, Bel
gijoj, Anglijoj, Šveicarijoj, 
Airijoj, Škotijoj, Prancūzi
joj, Vokietijoj, Italijoj, bet 
mažesnis negu Austrijoj, Ru
munijoj, Serbijoj, Vengrijoj

ir Maskolijoj; iš Maskolijos 
gubernijų tik Latvijoj nuo
šimti® mirčių mažesni® negu 
Vilniuje.Vilniuje didžiausia® 
nuošimti® mirčių pasitaiko 
terp katalikų: 1901 metuose 
mirčių terp katalikų buvo 
31%, terp žydų 21,4%, terp 
stačiatikių 18,3%; 1902 me
tuose: terp katalikių 26,2%, 
terp žydų 20,4%, tėrp stačia
tikių 15%. Beveik pusė nu
mirusių yra vaikai iki 5 metų 
amžiaus; taigi aiškų, kad Vil
niau® gyventojai nė sveikai 
ir nesumaniai augina savo 
vaiku® ir mažai ant jų sveika
tos paiso, yjiatingaigi kata
likai.

Gyvenanti® Vilniuje Stecki 
pranešė {Milicijai, jog 1 d. 
®|>alių Jo {lažįstama Pajevskie- 
nė, gyvenanti Irkiick<7vhote- 
lyj, išsivedė jo 8 metų dukte
rį ir bu ją prapuolė^ Kur ji 
dingo, nežinia; nė {liolicija nė 
Jokio jo® pėdsakio Uesusekė.

Vilniuje niio skutų, mato
mai pastipusių galvijų, užsi
krėtė'®! beriš k u maru darbi
ninkas Suravičiau® skurų iš- 
dirbinyčio® K. Cjiodkevič. 
Apsirgusį nugabeno į Savič 
ligonbutį. Yra viltis, kad li
gonį pasiseks išgydyti.

Lydo®, Vilniau® gub.
Lyda įsitaisė mąžą parką 

Įtasivaikščiojimui gyventojų. 
Parka® likosi {lareogtas ant 
klampynių esančių prie mies
to. Klampynė® likosi išdžio
vinto®, ant jų {laapdino me
deliu®. Prie rengimo parko 
dykai darbavosi j įšaukti ant 
pasi mokinimo kareiviško® tar
nyste® jauni vaikinai. Parke 
yra gimnastiški pritaisymai 
ir scena teatrališkiem® per
statymam®. Vakafai® vasa
ros laike grajija kareiviška 
muzika. Už įėjimu į parką 
ima po 10 kap., tąigi gana 
brangiai, bet surinkti pinigai 
eina ant naudo® Besimokinan
čios jaunuomenė®, ‘gaila tik, 
kad ir mokintiniai, už įėjimą, 
turi mokėti lygiai kaip ir su
augusios yi>atos. Tokiu bu
bu, kaip matyt, beturčiam® 
{tarka® naudo® neatgabena, 
jie iš jo negali naudotiesi. 
kadangi ne turi atliekamų 10 
kap., o kartais ne vienam to
kio® sumos turi užtekti ant 
prasimaitinimo per visą die
ną.

Iš Viailno, Vileikos pav-, 
Vilniaus gab

Šitose aplinkinėse rugiai 
ant šiaudų išrodė gražus, bet 
grudų iškulia mažai. Vasa
rojai užderėjo geriau. Bul
vės prapuolė, žmonelės ne su
rinko nė sėklos; dvaruose di
delius plotus bulvėms užsody- 
tus išarė ir jų vietoj užsėjo 
dobilus. Šieno, kur jį galė
jo nupiauti, surinko 50, kaip 
kitur vos 20 pūdų nuo desiati- 
no. Tvanai, buvę- Čia laike 
šienpiutės,nunešė daug šieno; 
šienas juodas, pagedęs, dobi
lus piovė vos vieną kartą. 
Daug pievų yra dar nenušie
nautų, kadangi dėl vandens 
negalima į žemesnes pievas 
įeiti.

Iš Druskeninkų, Grodno 
gub. į

28 d. rugsėjo kaime Prival
kuose, netoli Druskeninkų, 
pa si u t ęš vilkas sukandžiojo 
8 ypata®. Vilka® . atsivilko į 
kaimą rytmetyj ir užpuldinė
jo ant kiekvieno patikto ūki
ninko. Vydamas j šunį, vil
kas įbėgo net į priemenę vie
no buto. Neregė sęnelė, iš
girdusi staugimą šunie®, išėjo 
į priemenę. Vilkas tųojaus 
ant jo® ir užpuolė IT baisiai 
sukandžiojo. Ant jo® riksmo 
išbėgo su kačerga broli® už
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pulto® senelė® ir teip vilkui 
drūčiai sudavė, kad jis iŠ 
priemenio® išbėgo; paskui ra
do į pastipusį tauj pačiam 
kaime imi tiltu. Išviso kaime 
vilkas sukandžiojo 8 žmonės. 
Sukandžioti atvažiavo į Drus- 
keninkus pa® daktarą. Ke
turi iš jų sukandžioti sunkiai 
į galvą; viena® turi nukastą 
nosį, kita® ausį. Iš Dnuke- 
ninkų juo® išsiuntė į Grodną, 
o iš čia be abejonė® šių® į 
Pasteurinę gydinyčią Vilniu
je arta į Varšavą.

Iš Slucko pav., Minsko 
gub.

Šitame pavietyj paskuti
niuose laikuose terp kaimų 
gyventojų pradeda platinti® 
naminė pramonė, kaip antai: 
dirbimas medinių rogių, ratų, 
akėčių, viedrų, statinių; py
nimas gurbų iš karklų; ne 
trūksta te i {Miegi po kaimu®: 
kalvių, kriaučių, šiaučių, au
dėjų, balnių ir puodžių. Pra
monę tą vienog labiausiai 
stabdo stoka reikalingo® me- 
dego® ir ne galėjimas parduo
ti išdirbimų, kadangi ant 
vietos pirkėjų nėra, o prista
tymas {didesniu® miestus sun
kus dėl netikusių kelių. Ge
riausiai stovi puodžiai, ka
dangi jų pigius išdirbinius, 
nesant kitų, turi pirkti to {>a- 
tie® {laviečio kaimų gyvento
jai.

Iš Kauno.
Čianykščioj žemdarbystės 

draugystėj užmanyta su spe- 
ciališkai® m ienai s sutverti 
dalį žemdarbystė® ir naminė® 
ūkės draugystė® Zarasų pa
vietyj. Speciališkai už mierį 
ta draugystė® dali® turėtų iš
naudojimą vandenų ant augi
nimo žuvių ir pagerinimą 
vandeninių kelių. Mat Za
rasų jiavietyj yra net #50 
viorstų upių, {puolančių į Ne
muną ir Dauguvą; reikia jas 
išvalyti ir pagilinti, o jostiks 
medžių leidimui į Dauguvą 
ir į Nemuną. Ežerų pavietyj 
yra 511, jie užima plotą 34- 
000 desiatinų; ežeru® tuo® ga
lima sunaudoti ant auginimo 
žuvių, o iš to visa® {lavietis 
turėtų ne mažą naudą.

Iš miestelio Dvorec, 
Grodno gub.

Likosi čia 1 d. spalių pa
šventinti pamatai naujai sta
tomos . mūrinė® katalikiško® 
bažnyčios. Senoji medinė 
bažnyčia, statyta dar 1516 
metuose, taigi laikuose Len
kijos neprigulmystės, pradėjo 
jau griūti, medžiai supuvo, 
pataisyti ne buvo galima; o 
kad bažnyčių medinių statyti 
ne daleidžia valdžios, tai at
sėjo statyti murinę.

Išeivystės tyrinėtojai.
Kadangi paskutiniuose me

tuose išeivystė iš Lietuvos ir 
Lenkijos neišpasakytai pasi
didino ir dar vis didinasi, tai 
maskoliška vidau® ministeri
ja rengiasi siųsti į Lenkiją, 
Lietuvą, net į Ameriką spe- 
ciališkus tirinėtojus, ant iš
tyrimo priežasčių išeivystės, 
kad persitikrinti, ar ne bus 
galima tą išeivystės vilnį nu
kreipti ant Kaukazo,į Siberi- 
ją, Mandžuriją, ar į vidurinę 
Aziją. Rodosi, kad tą pada
ryti maskoliam® ne pasiseks. 
Žmonės iš tėvynės keliauja 
svetur todėl, kad namieje 
sanlygos lygiai ekonomiškos 
kaip ir politiškos netikusios; 
svetur išeiviai randa geresnes 
negu Maskolijoj ekonomiškas 
sanlygas ir didesnę laisvę. 
Kągi Maskolija gali duoti 
lietuviškiem® ir lenkiškiems 
išeiviam® ant Kaukazo arba 
Siberijoj? Nieko daugiau,

kaip tą patį vargą ir prispau
dimą, uždraudimu®, kokiu® lie
tuviai nuo maskolių valdžių 
kenčia ir Lietuvoj. Be prie
žastie® niek® su lengva širrlžia 
ne apleidžia tėvynės!

Paslaptį maskoliški 
šnipukai.

Maskoliško® valdžios, nega
lėdamos niekaip išnaikinti ne 
prilaukiu maskoliškam ran
dui raštų (prilankiai apie 
niekšą teisybę mylinti® rašti
ninkas ne rašys), nusprendė 
į parubežinius Lietuvos ir 
Lenkijos ajiskričiu® siųsti 
terp žmonių paslaptus savo 
šnipukus, kurie gal, kaipo 
samdininkai, bandys pasi
samdyti pas Lietuvos ūkinin
ku® ir dvarponiu®. Žinoma, 
toki paslaptį šnipukai galėtų 
būt tik lietuviai; tokių išga
mų randa® tikisi rasti terp 
atitarnavusių kareivišką tar 
nystą. Tegul lietuviai apsi
saugo®. Jeigu pasirodytų 
kur tok® išgama rando šnipu- 
kas, tai ji® privalo žinoti, kad 
laukia Jį tok® likimą®, kai] ■ 
yra nurodyta Radzevyčiutėt* 
apysakoj: „Rusvos dulkė®”, 
taigi tokiam tikri lietuviai 
turi tiesą sprandą nusukti. 
Ant užlaikymo tokių paslap 
tų šnipukų vidau® raini stori 
ja paskyrė kelias dešimtie 
tūkstančių rublių.

Policijos sargai Lietuvoj
Pagal vidau® ministerijos 

padavadyjimą, Lietuvoj lieka- ‘ 
®i įrengta nauja policija nuo 
pradžios ateinančių metų, ka
riai {>avesta daboti tvarką ar
ba. geriau sakant, šnipinėti 
{xi kaimu®. Ant Vilniau® 
gubernijos paskirta 151 raitas 
urėdninkas ir 501 sargas; vie
nas urėdninka® išpuola tokiu 
budu ant valščiaus. o viena® 
sargas ant 2500 gyventojų. 
Ant tokio jau skaitliau® gy
ventojų, jų dabojimui,bus pa
skirti po kaimus policijos sar
gai ir kitose Lietuvos guber
nijose,

Rando pašelpa audimo 
mokykloms.

Maskoliškas randas ant at
einančių metų nusprendė duo
ti pašelpą privatiškų ypatų 
parengtoms naminės išdirby®- 
tės mokyklom®. Terp turin
čių gauti nuo rando pašelpą 
yra ir viena audimo mokykla 
esanti Kauno gubernijoj.

Iš Valko, Latvijoj.
Apskričio gudas nusprendė 

protestonišką pastorių Plam-' 
schą ant prašalinimo ant vi
sados nuo pastorystės. Mat 
minėtas pastorius apkrikšty- 
jo užgimusį vaiką protestono, 
apsivedusio su stačiatike. Pa
gal Maskolijos tiesa®, jeigu 
vienas iš tėvų yra stačiatiki®, 
nore jis ir nepildytų stačiati- 
kiško tikėjimo pareigų (per
eiti į kitokį tikėjimą stačiati
kiam® uždrausta) ir nors abu
du tėvai ne norėtų, vaikai tu
ri būt stačiatikiai® ir juos ga
li krikštyti tik stačiatikiška® 
popas.

Iš Prūsų Lietuvos.
Garsus vokiečių tarnas, 

,,TilžėsKeleivio” redaktorių®, 
buvęs savo laike kunigu, 
Jurkšaitis, likosi p. Vanagai
čio apskųstas už įžeidimą, bet 
ant pakvietimo ant provo® 
neatėjo. Sudžia antrą termi
ną paskyrė ir nusprendė ant 
jo į sūdą Jurkšaitį priversti
nai atvesti.

Prūsų Lietuvos bičių au
gintojai šįmet surinko diktai 
medaus: vidutiniškai gavo po 
50 svarų iš avilio.

Stintų šįmet žvejai sugau
na teip daug, kad jų prekės 
nupuolė iki 1.50Mk.uišėpelį.



Avižos Prūsų Lietuvoj už
derėjo šįmet prastai, grudai 
lengvi: Šapelis sveria vos po 
30—50 svarų. Šiaudai paša
rai ne tinka. Bulvių daug 
supuvo.

Skyrimų reikaluose lietu
viški konservatyvai susitaikė 
bu vokiškaisiais ir nutarta 
nuo lietuvių už kandidatų į 
Prūsų seimų pastatyti Drų 
Gaigalaitį, bet jis turi prisi
glausti prie vokiškųjų kon
servatyvų. Taigi lietuviai 
beveik nieko nepelno. Rods 
liras Gaigalaitis yra geras 
liethivis, bet vokiškieji© kon- 
servatyvai jam neduos daug 
gero padaryti lietuviams. Ei
dami išvien su socialistais, lie
tuviai butų daugiau pelnę, 
kadangi socialistai nuo lietu
vių nieko tokio nereikalavo, 
kas jiems - butų galėjęs už
kenkti.

Doviluose, besikeliant per 
Mingę keturioms moterims, 
ant vidurio upės apvirto val
tis ir moterys supuolė į van- 
denį;-dvi iš jų prigėrė.

Tilžės sndas nusprendė mė
sininkų Hubertų iš Lumpėnų 
ant galvos nnkirtimo. Hubert 
25 d. gegužio Šių metų užmu
šė pieno prekėjų Zuercherį, 
jo pačių ir 5 metų dukterį, p .

21 d. spalių jjasimire Sta- 
lupienų, Darkiemio ir Gelda
pės paviečių Vokietijos par
lamento pasiuntinys Emil 
Victor Sperber. Tuose pa- 
viečiuose todėl atsibus vėl 
rinkimai. Lietuviai turi pa
bandyti, ar jiems nepasiseks 
išrinkti savo pasiuntinį. Juk 
ypač antai Stalupienų pa- 
vietis didesnėj dalyj lietuvių 
apgyventas. Jeigu tik lietu
viai eitų iš vien ir balsuotų 
už savo tautietį, net šituose 
paviečiuose galėtų išrinkti 
savo pasiuntinį į Vokietijos 
parlamentų. Velionis Sper
ber gimęs 1848 m., taigi buvo 
dar ne labai senas.

Isz Amerikos.
Rodyja žodyti ligonius.

Ntw York. Ant susirinkimo 
New York State Medical Ąssoci- 
ation, unitaristų bažnyčios kuni
gas, Wright užmanė žudyti visus 
neišgydomus ligonius, kad paliuo- 
suoti nuo kentėjimų. Tiesą tokią 
reikia pripažinti daktarų ir kunigų 
komisijoms.. Na, ar ne puikus A- 
tnerikos kunigų išradimas! Kas 
nori sutrumpinti savo gyvenimą, 
tas paprastai ne prašo nė daktarų 
nė kunigų daleidimo, bet pats tą 
atlieka, todėl ir tokios komisijos 
visai ne reikalingos. Kunigas 
Wright tvirtina, jog žudymas ligo
nių butų ženklu progreso civiliza
cijos. Matyt .iš to, kad tas kuni
gėlis apie civilizaciją ne daug pats 
išmano, kadangi žudymas persenu
sių ir neišgydomų ligonių ir šią
dien terp tūlų tautų pasitaiko, bet 
tik terp nuožmių, ne civilizuotų; 
taigi jo nurodymai yra ženklu nuož
mumo, ne civilizacijos.

Uždarbiavimai universitetą stu
dentu.

Terp studentų Yale universite
to, vieno iš geriausių Amerikoj, 
daug yra neturtingų, kurie turi ne 
tik mokintiesi, bet ir uždarbiauti 
ant užmokėjimo už mokslą ir pra
simaitinimo. Daugelis neturtingų 
šito universiteto studentų užsiima 
mokinimu vaikų turtingų tėvų; aš- 
tuoni studentai tarnavo pas numi
rėlių lydėtojus; kiti yra pieno išva- 
žiotojais, kiti ligonių dabotojais 
ir skalbinyčių agentais, o yra ir 
pardavinėjanti kvietkas ant ulyčių. 
Vasaros laike daug universiteto 
studentų iškeliauja ant .darbų pas 
farmerius, piauja šieną arba javus; 
atlieka kitokius darbus pas farme
rius. Taigi, kaip matyt, Amerikos 
universitetų studentai nesigėdi nė 
jokio darbo, griebiasi kiekvieno, 
kad tik uždirbti kiek ant gyvenimo 
reikalų.

Ant ulycziu užmuszti.
Nkw York. Pagal rando su

brinktas statistiškas žinias, skaitlius 
žmonių, pervažiuotų ir užmuštų 
ant New Yorko ulyčių,neišpasaky
tai pasidaugino: 1901m. užmuštų 
buvo 423, 1902m. 538; Šįmet gi, 
nors metai dar ne pasibaigė, — su 
viršum 1000 ypatų. Nors Londo
nas antai už New Yorką didesnis, 
bet ten per metus ne būva ne de
šimtos to skaitliaus užmuš
tų. Mat Europos miestuose visur 
geresnė tvarka, todėl tiek nelaimių 
ne būva.

Anerikoniszkos dirbtuves Ka
nadoj.

Kadangi Kanada nesiduoda Su
vienytoms Valstijoms savę už 
nosies vadžioti, kaipo atlyginimą,

uždėjo didesnius muitus ant visų 
ateinančių iš Suvienytų Valstijų 
tavorų, tai amerikoniški kapitali
stai, kad apsisaugoti nuo muitų, 
rengia Kanadoj dirbtuves. Tas 
gali išeiti tik ant labo Kanados. 
Kad teip darytų visi kraštai, Su
vienytų Valstijų politikieriai grei
tai pamatytų, kad su pagelba di
delių muitų ne ilgai galima palai
kyti krašto gėrovų, o visi pa
matytų, kad Amerikos kapitalis
tams ne tiek rupi meilė tėvynės, 
kiek asabiškas pelnas.

Atokaita ateiviu užveizdoa.
Washington, D. C. Pagal at

skaitą ateivių užveizdos, šiuose 
metuose į Suvienytas Valstijas at
kako iš viso 757046 ateiviai, arba 
ant 32% daugiau negu pernai.Terp 
ateivių buvo: 814507 iš Europos, 
29976 iš Azijos, 12572 iš kitų svie
to dalių, taigi iš Afrikos ir Austra
lijos. Kajutų pasažierių atkako 
64269. Daugiausiai ateivių atka
ko iš Italijos, nes 230622, iš Au
strijos 206011, iš Maskolijos 136- 
093. Iš Azijos atkako daugiausiai 
japoniečių, nes 19968. Terp atka
kusių ateivių buvo:- 613146 vyriš
kiai ir 243900 moterų; terp paskuti
nių 102431 neturėjo dar 14 metų. 
Nemokančių rašyti buvo 185667. 
Pinigų atsigabeno ateiviai 16117- 
513 dol.. Sugrąžinta atgal 8769, 
taigi dusyk daugiau negu per
nai.

Seimas lenklszko Zvviązko.
Wilkesbarre, Pa. atsibuvo 

seimas lenkiško Zvviązko. Ant se
kančio laiko išrinkti likosi nauji 
viršininkai. Vietoj sulenkėjusio 
lietuvio Rokošo, prezidentu 
išrinko — Marijoną Stęczynskį iš 
Chicagos; ant jo vietininko — M. 
Rzeszotarkį is Chicagos; ant jene- 
rališko sekretoriaus — Helinskį; 
ant kasieriaus — Majewskį; ant re
daktoriaus Związko “Žgodos” — 
tą patį Siemiradzkį, kuris ištikro 
geriau tą laikraštį rėdo, negu visi 
kiti iki šiol buvę redaktoriai.

Bankrutina bankai.
Paskutiniuose laikuose ypač Ma 

rilandė daug bankų nusibankruti- 
no; dabar atėjo kaleina ant Pitts- 
burgo bankų. Nusibankrutinimai 
bankų patraukia nusibankrutinimą 
visokių kitų kompanijų,kurios daug 
pinigų turėjo nusibankrutinusiuose 
bankuose. Minneapolise nusi- 
bankrutino Gold Storage Co. Sko
los kompanijos siekia 400000 dol., 
o turtas vos 260000 dol.

Alaskoj jau žiema.
Seattle, Wash. Ant Yukon 

upės, aplinkinėse Dowson, yra 16 
laivų, kurie negali įplaukti į portą 
dėl daugybės esančių lyčių, kurios 
visus laivus gali sutriuškinti. Dėl 
lyčių bėgiojimas laivų ant upės 
Yukon turėjo su visu pasiliauti. 
Ant esančių dabar ant upės laivų 
yra pasažieriai, paČtas ir aukso 
siuntiniai. Teip ankstybos žiemos 
nėAlaskoj gyvenanti žmonės ne at
mena.

Užmnsze už skolai 3 negru*.
St. Charles, La. Užgimė Čia 

smarkios muštynės terp konstabe- 
lių ir negrų, dirbančių ant Missi- 
ssippi Valley geležinkelio, kuriose 
3 negrai likosi užmušti, o 8 pašau
ti. Mat konstabeliai atėjo užimti 
negrų daigtus už jų užtrauktas 
miestelyj skolas.

Tvirtina, kad rado mamuto pė
da*.

Sugrįžęs_nuo moksliškų tirinėji- 
mų iš šiaurinės Amerikos Dras Fri
ze! tvirtina, jog ant salos Mimak, 
Alaskos pakrantėse, ant sniego už
tiko šviežias mamuto (žvėries,kurį 
laiko už seniai išnykusį) pėdas. 
Jeigu ištikro teip yra, tai reikia 
manyti, kad ant tossalutės yra dar 
nors vienas mamutas; paprastai gi 
kur yra vienas, ten yra ir daugiau 
žvėrių. Minėta salutė ne apgy
venta civilizuotų žmonių.

Ypati*zkas kersztas aut nekaltu.
Tipton, Ind. Gyvenantis čia 

Jesse McClure paskerdė savo dve- 
jatą vaikų ir kunus įmetė į grabų. 
Padarus tą, išbėgo į Indianopolis, 
kur likosi suareštuotas. Jis sako, 
kad tokiu budu jis norėjo atkeršyti 
vien savo jį apleidusiai pačiai. Ką 
gi vienog paskersti vaikai buvo 
kalti? Jie juk tėvo ne apleido!

Kareiviu pensijos.
Pagal atskaitą pensijų užveiz- 

dos, randas Suvienytų Valstijų 
šiuose metuose užsipelnusiems,bu
vusiems kareiviams išmokėjo 136 
milijonus doliarių. Kadangi per 
kelis dešimtmečius Amerika nė jo
kių karžygiškų darbų ne nuveikė, 
tai ir užsipelnusių kareivių ne gali 
būt daug, o ant pensijų išmokėta 
daug pinigų.

Ypatlszkas sūdo nusprendimas.
Wisconsino augščiausias sūdąs 

nusprendė, jog katalikiškos ase- 
ku-racijos dr-tės, asekuruotų jose 
vyriškių moterims protestonėms, 
jeigu šliubas imtas ne katalikiško
se bažnyčiose, ne privalo mokėti 
posmertinės.Kad tik iš šito sūdo nu 
sprendimo ne bandytų naudotiesi 
musų “Rymiškasis” Susivienyji
mas'

Žetncsiugai.
Corbondalk, III. White pa- 

vietyj, Wabash upėj, rado žemčiū
gus. Aplinkiniai gyventojai trau
kia iš visų aplinkinių gaudyti žem
čiūgus. Kad Wabash upėj yra 
sliekai dirbanti žemčiūgus, tą ži
nojo nuo seniai, bet jų dėžėse ne
rasdavo daug, todėl ir užsiiman
čių gaudymu ne buvo daug.

Paskendo laivas.v
San Francisco. Cal. Netoli 

Baudon, Oregono pakrantėsė, 20 
spalių paskendo garlaivys “South 
Portland”. Ant jo buvo 46 juri
ninkai ir pasažieriai. Iš jų tik 7 
išsigelbėjo, kiti gi prigėrė.

Vaisinga negre.
Zanesville, Oh. Gyvenanti čia 

23 metų negrė Tate pagimdė ant 
syk ketvertą vaikų; svėrė jie po 
6/4 svarų: visos1'yra mergaitės. 
Minėta negrė apsivedė vos du me
tai atgal, o turi jau septynetą vai
kų: pirmą kartą pagimdė ji trįs, o 
dabar keturis; terp baltveidžių a- 
merikonių teip vaisingų moterų nė
ra.

Nemažą! pasisavino pinigu
New Holand, Oh. Pabėgo iš 

Čia tarnavus banke 15 metų kasie- 
rius Union Banking Co- Brown su 
100000 dol. banko pinigų. Suėmė 
vienog nabagą mieste San Fran
cisco.

Paplovė vaikus.
Monteroy, Cal. (puolusį į be

protystę moteriškė Iverson papio- 
ve trejetą savo vaikų; tik ketvirtą 
galėjo iš beprotės rankų atim
ti.

Nelaime tunelyj.
New York. 24 d. spalių New 

Yorke dirbame tunelyj nugriuvo 
žemė ir užbėrė dirbančius darbi
ninkus. Iš darbininkų 10 likosi 
užmuštų, o keturi sunkiai sužei
sti.

Explioz(Jos.
Aurora, Mo. Netoli nuo čia, 

Stone pavietyj, prie darbo ant 
White River geležinkelio varto
jamas dinamitas expliodavo. Ex- 
pliozijos dvi ypatos likosi ant vie
tos užmuštos, o 18 likosi sunkiai 
sužeistų, terp kurių yra ir mirtinai 
sužeisti.

Elkins, VV.Va. Ant lokomo- 
tyvos darbininkiško trūkio explio- 
davo garinis katilas. Expliozijos 
keturi darbininkai likosi užmušti,o 
du sunkiai sužeisti.

Gaisrai

Brooklyn, N.Y. Miesto dalyj 
Greenport sudegė medžių krautu
vės ir oblinyčios. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant 250000 dol.

St Miguel, Cal. Išdegė 22 d. 
spalių beveik visas šitas miestelis. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
300000 dol.

St. Paul, Min. Sudegt hotelis 
Francois mieste Redwood Falls ir 
daug kaimyniškų triobų ir parda- 
vinyčių. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 150000 dol.

Ashland, Wis. Viduryj šito 
miesto siautė didelis gaisras, kuris 
pridirbo blėdies ant 200000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Brooklyn, N.Y. Ant viršutinio 

geležinkelio susimušė du trukiai. 
Prie to 20 ypatų likosi sužeistų, o 
terp tų 6 sužeistos labai sun
kiai.

Richmond, Va. Netoli Keys- 
ville, ant Southern geležinkelio, 
susimusė du trukiai. Prie to 5 
geležinkelio tarnai likosi užmušti, 
o 4 sunkiai sužeisti.

Sniegas.
Baldwin, Wis. 23 d. spalių 

snigo šitose aplinkinėse; sniegas 
uždengė žemę ant vieno colio sto
rai, bet jis greitai nutirpo.

Toledo, Oh. Šitose aplinkinė
se 23 d. spalių pirmą sykį pasni
go.

dimo ir per tai 20000 darbininkų 
ne teko darbo.

* Jefersonvillk, Ind. 700 dar
bininkų American Car & Foundry 
Co., kurie buvo suštraikavę, su
grįžo prie darbo. Per ktraiką jie 
iškovojo pakėlimą algų.

* Chicago, III. Chicagos gal
vijų piovinyčiose suštraikavo deš
rų dirbėjai. Darbininkai reikalau
ja didesnių algų.

5 Youngstown, Oh. ČianykŠ- 
čiose Carnegies dirbtuvėse prasi
dėjo darbai ir 500 darbininkų rado 
vėl darbą.

5 Rochester, N. Y. Štraikuo- 
ja čia 3000 kriaučių. Štraikuo- 
janti reikalauja 8 valandų darbo 
dienos.

1 St. Louis, Mo. Vežėjai Pa
cific Express Co. reikalauja pakė
limo algų ant 10%; kitaip jie žada 
štraikuoti.

T East Liverpool, Oh. Užda
rė čia 32 puodų dirbtuvi kadan
gi darbininkai pakėlė štriką.

* Philadelphia, Pa. Pasibai
gė čia štraikas parvuotojų. Per 
Štraiką darbininkai nieko ne pelnė, 
sugrįžo prie darbo ant senų išly- 
KM-

* New York. Organizacija 
mantelių siuvėjų parengė čia koo
peratyvišką dirbtuvę ir krautuvę 
ant Eldridge str.

c PiTTSBufru, Pa. American 
Flint Glass Co. pakėlė ant 5% 
darbininkų algas.

Isz darbo lanko.
r Springfield, III. Darbai ei

na čia gerai ir uždarbiai ne prasti. 
Be darbo darbininkų nėra. Stoka 
čia vien merginų. Jeigu čia at
kaktų kuo daugiausiai lietuvaičių, 
tai ne tik gautų vyrus, bet ir gerą 
darbą skalbinyciose, jeigu katra 
tekėti ne norėtų.

Navickas.
1 Washington, D.C. Specia

li ška komisija tirinėja dabar pa
duotą ateivių užveizdai skundą, jog 
anglių kastynių savininkai parsi
gabeno daug kontraktuotų darbi
ninkų prie darbų kastynėse. Dau
giausiai tokių darbininkų parsiga
beno iš Valijos ir Škotijos.

* Joliit, III. Urėdninkai 
Illinois Steel Co. gavo prisakymą 
pradėti darbus visose dirbtuvių 
dalyse. Per tai 2000 darbininkų 1 
ras vėl darbą. Minėtos dirbtuvės 
dvi sanvaiti atgal likosi uždary
tos.

1 Butte, Mont. Visos kasty- 
nės Amalgamated Copper Co. li
kosi uždarytos ant sūdo nuspren-

ISZ
Lietu viszkii dirvų._ 

10-inetiiiiN apvaiksčiojl- 
mas Dr-tta Simano 1 ►au
kauto Chicago, lIlinoiN.

Nedėlioj, 25 d. Spalių, 1903m., 
Dr-tė Simano Daukanto, kaip 
kiekvieną metą, teip ir šįmet, tu
rėjo savo iš eilės 10-metinį ap- 
vaikŠčiojimą gimimo Lietuvos is
toriko Simano Daukanto irlO metų 
existavimo Draugystės. Po pietų, 
trečią valandą. Draugystės: “Liuo- 
sybės”, “Lietuvos Sūnų”, “Tei
sybės Mylėtojų”, “Kunig.Zigman
to” ir pati “Simano Daukanto”, 
incorpore, prie 2 kapelijų, marša- 
vo iškilmingai (svetainę “Freiheit 
Turner Hali”, kur suvėjus viršmi- 
nėtoms Dr-tėms ir kitiems sve
čiams, tapo Dr-tės Sun. Daukanto 
prezidento, Ant. Gabrio,atidarytas 
apvaikščiojimas, ir prasidėjo- pra
kalbos, dainos ir dekliamacijos. 
Pirmuoju kalbėtoju buvo 'p. A. 
Olševskis, kurs apsakė trumpą Si
mano Daukanto gyvenimą, aiškino 
musų nesupratimus, kaip mus, dėl 
stokos mokslo,visokiais budais iš
naudoja gudresni. Ragino prie 
skaitymo naudingų knygų, kurių, 
pasidėkavojant geriems tautie
čiams, jau turime diktai veik viso
se mokslo šakose. Skaitydami, 
mes pataikįsime apsisaugoti nuo 
girtuokliavimų, susipažįsime su 
Hygiena, Geografija, Matematika 
ir tt.

Ona Laukiutė dekliamavo, 
“Broliai į darbą”. Alek. Bijans- 
kas kalbėjo apie Dr-tės gyvenimą 
ir SimanoDaukanto nuveiktus dar
bus; ragino prie skaitymo raštų y- 
vairaus turinio,iš kurių protą įgau
sime; Elena Jovaišiutė dekliama
vo eiles iš V. Kudirkos “Labo- 
ra”.

Dr. Graičunas kalbėjo apie A- 
merikos lietuvių. 10 m. atgal tam
sumą ir apie jų kilimą, kad Šią
dien mes jau didelį žingsnį pirmyn 
nužengėme. Aiškino ir mierius 
“Aušros Dr-tės”.

Sofija Laukiutė dekliamavo ei
lės “Man vis teip pat.” P. J. Jo
naitis kalbėjo apie prispaudimą, 
kokį kenčia musų tėvynė po mas
kolium, ir čia dėl tamsumo mus 
išnaudoja kapitalistai; todėl mes 
turime laiką nepraleisti veltu, li
uesas dienas bei valandas privalo
me pašvęsti ant mokslo, nors skai
tydami moksliškas knygas. Mel
dė klausytojų, kad moksląeiviams 
sumestume našlės pinigėlį į “Auš
ros” fondą. Ant to tapo padaryta 
kolekta; kolektavo dvi moterys ir 
surinko 118.32,kuriuos ir paduota į 
“Aušros” kasą. A. Rudauskas 
kalbėjo apie lietuvių naminius rei
kalus ir kaip mes nevisada tą atlie
kame, ką turėtume laikyti už musų 
pareigą.

Fr. P. Bradchulis kalbėjo, kad 
mes šiądien daug gražiaus apsei- 
nam, ir nors ant apvaiksčiojimo 
ne daugiausiai susėjo, pagal šio 
miesto lietuvių skaitlių, bet tas 
nėra nupuolimu.

Tarpe kalbų, 4 seserys Jovaišiu- 
tės ir viena jų draugė, g.ažiai pa
dainavo “Su Diev Lietuva”, 
“Ant marių krašto” ir “Po dva
reli vaikščiojau”. Publika, delnų 
plojimu, joms dėkavojo.
Žimontaitė dekliamavo. Besi
baigiant apvaikščiojimui, A. Gab- 
ris,Dr-tės Sim. Daukanto preziden
tas, trumpoj kalboj išreiškė padė- 
kavonę visoms Draugystėms, kal
bėtojams ir visiems, už gražu užsi
laikymą ir tt.

Šisai apvaiksčiojimas nusidavė 
labai gražiai, ir kožnas su linksma

krutinę,pripildyta meile lietuvystės 
per vakara smagiai linksminosi, 
ir kuogražiausiai visi išsiskirstė. 
Ui teip gražų parengimą prakalbų 
ir tt. Sim. Daukanto Dr-tė pilnai 
užganėdinta. Linkėtina, kad ir 
kitos Dr-tės panašius apvaikŠčio- 
jimus ir prakalbas parengtų.

M. J. Damijonaitis.

. Iš VVilkesbarre, Pa.
18 d. spalių buvo čia Rymionų 

Susivienyjimo parengtos dainos ir 
prakalbos. Dainavo vietinė Bi
rutės Dr-tė po vadovystė p. Lope
tos; dainavo ne geriausiai, bet nuo 
jaunos draugystės negalima daug 
nė reikalauti.

Kalbėtojai buvo: Kasulaitis, 
centrališkas sekretorius Rymionų 
Susivienyjimo, kun. Kudirka, Lo
peta — vietinis dudorius ir Mote- 
junas — Edwardsvillės dudorius.

Kalbėtojai ragino vieni prie 
mokslo, kiti prie meilės tėvynės, 
Ne peikė nė Tautiškojo Susivieny
jimo, bet gyrė labiausiai rymišką
jį, kadangi juk ir čigonas iŠgiria 
savo spangą arklį, jeigu jį par
duodamas, nori pasipelnyti. Vien 
Motiejūnas, kuris, kaip pats sakė
si, vos 4 mėnesiai kaip atvažiavo 
iŠ Lietuvos ir neturėjo progos su
sipažinti su sanlygoms Amerikoj, 
rėkė, kiek galėdamas (.ne rėks tau! 
Reikia mat gerintiesi kunigams, 
kad nuo vietos ne pavarytų. Ką- 
gi tąsyk veiktų), peikė, kad net 
seilės teškėjo, Tautiškąjį Susivie- 
nyjimą, sakydamas, kad tauta be 
tikėjimo ne gali užsilaikyti. Ne
žino mat nabagas, kad Tautiškasis 
Susivienyjimas teiposgi ne kliudo 
tikėjimo, tik jis ne garbina kunigų 
vietoj Dievo. Pasakojo apie peš
tynes Lapės su ledoku, tik jo pa
sakos nieks ne suprato, nesuprato 
jos, turbut, nė patsai rėksnys kal
bėtojas. Ant galo pridūrė, jog jų, 
taigi Rymiškasis Susivienyjimas 
su musų Susivienyjimu (musų už- 
duotė ne sumušdinėti bet drutint 
tautiškas organizacijas, bet to mat 
Edvardsvilles dudorius nežino.), 
taigi Tautiškąjį ir Laisvamanių; 
aiškino, jog Rymiškasis turi jau 
kasoj 5000 dol. (Ne turės mat! 
Juk jis pasilaikė ir pinigus Tautiš
kojo).

Vakaras pasisekė pusėtinai, kal
bėtojai teiposgi, išėmus Edward- 
svilles dudonų, kalbėjo rimtai. 
Kalbėta buvo apie tautiškus dar
bus. Kalbų vienog mums neuž
tenka, nes su žodžiais mes musų 
tautą ne pakelsime, ant to reikia 
atsakančių darbų, o su tokiais Ry- 
mionų Susivienyjimas iki šiol ne 
pasirodė.

Tvarka svetainėj laike prakalbų 
buvo vidutine: nors žmonės gaudė 
kaip bitys avilyj, bet didesnių 
rėksmų, nė peštynių ne buvo; vien 
vieną prisigėrusį reikėjo išmesti 
laukan. Išmestasis vienog ne pri
guli prie teip kunigų pramintų be
dievių partijos, bet priguli prie teip 
vadinamų dievočių, garbinančių 
kunigus vietoj Dievo, ne drystan- 
čių peikti ne piktų musų kunigų 
darbų.

G. T.

Iš EastSt. Loulsjll.
Jau “Lietuvos” skaitytojai žino, 

jog vyskupas Janssen prašalino 
nuo prabaŠčystos prabaŠčių čia- 
nykšČios lietuviškos bažnyčios ku
nigą Juozą Mašotą. Tas vienog 
vyskupo prisakymo ne paklausė 
laikė toliau savo rankose lietuviš
ką bažnyčią. Vyskupas kreipėsi
į svietišką sūdą. Bellvilles sudžia 
VVangelin nusprendė, jog kunigas 
MaŠotas turi atiduoti vyskupui St. 
Louiso lietuvišką bažnyčią. Ku
nigas nepasiduoda ir varo su vys
kupu provą toliau.

Kunigui Mašotui galima daug 
užmesti, bet užtai jis turi ir tūlas 
ypatybes, kokių trūksta kitiems 
musų kunigams .nešantiems jungą 
svetimtaučių vyskupų; kun. Mašo
tui ne truko drąsos pasipriešinti 
vyskupui. Jeigu tokią drąsą 
butų turėję kiti doresniejie musų 
kunigai, ne butų išsidirbusios to
kios apverktinos sanlygos, kokios 
yra dabar musų katalikiškose pa
rapijose; už lietuvių pinigus staty
tos bažnyčios ne prigulėtų svetim
taučiams vyskupams, kurie be ži
nios parapijonų, skandina musų 
bažnyčias, vien su prabaščiais su
sitarę, skolose. Ir šitame atsiti
kime kun. Mašotas pasipriešino 
vyskupui ne gindamas lietuvių sa
vastį, nė užstodamas už juos, bet 
vien todėl, kad vyskupas prašali
no jį nuo valdymo parapijos, o 
geresnės duoti ne galėjo. Taigi 
šitame atsitikime kun. Mašotas gy
nė savo asabišką naudą, o ne rei
kalus lietuvių parapijonų. Gaila, 
kad mes neturime drąsių ir tikrai 
besirūpinančių apie musų naudą ir 
savastį kunigų! Jeigu tokius turė
tume, ne butų tokio chaoso ir pa
piktinimo musų parapijose. Da
bar juk visi musų kunigai gina tik 
vyskupų reikalus ir reikalus savo 
sandraugų kunigų, su skriauda sa
vo brolių tarnaujančių vien sve
timtaučiams vyskupams!

Ir garsus Juodišius turėjo drąsą 
ne paklausyti vyskupo, atkako į 
Chicagą, per “Saulę” agitavo už 
neprigulmingas bažnyčias, bet kad 
su neprigulmingais biznio ne pa

darė, sugrįžo vėl prie prigplmingų 
ir vergauja svetimtaučiams. Kuni
gų gi stojančių už lietuvių reikalus 
mes neturėjome ir kasžin ftr kada 
sulauksime; turime vien tokius,ku
rie rūpinasi apie savo naudą, 
o ne apie naudą juos (>eniąčių lie
tuvių.

Nežinomas.

Iš Chicago, 111.
Ant “Aušros” Dr-stės pžkvieti- 

mo, vakare 24 d. spalių, Nusirinko 
į Ažuko svetainę (8301 Auburn 
avė.),delegatai nuo tūlų Chicagos 
lietuviškų tautiškų draugysčių ant

ir visi drauge tiek ne užmokėjo, 
kiek unijos prezidentas turėjo už
mokėti už nakvynę šaltojoj, o kiek 
dar turės užmokėti. Ką Lietuvos 
Sūnų Dr-tės sanariai užčėdyja už 
visokias nakvynes, tą jie gali au
kauti ant tautiškų reikalų ir jiems 
tas vis kaštuoja pigiau, negu uni
jos prezidento nakvynės šaltojoj, o 
dar kartais jam dėdės ir nugarą 
gerai su alkūnėms paglosto. Taigi 
unijos prezidentas, vietoj apgai
lėsianti Lietuvos Sūnų Dr-tės są
narius, geriau padarytų, kad ap- 
gailėstautų savę.

Nemunas.

apšnekėjimo reikalų šelpimo besi
mokinančios augŠtesnių mokslų 
lietuviškos jaunuomenės. Užkvie- 
timai išsiuntinėti buvo 18 draugys
čių, bet savo reprezentantus pri
siuntė tik sekančios astuonios 
draugystė: 1) Simano Daukanto
— K. Jokūbaitis ir Bijanąkas; 2) 
Apšvietimo Brolių Dr-tė — Jonas 
Globys, Kaz. Tamašauskis ir A. 
Braliauskas; 8) Lietuvęs jSunų — 
J. Stirbis ir Vabalinskas; 4) Jaunų 
Amer. Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubas — J. Bagdžiunas ' ir Ad. 
Zacharevičia; 5) Liuosybės Dr-tė
— J. Norvaiša; 6) Susivienyjimo 
kuopa —M. Damijonaitis ir J. 
Jonaitis; 7) Zigmanto Drftė — A. 
Žemaitis ir A. PetraviČia;-8) Tei
sybės Mylėtojų — Kaz. Jarnaus- 
kas.

Ant minėto susirinkimo galuti- 
tinai ne galima buvo niel^o nutar
ti,kadangi atsiųsti delegatai ne tu
rėjo nė jokių plianipotenlijų nuo 
draugysčių. Kalbėta vien buvo, 
kaip galima “Aušros Dr-i|ę” ge
riausiai sušelpti, Visų draugys
čių delegatai pripažino už j naudin
gą “Aušros Dr-tę", tupinčią už I 
mierį Šelpti musų besimokinančią 
jaunuomenę, palengvinti j pabaigi-j 
mą mokslo ir tokiu budu . padau-1 
ginti lietuvišką inteligacij^, kurios j 
pareiga yra darbuotiesi ant pakėli
mo musų tautos. Likosiiužmany- 
ta: arba uždėti ant siiŠelpimo Į 
“Aušros Dr-tės” mėnesines mo
kestis iki 25c. ant mietų nuo 
sąnario, arba ant kiekvieno 
draugysčių susirinkimo daryti terp 
sąnarių kolektas ir sukojektuotus 
pinigus perduoti “Aušros Dr-tei”. 
Užmanymus tuos delegatai paduos 
ant apsvarstymo savo draugysčių 
susirinkimuose ir apie nutarimus
praneŠ. Ką nutars, neužilgio ži
nosime.

. . . JAnt to paties susirinkimo ant 
naudos “.Aušros Dr-tės” sukolek- 
tuotaž2.75.

- . I
U WalkerM Mllhę
ČianykŠčiai lietuviai, n^rs jų y- 

ra čia ne daug, stovi ne žeimiausiai, 
ne žemiau už slovakus ąrba už 
ČianykšČius anglijonus, tik ypač 
paskutiniai, jeigu ką blogb padaro, 
tai pavienių ypatų darbo! laikraš
čiai ne jungia su tauta, o jeigu pa
vienis lietuvis blogai elgiksi, tai jo 
darbą Amerikos laikraščiai skubi
nasi sujungti su visa lietuviška 
tauta, už nusidėjimus viepo, reikia 
mums visiems atsakyti. ’| Teisybė, 
anglijonai, vokiečiai arl|a Švedai 
gali pasigirti tokiais pagirtinais 
darbais, kokių rerp mus hėra; tie 
gražus, pagirtini darbai visuome
nes uždengia peiktinus darbus pa
vienių ypatų. Mes svarbių visuo
meniškų darbų mažai nuveikėme, 
todėl mus žemai stato svetimtau
čiai. Apart bažnyčių, kurios tei
posgi ne mums priguli, nė daug ką 
daugiau sujungtoms pajiegoms nu-
veikėme. Reiktų, rodosi, pasirū
pinti aprūpinti ir kitokius reikalus, 
o tąsyk ir mes augščiau stovėtume 
svetimtaučių akyse.

ČianykŠčiai lietuviai gyĮvena gra
žiai, negirtuokliauja. Lštikro jų 
Čia yra mažai: vos 4 pavieni ir 2 
Šeimynos. Skaito jie liikraščius 
ir knygas ir iš to turi didėlę naudą. 
Skaitymas apšviečia pfotą; per 
skaitymą pripranta prie gražesnio 
apsiėjimo.

Darbai eina čia prastai: dirba po 
2 ir 3 dienas, uždirbame . po 15— 
20 dol. IŠ kitur pribuvusiam sun
ku gauti darbą.

j. M.

Iš Brooklyno, N. Y.
Kaip buvo jau pranešta, Brook

lyno lietuviai rengiasi įkurti Lietu
višką Tautišką Namąt Švento 
Jurgio Dr-tė ant savo susirinkimo 
apsvarstinėjo, kiek reikia imti ak
cijų; į minėtą draugystę ir čia- 
nykštis unijos prezidentas priguli. 
Tasai tuojaus pradėjo visa gerkle 
rėkt, kad toki dalykai, kaip Tau
tiškas Namas, visai ne reikalingi 
(argi tik karčemos reikalingos? 
Rd). Iš to jau galima spręsti apie 
unijos supratimą, jeigu ji turi tokį 
prezidentą.

Jis užsipuolė ir ant Lietuvos 
Sūnų Dr-tės už užmapymą to Tau
tiško Namo; labiausiai gailėjosi 
jis jos sąnarių, jog ant jų uždėta 
likosi bausmė po 1c. ant mėnesio 
(mat auką po 1c. ant tautišku rei
kalų šviesus unijos prezidentas 
laiko už bausmę.)

Mums gaila unijos prezidento, 
kad teip menkai išmano; sąnarių 
Lietuvos Sūnų Dr-tės nėra reikalo 
gailėtiesi, jie pono prezidento pa
sigailėjimo ne reikalauja, kadangi

IšVVIlke* Bnrre, Pa.
Terp čianykščių lietuvių nėra 

sutikimo, jie teip sutinka, kaip 
katė su Šunim viename maiše. Šū
duose gana tankiai būva provos 
lietuvių, kuriuos mat net svetim
taučiai sudžios turi pamokyti, kaip 
reikia vaikams vienos motinos terp 
savęs gyventi. Už pamokinimą, 
žinoma, abiem pusėm reikia bran
giai užmokėti.

15 d. spalių Čianykščiame sude 
buvo prova J.S. su M.D. ir J.D. 
Mat pirmutinis mėgo skaityti laik
raščius ir užtai jį laikė neužken- 
čianti drukuoto žodžio už bedievį; 
dievoČiai stengėse visokiais budais 
priversti J.S. išsinešdinti, bet tas 
ant tų besistengimų ne paisė. Ką 
gi paisys ant kvailų užsimanymų 
žmogus, kuris niekam pikto ne pa
darė! Ant galo M.D., įgavęs kai- 
pi sumišimą, drauge su sunum, 
įsiveržė į gyvenimą J.S., laikomo 
už bedievį, išgąsdino vaikus,pakė
lė iiarumą.

Žinoma, užpultas be priežasties 
turėjo atsišaukti į sūdą, teisybės 
jieŠkodamas. Nors dievoČiai pa
sisamdė gerą advokatą ir gerai jam 
turėjo užmokėt, provą pralošė. 
Turėjo ją pralošti, kadangi nė jo
kio civilizuoto krašto tiesos ne da- 
leidžia užpuldinėti ant gyvenimų 
niekuom nenusidėjusių žmonių ir jų 
namuose breverijas kelti. Dievuo- 
čiai turėjo užsimokėti sūdo uždėtą 
bausmę. -Ir pinigai užmokėti ad
vokatui nuėjo ant niekų, kadangi 
ir geriausias advokatas ne padarys 
iŠ neteisybės teisybę.

S. Wilkesbarrietis.

iš Springfield, III.
ČianykŠčiai lietuviai sutvėrė pa-

rapiją. 17d. spalių buvo parapi
jos mitingas, ant kurio susirinko 
pusėtinas būrelis lietuvių; pribuvo 
iš Chicagos kunigas Urbonas ir 
paprašė< kad jam duotų prakalbė
ti. Visi sutiko ir prasidėjo kalba. 
Urbonas kalbėjo, kaip mes turime 
užsilaikyti, kad galėtume žmo
nėms vadintis, kaip vaikus moky
ti. Kalbino atsikratyti nuo airių 
jungo, už musų pinigus statytas 
bažnyčias neužrašinėti ant airių 
vyskupų, bet užrašyti ant parapi
jų. Kalba vienog susirinkusius 
žmonis suerzino; atsiliepė balsai: 
“tai tu Šliupo kunigas, tavę ne 
airiškas pyskupas įšventino. Eik 
mulams kojas mazgoti, o ne mus 
mokyti I” Ant to ir pasibaigė mi
tingas ir prakalbos. Atkakęs iš 
Chicagos kunigas parapijonų pri- 
lankumo ne rado.

Parapijonas.

Iš BaltiniorCs,Md.
Mes Baltimorėę vietinė Lietu

viškų kriaučių unija aukaujame 15 
dol. ant kelionės musų delegatui 
ant terptautiško darbininkų kon
greso į N iderlandus.

Baltimorės lietuviški kriaučiai 
vienyjasi, riŠasi vis į stipresnę or
ganizaciją, prie unijos rašosi vis 
daugiau sąnarių.

C. AbromaviČia.

Atsiliepimas.
Matydamas neatbūtiną reikalą 

Šelpti musų besimokinančią augŠ
tesnių mokslų jaunuomenę ir kan- 
kintinius, už platinimą apšvietimo 
terp Lietuvoj gyvenančių musų 
brolių, maskoliškų valdžių ištrem
tus į Siberijos tirus, aš aukauju 
1000 cigarų iŠ Havanos tabako, 
vertės 50 dol., kurie bus išleisti 
ant lioterijos, o surinkti iš parda
vimo tikietų pinigai bus apversti 
ant viršminėtų mierių. Todėl 
meldžiu musų gerų tautiečių, ku
riems bus prisiųsti tikietai ‘ ant 
pardavimo, kad teiktųsi pasidar
buoti ant naudos tų musų brolių, 
kurie, verkdami, laukia nuo musų 
pašelpos. Jeigu kam ne bus pri
duoti tikietai, o norėtų pasidarbuo
ti ir juos pardavinėti, tegul atsi
šaukia ant žemiau padėto antrašo, 
arba ant antrašo Aušros Dr-tės 
Chicagoj (į Lietuvos redakciją), o 
tikietai bus prisiųsti. Lygiai mel
džiu tautiečių neatsisakyti pirkti 
tikietus, nes perkanti ne tik turės 
progą išlošti 1000 gerų cigarų ver
tės 50 dol., bet patarnaus ir savo 
tautai, nuveiks svarbų tautišką 
darbą, sušelps musų besimokinan
čią jaunuomenę ir musų brolius,už 
darbus ant musų tautos labo pa
kliuvusius į netikusių maskolių 
nagus. Kad šelpti juos yra parei
ga kiekvieno lietuvio, tą kiekvie
nas protingai manantis lietuvis 
pripažįs.

J Naujokas,
336 Broome str. New York.

Gundytojai.
Parašė A. Niemojew»ki.

šventinyčioj; o jeigu lieptų už- 
pult ant vietininko kareivių, ant 
tikro neklausytų ir surištus nuves
tų į rotušę. Jie turi užtektinai sn- 
pratimo, bet neturi įtekmės ant 
liaudės. Stokuoja žmogaus. Tuom 
žmogum galėtų būti ansai jaunas 
rabonis.

Potam jis jiems privedė daugy, 
bę atsitikimų, kurie liudyjo, jog 
prie tų sanlygų rabonis po kdetai 
metų taps garsiausiu žmogum viso
je šalyj. Vardas jo skambės kiek
vieno burnoj. Nuo jų priguli, kad 
tas atsitiktų greičiaus....

Jeigu liaudis su jo pagelba perei
tų po JU įtekme, neprigulmystš 
butų jau per pusę atsiekta. Ry
mas netur didelės naudos iš nuvar
ginto krašto, keletą kartų apiplėš
to ir dar teip tolimo. Vietininkai 
praryja didelius pinigus o tankiai 
dagi pasirodo su apgavystėms. 
Rymui,turbut,jau nubodo plėsimas 
ir reik tikėtis, jog nelietų kraujo 
ant palaikymo krašto savo ranko
se. Ant galo jug galima taikintis, 
bet kad sujudinti žmonės, reikalin
gas vadas. Tuomi vadu gal būti 
tiktai toks žmogus, kaip ansai ra
bonis ....

Bet vadas turėtų būti visiškai 
jiems paklusnus. Rabonis yra, 
teisybė, žmogus žemesnės luomos; 
bet regis yra tai protas nelabai pa
siduodantis įtekmei kitų. Bet jis 
yra jaunas! Jaunystė prašalina 
daugelį skerspainių. Rabonis 
žmogus prastas ir jam tur labai pa
tikti susidraugavimas su augŠtes- 
nėms luomoms, jeigu jį prie savo 
siekių patrauksime!

Žmonės laukia Mešjacho ir žiuri 
ant rabonio. Jo darbai daug žen
klina. , Tiesa, Kajafas į tą netiki ir 
gal būt pats rabonis netiki į tą, 
bent neturėtų tikėti; kaslink žmo
nių, tai dalykas stovi kitaip. Žmo
nės tur tikėti į tą, kas yra reikalin
gu o ne į tą, kas yra teisybė. 
Žmonės gal tikėti, jog rabonis yra 
MeŠjachu....

Ant to žmogaus atkreipė atydą 
Sutenas. Tuomi parodo, jog turi 
ypatingai gerą akį ir yra paskirta* 
papildymui didelių darbų. Tegul 
daugiaus pats pasako.

Viskas nutilo, kadangi visi jau
tė, jog reikalas tur ypatingą svar
bą ir reikalauja rimto apsvarsty
mo.

Sutenas pradėjo pasakot, jog 
gana ilgą laiką jis tėmyjo rabonio 
žingsnius ir jį šiek tiek jau pažino. 
Privedė daugybę pavyzdžių, kokią 
įtekmę jis turi ant žmonių ir pridū
rė, jog tai yra be abejonės pirma 
galva už sienų.

Jo iškalba yra pertikrinanti, nors 
Šneka trumpai. | kurį kraštą akis 
atkreipia, gaujos žmonių, kaip iš 
žemės, išdygsta ir eina paskui jį. 
Įgijo nuo Egipto gydytojų mokslą 
rankų uždėjimo ir tur labai aštrią 
akį. Sutenas savo akimis matė, 
kaip vieną kartą, jam pažiurėjus, 
medis išdžiuvo. \

Bet tai yra žmogus prasčiokas. 
Kada aplinkui stovi minia, jis jau
čiasi galingu. Vienog nežinia, 
kaip jis jaustųsi, jeigu patektų į jų 
susirinkimą.

Jis, turbut, trokšta valdžios, nės 
savo darbu jis ją iš dalies yra at
siekęs. Jo galybė yra didelė,—“ 
Čia pradėjo tyčiotis — gal jau ne
pereitų nė per miesto vartus ir dėl
to Šalinasi nuo vartų; bet užprašy
tas, susikuprįs, tarp mus užaugs ir 
jau atgal per tuos vartus neper- 
lįs.

Pertai būtinai reikalinga pa
traukti ji dabar į savo pusę. Su
tenas klausia susiriukusių,ar sutin
ka ant to?

Susirinkusiejie terp savęs kušde- 
no ir atkreipė akis į Kajafą. Tas 
aiškiai išreiškė, jog pritraukimas 
rabonio yra tai reikalas didelei 
svarbus. Susirinkimas patvirti
no.

Tada Sutenas prakalbėjo iŠnau- 
jo, užklausdamas, ar susirinkusie
jie daleidžia jam taikytis su rabo- 
niu, ar ne? Jeigu labiaus pasiti
kėtų ant ko kito, tai tegul pasako 
jo vardą. Kajafas davė ranka 
ženklą, jog nori atsakyti. Visi nu
tilo, o jis kalbėjo teip:

Dalykas, kurį svarstome, yra ly
giai svarbus, kaip ir pavojingas. 
Svarbus, kadangi mums suteikia 
viltį ateities; pavojingas, kadangi 
"siūlo mums pražūtį. Kas per vie
nas tas rabonis, jug nieks ant tik
rųjų ne žino. '• Užtaigi reikia elgtis 
neišpasakytai atsargiai. Sutenas 
eina su juom kalbėt. Bet tegul 
tuomtarpu kalba nuo savęs, kaipo 
pažymus žmogus, bet ne kaipo 
pasiuntinys. leigu reikalas pa
kryps blogai, paslaptys nuskęs 
tarp dviejų porų akių; blogiausiam 
atsitikime pavojus laukia paties 
Suteną. O jeigu viskas eis gerai, 
tada turėsim laiko susirinkt vėl ir 
apsvarstyt tolesnius žingsnius.

Susirinkimas ant to vienbalsiai 
pristojo.

Sutenas tuoj ant rytojaus turėjo 
ruoštis į kelionę. Saulei tekant, 
Kajafas pašaukė jį dar kartą pas 
savę ir suteikė jam daugybę pasar- 
R-

Abejojo, ar Sutenas išpildįs savo 
užduotę. Pažino jis jį nuo ma
žens; žinojo jo geras ir blogas pu-



tęs. Geros pusės buvo didelės 
bet ir blogos nemažos. Sutenui 
neteko dovanos atminti žmogaus 

' būdą. Nuo mažų dienų matė prieš 
gavę tik apgavystę ir perstojo ti
kėti į dorą. Prisipažino jis prie 
to atvirai, ir tik ypatiŠki ryšiai ap
saugojo jį nuo visuomeniškos pa- 

. įMekos, kuri kiekvieną kitą nebūt 
aplenkus. Šatenas mislyjo, jog 
kiekvieną žmogų galima nupirkti; 
jog pats viską pirko: pažintį, prie- 
telystę, ištikumą dagi meilę. Ka- 
jalas po teisybei tam neprieštaravo, 
bet jam išrodė, jog buvo išėmimai, 
jog kartais jauni žmonės panieki
na turtus, net valdžią ir įtekmę. 

■* Kaboms gi buvo dar jaunas. Kas 
tink amžiaus, tai juodu buvo kuone 
vienmečiai su Šatenu,o lygaus am- 
žio žmonės gal greičiaus susitai
kinti. Iš kitos vėl pusės, juos 
skyrė kiltis ir draugystė, kuriose 
juodu gyveno. Daug, labai daug 
gimtų abejonių užgimė Kajafos 
Širdyje.

Sutenas, klausydamas jo žodžių, 
laukėsi su panieka. Kada Kajafas 
pradėjo kalbėt apie dorą, pažiurėjo 
jam teip į akis, kad tas įsidėjo 

■ pirštą į burną ir ėmė krapštyti lie
kanas maisto, akis atkreipęs į sie
ną; Sutenas gi žinojo,ką darė. Gi
lumoje savo dvasios jau turėjo su
rengęs visą plianą, tik plačiaus ir 

. giliauk' siekiantį, negu plianas Ka
jafos. Tame pliane rabonis turė
jo būti tiktai durimis, per kurias 
jeinama į butą. Ir ne Kajafas tu
rėjo jeiti pertas duris!

Tose sanlygose Sutenui buvo 
įj. fmnkiau>, negu Kajafui, negu vi

siems drauge. Sutenas jautė sa
vyje galybę apreikšti karę didelei 
pasaulei, tik neturėjo kariško įran
kio. Tuomi įrankių turėjo būti 
rabonis; Kajafas daugiausiai ką ga
lėjo tą įrankį palaimint, jeigu no- 

' lėtų ... Jis jau buvo žmogus 
pergyvenęs savo amžį.

® ! Visi jie, pagal Suteno nuomonę, 
buvo pergyvenę savo amžį. Visas 
Sinchedryonas, visa dvasiškija, vi
sa augštoji luomą, dagi mokin
ti.
, Sutenas suprato, jog dalis to 

prakeikimo slegia ir jį. J is tik 
viens tą permatė. Visi kiti buvo

Bet tų minčių neišleido iš gilu
mos dvasios ant veido,. kuris po 
karčių šyptelėjimų buvo vėla šal
tas ir be jokio išreiškimo, kaip 
pergaminas be rašto. Kajafas at
kartojo kiekvieną persergėjimą, o 

• paskui paglostė Suteną per veidą 
ir tarė:
į — Atsimink, kad apsvarstytum 
kiekvieną žingsnį, pirm negu ženg
si. Atsimink, jog geriaus palūkėt, 

t * negu Veikt. Ątsimink, kad geriaus 
r žydėtum, negu kalbėtum; kad ge- 
| žiaus nieko nepadaryt,negu kad pa- 
| darytum blogai.........
*► Suteną ėmė nekantrumas.

Kajafas dar jo vis neleido.
— Pažink jį. Ištirk, ko trokš

ta. Perimk, kas jam patinka. 
Permatyk jį pirma, negu į jį pra
kalbėsi ....

Bet

Staiga užbaigė kalbą, pažiurėjo 
į jį ir jautriai suspaudė glėby
je-

Sutenas jo glėbyje atkreipė vei
dą į kitą pusę, kadangi negalėjo 
iškęst nenusišypsojęs. J<epurė su 
dviem ragais jam išrodė tiktai tin
kančia Kajafui. O jis jau pradėjo 
svajoti apie kupurę su auksinėms 
vilyčioms.

Ir išrodė jam Kajafas mažu žmo
gučiu, kada kalbėjo apie dviragę 
kepurę. Išrodė jam žmogum aklu 

■ ir suvis pergyvenusiu.
Bet joersiskyrė su juom, kaip su 

augŠčiausiu gudragalviu savo tau
tos. Nuėjo namon, o po valandai 
jau buvo už miesto vartų.

Vakare tą dieną Anna užėjo pas 
Kajafą. Pradėjo kalbėti apie Su
teno kelion ę.

Anna daug kalbėjo apie išmintį 
to žmogaus ir lingavo galva į visas 
puses. Kajafas ėmė krapštyt dan
tis pirštu ir tarė trumpai:

— Sutenas tur veidą ant veido.
Anna, nusistebėjęs, pakėlė ran

kas ir išsižiojo. Kajafas gi ta
rė:

— Pasakiau, jog turi veidą ant 
veido. Viršutinis veidas mums y- 
ra žinomas, bet apatinio nematėm. 
Man nuduoda, jog apatinis veidas 
yra kitoks.

Užstojo tyla, laike kurios Anna, 
nuleidęs galvą, ausį krapštė. Ka
jafas gi murmėjo lyg pats sau.

— Kasžin, ar tai nėra didelė 
musų laimė, jog Sutenas nėra teip 
apdovanotas, kaip ansai rabo
nis.

Anna vėl pakėlė galvą, o Kaja
fas pridūrė:

— Jeigu tik jis butų apdovano
tas teip kaip rabonis, tai ne jis 
pas mus vaikščiotų ant rodų, bet 
mes pas jį....

Anna dar vis negalėjo suprast ir 
žiurėjo,išvertęs akis,į Kajafą,kuris 
užbaigė:

•*- Jis ne nuėjo tartis su anuom 
rabouiu ant musų naudos. Jis 
nuėjo kalbėti ant savo naudos. Bet 
jis klysta. Pakol aš gyvas, ne- 
vaikšČiosim pas jį ant rodų! Ant

(Dar bus.)

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pagal Bituerą.

Isz visur.
II Ant Suvienytų Valstijų laike 

McKinley’o prezidentavimo užitn-

išdžiuvusius tirus. Čia vienog anglijonai pa
dare ne daug, toli mažiau negu prancūzai Sa
charos tiruose. Ant galo Australijoj ir nesi
duoda viską padaryti teip, kaip padare pran
cūzai Afrikoj, kadangi daugelis iškastų Au
stralijoj artezijaniškų šulinių duoda sūrų van
denį, ne tinkantį ant užvaisinimo žemės plo
tų, padarymo jų tinkančiais žemdarbystei.

13. Intekmė kalnų ežerų ir gleterų ant klimato.
Apart žmonių padirbtų aut savo reikalų 

vandens rezervoarų, yra aut svieto pakakti
nai, daugiau negu žmonių padirbtų, gamtos 
padirbti! rezervoarų. Jeigu mes keliautume, 
paveikslan, upe Reinu, vakarinėj Vokietijoj, 
nuo jūrių, tai upės ištakose užtiktume daug 
gamtos padirbtų vandens rezervoarų arba e- 
žerų. Ežerai tie renka vandenį tekantį nuo 
kalnų, sulaiko jį, ir kas juose ne patelpa, tą 
atiduoda ištekančioms iš tokių ežerų upėms. 
Ežerai tie yra tai gilesni žemės įdubimai, į 
kuriuos subėga tekanti nuo kalnų vandene, 
kurie kitaip, jeigu ne butų ežerų, užlietų 
klonis, išnaikintų laukus ir tokiu budu neiš
pasakytai daug blėdies padaryti galėtų. Kai
po paveikslą tokios blėdies geriausiai {>arodo 
mums tvanai,užgimę po smarkių lytų 1898in. 
Tirolipje, pietinėj Austrijoj: tekanti nuokal
nų vandens apačioj išardė geležinkelių pyli
mus teip, kad kybojo visos šenys. Daugelį 
tiltų ir apsaugojimo pylimų į dvi dieni nune
šė vanduo; užliejo kaimus ir dirbamus laukus 
ir pridirbo blėdies ant milijonų guldenų. To 
galima buvo nedaleisti: reikėjo iškasti vien 
kelis ežerus subėgimui tekančių nuo kalnų 
vandenų ir tas ne butų kaštavęs nė tiek, kiek 
į porą dienų pridirbo blėdies tekanti nuo kal
nų vandens laukams ir keliams. Per nerū
pestingumą ir nerangumą žmonės mat dau
giau blėdies apturi, negu kaštuotų įtaiso* sau
gojančio* nuo nelaimių.

Kalnų ežerai mat, rinkdami tekantį nuo 
kalnų vandenį, saugoja žemiau gyvenančius 
žmonis nuo nelaimių.

Kaip gi vienog tekanti nuo kalnų van
dens pa tenka į tuos ežerusl

Tas pasidaro ne teip paprastai, kaip ant 
pirmo pažvilgio išrodo. Vanduo turi atlikti 
ilgą kelionę, kol patenka į ežerą. Pirmiausiai 
šilti garai, pasidarę iš vandene, pa kilę į orą, 
nesirenka toj vietoj, kur jie j»asikėlė: juos il
gai nešioja vėjai, kol ant galo atgabena prie 
šaltų kalnų viršūnių. Ten garai, sųtirštėję, 
puola ant žemės pavidale sniego į kalnų slė
nis, sniegas pasilieka uždengtas nuo vėjų, nuo 
viršūnių jį nupučia vėjas. Tokiu budu snie
gas guli slėnyse, viena eilė klojasi ant kitos, 
apatinės eilės turi pakelti spaudimą viršuti
nių ir tai juo didesnį, juo daugiau ant jų yra 
naujų sniego eilių.

Po įtekme didelio spaudimo apatinė* 
sniego eilės susispaudžia vis labiau, darosi vis 
kietesnėms. Pradeda pakalne šliuožti žemyn 
į klonis po įtekme spaudimo pajiegos: apačioj 
tveriasi teip vadinami gletčerai. kuriuose 
sukietėjęs, susispaudęs sniegas iš palengvo 
persikeičia į ledą.

Ledas, po įtekme spaudimo viršutinių 
sluogsnių, apačioj pradeda tirpti; apart to, 
šiltose dienose sniegas tirpsta ir nuo saulės 
spindulių. Vanduo nuo tirpstančio ledo tve
ria mažus upelius, kurie duoda pradžią dau
geliui Europos upių, kaip antai Reinui, Du
nojui ir kitoms.

Tokiu budu pereina daug metų, kol nu
puolęs ant kalnų viršūnių sniegas patenka į 
apačią pavidale kalnų upelių.

Kalnų ežerai ir gletčerai turi ne mažą 
Įtekmę ant klimato; ant jo turi įtekmę ir kal
nai, ant kurių tveriasi gletčerai ir iš jo tekan
ti upeliai ir iš jų pasidarę kalnų ežerai. Kal
nai, jų ežerai ir gletčerai suteikia vidurinei 
Europai vidutinės šilumos klimatą. Jeigu 
vakarinės ir vidurinės Europos gyventojai 
turi savo tėvynėj puikų pavasarį, vidutiniai 
šiltą vasarą, tai tas labiausiai paeina nuo glet- 
čerų ir kalnų ežerų.

14. Oro spaudimas. Pompos. Vėjiniai motorai.
Po vandeniui, iš kurio pajiegos žmonės 

savo reikaluose nuo senovės naudojasi, pirmą 
užima vietą pajiega oro krutėjimo, arba, kaip 
tą paprastai vadina, vėjas. Prie oro krutėji
mo teiposgi matome kovą terp nustumimo ir 
pritraukimo pajiegų. Jeigu pajiega pritrau
kimo ne turėtų įtekmės ant dalelių oro, ku
ris tokiu budu turi atsakantį svarumą arba 
sunkumą, tai jos išsiskirstytų po beorinius 
dangaus ruimus; bet saulė, šildydama savo 
spinduliais orą, didina nustumimo oro dale
lių pajiegą; prie žemės galų, kur yra didesni 
šalčiai, tasai savitarpinis nustumimas oro da
lelių yra mažesnis; tokiu budu yra gana žy
mus skirtumas oro spaudimo, taigi sunkumo 
viso jo stulpo nuo žemės paviršiaus iki pate 
viršui visokiuose musų žemės kraštuose; tą 
skirtumą gimdo tekėjimai oro sluogsnių.
' Mat žemės atmosferos oras, kaipo gazas, 

stengiasi visur išsiplatinti, jo dalelės stengia
si viena kitą nustumti; apart to, kaip ir kiek
vieną daigtą, orą prie savęs traukia žemė ir 
todėl jis nuožemės negali atsitolinti, ka p už- 
klodalu apsiaučia ją iš visų pusių, jis turi 
svarumą; kitaip sakant, oras spaudžia jame 
esančius daigtus iš visų pusių.

Tasai oro spaudimas ne visur vienodas 
ant žemės paviršiaus, net vienoj ir toj pačioj 
vietoj kartais būva mažesnis, kartais dides
nis; tas nevienodumas oro spaudimo ir gimdo 
oro krutėjimus,5 paprastoj kalboj vadinamus 
vėjais. Vėjai vietose su vienodu paviršiu 
pučia nuo vietos didesnio spaudimo mažes- 
niojo link, kadangi mat oras, kaip ir kiekvie
nas gazas, stengiasi sueiti į lygsvarystą, taigi 
sulyginti skirtumą spaudimo vienoj ir kitoj 
vietoj, kaip tai matometeiposgi ant vandens, 
jeigu jo pripilsime į sulenktą dūdelę: vanduo 
abiejuose dūdeles galuose stengiasi užsilaiky
ti ant lygaus paviršiaus. Jeigu ant žemės 
paviršiaus visur butų vienodas oro spaudimas, 
nebūtų vėjų.

Jau 1647 metuose prancūziškas mokslin
čius Perier, lipdamas ant augšto kalno viršū
nės, patėmyjo, jog oro spaudimas atbulai 
proporcijonališkas pasikėlimui vietos nuo Jū
rių paviršiaus, tai yra: juo augščiau mes pa-
sikeliaine ant kalno, juo mažesnis bus oro tų Kavai salų skaitlius japoniečių 
spaudimas, todėl tai barometras, arba prie- neišpasakytai pasidaugino: dabar 
taisa, su kurki* pagelba matuoja oro Sįiaildi- čia yra jau apie 70000 japoniečių, 
iną (barometras ne rodo oro atmainų, kaip taigi beveik daugiau negu pusė tų 
daugelis tiki, bet vien oro spaudimą, o ta*, salų gyventojų. Japoniečiai liko- 
kaip kada, turi įtekinę aut oro atmainų) puls »» Čia atgabenti kaipo pliantacijų 

t V *1 4 O 1 /V t O t lo 4 si >11 m l_r ( S *• 1 llla / na ui ' zlarkiniMlfai 1... I .1 a — a«* m* L .žemyn,taigi esanti* jame merkuriju* (gyvasis 
sidabras) stovės žemiau. Kaip daugelis žino, 
barometras yra tai stiklinė dūdelė, iš kurios 
ištrauktas oras, į ją, per kitą, užriestą galą, 
pripilta merkurijaus arba gyvojo sidabro; dėl 
oro spaudimo ant užlenkto dūdelės galo,jame 
esantis merkuriju* ne gali ištekėti iš dūdelės, 
kaip turėtų būti, kadangi jis gana sunkus,bet 
pasikelia proporcijonališkai oro spaudimui. 
Tokiu budu atsirado galėjimas išmatuoti oro 
spaudimą augščiu merkurijaus barometro dū
delėj; augštis tas tankiai mainosi, kadangi ir 
oro spaudimas ne visada būva vienodas, bet 
teiposgi taikiai persikeičia.šiądien jis gali būt 
didesnis, rytoj mažesnis.

Už vidutinį augštį barometro, atsakantį 
; vidutiniam oro spaudimui priimta skaityti 
I 760 milimetrų, prie dūdelės lygios 1 ketvir- 
! tainiui centimetrui. Tas atsako 1033 gramų, 
nes merkuriju* 13,6 kartų sunkesnis už van
denį (76x13,6=1033,3 gramo). Tokiu budu 
oro sjiaudima* ant kiekvieno ketvirtainio me
tro bus lygus 10,333 gramų, kas ir vadinasi 
spaudimu vienos atmosferos.

Jeigu mes priimsime paviršių musų kūno 
ui ketvirtainį metrą,tai apturėsime ant mųsų 
kūno spaudimą su viršum 10 kyliogramų; o- 
ras sįiaudžia visur su lygiu sunkumu, liet mes 
to ne jaučiami dėl jo lygsvarystos, todėl kad 
jis lygiai spaudžia iš lauko ir iš vidurio. Bet 

I užtenka j>erkeisti urnai oro spaudimu iš lauko 
ant musų kūno, paveikslan, jiasikeliant augš- 

<tai ant orlaivio, o tą persikeitimą oro spaudi- 
i mo pajus musų organizmas: kraujas pradės 
įtekėti iš lupų, iš nosie*, kadangi mat jį ne 
: sulaiko jau jutai mažinęs oro spaudimas. Gy- 
į venančio* didelėse jūrių gilumose žuvys, pa- 
pratusios gyventi po dideliu vandens spaudi
niu ir prie tu prisitaikiusio*, ištrauktos ant 
vandens paviršiaus, gaišta dideliuose kentėji
muose: jas išpučia teip, kad žvynai jtasišiau- 

į šia, akys išlenda iš lomų, o pu-le veržiasi lau- 
, kan j>er nasrus.

Barometrą galima [>asidaryti ir Įlašinau 
i dujant iš vandens, vietoj merkurijaus, liet 
į tąsyk stul|>as, atsveriautis oro spaudimą, turi 
būt 13,6 kartų didesnis, kadangi mat vanduo 

I tiek kartų lengvesnis už merkuriją.
Yra daug visokių prietaisų ir mašinų be

sidarbuojančių ant Įiamato skirtumo jose oro 
Į spaudimo. Teip. paimkime, ant jiaveikslo, 
paprastąčirškynaitę. Įmerkus čirškynaitę į
vandenį, ant kurio (Hiviršiau* spaudžia orą* 
su pajiega vienos atmosferos, toks Jau oro 
sĮiaudimas bus ir čirškynaitės viduryj, todėl, 
nors jį įmerkėme į vandenį, vanduo į jo* vi
durį nesiveržia. Pradėkime traukti jos grūs 
tuvą Patraukus jį augštyn, daugumas jame 
esančio oro jiasiliko tas pate, bet ruimas pasi- 

Į didį*; šviežias oras iš lauko įeiti ne gali, ka- 
‘daugi įėjimą uždaro vanduo, oras po gruntu 
I vu bus labiau praskiesta*, todėl jo spaudimas 
bus mažesnis už atmosferos oro sįiaudimą; 
tuom tarpu ant vandens paviršiaus atmosfe
ros oro spaudimas bu* tas pate ir tokiu budu 

' vanduo kils augštyn viduryj čirškynė* ar 
pompos, kur oras jį stabdo mažiau, kur stu
mia jį atmosferos nesumažėjęs sĮtaudimas. 
Priešingai bus, jeigu mes paimsime tuščią 
stiklinę, pripildytą oro ir įmerksime ją atida
rytu kaklu į vandenį: vanduo nesiverž į tuš 
čią stiklinę, kadangi jo ten ne leidžia esantis 
stiklinėj oras.

Ant to pamato padirbto* terp kitko ke
liančios augštyn vandenį mašinos. Iš jų praš- 
čiausios yra įprasto* pompos, pažįstamos 
senovės civilizuotoms tautoms nuo Aristotelio 
laikų, o spaudžiančio* pompos tapo išrastos 
apie 100 metų pirm Christau* gimimo.

Paprastas su grūstuvu keliančios augštyn 
vandenį mašinos, vartojamos Rymo viešpa
tystėj nuo laikų ciecoriaus Augusto,paremtos 
ant sekančių pamatų.

Dūdoj gali pasikelti ir leistiesi žemyn, 
sandariai prieinantis prie jos sienų, grūstu
vas K; grūstuve yra lengvai atsidaranti už
danga V;žiurint ant to, ar ant uždangos spau
džia iš viršaus, ar iš apačios, tojė atsidaro ar
ba užsidaro. Tokia jau uždanga V yra apa
tinėj dalyj grūstuvo cilinderio, nuo kur eina 
traukianti vandenį dūda 8, kurią drauge su 
traukiančiu vandenį gurbeliu įdeda į šulinį 
b. Su pagelba atsakančios rankenos grūstu
vą galima pakelti, ar nuleisti žemyn. Ant

Darbas keliančios—spaudžiančios vandenį pompos.

(Toliau* bus.)

minėtų dar šventrašfyj karaliaus 
Salomono aukso kautynių Ophir. 
Pagal Dro Peterso nuomonę, tos 
aukso kastynės turi būt Portuga
liškose rytinės Afrikos valdybose, 
netoli angliškos valdybos “Rhode- 
sia".

darbininkai, bet dabar jų rankose 
yra beveik visa prekystę ir 
lis pliantacijų, vis daugiau 
gauna balsavimo tiesas, 
einant toliau, visa sala turi 
sti po japoniečių valdžia, per rin
kimus galės pereiti tik japoniečiai. 
Amerikonai jų ne kenčia, bet nie
ko negal padaryti, kadangi politiš
kuose reikaluose terp japoniečių 
daug didesnė yra vienybė 
terp amerikonų.
durti, kad su japoniečiais eina iš
vien ir 40000 čiabuvių. Prie to
kių sanlygų amerikonų įtekmė nyk
sta, o japoniečių kįla vis labyn. 
Amerikonai bandė japoniečių Sto
rus boycotuoti, bet pasirodė, kad 
japoniečiai gali tą pasekmingiau 
darvti prieš amerikonus, negu a- 
merikonai prieš japoniečius.

dauge-
ių i-

Teip
atsira-

negu
Keikia dar pri-

II Maskolijoj randas pradeda teip 
persekioti armeniečius, kaip nuo 
seniai persekioja lietuvius arba 
lenkus: ūžta) valdonas kaimyniško 
krašto, Persijos Šachas, suteikia 
gyvenantiems Persijoj armenie- 
čiams visokius paliuosavimus. 
Persijos randas daleidžia armenie- 
Čtams rengti Persijoj žemesnės ir 
augŠtesnes armėniškas mokyklas, 
ant toliau tokios mokyklos gaus 
net pašelpą iš viešpatystės iždo,ko 
gyvenanti Maskolijoj armeniečiai, 
turbut, niekada nesulauks. Kaip 
gi mat esanti Azijoj Persija stovi 
augŠčiau už besiginančią Maskoli- 
)<1

Ii Laike karės pietinėj Afrikoj, 
gyvenanti ten amerikonai laikėsi 
anghjonų pusėj ir čia, Amerikoj, 
tūli amerikoniški jenerolai, žino
ma, menkai išmananti apie terp- 
tautiškas tiesas, stengėsi išteisinti 
žiaurų anghjonų pasielgimą su bū
rais. Dabar vienog ateina užpel
nytas užmokesnis nedorų darbų 
užtarėjams. Amerikoniškas kon- 
suiius mieste Cape Town pranešė 
į \Vashmgtoną, jog afhenkonai.
pietinėj Afrikoj ne gali gauti nė 
jokio apsimokančio užsiėmimo, 
pulkai jų atsišaukia į amerikonišką 
konsuliatą, prašydami pašelpos, 
kad galėtų sugrįžti į tėvynę.

|| Vokietijoj yra 5*164 liaudės 
mokyklos, o jose 122145 vyriškiai 
mokintojai ir 22339 moterys. Mi
nėtas mokyklas lanko 8829812 mo
kintinių. Užlaikymas mokyklų 
kaštuoja 413 milijonų markių, ran
das ant to paskiria 120 milijonų 
markių. Ant kiekvieno mokintojo 
išpuola po 61 mokintinį. Moki
nimas kiekvieno vaiko kaštuoja 
per metus 37 markes. Apart vie
šų liaudės mokyklų, yra Vokietijoj 
dar 614 privatiškų, kurias lanko 
39799 vaikai abiejų lyčių.

II Pagal apskaitymą Zuericbo 
profesoriaus Hamanno, ant viso 
svieto žydų yra apie 10 milijonų. 
IŠ atskirų viešpatysčių, daugiau
siai žydų gyvena Maskolijoj (Len
kijoj, Lietuvoj, Mažrusijoj ir Balt- 
gudijoj), nes 5500000, Austrijoj 
1860000, Vokietijoj 568000, Rumu
nijoj 300000, Anglijoj 300000. Su
vienytose,Valstijose Šiaurinės A- 
merikos yra 1 milijonas žydų; Azi
joj 250000, Afrikoj 270000, Austra
lijoj 17000. XIX amžyj 200000 
žydų priėmė krikščionybę.

|| Kaip paduoda laikraščiai, Tu- 
lone, Prancūzijoj, ligonbutyj ka
riškos laivynės valdžios suseke va- 
gystas, visokių iigonbuČiui prigu
linčių daigtų. Pavogtus daigtus 
rado minyškų, dabojančių ligonbu- 
tyj ligonius, klioŠtoriuj. Ant per
vežimo visų IigonbuČiui prigulinčių 
daigtų reikėjo net kelių vežimų. 
Pas minyŠkas rado teiposgi daugy
bę raktų nuo visokių pakavonių li
gonbutyj.

|| Airių vadovas Redmond, ap
gailestaudamas išsiskyrstimą ajrių 
ir apsilpnėjimą tėvynėj likusių,ap
reiškė, jog airių iŠeivystę gimdo 
tik klaidus supratimas apie sanly- 
gas kitur. Terp kitko Redmond 
pasakė, jog neturtingiausias darbi
ninkas Airijoj yra geresnėse sanly
gose negu didesnė dalis airiškų iš
eivių Amerikoj. Tas iš dalies yra 
teisybė: ekonomiškos sanlygos A- 
merikoj nėra teip geros, kaip apie 
jas garsina.

|| Cholera siautė gana smarkiai 
Afganistano sostapilėj Kabule, da
bar gi išnyko. Valdonas to kraš
to prisakė savo šeimynai, pabėgu
siai nuo choleros, grįžti į miestą. 
Apart to, jis prisakė, kad visi jo 
giminės ir šeimynos sanariai nuo 
visų svetimų tavorų mokėtų tokius 
jau muitus, kokius moka ir kiti, 
paprasti gyventojai.

|| Pagarsėjęs vokiškos Afrikos 
tirinėtojas, Dras Karolius Peters, 
keliauja į rytinę Afriką jieškoti pa

II Leipcigo krimitaliŠkas sūdąs 
nusprendi ant 3—6 mėnesių kalė
jimo trįjų lai kraičių, išeinančių 
Leipcige, redaktorius už įžeidimą 
ciecoriaus. Minėti laikraščiai tik 
perspaudino žinią iš Vindobonos 
laikraščio, kurią vietinė prokura- 
torija palaikė už įžeidimą Vokieti* 
jos ciecoriaus.

•, ' I:
II Vindobonos laikraščiai garsi

na, jog užmušėjai Serbijos kara
liaus Alexandro, viętoj bausmės 
už žmogžudystę, likosi naujo ka
raliaus apdovanoti:' pulkauninkas 
MaŠič gavo OOOOdoL, Mišič 4800 
dol., kiti oficierai gavo 400—1000 
dol. Ministerių pefdėtinis Avaku- 
novič 10000 dol.

II Mexike, aplinkinėse 
lan siautė v^fros, 
daug blėdies ir nelaimių pridirbo. 
Mieste laikė tų vėtrų 16 ypatų li
kosi užmuštų, o daug tapo sužei
stų. Porte paskendo daniškas 
laivas “Clara”, prigėrė teiposgi 
laivo 
kų.

Mazat- 
kurios

kapitonas. iįr 14 jūrinio-

H Vokietijoj likosi išduotos nau
jos tiesos prieš svetimas gyvasties 
asekuracijos draugystes. Pagal 
tas tiesas: nė jokiai amerikoniška 
asekuracijos draugystė ne gali Vo
kietijoj užsilaikyti ir priiminėti a- 
sekuravimą. Pirmą amerikoniškų 
asekuracijos draugysčių Vokietijoj 
buvo diktai.

Prancuzijos parlamentui paduo
tas ant nusprendimo užmanymas, 
kad viešpatystė paifntų į savo ran
kas aprūpinimą atejties pasenusių 
ir nužudžiusių sveikatą Prancūzi
jos darbininkų. Kąip tą nuspręs 
parlamentas, pirm laiko ne galima 
žinoti.

II Mieste Brandenburge, Prū
suose, ohcieras uždraudė kareiviš
kai kapelijai grajįti. viename alų 
pardavinėjančiame sode tik užtai, 
kad sodo savintnkaą ne norėjo pra
šalinti kelnerį, kurią ką ten nema-
lonaus [>asakė ohcierui.

H Stokholmo mokslo akademija 
pripažino dovaną iš jdžrašo Nobe
lio už nuopelnus prie' gydymo li- 
nių Kopenhagos gvidytojui, Drui 
Fmsenui. Literatišką dovaną pri
pažino Ibsenui ir Bjoernsenui.

i
H Siaurinės Prancūzijos pakran

tėse paskendo laivas “Savoyard. ” 
Prie to prigėrė 30 jiįrininkų ir j>ati 
kapitono ir keturios kitos mote- 
fy*. į

I 18 d. rusėjo miestelyj Krasno- 
pole, Mogilevo gub., siautė gais
ras, kuris išnaikino $00 namų,taigi 
trečią dalį miestelio. į 2000 žmo
nių neteko turtų, nė pastogės.

II Bilbao d įstrik tr, IŠpanijoj, 
kastynių darbininkai pakėlė štrai- 
kus; 19000 darbininkų Štraikuoja. 
Bėgiojimas trukių siu visu apsisto

tik Prusai. Tokių vietų kaip: 
Mtava, Patanga, Polockas, Bieto- 
stoks, Stonims, Barandvičei (tur
but Baranovičiai) Mozizs, Bobrin- 
skas (vietoj Bobruiskas) nėra vi
sai. Užvadinimų lietuviškų mie
stų daugiau yra lenkiškų negu lie
tuviškų. Prūsų Lietuvoj pažen
klinti vos 3 miestai ir iš tų trijų 

' antai Klaipėda pavadinta vokiškai 
> Memel. Prie išleidimo naudingo 
lietuviams žemlapio reikėjo dau-1 
giau darbo ir proto pridėti. Jeigu 
mes sulygintume šitą žemlapį su 
latvių išleistu Latvijos, pamatytu
me, kaip mūsiškis žemai stovi.

V»ržytln«Mi. K h Jom duoda ka- 
pltallNtaniN, darbiuinkanu* Ir vt- 
suonienel ir kaip jau reikia pa- 
nalklutt iMzleiNta Lietuviu Mo
čiai-1 lemo k ra t u partiJOM. Ix>n- 
done, 1903 m. 1d punl.

Kas Šitoje knygutėj parašyta, ro
do tai gana aiškiai jos užvadini- 
mas: aprašytas čia vodingumas 
varžytinių, ant ko remiasi dabarti
nis surėdymas. jos vodingos, 
kad kapitalistams suteikia galėjimą 
skriausti savo brolius, rodosi, kal
bėti ne reikia, tą kiekvienas su
pranta. Knygutėj tas vodingumas 
plačiau iŠrodytas, išrodyti ir keliai, 
kaip nuo jų galima pasiliuosuo- 
ti.

Knygutė naudinga ir verta per
skaitymo.

Išeinančiame Albertoj, Kanadoj, 
vokiškame laikraštyj “Alberta 
Herald”, nr. 21 šių metų, pat ii po 
(Atsiųstas) straipsnelis p. a. 
“Lithauisches”, kuriame aprašyti 
Prūsų Lietuvoj susirinkimninkų 
darbai ir jų fanatizmas ir kvailu-, 
mas. Straipsnelyj tame vienog, 
jeigu vokiečiams ir yra kas nežino
mo, tai lietuviams nieko nežinomo 
nėra. Susirinkimninkai išnaudo
jai tamsių minių fanatizmą; tą patį 
daro ir visi dvasiŠkiėjie. Kada 
šviesa išblaškys tamšą — išnyks 
mųsų fanatizmas; tąsyk nė susi
rinkimninkai, nė pastoriai,nė kuni
gai ne galės kirpti žmonių vil
ną.

Kankhitinių Komitetui 
Amerikoje Paaiški

nimas.
“Vienybėje Lietuvninkų” nr. 14 

ir 15 š.m. buvo.apgarsinta, jogEu- 
ropos kankintinių komitetas, esan
tis “Varpo” ir “Ūkininko” Red. 
rankose, darąs skirtumą terp so
cialistų ir nesocialistų. Ant to at
sako buv. “Varpo” redaktorius 
“Lietuvoje” nr. 29 s.m. - Kadan
gi tame laiške palyti manę, kadan
gi pirm to rašinėdavo y vairioms 
ypatoms žinias, man kenkiančias, 
radau reikalingu pareikalauti 
išaiškinimo to viso dalyko.

Laikraščiuose negalima to pada
ryti, kaip priguli, nes pagal musų 
dalykų stovį neviskas gali būti 
garsinama, ir |>olemika gali be rei
kalo ilgai užšitęsti. Todėl išrin- 
kom kitą kelią. Pirm trijų sanvai- 
čių per du mano draugu pareikala
vau nuo buvusio “Varpo” redak
toriaus, kad pristatytų aj>kaltinimą 
draugų sudui. lis butų buvęs toks: 
vienas sudžia— išrenkamas jo, 
antras — mano, o trečias — ben
drai. Toks sūdąs išaiškintų visą 
reikalą, ir nė vienas negalėtų nu
versti bėdos ant paslapties, kon
spiracijos ar ko kito. Tik toks 
sūdąs, o ne koks sprendimas už a- 
kių, butų galėjęs pralieti šviesą ant 
to viso dalyko. Bet buv. “Var
po” red. atsisakė uuo s u -į 
d o . Dabar laikau po to dalyką 
užbaigtu; į polemiką su juomi 
laikraščiuose neįsiduosiu ir ant už
puldinėjimų, buk “išnaudojąs” 
kankintinių kasą ir jam panašių,ne
radau galimu atsakyti, nes tas ne
būtų naudingu po jo atsisakymo 
nuo sūdo ir kenktų tam darbui,kurį 
varau, ir dabar jau nepadoru butų 
jam atsakyti. X.

ti Popiežius paskyrė vyskupą 
Merry dėl Vai už angŠČiausią savo 
rodininką ir ministerį dabojimui 
užrubežinių reikalų.

|| Aplinkinėse Tcschig, Persi
joj, siautė žemės drebėjimai, laike 
kurių pražuvo 250 žmonių, o 5000 
neteko pastogės.

ti Anglijos pakrantėse,25 d. spa
lių, siautė smarkios vėtros, kurios 
daug blėdies ir nelaimių pridir
bo.

II Laikraščiai praneša,jog Triero 
pavietyj, vakarinėj Vokietijoj, upės 
Blies klonyj, užtiko *auksą.

|| Maskoliški ir jatponiški agen
tai perka Australijoj; šviną, matyt 
jis reikalingas dirbiniui kulkų.

Nauji Rasztai,
Žetnlapis Lietuva XIX arini t mė

tyje. iNzieistiM “Kataliko”.
Ištikro nėra tai Lietuvos žemla- 

pis, bet šiaurvakarinė dalis Masko- 
lijos ir dalis pietvakarinio krašto; 
apima: Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Baltgudiją, dalį Mažrusijos, Lenki
ją ir dvi gubernijas tikrosios Mas- 
kolijos. Rubežiai Lietuvos visai 
nepaženklinti. Atskirta parva Prū
sų Lietuva, bet U ji ne apima Pru
są Lietuvą, bet dbidyi Prūsų pro
vincijas, taigi Rytinių ir Vakarinių 
Prūsų ‘ provincijas. Paženklinta 
atskira parvą ir Galicija, kuri į 
Lietuvos žemlapį teip įlindo, kaip 
Pilotas į Credo. Užvadinimuose 
klaidų be galo daug. Baltiškos 
jūrės pavadintos “Marės Baltikės” 
(kodėl ne Joniešlcos?). Varduo
se vietų vienur H f perkeista į G, 
kitur palikta, o juk (reiktų tame 
prisilaikyti kokio <nqr| sistemo. 
Krašto Prussa nėra ant^svieto, yra

Nauji iszradimai.
t Austrijos kunigaikštis Lėo- 

pold pasidirbdino naują, galintį 
lėkti prieš vėją orlaivį “Meteor”, 
kurį jis žada ateinančiuose metuo
se atsiųsti ant visosvietinės paro
dos į St. Louis.

t Italijonas Campana iŠ Livor
no išrndo naują būdą telegrafinio 
be vielų; vielą užstoja pati žemė. 
Likosi atliktos pasekmingos ban- 
davonės. Susitvėrė jau kapita
listų kompanija išnaudojimui to 
naujo išradimo.

t Mieste San Francisco, Cal., iš
radėjas Dras Greth atliko pasek
mingas bandavones su savo padirb
tu nauju orlaiviu, galinčiu lėkti 
prieš vėją. Orlaivys turi 75 pė
das ilgio. Varymui pryŠakin yra 
gazolininė mašina sverianti 500 
svarų. Naujas orlaivys lėkė j>rieŠ 
vėją su greitumu 30 mylių į valan
dą.

Vietines Žinios.
— Ateinančią nedėlios dieną, 7 

vai. vakare, aptiekoj Dro GraiČu- 
no, atsibus susirinkimas “Aušros 
Dr-tės”, ant kurio užprašomi visi 
norinti prie minėtos Dr-tės prisi
rašyti.

— Ant Dr-tės Simano Daukanto 
metinio apvaikščiojimo buvo pa
daryta kolekta ant naudos “Auš
ros Dr-tės. Surinkta 18 dol. 32c. 
Kad tai visos lietuviškos draugys
tės prie kiekvienos progos, ant sa
vo balių ir susirinkimų atsimintų 
apie musų moksląeivius ir kolek- 
tuotų ant jų naudos, “Aušros Dr- 
tė” ne mažai musų besimokinan
čių vaikinų galėtų sušelpti, palen
gvintų jiems pabaigimą mokslo. 
Dabar atsišaukia vaikinai,kitus re
komenduoja ištikimi musų tautiš
ki veikėjai, bet draugystė, dėl sto
kos ištekliaus, ne gali visų su
šelpti. Kolektuoti galima visur, 
reikia tik gero noro.

— Namuose pn. 127 W. 23 str. 
gyvenantis 56 metų Mikola Kolle 
už ką ten susibarė su savo pačia ir 
pagriebęs geležinę lazdą, norėjo 
drožti pačiai per galvą. Tuom 
tarpu į kambarį įėjo Kolles posū
nis ir pamatęs, ką patėvis nori da
ryti su jo motina, išsitraukė revol
verį ir šovė. Kulka Kolle pataikė 
į šoną ir jis puolė ant grindų. Nu
gabeno jį į ligonbutį. Daktarai 
pripažino pašovimą už mirti
ną.^

— Užpakalyj namų nr. 115 N. 
Robey rado negyvėlio kūną. Pa
sirodė, jog negyvėlis yra airys Ta
mošius McEwen, gyvenantis pn. 
182 ant tos pačios ulyčios.

— Ant Jackson Boulevard, pn. 
87—89 pereitos nedėlios dieną už
gimė gaisras,kuris pridirbo blėdies 
ant 20000 dol.

— Pereitos subatos dieną iš 
dirbtuvių Illinois Steel Co. South i 
Chicagoj paleido 1000 darbininkų ‘ 
ant neaprubežiuoto laiko. Liku
sius 6000 darbininkų kompanija 
tikisi galėsianti per žiemą palaiky
ti.

Apgauti darbininkai.
Didžiausiu prasižengimu yra ap

gauti darbininką ant jo uždarbio. 
Kruvinas jo prakaitas ir Šejmynos 
ašaros krapina tą mažą saujalę jo 
uždirbtų pinigų, o atsirandą nesą- 
žiniŠki žmonės, kurie ir tuos iš jo 
išvilioja. Tai yra vagysta. Jau 
mažesnė yra vagysta įkalbėti dar
bininkui, kad nėra geresnio vaisto 
sviete per Trinerio Amerikonišką 
Elixirą Kartojo Vyno, speciališką 
gyduolę nuo visų pilvo ligų. Tas 
vynas yra dirbtas iŠ geriausio Ca- 
lifornijos vyno ir parinkčįąusių žo
lelių; pasekmingai veikia arjt vidu
rių, duoda gerą žlebčiojimą, tvėrė 
naują kraują, daugina raumenų 
grūdelius ir didina pajiegas. Yra 
tai reparatas Čystas, naturališkas, 
sudrutinantis ir gaivinantis. Pa
laikys patį ir Šeimyną prie geros 
sveikatos ir dvasios.

Ant pardavimo visose aptiekose 
ir pas patį fabrikantą JuozapąTri- 
nerį 799 So. Ashland avė., Chica- 
go, III. Didžiausia krautuvė šei
myniškų ir medikaliŠkų vynų.

Draugyscziū Reikalai
TEATRAS IR BALIUS!
Dr. V. Kudirkom Teatr. G. Dr-te 

per»i*ty» tol meno* komedija po vardu: 
„DEDE ATVAŽIAVO” 1 d Japkri- 
caio (Nov.) 1903 m., ant Freiheit Turner 
Kales, po nr. 3417 So. Halsted St. Kome
dija labai juokinga ir taps pirmu kartu 
czionai perstatyta Minėta dr-le visada 
parengia geriausius teatrus, ir kuris ant 
jos losziamo teatro atsilanko yra užga
nėdintas, o nebuvusia ant perstatymo 
gailesį jo ne matės. Ir sxiu teatre dr-te 
parengė kuogeriausiai, todėl ateikite 
visi, kas tiktai gyvi, o pamatysite gra
žiausia teatre, prieto galėsite ir kuo ge
riausiai pasilinksminti, nes muzika bus 
<*ipgi geriausia, prof Kieferio. Teatras 
prasi dės 730 vai. vakare Po teatrui 
BALIUS! Komitetas.

Didelis Metinis Balius.
Loareli, Mas* Draugyste D. L. K. 

Algirdo, turės savo metini balių. Su baloj 
7 d. tapk riesto, prasidės 7 vai. vakare,sa- 
leie Leather Workers' Hali po nr. M3 
Central uiycsios, ant kurio uikviecaiam 
visus lietuvius ir lietuvaites, kaip vieti
nius te'p ir aplinkinius atsilankyti, nes 
ežia bus puikus pasilinksminime. In- 
ienga vyrams 25c, o moterims ir mergi
noms 10c. * Su guodone

(10—30) Komitetas.

Antras Metinis Balius.
Paterson, N. J. Draugyste Ssv. Kazi

miero. turės savo antra metini balių 25d. 
spaliu 1903 m. Prasidės 7:30 vai. vaka
re, saleje Pisk Hali ant kampo Ellison ir 
Proepect ulyczju. Todėl uikviecziame 
visus lietuvius ir lietuvaites, kaip ir vie
linius teip ir aplinkinius kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ir pasilinksminti,ant 
kūno bus visokiu valgymu ir gerymu.

Su guodone Komitetas.
(10—30)

Susirinkimas.
Pi t U ton. Pa. T. M. D. Kuopa laikys 

savo sunokimą, NedelioJ. 1 d Lapkri- 
czto, Saleje po m. 2216 Tustiu St. Todėl 
meldžiame visus sąnarius ir norinesius 
prisirassyti ateiti ir užsimokėti metine 
mokesti ir pasiimti naujas knygas. Teip- 
gi bus rinkimai naujo CentraliszkoKom- 
iteto. Su guodone.

Kuopos Komitetas.
Brooklyn, Si. Y. Lietuvos Sunu dr-te 

turės savo balių, 7 d. lapkriezio, saleje 
„Caecilia Hali” po nr„ 101—103 Grand 
Si. Prasidės 7 30 vai vakare. Inienga 
vyrams su padėjimu drabužiu 25c., mo
terim ir jaunom merginoms 15c. ir sąna
riams draugyseziu teeinantiems inoorpo- 
re 15c. Pneto draugyste turės savo ba
ra. Su guodone,

A. Liesnievskis,sekr.

Kalendorius ant 1904 m.
Didžiausias ir geriausias Kalendorius 

1904 melams yra dabar gaunamas ,, Lie
tuvos redakcijoj. Apart kalendotiaua 
szveneziu telpa jame daugybe svarbiu ir 
pamokinaneziu žinių ir straipsneliu,kaip 
tai: ..Žemeirjoe gyventojai”, „Kaip 
žmogus gyveno snt žemes seniausiose ga
dynėse”, „Svarbiausi politiszki atsitiki
mai sviete ssiuoee metuose”. Mieros, 
svarstliai. pinigai visu yieespatysczia. 
Paveikslai svarbiausiu lietuviuku rass- 
tininku: Dro Basanavicsiaus. Dro Ku
dirkos, vyskupo Baranausko, Maczio, 
Vaicsaicrio, Simano Daukanto ir parink
tos eiles saitu rentininku. Preke 
Kalendoriau* 2ftc.

Kiekvienas kas užsiraszys „Lietuva” 
ir užsimokės viso meto prenumerata 32.00 
gaus szi Kalendorių dovanu. Taigi nau
dokitės. Siųsdami pinigus ar Money 
Orderi adresuokite:

A. OL8ZEVSKI, 
924 33rd Su, Chicago, III.



LIETUVA

Pa jieszkoįimai.
Pajtrazk.u tavo leteno, Andriau. Ber-1 

uoto. Su valku gub., 4 metai atgal gyve
no Mahanoy City, Pa. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti tinę ant adreso;

Jonas Degutis,
943 80. 2nd 8t., Philadelphia. Pa.

Pajiesskau savo drauges. Magdalenos 
Vainolaucsiutes, Kauno gub., Panevėžio 
pav., parap. Pompianiu. Ji pati ar kas 
kitas teiksis duoti iine ant adreso;

Juozapa. Jankiavicze, 
Bos 173- Puųuooock, Coon.

Pajieaskau Motiejaus Pecziuho, Su
valkų gub., Kalvarijos gmino, Kaimo 
Kumecsiu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti iine ant adreso:

A. MitcheU.
Box 85, Kast St. Louis. Mo.

Pajieaskau sesers. J ievos Kristapaiciiu 
tęs, Kauno gub., Pamaravo. parap., kai- 

x'~'nk> Biaudživ. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti iine ant adreso:

A. Kristaps. 
Cfo Geo. McDoty,

Union, N. J.

Pajieszkau Stanislovo Kavlakio, Kau
no gub., Vevirtenu parap., kaimo Lon- 
dilu. . Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
iine aut adreso:

Ant. Draimonts.
M Bedford St., New York, N. Y.

(11—6)

Pajieszkau Mateuszo Dabrillo, Su vai - 
gub., Vilkaviszkio pav.. Gitu gmino, 
kaimo Rardaucku. Jis pa U ar kas kitas 
teiksis duoti iine ant adreso:

Vincas Siesikus,
11 E. Lawell St., New Britam, Conn.

Pajieszkau savo draugu, Vladislovo 
Bidvos ir Aleksandro Jancziautkio, Kau
no gub., Telssiu pav., parap. Žarėnų. 4 
metai kaip Amerike, Jie patys ar kas 

skitas teiksis duoti iine ant adreso:
Jonas Kumža.

14 Watėrloo St., Readville, Mass

Pajieszkau Antano Vaiszio ir Alek
sandro G u ežio, Kauno gub., Telsziu 
pav.. parap. Janapolio. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti iine ant adreso.

Stan. Mockus.
*73 DwightSt., Nevr Britais, Conn.

Pajieszkau Jono Juszkos, 6 pėdu 
augszczio, geltonais plaukais ir usais,su- 
silenkes eina, angtiszkai prastai szneka. 
Jeigu kas kur uitemys ir duos iine, gaus 
•25.00 nagradoe. Peter Zibart,

Port AVashington, Wis.

“AUSZROS” Or-tea fondą*, 
benimokiuancziai Itetuviazkai

Jaunuomenei.
Surinkta laike diskusijų

Brookiyne, N. Y.............................2.00
Surinku ant susirinkimo

8. L. A. 47 Kuopos Pas
tai c, N. J.:

And. LenonU............................. 65
Jok. Vllczinskss...................... 1.15
Mare Csepliene..........................30
Agota Botiriene..........................5
Ant. Keturakis...................^.50

Sykiu 12.05
Szia suma skirsto teip:

Visztaliui 50c., Kanklnti- 
niamsSOc., „Austras dr-tei”..........LOS

Aukos surinktos JurgioSkin* 
kaiczio per vestuves duk
ters su A. Velykių, North-
ville, N. Y.: 

Jurgis Naujalis.......... ................10
Kas. Puczinskas........................25
Stan. Barauckas..........................5
A lėk s. Ruksztelis.................25
Liudv. Meiliūnas.................... 10
Jurgis Žakas.............................. 5
Ant. Velyki...............................10
Alena Velykiute..........................5
Mare Rukszteliute...................... 5
Ona Urneziene.............................. 5
Ant. Urnezis..............................25
Fran. Biliūnas..........................25
Mik. Koniszauskas ................ 25
Jonas Linda..................................5
Adomas Velykis........................ 20
Juozas Depszis.......................... 15
Jurgis Skinkaitis...................t.-’5

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

l‘a* iniM taipgi gali gauti visokiu ab- 
rosu. abrozeliu, ražaneziu, szkapleriu, 
kryželiu.puikiausiu gromatoms popieru, 
alkiausiu ant svieto oavtncslavoniu pa- 
vydale kortu ir pavydale kvletku bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojamu ma- 
esi nu, auksiniu fontanlnlu pluksnu, ma- 
pu, atlotu ir tt.

Raazyk tuoj aus, o gausi katalioga.
Jei nori pasiųsti pinigus in krnju, tai 

siusk liktai per mus, o visada gerai ir 
greitai suvalkszcsios. Musu name tal
pinąs! randavę paeito stacija, žinoma po 
No. 60, tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntiniusiszleisti.

Jei reikalai(Ji szifkortee, tai pir
miau klausk pas mus szifkorcziu prekių, 
nes mes turime visas linijas ir lik pas 
mus gali gauti kokia nori nuopigiausioa 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi prekes, kataliogus ir vis
ką ko tik reikia.

Naujausios Knygos.

Paveikslas naujo Popiežiaus P1USZ0 X.
___  • miera 18x24 coliu.

/L

į\
i'

Koznas Gali Būt
_______

Reikalaąju 1000 vyru prie gelžkelio 
darbo, Colorado, SVyoming, Nebraska. 

. 8o. Dėkota ir Minnesoia szietuoee,kelio
ne dykai isz Chicagos. 500 vyru reikalau
ju prie darbo girtose Wisconsin ir Michi- 
gan sztetuoee, mokestis 25 iki 28 dol. ant 
menesio, valgis-ir guolis dykai. Teipjau 
reikalauju vieno vyro dirbti mainose 
Dunojuje prie anglių.

John Lucas,
122 La Šalie St., Room 6.

(11—g) Chicago, III.

Reikalingai) lietuviuku daktaras 
prie aptiekoe Jos. Leszczynskio, 3315 So. 
Morgan St., Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo, geras lietuvisz
kas saliunaa, vietoje lietuviu apgyvento
je. Atsiszaukite in „Lietuvos" redakci
ja. (13-11)

Pigiai ant pardavimo liotas ant 34 uly- 
czios arti Halsted St. Atsiszauktte pas: 

J. C. Bart,
•5304 Campbell Are., Chicago, III.

(10-30)

Nauja knyga.
Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 

verte Dru A. Baceviczia. spauda „Lie
tuvos” Chicago, puslapiu 209 Knygele 
su daugeliu paveikslėliu: gyvuliu, vaba- 
.u, tuviu, žmonių, medžią ir akmenų 
trumpai, aiszkiai ir suprantamai iszaisz- 
kina mums gamtos istorija, ypač z tuos 
dalykus, kuriuos kiekvienas žmogus pri
valo suprasti. Preke........................'...50c

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po................... 52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .524c 
Virsz 1000 rubliu, rublis po................ 52Jc

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

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per ..Lietuvos" redakcija, adresuo
dami: A. OtMzevski,
024 33rd SL, Chicago. III.

Sykiu *2.45
Szia suma paskinto teip:

kasztai prisiuntimo 5c., 
Visztaliui 40c. Kankinti- 
niams *1.00 ir ..Auszros" dr-tei. .*1.00 

Ant susirinkimo delegatu
nuo Chicagos tautissku
dr-eziu 24 spaliu sukoleatuola ..2.75 

Buvo 348 61 
Viso 355.41 

27. X. paszelpa dailininkui 25 30 
Lieka kasoj *330.11

Auko* kauk (utiniam*
Buvo.........................................................5.35
Paukszcziui pasrunsta per virsz , 85

Liko 4.50 
L.L.S.Kuopa. Passaie. N. J............... 1.10

Nuo vestuvių-Velykio, North-
ville, N. J................................ 1.00

Sykiu *660 
Tolesnes kankmtimams aukas aukau

tojai malonėsite siunsti naujam Kaukin- 
tiniu kasteri ui J. J. Paukszcziui. 224 E. 
Main St., Plymouth, Pa.

977 Varžytines, ka joa duoda kapitalis
tams, darbininkams, ir kaip Jas rei
kia panaikinti. įsileido Liet. Soc.D. 
Partijos London, 1903, pusi.16. ..10c 

976 Valdžios pilvas. Parasze Jonas Gra
žys. Iszleido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16.................. 10c

949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
li egi. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne, 1903, pusi. 7........................ 5c

65 Karalius Apysaka. Dievas ir Kara
liai, Evaldo pasaka. Iszleido L 8. 
D. P. Londone, 1903, pusi. 16... 10c 

365 Eiles Pranciszkaus Vaiczaiczio (Se
ku pasakos). įsileido T. M. D. Ply- 
mouth. Pa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų..............................................50c

124 Robinsonas Kruzius. Graži ir mora- 
liszka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1903. pusi. 83. ,25c 

Kalendorius 1904 metams 154 pusi., yra 
didžiausias ir geriausias kalendorius 
su daugeliu moksliszkustraipsniu ir 
visokiu kitu svarbiu žinių....25c

Kas užsimokės už „Lietuva” viso meto 
prenumerata *2.00 gaus szita kalendorių 
dovanu.

Adresuok:
A- 0LSZEVSKI8, 

924 33-rd St., Station 60, 
CHICAGO, ILL.

Aukos VISZTALIUI.
Isz surinktu aut S. L. A. 34 Kuopos susi

rinkimą, Passa c. N. J........................50
Isz surinktu ant vestuvių Velyk’o,

Northville, N. J................... .......40
Buvo 14.05 

Sykiu *14.95

ARNO
Ar norigeru) r naudingu kaygu? Jei 

teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
isz "Lietuvos naujausiai iszleistu-knygu.

Jei nori mokintis angliszkos kalbos, 
ui nusipirk “Žodyną lietuviszkoe 
ir anglLszko* kalbu.”

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

Jei nori dasižinoti monu ir burtu pa- 
slaptis,kokiu budu juos magikai padaro, 
Ui nusipirk knyga “Pa*laptys magi 
jos bei Spiritizmo’', u isz jos viską 
dasižinoei.

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

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

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

8o. BOSTON. MASS. 
Nikod. Gendrolis, 344 Broadway 
K. M. Lubinas, 283 3rd 8t.,

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

BROOKLYN, N Y. 
8tanislowaa Rinke*iczius, 73Grand sU
K. Balcziunaa 256 Grand st.

Juoz. Bzunskia, 97 Grand St.
EL1ZABETH, N J. 

Jurgis Orimkailis, 75 Wall st. 
8HENANDOAH. PA. 

Andrius Maczis, 133 8. Mainst. 
PITTSToN. PA. 

Alek Lakaviczia, 109 Even sU
WATERBURY, CONN. 

Jonas Taraila, 844 Bank st.
WESTVILLE, ILL. 

V. 8. Kreivėnas,
E.ST. LOUIS. ILL.

J. J. Ražokas, 471 Collinsville Avė.
NEW BRITA1N, CONN. 

Motiejus Mažeika. 11 E. Laure! st. 
M J. Che po n i s, 72 Jubilee St..

BALTIMORE. M D.
L. Gaw)ts, 2018 N. VVashington st

PHILADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas. 925 So. ’nd Si.

LAWRENCE. MASS. 
Antanas Žvingilas, 

ALLEGIIENY PA. 
8. Dominaitis, 1436 Adams Sc 

"Lietuvon” kellnulanti agentai. 
Jurgis Kazakevriczia, 
Juozas Petrikis. 
Jurgis A. Damijonaitis, 
Izidorius Gudaitis.

Kurszie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juoa užsiraižyti “Lietuv|” 
ir prenumeratą jiems uisimokSti; pi- 
n'gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viaokea knįgas 
už t) paczij prekę kaip ir redakcijose. 

"LntTUvoe IszLairruvz

Prie visu Lietuviu, Moterių, Vyru, Jaunu
ir

Garsusis proff^sorins Ed. C- Col- 
lins, gydytojas, prietehs beturezių, 
gelbėtojas sergaocziųjų nuo skaus
mų. kuris jau tukstanezius ypatų 
buu mirties iszgelbejo,

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

UŽ GREITA IR 
PASEKMINGA 1SZSIGYDYMA 

„KAD PASVEIKTI“.

Tukstancziai nelaimingųjų aukų, 
beturczių ir turtingų žmonių isz 
visų pasaulės krasztų per laisz- 
kūs bėga prie profesoriaus Ed. 
D' Collins, 140 W. 34 St., New 
Yorke, kad pahandyti jo naujo 
ir paaekmingiausio gy
dymo ligų budo.

Del persitikrinimo czia padnodam 
kelis Jam raszytns laiszkns:

MisrasviLLB, Pa.
Per 20 metų sirgau liga, kurtę įvairus 

gydytojai gydė, bet nieko negalėjo nu
veikti. Jauzdamasis jau arti mirties, 
kokiu tai budu laikrasztyj radau prof. 
Ed. C. Collins apgarsinima, apie jo nauję 
gydymo būdą. Tuujaus pas jį nurasziau; 
po,kelių sąvaiczlų ma truputį pagerėjo ir 
sziandieną jau visiszual pasveikau.

Profesorius Ed. C. Collins ne tik ką 
mane nuo ligos iszgydė, bet ir nuo mir
ties iszgelbėjo. Dieve, jam užmokėkle 
už Jo stebuklinga gydymą.

T. SHUFNABOVICZnJS.

Clkab Cbekk, Utah.
V Išlaikai mirtinai buvau sergantis, nes 

turėjau vidurinę ligą. Kencztau neap
sakomai. Klek gydytojams ir aptiekoms 
Užmokėjau pinigų, bet nieks nepagel
bėjo. Nė vienam gydytojui jau netikė
jau, bet vieną svkį perskaiczlau apgarsi- 
ni-ną apie prof. Ed. C.Colitns, New York. 
Toli gyvendama jam paraszlau. Tuokart 
pati persitikrinau, kuomi prof. Collins 
yra, nes po kelių sąvaiczlų jis mane vi-

Senu Amerikoje.

Prof Ed? C. Collins.

siszkal iszgydė, Prof. Collins gydymą 
galiu pavadinti stebuklu.

Maby Kaczvb,

Silveb Lake, Mimn.
Su dideliu džiaugsmu praneszu, juog 

profesoriaus gydyklos mąsveikatą ir jau
nystės spėkas jau visiszkal sugrąžino. 
Turėdama Jau per 60 metų, ant sveika
tos buvau nupuolus ir krūtinėj skaudulį 
turėjau. Ėjau pas visokius gydytojus ir 
nė vienas mą nepagelbėjo. Iszskaitęs 
laikrasztyj apie prof. Ed. Collins, nusl- 
drvtau pas jį. Profesorius mane nauju 
budu per du ir puse mėnesio gydė ir 
sziandien jaucziuosl netik sveiku, bet, 
tarsi, ant 20 metų jaunesniu. Su sziuom 
profesoriui Ed. C. Collin* sudedu padė- 
kavonę už pagrąžinimą mą sveikatos.

Juozas &vihel ir pati.

Chicaoo, III.
Netnrln tiek žodžių dįl padėkavojimo 

prof. Ed. C. Collins už jo pasekmingas 
gyduoles ir rodąs. Nuo ilgo laiko turėjau 
kryžiuj skausmą, kaddhbtt nt-pajiegiau. 
Turėjau daug gydytojų, bet viskas buvo 
veltu. Kožnas gydytojas mano ligą vis 
kitaip vadindavo ir nė vien s nelszgydė. 
Po suvartojimul-gi prof. Ed. C. Collins

gyduolių, antsyk mą palengvėjo Ir szian
dien esu sveiku žmogum. Kiekvienam 
serganeziam pritariu nusiduoti pas prof. 
Collins. Fb. Piktbaszak. .

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

DEL VISU I Žmonių ligos szian
dien baisiai prasiplatinę, o tai vis 
todėl, kad perka kokias patentuo
tas gydyklas arba eina pas bent fu- 
szerius gydytojus ir pas tokius pa- 
gelbos meldžia. Pertat prof. Ed. 
C. Collins kiekvieną sergantį pas 
save kvieczia ir praszo atsakyti ant 
szių užklausimų:

Ar gerai girdi ?
Ar eini niekyn ?
Ar turi neuralgiją?
Ar tavo liežuvis czystas?
Ar odą niežti ?
Ar esi visada nuilsusiu ?
Ar turi skaudulį galvoj ?
Ar per daug szkdls musza?
Ar turi skaudulį ausyse ir kryžiuj?
Ar esi neramybėj ?
Ar turi pūslės ligą? 
Ar sergi ant nervų? 
Ar sergi gumbu ?
Ar lengvai gali dūsuoti?
Ar pilvą po valgiui skauda ?
Ar turi sąnariuose gėlimą?
Ar turi ant kūno kokius" nors papusz- 

kus ?
Ar turi serganezią paczlą Ir valkus ?

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- 
tiszkurnas, sąjausmai, greitas pri- 
sitarnavimas, ant galo jo neapra- 
szomas gerumas, yra priežastimi, 
juog ne dykai prof. Ed. C- Collins 
visi praminė

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

Prof. EI). C. COLLINS, 140 W. 34 St., NEW YORK,
2

Laimingu.
TI RTAI IR GROŽYBES 
PER NIEK, JEIGO ESI NE
SVEIKAS; NES SVEIKATĄ 
DIZIALSIE YRA LAIKE, 
PASTOT LAIMINGU IR 
SVEIKI JEI NORI,'TAI 
PERSKAITYK DEL SAVO 
NAUDOS.

Drūti ir sveiki zmoniea yra 
laimingi, nuatoją sveikatą 
niekur netur linksmybes. 
Sveikatą yra brangiausi 
daigus pasauleję, kurios ant 
nieko negalimamainyt. Idant 
būt sveiku, reike paczem apsi- 

menki daktarai negali iszgydit.

Yra labai gražus Jį>a- 
veikalas, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
vidutiniai raudoni, o 
abrozo dugnas tamsiai 
žalias. Nea [įsakytai 
gražus paveikslas.

PKEKE 50 centų.
Gaunamas ..Lietuvos 
redakcijoj. Adresas:!

A. 0LŠEVNKI8, 
924 33rd Ntr., 

Chicago, 111. |

«
 Dykai pri

siusime 
kožnam ant 
pareikala-. • 
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame 

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

Adresuokite teip:
Kelpscb & Co. 74 Centre St., Chicago, III.

Buce, tu Kelpsch, Norrlko & Co.

MAKJA 1>OWIATT

Kauno gub. Bzauliu pawisto.

723 W. ISth StreeL
Nuo 81os iki lOtos ryto, 
nuo T-tuz iki 0 vai. vakar*.

Nedėliotas tiktai nao S-SM iki lėtai ryto

Teleionaa:i Morgan 1382.
Teiefonvot galime isz kiekvienos

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoms tautiukoim ir tri

nytinėms Draugystėms taadtrba:- 
Karusss, Amerikoalszkas 
Keliavau, Bzarpas, Juos* 
tas. K u kardas, Zeuklelius, 
Kepure* ir dėl Marazalku

Guodotuuenas Kunigam, iaidir* 
be;- Kanaa, Arnetaa. Dalmati
kas, Albas. Stula* ir wi»u» baž
nytinius parėdus. V noki darbą at
lieka artittiukai in laiką.

Norėdami a gu<«iutmoa Dr tea, 
arba gnodotini Kunigai, kad Juaa

darbas butu priderančiai atliktas ir Suom susielpti mwo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietu waitMLią

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Divihion 8L, Chicago, UI.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING.

Union Stock Y ards Chicago
KAPITOLA8 ir SURPLU8 $283.OOO.OO.

V1R8Z1N1MKAI:
S.R.FiyM. PreztaMtu. Vic^PrezMMtM. T. J. Fitzą*mM. Kutartam AziL

DIREKTORIAI:
Lhii F.Svrin. it Swifl *C.
Jas*M MAzhby. it U. S. Varė * T rast it Ca.
S.m'1 A McClMn Jr.Ji CMtm. Pscking C..
Arta.r G.LMMrė. ii U.*. Yarė ATrznirtC..

P.A. Valentino, ii Aretour * Co.
Noison norns. ii Noison Moms * Co.

Frederick S. Miaston, Attorney Levi B. Oeud. ti Deud A Keetar
S. R. Flynn, ii National L i ve Stock Bank.

Aitą banke priima ant užkavojimo pinigus nuo *1 00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pinigus moka 3 procentą. C ia via; Stock Yardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojaua.kaip tikgauua alga*, ir ui padėtus gaus 3 procentą.

Lietuviai pas Lietuvius.
Ar reikalauji laikrodėli, 

«■ ienciugeii. žiedą, armonika, 
skripkair visokiu kitu daik 

Itu. Ta viską gaU ganu pas 
įmus dideliam pasirinkime.

Visut daiktus isisiunc/iam 
"in v,,u* Amerikos miestus 

miestelius savo kasztais. 
■■rw .l,.i'ii s A I'ami jonams 
MlItlftM 'nr 'nh ' )■’ !ietu\Iszk.as 
aĮlJERfrlI -- ; '■* -1 ‘r 

» visokius da.ktus
a-ba ra- 
mus dide.io Kalsi ojf.i 
siuncziant centus 
ko dėl paczto kasztu.
resuokite:

M. J. DAMIJONAITIS, 
3138 Loweave., Chicago, III.

7 iŠ•g S 
-zI
1H

2 A o
iii
i ž *1 r

o

mar- 
Ad-

Europos Lletiiiszki L&ltriszcziil.
"Varpa*” literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikrasztis. Preke >1.25
“Ūkininką* užsiimantis reikalais 

ūkininku ir paduodsntis visokias kitas 
svarbias žinias ir pamokinimus. Iszeina 

Ikožna menesį. Preke .................. 75c.
"Naųjieno*” talpinanczioe pasakas 

isz žmonių gyvianimo Ir kitokias svarb
ias žinias. Preke ......75c.

Visi tris virazminėti iaikraszciai lazei- 
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Prutuoee. Norinti juoe gauti kreip- 
kiteanrie agento. Adresas:

M. J. Danį (Jonaitis, 
3138 Lowe Avė. Chicago, III

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszkąf į “Lietu 

woa” redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo vards ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senąjį savo adresa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokancaiam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperkl “Money Orderi”, 
tainelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes oe “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažala balta koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘ Money Orderį” siuskie prastoje groms-

I toje, registruoti jo ne reikia.
4) , Sumas nesiekianezias vieno dolie- 

' rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis,
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 

: orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuosas, sausas, nesulipin
tas Ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temyti ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite tszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikisu atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve. i

Sb^szii’s dldelnigni"

be laiko nuztume in grabą
Kurie nori būt iszgy.litais nuo visokiu >r už^enejusmhgu. 

tieBiok rašykit yr.uuse Direc^rn, -į™™
NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION

Dr E G DRAHE. jis iszgydis ir kaip kiti dariUrai 
yų-a jumis sunaikyne ir apleidę rankas pakratydami, nuo savo 
begedv8?.ko darbo, je patis būdami pnezaat zia didesniu sopa- 
liu.Dr.Drake au geriase pasekme visas ir apleistas ligas ifizgylo.

Dr E. G. Drake dėlto tokius didelius darbus atlieka, kad 
dėl kožnos ligos turi po atskyrą specialystą ir pagal reikalu 
visi sueina in krūva ir sprendžia liga su visais dpecialysteia. 
drauge su specialystu tos ligos pagal apraszyroa arba ant 
vietos ligoni isztyrineją.

Dr. Drake in akys kožna daigta pasako, ne kaip palaižunaj
. kai p su lapes vuodega su lietuviu suka idant serganti apkvailyt

palaižtinystę užganedyt, Dr. Drake reikalaujantiems sveikatą <> da^Uaru'a^szant 
mokslą medecinoa. Kokios tik ligos gali atsirast, ir reikaJ'm ... . *mokslą medecinos. Kokio* 1 _
kiteo pilnai busite užgane<lyti ir dėkingi, i^Z' 

Center R itland. VL, Sep. 19, 08. 
Gersdejingas Dr. Driske.

Kad b< tezisi pi reniai ta skaitos laikraasctius, bueze dattg 
piningu sucs-Klyjaa ka ant daktarų esu iszdayes, bet *H,P 
[Mrakalczisu af>garainyiną IH E.G.Dreke National Medical 
Aaaociation ir praasiau kai darytu niau pagelba jei gahnia- 
tad kaip t>k apturėjau gyduoles ir benaudodamas jas likau
si visai sveikas; uz tai eau dėkingas uz savo sveikata 

gero liukedains ANDRIUS DUVEIGA.
Box 15. Center Rutland. Vt.

Užimtus gromatu su j
Paprastoms dienoms dėl Igoniu priėmimas------- --------------
10 iki I valandai po piet gromataš raszvkit lietuvyazkai ant srio adreso: e e
Dr. E. G. DRAHE. National Medical Association,

34 WEST 26 ST.. NEWYORK.

daugel poragromatu paduodam apie tikrybe.
Dndley. r* . 11 1903

Am Andriu. PaanickM prip*«*« Jun,is <5fk*
tarų milvm*- Dr IHake l.ttai«Iekawju .igjduolra, k»- 

i rto?man .wttaU sugr.žino. Turerau •k.<I*J»m*.treD«, 
I per devynis metu, o nuo jn. gyduolių kure, «>-

Ludojsu ir in 10 dienu likausi v.m! ąveikM *£*£« 
garsingi plačiam .vieta dakteri»k.m gabume, bet 

jus aat to ir uzmpelnot. esu l.bm ***»"*•* P00“
Dievas junta atDairradvia uz toki tiluHi d ar r k

J A. RASNICKA8 P. O Dudley, Pa.
1O. VCUUC-I ... . .

podekavonems turime ant ranku, nes viso sutalpit nrga ima ei s > ūmo \ ie 
‘ ‘ atidarvtM nuo 10 vai. isz ryto iki 5 vai. popiet. Nedehomsnoo

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spindiiliaivariojami(lcl atradimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJALK SZITA IR ATSl^ESZK SU SAVIM.

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

AK SLEN K ATPLAUK AI? 
AK NOKI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir praszalinti 11 
ras. tegul kreipiasi prie Eurupeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą tukstancziai ligoniu trumpame laike 
paaigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
genisska užsilaikymą ir tt. T

Klausenti rodos-per gromataa &adre- 
suokite teip£

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

padidinau »avo biz
ni t»lp, kad dabar

tavo koltu neriam a, 
kad aai perkeltas 
tavo utora Laikro
džiu. Laikrodėliu, 
Uraiaa ir Muzlka- 
1 laiku lui'rumenta

Temylite!

sala lis virst pemlnetu daiktu.Aat teipel taisau 
aikrodilus Lalkrodzilus Is visokius muxlk»-

taisyta kuogertauslai Su guodone,
J. MIRAU8KIH.

3305 Auburn Avė., Chicago, IH.

AR SERGI?

n» Ir vzikiicziojl-

Vyrai su geliančiom ir silpnom nugarom, inkstais, lkaudt|imari kiauiiueso. lyžtlkų nusilpnėjimij, skaudanėiu nusiitapinimu. askti. 
eisis nubegimais. susitraukusiais arba neiiiavintais organais, trotyįimas atminties, norviikumas, skaudėjimai kratinėje, iirtstg liga, 
plautis pūslės, nusistelimas Uapume. krituliai priei akis, negalėjimas atlikti savo priderys&ą. skaudėjimas gaivos, ktapatytantis pa
raudimas. prieimanavimas. silpnumas, metankolija. negeras kvapas, patrotyjimas apetite, puolimas plauką, VISIŠKAI IŠGYDOMI

liPnę* NeKamt,w*ki I‘uheir*niai, utnuodyjima* kraujo. Vartcoceie, vlaisz- 
OpCtljflliiLKUi 11£U5. kallMX<JtloinL Grricziau*ia* btzgyd) ma* dėl silpnu vyru.

įmini VVrm nu"4,Pn,ntl P*1* bjauriu* paprocr.ius ir persldirbima, silpni ir ne rv isz k i ISZGY- 
uauui IJiai ix>MI PO TIKRA GVAHANCIJA. ARBA PINIGAI SUGRAŽINTI.

s- !■
s.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

Otiixo valanda* • Hu0 10 ryto iki 4 po lrw ’ ’lka™° į Nedelioms Ir per iventst .M JO iki 12.

State IVledical Dispetisary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL.

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
Hslkirpk Htą, nes ns visados eis laikraityje- Šitas yra geras dėl egzamino su X-Spinduliais.

Dipllamavoti Lietu visiką Akuszerka.
N. Dumsza,

loti North 7 St., Brooklyn, N.Y.
Telephone Call 762 VViliiamsburg.

Puiszvencziau savo viengentėms pa
tarnauti ju Ilgose prie gimdymo ir su- 
szelpti geriausioms rodoms reikale. To
dėl atsiszauktte prie lietuviszkosakuzzer- 
koo Brookiyne.

Ratilai kur tu 
begi? Nugi pas 
Platra Szlaki nes 

isztroszkes. o 
pu ji galima atai- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varzka alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau

m» kraujo, pamell- 
oavusma paakiu., uikintejima viduriu, bjauriui 
r bailius sapnus, sunkuma kojose, jeigu uielnC 
v-kla naktyje ar prie nusliilaplnlmo. jeigu negali 
miegoti ar valgyti, jeigu esi nuvargę, rytmety), 
e.1 baugus, gėdingas, nusiminęs, jeigu lyti.ikos 
dalys yra nusilpneje. tai musu Elbktium Juosta 
praszalys visas minėtas .ymptoma., priduo. mag
netizmą ir gyvybe vium kunul. meile, tvirtuma 
ir llnk.muma, sutvirtina nuailpnejuslas nervas; 
vienu iodtlu padaro Smogu kaip naujai gitflb.L 
Bzita Elektros Juosta nesziojasl ant gryuo kūno ir 
turi stebuklinga gydanczla galybe vfnz minėto 
kentėjimu. Elektriką dabar vartoja ganiausi dak- 
tarai, nes ka elektriką padaro tai to gyduoles na- 
pa veiklia i. Jr^pl^nu apraszymu kaip reikia uz.'i-

JOHN’S SUPPLY HOUSE
3Z15 S. MOROAN ST.. CHICAGO, ILU 212 First St.,

Temykite Lietuviai.
Tiktai dėl lietuviu dzugybe visokiu, 

czebetu, czeveryku, dėl moterų, vyru, 
veiku dideliu ir m&žu, geriausio gatun- 
ko ir geriausios skaros, o padai niekados 
nenuplyszta. Todėl patsanavljau szi me
nesi viską dėl lietuviu parduoti už puse 
prekes, todėl gi skubinkitės su visais savo 
draugais atsilankyti pas:

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

(10—30)

ilgiau su tamista kalbėti ne galiu. Lik
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu
susikalbėti an^liszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kį uoee reikaluose ir provooe. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

LietnviRzka Banka.
(Uždėta 1888 mete.)> 

Sluncziam pinigus greitai ir saugiai in

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

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

. . t, < i i.—.i----- - gyduole, ne. visas dalis svieto. Parduodame Lsdva-
korte, ant greieziausiu laivu. Paczto

8. M sek, 
Elizsbelh, N. J.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 S. Halsted St.

alma peikiąs FotograHJaz: ai tuzta| tiku 
S2.00

F.PBradchulis
Attornej and Connselor at Lai.

Chuober of Commerce Bldg. Room 709
8. E. Corner LaSalle A VVashington sts 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuwy» adivokataa, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj 
Weda prowas kaip ciwilisxka8 teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduota.
Res. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Cana) 484.

KATALIOGA?
Jame randasi apraszymai su pa

veikslais ir prekėm, yvairiu eiektro- 
mapietiszku gydancslu juostu, žiedu, 
padu, krutinės ir plaucsiu apsaugoto
ji!; inhelatoriu, daktariszku baterijų, 
visokiu geriausiu gyduolių, plauku ir 
usu augintoju; drukuojamu maszine- 
uu, painu, monu ir astuku; elektriar- 
ku žvakių stovyluku su laikrodėliais ir 
U- Kas prisius ui zc marke gaus szi
ta katalioga dykai. Raszyk szendien.

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