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Metas XI

ginti, kad ji paliktų laisva 
atsiskyrusių Panamos repub- 
likų, nesikėsintų jų suvaldy
ti? Ir bauginimas kartais iš
duoda vaisius, bet ne visada; 
kaip kada bauginimai vien 
suskubina karę.

Užstojimas už atsiskyrusių 
republikų aiškiai parodo, kad 
atsiskyrimas padarytas su ži
nia Suvienytų Valstijų, bet 
ar jos ištikro padės Panamai, 
jeigu Calumbija užsimanys 
jų suvaldyti ir ant to atsiųs 
savo kari Ūsienę? Jeigu tųsyk 
Suvienytos Valstijos bandys 
padėti Panamai, bus įtrauk
tos į karę. Ištikro. kųgi Co
lumbija gali žudyti, jeigu jų 
ir pergalėtų revoliucijonie- 
riai ir Suvienytos Valstijos? 
Nieko daugiau kaip Panamos 
siaurumų, taigi tų, kų be ka
rės nužudė. Kodėl todėl ne 
pabandyti jų kad ir per karę 
atimti? Ar tiek drųsos turės 
Columbija, nežinia.

Iš Columbijos sostapilės, 
miesto Begotos rašo, 
jog gyventojai reikalauja 
nuo rando, kad jis suvaldytų 
per karę atsiskyrusių Pana
mos republikų; jie teip dabar 
nekenčia amerikonų, kad 
Suvienytu Valstijų ambasadų 
reikia saugoti su kariumene; 
Amerikos konsuliai, kur jie 
yra, nedrysta išeiti iš namų, 
bijodami minių užpuolimo. 
Vietoj meilės pietinės Ame
rikos republikose, Suvieny
tos Valstijos, savo geismu 
svetimiems prigulinčių kraš
tų, užsipelno aut neužkautos 
ir ųeužsi tikėjimo, kas ateitėj 
gali išduoti visai negeidžia
mus vaisins.

Londono laikraščiai prane
ša. jog Columbijos gyvento
jai žada net pakelti revoliu
cijų prieš dabartinį randų, 
jeigu tas ne bandys suvaldy
ti atsiskyrusių Panamų. Pre
zidentas jos todėl priverstas 
bus pradėti karę su Suvieny
tų Valstijų intrigoms sutver
ta Panamos 4epublika. Tur
tingi gyventojai žada randui 
ant karės pinigus, kiti siūlo
si už kareivius. Kaip ang
liški laikraščiai praneša, Co
lumbija gali surinkti į trum
pų laikų apie 100000 kareivių 
ir siųsti juos ant Panamos 
siaurumos; nauja gi Panamos 
republika gali surinkti dau
giausiai 7000 kareivių. Savo 
vien pajiegoms ji negali per 
karę savistovyatę atlaikyti; 
jeigu jų karėj apleis Suvie
nytos Valstijos, jų su valdys 
Columbija, ypač, kad kaip 
tvirtina Londono laikraščiai, 
ant Panamos siaurumos di
desnė dalis gyventojų, žino
ma. protingesnių, ne pritaria 
atsiskyrimui.

Prezidentas Columbijos at
sišaukė į vidurinės ir pieti
nės Amerikos išpaniškas re- 
publikas su pasiskundimu 
ant Suvienytų Valstijų, ku
rios nedaleidžia suvaldyti at
siskyrusių Panamos provinci
jų, daro visokias kliūtis, ir 
prašymu pageltos, jeigu 
reiktų kariauti su Suvieny
toms Valstijom s.- Iš tų re
publikų, kaimyniška Ecua- 
dor pažadėjo pagelbų. Vi
durinės Amerikos mažosios 
republikos teiposgi suprato 
pavojų, koks joms, terp sa
vęs besiėdant, • gresia nuo 
Suvienytų Valstijų. Čia bu
vo užgimę nesutikimai terp 
tūlų tų republikų, iš ko 
to mažo neužgimė karė. Ka
dangi, per intrigas Suvieny
tų Valstijų nuo Columbijos 
atsiskyrė Panamos siauruma, 
terp tų republikų išnyko ne
sutikimai. Prezidentai jų 
turėjo susivažiavimų ant ap
kalbėjimo, kų daryti, kad at
siginti nuo svetimų ne drau

Politiszkos žinios.

Amerika.
Washingtone prasidėjo 

perkrat i Dėjimas paliuosavi- 
mq, kokius reikia padaryti 
Kubos prekystai. Padaryti 
painioja vi mus Kubai uori ir 
prezidentas Roosevelt, bet 
dar nežinia, kaip tas viskas 
pasibaigs. Mat kur eina apie 
biznį, ten Amerikos politi
kieriai ne pažįsta draugų, 
bet visų svietų nori vien iš
naudoti. Noriai nžgiria tų, 
kas bizniams šiųdien gali 
naudų atgabenti, o kas bus 
rytoj, apie tai nesirūpina.

Jeigu Suvienytos Valstijos 
ne padarys paliuosavimų Ku
bai. toje ne laikys už savo 
pareigų už piktų geru atmo
kėti Suvienytoms Valstijoms, 
bet turės atmokėti tuom {»a- 
čiu, taigi dideliais muitais, 
uždėtais ant Amerikos ta vo
rų. Jeigu kiti kraštai pada
rys Kubai didesnius paliuo- 
gavimus. Įgaus per tai. kaipo 
geresni draugai, ir didesnę 
įtekmę, Suvienytų Valstijų 
įtekmė turės nupulti. To 
vienog paliuosavimų priešai 
Washingtono kongrese ir 
senate ne nori suprasti. Tau
tos mat kitoms dykai nieko 
neduoda, jeigu kų duoda, tai 
reikalauja atsakančio atlygi
nimo.

Suvienytose Valstijose vis 
daugiau išeina Į aikštę negra
žių darbų urėdninkų. Da
bar toki darbai išėjo į aikštę 
ir Chicagoš policijoj. Tulus 
policijos viršininkus apskun
džia už slėpimų laužančių 
tiesas biznierių. Mie
sto majoras paskyrė komisi
jų iš kitų urėdninkų, iš
tirti apkaltinimus. Bet 
kas gali užtikrinti, kad ko
misija teisingai viekų ištirsi 
Jeigu terp čielos dalies mie
sto valdžių ir dagi teip svar
bių kaip policija,gali atsirasti 
įtekmingi parsiduodanti urėd- 
ninkai, tai toki jau gali atsi
rasti ir tirinėtojų komisijoj. 
Kų todėl verti bus tiri Dėji
mai? Neteisingi tirinėtojai 
gali rasti mažus kaltininkus, 
o didžiųjų visai nepatemyti. 
Daugumas todėl gyventojų 
neremia daug ant tirinėtojų 
komisijų, bet visgi nieks ne
žino, kaip išvalyti Amerikos 
urėdus nuo neteisingų parsi
duodančiu urėdninkų. Ro
dosi, ant to nėra kito kelio, 
tia ant svarbesnių urėdų ne
rinkti visai kandidatų politi
kierių pastatytų, bet pašali
nius, toli stovinčius nuo su- 
demoralizuotų politikierių, 
kurie, sėdami demoralizaci- 
joaaeklų per eiles metų, spė
jo aprieti didesnę dalį Suvie
nytų Valstijų' gyventojų. 
Ant išrovimo piktų vaisių, 
kokius atgabena pikta sėkla, 
sėjama per metų eiles, reikia 
teiposgi metų eilių, su viena 
diena to negalima padaryti, 
ypač kad demoralizacija ir 
terp gyventojų giliai šaknis 
įleido. Demoralizuojanti po
litikieriai randa paramų pas 
teipjau sudemoralizuotus gy
ventojus. Kol doresniejie gy
ventojai tyli ir nesistengia 
išrauti politikierių pasėtos 
pikžolės, tol ne galima bus 
turėti doresnių urėdninkų.

Vidurine ir pietine 
Amerika.

Į Panamos portų susirinko 
diktai Amerikos kariškų lai
vų, nežinia su kokiais mie- 
riais: ar su tais laivais Suvie
nytos Valstijos nori padėti 
per revoliucijų atsiskyrusiai 
Panamos republikai, jeigu 
Kolumbija pasikėsintų jų at
gal per karę atgauti, ar gal 
nori vien pabandyti pabau

jiegos ir ne didelės, bet lyga! 
tokia, jeigu Japonijai i>a®i- 
sektų sutverti, galėtų šiek 
tiek sverti, ji visgi sumažin
tų Maskolijos godumų.

Mandžurijoj maskoliai tu*; 
rėjo smarkų susirėmimų su 
15000 chiniškų kareivių. 
Chiniečiai likosi sumušti. 
Paskui maskoliškas jenerolas 
perprašė chiniškajį, šaky-j 
dams, jog užpuolimas ateiti- i

gų; jie pasižadėjo remti ir į 
gelbėti viens kitų, jeigu už
pultų koki svetimi priešai.

Europoj antai yra daug 
tvirtų viešpatysčių, kurios; 
viena kitos godumų mažina, ' 
viena kitų daboja, neduoda, 
užpulti ant silpnų, Amerikoj 
gi Suvienytų Valsti
jų godumo nėra kam 
stabdyti. Pasidalinusios į 
smulkias dalis, nesutinkan
čio® terp savęs išpa niškos re 
publikos todėl turi susivieny
ti į vienų tvirtų viešpatystę, 
kitaip jas užgriebs tvirtesnes j 
Su vienytos Viešpaty stesš iau į 
rinės Amerikos. Visos tos! 
republikos seniau buvo išpa- 
niškoms valdytoms, tik pra
džioj pereito amžiaus išsi- 
liuosavo nuo Išpanijos jun
go. Ar jos išsiliuosavo kad ; 
būti liuosoms, ar kad Įiatekti Į 
po jungu Suvienytų Valsti
jų, tų parodys ateitis, tas i>a- 
eis nuo jų pačių.

Revoliucijonieriai republi-j 
koj San Domingo, nors i- 
ma viršų, bet dar galutinai į 
ne apvaldė viso krašto: yra! 
čia dar keli miestai rankose 
rando šalininkų, rando prezi-! 
dentas jau jiabego.

Rytinė Azija
Apie prietikius rytinėj • 

Azijoj prieštaraujančios atei
na žinios ir terp jų ranku 
tikrų teisybę surasti. Pary
žiaus laikraščiai, pasiremda
mi ant rando suteiktų žinių, Į 
tvirtina, buk nesutikimai 
terp Maskolijos ir Japonijos 
sumažėjo, dabar jau galima: 
ėaų užtikrinti, kad kares ne
bus. Londono gi laikraščiai; 
paduoda visai priešingas ži- > 
nias, tie tvirtina, buk Angli- I 
jos užrubežinių dalykų mi
nisterija nužudė viltis, kad 
be karės galėtų apsieiti. Ta
rybos terp Maskolijos ir Ja
ponijos rods vedasi, bet besi
tarianti negali surasti pa ma
tų ant susitaikymo; pradėji
mų karės.esu, galima dar ant 
kokio laiko nuvilkti, bet jos 
ne galima išvengti. Ne
žinia todėl, katroj pusėj tei
sybė. Randas Anglijos ir 
Prancūzijos gerai žino, kaip 
dalykai stovi, kadangi pir
mutinė yra Japonijos j»agel- 
Liniuke, antroji gi — Masko- 
lijos; klausymas tik, katra 
pusė teisingas žinias garsina. 
Anglija vienog neprižada su 
ginklu paremti JaĮionijų, ka
dangi bijosi, kad maskoliai 
ne įsiveržtų į Indijas, kur 
Anglijos valdžia vos laikosi.

Laike važinėjimo maskoliš
ko caro Vokietijoj, jam pasi
sekė užrišti ankštesnį ryšį su 
Vokietija,© pribuvus iš Pary
žiaus užrubežinių dalykų mi- 
nisteriui Lamsdorfui, pasise
kė padaryti sutarymų, pagal 
kurį Vokietija pasižadėjo nie- 
kuom ne kenkti Maskolijdi, 
jeigu toje pradėtų karę su 
Japonija. Taigi karę Japo
nijai reiktų vesti vienai, nes 
nė ant Amerikos pagelbos ji 
rokuoti negal, Amerika ne 
padės, kadangi tas butų pa
vojinga; silpnos Amerikos 
pajiegos karėj ne daug sver
tų, o jos valdytos Havai ir 
Filipinų salos atsirastų dide
liame pavojuje; taigi tos val
dytos tik apsilpnino Ameri- 
kų.

Japonija, nesitikėdama ki
tur rasti pagelbų, stengiasi 
jų išderėti nors nuo Azijos 
tautų. Mieste Shanghai pa
plito paskalas, buk iš Azijos 
tautų Japonija stengiasi su
tverti lygų prieš Maskolijų. 
Mat neseniai Japonijos sostą- 
pilėj atsibuvęs susivažiavi
mas chiniškų,siamiškų ir per
siškų kunigaikščių. Jeigu 
šitų viešpatysčių kariškos pa

Anglijos ir Tutoto, iš kurių 
gali užgimti karė.

Balkanų puMalift.
Neseniai laikraščiai garsi

no, buk maištai Macedoni* 
joj išnyko. Tas pasirodė vi
sai neteisingu. Macedoniš- 
kų į>asikėlėlių vadovas Sara- 
vo, kurs pirma kalbino savo 
tautiečius padėti ginklus, 
priimti sultano pasiūlytas iš
lygas, dabar kalto visai ki
taip. Jis apskaitė, jog nuo 
pradžios |>asikėlimo macedo- 
niečiai nužudė tik 1200 žmo
nių, o turkai daugiau negu 
dusyk tiek. Karasov tvirti
na, jog {(asikėliinas macedo- 
niečių ne tik neišnyko, bet 
priešingai, dabar jis ištikro 
prasidės, iki šiol buvo tik iš
bandymas |>ajiegų.

Maskolija ir Austrija |*a- 
naujino reikalavimų, kad 
sultanas kuo greičiausiai į- 
vestų reikalingas ant nura
minimo gyventojų reformas 
Macedonijoj. Kaip tų gali
ma padaryti, jeigu ĮiasikėlS- 
lių neužganėdina Maskolijos 
ir Austrijos užmanyto® refor
mos? Pasikėlėliai nori su vi
su Įiasiliuosuoti nuo Turki
jos valdžios, kuri savo paval
dinių užganėdinti negali.

Bulgarijoj ir Serbijoj su
sekė sukalbj oficierų ant iš
vijimo ar užmušimo abiejų 
kraštų valdonų. Randai už
ginė. tvirtindami,buk tas yra 
neteisybė, bet matyt paska
las buvo teisingu, kadangi 
antai vien Bulgarijoj praša
lino iš kariumenės ant syk

Šv. Mikolo liažnyčių kuni
gaikščiui Sapiehai, kadangi 
jo giminės kūnai ilsisi šitoj 
bažnyčioj. SĮ rudenį bus 
pataisytas stogas, įdėti lan
gai, o pavasaryj bažnyčia bus 
atnaujinta.

Vilniaus centrališkuose be
pročių namuose sekančios 
gubernijos: Vilniaus, Viteb
sko, Kauno, Grodno ir Mins
ko gali |»atal|)iuti po 200 li

ko per nesusipratimų; mas-Į gonių, iš ko 140 palikta val
keliai tikėjo, jog chiniški į džioms ir tik 60 privatiškoms 
kareiviai yra plėšikai, kuriųiypatoms, Iš kitų gubernijų 
buk daug Mandžurijoj pri-1 bepročiai bus priimami tik 
viso. Užgimė vaidai terp!tųsyk, jeigu bus atliekamos

vietos; totvijos gubernijos 
turės pirmutinystų.

Žydiškoj pigioj valginy- 
čioj skaito dabar {Nunokinan
čias prelekcijo® apie orų. Pro
tekcijas skaito D-ras Globus. 
- Vilniaus apskričio inten- 

jdatura.ant kariumenės reika
lų,nori pirkti tiesiog nuo žem- 

plarbiškų Lietuvos draugys
čių ir nuo žemdarbių: 680000 
pūdų rugių, 222000 pūdų ru
ginių miltų, 3330 pūdų kvie
tinių kruopų, 25160 grikinių 

{ kruopų ir 104796 pudus avi
lių. Intendentura pirks ja
vus tik nuo žemės savininkų 
bet ne nuo randauninkų ir 
ne pirktų nuo kitų, ne įkj 
mažiau, kaip po 100 pūdų.

Vilniaus policijos virtiniu- 
' kas atsišaukė į gubernatorių 
Įsu reikalavimu perkelti iš 
miesto visas skurų išdirbiny- 

j čia®, kaip tai padaryta jau 
nuo seniai veik visuose di- 

| dėsniuose miestuose Euro
poj.

8 d. lapkričio, ruimuose 
Vilniaus žemiško banko, 
buvo i>er aukcijonų Į»anlavi- 
nėjami namai esanti mieste 
Vilniuje už nemokėjimų sko
lų minėtam bankui.

Prie Vilniaus prekystes 
mokyklos, nuo 14 d. lapkri- 
čio, likosi atidaryto® n odeli
us® kliasos prekyste® mokslų 
tarnaujantiems Vilniaus }>ar- 
darinyčiose ir kantorose. ant 
pradinio suBųiažinimo ®ų pre- 
kysta ir jos vedimo budais. 
Mokslas trauksi® tik švento
mis dienomis.

Vilniuje likosi suareštuo
140 oficierų. Be prižastie® 
tokios daugybės oficierų nie
kas negali prašalinti.

Gimimo dienoj Anglijos 
karaliaus, Serbijos karalius 
perdavė Anglijo® pasiunti
niui pasveikinimų ir linkėji
mu® jo karaliui, bet Įtasiun- 
tinys to ne priėmė, kadangi 
Serbijos karalių laiko už įna
gį žmogžudžių.

Vokietija.
Vokietijos ciesoriui darė 

neseniai operacijų: išpiovė 
jam kokį ten gumbų iš gerk
lės. Daktarai tvirtina, kad 
liga ne pavojinga ir ciecorius 
po operacijai gyja. Ar iš
tikro vienog liga ne pavojin
ga, apie tai tik daktarai gali 
žinoti, bet jeigu liga pavojin
ga, jie juk ne garsįs. Ne
reikia užmiršti, kad nuo vė
žio gerklėj numirė tėvas ir 
motina dabartinio Vokietijos 
ciecoriaus, o iš pradžių dak
tarai ligų laikė teiposgi už ne 
pavojingų. Ar dabar yra ki
taip, nežinia. Gyventojai 
vienog ne labai tiki daktarų 
raportams.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Žemiški načelninkai guber
nijose Vilniaus, Kauno ir 
Grodno bus įvesti nuo 14 die
nos gruodžio šių metų.

18 d. spalių miesto val
džios perdavė maskoliškų val
džių panaikintų katalikiškų

tos trįs žydų šeimynos norin
čios išeiti į Amerikų, bet ne
turinčios ant to užrubežinių 
j>aš portų.

Ant priemiesčio Žverin- 
čiaus, į gyvenimų popienės 
Pajevskienė® naktyj per lan
gų įsikraustė trįs vagiliai. 
Jie sugriebė popienę už gerk
lės ir reikalavo pinigų. Ka
dangi pinigų ne buvo,tai jie, 
pagriebę brangesnius daigtus. 
su Jais išsinešdino.
4 žydiškų sinagogų ant Po

locko gatvės per langų nak
tyj įsikraustė vagiliai ir pa
vogė visokius daigtus sinago
gos, teipogi daigtus nakvoju- 
šio sinagogoj Itkuno.

Vilniaus tuomtarpinėj gy- 
dinyčioj patalpinimui sergan
čių limpančioms ligoms, yra 
sergančių: šlakuotoms šilti
nėms 1, pilvinėmis,tymais 13, 
difteritu 8, kraujinėms 8.

Iš Lebedevo, Vilniaus 
gub.

Netoli nuo čia, durpinyčio- 
se, rado ne gyvų prekėjų, žy
dų Epeteinų. Ar jis likosi 
užmuštas, ar staiga pasimirė, 
dar tikrai nežinia. Jo gimi
nės pasakoja, kad jis gavo 
proto sumaišymų. Pati Jo 
norėjo gabenti į Vartavų ir 
patalpinti gydinyčioj. Be
vežant, Epštein pabėgo į gi
rių neva apžiūrėti medžių, 
kadangi mat jis buvo medžių 
prekėj u. Prie darinėjimo 
kūno daktarai ant kūno nė 
jokių ženklų, rodančių, kad 
jį butų kas užmušę,ne rado.

ji daug savo išdirbimų į 
Prancuzijų ir į Vokietijų. Ir 
ant vietos, Kaune, Vilniuje, 
Varšavoj, Peterburge Biru
tės draugystės sviesta® turi 
pakaktinai pirkėjų. Į porų 
metų į pramonę įdėti pinigai 
sugrįžo. Užsiėmimas veda
mas sumaniai, todėl draugy
stė tarpsta ir darbas užsimo
ka, draugystė turi pusėtinų 
pelnų.

Iš ŽagarėN, Kauno gub.
Netoli Žagarės, jos savi

ninkas iškasė ant savo lauko 
pastatytų kryžių, kadangi 
mat jis užsimanė padidinti 
}>arkų ir, nežinia kodėl, kry
žiaus parke turėti ne panorė
jo. Kryžius todėl likosi iš
kasta® su dvaro savininko ži
nia, bet be žinios kunigų. 
Aplinkiniai ūkininkai, pa
matę naikinimų kryžiaus, 
tam pasipriešino. Už tai 
juos atidavė ant nubaudimo 
sudui. Sūdąs visus rado 
kaltais ir nubaudė visus ant 
ilgesnio, kitus ant trumpes
nio kalėjimo.

Iš Lietuviško Minsko.
č'ianykštė žemdirbių drau

gystė ateinančiuose metuose 
ketina Minske parengti dide
lę parodų naminių gyvulių ir 
arklių, o drauge ir jomarkų 
pagerintų arklių veislių. Pa
roda, jeigu draugystė ras pa
ramų dvarponių, butų {»a- 
rengta ateinančių metų rude- 
denyj.

Iš Bobruisko. Minsko gub.
Pereituose metuose šitame 

mieste gaisras daug blėdie® 
I>adarė: išdegė beveik pusė 
miesto, didesnė dalis gyven
tojų nužudė visus savo tur
tus. Gaisras užgimė nuo ki
birkšties išlėkusios iš maši
nos trūkio Liepojaus Romnų 
geležinkelio. Vienas iš pa
degėlių apskundė į sudų ge
ležinkelio kompanijų ir sū
dąs jam prisudyjo 500 rubl. 
Kiti padegėliai rengiasi da
ryti tų patį. Kadangi ugnis 
pridirbo blėdies ant 3 milijo
nų rublių, tai geležinkelio 
kompanijai gaisras kaštuos 
gana brangiai.

Iš Minsko gubernijos.
Minsko gubernijoj, ant 

2170500 gyventojų, yra cerk
vinių ir ministerijaliiškų pra
dinių mokyklų iš viso 580 
ant ploto 79470 ketvirtainių 
viorstų. Taigi išpuola viena 
mokykla ant 135 viorstų ir 
ant 3742 gyventojų. Vaikų 
turinčių lankytį mokyklas 
gubernijoj yra 308786, o lan
ko mokykla® tik 43802 arba 
vos 14,18% viso jų skait- 
liaus; 264994 vaikai.arba 85,- 
82% ne lanko nė jokių mo
kyklų, kadangi jų nėra. Kad 
visi vaikui galėtų mokyklose 
patilpti, reiktų mokyklų 
skaitlių padidinti penki® kar
tu®. Ant to nėra pinigų, 
randas ne prisideda prie to 
arba prisideda labai mažai, 
per tai Minsko gubernijoj 
80% gyventojų ne pažįsta li
terų.

Iš Vitebsko.
Vitebskas likosi pagarsin

tas po karės laiko tiesoms. 
Vietini® gubernatorius išlei
do atsišaukimų, kuriuom už
draudžia susirinkimus ant 
ulyčių, pliacių, suduose teip 
viešuose kaip ir privatiškuo- 
se. Net einantiems žmonėms 
Uždrausta apsistoti be reika
lo ant ulyčių ir pliacių. Už
drausti susisirinkimai lygiai 
privatiškuose namuose, kaip 
ir fabrikuose. Visokį darbai 
priešingi valdžioms yra už
drausti. Namų savininkai 
turi pranešti policijai apie j

Iš Kauno.
Ant užmanymo pačios Kau* Į 

no gubernatoriaus Vatazie- 
nė®, bus čia išrengta specia- j 
liška mokykla Išlavinimui Ii-Į 
gonių dabotojų. Panaši mo-j 
kykla yra jau-Kaune prie! 
gydinyčios maskoliškų seserų 
Raudonojo Kryžiaus Dr-tes. 
Ant mokintojų bus pakviesti 
vietiniai daktarai.

Prie Kauno rando degtinės' 
krautuvės parengė knygynų' 
ir neva pamokinančias lėkei-! 
jo®, bet lekcijos tos yra tiko-1 
jimiškos, stačiatikiško®, lyg, 
rodosi, Kaune nėra pakakti-| 
nai cerkvių ant mokinimo! 
maskolių tikėjimo. Knygos! 
knygynui jau pargabentos,; 
žinoma tik maskoliškos. Kny
gas dalį® teip Kauno ir pa-; 
viečiuose esančių degtinės 
krautuvių. Kauno degtinės 
krautuvėse yra 45 tarnaujan-; 
ti: 28 moterys ir 17 vyriškių. Į 
Beveik pusė jų nemoka nė i 
rašyti,' nė skaityti.

Iš AukNčdity, Kauno gub.
Man teko būt ant vestuvių; 

vienos lietuvaitės — dukters į 
turtingo ūkininko, A. M. ; 
Paprastai ant vestuvių pasi-Į 
taiko tik muštynės, girtuo- į 
kliaviniai ir kazy ravimai, bet 
M. vestuvės visai kitaip atsi- j 
buvo. Vestuvės prasidėjo’ 
nuo muzikos ir visokių lietu-j 
viškų dainų. Jaunuomenė, i 
linksmai patrepčiodama, šo-’ 
ko šokius; atskirame gi kam
baryje, terp prakilnesnių 
svečių, apsėdusių apie stalų 
®u visokiais valgiais ir uzbo- 
nais pilnais lietuviško „alu
čio, ” apkaišytais žalioms rū
toms. traškėjo patriotiškos 
kalinis apie lietuvystę ir lie
tuviškus raštus .... Bet gi 
buvo karo ir kalbėt, nes ten 
buvo 5 kunigai - patriotai 
(lietuviški), buvo ir musų ži
nomas p. M. Dagilėlis, — ir 
teip Jau daug lietuvių — ūki
ninkų. gerai atskaičiusių. 
Ant stalo, gulėjo keli NN. 
,,U-ko,” ,,V-po," ,,T. S.;" 
vieni už vienus turėjomės, ki
ti už kitus, bet ant galo suti
kome, kad vieni ii* kiti musų 
laikraščiai mums, labai reika
lingi ir atneša naudų savo 
skaitytojam®. Terp daugy
bės tuščių kalbų, buvo ir 
naudingų, — kuriose ragino 
ukiniųkus reikalaut sjiaudos 
ant valsčių susirinkimų. Jie 
žadėjo klausyt musij ro
dos ir ant pirmo valsčiaus su
sirinkimo padaryt nutarimų 
apie išprašymų lietuviškos 
BĮiaudo®. Mes parašem jiems 
projektų: kaip jie turi tų 
klausymų pajudint valsčiaus 
susirinkime. Ūkininkai bu
vo iš kelių valsčių, tai tiki
mės veik išgirsti apie minėtų 
valsčių prašymus daleidimo 
spaudo®. Atsiradus spaudai, 
bene pabus iš dvasiško mie
go ir kiti valsčiai.... Gerai 
butų, kad visi lietuviai ir lie
tuvaitės imtų paveikslų ir M. 
vestuvių, tai veik persimai
nytų vestuvės iš girtokliškų 
vakarų į naudingus pasikal
bėjimus apie svarbiausius 
musų reikalus.

Lietuvanis.

Iš Raseinių, Kauno gub.
Kauno gubernijoj porų me

tų atgal užsidėjo pramoniška 
draugystė po vardu Birutė, 
turinti už mierį išnaudoti 
pienų, dirbti iš jo visokius 
išdirbimus. . Sviestas šitos 
draugystės priguli prie ge
riausių Maskolijoj, todėl jį 
noriai perka užrubežių 
prekėjai. Pereituose me
tuose Birutė vien į Danijos 
sostapilę, miestų Kopenhage- 
nų, išsiuntė sviesto 313406 
svarų. Apart to, išgabeno 

kiekvienų ypatų, ant trum
pesnio ar ilgesnio laiko ap
sistojusių jų namuose. Už
draustas nešiojimas visokių 
ginklų. Nusidėję prieš gu
bernatoriau® padavadyjimu® 
bus baudžiami, be sūdo, ka
lėjimu iki pusei metų, arba 
turės mokėti po 500 rublių 
bausmės.

Už neužmokėjimų užtrauk
tų skolų Maskvos bankui,bu® 
Vitebsko gubernijoj per auk- 
cijonų parduoti: 59 dvarai ir 
102namai visokiuose mieštose: 
Dinaburge 39 namai, Polocke 
14, Vitebske 67. Aukcijonaa 
atsibus 6 d.*gruodžio šių me
tų.

Iš Rečicos, Vitebsko gub.
Netoli Rečicos, terp stacijų 

Pitalovo ir Ponderų, ant bė
gančio iš Peterburgo pasažie- 
rinio trūkio užpuolė 10 plėši
kų. Jie matyt, kaipo pasa- 
žierai, įsėdo į trūkį, buvo ge
rai apsirėdę,turėjo net cilin- 
derins ant galvų. Jie surai
šiojo konduktorius ir pagrie
bę kasų, nuo trūkio nušoko. 
Pasažieriam® nieko nedarė. 
Paveržtoj kasoj buvo 18000 
rublių. Gera® tai pelną® plė
šikam®; išpuola po 1800 rubl. 
ant kiekvieno.

Iš Grodno.
27 d. spalių užsidegė Grod

no Btačiatikiškas vyriškas 
Boriso ir Glebo klioėtorius. 
Sudegė viso® negyvenamo® 
triobo® ir viena® sparnas gy
venamų. Su dideliu vargu 
išgelbėjo cerkvę, kadangi vė
jas ugui nešė tiesiog ant 
cerkvės. Nuo ko užgimė ug
nis, nežinia.

Iš Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuvos parų he

liuose, kaime Gaužuose, ap
sireiškė juodosios rauplės 
šeimynoj atėjusio iš Maskoli- 
jo® darbininko.

Prūsų Lietuvoj bulves be
veik visur nukasė, bet aksti 
užstoję šalčiai,labai jom® už
kenkė, kaip ktir jas teip imi 
gadino, kad tinka gyvulių 
šėrimui, o žmonėms ant val
gio ne tiks.

Netoli Šilokarčemo®, šie
no barage rado pusiau suša
lusį darbininkų Nikštaitį, ku
ri®, girtas būdamas, atsigulė 
ant barago ir beveik visai su
šalo. Bevežant į ligonbutį, 
jis pasimirė.

Aplinkinėse Labgavoe žve
jai sugavo šįmet daug nėgių. 
Tose jau aplinkinėse šįmet 
prisiveisė daug pelių, kurio® 
daug blėdies pridirbo ūkinin
kų kluonuose.

Pabaigoj spalių mėnesio 
Klaipėdoj už javus mokėjo: 
už šėpelį kviečių 6.00—6.20 
Mk., rugių 4.75—5.70 Mk., 
miežių 4.70—5.00 Mk., avi
žų 2.75—3.00 Mk.. baltųjų 
žirnių 8.50—9.00 Mk., rainų
jų 8.00—8.50 Mk., bulvių 
1.70—2.00 Mk. Už 100 sva
rų šiaudų 1.60—1.80 Mk., 
šieno iki 2.00 Mk. Už svarų 
sviesto 0.90—1.00 Mk. Už 
kapų kiaušinių 3.0Q Mk.

Tilžėj sugavo trįs moky
klų mokintinius prie vogimo: 
jie mat bandė priebutyj sto
vinčių vienuose namuose 
spintų atlaužti. Suimtų vai- 
.kų motina sėdi kalėjime, 
vaikai buvo palikti ant 
Dievo malonės, niek® apie jų 
maitinimų nesirūpino. Da
bar juos priėmė ant augini
mo privatiški žmonės. Jei
gu Butų iš syk vaikus 
priglaudę, jie be abejonės ne 
butų bandę vogti. Su geru 
mat žmonės vis ateina per vė
lai.

Gyvenanti Karaliaučiuj du 
lietuviai: Kogiris ir Balgys
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laike parlamento pasiuntinių 
rinkimų gavo iš dviejų ap
skričių pakvietimus balsuoti. 
Jie ir balsavo abiejose vieto
se. Ui tai pateko po sudu, 
bet sudaš juos išteisino, ka
dangi jie pildė tik tą, kas 
jiems buvo prisakyta.

Karaliaučiuje ir Klaipėdoj 
suareštavo penkis socialistus, 
kuriuos laiko už sąnarius 
paslaptos draugystės. Poli
cija rado pas suareštuotus 
daug revoliucijonieriškų ir 
socialistiškų raštų, spaudin
ių Šveicarijoj ir korespon- 
denciją su Maskolijoe revo- 
liucijonieriais. Kad tik tos 
korespondencijos ne perduo
tų maskoliams, nes ji tik 
padaugintų skaitlių kaukiu- 
tiniu. Prūsų policija jau ne 
kartą parodė, jog ji, nors už
laikoma kaštais Prūsų Lietu
vos gyventojų, tarnauja mas
koliškoms valdžioms ir su di
desniu karštumu gaudo mąs
liame nepatinkančias y patas 
negu iš tikro pavojingas 
Prūsų Lietuvos žmonėms. 
Teip besielgiant policijai, 
Prūsų Lietuvoj spėjo jau pri- 
siveisti gana arklėvagių. Mat 
ir policija negali ant syk 
dviem ponam tarnauti.

Isz Amerikos.
Kunigalkszti iszvjjo isz teatro.

Columbus, Oh. Iš vieno čia- 
nvkščio teatro išvijo Havai salų 
kunigaikštį, kongresmaną Cupidą 
ir jo pačią. Palaikė mat juos už- 
negrus. Kunigaikštis paskui ne 
priėmė nė jokio išsiteisinimo.

Keik alau ja lOOOO dol. už nu
kirptas kasaa.

Denver,ž'Pol. Gyvenantis čia 
chintetis Wu apskundė į čianykš- 
tį sūdą trįs savo vientaučius, kurie 
priverstinai nukirpo jam kasas. 
Wu tvirtina, jog pasimiręs jo tėvas 
Chinuose paliko palaikus vertės 
10000 dol*. Kada jis nukeliavo pa
laikus apimti, jį ne pripažino už 
palaikėją tik todėl, kad jis neturė
jo kasų.

Amerikos studentu kvailumas.
New York. Čianykščiame uni

versitete senesni studentai užkan
kino, per savo kvailumą, naujai į 
universitetą įstojusį studentą,Mar
tiną Love. 25 studentai pareika
lavo, kad Love išsirėdytų, o kada 
jis tą padarė, užrišo akiš ir padėjo 
nuogą ant ledo. To dar menka- 
pročiams neužteko: jie numetė vai
kiną nuo balkono, nuo 25 pėdų 
augščio ant išpliektos paklodės,ku
rią laikė kiti studentai. Kada jis 
nupuolė, studentai teip ilgai jį ant 
paklodės mėtė, kol jis ne apmirė; 
o kada jis atsigavo, plakė jį tol, 
kol jis vėl neapmirė. Paskui pri
vertė jį gerti whiskę. Nuo to 
kankintinis pasimirė. Na, Euro
poj jau terp gimnazistų teip kvailų 
ne rastum, kaip šitame atsitikime 
pasirodė senesniejie universiteto 
studentai.

Ateiviai grįžta in tėvynė.
New York. Dėl štraikų ir pras

tų darbų, daugelis šįmet atkakusių 
ateivių, ne galėdami rasti darbo, 
grįžta atgal į savo tėvynę. Per 
laiką nuo 1 d. spalių iki 10 d. lap
kričio iš Amerikos iškeliavo atgal 
į Europą 2700 ateivių, taigi beveik' 
dusyk daugiau negu pernai. Dau
giausiai grįžta į Europą italijonų, 
slovakų ir lenkų; grįžta ir diktai 
lietuvių. Matyt auksiniai laikai 
Amerikoj baigiasi.

Amerikos kariumene.
WashingTon, D.. C. 15 d. spa

lių Šių metų Suvienytos Valstijos 
turėjo po ginklu 3681 oficierą ir 
55500 kareivių. Pereituose me
tuose (nuo 30 d. berželio 1902 m.

puolimas ant ulyčios ne pagirti
nas, bet dar biauresni yra pliauš
kimai ir apkalbėjimai; apkalbėtoja 
gavo vien tą, ant ko užsipel
nė.

flOOO dol. už aust.
New York. Vienas čianykštis 

daktaras pagarsino laikraščiuose, 
jog įieško žmogaus, kuris paaukau
tų savo ausį; už ją siūlo 5000 dol. 
Ausis tą mat reikalinga ant priskie 
pijimo turtingam kastynių savinin
kui. Atsirado vokietis saliuninin- 
kas, kuris sutinka už tą prekę duo
ti nupiauti sau abidvi ausi.

Tik isz dalies teisinga nuomone.
Nkw York. Kanclerius Nebras- 

kos universiteto, Benjamin An- 
rews, ant susirinkimo Delta Ypsi- 
ton Dr-tės, laikė kalbą, kurioje ru- 
gojo, kad Amerikos gyventojai 
mažai rūpinasi apie dvasišką pasi
kėlimą, kad čia tveriasi ant nedo
ro pamato visokį užsiėmimai. 
Prekėjai mažai paiso ant doros. 
Beržės prigavėjai pasitaiko kas 
dieną, o jie ne geresni už užpuoli
kus ant ulyčių. Jeigu prieš tokius 
darbus protestuoja, tai vien priga- 
vėjų nukirptos avys. Kalbėtojas 
Išreiškė viltis, jog prezidentas 
Roosevelt apsvarstys ne vien klau
symą pasidauginimo gyventojų 
skaitliaus, bet ir jų vertės. Kaip 
gi vienog prezidentas gali tą pa
daryti? ]uk tie prigavėjai spėka- 
liantai yra paprastai ne iš svetur 
atėję, bet tikri amerikonai, terp a- 
teivių dora stovi augščiau; jeigu 
jų doriškas supratimas nupuola, 
tai tą nupuolimą gimdo sanlygos 
Amerikoj, o ne ten, iš kur ateiviai 
į Ameriką atėjo. Sudų atskaitos 
ant Filipinų, ar ant salos Porto 
Rico parodo, kad tų naujų Ame
rikos valdybų gyventojai daug re
čiau sulaužo doros prisakymus ne
gu tikri amerikonai. Doriško pa
kėlimo labiau reikalauja tikri, ame
rikonai negu ateiviai. Kaip tą pada
rys prezidentas, jeigu ir jo urėdas 
remiasi tik ant malonės tikrų ame
rikonų.

Nežinomo paukszczio kiauszinbi.
Kalifornijos universitetas gavo 

dovaną: suakmenėjusį kiaušinį ne
žinomo paukščio priešistoriškų 
laikų. Kiaušinis tas didesnis už 
vištos kiaušinį ir iš savo pavidalo 
nepanašus į kiaušinius pažįstamų 
dabar Amerikoj gyvenančių paukš
čių. Kiaušinį tą rado Arizonoj. 
Jis padėtas seniai išnykusios 
paukščių veislės.

Iszvede italiszka kunigą.
New York. New Yorke italijo

nų katalikiškas kunigas, Juozas 
Cilringione likosi išvestas dviejų 
vyriškių,pasirėdžiusių už policistus, 
kurie liepė eiti kunigui drauge ant 
policijos stacijos. Kunigas išėjo 
ir daugiau negrįžo; kas su juom at
sitiko, nieks nežino.

Aukao gysla.
Distrikte Grant Pass, ant rube- 

žiaus Californijbs ir Oregono, du 
kalnakasiai rado storą aukso gys
lą, kurioje aukso esą mažiausiai už 
pusę milijono dol. Bent teip kal
ba suradę minėtą gyslą kalnaka
siai.

Gaeiiszka kalba mokyklose.
Boston, Mass. Čianykštė mo

kyklų rodą nusprendė į augštesnes 
miesto mokyklas įvesti neprivers- 
tiną mokinimą gaeliškos, taigi pri
gimtos airių kalbos. Tas padary
ta vien kaipo bandavonė; todėl 
nežinia, kaip ilgai užsilaikys.

4oO ypatų ne valia gėrynių par
davinėti.

Nashua, N. H. Čianykštis po
licijos viršininkas suteikė saliuni- 
ninkams surašą 450 ypatų, kurioms 
ne valia pardavinėti svaiginančių 
gėrymų. Kas pardavinės gėry- 
mus surašė paminėtoms" ypatoms, 
bus skaudžiai nubaustas. Čia po
licija kiša nagus į privatiškus žmo
nių prietikius. Nashuoj yra diktai 
lietuvių. Kasžin, ar į surašą po
licijos nepateko koks musų vien
tautis?

Gaisrai
Albea, Ia. 12 d. lapkričio iš

degė vidurys šito miestelio. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 800000 
dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Louisville, Ky. Netoli New 

Hape, ant Louisville & Nashville 
geležinkelio susimušė du tavori- 
niai trukiai. Prie to šešios ypatos 
likosi ant vietos užmuštos, o dvi 
sunkiai sužeistos.

Erie, Pa. Terp Erie ir Cam- 
bridge Springs susidaužė geležin
kelio trūkis. Prie to 5 ypatos li
kosi ant vietos užmuštos, o daug 
tapo sužeistų.

Bufealo, N. Y. Netoli nuo čia, 
ant Pennsylvania geležinkelio, iš
šoko iš rėlių trūkis ir iš dalies su
sidaužė. Trūkio vedėjas likosi už
muštas, trįs ypatos sužeistos mirti
nai, o 18 yra ne mirtinai sužeis
tų.

Niw Orleans, La. Netoli 
Kentwood, ant Illinois Central 
geležinkelio, susidaužė trūkis. 
Prie to 20 negrų tapo užmuštų ir 3 
baltveidžiai ir 10 negrų tapo sun
kiai sužeistų.

EzpllozUoa.
Columbus, Oh. Ant farmos Dro 

Hartmano expliodavo dinamitas. 
Expliozijos keturios ypatos likosi 
užmuštos.

Harrisburg, Va. Prie šildymo 
dinamito atsitiko čia smarki ex- 
pliozija, kurios keturi vaikai likosi 
į šmotus sudraskyti. ** '

Lancsster, Oh. Netoli nuo čia, 
Bucks Rune, atsitiko nitroglyceri- 
nos expliozija, kurios trįs darbi
ninkai likosi į šmotus sudraiky
ti.

Peekskill, N. Y. Ant Hudson 
salos Joną, rando parako ir dina
mito krautuvėse, atsitiko kelios, 
viena po kitai, expliozijos. Prie 
to 25 ypatos likosi ant vietos už
muštos, o daug tapo sužeistų.

Vetroa.

r Pagal atskaitą Washingtono 
darbo biuro,nuo 1890 iki 1900 me
tų algos darbininkų medvilnės 
dirbtuvėse Naujos Anglijos pasi
kėlė, pietiniuose gi štėtuose pasili
ko tos pačios. Vilnonių iŠdirbi- 
mų dirbtuvėse algos per tą laiką 
teiposgi, nors ne žymiai, bet pasi
kėlė. Tas pats yra parvinyčiose. 
Algos divonų mezgėjų pasiliko tos 
pačios. Algos darbininkų žem- 
darbiškų mašinų dirbtuvėse dabar 
visur didesnės, begu buvo 1890 
metuose. Mebelių dirbtuvėse al
gos darbininkų nupuolė viduri
niuose štetuose, užtai algos- stalio- 
rių pasigerino. Lentų pioviny- 
čiose ir oblinyČiose vakariniuose 
štetuose truputį pasikėlė; tas pats 
atsitiko vežimų dirbtuvėse viduri
niuose štetuose. Plieno dirbtuvė
se ir rudos tarpinyčiose algos pasi
liko tos pačios. Augštų pečių 
darbininkai viduriniuose štetuose 
1890 m. uždirbdavo ant sanvaitės 
po 15—28doi., pietiniuose gi šte
tuose po 18—26 dol. Laivų dirb
tuvių darbininkų algos lygiai At- 
lantiko.kaip ir Pacifico pakrantėse 
truputį sumažėjo. Algos alaus 
leidinyčių darbininkų nors ir nepa
sikėlė, bet jie daliar dirba trum
pesnį laiką. Cukraus ir kendžių 
dirbtuvėse vien moterys gauna da
bar truputį daugiau negu 1890 m. 
Chemiškose dirbtuvėse algos pasi
lieka tos pačios, bet darbininkai 
dirba trumpesnį laiką. Cigarų 
dirbėjai Naujos Anglijos štetuose 

, gauna tas pačias algas, bet viduri
niuose štetuose padėjimas Šitos 
veislės darbininkų , pasigerino. 
Drabužių dirbtuvės -numažino al-

I gas lygiai vyriškų kaip ir moteriš- 
. kų darbininkų. Stiklo dirbtuvės 
' moka truputį daugiau. Popieros 
Į dirbtuvės numažino algas moterų. 
' Spaustuvių darbininkų algos dabar 
^didesnės. čeverykų dirbtuvės 
Naujos Anglijos algas numažino, 
viduriniuose gi štetuose pakėlė. 
Skurų išdirbinyčios dabar moka 
darbininkams mažiau negu 1890 
metuose.

• Denver. Col. Pietinėj dalyj
Visose vakarinėse Suvienytų 

Valstijų pakrantėse, nuo Britiškos 
Columbijos iki pietinių rubežių 
Californijos, siautė smarkios vėt
ros, kurios ne mažai blėdies pri
dirbo. Vėtros siautė Štetuose: 
VVashington, Oregon, Califomia, 
Idaho, Montana, Nevada, Wyo- 
ming, Utah ir Colorado. Kalnuo
se sniegą jau nuo keturių dienų; 
sniegas guli ant 4 pėdų giliai, o 
Montanoj pridrėbė jo iki 8 pėdų 
storai.

iki 30 berželio šių metų) Ame- 
kos kariumene nužudė 29279 ka
reivius ir oficierus, taigi daugiau 
negu pusę, iŠ kurių 25 oficierai ir 
837 kareiviai likosi filipiniečjų už
mušti, kiti likosi paliuosuoti nuo 
tarnystes. Atskirų štetų milicija 
turi 116642 kareivių. Užlaikymas 
tų kariškų pajiegų kaštuoja vienog 
daugiau negu užlaikymas kariume- 
nės Vokietijoj arba Prancūzijoj.

"* Sudege garlalvys.
Jamestown, N.Y. Ant Chatau- 

•qua ežero su visu sudegė pasažie-

Jszdavimai ant užlaikymo szei- 
mynos.

Washington, D. C. Darbo 
biuras surinko žinias apie kaštus 
užlaikymo 2567 šeimynų 33 štetuo- 
se. Iš tų žinių išpuola, jog šeimy
nos per metus uždirba vidutiniškai 
$829,19. išleidžia gi po $768,54; 
valgis kaštuoja tik $328,90. Gal 
žinios ir peremtos ant teisybės, bet 
rando politikieriai tiek spėjo į svie
tą melo paleisti, kad jų žinioms 
ne labai kas nori dabar tikėti.

Nepaclrtinaa darban gėry nių
rinis garlaivys “Chicago”. Buvu
sius ant minėto garlaivio žmonis, 
rodosi, visus pasisekė išgelbėti.

Bausme už pliauszkimus.
Baltimore, Md. Ant grįžtančios 

iš augštesnės mokyklos Lillie Ben- 
gert, užpuolė 70 sandraugių užtai, 
kad ji mėgsta apkalbas ir pliauški
mus, kurių daug paleido į svietą. 
Mergaitės su nagais sudraskė Ben- 
gertytės veidus, išpešiojo plaukus, 
sudraskė drabužius. ■ Ant galo už
pultai pasisekė Įbėgti į'pardaviny- 
čią ir ten ji laukė, kol atbėgę poli- 
cijantai neišliuosavo. Nors už-

prieszu.
Bloomington, III. Pulkas gė

rymų priešų iš Colfax užpuolė ant 
naujai pastatytos triobos Radec- 
kes alaus leidinyčių ir ją sugriovė. 
Tokio darbo pagirti ne galima ir 
civilizuotuose kraštuose nieko pa
našaus ne turėtų atsitikti.

Sniegas.
Bloomington, III. Viduriniuo

se kraštuose šteto Illinois, beveik 
per visą 12d. lapkričio snigo. Rods 
žiema butų ir ne labai vėlyba,' bet 
visgi šitame štete vidutiniškai ji 
uąstoja vėliau.

Isz darbo lauko.
Chicago* tarnaujančių ant 

štritkarių štraikas.
Chicagoj, pietinėj miesto dalyj, 

užgimė tarnaujančių ant štritkarių 
štraikai. Tarnaujanti stengėsi 
atiduoti nesutikimus ant išrišimo 
santaikos sudui, bet viršininkas 
kompanijos McCulloch ne tik ant 
to nesutiko, bet ne prisileido tar
naujančių delegatų ir ant unijos 
pardetinio gromatos nė jokio atsa
kymo ne davė. Pietinėj miesto 
dalyj ne bėgioja karai, žmonėms 
reikia į darbą eiti peštiems. Je’gu 
teip gali atsitikti, tai juk publikos 
ir miesto valdžių kaltė, kad to
kiems McCullochams ir jiems pa
našiems duoda savę už nosies va- 
džieti, savę ant juoko laikyti. 
Štritkarius užlaiko juk ne toki Mc
Cullochai, bet karais važinėjanti 
publika, ir ji duoda kompanijoms 
milijonus doliarių pelno kas metą. 
Miesto valdžios kaltos, kad dary
damos sutarimus su štritkarių 
kompanijoms, nesirūpina apie gy
ventojų naudą. Antai Europoj 
miestai kontraktuose su štritkarių 
kompanijoms paženklina, kaip 
tankiai karai turi bėgioti, už pavė- 
linimą uždeda ant kompanijų ga
na dideles bausmes; štraikai neiš- 
liuosuoja kompanijų nuo pildymo 
sutarties. Jeigu ir Amerikoj ant 
tokių išlygų duotų kompanijoms 
koncesijas, toki McCullochai ne 
drystų begėdiškai su tarnaujančiais 
elgtiesi, nelaikytų ant juoko pub
likos per sustabdymą karų bėgio
jimo, bet stengtųsi su tarnaujan
čiais kuogreičiausiai susitaikyti, 
kadangi visokios poniškos fanabe
rijos daug kaštuotų. Tokių pa
sargų vienog miestas kontraktuose 
ne padarė. Miestų valdžios mat 
davė kompanijoms tiesą išnaudoti 
kišenius gyventojų, bet apie gy
ventojų labą nesirūpino. Jeigu 
Amerikos miestai tokius turi vir
šininkus, kurie mažiausiai rūpina
si apie gyventojų labą, labiau rūpi
nasi apie labą kapitalistų ir kom
panijų, juk tai teiposgi gyventojų 
kaltė! Kam gi gyventojai ant 
miestų viršininkų renka kapitalistų 
bernus, o ne dabojančius gyvento
jų naudą ir reikalus! Šiądien 
žmonės reikalauja, kad štritkariai 
taptų miesto savasčia. Tą vienog 
galima buvo daryti iš syk, kada 
štritkariai buvo dirbami, o tąsyk 
toki McCullochai ne butų galėję ant 
juoko laikyti milijonus miesto gy
ventojų. Ką iš pradžių lengva bu
vo padaryti, tą dabar padaryti 
daug sunkiau, kadangi ir sūdai juk 
stos kompanijų pusėj.

šteto Colorado prasidėjo angleka- 
j šių štraikai. Los Animos pavie- 
l tyj per tai 2000 darbininkų atsira- 
* do be dirbę. Daugelis meksiko- 
nų, japoniečių ir australiečių ne 
nori prie štraiko pristoti. Kauty
nėse Primero, prigulinčiose Colo
rado Fuel Co., 200 darbininkų pa
liovė darbą; kastynėse Bomen,pri
gulinčiose “Union CoalCo., štrai- 
kuoja 350 darbininkų.

T S. Boston, Mass. Kriaučių 
darbai eina Čia ne prasčiausiai. 
15 d. spalių buvo kontraktorių 
prisirašymas prie unijos. Buvo 
reikalavimas pakėlimo darbininkų 
algų, bet pasiliko viskas po seno
vei. Veik visi kontraktoriai pri
stojo Ųrie unijos, priešingų tam 
daug ne buvo; buvo viens priešin
gas ir norėjo pasinaudoti iš seabsų 
darbo, bet kad ne gavo darbo, tai 
ir tas pristojo prie unijos.

D.
9 New York. Sanariai United 

States Steel Corporation nutarė 
numažinti ant 10% algas darbinin
kų visų šito trusto dirbtuvių. Per 
tai trustas užČėdytų per metus 15 
milijonų doliarių. Nežinia ar dar
bininkai ant to sutiks. Vadovu 
trusto pastojo dabar garsus darbi
ninkų skriaudėjas Rockefeller. Ši
tas milijonierius žinomas iš to,kad 
mažiausiai paiso ant doros prisa
kymų.

* Houghton, Mich. Dega šal
tas nr. 3 čianykŠčių kastynių. 
Kadangi kastynės turi dar kitą šaf- 
tą, kur ugnis neprisigriebė, tai 
prie darbo galės patilpti, jeigu ne 
visi, tai visgi didesnė dalis darbi
ninkų dirbusių užsidegusioj šal
toj.

T Providence, N. J. Medvil
nės verpinyčiose Goddart Co. 
Blackstone.Louisdalėj ir dirbtuvėse 
United States Cotton Co Central 
Fallse pagarsino, jog numažina 
darbininkų algas. Numažinimas 
algų pasieks 5000 darbininkų.

* Trinidad, Col. Traukiasi 
čia kalnakasių štraikas. Daugelis 
darbininkų keliauja iš čia kitur 
darbo jieškoti; daugelis italijonų ir 
slovakų keliauja į Europą. Dar
bininkai reikalauja pakėlimo algų 
ant 10%.

r Denver, Col. Štraikas ang- 
lekasių Colorado štete išsiplatino 
labiau, negu išsyk tikėjo. Los 
Animos pavietyj, iš 8000 kalnaka
sių, prie darbo liko vos 100. Ir 
Naujame Meksike 80% anglekasių 
štraikuoja.

9 Lousville, Col. Anglių kas
tynių savininkai pietinio distrikto 
štete Colorado nusilenkė prieš 
darbininkus ir sutiko įvesti 8 vai. 
darbo dieną; todėl štraiktjs angle
kasių galima laikyti už pasibaigu
sius.
' 1 Chicago, III. Didesnė dalis 
dešrų dirbėjų sugrįžo prie darbo, 
Darbininkai buvo nutarę traukti 
štraiką toliau, bet unija parodyjo 
grįžti prie darbo, kadangi nėra vil
ties, kad dabar galėtų štraiką lai
mėti.

1 Nome City, Alaska. Geriau
sias padėjimas čia yra suprantan
čių apie namų liuobą tarnaičių: jos

gauna vidutiniškai po $7.50 ant 
dienos, ir žinoma, gyvenimą ir 
valgį.

1 Cincinnati, Oh. 800 Čia
nykŠčių mėsininkų pakėlė štraiką. 
Darbininkai reikalauja pakėlimo 
algų ant 10%, o dvigubo užmo- 
kesnio už darbą virš paprasto lai
ko.

* Greesburg, Pa. Netekę 
darbo dirbtuvėse American Win- 
dowGlassCo. Gianettoj darbi
ninkai, sutvėrė locną kooperaty
višką stiklo dirbtuvę.

* Pittsburg, Pa. Neužilgio
bus atidarytos plieno dirbtuvės 
Goosporte, Pittsburge ir Claisto- 
ne. Dirbtuvės tos stovėjo per 
kelias sanvaitės.

T Butte, Mont. Kastynėse 
Amalgamated Copper Co. prasidė
jo .vėl darbai; prie darbo patilpo 
čia 6500 darbininkų, Anacondoj 
2000, Great Falls’e 2500.

* South, Chicago, III. Plie
no dirbtuvėse Illinois Steel Co. 
nuoutarninko prasidės vėl darbai; 
prie darbo patilps 1200 darbinin
kų-

* Denver, Col. Overland 
Cotton Mills likosi uždarytas dėl 
stokos anglių ir per tai 400 darbi
ninkų atsirado be darbo.

5 Salt Lake City, Utah. Kal
nakasiams šito šteto pakėlė algas 
ant 10%; nuo dabar gaus jie po 
$2.75 už dienos darbą.

’ Indiana Harbor, Ind. Čia- 
nykščiose plieno dirbtuvėse 800 
darbininkų numažino algas ant 10— 
12%%.

* Butte, Mont. Laikraščiai 
praneša, jog kastynės ir dirbtuvės 
Amalgamated Copper Co. bus vėl 
neužilgio atidarytos.

* Falls River, Mass. Čianykš- 
čiose medvilnės dirbtuvėse numa
žino ant 10% darbininkų al
gas.

* Cincinnati, Oh. Dėl štraiko 
vyriškų dešrų dirbėjų, piovinyČios 
pavedė dirbimą dešrų mergi
noms.

9 Birmingham, Ala. čianvkš- 
Čios plieno dirbtuvės bus ant ne- 
aprubežiuoto laiko uždarytos.

New Castle, Pa. Dirbtuvėse 
“Shenango Tin Co. prasidėjo dar
bai ir 2500 darbininkų vėl turi dar
bą.

* Chicago, 111. Deeringo 
dirbtuvėse prašalino nuo darbo 
2000 darbininkų.

1 Philadelphia, Pa. Medvil
nės dirbtuvėse pakėlė darbininkų 
algas ant 1,5-2,5%.

* Dieth, Wyo. 600anglekasių 
ČianykŠčių kastynių pristojo prie 
štraiko.

ISZ 
Lietuviszkn dirvų.
Kovokime bet dorai!

Pas mus dabar traukiasi smarki 
kova svietiškų su dvasiškaisiais, ki
tur tos veislės kova jau baigiasi: 
noroms nenoroms kunigai turėjo 
išsižadėti monopolių, pasidalinti į- 
tekme ant žmonių su svietiškai
siais. Iš to pelnė ir kunigija, ka
dangi ir svietiškiejie, kaipo ant 
luomos mažiau užsipuola ant ku
nigų. AsabiŠki užsipuolimai ki
tur jau išnyko, kova traukiasi vien 
už viešus reikalus. Mes dar teip 
augštai nepasikėlėme: mes dar ne 
galime atskirti ypatos nuo jo dar
bo, užsipuolame,niekiname ne tiek 
kartais nupeikimo vertus darbus 
kiek ypatas.Ypač mūšų kunigėliai, 
gindami savo monopolius, asabiš- 
kai užsipuola ant peikiančių tuos 
monopolius, išrodančių jų blėdin- 
gumą. Priežasčių, kodėl teip da
ro, ne perkratinėsime, kadangi tas 
priežastis kiekvienas supras: mat 
išnaikinimas monopolių sumažintų 
kunigų pelną, o ant to jie labai 
jauslus. Todėl musų kunigai el
giasi pagal žydų metodą: užsipuola 
ant nepatinkančių ypatų daleistais 
ir nedaleistais budais, o Šaukia, 
kiek gerklė įstengia: “užmušė ma
nę prakeikti bedieviai, šliuptar- 
niail” O vienog, tėmyjant gerai, 
pamatytume, jog kovoj tie pra
keikti šliuptarniai pasinaudoja iš 
doresnio už musų kunigus ginklo: 
nors ir terp jų pasitaiko myniojan- 
ti etiką, bet tame ne nužengia teip 
toli, kaip musų kunigai.

Pseudonymai raštininkų visur 
sviete yra užlaikomi, kadangi jų 
išdavimas kartais gali atgabenti la
bai piktus vaisius. Išduodanti 
pseudonymus juk ne gali žinoti, 
kodėl kas užsidengia pseudony- 
mais; pas mus, tikrą pravardę raš
tininkai labiau turi slėpti negu kur 
kitur, kur už raštus raštininkų ne 
persekioja. Žmogus nesurištas su 
vieta: šiądien gyvenantis Ameri
koj, rytoj gali keliauti į tėvynę; 
jeigu gi jis raštininkas, tai išduo
danti jo pseudonymą juk išduoda 
jį maskoliams; išduodanti pseudo
nymus yra denuncijantais, tarnau
ja maskolių policijai. Tą daro ir 
to nesigėdi musų kunigai, laiko tą 
už dorą kovoj ginklą. Tfui! su to
kiu doros prisakymų supratimui 
Denuncijantai gerai gali doros ne

pažįstančius jos pamokinti, nėra 
ką kalbėti. Ar gi reikiadar stebė- 
tiesi, jeigu ir musų žmonės teip at
žagariai dorą supranta!.

Paimkime paskutinp’Žvaigždės” 
numerį. Juk ten tiesiog maskoliš
ki žandarai siundomi ant nepatin
kančio kunigams daktaro, kurio ir 
pravardė ir vardas aiškiai paduoti 
ir vieta jo gyvenimo. Argi musų 
kunigai nesigėdi tokio savo darbo? 
Jeigu savo denuncijacijoms ir ne
užkenks tiek, kad žandarai denun- 
cijuojamą išgabentų į Siberiją, tai 
vienog visgi gali užtraukti kratą 
ant denuncijuojamo namų. Juk 
denuncijuojamas gyvena Maskoli- 
jojl Tą, kas savo brolį išduoda 
persekiotojams, juk paprastoj kal
boj vadina “judošiumil” Ar gi 
ant tokio epiteto nori užsipelnyti 
musų kunigai, doros mokinto
jai?

Jeigu musų nuomonės nesutin
ka, jeigu musų darbai negeri, nu
rodykime tuos negerumus, kriti
kuokime juos, stengkimės parody
ti, pertikrinti kad musų nuomonės 
geresnės; ant to nereikia niekinti 
ir kolioti ypatų, kadangi čia ne y- 
pata sveria, bet jos ir tai tik vie
šas, o ne privatiŠkas, darbas. Toje 
kovoje vienog saugokimės naudo- 
tiesi iš nedoro ginklo. Jeigu mes 
nedorai elgsimės, tai kaipgi elgsis 
tie, kurie mus klauso, kurie mus 
laiko už savo vadovui?

Teisybė, raštai kokios nors tau
tos yra kaipi veidrodis,kuriame at
simuša tautos supratimas, jausmai, 
siekiai, darbai ir doriškas suprati
mas. Laikraščiai taikosi prie savo 
skaitytojų; bet ne reikia užmiršti, 
kad raštai turi dar didesnę įtekmę 
ant skaitytojų. Raštininkai todėl, 
kuriems rupi skaitytojų labas, no
rinti skaitytojus pakelti, ne pildys 
spangai skaitytojų norus, kurie ne 
visada gali būt geri ir dori, bet 
raštus teip taikįs, kad klaidų skai
tytojų supratimą pataisyti.

Mes rugojame, kad antai Lietu
voj yra judošiai, niekšai, kurie 
skundžia žandarams savo brolius 
prilaikančius lietuviškus raštus. 
Daro jie negerai gal per savo ne
supratimą. Kaip gi vienog už 
tuos “judošius” žemiau turi sto
vėti tie, kurie juos tų judošystų 
mokina! Tą gi daro daugelis mu
sų kunigų savo atviroms denunci
jacijoms sau nepatinkančių ypa-

menės į Aušros fondą $10.85 (pra
vardės aukautojų ir jų aukos pa
garsintos kitoj vietoj šitame Lie- 
tuvos”nbmeryj. Rd.). Kad lietu
viai ir lietuvaitės visur sektų pa
veikslą tautietės Augštakalnytės, 
“Aušros Dr-tė” turėtų savo ižde 
daugiau pinigų ir galėtų daug dau
giau sušelpti besimokinančių lie
tuvių.

Ypač giminės besimokinančių, 
kuriems atsakyta pašelpa, rugoja 
ant “Aušros Dr-tės”, kad ji nešel
pia kiekvieną atsišaukiantį, tai 
kad ne duoda stipendijų pradedan
tiems mokslą, bet šelpia vien ei
nančius į augštesnius mokslus. 
“Aušra” galėtų daug daugiau be
simokinančių Sušelpti, ne apleistų 
ir pradedančių mokslą, jeigu ją la
biau remtų lietuviška visuomenė; 
dabar ji turi taikytiesi prie ištek
liaus, Nors “Aušros Dr-tė” užsi
dėjo vėliau negu kunigų “Motinė
lė”, nors jos sanariai ne gali gir
dėsi tokiais turtais kaip “Motinė
lės’ sanariai,bet dabar jau“Aušra” 
duoda daugiau stipendijų besimo
kinantiems negu “Motinėlė”. 
Šiądien “Aušra” duoda dvi stipen
dijas besimokinantiems augštesnių 
mokslų Europos universitetuose ir 
vieną besimokinančiam tepliorys- 
tos akademijoj; Amerikoj duoda' 
stipendiją vienam besimokinan
čiam augŠf£snių mokslų ir vienam 
besilavinančiam tepliorystoj. Su
sirinkus daugiau pinigų, paskirs 
stipendiją besilavinančiam muzi
koj.

X. X.

sūdo tarnai sulindo per langą ir 
paėmė musų dūšių ganytoją. Ka
dangi išliuosuotojų greitai ne atsi
rado, tai doros mokintojui atsėjo 
kokį laiką patupėti šaltojoj. Da
bar jis jau tikras amerikonas!

Nuskriaustas žmogelis ant kuni
go padavė du skundu: kriminali!- 
ką - u| mušimą ir civilišką,-už su
areštavimą be pamato. Pamatysi
me, kas sude išeis.

J. Naujokas.

iš Pi t ts ton, Pa.
Pabaigoj spalių ir pradžioje lap

kričio Šitame miestelyj buvo nepa
prastas subruzdimas ypatingai terp 
lietuvių.

22 d. spalių Neprigulpjingas 
Kliubas parengė prakalbas. Su
sirinkimą atidarė p. V. Gradeckas 
su trumpu paaiškinimu-mierių su
sirinkimo ir užprašė kalbėtoją p. 
Gilispi, kuris kalbėjo angliškoj 
kalboj apie 20 minutų. Savo kal
boje p. G. nesilaikė nė jokios par
tijos; nurodė svarbumą ukesystės 
popierų ir kiekvienam balsuotojui 
liepė neklausyti išgyrimų, neimti 
stiklo alaus už balsą, tik klaustis 
savo proto; kokią ypatą protas ras 
už atsakantesnę, už tą atiduoti sa
vo balsą.

Potam kalbėjo p. F. Paukštis, 
kasierius Susiv. Lietuvių Amer. 
P. P., lietuviškoj kalboj atkartojo 
p. G., kalbą, ragindamas lietuvius 
laikytis vienybėj,nes tuom tik gali
me savo vardą tarpe svetimtaučių 
pakelti. Toliaus kalbėjo p.M Tu- 
laba, nurodydamas svarbumą uke
systės ir vienybės. Ant galo kal
bėjo vietinis dudorius, p. J. Kasu- 
laitis, atkartodams p. Kuro kalbą, 
prieš 4 metus kalbėtą, kad mes ne
būtume kaip avys, kurios, pama
tę vilką, bėga, bėgair m.... bet 
kad butume kaip kiaulės, kurios 
pamatę vilką, renkasi į krūvą. Ant 
to prakalbos ir pasibaigė,

Spalių 25 d. prasidėjo vietinėj 
lietuviškoj bažnyčioj 40 valandų 
dievmaldysta. Pirmą vakarą, 
prieš mišparą, kun. Lopeta, lietu
vis iŠ Wilkes Barre,. Pa., sakė len
kišką pamokslą (ar lietuviams? 
Rd.), nurodydamas vertę katali
kiškos bažnyčios: kitur, girdi, tik 
pamokinimai yra skelbiami, o mu
sų katalikiškose bažnyčiose patsai 
Christus gyvena.

Po mišparų lietuvišką pamokslą 
sakė kun. Kudirka apie tikėjimą. 
Jeigu, girdi, kas ką kalba, tai jus 
jo paklauskite, kur jis yra mokmę- 
si, kokį mokslą turi, iš kur jis jį ė- 
mė? ar iš knygų? Gal tos knygos 
bedieviškos? Tokiam kalbėtojui, 
girdi, negalima tikėt, tik nuspiaut 
(kun. Kudirka lietuviškos kalbos ir 
logiško protavimo iš niekur ne sė
mė, todėl to ir ne pažįsta. Tą vi
si galėjo matyti jo laiške sykį pa
talpintame “Vienybėj.” Rd.)

Lapkričio 8 dieną buvo pavieto 
rinkimai. Šį kartą ant socialistiško 
tikieto buvo ir musų viengentis p. 
P.Mikolainis ant urėdo klerkoP.M. 
tik dviejuose distriktuose gavo 363 
balsus, kituose nė po vieną nebu
vo parodyta balsų.

Žinių rinkėjas.

Iš Baltimore, Md.
Gyvenanti čia mūšų tautietė, 

Marė Augštakalnytė, terp gerų 
Baltimorės lietuvių, surinko ant 
naudos besimokinančios jaunuo

Iš Khelton,Conn.
Skaitydami laikraščius, mes ma

tome, jog musų broliai bunda iš 
ilgo miego, kaip galėdami, dar
buojasi ant pakėlimo musų tautos: 
tai tveria organizacijas, turinčias 
už mierį šelpti ir kelti musų tau
tystę; tai kalbina neprigulinčius 
prie tautiškų organizacijų paau
kauti našlės skatiką ant tautiškų 
reikalų, rengia balius, leidžia viso
kius daigtus ant laimėjimo, kad 
surinkti daugiau pinigų ant aprū
pinimo tautiškų reikalų ir tt. Gar
bė tiems vyrams, kurie sėja nau
dingą sėklą, garbę ir tiems, kurie 
padeda savo silpnoms pajiegoms 
pirmutiniems. Nors ne trūksta iš 
musų pačių tarpo stabdymų, bet 
mes visgi žengiame pryšakin. 
Svarbių pradėtų darbų turime ne 
mažai, turime diktai naudingų mu
sų tautai užmanymų; nuveikti juos 
ne butų sunku, jeigu prie darbo, 
pagal išgalę, kibtume visi; gaila 
vienog, kad prie darbo kimba la
bai mažaŠ skaitlius, per tai tam 
mažam besidarbuojančių pulkeliui 
sunku, beveik negalima daug nu
veikti. Negeriausiu vienog yra 
tas, kad kartais ir terp budintojų 
atsiranda toki, kuriems ne tiek rupi 
musų tautos labas, ką asabiška gar 
be ir nauda. Pamatę tokiais veid
mainingus darbus paprasti žmone
lės, nežino ką daryti, pradeda pas
kui netikėti net dirbantiems su pa
sišventimu. Neteisingi neva tau
tiški darbininkai labiau musų dar
bus stabdo, negu stoka gerų darbi
ninkų. Žmogus sykį prigautas, 
paskui ne nori duoti nė ant jokių 
tautiškų reikalų, tikėdamas, kad 
kiekviena auka nugrims aukų rin
kėjų kišeniuj, iŠ aukų tauta nieko
ne apturės.

Štai važinėjant po Naują Angli
ją Dr. Želvienei su prakalboms, 
Sheltone ir Ansonijoj buvo renka
mos aukos ant naudos kankintinių. 
Nuo to laiko praslinko jau metai, 
o aukos dar ne buvo laikraščiuose
pakvituotos; nieks nežino, kur tie 
pinigai dingo. Laiko ant persiun
timo jų buvo pakaktinai. Labai 
biauru yra, jeigu aukos, žmonių 
sudėtos ant viešų visos musų tau
tos reikalų patenka į privatiŠką 
keno nors kišenių. Žmonės au
kauja savo sunkiai uždirbtus pini
gus ant viešos naudos, o ne ant 
naudos niekuom neužsipelnusių 
privatiškų ypatų.

• J. Sinkevičia.

Iš Brooklyno. N.Y.
ČianykŠčių lietuvių papročiai žy 

miai persikeite, ką matyt ir iŠ to, 
kad ne paisant ant visų provokaci
jų, kunigui čia ne pasisekė tokio 
armyderio padaryti, kaip Kamins
kas ir Kaulakis padarė Philadel- 
phijoj. Visaip biaurino lietuvius, 
laikė pulkus policistų, per savo 
bernus visaip erzino lietuvius, bet 
skerdynių ne buvo, nes brookly- 
niečiai jau tiek supranta, kad per 
muštynes nieko ne galima atsiekti. 
Neseniai su savo bernu vieną lie
tuvį suareštavo, kad ant berno pa
reikalavimo ne davė pinigų. Iš 
bažnyčios nuvedė tą žmogelį į šal
tąją. Nepaisant, kad bažnyčios 
perdėtiniai net rašė į sūdą, žino
ma, neužtardami už suareštuotą, 
bet sūdąs žmogų išteisino; kunigas 
ir jo bernas provą pralošė. Pe
reitą sanvaitę ansai be pamato 
kankintas žmogelis išpirko varan- 
tus ant kunigo ir jo tarno. Kuni
gas, pajutęs pavojų, neva prasiša
lino, bent teip atsakė kunigo tar
nai atkakusiems areštuoti detekty
vams. Tų, matyt, butą bedievių. 
Jie laukė prie klebonijos ir kada 
kunigas neiškentė ne pažiūrėjęs, 
detektyvai pamatė ir puolė prie 
durų, bet kad tarnai ne leido, tai

Iš Mahanoy City, Pa.
Sustojus darbams kietųjų anglių 

kastynėse ant čielos sanvaitės,dar
bininkai turi pakaktinai liuoso lai
ko, į Mahanojų atkanka musų tau
tiečiai iš kitų aplinkinių. Ar ne 
butų gerai is to pasinaudoti ir pa
rengti prakalbas? Tas ne butų be 
naudos.

Pereitą rudenį buvo parengtos 
prakalbos, ant jų pribuvo Mikolai- 
nis, kuris pasakojo apie mums nau
dingus dalykus ir apie musų parei
gas kaipo lietuvių ir darbininkų. 
Nors nė savo kalbose, nė pasielgi
me niekam neprasikalto, bet musų 
prabaščius baudė tuos, kurie pa
rengė prakalbas. Nors mus per
sekioja, stabdo naudingus darbus 
tūli musų vadovai, bet nėra ką 
paisyti ant tų .. stabdymų, ne
privalome mes, rankas nuleidę, 
laukti, kas iš dangaus išpuls, bet 
reikia stengtiesi aprūpinti patiems 
musų reikalus. Mes jau tiek su
prantame, kad savo protu galime 
atskirti gerą nuo blogo, todėl ne 
privalome laukti, kol musų gerų 
darbų stabdytojai mus prie gero 
paragįs; jie to niekada ne darys, 
kadangi musų nauda jiems ne visa
da gali naudą atgabenti.

Besisvečiuodami pas mus tūli 
lietuviai,kartais teip nusimyli, kad 
paskui nepataiko namon sugrįžti. 
Štai Jonas Šilkauckas, besisve
čiuodamas po saliunus, teip ap- 
silpnino protą, jog eidamas na
mon, ne pataikė ant tilto, nupuolė 
į upę ir teip sunkiai apsikulė, kad 
į antrą dieną pasimirė. Tokius 
mat vaisius išduoda stabdymas ge
rų darbų, ką teip mėgsta daryti tū
li musų kunigai.

Vienturtis.

Iš Brooklyno, X. Y
Kaip čia lietuviai sukruto apie 

statymą tautiško namo, tai tūliems 
šuleriams labai nepatiko, tie, kaip 
kirminai,sujudo teršt užmanytojus, 
nes gerai numano, kad lietuviai 
jau kitokį supratimą įgauna: jeigu 
jie visuomenišką namą nori pasta
tyt, tai dar geriaus suprasti gUli, 
kad gembleriavimas yra biaurds, 
jis turės išnykt. Žinoma, Šu- 
lernės užsilaiko ne iš pardavimo 
gerymų tik iŠ apgavystės, kaulukų 
bei einikio. Toki šuleriai nieko 
gero nepadaro, jiems rodosi, kad 
gali iŠ savo brolių kaip dielėssiurbt 
kraują.

Brooklyne ir South Broyklyne 
yra keturi saliuninkai, kurie tei
singai varo biznį, tie nieko prieš 
tautišką namą neturi, net gėrisi 
tuom, kad ir lietuviai turės kuom . 
pasigirt, aet pritaria reikalui, ka
dangi tas namas bus įkurtas ant 
naudos visų lietuvių.

Pereitą sanvaitę apleido“Žvaigž- 
dę” jos redaktorius p. Brandukas, 
dėl to, kad ilgiaus į kunigų veid
mainystes negalįs žiūrėt. Jis tei
sinasi tuom, jog kaip atvažiavo iš 
Lietuvos, jokio amato nemokėda- , 
mas, darbo negandams, tai nors 
biauriausiu budu turėjo gyvenimą 
daryt.

Atsivertėlis.

Iš New Brltaln, Conn.
22 d. lapkričio šių metų, tai yra 

paskutinę nedėlią prieš Adventus, 
mes, draugai “Apšviėtos Dr-tės”, 
ant tautiškos naudos parengiame 
tautišką Šventę, ant atminimo 20- 
metinių sukaktuvių nuo užsidėji- 
mo pirmo lietuviško lotyniškoms 
raidėms laikraščio “Aušros”, teip-. ■ 
gi ir paminėjimo numetimo bau- - I 
džiavos Lietuvoje.

Apvaikščiojimas prasidės 3% H 
valandos po pietų nuo prakalbų, 
dainų ir dekliamacijų; toliaus bus 
senoviški atminimai: dainos, pasi- 1 
kalbėjimai, šokiai ir kiti tam pana
šus veikalai; ant pabaigos bus te
atras ir dainos. "

Kviečiame Širdingai visus čia- I 
nykščius lietuvius ir lietuvaites, J 
teipgi ir iš aplinkinų pribūti ant I 
apvaikŠčiojimo.

Komitetas.

Brooklyno, N. Y. Kriaučių 
unijai,

Jūsų gazdinimai man nieko ne
kenks, nors viešai nesakote, ką pa
darysite, bet privatiškose kalbose 
apie žadėjimus kaulus laužyt,už ra- 
š’nėjimą, kaip ir patįs pripažįstate, 
teisybės, reikia tylėt? Sakot, kad 
jūsų unija, ką nori, teip daro. Tai 
kam rašynėjat į laikraščius? Mano 
ir valia, ką matau, neužtylėt. 
Jeigu užpulsite kada kaulus laužyt, 
tai ant apsigynimo žinau ką da
ryt.

Nuo tolesnių polemikų atsisaky
dami, su visu nuogumu pasirodėte 
pasitursindami; tokiais argumen
tais ir kūmos Lietuvoj per tvorą 
kovoja; taigi galite ir riogsot pasi- 
rėplinę kaip varlės, pasilikdami že
miau visokios kritikos.

Bebaimės tas pats.



GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

l*AKal Bitnerą.

Besidarbųvimų \Vatto mašinos geriausiai 
galima bus suprasti j>eržiurėjus augščiau pri
dėtų paveikslėlį, ant kurio atsakanti rody
čiai parodo linkmę krutėjimo mašinos. J 
garinis cilinderis, į kurį įeina garas iš katilo 
per kanalų v į kamerų, Toje, su pagelba su
lenkto buomo, besijungdama su ekscentriku 
dd. slankiojančiu lygiai į kairiųjų kaip ir de
šinę pusę, slenka į viršų, arba leidžiasi į apa
čių ir prie to uždaro tai apatinę, tai viršutinę 
dalį cilinderio J. Atlikęs savo darbų cilin- 
deryj J. garas pereina į kondensatorių H. 
Grūstuvo rankena K sujungta su balansyro 
pečiais CC‘, kurie suteikia rankenai G kru
tėjimų augštyn arba žemyn ir su pagelba 
galvutės Af. varo įsibėgimo ratų F; nuo to 
gi, su pagelba diržo, galima perduoti pajiegų 
kitoms mašinoms, atliekančioms visokeropus 
darbus.

AB C D yra tai tas paralelogramaB,apie 
kurį mes jau paminėjome; Ip reguliatorius, 
įvestas į krutėjimų diržais CC, sujungtais su 
mašinos volu. Su pompa UX pritraukia 
vandens į katilų iš rezervoaro esančio apačioj 
mašinos; kita ponų* PE jungiasi per uždan
gų su kondensatorium, paskirta išsėmimui 
šilto vandens iš kondensatoriaus. Iš rezer
voaro teka per kranų vanduo į kondensato
rių H sutirštinimai garo. Su pagelba 
trečios pompos YW, įvestos, kaip ir dvi pir
mutinės, į krutėjimų su pagelba balansyro.da
lis šilto vandens teka į apačių, į katilų.

Toks yra sudėjimus Watto garinės maši
nos, kuri yra pamatu sudėjimui kitokių ga
rinių mašinų, o tame ir lokomotyvų varymui 
geležinkelių trukių.

Lokomotyvą Stephensono.

Tų pačių dienų 1804 metuose, kada pir- 
mutinisStephensono trūkis,nutiestoms šėnims, 
atėjo į New Castle, pasimirė pirmutinis gari
nio vežimo išradėjas, Cuneux. Ilgai vienog 
dar išradėjams reikėjo kovoti su visokiais 
stabdymais ir ne kartų buvo daromi visokį 
pagerinimai lokomotyvose, kol sulaukėme 
šiųdieninių, galinčių traukti trukius su grei
tumu šimto kyliometrų į valandų laiko.

Peržiūrėkime paveikslų dabartinių loko
motyvų. Kaip matome, ant to |>aveikslėlio, 
dabartinės lokomoty vos beveik ne fnri kati
lo, bent tokio, koksai buvo pirmutinėse gari
nėse mašinose.

Pirmutinėse mašinose, kaip jau žinote, 
vieta, kur darėsi garas, buvo sujungta tie
siog su mašina. Watt atidalino tų vietų nuo 
mašinos, parengė jų toliau nuo katilo. Per 
ilgų laikų rengė garinę mašinų skyrium nuo 
katilo, bet lokomotyvose ir lokomobilėse ati
dalinti katilų nuo mašinos negalima, pirmu
tinėse — kadangi tas ne paranku,, o antrose 
— kadangi joms atseina darbuotiesi visokio
se vietose, kartais gana toli viena nuo kitos. 
Tų patį galima pasakyti apie ugnagesių var
tojamas garines čirškynee ir kitokias joms pa
našias garines mašinas.

Isz visur.

Ilgis gvležmkelių viąokiaoar musų žemės krantuose. 
J Sav. Vatai. Atner. 3 Vakietija. 3 Praarusi ja.
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49570 kyl. 37665 kyl. ."U47O kylotn.

II Korėjoj, mieste Chemulpo 200 
įaponiečių užpuoli ant maskoliškų 
jurininkų, išlipusių ant kranto ir 
priverti juos grįžti atgal ant savo 
laivo. Paskui pulkas japoniškų 
darbininkų su kirviais užpuoli ant 
europeiškos miesto dalies, jieikojo 
maskolių. Muštynėse du japonie- 
čiai likosi mirtinai sužeisti, o daug 
tapo sunkiai sužeistų, kas rodojog 
mustynis buvo gana didelis ir 
maskoliai tarėjo būt geriau apsi
ginklavę.

II Daugiausiai organizuotų dar
bininkų yra SuvienytoseValstijose, 
nes Čia 2500000 darbininkų priguli 
prie organizacijų, Anglijoj 1911- 
977, Vokietijoj 1092642, Prancūzi
joj 614204. Ant gyventojų skait- 
liaus daugiausiai organizuotų dar
bininkų yra Danijoj, nes 100000 
ant 2500000 viso Danijos gyvento
jų skaitliaus. Iš viso šiaurinėj 
Amerikoj ir Europoj ‘yra 7167000 
darbininkų prigulinčių prie darbi
ninkiškų organizacijų. e

II 9d. lapkričio Ryme nusišovė 
Italijos iždo ministeriš Rosano. 
Mat jam socialistai užmėtė viso
kius negražius darbus^ Kiti par
lamento pasiuntiniai pareikalavo 
nuo ministerio išsiteisinimo, norė
jo daromus ministeriui užmetinėji- 
mus perkratinėti ant parlamento 
susirinkimo. Matyt ministeris ne 
galėjo^išsiteisinti, jeigu ne laukė 
paskirtos ant to dienos, bet pirma 
nusišovė. '

nies besiskubinančių ugnage
sių.

II AugŠčiausias Vokietijos sūdąs 
nusprendė, jog policija ne turi tie
sos drausti ir uždaryti politiškus ir 
viešus susirinkimus tik todėl, kad 
ant jų kalbama lenkiškoj arba kito
kioj ne vokiškoj kalboj.

II Poznaniaus provincijoj, neto
li Premnitz, besikeliant žmonėms 
per upę Wartą, ant vidurio upės 
apvirto valtis ir žmonės supuolė į 
vandenį. Keturi vyriškiai ir viena 
moteris prigėrė.

|| Macedoniškų pasikėlėlių vado
vas Sarason apreiškė, jog iki šiol 
Macedoniečiai turėjo 1200 žmonių 
užmuštų, o 180 kaimų ir * miestų 
likosi turkų išdegintų Macedoni- 
joj.

II Mieste Tomske, Siberijoj, u- 
niversiteto studentai priešais teat
rą pakėlė demonstracijas prieš. 
valdžią. Pašaukti kazokai suareš
tavo 150 studentų.

Ii Laike smarkios vėtros Algoa 
jūrių kojoj, pietynėj Afrikoj, susi
daužė vienas itališkas, du norve
giški ir vienas maskoliškas lai
vai.

Ii Pagal nuomonę Berlyno pro
fesorius Fraenkelio, Vokietijoj yra 
su viršum vienas milijonas džiova 
sergančių žmonių.

Vietines Žinios.

Ant paveikslėlio matote, kad lokoraoty- 
vos cilinderių grūstuvai varanti ratus, 
stovi ne vertikaližkai, bet horizontališkai; 
pertai, suprantama. turi persikeisti atsakan
čiai ir kitos marinos dalys, kuriose vienog, ne 

įj^Mfcžymaris |>erkeitimo, galima 
paTKnyti tuospSrcius kį*Watto maMjrd pa
matus.
. _ Ant geresnio supratimo sudėjimo varan
čių trukius lokomatyvTj ir permainų, kokios 
jose padarytos, peržiūrėsime pirmiausiai ga
rinius vežimus, koki buvo iš pradžių vartoja
mi, prieš atsiradimų dabartinių lokomotyvų.

II Egipte, 100 mylių nuo Cairo, 
rado senovės raštą su išsitarimais 
Christaus. Trr p tų išsitarimų yra 
ir priešingi dabartinėms musų ku
nigų nuomonėms. Viename iš to
kių Christaus išsitarimų pasakyta: 
“Tegul tas, kuris pradėjo jieškoti, 
savo tirinėjimų ne apleidžia, kol 
suras, ko jieškojo.” .

Kitame rašte Christus bara kuni
gus sakydama: *‘Jus paslėpėte rak
tus nuo išminties ir mokslo; jus ne 
tik patys ten ne įėjote, bet ir ki
tiems ne atidarėte, kurie ten įriti 
norėjo!” Ir Šiądien musų kunigai 
skelbia priešingus šiam Christaus 
išsitarimui nuomones.

— Dėl štraiko tarnaujančių ant 
štritkarių pietinėj Chicagos dalyj, 
žmonelės ant tūlų ulyčių turi pėkš- 
ti vaikščioti. Tas išeina ant svei
katos, kadangi pasivaikščiojimas 
žmogui reikalingas teip jau kaip ir
valgis. Net darbininkai, nors tu
ri ankŠčiaus kelti, kad į laiką spėti 
ateiti į darbą, noriai eina, kad pa
lengvinti tarnaujantiems Štrjtiką 
laimėti. Vežėjai, kurie paprasta-

Garinis vėlimas Cuneus o.

Pirmiausiai garų pritaikė prie varymo 
vežimų ne ant šėnių, bet a^t pliantų prancū
ziškas inžinierius Cuneux. Šitie vežimai tu
rėjo tik trįs ratus, už kurių paskutinis dan
tuotas, jįjvesdavo į krutėjimų garinė maši
na, snsidanti iš dviejų cilinderių, susijungu
sių su katilu varine dūda. Ugnavietė bu
vo katilo viduryj ir garas, patekęs į cilinde- 
rius, kėlė, arba leido žemyn jame esančius 
grūstuvus ir tokiu budu suko su atsakančios 
rankenos pagelba pirmutinį mašinos ratų.

Išbandymai šito vežimo atsibuvo prie 
karaliaus Ludviko XV. Bandavonės išpuolė 
gana pasekmingai: garinis vežimas galėjo 
patraukti sunkenybę 200 pūdų ir į valandų 
nuvažiavo 10 kyliometrų. Drauge su tuom 
vienog pasirodė ir visos silpnybės vežimo: 
vandens katilas galėjo patalpinti teip mažai, 
kad jį kas bertainį valandos reikėjo atnau
jinti ir tiek jau laiko reikėjo ant užvirinimo 
vandens, kad iš jo pasidaręs garas, galėtų 
varyti mašinų; suvaldymas vežimo buvo teip 
sunkus, kad jis prie d)andavonių užbėgo ant 
arsenalo sienos, pramušė sienų ir drūčiai pats 
likosi pagadytas. Todėl karaliaus paskirta 
komisija pripažino tokį vežimų už neatsakan
tį; išradėjui vienog paskyrė mažų pensijų ir 
pavedė pagerinti teip vežimų, kad j galima 
būt pritaikyti prie praktiškų mierių.

Cuneux griebėsi karštai už darbo. Bet 
laikai greitai persikeitė: pirmiausiai pasimi
rė remiantis išradėjų ministeris; paskui už
stojo revoliucija ir apie garinį vežimų ne bu
vo kam rupintiesi. Tik sulaukus išradėjui 70 
metų, Napoleonas I užsimanė pamatyti jo 
pagerintų vežimų, bet dėl nuolatinių karių, 
ne spėjo gerai jos apžiūrėti; pakėlė vienog 
Cuneux'ų į sąnarius Prancūzijos mokslo aka
demijos ir paskyrė jam pensiję. Cuneux’o 
garinis vežimas tokiu budu buvo tai, teip sa
kant, pirmutinis garinis automobilius.

Išradėjai vienog Cuneux’o laikų ne mokėjo 
sumažinti besitrynimo ratų į žemę, todėl ir 
jų išrasti vežimai galėjo bėgioti palengva ir 
per tai praktiško pritaikymo ne rado. Tre- 
vitikl, o ant galo Stephenson sumislijo tokius 
vežimus padėti ant lygių šėnių ir tokiu budu 
sumažino dešimtį kartų besitrynimų ratų; tik 
tųsyk atsirado galėjimas pasinaudoti iš garo 
pajiegos ant važiojimo žmonių ir sunke
nybių.

Išradus mašinas teip vadinamas augšto 
spaudimo, atsėjo pasirūpinti apie padirbimų 
atsakančių katilų, galinčių užlaikyti didelį 
garo spaudimų. Iki 1830 metų pasiganėdin- 
davo katilais galinčiais išlaikyti vos trijų 
atmosferų spaudimų; dabar gi prie mašinų, 
besidarbuojančių ant sausžemių, reikalingi 
katilai išlaikanti spaudimų 6—8 atmosferų, 
o ant garlaivių reikalingi katilai išlaikanti 
spaudimų 10 atmosferų, o ant naujausių 
greitųjų garlaivių dar daugiau.

Gariniai katilai būva dviejų tipų: galin
ti patalpinti daug vandens ir dūdiniai. Prie 
pirmų priguli paprasti, horizontališki cilin
driški katilai, prie antrų teip vadinami dūdi
niai. Paprasti katilai gali įtalpinti daug 
vandens; juose būva daug verdančio van
dens, pagal reikalų, jie greitai gali suteikti 
daug garo ir tas yra svarbiu prie nelygaus jo 
sunaudojimo. Bet daugybė vandens ir garo 
padaro tuos katilus pavojingais, juose tan
kiai pasitaiko ekspliozijos nuo didelio garo 
spaudimo, kokio negali išlaikyti katilo sie
nos.

Dūdiniai katilai likosi išrašti drauge su 
mašinoms augšto spaudimo, bet juo£ greitai 
užmetė, kadangi jie turėjo daugiaiT blogų, 
negu gerų ypatybių; jeigu juose ekspliozijos 
atsitikdavo rečiau, tai tas negalėjo uždengti 
blogų ypatybių, Paskutiniuose vienog lai
kuose vandens dūdiniai katilai vėl atrado 
pritaikymų, jie likosi pagerinti. Dabar, 
ypač kur reikia didelio garo spaudimo, iš Jų 
naudojasi civilizuotuose musų žemės kraštuo
se. Teisybė ir dūdiniuose katiluose būva 
ekspliozijos Jr jie teiposgi gimdo nelaimes, 
bet ekspliozijbs juose būva kur kas silpnes
nės, per tai naikinanti pajiega ne siekia teip 
toli ir tiek ^blėdies ne gali padaryti. Todėl 
tai tokius katilus šiųdien vartoja ypač dirb
tuvėse didelių miestų viduriuose.

Paskutiniuose laikuose pradėjo dirbdin- 
ti katilus galinčius patalpinti daug vandens, 
tvirtus, galinčius išlaikyti spaudimų 12 at
mosferų.

Tokiu budu, kaip matome, abudu katilų 
sistefriai nuolaitai būva gerinami, kad galėtų 
atsakyti mieriui.

Dabar pakalbėsime apie įtaisymų šitų 
šistemų garinių katilų.

Iš katilų turinčių daug vandens,prasčiau
sio sudėjimo yra horizontališki cilindriški ka
tilai. Pryšakinė ir užpakalinė sienos jų tru
putį išpustos; viršui yra ruimas, kur renkasi 
garas; iš čia viena dūda eina jis į garinę ma
šinų, o kita — prie apsaugojimo skylės. To
kį katilų paprastai įmuryja; apačioj pritaiso 
pavidale trepu tvorelę; ant tos tvorelės nuo 
viršaus beria aglis. Tokiu budu ant tvore
lės susirenka lygi anglių eilė. Sudegus apa
tinėms eilėms, viršutinės eilės nusirita ant 
apatinių tvorelės trepu; nuo apatinių trepu, 
kur karštis didžiausias, kyla augštyn lieps 
na. Nuo karščio, iš viršutinių dar nedegan
čių anglių kįla gazai, užsidega su liepsna ir 
drauge su prisigribiančiu iš lauko oru, pa
daro anglerugštį.

Liepsna iš pradžių įeina į pirmutinį ka
nalų po katilu, paskui, apskriejusi jį, išeina 
per šalinį; perėjusi šitų kanalų, liepsna, per 
katilo spragų, įeina į kitų šalinį ir iš jo įeina 
į kaminų. Tokiu budu pereina ji per trįs 
perėjimus apačioj ir iš kraštų katilo ir tokiu 
budu atiduoda beveik visų savo šilumų perė
jimų sienoms, o tos esančiam katile vande
niui.

(Toliau® bus )

II Peterburge susitvėrė draugy
stė po vardu “Sbliženije” (susiar
tinimas) turinti už mierį suartinti 
visas Maskolijoj gyvenančias tau
tystes, naikinti nesutikimus terp 
jų. Nežinia, kokiu budu minėta 
draugystė pasitiki savo mierį at
siekti. Daugumas maskoliškų 
laikraščių juk nuolatai siundo ant 
nemaskohų ir neslačiatikių.

II Prancūzija pradedą atmokėti 
Amerikai už jos didelius muitus 
ant prancūziškų išdirbimų per už
dėjimą speciališkų muitų ant Ame
rikos tavorų. Per tai 'atgabeni
mas Amerikos tavorų į Prancūziją 
pradeda mažintiesi: 1900 metuose 
Ameriką išgabeno į Prancūziją sa
vo tavorų už >98389487, o 1902 
metuose jau tik už >82592067.

.
|| Garsus išradėjas telegrafo be 

vielų, italijonas Marcęni, netoli 
Pizos, vidurinėj Italijoj,* parengė 
staciją bevielinio telegrafo,nuo kur 
jis tikisi galėsęs siuntinėti telegra
mos į Buenos Aires, Argentinoj, 
pietinėj Amerikoj.

|| Dėl darymo visokių bandavo- 
nių ant gyvų sutvėrimų, terp dvie
jų partijų Vindobonos universiteto 
studentų, terp progresistų ir karš
tų katalikų,užgimė muštynės. Ka
talikai likosi iš universiteto išvy
ti.

|| Paryžiuj prapuolė kunigaikš
tis de Broglie. Kur jis dingo, to 
nieks nežino.

■ II 7 d. lapkričio IŠpanijoj atsi
buvo miestų viršininkų rinkimai. 
Mieste Barcelonoj tą dieną buvo 
gana smarkus susirėmimai 
rando priešininkų su policija ir 
kariumenės. Susirėmimuose daug 
žmonių tapo sužeistų.

II Naujas popiežius, ant pasku
tinės konsistorijos, paskyrė penkis 
naujus kardinalus; iš jų keturi ita- 
lijonai ir vienas austrijokas, vys
kupas Salzburgo; iš amerikoniškų 
vyskupų nė vienas ne gavo kardi
nalu mučės.

|| Bonuos (Vokietijoj) ligonbu- 
tyj Dras Vogei vienai mergaitei į 
nulaužtą ranką, vietoj taikstančio 
kaulo, įdėjo atsakantį šmotelį slo- 
niaus kaulo, na ir kaulas tas sugijo 
su mergaitės kaulais. Yra tai pir
mas panašus atsitikimas.

|| Berlyne, moteris spaustuvės 
statėjo Wintersteino, miegbutyj 
pakorė trejatą savo vaikų ir tą pa
dariusi, pati nuėjo ant policijos 
stacijos ir apsiskundė. Ii mat ne
tikėtai įgavo proto sumaišymą ir 
kaipo beprotė tą padarė.

II Netoli Bremos,kaime Grumb- 
ke nuo 1888 metų moteriškė Me- 
yer miegojo iki šiol su pertraukoms 
porą valandų. Dabar ji netikėtai 
pabudo nuo skambinimo prie ug

Balius!
Dainos, Prakalbos ir Dakllanacijos, 

So. Boston, Mase Dr-te D. L. K Vy
tauto, turas savo bailu 25 d. Ląpkriczio, 
ta 1a j r Columbua Hali (Grace Bailding) 
po nr. 994 VVashlngton st. Prasidės ba
lius 7 vai. vakare Ir trauksis tkis 0 vai. 
ryto. t. y. iki Thaaksgiving dienai, per 
ka po baliui ssvenla diena galėsime tas- 
•Imiegdti. Todėl meldžiame kuoakail- 
lingiausiai visu aplinkiniu lietuvaicziu 
ir lietuviu atsilankyti. Su guodobe,

J. Raulinaitta, sekr.

Didelis antras Metinis Balius.
Wllmerding, Pa. Dr-tes Lietuvos Hu

nu, turės savo antrą metini balių suba- 
toj, 20d. Lapkrlezio, salėje Auditorium 
priešui* pat dypa. Prasidės 5 vai, po 
pietų Ir trauksis iki valyvai aakoziai. 
Muzikantai bus labai puikus dėl palink
sminimo avecziu. Todėl užpraszome vi
sus lietuvius ir lietuvaites isz Pittsbur- 
go apygardos susirinkti ir pasilinksmin
ti. Su guodone,

Komitetas.
| Newark, N. 3. Kuopa Tėvynės My
lėtoju Dr-tea, turas savo prakalbos, 10- 
tneilniu sukakluviu Kražių Skerdynes, 
34 d. Lapkricsio, prasidės g vai. vakare 

I ant sales po nr. 53 Ferry st. ir kertes 

Adams st. Kalbėtojai yra užpraszyti ir 
isz svetur, teipgi ir vietiniai. Todėl 
uipraszome visus vyrus ir moteris kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti. Inženga 
Laisva.

Kometelas.

Balius! Balius!
Brooklyn, N. Y. Kareiviszka D. L. 

i Kuoigaikszczlo Vytauto Dr-te, turės sa
vo bailu 25 d. lapkricsio priesz (Thanks- 
giving Dey) balius prasidės 7 vai. vaka- 

i ra, saleje po nr. 27 Hudaon st., kur bus 
puikus pasilinksminimas dėl jaunuome- 

I nes, nes czlagrajys pirmos kliasoe muzi- 
1 ke. Todėl užpraasome visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti isz visu aplinkiniu miestu ir 

: miesteliu, ui ka mes visados busime dė
kingi.

Komitetas.

Ansonia, Conn. 22 Spaliu 1900 m., li
kosi atnaujintas Ansonijos Lietuviszkaa 
Politikiszkaa Kliubaa, kuris buvo susi
tveręs Kovo mėnesyj 1903 m. ir buvo 

i iaziree, o dabartės ant treezlo susirinki
mo laikyto 0 d. Ląpkriczio saleje vokia- 
ežiu po nr. 22 Mapie ulyczioa. kur atei- 

, lanko senasis kasienus Jurgis Povylai-

nte laike nuolatai užstoja kelią 
Štritkariams ir ne kartą gana smar
kiai susikirsdavo su karų tarnais; 
užstojus draikams, kaip giri?, tlip 
padeda tarnaujantiems, užtvenk
dami kelią, kad karai,seabsų varo
mi, ne galėtų bėgioti. Štritkarių 
kompanija ant Wentworth ulyčios, i 
po pdlicijantu uždanga, bando 
karus leisti, bet nieks iŠ žmo- i 
nių įjuos ne sėda: vieni iš baimės, | 
kiti pritardami tarnaujantiems.

— Pereitos subatos dieną atka-J 
ko į Chicagą farmeris iš Indianos, 
John Wells ir užsimanė susipažin
ti su gyvenimu dideliuose miestuo
se. Viename saliune Levee dis- 
trikte jis susipažino su trįms vyriš
kiai^ kurie farmeriui pirko gėry- 
mus ir tai nesigailėdami pinigų 
teip, kad farmerio protas nuo to 
apsvaigo. Vaišintojai to tik lau
kė. Išvedė iš saliuno ir ant vie
nos atktmpėsulyčios ištuštino ki- 
Šenius ne tik nuo pinigų,bet ir laik 
rodėlį paėmė.

— Ant kertės Marshheld ui. pe
reitos nedėlios vakare užgimė bar- 
nys terp kelių jaunų vaikinų, ei
nančių su dviem merginom ir sto
vinčių ant ulyčios kitų. Po barnių 
užgimė šaudynės ir vienas iš jaunų 
vaikinų,Frank Sanders, likosi mir
tinai pašautas; nugabentas į ligon- 
butį, jis ten pasimirė; pašovė jį 
viehog ne priešai, bet vienas iŠ 
draugų, matomai ne mokantis gerai 
šaudyti.

Draugyscziu Reikalai
Derby, Conn. Dr-te D. L. K. Vytauto, 

isz Bhslton, Derby ir Ansonia Conn., tu
ras savo balių 25 d. Ląpkriczio, svetainė
je Liederkranz. Bhelton Biock, antMaln 
St., ant kurio grajys puiki muzika. In- 
ženga vyrams 25Č. o moterims ir mergi
noms už dyka. Todėl užpraszome kuo- 
daugiausiai tautiecziu isz aplinkiniu 
miesteliu ant szio puikaus baliaus atsi
lankyti. Komitetas.

(20—11)

Cbicago. Dr-te Ssv. Francisskaus 
8er. losi teatra „Betlejaus Berneliai” 
subato), 26 gruodžio, 1903. Pulaskio
saleje, 800 S. Ashland avė. tarpe 17 ir 18 
ui. Sale atsidarys 0 vakare, teatras 
prasidės 730. Po teatrui bus balius. Ti
kintu prekes 25c. 35c. ir 50c. Visus lie
tuvius ir listuvaites szirdingai kvisezia 
atsilankyti, pamatyti puiku teatra ir snt 
baliaus drtuge su visais pasilinksminti.

(25—12) Komitetas.

PMkntiniM Baliu*!
Atminkit jog 22 d. ląpkriczio yra pas

kutine nedelia priesz advente, o ant tos 
nedėlios Jaunu Amerikos Listuviu Pa
silinksminimo KHubar rengia szoki 
Frelheit Turner saleje, 3447—21 South 
Halsted st. Prasidės 5 vai. po piet. 
Gries* puiki muzike profesoriaus Kifer. 
Inžanga vyrams 35c , merginoms 25c. 
Ne vienas neprivalo szito szokio apleisti. 
Teipgi isz pelno nuo saito baliaus tūla 
dalis bus paskirta ant teutiszku reikalu, 
todėl atsilankydami ant szio szokio ne
tik pasilinksminsite bet ir taute savo 
pa remsite.

(11—20) Kliubos.

Brooklyn, N. Y. 38ta kuojia Suslv. 
Lietuvis Amerikoje taikys savo prakal
bas dedelioj, 22 d. Ląpkriczio. Prasi
dės 3 vai. po pietų, salsje Caecilia Hali 
po nr. 101—103 Grand si., kur bus ap
svarstyti žingeidus sziadleniniai reika
lai spis musu gerove. Teipgi pribus 
atsakanti kalbėtojai, kurie iszaiszkys 
dabartines sanlvgas musu gyvenimo. 
Todėl užkvieczrum visus lietuvius ir lie
tuvaites kuoskaitlingiausiai susirinkti 
ir prisiklausyti naudingu apkalbamu 
dalyku. Su guodone,

J. Bzunskis.

tis ir sugrsiyno užsilikusius nuo 1900 
melu pinigus 05 30, užka k h ubo sąnariai 
si u n ežia jam ssirdinga aeziu kaipo ge
ram t^itiecziui už nepanaudojima tu 
keliu centu. Todėl meldžiame visus lie
tuvius gyvenanezius Ansonijoj pri si ra
»zyll prie mot organizacijos

Bu guodone, Fr. Karbausko*, prez.

The Bridgeport Ciotbing Oo.(nauja lie
tuvis? ka korporacija) turas savo sekanti 
susirinkimą petayczioj. 90 d. szio mene
sio, sstora Palionio, 3313 S. Halsted Si. 
730 vai. vakare. Kas nori pastoti jos 
sąnariu? gali ant ązio susirinkimo ateiti 
Ir priairaszyti pirkdamas viena ar dau
giau akcijų- Kiek kas turės pirkęs ak
cijų liek turės ir balsu, tai yra nuo kot
uos s k ei jos po viena baisa Ksa nori 
turėti didesnis tiesa saloje draugystėje 
tegul-perka daugiau akei j u. lai jo tiesa 
bus didssno. Akcijų gali pirkti kas 
kiek nori, to draugyste nieksm nedrau
džia. Draugyste ne yra niekas kitas tik 
lis kurie turi skicija* jsu pirks, tie reisz- 
kia draugyste, tie yra jos savininkais ir 
valdonais. Nori būti savininku didelio 

i sztoro, pirk kiek nori akcijų ir busi 
juomi.

PMįieNZkoįimai.
Pajieszkau Izidoriaus Petravicaiaus, 

Kauno gub , Raseinių psv.. Raiškiu vul., 
'kaimo Akstinu, ą*z turiu labai svarbu 
reiksią dėl jo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Jonas Butkus
500 <>hiosv.^ Kast Bt.Louis, III.

(29-11)

Psjieszkau doros lietuvaites arba lie- 
tuviszkos prusaftes. laisvamanes tau dėl 
apsivedimo. Alsiszaukit sol adreso: 

V. M. Lungin,
Stalion W. Box 14. Brooklyn, N. Y.

(H-17)
Psjieszkau Jono Humoro ir Juozapo 

Dvariukio, ne seniai isz Lietuvos, pir
miau* gyvenoMelrosePark.il!. Jie palys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so:

8. Dvariszkis, 
157 Wssh. st., i Beatle; Wssh.

Pajietzkau Vincento Kaniausko, Kau
no gub.. Raseinių per., Jurbarko parap. 
kaimo Dainiu, j Teipgi psjieszkau ir Jo
no Norkaus. Kauno gub., Raseinių pa v , 
kaimo Baltakią. Jie patys ar kas kitas 
telktis dūli žirje ant adreso:

Aątanas Bauža,
Stanley, Wis. Į J. Gaffney Catnp. 

Pajieszkau jono Griciaus, Kauno gub.
Raseinių pav., parap. Jurbarko. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Peter Andriuszkevicze, 
Boz 123 Gailitzin, Pa.

Pajieszkau vaikino turinezio 050.00, 
kuris moka saneketi angliszkai. Basty
dami indekite už 2 c. marke de! atsakv-
mo.

Frank Urbon, 
2010 Oakford st., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau Juozapo Jurdono, Ksuno 
gub. 3metai atgal gyvenoRrockton,Mass. 
Jis pats ar kąs kitas teiksis duoti žine 
ant adreso: ‘

Alek. Kulikauskas, 
571 8o. Ganai st., Cbicago, 111.

Pajiesskau Ignoto Lapinsko, asz gir
dėjau kad jli gyveno Cleveland, Ohio. 
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Anupru Alekevlczius, 
Mariner Harbor, N. Y.

Pajieszkau savo brolio, Jono Blanke- 
vieziaus ir draugo Antano Stankūno,abu 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., para- 
Eijos Viszakio Rudos. Jie patys ar ku 

itea teiksis duot žins ant adreso:
Kaz. Stankeviczius, 

243 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo paezios, Stanislavos 
Sungailieties. po tėvais (Žemuliutes), 5 
pėdu ir 3 coliu augszczio, apskrito balt- 
raudonio veido, su trumpa buka nose ir 
Kaip Juokės itai ant žandu darosi duobu
kes, szviesiai geltonu plauku, 22 metu 
sena,apsivilkusi su juodu szilkiniu siutu 
(Automobile Coat), angliszkai szneka 
geriau* negu lietuviszkai, kuri 2 d. szio 
menesio pabėgo su kitu vyru, Jonu E- 
riuszkevicztum,tokio pat augszczio kaip 
ji. Juodu plauku, puczkuota pasmakre, 
szneka gerai lietuviszkai Ir lenkiszkai, 
o prastai aągliszkai. Taigi jeigu kas 
kur tokius ųžtemys Ir duos man žine, tai 
gaus gara atlyginime nuo manės.

J. Sungaila,
275 Wilbur st., Scranton, Pa.

(11-27)

Pa J i raikau Antano Bklnnonlo, Kauno 
gub., Raseinių pav., Batakių parap. isz 
kaimo Gsmbriu. Jis pala ar kis kitas 
teiksis duot žine ant adreso.

Jonas Toliąsias, 
1524 Dtv. Avė., Esat 8t. Lonia, III.

Kur gali gauti ,,Lietuvą.”
„Lietuvos” redakcija turi savo agen

tus Brooklyne, Philadelphljoj, Baltimo- 
reje ir Bhenandosb.

Kr tai agentu adresai.
E. Froonea, 73 Grand st.

Brooklyn, N. Y.
3. Brazlnski, 1225 8. 2nd st.

Philadelphia, Pa.
Wm. J. Morton,

8. E. Cor. Sharp A Camden ste.
Baltimore. Md.

Jos Valakas. 300 W. Gosi si, 
Bhenandosb, Pa.

Pas saituos agentus gausite „Lietuvą” 
ui 5c. ku subeta.

Musu darbu yra musu goriausiu ągar- 
■Inimas.

2 KKIAUCZIAI 3
Palionis ir Zacharevicze, 

3312 So. Halsted Btreet, Cbicago, UI.
Mes si u va m visokius drabužius, pigiai 

Ir vis naujos mados. Prašiom atsilan
kyt ir persitikrinę, duokit mums pra
džia, o mes jus užganodinsim. Musu du- 
bu yra musu geriausiu spgsrsinimu ~

Lietuviai pas ura 
FILI MOCKEV1CZE,

83 Endicott sl.^1 ‘ Boston, Mass.
Siuncziam pinigus jo viau dalis svie

to, parduodam laivakortes ant visu llni- 
niju, atjleszkom dalia Lietuvoj, netenn- 
tiems pinigu parvaiiuęti in te vyne duo- 
dam darba ant laivo kur gali parvažiuoti 
už dyka Žodžiu aakant mes viską ku 
tik yra reikalinga, pagal iszgale, pada
rom. Kreipkitės prie mus. o busite už- 
ganėdyti. (11—12)

Pigiai ant pardavimo puikus sali u na*, 
priežastis pardavimo liga, norinti atpirk
ti atsius u kitę po nr. 5259 Union avė., 
kerte 53czios ulyczios.

Savininku Jonu Jovaisza*.

' Pigiai ant pardavimo mūrinis namu 
stovintis ant kerlea, lietuviu apgyvento) 
vietoj. Priežastie pardavimo savinin- 
ku iszvažiuoja isz miesto Ateisi*ūki- 
te pu

Mrs. Hanke, 
121 Canalport avė., Chickgo, III.

(11-27)
Pigiai ant perdavimo, mūrinis namu 

su lotu, duonkepinyczia ir groseme, vie
loj listuviu apgyventol; biznis nuo se
niai iszdirblu, Priežastis pardavimo 
uvininkas iszvažiuoja isz Chicagos. At- 
siszaukile po no. 3226 Musprati st.. Chi- 
cago, III. (11—27)

Reikalingaa gera* agentu pardavi
nėti vyną ir degtine. Mokestis gera, 
Ateikite terp 10 ir 11 vai. isz ryto, ant 
szio adreso:

Brand Brothers Co.
Klausk: Kalkosrski, 

300-210 Illinois et . Chicago, III.
(H-27)

Reikalinga* geru kriauezius mo
kantis gerai siūti kotus; mokesti* 045 50 
iki 50.00 ant menesio per kiauru* metus. 
Czion valgis ir stencija kuztuoja 010.00 
ant menesio Jei neturi pinigu ant ti
kinto mes prisiusime. Jei nerastum teip 
kaip apgarsinta, lai mes aro kuziu •□- 
grąžinsim atgal, bet nemokantis gerai 
sinti kotus tegul nealsiszaukia. Antrą
sias:

P. J. Kelley, 
P. O. Boz 004 Bluefieid, W. Va.

(11-20)

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių, 

verte 25c. gausi dykai, jei užsiraižy
si laikruzti „Lietuva” ir užmokėsi 02 00 
už viso meto prenumerata isz virszau*. 
„Lietuva” yra didžiausia* ir geriausiu 
lai k rautis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiūk 02.00 su savo atszkiu adresu 
O gausi ..Lietuva” ku Bubate per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk snt vardo „Lietuvos” 
užleistojo, adresuodama* teip:

A. OL8ZEW8K1S, 
924 33rd St. Stetion 00. Chicago, III.

$10.00 Nagrados
Tam kuris užtėmis ir duos žine apie 
Aleksandra Drabojanek, 5 pėdu ir 7 co
liu augszczio. 30 metu senas, juodbru
vas, k ūdas, isz paniūru žiuri, puins isz 
miestelio Smargoniu, Aszmenu pav.. 
Vilniaus gub. Kalba ruskat ir blogai 
kalbr Isnkiszkai. gretinu! prie lietuviu, 
o niekur savo pravarde ne pasako. Jei
gu ku loki užtemys irduos žine ant že- 
miajis padetoadreso, gaus 910.00 nagra- 
dos:

L. Svidunovicz.
108 Ferry st., Neverk, N. J.

(27-11)

Lietuvisska Banku
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visu dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Paežio 
Sta. No. 8.

8. Mack,
212 First 8u. Elizabetb, N. J

SVEIKATA už 25c
Skaudėjimas kaulu, strėnų ir galvos; 

sziurpuliai, nerimastis, cziaudejimas, bė
gimas glytes, iszdžiuvimas nosies ir bur
nos, kosulys, paeina nuo jierazalimo ir 
maleriszku nuodu kūne. Vienas taksiu
kas John's Kold-Kura iszgydvs minėtus 
kenkimus, 25c. Kataliogas visokiu gy
duolių su apraszymais daug ligų dykai.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
3314 MOSPRATT ST, CHICAGO. H.L

Naujas Apgarsinimas.
Tautiecziai Lietuviai pu sava.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai. dziegoralin 
kokiu tik ant svieto randui, Lenciūgo! i u 
auksiniu ir paauksitu Ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, szpilku, kompasu, kol- 
czikn, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl grajinamu maazino
kiu. Musinukes dėl raazimo gromalu. 
Motin knyga ir visokis prietaisu darimui 
estuku. Isloriszkos knygos kokios lik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknygių, dideliu ir mažu it visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gremžtoms 
su pavineziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu norsdaigtu prisiūkite 
už 5c. marke ir gausite katehoga, ku
riame laaite apruzyma visu daigiu ir ju 
pr-kea. Pa* mane t a vorai geresni kaip 
visnr. Adresuokite teip:

JOS. MATUTIS, 
112 Grand st. Brooklyn. N. Y.

(15-1)

Moksliine drapanų kirpimo.
Bzi mokslai ne mokina kriauezius pui

kiausio drapanų kirpimo, visose szalyse 
Amerikos, kurie negali pribūti aaabiaz- 
kai, tai mes jiems prisjnczisme lekcijų 
ir gvanuituojame iszmokyti teip gerai, 
kaip ir aaabiszkai. Raszydarni laiszku 
dėl pilnos informacijos, adresuokite 
teip:

The Chi< a<o Cutting Krhool, 
2O24S Michigun av. C’hicaffo. 111.

Popieros visai dykai!
Kas prisius 25c. markėms, aplaiky* 

tuziną popieru su konvertais ir dar gaus 
grąže pavinezevone vertes 25c. dykai. 
Popietes su puikiais apskaitymais ir 
dainelėms. Agentai daro gera pelną 
pardavinėdami *zia* popieru. Adre
suok:

V. L'kman.
Stetion W. Boz 14, Brooklyn, N. Y.

DIDI IIAdIdLIJA
t»i nuo nutrini Iki ZarahaTiaiai Sa-
llaaoao. Yra tai naadlnclaaaia kavga t>mo« 
vakarai* paskaityti ir peniUkriotiiaz paveikti* 
ils apteiila Maeva. Prulantk 91 aat adreso:

A. ZEMAITIH, 
aiftT K Hal.t«l Ht , Chic-aao, III

Nauja miltinu gimine.

Dras Kai ai, išradėjas tūlo mai- 
tingo materijolo, sutvėrė naują 
milžių giminę. Daryti mėginimai 
tuomi materijolu gerai pasisekė ir 
tiktai turime laukti kada dabar 
svietas prisipildys tais milžinais. 
Jeigu sveikata ir pajiega ne bus 
sujungta su kur.o miera, tai nauda 
bus maža. Norime būti sveikais 
ir tvirtais, o jei to mumis trūksta, 
tai Trinerio Amerikoniškas Elixi- 
ras KartojoVyno tą trukumą dapil- 
dys. Jis duos naują žlebČiojimo 
organams tvirtumą, kad jie galės 
priimti ir sužlebČioti maistą, iš
dirbdami iš to naują kraują, su- 
dratinanti musų organizmą, ir visą 
sistemą padarys sveiku ir tvirtu. 
Visuose pilvo nereguliariškumuo- 
se Trinerio Kartusis Vynas gelbsti 
ir urnai pagydo. Atsitikime pra
skiesto kraujo, nusilpnėjimuose,
skuros išbėrimuose ir ligose iŠ sto
kos ar nečysto kraujo šis vynas yra 
geriausiu vaistu.

Ant pardavimo visose aptiekose, 
kaip ir pas patį fabrikantą, Juoza
pą trinerį 799 S. Ashland avė.,

Chicago, III.

Skaitykit visa’
NAUJAI I8ZKA8TO8 GJYDUOLES.

-Nbo pleška •llakiaio. pleiskana, i»x- 
v»lo (talv», sutvirtina plauku* *tabdo 
yalvor svaigini* preke SI 00. Grdso- 
le* nuo dantų pelinio, nosie* u*kišt
ežimo. uteisMidimo. preke *1 00 
Pas mane salite Kauti visokiu įtakų ir 
•nonų ui mate preke Ka* prisia* SI 
tau* kėlės tztaka*. Teipgi turis 
Elektros Jsosta neaziojamu aat gryno 
<uno. jos turi stebuklingai gydan-zl* 
ealybe. Parduodu ja* labai pigiai. 
Elektriką dabar varjoja visi ne* k* 
Elektriką padaro, to gyduole* necali 
Turiu dauuybe gromstem* popieru nu 
graZiai* apskatlymai*. ka skaityda
ma* apalverke. Pri*iu»k 26c mar
kėmis ir gausi taria* ta popieru. VS 
M.00 gausi 1000 AdrMuok:

GEORGE PUPAUSK1S,
873 33-rd Street, CHICAGO, ILL.

rvfAV/ A Ą I Visiems Sergantiems ant 
dienų išmėginimo

■■■■ GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS 

HHHHI “G,ANT”
Tūkstančiai žmonių jau išsigydė su plačiai žinomu 

Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietėji
mo, bėgunkos, vidurių silpnumo, nuo ligų, plaučių, 
žarnų, inkstų, kraujo, gyslų, kosulio, karščiavimo, 
drugio, nerviškumo, silpnumo, žodžiu sakant, nėra li
gos, kurioje šis diržas’nebutų pagelbėjęs.

Sveikus jis sergsti nuo ligų. Kas geidžia pasinau
doti iš jo gerumo, turi iškirpt šį apgarsnimą iš laikraš
čio, paduodant savo aiškų adresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

New York Specialty Co.
982 6th Avė. New York, City.

Kožnas gaus šį diržą, su paaiškinimu kaip jį varto
ti. Ši proga yra duota tik ant trumpo laiko. Todėl 
naudokitės. Rašykite tuojaus reikalaudami

ELEKTROS DIRŽO.

gyvenoMelrosePark.il


LIETUVA

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

i, ■■

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.
nj- .7^.. 10 rY,° iki 4 po pietų, ir nuo 6 iki 7 vaksro.

valandom. į Nedeiiom k t* hm io iki 12.

>1 \R.l \ I »< >\\ I \ I I

Vaiku siutai d vi sėji nes madoo, pamuszti perdem, 
arnžis nuo 8 iki >5 metu, yra gerai pa- 50 verte,dabargiW7^1

Koznas Gali Būt Laimingu.
TI RTAI IR GROŽYBES 
PER NIEK, JEIGO ESI NE
SVEIKAS; NES SVEIKATĄ 
DIZIAVSIE YRA LAIKE, 
PASTOT LAIMINGI IR 
SVEIKI JEI NORI, TAI 
PERSKAITYK DEL SAVO 
NAl DOS.

Hei, Džianai, tai šiądien vėl pavėlavai | darbą. 
—Je«, JM) išimto pypkių, Frrnk, jau antrą ayk| nią nedėlią;

' tik uiubukaa ir Iru- 
bęlia bu mano laikro
dėliu, vieną dieną 
skubina, kitą vėluo
ja, nė imU Saliamo
nai negalėtų laiko 
sužinoti.

Matai, Džianuk, 
juk ir aė turiu laik
rodėlį, neįtamaliavo- 
tą bu auksu, kaip ta
vo, bet gryną nikeli
nį, ne naują, bet se
ną. o vienok jį ne- 
mainyčia ant 10 to
kių kaip tavo. Jau 
8 metai kaip pirkau 
nuo senos lietuviš
kos firmos Kelpša ir 
Noreika ir per 8 me
tus via ėjo ir dabar ei

na kaip indkinas. Tu, IHianuk. dar grinorius, nežinai 
kur pirkti .mes visi pirkome ir Į>erkame nuo Kelpša ir Ko., 
senos firmos Kel(>ša ir Noreika; nors jau ilgą tuos laik
rodėlius turime, vienok ir šiądien iš jų džiaugiamėsi.

Jei nori geru laikrodėly, iilkeliny, Nidadrlny ar aukniny.
Jei nori czysto atikno žieda.gera konipana.kry želi, Irncitigely, 
Jei nori armoniką ant 3. 2 ar 1 eile, prtudnzku ar italijouiNzkn, 
Jei nori inaMzInnkiu gromatoniM drukuoti uA *1, *3-50, iM. 

$ 10, ar $20.
Jei nori labai geru britvu angelsko plieno, geru pustu, maszl- 

nukiu plaukams kirpti.
Tai raszyk.ogausi dykai kataliogasu pateikslalsdel iszslrinkimo 

Adresuok: teip:
Kelpsh & Co. Socc. to Kelpsch Norelio <S Co., 

74 C'enter Street, CHICAGO. ILL.

m > ■ W M ■ GYVAS KALAKUTAS, ŽĄSIS VISZTA. 
flB ■ VYRISZKA SKRYBĖLĖ AR KEPURE

V W ■ PRIE BILE KOKIO $10 PIRKINIO VY■ H ■ AR VAIKU DRABUŽIU KAS
U ■ HM ■ DIEN IR PADEKAVONES DIENOJ IKI 
■V ■ ■■ 6 VAL VAKARE.

O

©

Jonas Strah, 
Bx lt

Mogador*. Obk>.

Garbu*
Profe»orl*u Collln*

Galiu jum* pa*įgirti, kad po suvartojimui 
Jutų vaistų esu pilnai sveika*. Sirgau ilgų 
laikų ir .nesitikėjau kad manį teip urnai pagy- 
dytuinete. Jau neturiu skaudėjimo galvos ii* 
vidurių, o diegimas šone visai prapuolė.

Tegul Jus Dievas ui tai užlaiko daugel 
metų.

Moteriškas nereguliarilkuma*.
Buvau serganti per 0 metus nereguliariš- 

kurau mėnesinės, turėdama koinu kartu neiš- 
paoakomus skausmus strėnose ir papilvėje. 
T^ljiogi skaudėjimas galvot mane kankino. 
Rodos daktarų negelbėjo mano kanėloms. kol 
nepamėginau prof ColllM'o, kuris bėgyje mė
nesio manų pilnai išgydė.

Paulina Zagar,
Claremont, Minn.

1 ZJT Szilkinis lietsargis, pora zomeziniu pirsztinaicziu ar drobule
su kožnu moteriszku siutu ar palerina už $5 ir augszcziaus.

Nikodemas Gryneviczia. kuri visi pa A. Szilingis ir Jonas Bajorynas 
žystate yra dabar pardavėju musu dra
bužiu skyriuje, jis malones matyt visus 
savo draugus.

pardavėjai 
mastiniu tavoru skyriuje.

Geriausia SlO.Oo 
Vyriszka Ploszcziu Chicagoj 
Mes norėtume, kad tu pamatytum szi* 
tuos ploszczius. kaip jie padaryti, koks 
ju darbas ir mada, gerumas gelumbes ir 
pamuszalo. Gali juos gauti visokiuose 
ilgiuose ir dažuose, gruoblėto ir lygaus 

audimo.
MES TEIPGI PARDUODAME

Geriausi $10 Vyriszka Siutą Chicagoj
Szitie siutai yra teip geri, kaip ir parduodami visur po $12 

ir $14. szimtai madų dėl pasirinkimo, padirbti isz gražiausiu 
ir parinktiniausiu audimu gražiai bruksznetu, languotu ir be- 
raszcziu dariniu, teipgi 18 unciju Washingtono audinycziu 
rstedu, didumo nuo 35 iki 50, ar esi žemas ar augsztas, messeržu ir Cla 

tau pritaikysime.

dirbti ir isz tamsiai mėlynu ir bruksz- tik 
notų cheviotiniu M M ■■
lu^ibiu. puikus 12.00U" I ^| 
drabužiai, kol jie vrasĮp | g ^j|

Vaiku gražus liula i, ploszcziai ir 
tolubeliai — Siutai isz Nobby chevio- 
tu, *rorstedu ir kaszmiru bruslotines, 
bliuzinee ir Norfolk — 2 ir 3-stukea 
mados ploszcziai, naujo ilgo ar vldu- 
tiniszko ilgio, tolubeliai padirbti-isz 
gražiai mėlynu O.xford, szirksznetų 
kersey Ir melton gelumbių, dydžiuo
se tinkaneziuose vaikams nuo 3 iki 16 
metu, paprasta 
ir >4.50 verte, isz- 
pardavime preke,

64.95 ui vaikiszcain ploszczius, am
žiaus nuo 13 iki 20 metu, padirbti izz 
Ozfordu, bebriniu irmeltonu naujau
sios mados ir ilgiu, gražiai siCdyti ir 
tikrai pritaikyti — paprasta IT.50 ver
te — musu ypatin- A fg 
ga preke bėgyje U C
szito iszpardavimo g

Drabužiu skyrius atdaras 
nedelidrhis iki pietų. 
Moterų madiniai siutai, 
žiponai ir baronai.

©

Moteriszki siutai, siūti isz puikaus ] 
importuoto zibelioio audimo, juodo ir 
mėlyno dažo, jake turi vidutiniazka 
ar ilgs sijono iszžinra, padabinta dai- 
liszka szilkine pynele ar mezginetoms 
graznoms, jake satvnu pamuszte, tai 

nn 
sži iszpardąvima g g

Moteriszki žiponai, tinkanti mote
rims ir merginoms, mėlyno ir žalio 

-zibehno, tikrai vilnones gelumbes, 
gražiai padabinti <sz vieno parvuoto- 
mis kersey juostelėmis ir aksomu.

Moteriszki žiponai isz labai gražaus 
tikrai vilnonio kersey audimo, prigu
lanti trumpa petin® palerina fr pada
binti siuvinėtomis juostelėmis to* pa
ežio* materijos, metaliniai knypkiai, 
tam lyczia pilnos vyskupiszcoa ran
kovės. pamuszti
Į>er<Um. <14 zi UT U LA 
ponas, už.............. g

Moteriszki sijonai, me« turime pui
kiausi rantu moterissku issoiginiu Ir 
vaikszcziotiniu sijonu Chicagoje. juo
du, molynu, pilku, skoliniu m ai sie
nų. dailiszkai brukssnetu ir languotu 
padabintu su ta paežiu juostele ar ta- 
ffota, dailiszka pynei® ar kitokia ypa
tinga padaba, 8 y-^K Z 
vairios mados. 47 0*4 U W 
48 sijonai už.........."f g

Vaikisski žiponai, padirbti isz gry
nai vilnonio ai belinio audimo, pilnos 
rankoves, antrankoviai apliemuoli ak- 

4somu. trumpa patine palenna, pada
binti 7 eilėms daillazkos juodo* py ne
les ir inleislais aksominiais ketvirtai
niai*. apikakle ir palotina apliemuola 

l paprasta*
ponas, per »zita isz U7 J U W 
pardavima lik....

Motoriszko* palerino*. padirbto* isz 
geriausio afiaakiuio manu karve* 
pliuszo. sali kine pynele ir kapotoms 
poterkaitems dabintos, gražiai me*s- 
ko* kailiu apvedžiotai* k rast ta i s. gva-. 
rantuotas salyno pamuszalas, užtikri
namai nesipletmuo* nuo lietaus ir ar 

!}r"$IO.OO
Baroniaiai szalikai, geriausio oppo- 

suminio kailelio, tamsaus ir viduti- 
niszko atszviesiu naujai pilku, pada
binti gražioms uodegoms, paprasta* 
•4 00 saalikas. persės 
saite iszpardavimalT’Z

5/1 EiNBpoę
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Nauja Buda Gudumo
Pamatuotą ilgmetiniu triusu ant lauko naujausių laimė

jimų medicinos, o užtvirtintą tūkstančiuose 
atsitikimu, suteikia:

Profesorius
Dras E. C.Collins,

140 W. 34-ta ui.,
NEW YORK, 

N. Y.

Pirmsedis
The Collins

New York Medical Institute.
140 W. 34-th St, 

NEW YORK, N. Y.

Visiems sergantiems kokia nebūk. Oęrs ir labiausiai užaisenejusia liga. O kad tas naujas gydymo būdas 
padaro tiesiog pastebėtinus rezultatus, ksd pakelia sergančius iš lovos skausmų, trumpu laiku gražina tiems stiprumą 
ir sugiebumą ptje darbo, liudija tuksiančiai dėkingystės laiškų nuo žmonių, kurie aplankyti sunkių ligų, trumpame 
bėgyje laiko‘atgavo vėl pilną sveikatą ir daugelis rašo, kad kuomet visi daktarai apleido juos, pripažindami jų ligą už 
neišgydoma, parašė abejodami pas profesorių Collins’ą ir, stebėtinai, po kelių dienų vartojimo vaistų pajautė tokį ste
buklingą pagėrėjimą, kad tuojau įgijo viltį atgavimo sveikatos. Todėl nė viens su Kokia nebūk liga neturi abejoti apie 
galimastį atgavimo sveikatos. ,t

Nauji išradimai rybose vaistininkiško sugiebumo yra žinomi nedaugiu! 'iš tų mokslinčių, kurte dabar pataiko 
trumpu laiku išgydyti tokia* ligas, kurios pirm nelabai seno laiko buvo tiesiog neišgydomomis.

Tuomi datyrusiu tardytoju vaistininkiško* žinybos, yra profesorius Dr. E. C. Collins.
Dėl jo užtenka nuoseklaus aprašymo ligos ir trumpo atsakymo teip arba ne ant žemiaus paduotų klausimų.

Klausymai: ant kurių reikia atsakyti trumpai teip ar ne.
Turi gerus viduriui . ' 1 Neturi trumpo kvapo
Skauda krutinu Vartoji daug grrymų
Jauti dieglį šone Daug vartoji tabako
Plaka širdis per daug Turi reumatizmų
Dreba tavo rauko* Esi vedęs »r ne
Jauti skaudėjimų šlapinauKoks vra dažas šlapumo. 
Uiti greitai

Ar m ir* kas H tavo riminių džiova?
Ar serga kurie iš Jų liga Širdies ar inkstų?
Kosti
Skauda tan galva *
Skauda tau ausis
Bėra per daug tau iš nosie,
Turi gurų v ilgumų

Atsakius ant šį t u klausymų reikia y pa tiška i aprašyti savo ligą, kokių budu ir kaip tankiai apsireiškia, ką dau
giausiai skausta, kaip ilgai tas traukiasi ir tt.

Atrašykyte su užsitikėjimu, o tapsite išgydytais, laimingais, tinkančiais prie darbo. Kas turėtų kokią abejonę, 
tegul perskaito žemiaus padėtus kelis padėkavonės laiškus.

Jaknų liga išnyko.
Tamlsta prof. Collins:

Vartodamas vaistus, karino* man prisiun
tė!, per dvi dena* Jaučiau skausmų viduriuose, 
šone ir apie širdį, bet dabar Jaučiuosi pilnai 
sveika*. Prisiunčia Jam* savo fotograljų.

Su guodon^
Toni Rončak.

K0T-US Plaee. Soseland, IU.

Marya Lewicka.
Valley. Mich. 

Brangiausi* Pone Profesoriau :
VaUtai. kuriuos malonėja i man prisiųsti, 

yra visi suvartoti, o ui prisiunt imu Jų sudedu 
Širdingų ačiū, kadangi Jie suteikė nepaprastų 
pssgelbų. Pats mano nuo jų visiškai išsigydė 
už kų dar sykį širdingai dėkavoju už suteiki
mą man šitos pagelbos. kuri mum* buvo būti
nai re i kalinga.

Stefa* Kendy, 
Guttenberg, N. J.

Guodotina* tamsta profesoriau;
Danešu guodotlnam Tamistal. kad esu 

Jau visiškai sveikas. Siunčiu tad širdigs ;>»- 
dėkavong už išgydymų manys iš to* atkaklios 
silpnybės, kuri many teip ilga laika kankino. 
Esu Tarautai neUMaakomai dėkingas. Ro
dy ii u tamstų iš pajautimo dėkingumo visiem* 
pažįstamiems.

Bu didele guodonė, STEPAN KENDY.

Wilhelm Ponis.
Manobvvter, N. H.

Dauggalis Pone Dakurv:
Jaiičiuoal (kollngu iirelkAtl Ouodotitmm 

Tarautai tavo dėkingumų už teip greitų Išgy
dymų manot. Ii tikro pato netikėjau, idant 
galėčiau būti teip urnai įvetku, tamstoa vie
nok ttebukllngi vaiatel padarė neišpasakytų 
darbų.

Su prideranėe gnodone TVILHELM PANIS.

Turime tintus kitų padėkavonės laiškų, kurių čion dėl stokos vietoų negalime patalptntL
Dėitogl serganti nenustokite viltie*, bet gydykitės kuogreiėiauslal pas garsųjį specialistų pro/. Collins'ų. o iialgydyaite trumpam laiko. 

Atminkite, kad su liga nėra Juokų, o kas šlųdien duodasi lengvai Išgydyti, rytoj gal didesnio reikalauti gydymosi.
Prasergstime. sergančius nuo teip vadinamų elektriikų juostų. Sergantis paariina jaisiais stovį savo sveikatos Ir prailgina gy

dymą. Tos juostos neturi visiškai jokios elektrybės ir yra tiktai apgavysta
Nekrutėkite. Jeigu nereikalaujate, nes prof. Collins Jus išgydl*. Rašykite dabar, neatldelloklte Iki rytdienai. Adresas;

The Profesor COLLINS, Nei York Medical Institute, 140 W. 34 St, New York, N. Y.

Paveikslas naujo Popiežiaus P1U8Z0 X.
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus pa
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai Crūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abrozo dugnas tamsiai 
žalias. Neapsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gaunamas ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresas:

A. OLŠEVSKIN, 
924 33rd 8tr„

Chicago, III. I

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Špinduiiai vartojami delalradimo ligos

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

' Guodotinierns Kunigams iszdir" 
įba:- Kapai., Arnotą*,.Ualmati- 
kutų Albas. Stulas ir»iiuabai- 

,nytini<M parėdus. Visokį darbą at
lieka artistisikai in laiką.
[ Norėdamos guodotinoa Dr-tea, 
>arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo Uutetg, paweskite ji tikrai 
lictuvraidai,

T. ANDRUSZEWICZ čč CO.
115 W. DIvision St Chicago, III.

Guodotinotna tautbukoma ir baž
nytinėms Draugystėm* iazdirba:- 
KarMuaa, Amorikonltszkaa 
Weli«wa», Szarpan, Juos
tas, Kukardan, Ženklelius, 
Kepure* ir dėl Marsaalku

Parankiausia Banka 
The Stock Yards Savings Bank 

EXCHANGE BUILDING, 
UnionStock Yards Chicago 

KAPITOLA8 Ir SURPLUM $283.000.00.
VIR8ZIN INKAI: 

S.R-FlyM. ProzMontaz. J.A-Bųoor, Vioe-Pruidenta*. T. J. FltzgeraM, Kasioriaa* A*it 

DIREKTORIAI: 
LoeH F.Swm. ii S«m 6 c*. 
Jame* H.AUby, K U. B. Y*rt A Tra**it Ce. 
Saai’l A McClean Jr.JA Coetia. Packing Co.

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

Vyrai »w geliančiom Ir tilpnem nugarom, Inkstais, skuritiimais kiaviiMM. lytitk^ nusilpnėjimų, skaudančiu nusUlapiaimu. nakti- 

n ui* aubegimais, susitraukusiais arba eetitavinteis organais, trotyjimas atminties, nenrtkkumas. Skaudėjimai krutinėjo, inkstų liga, 
plauti* pūsles, nusistoįimas įtapome, krituliai priH akis, negalėjimas atlikti savo priderysčig. skaudėjimas gaivos, klapatyjantis pa
raudimas, prielmanavimas, silpnumas, melankoiija, negeras kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plaukų, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

11Cllf 0C lidne* Xeg»mtii»gki nubegimal. utnuodyjlma* kraujo, Varicocele, ilslsr- 
dpCvljdllbužvū ilgvd, irai buųp domi. Grek-ziauniaa iszgy dymas dėl silpnu vyru."

laimi VVrai nusilpninti per bjaurius paprocKiu* Ir perMdirbima, silpni ir nervinzki ISZGY- 
v 0 u Iri IJ 10.1 jx)MI PO TIKRA GVARANC1JA, ARBA PINIGAI SUGBAŽINTL

P. A. Valutis*, ii Armour A C*.
Neiton Morris, ii Neiton Morrt* A C®.

Fredenck S. Vinsioe, Attomey Levi B. Doud. iš Doud A Keeier
S. R. Plyne, iš National Livo Stock Bank.

Šitabanka priima ant uikavojimo pinigus nuo 11 00 iki didžiausiai sumai Ir 
už sudėtus pinigu* moka 3 procente via visi Stock Vardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojaus, kaip tik gauna algas, ir už padėtus gaus 3 procentą.

Kauno gub. Szsuliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8to* iki 10 to* ryto, 
nuo 7-toe iki • ra!, vakar..

Nedalioms tiktai nuo K-to* iki 10-lai ryto.

Telefoną*: 1 Morgan 13H2. 
Telefonuot galima in kiekvieno* 

aptiekoe.

Geru ir Pigiu
Vynu, Likieriu ir Arielku

G7IUČI TIKTAI PJIS

Ira Rosenzweig & Go.
Didžiausia Vynu ir Likieriu Krautuve Chicagoje.

124
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jimm

E. Van Buren St. ir
288 S. Clark St,
 Telefonas Harrison 630.

Mes parduodam bonkomis. galionais ir 
bačkomis. Uipraszytus gėrymus per telefo
ną tuojaus pristatome, pamėgink musų 
puikę Castle Sųuare Gryna Rugine Arielka. 
Kvorta $1.00. Tuziną t $9.00. Mes esame 
vienatiniais agentais plačiai žinomos Rus- 
kos Arielkos Zvierka Bonka $1.00. Tuzi
nas $7.00. Claremont Vynai, geriausi Cali- 
tornijos produkcijos Port Sherry, Musca- 
tel, Angelica ir tt. bonka po 50c. Tuzinas 
$4.00. Kiti Californijos vynai nuo $2.50 už 
tuziną ir augščiau. Mes parduodame savo 
tavorus į visas Suvienytas Valstijas. Frei- 
tą apmokame jeigu orderis yra ant $7.00 
ar didesnis. Ant visų C.O. D. orderių rei
kalaujame depozito. Agento Relkal&njame.

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.

Drūti ir sveiki zmonies yra 
laimingi, nustoja sveikatą 
niekur netur linksmybes. 
Sveikatą yra brangiauses 
daigtas pasauleję, kurios ant 
nieko negalima mainyt. Idant 
būt sveiku, reike paczem apsi- 

rupyt. Kartai ligos kad menki daktarai negali iszgydit, 
o isz kibirkszties^Š<deli ugnis pasidaro,neiszmanelei daktarai, 
vietoją pagelbos r arsziau padaro, kad turėtu ka gydit, 
sergančius lozoriais^tadaro ir be laiko nustume in graba

Kurie nori būt iszgyditais nuo visokiu ir užsisenejusiuligu, 
tiesiok raszvkit pas: Vyriause Directoriu ir \ adova 

NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION
Dr. E. G DRAKE, jis iszgydis ir tada kaip kiti daktarai 
yra jumis sunaikyne ir apleidę rankas pakratydami, nuo savo 
begedyszko darbo, je patis būdami priežasezia didesniu sopu- 
liu.Dr.Drake su geriase pasekme visas ir apleistas ligas iszgydo.

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

Dr. Drake in akys kožna daigta pasako, ne kaip palaižūnai 
kaip su lapes vuodega su liežuviu suka idant serganti apkvailyt

palaižunystę užganedyt, Dr. Drake reikalaujantiems sveikatą suteikė; per savo augezta 
mokslą medecinos. Kokios tik ligos gali atsirast ir reikalavymai nuo daktaru,ats szau- 
kiteo pilnai busite užganedyti ir dėkingi, iszdaugelporagromatu paduodam apie tikrybe.

Dudley, Pa., 12. 1903
A*z Andrius Pasnicka* pripažintu Jumis uz tikrą dak

tarą niilyma* Dr, Drake labai dekavoju u* gyduole*, ku
rios man sveikata sugražino. Turėjau eksdejima strėnose 
per devynis metus, o nuo jus gydu«’liu kūrės apturėję* su
naudojau ir in 10 dienu likausi visai sveika*, girdejėu kad 
esate garsingi placziam sviete daktariszkam gabume, l»et 
jus ant to ir uzsipelnot. esu labai dėkingas tegul ponas 
Dievu jums atnagradvja uz toki dideli darba

A. RASN1CKAS P. O Dudley, Pa. 
Szimtua gromatu bu podekavonems turime ant ranku, nes visu sutalpit negalima delei atokumo vietos. 

Paprastoms dienoms dėl Igoniu priėmimu atidarytas nuo 10 vai. isz ryto iki 5 vai. popiet. Nedelioms nuo 
10 iki I valandai po piet, gromata> raszykit lietuvyszkai ant szio adreso:
Dr. E. G. DRAKE, National Medical Association,

34 WEST 26 ST., NEW YORK.

Oenter R idanti. Vt., Sep. 19, 03.
Geradejinga* Dr. Drake,

Kati buczian pirmiau s skaitės laikraimcr-ius, buese daug 
pininga nuesadyjas ka ant daktarų esu iszdavea, bet kaip 
perakaiesiau apgarsinymą Dr E.tt.Drake National Medical 

I Associatiou.ir prassiau kad darytu man pagelba jei gnlima- 
I tad kaip tik apturėjau gyduoles ir benaudodamas jas likau
si visai sveikas; uz tai esu dėkingas nz savo sveikata 

gero linkėdama ANDRIUS DUVEIGA.
Box 16. Oenter RuEland, Vt.

F.PBradchulis
Attorcey tnd Counselor ttUv.

ChuDber of Commerce Bldg- Room 709 
8. E. Oorner LaSalle A VVaahington au 

CHICAGO, IL.L.
Telephone Main 3642.

' Wieninteli* lietusry* advrokataa, baiggo 
molul| jurisprudencijoscsioD Amerikoj 
Weda prowas kaip ciwilt*zkas teip ir 

' krlminaltzzkas svisuooe suduot*.

Re*. 5441 8. Halsted arti 55 Boul.
Telephone Root 74.

Dipliamavota Lietuviszka Akaszerka.
N. Dumsza,

1OO North 7 St., Brooklyn, N.Y.
Telephone C*ll 7C2 Williamsburg.

PMiszvencztau savo viengentėms pa
tarnauti ju ligose prie gimdymo ir su- 
azelpti geriausioms rodome reikale. To
dėl atsiszaukite prie lietuviuko*ekuazer- 
kos Brooklyne.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 8. Halsted St.

Kas isz amerlkiecziu nori gauti

“Darbininku Baisa”
i Ir kitus prigultuosius Lietuvių Bocial- 
Demokratiazkos Partijos rasztus, siųsti 
"Dar. Balsui" rankraszczius, pinigus ar 

i turėti klius kokius reikalus, nuo dabar 
i tesikreipia *u tuomi ne priš draugo Iii- 
saetkoo, kaip iksziol, bet ant adreso:

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

$2.00

Kaulai kur tu 
begi? Nugipaa 
Piatra Szlakl net 
labai iaxiroMkea. o 
paaji galima atai- 
vedyti, dm ji* turi 
puiku Ir szalt* ba- 
varaka alų, gardžia 
rusk* ocziszczens

BOT LIETUVISZKA PREKYSTE.
Ar reikalaut] laikro- Į

delį. lenciugeiį. žiedą, 
armoniką, skrypką, ir , ___ .
.visokių kitų daiktų. arielka, cigaru* net
Ta viską gali gauti " Havano*, o iszaigeru* gauni žmogus 
pas mu* dideliam pa- puiku užkandi kiekviena diena, tai tau 

dailrtn. i ’ ‘,<UU ’U UmlSU «>• <*!*»>• Lik

visu* Amerikos mies- Į 8veikM turia »kobintk. Prie to ji* turi 
tu* ir miesteliu* savo Pu* sale'dėl voaeliu ir mitingu ir pa
kaitai*. Jurgi* A. Da- kiekvieno, o ypacz už tlumocziu
mijonaiti* dabar lan- i sus>kalbėti angliukai. Ateikite pas ma
kosi po lietuviškas ko- : n®’ ° Mz ium patarnausiu ui dyka viao- 
lonltas, pa* ji galite šiuose reikaluos ir provoee. Atvažiavę 
apeisteluoli visokiu* k'tu galite gauti pa* manege- 

daiktus, arba rašykite reikalaudami nau- nakvyne.
jo 1904 m. KATALIOGO, prisiųsdaml 
už 6 centu* marką dėl pačto kaštų, Adre. 

M J. DAMIJONAITIS,
3138 L0WE AVĖ., CHICAGO, ILL Telephono Ro^t 21.

Petras Šlakį h,
3321 Anburu avė., Chicago, IU.

(Tarpe 33 ui. ir 33 pL)

__ __ .
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