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Metas XI

Politiszkos žinios.
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Amerika.
Vis daugiau išeina į aikštę 

'r prigavysčių Amerikos urė- 
- duose. Tirinėjimai pačto 

užveizdoj pasibaigė, keli 
. urėdninkai likosi atiduoti 

ant nubaudimo sudui, bet ar 
tirinėtojų komisija surado 
visus kaltus pačto urėdnin- 
kus, apie tai galima abejoti. 
Apsireiškė parsidavimai mies
to valdžių Grand Rapidse, 
St. Lčrnisė? Indi jonų užveiz- 
doj, užveizdoj Indijonų mo
kyklų. Tirinėti yra kų, te
gul tik tirinėtojai saužiniš- 
kai savo darbų atliks,o pama
tys, jog ne kaltų yra gal vos 
pusė urėdninkų. Du kraš
tai yra ant svieto labiausiai 
pagarsėję iš parsidavimų 
urėdninkų; kraštai tie yra — 
Maskolija ir Suvienytos Val
stijos Siaurinėj Amerikos; 
tuom vien skiriasi Maskolija 
nuo Amerikos, kad papirki
mas urėdninko Maskolijoj 

’ kaštuoja mažiau, Amerikoj 
daugiau.

v Laikai eina niekyn Ameri
koj, bet teip būva prieš 
kiekvienus rinkimus prezi
dento ir kitų įtekmingų urėd- 
ninku ir kongreso sąnarių. 
Taigi dabartinis apsireiški
mas nėra nauju. Mat kapi
talistai nežino pirm laiko, ko
kia partija per rinkimus gali 
pereiti,todėl ne nori į biznius, 
išdirbystę kišti daugiau pini- 
nigų. Po rinkimų dirbtu
vės darbuojasi smarkiau, ka
dangi žino, kas per keturis 
metus laikys valdžių, kokiais 
keliais eis valdžių turinti; to
dėl po rinkimų laikai prade 
da gerintiesi, dirbtuvės sten
giasi atgamti tų, kų numažin- 
damos produkcijų prieš rinki
mus nužudė. Rinkimai pre- 
židento atsibus ateinančiuo
se metuose.

Kankinamos revoliucijoms 
republikos San Domingo gy
ventojams nusibodo jau tos 
nuolatinės revoliucijos. Da 
lis vietinių politikierių iš to 
pasinaudodama. atsiliepė 
prie Suvienytų Valstijų ran- 

.do, užmanydami joms paimti 
visų salų (ant jos yra dvi ne 
prigulmingos republikos) po 
savo globa, ir apgynimu. 
Suvienytos Valstijos vienog, 
nežinodamos dar, kas užgims 
ant Panamos siaurumos, at
sisakė šiuom tarpu išpildyti 
San Domingo politikierių 
prašymų; ateitėj gal apie tai 
atsimįs.

Naujos Panamos republi
kos randas užgyrė jau pada
rytų su Suvienytoms Valsti
joms sutarimų reikaluose Pa
namos kanalo. Columbijos 
gi speciališkas pasiuntinys, 
jeneralas Reyes, atkako jau 

’ į Washingtonų ir atsilankė 
pas užrubežinių dalykų mi- 
nisterį Hay. Columbijos 
pasiuntinys prašė ministerio 
Hayo, kad Suvienytos Valsti
jos nesikištų su savo pagel- 
ba. jeigu Columbija užsima
nys suvaldyti atsiskyrusių 
Panamų. Čia vargiai bo pa
siuntinys Reyes kų pelnys.

Tuom tarpu ant Panamos 
siaurumos apsireiškė jau re
voliucija prieš tuomtarpinį 
randų. Mena, kad revbliu- 
cijonieriais yra kelios smul
kios dalys Columbijos kariu- 
meuės. Jei gu su mažoms 
pajiegoms Columbija kariaus 
šu nauja republika, tai karė 
be jokios naudos gali trauk- 
tiesi per čielas metų eiles; 
kova ta gali suėsti visus tuos 
pinigus, kokius Panama gaus 
nuo Suvienytų Valstijų už 
Panamos kanalų; maža, silp
na republika, sykį įbridusi į

skolas, jau iš 
galės.

jų išlipti ne

Azija.
praneša, jog 

ant

Rytine 
Laikraščiai

Maskolijos atsakymas 
paskutiniųJaponijos reikala
vimų jau gatavos, iš Peter
burgo hus išsiųstas ateinan
čių sanvaitę. Londono laik
raščiai dabar paduoda, jog 
šiuom kartu gal ir pasiseks 
Japonijai susitaikyti su Mas
kolija be karės, kadangi Mas
kolija ištikro jos negeidžia 
dabar; jeigu išsyk ųeprųia- 
žįsto Japonijai visko, ko to 
reikalauja, tai vien todėl, 
kad per derybas tikisi dar 
šį tų nuderėti. Aiųerikos 
konsuline Davidson tikisi, 
jog dabartinės tarybos terp 
Japonijos ir Maskolijos pa
sibaigs tuom, kad Maskolija 
ant visados pasilaikys Man- 
džurijų, o Japonijai paliks 
Korėjų,kuri nors mažesnė,bet 
turi daugiau gyventojų 
negu Mandžurija. Maskoli
ja iš Mandžurijos jau nieka
da nepasitrauks. Konsuline 
Davidson išbuvo kelis mėne
sius Mandžurijoj, važinėjo 
maskolišku geležinkeliu. Mie
stuose prie geležinkelio, kaip 
ir toliau nuo jo, Davidson vi
sur matė maskoliškus karei
vius, kurių Mandžurijoj da
bar esu jau su viršum200000, 
o dar iš Europinės Maskoli,- 
jos siunčia jų vis daugiau.

Londono laikraštis ,,Mor- 
ning Post” praneša, jog gal 
būt, kad Chinų ramias ir už- 
tvirtys padarytų su Amerika 
sutarimų, pagal kurį: Ame
rikos prekystai turi būt ati
darytas miestas Mugden, bet 
valdanti tų miestų maskoliai į 
niekus pavers tų sutarimų, 
jeigu jis padarytas be mas
kolių pritarimo. ĮMandžuri- 
jų valdo maskoliai, todėl jie, 
o ne Chinų randas, gali jos 
miestus atidaryti arba užda
ryti svetimų kraštų prekystai. 
Be abejonės maskoliai nepri
ims Amerikos su Chinais pa
daryto sutarimo ir tai pada
ryto, valdant Mandž urijų 
maskoliams.
- Pietinėse Chinų provinci
jose terp chiniečių vėl apsi
reiškė nekentimas krikščio
nių; buvo Čia jau užpuolimai 
ant krikščioniškų misijų.

Chiniškas pasiuntinys Pe- 
terbuge atsiuntė savo randui 
telegramų, kuriame praneša, 
jog Maskolija ne mislija apie 
karę su Chinais ir nori san
daroj gyventi, { nesirengia 
griebti Chinams prigulinčių 
žemės plotų.

Anglija iš Indijų buvo pa
rengusi militariškų ekspedi
cijų į Tibetu su mieriu prisi
griebti į lamaistų šventų mie
stų-Lhassų. Kadangi vienog 
jau maskoliai pirma padarė 
su Dalai • Lamos randu suta
rimų ir apsiėmė jį apginti 
nuo kaimynų, tai anglijonai 
pabūgo ir, rodosi, su visu išsi
žadės savo mierių, kadangi 
jų išpildymas galėtų įtraukti 
Angliju į didesnius nesutiki
mus su Maskolija. Reika
lingų ant išsiuntimo į Tibetu 
kariumenę anglijonai sutrau-

patouti Persiškoj jūrių ko
joj, prie kurios prancūzai ir 
vokiečiai savo kaštais veda 
geležinkelį; pasisekė pakelti 
savo įtekmę pietinėj Persijoj, 
prieš kų maskoliai ne prote
stavo. Ant dar didesnio pa
kėlimo nupuolusios įtekmės 
bandė į Persijų atkakti Indi
jų karaliaus vietininkas, bet 
jį Persijos valdžios teip šal
tai priėmė, matyt masko
liams pasisekė vėl Persijoj 
viršų paimti, kad Indijų ang
liško karaliaus vietininkas tų 
palaikė už įžeidimų, ne at
lankęs Persijos valdono, su
grįžo atgal į Indi jas. Karės 
iš to vienog nebus, kadangi 
užpakalyj Persijos galėtų 
Anglija patikti Maskolijų, 
o su ja erzintiesi anglijonai, 
ne mėgsta, jie tik su silpnais 
nenuolankus, prieš tvirtes
nius visada nusilenkia, ypač 
jeigu už savo [iečių neturi už 
Anglijos garbę norinčių ka
riauti. Juk visas didesnes ka
res už Anglijos reikalus ve
dė vis kiti, Anglija vien pi
nigus davė.

Afrika
Vokiečiams pasisekė suval

dyti pasikėlusius prieš jų 
valdžių čiabuvius vokiškų ry
tinės Afrikos valdybų. Su
mušti [įasikėlėliai ,su visu ap
leido vokiškas valdybas ir, su 
gyvulių bandoms, išsikraustė 
į angliškas.

Morokko viešpatystėj [»asi- 
kėlimas susilpnėjo, sultonas 
atgauna nupuolusių galybę, 
tik nežinia ar ant ilgo.

Anglijonams pasisekė pri
kalbinti Abisinijos valdonų 
Menelikų pailginti padarytų 
sutarimų, kuriuo m Abisinija 
pasižada padėti anglijonams 
jų karėj su Pasiutusiu Mui
lą. Sutarimas tas Imigėsi 
1904 metuose, bet dabar Me- 
nelik pailgino jį ant teip il
go laiko, kol Pasiutęs Muilą 
ne bus galutinai suvaldytas.

Somali pakrantėse italijo- 
nus [įasiekė nepasisekimas. 
Mat dalis Somali pakrančių 
yra po Italijos valdžia. Pe
reitų sanvaitę atkako Čia ita
liškas kariškas laivas ir lai
vo kapitonas, pamatęs, kad 
nuo tvirtynės Darbe nuimto 
itališka vėlava, liepė tvirty
nės kamendantui jų išpliek- 
ti. Komendantas atsisakė tų 
padaryti, kol ne gaus prisa
kymo nuo vietinio sultono. 
Laivo kapitonas davė tvirty
nės komendantui dvi valandi 
laiko ant išpildymo prisaky
mo, o kad komendantas ir po 
tom laikui neišpliekė vėla- 
vos, pradėjo iš kanuolių šau
dyti į tvirtynę. Komendan
tas tvirtynės ne nusigando, 
bet ant šūvių atsiliepė šū
viais. Itališko laivo kapito
nas likosi užmuštas. Kūnų 
jo atvežė laivas ,,Galilaei” į 
Adenu, Arabijoj ir ten palai
dojo.

bu todėl, jeigu sultonas prie
šinosi įvedimui reformų, ku
rios jo valdžių Macedonijoj 
ištikro išnaikina, pasilieka 
jos šešėlis.

Nežinia, kaip Maskolijos 
ir Austrijos užmanytos re- 
fomas priims Macedonijos 
pasikėlėliai? Jeigu jų jos 
neužganėdįs, tai iš reformų 
nieko nebus. Macedoniečiai 
stengsis be prisidėjimo Euro
pos viešpatysčių pasiliuosuo- 
ti iš po Turkijos valdžios.

Serbijoj tvarkos nėra; net 
kari u menės oficierai pasidali
no į dvi prišingas partijas: 
visi doresniejie oficierai ne 
nori tarnauti su žmogžu
džiais, užmušėjais karaliaus 
Aleksandro. Kaip dabar iš
eina į aikštę, nors Maskolija 
reikalauja nubaudimo žmog
žudžių oticierų, bet karalius 
Aleksandras likosi užmuštas 
su žinia caro šnipukų, esan
čių ant Balkanų pussalio.

Vokietija.
Vokietijos ciecorlus 

operacijai dar neišgijo, dar 
negali užsiimti [įprastais 
darbais, nors daktarai ligų 
garsina už neĮiavojingų. Tur
būt ji Įiavoj i ilgesnė, negu 
daktarai garsina, nes, jeigu 
butų kitaip, Vokietijos Wil- 
helinas jau butų išgijęs. Ne 
reikia užmiršti, kad nuo vė
žio gerklėj numirė NVilhelmo 
tėvas ir motina.

Maskolija
Londono laikraščiai gari

na. jog šiųmetiniai neužde- 
rėjimai Maskolijoj gali visoj 
viešpatystėj revoliucijų pa
gimdyti. išversti netikusio 
caro sostų. Tame nieko ne
galimo nėra. Maskolija pri
guli prie niekiausiai rėdomų 
savo viduriuose viešpatysčių. 
Gyventojai, nepaisant ant 
viso j u tamsumo, pradeda tų 
suprasti, o juo toliau, juo 
labinus akis pratrįs. Jeigu 
iki šiol caras su rujoms savo 
tarnų gali surbti ir Išnaudoti 
gyventojus tas atsitinka tik 
per tai, kad gyventojai savo 
skriaudų ne supranta. Tuom 
tarpu po netikusių valdžių 
globa visas kraštas puola 
ekonomiškai, ypač kaimiečiai 
kenčia vis didesnį vargų. 
Vargas ir tamsiems akis ati
daro, jie pradeda jieškoti sa
vo nelaimės kaltininkų. Mas
kolijoj juos surasti nesunku:, 
žmonių skriaudėjais yra 
ras ir jo tarnai.

ca-

Isz Lietuvos.

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio 

tvarkos dar vis nėra. Įvedi
mui užmanytų Austrijos ir 
Maskolijos reformų pritarė 
visos didėsės Europos viešpa-

kė ant rubežių, bet rubežiaus tystės; todėl ir 1 urkija, nors 
ji ne perėjo, matyt prieš ka
rę -.su Tibetu pakėlė balsų 
Maskolija, prieš kurių Azijoj 
Anglija iki šiol visur nusi
lenkia. Ant saugojimo vie
nog Indijų Anglijai Tibetas 
reikalingas. Beniaus, kol 
Maskolija nebuvo savo vai- į 
dybų rubežių išplatinusi iki 
Tibetui, Anglijai lengva bu
vo jį užimti, tas butų nė Jo
kio protesto ne patikęs. Ang
lija tinkantį laikų pražiopso: 
jo, dabar tų pataisyti sunku.

Anglija stengiasi išsivieš-

iš syk gana priešinosi, turė
jo sutikti, nerasdama niekur 
paramos.
sultonas Macedonijoj turės 
vos tiek valios kaip dabar 
antai ant Kretos, kur beveik 
savistoviai valdo salų grekiš- 
kas kunigaikštis. Ir Mace
donijoj sultono valdžia pa
likta tik iš vardo, ištikro ta 
Turkijos provincija bus di
desnėj prigulmystėj nuo Eu
ropos viešpatysčių komisorių 
ir žandarmerijos viršininkų 
negu nuo sultano. Ne įsto- ke.

Įvedus reformas,

iš Vilniaus.
Vilniaus girių apsaugoji

mo komitetas uždraudė per 
10 metų kirsti medžius girio
se Juratiškių, Ašmenų pav., 
prigulinčiose Radkevičiui ir 
Skireikų, Lydos pav., prigu
linčiose Ramanauskui.

Pradžioj lapkričio, beveik 
iki jO pusei, Lietuvoj oras 
buvo šiltas, vidutiniškai bū
davo po 5—7° šilumos pagal 
Celciaus termometrų. Bė
giojimas laivų ant Nemuno 
ir Nėrio pasiliovė.

Lentų piovinyčiose Klem- 
bockio, bededant diržų, ratas 
pagriebė darbininkų Radže- 
vičių už drabužių ir kelis kar
tus apsuko, kol galėjo maši
nų sulaikyti. Pavojingai su
mankytų žmogų nugabeno į 
Šv. Jokūbo ligonbutį.

Padavadyjimu perdėtinio 
Vilniaus kareiviško apskri
čio, ant peržiūrėjimo sveika
tos jau paimtų į kariumenę 
vaikinų likosi paskirtos spe- 
ciališkos komisijos, tokios 
komisijos yra: Vilniuje, Ry
goj, Kaune, Grodne ir Mins-

Likosi jau prie Vilniaus 
• prekystes mokyklos [lareng- 
1 ti vakariniai prekystes kur- 
t sai tarnaujantiems pardavi- 

nyčiose. Mokslas trauksis 
) nuo 6 iki 11 vai. vakare. Ant 

kursų priims nuo 12 metų 
i vaikus baigusius pradines 
i mokyklas, mokįs: tikėjimo 

mokslo, maskoliškos kalbos, 
aritmetikos, buchhalterijos, 
botanikos, zoologijos, mine
ralogijos, geologijos, fizikos, 
chemijos, apie vietinius tavo
ms, kaligrafijos, geografijos 
ir vokiškos ir prancūziškos 
kalbų. Baigę kursus, turės 

i tokias jau tiesas kaip ir bai
gę progimnazijas.

Lietuvoj iš viso yra 97 ma
limui miltų gariniai ir dideli 
vandeniniai malūnai; vėji
niai prie to nepriskaityti.

Vilniuje, gyvenime Kap- 
rauskio, likosi suareštuotas 
koksai K. Gaidimovič. Jis 
parodė ir pašportų ant to 
vartio, bet [Milicijoj pašportų 
tų pripažino už netikrų,

Vilniaus limpančių ligų 
tuomtarpinėj gydinyčioj yra 
sergančių limpamčioms li
goms 26,kuriame tai skaitliu- 
je yra: sergančių šiltinėms 
11, tymais 8, difteritu 7.

Nuo 1 d. lapkričio prasidė
jo mokslas naujai parengto
se vakarinėse kliasose preky
stes mokslų. Užsirašė 580 
norinčių mok y tiesi. Moks
las atsibūva ruimuose se
niau [larengtos prekystes mo
kyklos.

Vilniaus apskričio pačto 
viršininkas pagarsino, jog 
miestuose: Vilniuje, Kaune, 
Suvalkuose, Šiauliuose, Pa- 
nevėžyj ir Kybartuose, viso
kį turinti vertę [>ačto siunti
niai, taigi piniginiai iki 200 
rubj. ir paketai bus pristato
mi į namus; siuntiniai reika- 
lajanti užmokesti t* iki 100 
rubl. bu« tei[K>sgi į namus 
pristatomi.

Naujas Vilniaus katalikiš
kas vyskupas, baronas Roop, 
gimęs 1851 metuose Dinabur- 
go pav., Vitebsko gub. 1875 
m. jis pabaigė tiesų mokslus 
Peterburgo universitete ir 
tarnavo kaipo urėdninkas 
Peterburge iki 1879. Į Kau
no dvasiškų seminarijų [ia- 
stojo 18ffi m. Įšventintas-į 
kunigus 1886 m., išvažiavo į 
Insbrukų ant tolesnio lavini
mosi teoliogiškuose moksluo
se, Sugrįžęs į tėvynę, 1889 
m. likosi paskirtas už pra- 
baščių į Liepojų; pereituose 
metuose likosi perkeltas į Sa
ratovu už vyskupų.

Vilniuje sudegė didesnė 
dalis Šopeno alaus leidiny- 
čių, kurios apsaugotos nuo 
ugnies ant 400000 rubl. 
Prie gesinimo keli ugnągesiai 
gana sunkiai likosi sužeisti.

Ant žemės paaukautos sa
vininko Naujo Borisovo, Min
sko gub., maskoliaus Kolo- 
diejevo, Vilniaus mokslinio 
apskričio bus parengta pir
mutinė Lietuvoj moteriška 
mokintojų seminarija.

Koksai prigavėjai, iš Vil
niaus telegrafo stacijos, su 
pagelba savo padirbtų „mo- 
ney orderių,” neva atsiųstų 
iš miesto Čitos. Siberijoj, iš
gavo 900 rubl. ne jam prigu
linčių pinigų.

Vilniaus gubernatorius už
tvirtino galutinai užmanymų 
padirbti pliantų nuo Radoš- 
kovicų iki stacijai Soli. Tas 
naujas kelias kaštuos 49369 
rubl., turės ilgio 
ir 325 sieksnius, 
niai dvarponiai 
priėmė užmanymų 
plianto: vieni iš jų žada prie 
padirbimo prisidėti pinigais, 
kiti gi siūlo dykai pristatyti 
reikalingus akmenis.

Iš Ašmenų, Vilniaus gub.
Nėra, rodosi, net Lietuvoj 

kito miestelio, kur ant tokio 
jau gyventojų skaitliaus bu
tų tiek visokios veislės gėry
nių pardavinučių kaip Ašinė- 
nuošė: beveik ant kiekvie
nos ulyčios yra keli užei
gos namai, Hunuose galima
protų apsvaiginti. Už tai •crmėgbj ant nugaros rado 
visame mieste nėra nė vienos kulkos pramuštų skylę.- Pa- 
valginyčios, kur žmogus ga
lėtų pasidrūtinti, lyg, rodosi, 
valgis ne taip reikalingas

Pamatę, jog ant šūvių atbė- rengia dalį pasimokinimui 
ga policistoi, nepažįstamiejie 
vyriškiai leidosi bėgti; vienas 
policistos užbėgo už akių ir 
stengėsi sulaikyti bėgančius, 
bet likosi parstumtas, užpuo
likai laimingai pabėgo, bet iš 
jų vienas, rodosi, likosi pa
šautas, kadangi numestoj

šoviniai policijos viršininko, 
rodosi, gana pavojingi; dak« 

_ o.__ .r ______ o_ torai iki šiol neįstengė su-
kaip svaiginanti gėrymai. rasti kulkos; reiks todėl ke- 
Yra rods valginyčia Ašmenų (liauti į Varšavų ant išėmimo 
Kliube, bet čia ūkininkų ne- j kulkos, jų jieškoti su pagelba 
leidžia, kadį nelystų į akis Roentgeno šviesos.
[Kinams; joje'ir valgiai ūki- užpuolikai, nežinia, kadangi 
ninkains per, brangus.

Č'ianykštių užlaikomasBlai- juos surasti, 
vystės komi|eto arbatnamis, j 
ant pritrauįkimo kaimiečių, 
parsitraukė graphofonų.kurs 
čirškina braukančiu balsu vi
sokias maskoliškas dainas iš 
veislės „UstĮuškina mat!”

12 d. lapkričio sudegė čia

Kas yra

policija iki šiol neįstengė

Iš Minsko.
Minsko miesto galva ofici- 

ališkai atsiliepė į apšvietimo 
ministerijų su prašymu pa
rengti Minske universitetų. 
Miestas žada dykai duoti že-
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mielių dirbtuvės ir degtinės ,n£’ pastatymui reikalingų 
varinyčios j žydo Strugačo. triobų, parengimui sodų, 
Ugnis užgimė 11 vai. iš ryto, Vertės apie 300000 rublių, 
degti pradėjo nuo stogo, bet |•I*?IčTU universitetas bus pa- 
nuo ko užgimė ugnis, neži- j re,lK^as' miestas iš savo iždo 
nia. Sudegė visas dirbtuvių ' paskirti pusę milijono 
įtaisymas. ; Sukrautas vie- j rublių, ant pastatymo reika- 
nog kelnorfij spiritas išliko!,in^ trlobU- Klausymas tik, 
ir tai, galinta sakyti, ant lai- (kur i,IW tiek Piu W Je’gu 
mes. nes kitaip būt sudegę pusės milijono atliekamų ne 
daug aplinkinių triobų. Stru- turi; visi metiniai surinki- 
gačo dirbtuvės buvo vienos įn,a* ' os [Mireina pusę milijo-Į 
iš didžiausių Vilniaus gub.

Žemesnei žemdirbystes 
mokykla.

parengimui sodų,

jno rublių. Lietuvos sostapi- 
lė Vilnius tyli ir nesirūpina, 
kad universitetas butų Vil
niuje parengtas. Kokių ne- 

Savininkas dvaro Manko-(tikusių žmonių rankose turi 
vičių, Vileikos pavietyj, Vii- būt prižiūra Lietuvos sosto- 
niaus gub.įkunigaikštisDruc- pilės reikalų, jeigu geruose 
ky atsišaukė į Vilniaus žem- užmanymuose jie apsileidžia 
darbių draugystę, siūlydama ir duodasi mažesniems Lięta- 
jai 40000 rjubl. pinigų ir fa r- vos miestams savę pralenkti, 
mų. užimančių plotų 115 de- į užpakalį nustumti!

Iš Borisovo, Minsko gub.
Seniau, dar 10 metų atgal, 

Au. I miestas Borisov, teip sakant, 
buvo centru Baltgudijos ir 
Lietuvos medžių prekystes. 
Čia gyveno turtingiausi Lie
tuvos medžių prekėjai, prie 
kurių rado uždarbį šimtai 
darbininkų. Siųdien visa 
prekysta nupuolė, o per tai 
nupuolė ir darbininkų uždar
biai, daug jų yra be darbo.

Į aiatinų geioa žemės, ant pa 
rengimo žemesnės žemdirby
stės mokyklos ūkininkams ir 
smulkiem!* bajorams.
kauto jas Įprašo, kad Vilniaus 
žemdirbių ’ draugystė išsi
dirbtų pašei pų nuo rando ir 
daleidimų' uždėti mokyklų; 
kaštus išsjdirbimo daleidimo 
žada pats Uždengti.

6 viorstus
Aplinki- 

prilankiai 
padirbimo

U G ruduo.
Grodne atsibuvo susivažia

vimas gyvenančių Maskolijoj 
žydiškų rabinų; suvažiavo 
apie 60 rabinų, bet buvo tik 
priešininkai žydų sijonistų, 
taigi priešininkai sutvėrimo 
žydų viešpatystės. S visi va
žiavę rodavijosi vien apie ko
vų su vientaučiais sijonistais. 
Taigi rabinų susivažiavimas 
buvo labai panašus į susiva
žiavimų iiiusų kunigų, kurie 
teiĮKisgi ant savo susirinki
mų rodayijasi vien, kaip ge
riausiai Kovoti su lietuviais 
tautiečiais, vietoj tartiesi, 
kaip sujungtoms pajiegoms 
nuveikti kokį svarbesnį tau
tiškų darbų. Todėl tai mas
koliška vidaus ministerija 
davė daleidimų rabinams at
likti Grodne žydiškų kongre
sų; duotų ji gal ir musų ku
nigams daleidimų atlikti kur 
Lietuvoj kongresų, jeigu tik 
geriau juos pažintų; ne vie
nam gal paskirtų kokį žymų 
urėdų žandarų šnipukų eilė
se. Gal musų kunigai ir su- 
mislys sękti paveikslų žydiš
kų rabinų?

Iš Baltstogės, Grodno gub.
Du vyriškiai užpuolė su re

volveriais ant einančio uly- 
čia čianykščio policijos virši
ninko ir sunkiai jį pašovė. 
Kada pašautas caro tarnas 
išsitraukė savo revolverį ir 
pradėjo' šaudyti, užpuolikai 
pasislėpė tarpduryj vienų 
namu ir iš čia paleido dar 
kelis Šuvius, bet nepataikė.

amatų. Miestas ant to pas
kyrė 300 rubl. Iš amatų bus 
mokinama stoliorystė ir vin- 
dininkystė.

Kaune likosi suareštuotos 
vaikas žmogžudys Karpovi- 
čia, kuris užmušė 12 metų 
Lachovičų. Lachovič mat 
turėjo 40 kap., o kad jų ati
duoti Karpovičiui nenorėjo, 
tos su geležine štanga suskal
dė galvų, atėmė pinigus. 
Slapstėsi jiorų dienų Sancuo- 
se, bet likosi suareštuotas. 
Pas jį rado dar 34 kap. Ma
žai mat išleido, matyt ma
žas žmogžudys gana pačėdus.

is Skirsnemunės, Kauno 
gub

šitame miestelyj 
nauja katalikiška 
kuri topo jau pa-

Dvarponis Pus-

Likosi 
pastatyta 
bažnyčia, 
šventinta,
lovski > ant pastatymo davė 
dykai plytas ir medžius, o 
kiti dvarponiai sudėjo 3000 
rubl. Juos vienog sugėdino 
ūkininkas Graičunas. kuris 
davė net 7000 rubl.

lš Žagarės, Kauno gub.
Dvare Nauja Žagarė, pri- 

gulinčiame maskoliui Nariš- 
kinui, Šiaulių pavietyj, 22, 
23 ir 24 d. spalių, įiagal A- 
merikoj vartojamų kalendo
rių. atsibuvo žemdirbystės ir 
naminiu išdirbimų paroda.

■ Parodos trioba buvo pareng
ta [>agal plianus Londono

■ architektų; statė jų iš Angli
jos partraukti darbininkai, 
lyg ant vietos nebūtų darbi
ninkų reikalaujančių darbo. 
Paroda dalinosi į skyrius: 
laukininkystės, giriniukystės, 
daržininkystės, sodauninky
stės, bitininkystės, žemdir
biškų mašinų, techniškų, na
minės pramonės ir moterų 
darbų. Ant parodos vietinių 
gyvulių ir produktų beveik 
ne buvo matyt, daugiausiai 
ant parodos atgabeno daigtų 
iš Kuršės ir Liflandijos. bu
vo išdirbiniai Mintaujos ir 
Rygos fabrikų. Buvo tei- 
posgi daigtoi Nariškino spe- 
ciališkai pargabenti iš Ang
lijos. Apskritai, galima sa
kyti, kad paroda buvo su
tverta maskolpalaikio fanta
zijos, Lietuvai ji naudos ne 
atgabeno, nors Nariškin nuo 
Lietuvos duonos tunka.

Iš Joniškėliu. Kauno gub.
Yra čia parengta Karpio

Pagerinimas vandeninių 
kelių Lietuvoj.

Ateinančiuose metuose 
maskoliška kelių ministerija 
rengiasi, palengvinimui bo
tų plaukimo, įtaisyti ant Ne- žemdirbystės mokykla. Mo- 
muno ir Dauguvos šliūžes. Į kintinių joje yra 82, o iš jų 
Tam tikslui jau likosi pas
kirta inžinierių komisija. 
Vėliaus kanalais bus sujung
tas Nemunas, Viela ir Dau
guva su Vindavos portu teip, 
kad botai tiesiog iš Varsa vos 
galės plaukti į Vindavos per
tų; visa vakarinės Maskolijos 
prekysta eis per Latvijos 
portus, o ne per Prusus, kaip 
yra dabar.

Perinainos kunigų Mogi- 
levo dijecezijoj.

Šitoj dijecezijoj likosi per
kelti katalikiški prabaščiai: 
kun. Jasinski į Nevelį 
(Vitebsko gub.); kun. Šira- 
kevičia— į Veliuonų;-kun. 
Poška paskirtas už prabaščių 
į Režicų; kun. Jarmolovič — 
Į Klecką;. kun. Oskerko — į 
Tomkovičius. Perkelti vika- 
rėjai: kun. Baravykas —į 
Mozyrių, kun. Znosko — į 
Minsku; kun. Urbelis į Liu- 
cinų; kun. Venclovas ir kun. 
Butkevičia — į bažnyčių Sv. 
Katarinos Peterburge; kun. 
Lawrinowicz — į Vladivosto- 
gų; kun. Dobrski paskirtas 
už kapelianų Vitebske.

Iš Kauno.
Direkcija liaudės mokykhj 

prie Kauno miesto mokyklos

Į 70 ūkininkų vaikų. Apart 
mokslo iš knygų, mokintiniai 
speciališkų kliasų, dirbdami 
praktiškai, mokinasi 
sviestų 
kyklos 
Apart 
tiškai 
laukų, 
žininkystės, 
visokioms žemdirbiškoms ma
šinoms. Mokyklai suteikta 
100 desiatinų žemės. Prie 
mokyklos yra internatas, ku
riame gyvena 13 mokintinių, 
užlaiko juos dvarponis Kar
pis. Prūsuose tokių mokyk
lų yra daug, Maskoliškoj Lie
tuvoj JuniškėliuOse vienaiti 
nė.

dirbti 
parengtoj prie mo- 

sviesto dirbtuvėj, 
to mokintiniai prak- 
mokinasi apdirbimo 
sodauninkystės, dar- 

susi pažįsto su

Iš Prūsų Lietuvos.
Pradžioj lapkričio, kaip 

paduoda laikraštis „Nauja 
Ceitunga,” viename kaime 
netoli Tilžės atsibuvo vestu
vės be jaunikio. Našlė mo
teris turėjo antru kartu tekė
ti; ant vestuvių užprašė daug 
svečių ir viskų ant jų vaišini
mo parengė. Svečiai susi
rinko ir linksminosi, bet jau
nikis ne atėjo. Jaunamartė 
ir svečiai ne nusiminė. N uota
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ka apreiškė, jog susižieduoja 
su vienu veselninkų. Taigi 
.vietoj vestuvių apvaikščiojo 
susižiedavimą.

Netoli 'Klaipėdos, ant gele
žinkelio, bekasant grabę, nu
griuvo krantas ir užbėrė lie
tuvį darbininkę Vaitkų ir 

. teip sunkiai sumankė, kad 
jis, nugabentas į ligonbutį, 
ten pasimirė. f

Už prilaikymę maskoliškų 
revoliucijonieriškų raštų ir 
siuntinėjimę jų į Maskoliją, 
likosi Karaliaučiuj suareštuo
ti: barsdaskutys Novogrodzki 
ir Braun. Klaipėdoj, už tą 
patį, suareštavo: laikrodžių 
meisterį Treptau, darbinin
kę Kleinę ir kalvį Kugelį. 
Paėmė ir visus jų namuose 
rastus raštus.

Gaisrai.
Ottawa, Canada. Sudegė Čia- 

nykštis universitetas. Blėdį ug
nies, padarytą skaito ant $240000. 
Universitete buvo 450 studentų; 
profesoriais jame buvo kunigai. 
Gyvenanti ant augštutinių lubų 
studentai laimingai iššoko per lan
gus, bet du kunigai mirtinai apsi- 
kulė. Sudegė teiposgi universite
to knygynas, kuriame buvo 30000 
tomų visokių knygų.

Bovs City, Kas. Sudegė čia 
Yosto malūnai, javų krautuvės ir 
keljos pardavinyčios. Blėdį ug
nies padarytą skaito ant 250000 
dol.,

Kinnundy, III. Sudegė čia 
Masonų žinyčią ir aplinkinės trio- 
bos. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant 150000 dol.

New Orleans, La. Sudegė čia 
dirbtuvės National Biscuit 
Blėdį ugnies padarytą skaito 
250000 dol.

Brooklyn, N. Y. Sudegė 
didžiausias teatras
Music. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 300000 dol.

Šalina, Kans. Sudegė 
krautuvės Lee Mercantile Co. 
dį ugnies padarytą skaito ant 
sės milijono doliarių.

ap-

bet, 
tos

dar vis kįlaf žemesnių miesto 
dalių ne galima nuo užliejimo ap
saugoti: gyventojai kraustosi į 
augštesnes vietas.

GA M"
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Mano akys apsivilgino, ištarus 
tuos žodžius!.... Kiek slepiasi 
juose neišreiškiamo skausmo, kiek 
troškimo atgaivinti didvyrius ir 
apginėjus musų brangios tėvynės
— Lietuvos,!

Nežinoma spėka traukė manę 
prie to kapo;širdis urnai sudrebėjo 
krūtinėj ir jaučiau, jau — jau, iš to 
skausmo perpliš.......... Negalė
jau ilgiau sulaikyti besiveržiančių 
į akis ašarų ir kaipo mažas kūdi
kis, skaudžiai nubaustas, kaip pa
kirstas, griuvau ant to garbingo 
kaipo ir daviau pilną liosybę aša
roms. Ilgai teip raudodamas, ant 
to kapo išgulėjau. Kada at
sisėdau po aržuolu, įsmeigiau laz
dą į žemę ir abiem rankom laikiau-* 
si parėmęs ant jos smakrą. Akys 
buvo atkreiptos į kapą, kuris pir
mutinis mano gyvenime tokius 
skausmus man uždavė ir kuris 
pirmas parodė man dirvą, ant ku
rios reikia darbuotiesi.

Ilgą laiką sėdėjau, negalėdamas 
nukreipti akių nuo kapo, norėda
mas dasižinoti, kas ten jo vidu
riuose slepiasi nuo mano akių. 
Teip man bežiūrint, pamačiau, 
kad kasžin koki balti ūkai prade
da kilti iš kapo. Norėjau bėgti, 
bet negalėjau atsistoti.......... Ne
matydamas kitos pagelbos, norė
jau nors akis atkreipti į šalį. O 
jos stačiai žiurėjo į augštyn kįlantį 
nuo kapo ūką. Toks buvo mano 
padėjimas, kada mano sanariai at
sisakė tarnauti. Norėjau nors 
ranką pakelti, akis uždengti, bet 
ir ta, tarsi priaugo prie lazdos. 
Tuom tarpu ūkas,atkreipęs į ma- 

’ nę veidą, griaudingu balsu ta
rė:

— “Sunau! kurie guli po Šiuo 
kalnu,yra tikrais tavo Sentėviais. 
Apie jų aukas, apie jų garbę, jau ■ 
užmiršo žihonės. Nieks neatme
na, kaip Tėvai aukavo turtus, gy
vastį už laisvę ir ateitį Tėvynės. 
Tavo ašaros pajudino mano Širdį 
ir aš, liepiu tau drąsiai stoti į ko
vą su skrjaudikais ir neprašytais 
atėjūnais į tavo tėvynę. Tu viens 
jų nepergalėsi.... kova bus sun
ki.... ne vieną syk dar liesi aša
ras, kad darbas ne daug gero tavo 
broliams teatneš.... palenvįsi 
jiems gal truputi jų šiądieninį gy
venimą .... o sau.. sau priartįsi 
dieną pasimatymo su garbingais 
šešėliais tavo tėvų ant Anapilio... 
Pranašavimas mano tau ne mielas
— bet drąsiai stok į kovą, augštai 
pakelk kaktą"....

Šiurpuliai perbėgo per kūną, 
drebėjau,kaip drugio krėstas,maty
damas moterišką paveikslą 
siaustą ūkais.

Dar sykį bandžiau bėgti, 
rodosi, kas manę pririšo ant 
vietos.... sėdėjau Jcaip kaladė. . 
Matydamas, kad pagelbos nė jo
kiu budu negalėsiu gauti, pats ne
žinojau, iš kur atradau drąsą už
duoti klausymą tai deivei.

— Garbinga deivė — tariau — 
jeigu man praneši valią Tėvų, kad 
drąsiai stočiau į kovą su Tėvynės 
priešais ir žudytojais, — išpildysiu 
Tavo valią. Vienog atsakyk ant 
mano klausymo, kokį tau užduoti 
noriu.

Ar Tėvynė — Lietuva iškariaus 
kada liuosybę?

Pamačiau, jog akys deivės pra
švito ir veidas jos išreiškė džiaug
smą. Ir teip į manę tarė.

— Brangus mano vaike* — Jei
gu lietuviai išvalys savo Tėvynę 
nuo judošių, jeigu visi imsis už 
naikinimo vilkų avių kailiuose, jei
gu atkreips savo atidą ant žemės 
pratėvių, ant kurios nėr vietos, ku
ri nebūtų aplaistyta krauju ir pra
kaitu jos vaikų, jeigu jie paklau
sys balso Šaukiančio į kovą ir iš
mintingai išpildys savo pareigas — 
tada Lietuva kelsis iš grabo su 
griausmais ir trenksmais, visai pa
sauki apreikš, jog ji,kaip buvo ga
linga, yra, ir bus!.... ”

Ta ištarius, deivė išnyko. At
gavau tąsyk drąsą ir atsikėlęs, pri
ėjęs prie kapo, atsiklaupiau, atkal
bėjau maldą, kad išsipildytų deivės 
pranašysta.

Ilgai dar žiurėjau į kapą, kol 
miegas neuždarė akių, parvirtęs 
ant žemės,pas patį kapą pernakvo
jau. Garbingi Šešėliai Sentėvių ir 
sapnuose davė man pažintį savo 
valią!....

Kazimieras Žaibas.

Dr-tės Kuopos nutarta parengti ant 
lietuviškos salės per adventus 
šventadienines diskusijas. Nežinia, 
kaip žmonės jas supras.

A. Ramanauckas.

iš VVaterbiiry, Conn.
Pas svetimtaučius, o ypatingai 

didžturčius amerikonus, yra papro
tys,"suėjus ant krikštynų, apdova
noti krikštijamą kūdikį, kurias tai 
dovanas tėvai padeda į banką, kad 
augtų nuošimtis. _ Ant laimės, pas 
lietuvius pradeda atsirasti dar la
biau pagyrimo vertas paprotys. 
Lietuviai ant krikštynų, vestuvių 
ir kitokių apeigų mėgina įvesti 
paprotį, besilinksminant, padaryt 
ką nors gero tėvynei, daugely j 
vietų sudeda nors po mažą auką 
tai ant moksiąeivių, tai ant kan
kintinių ir tt. Tik gaila, kad toli 
ne visi atsimena apie teip prakilnų 
reikalą. Niekurie rūpinasi, kaip 
“lojerių" kišenius pripildyti, to
dėl laike visokių puotų, kaip be
pročiai, galvas susidaužo, o pas
kui nemažai užmoka “lojeriams”, 
pakol tie juos suramina.

Lapkričio 28, ant krikštynų tau
tiečio K. Senkaus sunaus Raimun
do, tapo sumesta šias aukas:

J. Tareila..*. 
Pautienius
Keniausis.... 10c.

K. J. Senkus.... 15c.
A. Kundrotą.... 10c. 
St. Senkus......... 25c.
Pr. Ješinskas. ...10c. 
J ieva Jankuviėnė 10c. 
Labu................ $1 30

Šią, nors mažą auką, paskiriame 
moksląeiviams, ir pinigus persiun
čiame į “Aušros” Dr-tės kasą.

Tautiečiai! Šelpkime aukoms 
moksląeivius.jei trokštam tėvynę 
atgaivinti, nes mokslą įgavę vyrai, 
pataikys Savo broliams atsimokėti 
ir tėvynei naudą atgabenti. Matot, 
kaip keletas Amerikos lietuviškų 
kunigų taiso eskadroną tamsių da
vatkų. Kaip paleis tas piktliežu- 
ves.tai lietuvystė turės nemažai nu
kentėti. Geriaus, kad lietuvių akis 
jų neišvystų!

parodos ir ant kankintinių apie 5 
dol. Dabar lietuvių čia yra dau
giau ir supratimas jų pasikėlė, jie 
geriau pradeda suprasti savo pa
reigas.

1902 m. susitvėrė čia pirmutinė 
lietuviška šv. Kazimiero Dr-tė; 
liepos mėnesyj šių metų nutarėme 
prigulėt prie Susivienyjimo Liet. 
Amerikoj. Dabar Dr-tė didinasi. 
Pereitą mėnesį nutarėme parengti 
susirinkimą su prakalboms, 20 d. 
lapkričio parsikvietėme kalbėtojus 
iš Bostono: Petrą Latvinską, R. 
Ramanaucką, J. Raulinaitį ir Pet
rą Stanį.

P. Latvinskas, savo kalboj, 
kalbino lietuvius rašytiesi į organi
zacijas, kalbėjo apie tautiškus dar
bus, nurodydams, kaip mes ge
riausiai juos galime nuveikti. P. 
Ramanauckas kalbėjo apie musų 
didvyrius, apie jų darbus. P.Rau- 
linaitis kalbėjo apie brolišką mei
lę, kurios mums labiausiai trūksta. 
P. Stonis aiškino, kaip lenkai sten
giasi lietuvius išnaudoti. Kalbos 
visiems patiko, ir delnų plojimais, 
dėkavojo kalbėtojams.
’ Ant galo likosi užmanyta paau

kauti, kiek išgalint, ant kankinti
nių ir ant Aušrelės (Ar ne “Auš
ros’ Dr-tės? Vardų draugysčių 
ne galima perkreipinėti, teip kaip 
ir žmonių pravardžių, nes ne gali
ma žinoti, ką perkreiptos ženklina. 
Rd.). Sudėjome iš viso $5.05,ku
riuos daliname pusiau: ant kan
kintinių ir ant “Aušrelės” Dr-tės 
(turbut “Aušros” Dr-tės? Rd). 
Paskirtus Aušreles Dr-tei $2.48 
siunčiame į “Lietuvos"’ redakci
ją-

gų ir jų tarnų kryžiokų. Ir šią
dien mus skriaudžia kunigai, savi
nas! musų prakaitu pastatytas 
bažnyčias ir jas padovanoja sve
timtaučiams vyskupams. Šiądien 
kunigai užsimanė rengti mergų 
klioštorius, kad su pagelba mergų 
pripildyti savo mašną.

Ant prakalbų susirinkę užsilaikė 
ramiai ir kalba Dro šliupo daugu
mą klausytojų užganėdino, ką jie 
rodė gausiais rankų plojimais; bu
vo, žinoma, ir ne pritariančių, tie 
laike kalbos ant salės stovėjo su 
kepurėms. »

jonų, Belgijoj 22869000. | Darbi
ninkų dirbančių anglių kastynėse 
yra: Anglijoj 787800, Suvienytose 
Valstijose 458554, Vokietijoj 448- 
000, Prancūzijoj 159957, i {Belgijoj 
184092. Taigi išpuola, jdg, pagal 
produkcijos daugumą, Amerikos 
kalnakasiai uždirba mažiau negu 
Europos darbininkai. Aąglių su
naudoja per metus: Suvienytose 
Valstijose 265105000 tom|, Angli
joj 166698000, Vokietijotj 96325- 
000, Prancūzijoj 42195000, tonų.

H Italijoj, mieste Bari, katali
kiškoj katedros bažnyčioj yra kau
lai Šv. Mikalojaus. Šitą šventąjį 
maskoliai laiko už savo patroną. 
Neseniai atkako į Barį maskoliškas 
jenerolas Bogdanoyič ir už kaulus 
Šv. Mikalojaus, vžrdu maskoliško 
rando, pasiūlė milijoną rublių, 
bažnyčios užveizda vienog ne su
tiko šventojo kaulus maskoliams 
parduoti. Kad tie kaulai butų ko
kioj katalikiškoj bažnyčioj Masko- 
lijoj, caro randas,drauge su bažny
čia, butų seniai nuo katalikų atė
męs; Italijoj carpalaikis to daryti 
ne gal.

|| Bavarijos seimas užgyrė nau
jas tiesas, kurios dsaleidžia išvyti iš 
kariumenės visus oficierus žiaurai 
besielgiančius su paprastais karei
viais. • Bavariškai karės ministeris 
pritaria naujoms tiesoms.
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U Maskoliai neužilgio pradės 
dirbdinti naują geležinkelį Chi- 
nuošė, nuo KiachtOs į Chinų sos- 
tapilę Pekiną. Naujas geležinke
lis turės 1000 mylių ilgio.

čia
Blė-
pu-

11 29 d. lapkričio Italijoj siautė 
smarkios audros, kurios daug blė- 
dies pridirbo. Miestas Neapolius 
yra vandens užlietas.

Co.
ant

Nauji aukso plotai.
Hillsboro, N. M. šitose ap

linkinėse, Ceballa kalnuose, rado 
naujus ir, kaip laikraščiai tvirtina, 
labai turtingus aukso plotus.

parube- 
prisaky- 
Masko-

II Netoli Saąui, Meksike, indi- 
jonai Yaki giminės užpuolė ant 
stovinčių meksikoniŠkų kareivių, 
kurių buvo 60: išskerdė visus mek- 
sikonus.

Expliozijos.
Birmingham, Ala. Fiat 

anglių kastynėse atsitiko 
explięzija, kurios du darbininkai
likosi užmušti, o daug tapo sužeis
tų.

II Kijeve,Maskolijoj, užgimė vėl 
studentų maištai ir dėlto universi
tetas likosi uždarytas iki 3 d. vasa
rio ateinančių metų.

II Italijoj, nuo smarkių lytų upės 
išsiliejo per krantus. Ties Rymu 
upė Tiber pasikėlė ir vandens

II Peterburge ir Maskvoj buvo 
vėl studentų maištai. Peterburge, 
ant vaikymo studentų, pašaukė 
kazokus. Susimušime daug stu
dentų likosi sužeistų.

čia
Academy of

J. K.

t

Ypatiszkas skundas. .
Abilme, Kas. Gyvenanti šita

me mieste moteriškė Mary Sickles 
apskundė miestą į sūdą ir pa j ieško 
nuo jo 10000 dol. užtai, kad koksai 
Horace Plaisted, girtas būdamas, 
užmušė jos sūnų. Motina tvirtina, 
jog tai miesto kaltė, jeigu Plaisted 
galėjo pasigerti saliunuose.

" Siaucaia szlltines.
Butler, Pa. Šitame mieste 

nuo dviejų mėnesių siaučia šiltinės,* 
kurios jau išsiplatino ant kitų 
miestų; epidemija pasiekė jau 
Philadelphią ir Pittsburgą.

Iždo ministerijos atskaita. 
. Washington, D. C. Pagal 
skaitą Suvienytų Valstijų iždo mi
nisterijos, lapkričio •mėnesyj šių 
metų ižd^ surinkimai pasiekė 45 

' milijonus doliarių, o išdavimai 
47506000 dol., taigi pasirodo ne-

- pritetflius''?# milijono dol. Mui
tai atgabeno 19 milijonų doliarių 
arba ant $3370000 mažiau negu 
pernai, kas rodo, kad prekysta su
mažėjo.

Pabege isz kariszkos taivynes.
Washington, D. C. Pęrdėtinis 

kariškos laivynės biuro reikalauja 
padauginimo kariškų laivų skait- 
liaus. Už pinigus laivus galima 
dirbdinti, bet iŠ kur Amerika ims 
reikalingus jurininkus? Ameriko
nai ne mėgsta tarnauti, o skaitlius 
svetimtaučių, norinčių Amerikai 
tarnauti už pinigus, teiposgi suma
žėjo, kadangi menkai apsitašę lai
vynės oficierai, matyt,ne už žmonis 
laiko tarnaujančius ant kariškų 
laivų jurininkus; per tai ameriko
niškoj laivynėj pasibaisėtinas juri
ninkų skaitlius pabėga: pereituose 
metuose pabėgo nuo kariškų laivų 
12,5% jurininkų. Karės laike pa
bėgtų jų ^ar daugiau, Tokia lai
vyne kitiems ne baisi.

Bažnyczia politikos Įnagiu.
New York. Padėkavonės die

noj pastorius McArthur laikė baž
nyčioj pamokslą apie ateivystę ir 
reikalavo jos apsunkinimo,uždrau
dimo atkakti nemokantiems rašyti 
ir skaityti ir kad prie rinkimų u- 
rėdninkų galėtų balsuoti tik turin
tį atsakantį apšvietimą. Tas įke
rai, bet kas kontroliuos ukėsų ap
švietimą? * Gal sudemoralizuoti 
politikieriai? Šiądien politikieriai 
reikalauja aprubežiavimo balsavi
mo tiesų mažai apšviestiems, rytoj 
pareikalaus išskyrimo nUo balsavi
mo neturtingų. Na,ir išpalengvo, 
su pagelba krikščioniškų kunigų, 
pavertusių bažnyčias į politiškus 
įnagius visokios veislės politikie
rių, išsiviešpataus tokios puikios 
sanlygos, kokias amerikonai su
tvėrė ant Havai salų, kur du tūk
stančiai «merikonų valdo, kaip 
Maskolijos urėdninkai, tas salas, 
kelias dešimtis tūkstančių čiabu
vių pavertė į vergus be politiškų 
tiesų tik todėl, kad amerikonams 
pasisekė daugiau turtų į savo ran
kas paglemžti. Ar Amerikoj su
tvers tie ponai tokias san lygas, ga
lima abejoti.

Giria gaisrai.
,San Bernardino, Cal.

nuošė į Šiaurrytus nuo čia siaučia 
girių gaisrai. Iki šiol jie pridirbo 
jau blėdies ant 150000 dol.; išnai
kino medžius ant kelių tūkstančių 
akrų. Gaisrą pagimdė kibirkštys, 
išlėkusios iš lokomotyvos 
no.

Nelaimes ant geležinkeliu.
New York. Netoli Ruthley, 

Ind., susimušė vežantis pieną trū
kis su tavoriniu. Prie to dvi ypa- 
tos likosi užmuštos, o keturios 
sunkiai sužeistos.

5 Chicago, III. Darbininkiš
ka organizacija “United Mine 
Workers" reikalauja darbininkams 
minkštų anglių kastynių pakėlimo 
algų ant 10%, kastynių gi savinin
kai nori algas numažinti ant 20%. 
Susitaikyti beveik ne galima, to
dėl galima laukti štraikų minkštų 
anglių apskrityj.

5 Scofield, Utah. Ginkluoti 
kastynių sargai mėto visame šte- 
tc iš kompanijos triobų jose gy
venančius kalnakasius, kadangi 
mat tie nesutiko, ant kompanijų 
prisakymo,grįžti į darbą, bet štrai
kuoja toliau.

r Creas Creek, Utah. Darbi
ninkai čianyksčių kastynių pakėlė 
štraiką. Štraike dalyvauja 800 
darbininkų, kurie reikalauja išmo
kėjimo algų kas dvi sanvaiti ir di
desnio užmokesnio. Kompanija 
parsikvietė 700 kareivių.

r Baltimore, M d. Tūlos kas- 
tynės Myersdale distrikte, Penn- 
sylvanijoj, nuo 16 d. gruodžio nu- 
mažįs kalnakasių algas ant 10c. 
nuo tonos. Kitos kastynės ren
giasi daryti tą patį.

* Scofield, Utab. Darbinin
kų organizacijos urėdninkai išlipi- 
nėjo atsiliepimus, kuriais prisako 
darbininkams pradėti štraikus ir 
Štraikuoti tol,kol kastynių savinin
kai neišpildys darbininkų reikala
vimų.

? Boston, . Mass. Numažino 
ant 10% algas dirbančių medvilnės 
dirbtuvėse 32000 darbininkų. To
kiu budu jie dabar gaus ant 200000 
dol. mažiau ant sanvaitės.
' r Louisville, Col. Kaip pa
duoda laikraščiai, kalnakasiai šiau
rinio distrikto šteto Colorado suti
ko ant kompanijų pasiūlytų išlygų 
grįžti prie darbo.

5 Chicago, III. Darbininkai 
American Hide and Leather Co. 
dirbtuvių pralošė štraiką ir sugrį
žo ir tai ne visi, prie darbo ant se- 
,nų išlygų.

1 Denver, Col. Kastynėse 
“Denver & North Western Railro- 
ad Leydene pradėjo darbus su ne
prigulinčiais prie organizacijos 
darbininkais.

r Chicago, III. International 
Harvester Co. nutarė, iš 19000 jos 
dirbtuvėse dirbančiu darbininkų, 
prašalinti 7500, kadangi mat jiems 
nėra darbo.

r Chicago, III, Elevatorių 
mašinistai anglių kastynėse šteto 
Illinois gaus nuo dabar po 10 dol. 
ant mėnesio daugiau.

r Denver, Col. Didesnė dalis 
štraikuojančių kalnakasių Šiaurinėj 
šteto Colorado daly j sugrįžo prie 
darbo.

1 Pittsburg, PaL Tarnaujanti 
ant čianykščių štritkarių nutarė 
štraikuoti; štraikuose dalyvaus 
2500 tarnaujančių.

1 Sharon, Pa. Dirbtuvėse A- 
merican Steel Foundry Co. nu
mažino darbininkų algas ant 
10%.

T Charlotte, N. C. Konduk
toriai ir motormonai čianykščių 
ulyčinių karų pakėlė štraiką.

r Chicago, III. Organizuoti 
geležies darbininkai prie triobų 
statymo gavo nuo unijos prisaky
mą pakelti štraiką.

Iš Thomas. W. Va.
Darbai eina gerai čianykščio- 

se kastynėse; ir iš kitur atvažiavu
siam ne sunku darbą gauti.

Lietuvių yra Čia pusėtinas būre
lis. Gyvena jie, kaip pasitaiko; 
jeigu susibara kada, tai ne iŠ savo 
noro, bet nesutikimus ir vaidus pa
prastai gimdo mielas raugutis, ku
rį myli čianykščiai lietuviai. Jeigu 
apie raugą jie gerai supranta, tai 
užtai menkai išmano apie tautiškus 
reikalus ir darbus; jie mažai veikia 
ant musų tautos labo.

Čia susitvėrė teatrališka kuopa, 
kuri 25 d. lapkričio antru kartu 
atlošė komediją p. a. “Ponas ir 
Mužikai”. Ant teatro žmonių ma
žai atėjo, matyt daugumas lietuvių 
ne gali suprasti vertės teatro. Nė
ra vienog teatro rengėjams ko nu
siminti, kadangi toks jau nesupra
timas buvo pirma ir kitur, net ten, 
kur Šiądien visi žmonės teatrus 
godoja ir lanko. Mes su teatrais 
vos pradedame pasirodyti, tat 
musų žmonelės dar prie jų ne pri
prato, lankosi į saliunus, prie ku
rių nuo seniai priprato. Su laiku 
ir pas mus bus geriau ir musų žmo
nės išpalengvo pripras prie geres
nių negu saliunai pasilinksminimų. 
Rolės sekančiai -buvo padalintos: 
rolę Baltruvienės lošė Stalioraitie- 
nė; Liudytės — Niekiutė;Onytės— 
Kukevičienė; Stonio — Keblaitis; 
Dudulio Sabas; Klebono — 
Keblaitis; Magerskio — Dopkus, 
Araburdos — Martinaitis; Leizerio 
— Grivelis; Berelio — Jankus. 
Mažesnių rolių ne minėsime.

Po teatrui buvo balius ir šokiai, 
tik gaila, kad muzika ir šokiai ne 
buvo lietuviški. Ant teatro ir ba
liaus susirinkę užsilaikė ramiai.

Krivų Krivaitis.

ISZ
Lietnviszkn diryn

Iš Lyne, Mass.
Septyni metai atgal šitame mies

telyj buvo vos 4 lietuviškos Šeimy
nos ir apie 12 pavienių; miegojo 
jie, apie tautiškus reikalus visai 
nesirūpindami? Ir tąsyk vienog 
pasisekė čia surinkti ant Paryžiaus

Iš Boston, Mass
Stebėtinai greit kįla žmonių 

pratimas: 5 metai atgal, jeigu 
iė lietuviai kokį pasilinksminimą,
ypač balių, tai neatbūtinai reikėjo 
policijartfų ganyti, kaip piemuo a- 
vis, arba, geriau sakant, gyvulius, 
šiądien virto kita gadynė. Būva 
kur kas tankesni baliai ir apsieina 
be jokio policijanto; žmonės pra
dėjo suprasti, kad nekentimas 
viens kito naudos neatneša. Kas 
tą padarė? Prakalbos nors retkar
čiais parengtos. Todėl prakalbos 
turi didelę svarbą ypač tarpe ne
skaitančių nė jokių raštų.

Praėjusioj “Darbinininkų Die
noj" buvo balius Dr-tės Šv. Kazi
miero, o 25 d. lapkričio,ant Dr-tės 
D. L. K. Vytauto baliaus teiposgi 
buvo diktai svečių iš aplinkinių 
miestelių. Balius buvo pamargin
tas tautiškoms dainoms, kurias 
dainavo giesmininkų Dr-tė “Bi
rutės Kanklės". Teiposgi p. Pal- 
tanovičia kalbėjo apie mierius 
Tėv. Myl. Dr-tės, “Aušrelę” (kas 
do draugystė? Kur ji yra? Rd.); 
ragino jaunuomenę paimti tautiš
ką darbą į savo rankas ir atmainy-’ 
tų tuos, kurie, bedirbdami ir svei
katos nustojo. Ant galo paaiški
no apie lietuvius, kurie, besisteng
dami praplatint Didžiojoj Lietu
voj tautišką supratimą, pats pa
puolė į šaltus Siberijos kraštus, ir 
ten didelį vargą ir badą kenčia. 
Ant jų sušelpimo užmanė kolektą. 
4 kolektorkos sukolektavo $6.22.

Susirinkę kaip dainų teip ir kal
bos klausė; dainos buvo dainuoja
mos po du kartu ir publika delnų 
.plojimais vis reikalavo daugiau, 
iIš to matyt, kad dainos tarpe lie
tuviškos publikos randa pritari
mą.

Ant užmanymo Tėv. Mylėtojų

Iš Brooklyno, N.Y.
38-1* kuopa Susiv. Liet. Amer. 

22 d. lapkričio, parengė prakalbas 
su dekliamacijoms, su mieriu per
sergėti lietuvius prieš lenkiškus 
spąstus, kurie paskutiniame laike 
pradėjo vesti agitaciją tarpe 
vių, kad pritraukti juos prie 
kiŠko “Związko."

Lenkai, prisiulydami
“Zaiązką", įžeidė visą lietuvių 
tautą, palaikė juos už negalinčius 
vesti reikalų be lenkų globos. Jie 
Šaukia,buk šiądieninis apšvietimas 
ir pasikėlimas ekonomiškas, kul
tūriškas ir politiškas Rietuvių paei
na vien nuo lenkų.

Kad parodyti lenkų veidmainys
tę, tapo surengtos prakalbos. 
Žmonių apščiai prisirinko, protes
tuojančių prieš lenkų neteisingus 
apskelbimus, buk jie gali lietuvius 
vienyti, valdyti, ir rašyti prie savo 
“Związko”.

Susirinkimas tapo atidarytas K. 
Balčiūno, vietinės kuopos pirmsė- 
džio, kurs savo trumpoje kalboj iš
reiškė mierį susirinkimo, nurodė, 
kaip lenkai stengiasi vilioti lietu
vius prie savo “Związko” ir y vai
riais budais mėgina naudotis iš 
lietuvių šiądieninio padėjimo.

Antras kalbėjo Jonąf. Perkūnas 
iš Newarko. Jis aiškino varguolių 
gyvenimą. Ant galo ragino susi
rinkusius, paaiškindamas naudą, 
kokią gali semti iš Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj, prie jo kuo 
skaitlingiausiai rašytiesi.

Trečias kalbėjo Juozas Šunskis, 
vietinės kuopos sekretorius. Jis 
nurodė nesupratimą musų biznie
rių, aiškino, jog čia yra dvi korpo
racijos vertos parėmimo: pramo- 
niška organizacija ir organizacija 
statėjų tautiško namo.

Ketvirtas kalbėjo Vincas Kara
lius. Jis atkreipė atidą ant lenkų 
intrigų; aškino, kad lenkai šiądien 
yra užpakalyje lietuvių.

Penktas kalbėjo Vincas Ambro- 
zevičia iš Newarko. Jis aiškino, 
kad mums reikia pasihuosuoti nuo 
savitarpinių apšmeižimų; ragino 
prie vienybės, mokslo ir santaikos

P. Šūkis aiškino naudingumą 
blaivystės.

Labiausiai susirinkusiems patiko 
dekliamacijos, kurias dekliamavo 
Petronė Karalienė, Katrė Kiraik- 
liutė ir Magdė Čepliutė.

Abelnai imant, susirinkimas už
sibaigė labai gražiai ir visi buvo 
užganėdintais iš kalbų ir deklia- 
macijų.

Iš Scranton, Pa.
Čianykštė Dr-tė Joakimo Lele

velio, 25 d. lapkričio, parengė ba
lių su prakalboms, dainoms ir šo
kiais. Svarbiausias kalbėtojas 
buvo organizatorius draugystės, 
Jonas Šliupas. Jis kalbėjo apie 
musų brolių tamsumą ir nesupra
timą, kaip jie, per savo nesuprati
mą, neša sunkų jungą kapitalistų, 
carų ir kunigų. Toliau nurodė, 
kiek musų broliąi yra nukentėję 
nuo musų tautos priešų, nuo kuni-

Iš Shelton, Conn.
25 d. lapkričio šių metų buvo ba

lius Dr-tės D. L. K. Vitauto, ant 
kurio susirinko mažas lietuvių 
skaitlius, tai ir pelnas buvo ne 
koks. , Kaip galima manyti, tai 
tautiškas, ne bažnytinis Dr-tės 
vardas labiausiai užkenkė baliui 
kadangi mat čia viską, kas yra 
tautiško, mažai išmananti lietuviai 
laiko už bedievišką. Ypač prieš 
balių buvo paleisti visoki išmistai 
ant tautiškų draugysčių. Tuom 
tarpu Čia yra diktai žmonių prigu
linčių lygiai į bažnytinę, kaip ir į 
tautišką draugystę ir iš to nieko 
blogo neužgimė. Iš tikro, rodosi, 
nėra ką vaidytis šalininkams tau
tiškų ir bažnytinių draugysčių, jei
gu kiekviena pildo savo parei
gas.

Iš Mahanoy City, Pa.
Kelios sanvaitės atgal čianykš- 

čiai jauni vaikinai susitarė pareng
ti balių (ant savo, ar ant visuome
nės naudos? Jeigu baliai rengia
mi ant savo vien naudos, kad ir 
draugysčių laikraščiai ne gali apie 
tai talpinti plačių aprašymų Rd.). 
Gęriausiai šokančių porai 
paskirta dovana auksinis 
Žiedą laimėjo airys John
Ant baliaus gėrymai ne buvo parda 
vinėjami, tai susirinkę užsilaikė 
gražiai.

Žmonės kalba, jog jaunuomenė 
nuo baliaus turėjo gerą pelną, tai 
tegul Jaunuomenės Kliubas, nors 
našlės skatiką iš pelno,paskiria ant 
musų tautiškų reikalų. Jis dabar 
jau trečią rengia pasilinksminimą, 
o ant tautiškų reikalų dar nieko ne 
paskyrė, nors pinigai surinkti nuo 
lietuviškos visuomenės.

Vienturtis.

II Mieste Bordeaux, Prancūzi
joj, štraikuoja dokų ir laivų vars
totų darbininkai. .Susirėmime 
darbininkų su policija 20 darbinin
kų likosi sužeistų, bet terp jų, ro
dosi, mirtinai sužeistų nėra.

|| Mieste Pinske likosi nudurtas 
čia valdžių atsiųstas daboti žydus 
rando šnipukas. Nepaisant ant 
energiško jieškojimo, užmušėjų 
nesurado, nežinia, ar šnipuką už
mušė žydai,ar krikščionys.

Berlyne net per du mėnesiu 
traukėsi prova lenkiškos grafienės 
Kwileckienės už priėmimą svetimo 
vaiko ir perstatymą jo už savo loc- 
ną, kad apturėti majbratiškus dva
rus Poznaniaus provincijoj; ap
skundė ją jos giminaitis, parla
mento pasiuntinys grafas Hektor 
Kwilecki. Sūdąs rado grafienę ne 
kalta ir paleido iš kalėjimo, kuria
me sėdėjo porą mėnesių. Prova 
Prūsų randui kaštavo 700000 mar
kių.

Iš Mahanoy City, Pa. - 
Trūkis Philadelph'a Reading gele
žinkelio, netoli Gilbertono, įbėgo į 
pulką taisančių kelią darbininkų:iš 
jų: Jonas Zubrickis likosi mirtinai 
sužeistas, o Jonas Duiba ir Miko- 
las Varna sunkiai, nors ne mirtinai 
sužeisti.

IšChicngo, 111.
Ant Oakley avė, pn. 1154,* 

musų tautietį Karolių Jurkų, 
krikštynų jo sunaus, susirinko pu
sėtinas lietuvių būrelis; susirinkę 
linksminosi, kaip mokėjo. Ant 
galo šeimyninkas Jurkus užmanė 
pažymėti krikštynas aukoms ant 
naudos musų moksiąeivių. Už
manymas jo vienog, gėda 
pritarimo svečių ne rado, 
vienas paaukavo 90c.
prisiųsti į “Aušros" Dr-tės fon
dą.

“Saulė” rašo, jog “lietuviai 
rėkauja ant maskolių už uždraudi
mą lietuviškos spaudos; kada Mas
kolijos valdžios dabar daleido 
spaudinti maldaknyges ir nekaltos 
įtalpos knygas, paliovė kvaksėję." 
Kam gi meluoti? Spaudinimas 
lietuviškų knygų lotyniškoms li
teroms,ant platinimo jų terp žmo
nių, kaip buvo uždraustas, teip ir 
pasilieka: daleista spaudinti nekal
tos įtalpos lietuviškas knygas mas
koliškoms literoms; tiesą spaudin
ti lietuviškus raštus lotyniškoms 
literoms turi mokslų akademijn ir 
universitetai bet su pasarga, kad 
tie raštai nesiplatintų terp 
nių.

II Maskoliškas randas 
Žiu muitinyčioms išdavė 
mą ne leisti per rubežių į 
liją amerikoniškų pavaldinių žydų,
nors jie turėtų Amerikos valdžių 
išduotus pasportus, vizuotus mas
koliškų konsulių. Amerikos žy
dai gali į Maskoliją ant trumpo 
laiko atkakti tik išprašę ant to da- 
leidimą Maskolijos vidaus ministe- 
rio; be to muitinyčios privalo a- 
merikoniškus žydus varyti atgal 
per rubežių. Nuo dabar masko
liški konsuliai ne turi tiesos vi
zuoti pasportus amerikoniškų žy
dų, norinčių į Maskoliją keliauti. 
Tuom mat Maskolija atmoka A- 
merikos žydams už jų jieškojimą 
Amerikos valdžių užtarimo už 
skerdžiamus Maškolijoj žydus.**

II Pereituose metuose ant viso 
žemės paviršiaus išprodukavo 700 
milijonų tonų anglių: Anglijoj iš
produkavo 227 milijonų tonų, Su
vienytose Valstijose Šiaurinės A- 
merikos 268 milijonų, Vokietijoj 
107 milijonų, Prancūzijoj 80 mili-

II Belgijoj, Gasson Laquasso 
anglių kastynėse, netofi Monte- 
guee, nupuolė besikėlimo prietai
są su besileidžiančiais darbinin
kais. Prie to 11 darbininkų likosi 
užmuštų.

|| Grekijos sostąpilės universite
to studentai pakėlė maištus; ant 
jų išvaikymo likosi pašaukti raiti 
kareiviai. Susirėmimuose su ka
reiviais vienas studentas likosi už
muštas, o daug tapo sužeistų.

II Kriokavoj vienas lenkas ka- 
zirninkas, bekazyruodamas, pralo
šė ne tik visus savo pinigus, bet ir 
pačią. Kada išlošęs notėjo savo 
laimikį paimti,išlošta moteriškė da
vė jam per ausį teip, kad tas nuo 
savo tiesų atsisakė. Paskui mote
riškė sumušė lygiai išlošusį, kaip 
ir savo vyrą teip, kad abudu tei
kėjo gabenti į ligonbutį.

II Ant terptautiško socialistų 
kongreso Belgijos sostapilėj,Brute- 
lley,nutarta protestuoti prieš lyn- 
čavimus negrų Suvienytose Val
stijose Šiaurinės Amerikos ir prieš 
siundymus čia ant kitokios parvos 
ir kitokios rasos žmonių. Po pro
testu pasirašė delegatai visų civi
lizuotų musų žemės kraštų.

II Pagal apskaitymą Vokietijos 
iždo ministerijos, išdavimai vieš
patystės ateinančiuose metuose pa
sieks 2450735000 Markių, taigi ant 
44 milijonų daugiau negu šiuose 
metuose, Surinkimai išskaityti 
ant 83214860 Markių mažesni už 
išleidimus, taigi tięk iždas turės 
nepritekliaus.

II Chinų ciecoridnė paskyrė 
milijonus doliarių ant pastatymo 
naujų žinyčių Buddai, jeigu jis pa
dės išvyti iš Mandžurijos masko
lius. Na, o ką ji darys, jeigu 
Budda ne padės? Dabar dievai 
ir pranašai ne padeda tautoms, įei
tai jos ant apgynimo savo reikalų 
ne pakaktinai tvirtos. .

II Londono laikraštis “Truth” 
reikalauja, kad randas pasirūpintų 
apsaugoti Angliją nuo tokių ame
rikoniškų milijonierių, kurios už 
pinigus perka Anglijoj kunigaikš
čius ir grafus vyrus ir nors neapsi- 
tašusios, patenka į eiles Anglijos 
aristokratijos, puldo švelnes pasi
elgimo formas.

li Prancūzijoj likosi užgirtos tie
sos uždraudžiančios kunigams ir 
minyškoms mokyti vaikus mokyk
lose. Tokių mokyklų,kur kunigai 
ir minyškos mokina, dabar yra 
Prancūzijoj 3500; jas reiks užda
ryti ir jų vietoj atseis parengti ki
tas.

II įpuolęs į beprotystę dėl pasi- 
mirimo pačios, gyvenantis Berlyne 
kriaučius Tamošius Markiewicz, 
prie daugybės žmonių, savo dveja- 
tą vaikų metė ant šėnių ir pats Šo
ko į tarpą priešais atbėgantį trūkį/ 
kuris visus trįs sumalė ir užmušė 
ant vietos.

II Anglijos lordų butas nuspren
dė, jog moterys ne gal būt prileis
tos prie kokios nors tiefcdariškos 
praktikos, taigi jos ne gali būt nė 
sudžioms, nė advokatais. ' Kituose 
kraštuose moterų nesibijo prileisti 
prie advokatystos.

II Pietiniuose Chinuose 
baisus taifūnas, kuris lygiai 
sausžemio, kaip ir ant jūrių, daug 
blėdies pridirbo. Swatow pakran
tėse paskendo keli šimtai žve
jų laivelių; prie to prigėrė keli 
tūkstančiai žmonių.

II 26 d. lapkričio vilnys; atgabe
no ties Borkum, Vokietijoj, butelį 
su raštu, jog laike paskutjnių vėt
rų, 26 mylios nuo Emden, ant 
Šiaurinių jūrių, su visais žmonėms 
paskendo holandiškas garlaivys 

Aglia".

Ant Sentėviu Kapo.
Daug sykių girdėjau nuo senų 

žmonių, kad artymame kaime yra 
Sentėvių Kapas, nors visus ap
linkinius kaimus pažinojau gerai, 
ir visuose daug sykių buvau, bet 
Šis kaimas niekada netraukdavo 
mano atidos saviep. Nors jis išro
dė gana puikus, ant augšto kalno, 
apaugusio visokiais medžiais, dau
gume lapuotais, netoli Nemune. 
Pakalne, prie pats kalno, akmeni
niu loviu bėgo mažas upeluks, 
gabenantis savo vandenis į Nemu
ną. Tas upeliuks, tarsi, savo si
dabriniu balsu norėjo papasakoti 
apie musų sentėvių galybę ir tuos 
atsitikimus, kuriuos per ilgus am
žius buvo regėjęs.

Ilgai stovėjau ant kranto to u- 
pelio ir užmiršęs apie viską, nieko 
aplinkui nematydamas, nejausda
mas nieko ir nieko negirdėdamas— 
mačiau tik ir girdėjau, kaip tas u- 
pelis,liedamas savo vandenis nuo 
akmenuko ant akmenuko, tai pri- 
liedamas juos prie stačio kranto, 
tai grįžo lašais atgal prie ak
mens; tame vandens puolyj girdėt 
lyg neišpasakytą skausmą, rodos 
graudingu balsu jis skundžiasi ant 
dabartinių laikų, atmindamas gar
sią, Sentėvių praeitį. *

Toliaus, ant kalno, tai tie pats 
Sentėvių Kapai, apie kuriuos tiek 
daug man seni žmonės pasakoda
vo.

Prasiblaivęs nuo tų dūmojimų ir 
dar sykį pažiūrėjęs į upeliuką, ku
ris, tarsi, norėjo išpasakoti man 
savo skausmus, savo liūdną padėji
mą ir rodosi skundėsi ant nedory
bių šiądieniškos žmonijos.

Užlipęs ant kalno, nežinojau 
gerai, kurioj vietoj tikrai yra tie 
Kapai. Teip užsimislijęs, ėjau 
tiesiog tolyn. Bet vienu kartu 
pasukau į kairiąją pusę, tarsi,* ten 
manę labiau traukė ir iŠtikro radau 
ten vietą gražesnę už kitas, per 
medžius pamačiau nedidelį kalne
lį, apaugusį medžiais. Pasiskubi
nau ir į porą minutų jau stovėjau 
ant viršaus kapo.

Sunkus atsidūsėjimas pervėrė 
tykumą. Gododamas Sentėvius, 
nors jie ne buvo krikščionėms, nu
siėmiau skrybėlę........... Neilgai
pasilikau ant viršaus to pilakalnio. 
Atminiau, kad negerai butų 
mindžioti Sentėvių kaulus, nors 
jie jau seniai supuvo ir į dulkes pa
virto. Tuojaus nulipau ir apėjęs 
kalną kelis syk aplinkui, sujudintu 
balsu ištariau žodžius ano kelei
vio, ištarto ant kapo Gedimino:

“Kad kas praeigą gražintų, 
Ir jos garbę, ir jos galę;
Kad tuos kaulus atgaivintų, 
Kur po žeme gul išbalę"!...

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami,, 

siunczis savo pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtauesius, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kiaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 11 metu kaip atovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kales de- 
ssimtis tukstaneziu dol. vertes ta voro 
knygomis ir kitokiais daiktais. Ssia- 
dien per „Lietuvos” redakcija siuncxia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecslai ir austrijokai. „Lietuva" yra 
tai- didžiausias bankinis kamoras ir 
paeito stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuvos” redakcijoj, o gausi pigiau ir 
geresnius laivus kaip visur. Mes par
duodame szifkortes ant visokiu kompa
nijų laivu, kas tik ant kokiu nori. 
Raszsyk tuojaus, o gausi prekes visu 
szifkorcziu ir pinigu.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” Įsi
leistojo sziteip:

A. OLSZEW8KI8.
Ū24 33rd St. Station 00. Chieago, III.
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GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pagal Bitnerą. .

uismaiiintais galais patinka mažesnį oro pa
sipriešinimą, tai jie gali bėgti greičiau už va
gonus paprastu geležinkelių.

• Peržiūrėsime dabar tą, ką mes kalbėjo
me apie sudėjimą garinių mašinų. Mes ma
tėme, jog visuose atsitikimuose, ar tai maši
nose varomose cilindriškų garinių grūstuvų, 
ar mašinose su gariniais ratais, su garinėms 
turbinoms, reikia elgtiesi vienaip: apturėję 
garą iš verdančio vandens, šildydami jį ga
riniame katile, garą suvarom į ankštą vietą, 
arba, kaip tai paprastai sako, cilinderį, kur 
jis spaudžia su didele pajiega. Iš to spau
dimo ir pasinaudojame ant varymo visokių 
garinių mašinų.

Tą didelį spaudimą mums ne visada pa
siseka suvaldyti ir pridaboti,todėl, kaip visi ži
no, gana tankiai pasitaiko expliozijos gari
nių cilinderių. ypač gi garinių katilų. Kx- 
pliorijos tos tankiausiai atsitinka dėlto, kad 
vanduo gariniame katile, kurį mes paverčia
me į garą, retai būva tyras, tankiausiai jame 
yra visokį minerališki primaišymai. Primai- 
šymai tie, teip kaip suodžiai kamine, klojasi 
ant katilo sienų, ką kiekvienas gali geriau
siai matyti ant sienų Maskolijoj vartojamų 
samovorų. Tos minerališkos medegos išklo
ja katilo sienas ir Jos nelygiai perleidžia ši
lumą. o per tai ir vanduo- katile nelygiai 
įkaista; pasitaiko dar, kad ant katilo sienų 
pasidariusi pluta ant syk nupuola ir tokiu 
budu skirtumas šilumos visokių vietų katilo 
urnai dar labiau pasididina. Nuo to ne vie
nodumo įšilimo katilo ir pasitaiko tankiausiai 
espliozijos, tankiai teip daug nelaimių gin- 
dančios. Todėl tai kiekvieną garinį katilą, 
kol jį pastato prie darbo, išbando, kelis kar
tus snteikdaini jam didesnį garo spaudimą 
negu tas, su kokiu jis turės darbuotiesi.

*17. Šildymo mašinos. — Sušildytas oras. — 
Žibinimo ir kitokį gazai.— Mašinos Berendto ir 
Zimmermano. — Pneumatiški ir hydrauliški ge

ležinkeliai.
Kada garinės mašinos išstūmė, teip sa

kant, kitus varančius pirma mašinas moto
rus, pabaigoj pereito amžiaus pradėjo teore
tiškai tirinėti garines mašinas, jieškoti jose 
gerų ir silpnų pusių. Šiluma, kaip žinote, 
yra tai darbas kūno dalių. Tokiu budu 
dabar galima išskaityti, kiek šilumos, kurią 
mes sunaudojame pavidale kuro, eina ant va
rymo garintų mašinų, dirbančių visokiose 
dirbtuvėse, o kiek tos šilumos prapuola bei 
jokios naudos, ant atšaldymo, besitrynimo 
mašinos dalių ir tt.

Iš tirinėjimų pasirodė, jog, geriausiuose 
atsitikimuose, garinė mašina duoda vos ne 
vos J iki | naudingo darbo, prilyginant prie 
sudeginto ant jos varymo kuro; likusios “ ar
ba | dalys šilumos propuola be naudos. Tas 
paeina nuo to, kad mes suteikiame šilumą 
varančiam mašiną grūstuvui ne tiesiog, bet 
pirma vandeniui, kuris yra, teip sakant, tar 
pininku; vandens dalelėms reikia pereiti il
gą kelią,kol jos galės kelti mašinos grūstuvą, 
arba kitokiu budu atlikti darbą. Tokid bu
du vanduo kaipo tarpininkas, kaip pasirodo, 
pasilaiko sau milžinišką dalį pajiegos, o ati
duoda vos mažą dalelę jos, varydamas musų 
mašinas; daro jis tą patį, ką daro kapitali
stai, mokėdami darbininkui vos mažą dalelę 
to, ką užpelno darbininkų rankos. Supran
tama, kad butų daug naudingiau apsieiti be 
teip brangios, sunaudojančios sau teip daug 
pajiegos vandens tarpininkystės, arba apmai
nyti ją ant tokios, kuri reikalautų už savo 
tarpininkystę mažesnio pelno.

Takiu budu mes matome, jog teip gar
binama garinė mašina, perkeičianti šilumą 
į darbą, iš tikro yra tai barbariškas išradi
mas, naikinantis be jokios naudos teip daug 
šilumos, taigi Į>ajiegos. Geresnių mašinų 
gali būt daug ir tai visokeropų. Tokiu bu
do klausymą pavertimo šilumos į naudingą 
darbą galima išrišti visokiais budais ir be 
vandens tarpininkystės. 1

Pirmiausiai Erickson garinėse mašinose 
pabandė vandenį apkeisti ant oro; tas buvo 

■jau žingsniu pryšakin, kadangi čia nereikė
jo žudyti daug pajiegos ant perkeitimo van
dens į garą; bęt ir čia orą galima buvo šildy
ti ne tiesiog: dalį šilumos reikėjo sunaudoti 
ant sušildymo indo, kuriame buvo uždarytas 
oras; todėl tai oras turėjo atiduoti savo vie
tą kitam gazui, tokiam, kurį galima uždegti 
ten, kur norime atlikti darbą, taigi žibinimo 
gazui.

Gaziniai motorai atsirado antroje pusėj 
XIX šimtmečio ir rodėsi, kad jie kur kas 
geresni už senus garinius. Juose tarpinin- 
kystė, visoki tarpiniai veikėjai, rodosi likosi 
prašalinti: šildanti medega užsidegdavo vi
duryj turinčio grūstuvą cilinderio ir ta pa'- 
jiega, tas spaudimas, koks prie to darėsi, tie
siog darbavosi ant cilinderio grūstuvo. Ki
taip kalbant, šitose mašinose, nustu- 
mianti pajiega, kokia apsireiškia prie užsi
degimo gazo, darbavosi tiesiog ant cilinderio 
grūstuvo..

Rodėsi, kad klausymas nemėtymo be 
reikalo pajiegos likosi išrištas. Bet čia išėjo 
į aikštę kitos pašalines aplinkybės, mažinan
čios vertę naujų gazu varomų mašinų. Ma
šinas tas pagerino vokiškas inžinierius Lan
ge. Jo mašinos paėmė viršų ant panašių 
prancūzų padirbtų.

Nuo to laiko šitos veislės mašinos likosi 
pagerintos; išdirbystej jas vartoja vienog 
vien ten, kur nereikia didelės pajiegos; ten 
gi kur reikia mašinų kelių dešimčių, arba 
daugiau garinių arklių pajiegos, vartoja vis 
dar garu varomas mašinas kaipo parankes
nes. Mažoj vienog pramonėj, kur ne reikia 
dideles pajiegos, gazines mašinos pasirodo 
daug parankesnėms ypač miestuose, kur yra 
gazo dirbtuvės. Reikalingą gazą paima iš 
arčiausios išvadžiojančios gazą dūdos; ne rei
kia garinio katilo, kuris reikalauja daug rui
mo ir didelio atsargumo ir prižiuros; nėra pe
lenų, suodžių ir dūmų. Gaziniai matorai

gali būt parengti mašinų varymui kiekviena
me didesniame mieste, kur tik yra gazo dirb
tuvės; po kaimus tas vienog yra negalimu dėl 
stokos garo.

Gazas yra tai pajiega, kokią galima var
toti lygiai ant žibinimo, kaip ir ant varymo 
mašinų; gazinis žibinimas yra niekuom kitu, 
kaip perkeitimu chemiškų gamtos pajie- 
gų į šviesos energiją. Išmatavimai vienog pa
rodė, kad prie tokių perkeitimų daug mecha
niškos energijos prapuola kaipo šiluma. 
Ateities užduotė remiasi ant to, kad tokį žu
dymą energijos sumažinti, ant kiek yra ga
lima.

Teipjau ir ant apkurimo garinių motorų 
reikėjo išsižadėti žibinimo gazo, kuris duoda 
daugiau šviesom negu šilumos. Reikėjo su
rasti kitą gazą,duodantį daugiau šilumos, ka
dangi ant varymo mašinų šviesa ne reikalin
ga, mašinas varo vien šiluma.

Tokiu gazu pasirodė teip vadinamas ge
nėta tori nis arba vandeninis gazas, kokį aptu
rime, perleisdami vandens garą per įtaiky- 
tasdki baltai Į>arvai anglį*. Su pagelba šito 
gazo varo dabar gana tvirtus matorus. •

Tokiu budu dabar galima padirbti gazu 
varomus matorus gana drutus, duodančius 
pajiegą 600 net 1000 garinių arklių.

Tokiu budu mes matome, kad arinės 
mašinos, nors dar vis viešpatauja, bet baigia 
jau laiką savo viešpatavimo, joms atsirado 
jau gana svarbus konkurentai gaziniuose 
motoruose, kurie, laikui bėgant, užims vietą 
garinių mašinų teipjau, kaip tos išstūmė pir
ma vartojamus vėjinius ir vandeninius mo
torus.

Apart genera t orini o gazo, ant apkurimo 
matorų vartoja ir kitus, kaip antai kerosi no, 
benzino, gazolinus ir kitokius gazus. Juos 
vienog vartoja vien ant varymo smulkių.

Pirmu caru varomas bicyklis

silpnu motorų, kokius pritaiko prie varymo 
bicyklių, automobilių ir tt. Karėse tokius 
gazu varomus automobilius uždengią tvir
toms plieninėms blėtoms, aį>šarvuoja kanuo- 
lems ir leidžia į priešų eiles. Tokius a|*ėar 
v uotus automobilius turi jau angliška ir 
prancūziška kariumenės.

Kariuku apšarvuotas automobilius.

Kaslink budo uždegimo varančių viso
kius motorus gazų, tai ant tos dirvoš didžiau
sius pagerinimus padarė vokiškas inžinierius 
Diesel. Jis, su pagelba atsakančių spaustu
vų, teip suspaudžia uždarytus atsakančiuose 
rezervoaruose gazus, kad prie to jie pats užsi
dega. kada tik tas pasirodo reikalingu.

Iš skystimų, paverčiamų į garą varymui 
mašinų, naudojasi visur iš vandens; bet ant 
pavertimo vandens į garą reika didesnės šilu
mos negu 100°, pagal Celciaus termometrą: 
vanduo užverda prie 100° šilumos ir virda
mas, pavirsta į garą. Yra vienog skystimai, 
ant kurių pavertimo į garą reikia daug ma
žiau šilumos: antai ant pavertimo į garą et- 
herio užtenka 35° šilumos, pagal Celciaus 
termometrą, taigi tokios, kokią šutei- 
kią saulė šiltoje vasaros dienoj. Prancūziš
kas inžinierius du Troublet,1850 metuose, už
simanė pabandyti pritaikyti ant varymo ma
šinų kitokius skystimus. Daug buvo bandy
mų ant pritaikymo aut to ethero. Bandė 
rengti mašinas, kurias varė vanduo ir ethe- 
ras.

Tose mašinose vandens garas, atlikęs 
darbą, ėjo į katilą mašinos su etheru, paver
tė etherą į garą ir pakėlė to garo temperatū
rą iki dideliam spaudimui. Tos mašinos 
vienog pasirodė per daug j>avojingoms, ka
dangi ethero garai tankiai užsidegdavo ir 
explioduodavo; tos naujos mašinos, kaipo ne 
praktiškos, likosi užmestos.

Paskutiniuose laikuose vokiški inžinie
riai: Berendt ir Zimmerman, padirbo dvigu
bos pajiegos mašinas, kurios randa vis pla
tesnį pritaikymą.

Mašinos šitų inžinierių yra teiposgi dvi
gubos pajiegos. Iš pirmutinės dalies eina 
vandens garai j kamerą, kur eilėj dūdų yra 
skystimo pavidale sierinė rūgštis, užverdanti 
prie 8°Celciaus termometro šilu mos, taigi prie 
temperatūros mažai įkurto kambario. Įšil
dyta garo, turinčio 100°šilumos, sierinė rūgš
tis greitai pavirsta į didelio spaudimo garą,

(Tolinus bus )

ATŠILAU KM A 8-
Kun. Varnagyris, savo atsiliepi

muose, patilpusiuose: “Žvaigž
dėj,” “Viltije", “Katalike”,“Sau
lėj” (dar be abejonės patalpįs 
Tėvynės Sarge”, “Kryžiuj” ir 

I “Biuletine Mielaširdystės Darbo,) 
I reikalauja darodymų teisingumo 
• mano korespondencijos, ypač da- 
i rodymo keturių punktų. Darody- 
mų tų ne galima kitaip padaryti, 

į kaip tik ant vietos, per išrinktą 
Į tam tikslui garbės sūdą, nes kitaip 
kun. Varnagyris vis sakys, kad da
romi jam užmetinėjimai yra mela
gingi, nors priešingai liudytų ir 
anuotai iŠ dangaus nužengę. Iš 
tikro nerastum ant svieto gal kito 
žmogaus, kuris pavadintų mano 
korespondenciją melaginga, kadan
gi Brooklyne tūkstančiai žmonių 
patvirtįs mano paduotus faktus. 
Kadangi kun.Varnagyris skiria 100 
dol. ant tautiškų reikalų tai ir aš 
paskirtu teiposgi 1100; katrai pusei 
garbės sūdąs pripažįs melagystę,ta 
pusė turės užmokėti 100 dol. AŠ, 
mano korespondencijoj paduotus

1 faktus apsiimu darodyti.
1-o. Kad kun V. rašė laišką pas 

Į slidžią reikaluose baudimo suareš- 
1 tuoto banyčiojež Bergelio; 2-o. 
I kad Šerifas, ar ten detektyvas, per 
' išmuštą langą galėjo prisigriebti į 
vidų ir suareštuoti kunigą; 3-o. da- 
rodysiu, kad kun. V. ilgiau kaip 5 

| minutas buvo arešte, ir 4-o. daro- 
i dysiu, kad suareštuotu žmogų mu- 
' šė bažnyčioje. Taigi apsiimu da- 
rodyti visus tuos faktus mano ko-

■ respondencijoj, kuriems kun. V. 
užmeta melagystę.

K. V. pasigarsino nekaltai įžei
stu ir reikalauja darodymų; jeigu 

i jis ne kaltai įžeistas, tai kodėl ne 
skundžia manęs į valstijos sūdą? 

į Kun. V. reikalauja nuo manęs da
rodymų teisingumo mano jam da
romų užmetinė;imų, tai kodėl ne- 

. reikalauja tokių jau darodymų nuo
■ angliškų laikraščių reporterių, ku- 
Į rie tą viską daug plačiau aprašė? 
į Kodėl ne reikalauja darodymų nuo
laikraščių: “Brooklyn Time”, 

I “Union Standard”, “New York 
World”, “$ewark News” ir nuo

■ kitų, kurie suareštavimą kunigo 
gana plačiai aprašė? Kada kuni-

| gą vedė į šaltąją, suaugusių ir vai- 
l kų, kaip prie ugnies, daug subė
go.

Kadangi kunigas ne paduoda, 
kokiu budu reikia darodyti ir kur 

i sudėt pinigus,tai aš užmanau tokį 
programą, ant kokio kiekvienas 

i teisybę mylintis turės sutikti ir ant 
paskirto laiko prašau pribūti į vie
tą, nes salė jau paimta pn. 73 

| Grand str. Brooklyne,ant 23 d. Šio 
mėnesio, t. y. seredoj prieš Kalė
das, vakare. Ant sūdo tegul ku
nigas atsiveda 15 vyrų, bet ne baž- 
nyčios darbininkų; aš iš savo pu
sės pasikviesių tiek jau. Perdėti- 
niu to sūdo galės būt kad ir da- 

i bartinis parapijos prezidentas, iš
rinktas Brookftno parapijonų.

i Prieš tuos tai žmonis aš viešai da- 
[ rodysiu teisingumą tų faktų,'1' ku
riuos kunigas laiko už melagingą 

' apšmeižimą ir reikalauja darody-, 
mo jų teisingumo. Nutarimus ir 
faktus atkartos laikraščiai. Po 

' 100 dol. susėsime grynais pinigais 
' pas atsakantį žmogų prieš pradė
jimą sūdo. Po nusprendimui jis 
nusiųs ant tokių tautiškų reikalų 
tą 100 dol., ant kokių nuspręs iš
rinkti sudžios. Jei kunigas ant 
paskirtos dienos ne pribus su savo 
žmonėms ir nenorės išklausyt da
rodymų, tai dalykas bus pabaigtas, 
visuomenė spręs, katroj pusėj yra 
teisybė, o kas muilinimu akių 
žmonėms stengiasi teisybę paslėp
ti.

Jonas Naujokas.

yra tai žinomas Amerikoj, buvęs 
Susivienyjimo prezidentas,kunigas 

i Žilinskas. Rd.) ir jis savo kalboj 
siundė dievočius ant bedievių. Tas 
yra ne tiesa.

Prakalbas parengė čianykštė 
“Giedorių Birutės Dr-tė. Savo 
kalboj kun. Žilinskas neužkabinė
jo nė bedievių, nė katalikų; kas 
buvo ant prakalbos, tas gerai tą 
žino.

M. S.

Atsišaukimai.
Nr. 47 “Lietuvos” patilpo ko

respondencija mano kaimyno, p. 
Sinkevičiaus, kurioje jis, terp kit
ko, nusiskundžia, jog aukos sudė
tos laike prakalbų Drės Želvienės 
Ansonijoj nugrimzdo jų rinkėjų ki- 
šeniuj.

Skaitau už mano pareigą išrodyti 
visą neteisingumą korespondenci
jos, kurioje korespondentas ap
šmeižia be pamato. Laike pami
nėtų prakalbų surinkta $7.05, iš 
kurių $3.00 užmokėta už salę, $3 
sugrąžinta Drei Želvienė!'kelionės 
kaštų, atlikęs $1.00 nusiųstas į 
“Lietuvos” redakciją p. M. Ans- 
kaičio (taspakvituota nr. 16 “Lie
tuvos.”) į kankintinių kasą.

Nesmagu yra girdėti viešus ap
šmeižimus, ne smagu prašyti laik
raščio,kad atšauktų patilpusius ap
šmeižimus, kadangi aš suprantu, 
jog laikraščiai ne ant to yra, kad 
juos kiekvienas pripildytų niekam 
nenaudingais ginčais ir apšmeiži
mais, bet šitame atsitikime netei
singo apšmeižimo ne galima buvo 
praleisti.

M. Vokietaitis.

Neseniai “Lietuvoj” patilpo ne
teisinga korespondencija iš Phila- 
delphios, kurioje buvo pasakyta, 
buk čianykščiai Kaulakio šali
ninkai parengė prakalbas, o ant 
kalbėtojaus užsiprašė žinomą lie
tuvių piudytoją, kum Žilinską (.re
dakcija visai nežinojo, kad kores
pondencijoj paminėtas Žilinskas

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dr-te Ssv. Franciszkaus 

Ber. loez teatra „Betlejaus Berneliai'* 
subaloj, 26 gruodžio, 1903. Pulaskio 
•alėja. 300 8. Ashland ava. Urpe 17 Ir IK 
ui. Sale atsidarys 6 vakare, teatras 
prasidės 7 JO. Pu teatrui bus balius. Ti
ktam prekes 25c. 35c. Ir 50c. Visus lie
tuvius ir lietuvaites ssirdingai kvlecsia 
atsilankyti, pamatyti puiku teatre ir ant 
baliaus drauge su visais pasilinksminti.

(25—12) ‘ Komitetas.
Kuopoa.

Auszros Draugystes kuopos turi pilna 
autonomija. Surinktus nuo sąnariu mo- 
kesctius kuopos prisiuesia Centraliss- 
kamKasierlui, vardus gi sąnariu Ir kiek
vieno mokasesiu rokunda prisiuncaia 
Cenlr. Finansų Sekretoriui.

ICeikalingiSM Kunigui!
Lietuviuką Neprigulminga Kataii- 

. k taika Visu Szvenlu parapija VVaterbu- 
ry, Conn., reikalauja klebono, Todėl 
Jeigu kurstąs guodotinu lietuviuku ku- 

I uigu malonėtu darbuotis ant naudos 
virsi minėtos parapijos, meldžiame atsi- 
uaukll kuoveikiausiai ant uio adreso.

Jonas Žemautauskas,
39 W. Purter sL, Waterbury, Conn.
Adreaal viraziuinku , Aazros* l>-ea 

I Prezidentas A. L. Jraicsunas, M. D.
167 W. 181 h si, Chicago, III. 

Kasiertus A. Olszevskis,
924 33 rd M., Chicago, III.

Susinesz Sekr J. Ssernas,
5236 Indiana av., Chicago. Ui. 

Fin Sekr. A. Lalis,
5236 Indiana av., Chicago, III. 

Prut. Sekr. J. Žukauskas.
167 W. IKI h si; Chicago. III

Brooklyn, N. Y. Susivienyjimo Lie- 
, tuviu Laisvamaniu kuopos bus laikytas 
| susirinkimas, 13 d. gruodžio 2 vai. po 
pietų, po nr. 73 Grand ai. Brooklyn. N. 
Y. Tra labai svarbiu reikalu. Apart 

' paprastu užsimokėjimu mėnesiniam ir 
dalinimo „I>arbininko Balso” bus ap
svarstytas reikalas giesmininku. Už 
prašiom visus, ypecs tuos, kurie galėtu 
prie giedojimo prtsideti.
K Balėnu n aa. 256 Grand sk B'lyn.N.Y.

TrustriM Ir lialiua!
Ant Kalėdų bus perstatyta Drama 

penkiuose aktuoae
Mindaugu pirmas Lietuvos karalius. 

Csion bu» (terūkyta gyvi paveikslai mu
su proseniu, ju darbai ir klaidos.

Kaip pasielgė Mindaugu po knssto ir 
abelnai kaip ta syk lietuviai mane apie 
kryžių ir krikasia Parodo priežastį 
Mindaugto mirties ir kiti istonsiki dar
bai dideles vertes bus perstatyti. Taigi 
ui prašiom s nuoazirdžiaj vyrus, moteris 
ir marginas atsilankiiie ir perleistie ver
ta f« m mojimo laika.

Atsibus 25 d. gruodžio (Petnyczioj) 
1903 m . Paiece saloje (Gargi no) 93 
Grand st. Brooklyn. N. Y. Prasidės 
nuo 7:30 vakare. Po teatrui bus balius 
Inžanga 75c., 50c ir Z5c.

Per 8. Daukanto D. D-ste, Komi'etas.
Thomas W. Va. 25 Novembeno atsi

buvo lietov įsakas teatras po vardu „Po
nas ir Mužikai", katras susidėjo isz 13 
ypatų;

1. Bailiaiviene, sena ūkininke p. J. 
Stovgaitiene.

2. Ltudyte, anūke Baltruvienės, p. E. 
Kleksite.

3. Ignacas Bajonis. jaunas ūkininkas, 
o paskui kapitonas, pasavintas Liudytos 
jaunikaitis J. Krane aukas.

4. Stonis, senas kūmas Baltruvienės 
jaun. F. Keblaitis.

5. Albertas Magerskis, jaunas ponas 
valscsiaus A. Daptus.

6. Araburda. jo mtlimas urėdas jaunas 
p. T Martinaitis

7. Onute, paniekiu millmoji Magers- 
p. O. K ule viešime.

8. J uoiapaa, senas Klebonas p. J.Beb- 
laitis.

9 Dudutis, vargam išira p. J. Sabas.
10 Jonas, senas Urnas Mage raki o p.P. 

Kulevicsia.
11. Lei šeria, žydas preke jas p. J. Jan

kus.
12. Barelis žydas preke jas p. A. Gri- 

malis.
13. Tomka, jaunas Urnas Magerskio 

p. 8. Pranckieti.
Po teatrui buvo šiokiai, o muzika bu

vo pirmos kliasos, kad szoko Ui net ko
jos paczioe kilnojos. Jonas Jankų t.

Jis pers ar kas įeitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

A. Krlauciiunas,
P. O. Boz 611, Bchenectady, N. Y.

(11-12)
Pajiesskau saęl szvogerįo, Kazimiero 

Siillnsko, Kauni) gub., Telsslu pav., 
Varnių vo!., kaltpo Domeikiu, 5 metai 
atgal gyveno MirqueUe, III. Jis pats 
ar kas aitas teiksis duoti žine ant adre
so: p

Aniaiįu Zubrickis,
4528 8. Paulina g., Chicago, 111.

Pajieszkau savo dėdės, Juozapo Jo
ciaus, 8 melai atgal gyveno Woroester, 
Maus Jis pats %r kas kitas teiksis duoti 
žine ant adriso: į

Ign. Klmonlaa,
14 Waterloo st. j Readvtlle, Mase.

Pajieszkau savo szvogerįo Julljo 
Medetkos Kaupo gubernijos Rasei
nių pa vi etos, parapijos Ratavo, perei
tos vasaros Liepos mėnesyj buvo atva
žiavęs pas mane 'ir paskui įsivažiavo ir 
aake jeigu kur įpaistoaęa tai duos man 
žinoti, todėl norpezia žinoti ar ne patiko 
ji kur kokia nelaime. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Joe lįanuszeerskis, 
Boz 128, j VVestville, III.

Pajieszkau savo szvogeriu, Mikoloir 
Bronislovo I. Cpepeusku, Aleksandro 
Szerksznio, teij(gi ir Bronislavoe Možei- 
k i ules, paeina i|i Kauno gub., Bziauliu 
pav., isz parapijos Joniszkiu, molai at
gal gyveno Duąuesne. Pa. Jie palys 
ar kas kitas.teiksis duoti žine ant adreso:

8 te p. Morkūnas,
4550 8. Justine M., Chicago. 111.

Pajieszl(*u J4no Barono, Kauno gub., 
Bsiauliu pav., tyruzdžiu vol., isz kaimo 
Mažeikiu, pirataus gyveno Duquesne, 
Pa. Jis pats ag kas kitas teiksis duoti 
žino ant adreooj,

Pežer Tautkus,
P. O. Boz 548, ■ Waterbury, Conn.

Pajieszkau rk/vo draugo, Juozapo Bra
zio, Kauno gutT, Raseinių pav , 3 melai 
atgal gyveno Michewoke. Ind. Jis pau 
ar kas kitas teljcsis duoti žine ant adre
so:

Izi^or Szlmkus,
212 McRaynoldbt., Grand RapidsMich. 

!' (18—12)

Pajieszkau savo brolėno. Andriaus Sa- 
ba'czio, Vilniaus gub , Traku pav., kai
mo Btfrboniu, fnetai atgal gyveno Wcy- 
mouth. Mass. p is pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

K. Sabams.
30 Ri verst., I- So. VVeymouth, Mass.

Pajiesskau įžavo brolio, Pranciszkaus 
Zoringiu, Kaupo gub., Raseinių pav., 
Batakių parap- kaimo Griblaukiu. Jis 
pats ar kas k ižas leinsis duoti žine ant 
adresu:

Peįras Zeringis,
304 N. Chioagtj. st., Kenosha, IVis.

Pajieszkau ^ntano Puszinskio, Kauno 
gub.. RaaeiniUįpav., isz miestelio Jur
barko. Jis pajs ar kas kitas teiksis duo
ti Žine ant adreso:

FrsDciszkus Rakauskas,
121 K (.termai^ ai.. Erie, Pa.
Pajieszkau dalios merginos ant apsi ve

dimo nt-senesnks kaip 25m..nes ir asz esu 
neseneenis kaiip 25m. JeiOu kur tokia 
randasi auiszaukite ant szio adreso.

granas J&cis,
P. O. Boz 102. ri 8o. St Paul, Minn.

Pajieszkau ŽSvo pažystamu, Franciaz- 
kaus Gedro ir FelekeoFokaus, abudu 
Kauno, gub., Rauliu pav. Jie petv* ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Ant Strazdauskis,
1 Columbia et... 8o. Adams. Mass

Vyrams.
Geri ir dorį vyrai gali gauti geras ir 

doras peczias lietuvaites neseniai alva- 
ževusee isz Lietuvos. Adresuokite ant 
adreso:

Martin Iczas
(18—12) L Lead City, 8o. Dak.

Dykai!
į Gražu dideli ir labai gera kalendorių, 
verta 25c. Kauni dykai, jei užsiraižy
si laikraszti,,Lietuva” ir užmokėsi 22.00 
už viso meto prenumerata isz virszsus. |

Į ..Lietuva” yra didžiauslas ir geriausias 
i isikrasztis visoje Amerikoje. Joje rasi 
; daugiausisi svarbiu žinių ir naujienų. 

Atsiusk 22.00 su savo aiszklu adresu
> t) gausi „Lietuva” kss substa per visa 
į meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo ..Lietuvos” 
įsileistojo, adresuodamas teip:

A. OL8ZEW8KB.
934 B3rd 8t. Station 60. Chicsgo, Iii.

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

i tus B rok lyne. Philadeiphijoj, Balti mo- 
reje ir Shenandoah.

Bztai agentu sdresaL
E. Froones, 73 Grand st.

Brooklyn, N. Y.
J. Brszinski, 1225 S. 2nd st.

Phlladelphia, Pa.
Wm. J. Morron,

j B. E. Cor. Sharp A Camden sta.
BaJtimore. Md.

Joe Vai ūkas. 306 W. Coal st, . 
Shenandoah, Pa.

Pas saituos agentus gausite „Lietuva* 
ui 5c. kas »u bala

Dideles ir mažos sales
baliams, teatrams veseilioms, šiokiam* 
mitingam* ir tt. pigiai ant parsamdymo. 

i Darbininku draugystėmis už dyks At- 
tizzaukiU in sali u na po nr. 3626 South 

I Halsted st.
Pigiai ant pardavimo ant dvieju fami- 

lijų mūrinis namas su lotu, erti szv.
I Jurgio lietuviszkos bažnycnos. Dasiži- 
nokite „Lietuvos” redakcijoj.

Reikalingas vyras kuris gerai mo- 
< ka duona kepti, mokestis gera. Atsi- 
uaukite ant szio adreso.

Jos Bu z* k A Co.,
8 Colton st.. 8o. Boston, Mass.

(18—12)
Reikalauja maimeriu in anglių ka

stytes vakarinėse valstijose ir paprastu 
darbininku in miszkus Michigan ir Wis- 
consin valstijose. Auiszaukite pas

J. Lucas, agent,
122 La Baile st. Room 6.

Chicago, III.

Lietuvibzka įlanka.
(Uždeu 1888 mete.)

Biuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
* visas dalis svieto. Parduodame Laiva- 
Ikortos ant greicziausiu laivu. Paeito 
. Su. No. 8.

8. Mack,
212 First St,, Elizabeth, N. J

Lietuviai pa* aava. 
FR. M<K'KE5 1CZE,

83 Endicottst., Boston. Mass
Biuncziam pinigus in visa* dalis svie

to, parduodam laivakortes ant visu lini- 
niju, atjieszkom dalis Lietuvoj, neturin- 

į tiems pinigu parvažiuoti in tėvynė duo
dam darba ant laivo kur gali parvažiuoti 
už dyka. Žodžiu sakant mes viską kas 
uk yra reikalinga, pagal iszgale. pada
rom. Kreipkitės prie.mus, o busite už- 
ganėdyti. (11—12)

Naujas A paarsi n i mas.
Tautiecziai Lietuviai pasiuva.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
ralile gaut visko, kaipo Ui. dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi.I^enciugeliu 
auksiniu ir paauksitu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, azpilku, kompasu, kol- 
cziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir ciiinderei dėl grajinamu maszinu- 
kiu. .Maszinukes dėl raszimo gromatu. 

! Monu knyga ir visokis prieuisas dariniui 
sztuku. Istoriazkos knygos kokios tik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknygių, dideliu ir mažu ir visokiu 

| abrozeliu. Puikiu popieru gromatoms 
•u pavineziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigiu prisiuskite 
už 5c. msrke ir gausite katalioga, ku- 

| riame įasite apranyma visu daigtu ir ju 
pn*kes. I‘a* mane tavorai geresni kaip 
visur. Adreaubkite teip:

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

(IS-D

Chicago Heughts. III. 25 d. lapkriczio 
pasimirs, mano pati Ludgarda 34 
metu senumo, tapo palaidota 28 d. lap- 
kriczįo, Katahkiszkoee kapinėse, Chica
go Ijeighta, III. Paėjo isz miestelio 
Telsziu, Kauųo gubernijos. Paliko savo 
pora yaikucziit, mane didžiauseme nu
liūdime. L
A. Bukurskis, 1414 Wentworth ar.,

Chicago Heights, 111.
Chicago. 7 d. szio menesio pasimirė 

ežia Izidorius JNovakauskis 40 metu, dar 
nevedąs* 8>rgo tik nedele laiko viduriu 
liga, kure rodosi gavo nuo peniszaldy- 
mo prie darbo ledu sklepuore. Paėjo isz 
K a” no gub., ■ Raseinių prv., Nemaksz- 
cziu parap. Czia liko jo brolis ir sesuo. 
Palaidotas tapo 9 d. szio menesio su mi- 
szioms szv. Jurgio bažnyczioje, ant Chi- 
cagos lietuviszku kapiniu.

Musu darbas yra musu geriausias apgar
sinimas.

2 Kriaucziai 2
Palionis ir Ziochar«*wlcze,

3312 8. Halsted st.. Chicago, III.
Messiuvam visokius drabužius, pig ai 

ir vis naujos mados. Prastom atsilan
kyt ir persitikrinę duokit mums pra
džia o mes jus užganėdinsi m. Musu dar
bu yra musu geriausias apgarsinimas.

M AMŽINA, kuri alidrnkuoja Taml- 
stos verda Ir pravarde, sn auksine 
plunksna, alaveliu, siramelo paduszke- 
le ir peczetuke...................................... 2čte

Burtininko knygele — Kuri pasa
ko kaip galima su kazyroms atspėti kiek
vieno žmogaus laime......................... 2Ae

Burtininko vinis: — Kuria galima 
perkiszti per piratą ir ne padaryti ne 
jokio zooko ant pirato, kad nieks nesu
pranta kaip tas pasidaro....................20c

Burtininko butelukas: — Kaipszi 
buteliuką paverti ant szono ui guli, o 
pasUtyti jo nereikia, nes pats atsistoja, 
o kaip kium paduoti ir liepi teip pada
ryti. ui jokia rodą to ne padarys, nes 
kaip tik nori parversti, pasakai stok ir 
tuojatte auistoja............. °.................2Ac

Btapie Noveity House, 
32/53 Illinois Court, Chicago, 111.

TIKTAI 20c.

Ui tuziną popieru dol gromatu raszy- 
mo su visokiom pavinezevonem ir su
gražiausioms kvietkom pagražytos.o ant 
kitu kito vietoj kvietku prilipyti gra
žus koliaravi a b rožei i ai, žodžiu sakant 
gražiausios popieros ant paoaulM. Prie 
kiekvieno tuzino pridedant puiku auk
suota abrozeli, o 5 tuzinai už 21.00. 
Atidaromi abrozeliai arba altorėliai po 
15c., gražesni po 20c., popieros gromatu 
raižymui su suksuotais kraaztais ir ati
daromos) kvietkom 1 už 10c. gražiausios 
1 už 15c. Teipgi užlaikom didele visokia 
knygų krautuve. Atsiusk savo adrass, o 
gauti mu» katalioga ir pasirinksi ka no
rėti. Reikalaujam pardaviku ir duodam 
gera uždarbi. Adresuokite teip:

A. ZVINGILA8 A Co.
P. O. Box 234 * Lawrence, Mass.

Ar slenka Plaukai?
Ar nori kad ant plikos gal

vos užželtu.
Kurie nori iszsigydyti ir prastai i n ti li

gas, tegul kreipiasi prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. Brundžos, o su kurio rodą 
tukataneziai ligonio trumpame laike pa- 
aigelbejo vien tik pagal jo metodą ir hy- 
geniszka užsilaikymą ir u.

Klausenti rodos per gromatas adresuo
kite sziteip:

J. M. Brundra Co.
Ne e York A Brooklyn, U. 8. A.

Ant t? Akmena
RiilrotdUitroaelis

Pab-BiuotM rejruliato- 
nn» pasakė aSaukamas 
ir •Sataioiaaa.vrruzkM 

n»< u-rmkaK IK ku» 
aczac i-LarriTza, 

haaUa< lakaz-
<<M. gražiai Uzmarna- 
»>» G»rai laika laiko. 

. patingai Unka griežia 
aeliodarbiaiakaaa ka
rte reikalau)a gere laik 
rudelio Graraalvotaa 
ant 20 mels. Per »zta M 
diena met įleneiae ezi

laikrodėli ai tvienea kan muse prialune eavo 
adr-ea ut $5 78 C O D Pn apžiareU^eL Jei 
Mitink* atmokėk ezpH-eei ffi.TS ir kaazine atve
žimo ir paimk laikrodėli. >i netinka neimk ir 
nemokėk ne oenio Savo astornoae ns toki pat 
laikrodėli notni t® itK aekea pleitytea lee- 
cluge.it dykai »u kiekviena laikrodėliu.

Eicelsior W*ctch House,
Lees Bldg., Chicagt), I1L..

AR SERGI?

MT LIETUVISZKA PREKYSTE.
Arreikalauij laikro

dėlį, lenciugelį, žiedą, 
armonika, skrypka, ir 
visokių ‘kitų daiktų. 
Ta viską gali gauti 
pas mus ‘dideliam pa
sirinkime.

Ižsiunčiam daiktus į 
visus Amerikos mies
tus ir miestelius save 
kaštais. Jurgis A. Da
mijonaitis dabar lan
kosi po lietuviškas ko
lonijas, pas jį galite 
apsisteluoti visokius

daiktus,'arba rašykite reikalaudami nau
jo 1904 m. KATALIOGO, prisiųsdami 
ui 6 centus markę dėl pačto kaštų. Adre.

lavuZiu^paakhis, uikietejima viduriu, t jaunua 
X baisiui sapnus, sunkuma kojoac. jeigu iszeina 
wkla naktyje ar prie nusisslapinimo. jeigu negali 
miegoti ar valgvti. jeigu esi nuvargęs rytmety), 
esi baugus, gėdingos, nusiminęs, jeigu lytiazkos 
laivs m nusilpoeje. tai musu EtBKTBoe J roeva 
prnszalrs visas minėtas symptomas. priduos tnag 
necizma ir gyvybe visam kūnai, meile, tvirtuma 
ir linksmumą,'sutvirtina nusilpnejusias nonas; 
vienu žodžiu padaro žmogų kaip naujai rimuok 
Szita Elektros Juosta nesziojasi ant gryaokunoir 
turi stebuklinga gvdanciia galybe virsi minėta 
Itentejimu. Mektrika dabar vartoja garsiausi dak
tarai. nes ka elektriką padam Ui gyduoles ne- 
instengia Prisiusk už So. marke o gausi knyga M 
paveikslais ir pilnu apraszymu kaip reikia uuk- 
gydvti be daktaro. o

JOHN’S SUPPLY HOUSE 
3215 S. MORGAN 8T„ CHICAGO. ILX.

Pajieszkofiniai.
Pajieszkau savo brolio, Stasio Micke 

viesiaus, Suvalkų gub., Naumiesczio 
pav., Dobrovalee gm. Zapyszkio parap., 
kaimo Naujienos, 8 metai kaip Ameri
koj,5 meUi atgal gyveno Forest City, Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso.

Ona Kubiliene, 
49 Markins La ne. Wilkes-Barre, Pa.

(11-12)
Pajieszkau savo brolio, Jono Avižienio 

Suvalkų gub.. Marijampolės pev.,Jieva- 
rsvo gm., kaimoBlluvisskiu, 3 metai at
gal gyveno Spring Vai ley, III. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad
reso:

Andrius Avižienis, 
943 So. 2nd st., Phlladelphia, Pa.

(11-12)
Pajieszkau savo sunaus FrankMuraus

ko, Kauno gub.. Raseinių pav., sodžiaus 
Prapienio. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Ikonas Marauskas,
(11—12) Seattle, Wash.

Pajieszkau pažystamu Jono Paszkaus- 
ko ir Juozapo Palasausko, abudu Kauno 
gub., Panevėžio pav., parapijos Szidla- 
voe. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

Mlkolas Akelaitis, 
cfo Garber, Carteret, N. Y.

(11-12)
Pajieszkau savo dedas Jono Rama- 

uausko, Kauno gub., Sziauliu pavieto, 
Trišakiu v oi., sodžiaus Pažemgrimdžiu.

Gera vieta Wnt uždėjimo lietuviszkos 
Grose r nes ar Buczernes, kur jau yra ge
ras skaitlius apsigyvenusiu lietuviu, 
netoli Ijetuvisskos parapijos, buczernes 
ne grosernes ežia dar nėra. Rsszykite 
ant adreso:

Jos Skinderis,
, Port Washington, Wia

M. 1. DAMIJONAITIS,
3108 8. Halsted si , Chicago, II

“AU8ZKOS” l>r-tei« fondais, 
bentnioklnaneziai lletuviNzkai 

Jaunuomenei.
B. S.JHiglinas, W. Lynu, Mass...22.48
Chs» Jurkus, Chicago, 111..................90
Surinkta ant szermenu p. Ban-

cevicsiaus sesers,Szkolijoj................21.46
Busiv. L. A. 21 kuopa VVestvil-

le, III., per M. Dervini ....................210.00
Watežburio lietuviai per J. Ta

rei la............. ... . . ..................................21.30
L. Ereminas, New Yark...............21 00

* Buvo 2304 72
Sykiu 2326 70

Waterburio checkio sukalėk tavi mas 10
Lieka 2326.60

AukoN V18ZTALIUI.
8. Stokes, Pana, III.............................20

Buvo 215.70
Sykiu 215.90

Aukoti kankintiniaiUM
S. Stokos. Pana, 111.............................20
Surinkta ant szermenu p. Ban- 

cevicziaus. sesers, Szkolijoj...........22.00
Susiv. L. A. 21 kuopa, VVeslvil-

le, III., per M. Dervini........................210.00
New Haven lietuviai, per Joną

Kozlauska .......................................... 21.66
L. Ereminas, New York......................50

Buvo 217.77
Sykiu 232.13

Apsiriko.
Poni Armstrong sykį įbėgo į 

vakzalą uždususi, o matydama iš
einantį trūkį įsėdo į jį ir trūkis 
pradėjo eiti. Kada konduktorius 
pradėjo rinkti tikietus, moteriškė 
apsižiūrėjo kad klaidą padarė sės
dama ne į savo trūkį ir ant pirmos 
stacijos torėjo išsėsti. Čia 
turėjo laukti čielą naktį ant kito 
trūkio, belaukdama nuvargo, suša
lo ir pailso. Ne yra tai šis pirmas' 
atsitikimas kur žmonės kenčia per

Motslaine drapanų kirpimo.
Szi mokslaine mokina kriauezius pui

kiausio drapanų kirpimo, visose szalyse 
Amerikos, kurie negali pribūti asabisz- 
kai, tai mes jiems prismcziatne lekcijas 
ir gvarantuojame iszmokyli teip gerai, 
kaip ir asabiazkai. Raižydami iaiazktu 
dėl pilnos informacijos, adresuokite 

i teip:
The Chicago Cutting School, 

2020 Michigan av. Chicago, 11L

Sveikata už $1.00
Ar slenka plaukai, ar skauda gal

va, ar gelia dantis, jeigh teip, Ui 
ateik pas mus arba raszyk, o asz viską 
iszgydysiu, kaip Ui užkimszima nosies, 
szalti, žodžiu sakant viaka, adresuok 
teip: George Pupauski,
873 33rd zL, Chicago, 11L

Ant Keiedu.

LaiNvanianianiN.
L. Eremidss, New York....................50

savo klaidą. Vieton gerti Trinerio 
Amerikonišką Elixirą Kartojo Vy
no, to geriauŠio kraujo valytojo ir 
pilvo reguliuotojo, tai geria kito
kius padirbtus skystimus, vieton 
eiti keliu vedančiu sveikaton, tai 
eina keliu ligon vedančiu. Trinerio 
Kartusis Vynas susideda iš gryno 
Kaliforniško vyno ir parinkčiausių 
žolelių ir greitai prašalina pilvo li
gas. Geriause gyduole silpnoms 
moterims, nes sudrutina pilvą kad 
galėtų priimti valgį.

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

Chicago, III.

Betlejsus stsinele dovanu, kaspsrzi- 
t rauks 5 tuziūius popieru su gražeis ap
skaitymais ir *u koperlaie, o kas pirks 
500 popieru už 25.00, tai gaus auksini 
žiedą ir betleju dovanu. Lenkiszku po
pieru 450 kasztuofa 25 00, ui gaus žiedą 
dovanu. Adresuokite:

Geo Baronas,
2011 Carey Alley, 8. 8. Pituburg, Pa.

SVEIKATA už 25c
Skaudėjimas kaulu, strėnų ir galvos; 

sziurpuliai, nerimastie, cziaudejuuas, bė
gimas glvtes, i&zdžiuvimas nosies ir bur
nos, kosulys, paeina nuo perezalimo ir 
uialeriszku nuodu kūne. Vienas baksiu- 
kasJohn’s Kold-Kura iszgydys minėtus 
kenkimus, 25c. Kataliogas visokiu gy
duolių su aprašomais daug ligų dvkai.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
3314 MOSPRATT ST. CHICAGO. MA

cluge.it
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Hei, Džianai, tai šiądien vėl pavėlavai į darbą. 
—Jes, po šimto pypkju. Frenk, jau antrą sykį šią 

tik uinbukaM ir tru- 
belin su mano laikro
dėliu, vieną dieną 
skubina, kitą vėluo
ja, uė [>ats Saliamo
nas negalėtų laiko 
sužinoti.

Matai, Džianuk, 
juk ir aš turiu laik
rodėlį, nepamal lako
tą su 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 |>er 8 me
tus visėjo ir dabar ei-

A. Szilingis, 
John Bajorinas 
ir kikilietvisz- 
ki pardavėjai.

Didziausis Rankios
Szventiniu tavoru kuomet 

nors iszdetu. Puikios Pateri 
nos ir Ziponai, Gražus Szilkai 
ir Ceikiai. Dailus Baldai ir Kau
rai, Gražus drabužiai dėl vyru 
ir vaiku. Brangenybes ir laik 
rodžiai ir visa apstis žaisliu 

Alsiveskit Vaikus Pamatyt Bevytas 
DOVANOS DYKAI DEL VISU.

$5.000 vertes bus iszdalyta dėl visu 
perkaneziu. Mes ta darom, norėdami 
idant atsilankytumet pas mus su Ka 
lediniais pirkiniais. Dovanas duosi

me kozna diena ir vakarais sulyg 
Kucziu vakaro. Skaityk ir isz 

siskirk dovanas.
Dovhiiossu#! pirkininin

Baltas dailus abrusas 18x34 didu
mo. čaystas lininis, 2 skepecziukes 
dailiai atsiuleto* sn iszsiuvinetais 
kam paia vertos po 8c.

Puodukai, torielku les dailiai pa
margintos, vertos 15c.

Moline spiautuve dailiai nudažyta. 
verta*15c.

Puse tuzino Malacco sidabro arbati
niu szauksstuku, verta 15c.

Stikline cukrinyczia, pjaustyto sti
klo, verta 20t.

Paveikslai didumo 16x20, visokiu 
perstatymu verta 25c.

Veidrodėlis nikeliniais rėmeliais, 
verta 25c.

dėtas susidedantis isz peilio, szake- 
liu ir szauksztuko. sudėto i n daile dė
žutė, vertas 18c.

Stiklinis gurbelis visokio dažo, ver
tas 15c.

L zbonas dėl pieno, 2 panešiu didu
mo, verias 25c.

Paveikslams rėmai, labai dailus, 
verti 18c

Indas dėl sviesto, pi austyto s tįsio, 
vertas 15c.

Ir daugybe kitokiu daigtu.

Naktine lempa, verta 40c.
Margas puoduką ir torielkute, verti 

50c.
Krortine bonka vyno ruksztaus ar

ba saldaus
Stiklas salotoms, labai dailus, ver

tas 45c.
3 Holandiszkos torielkos, vertos 10 

c. kožna.

LIETUVA

Paveikslas naujo Popiežiaus PIU8Z0 X.
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus pa
veikslai, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abrozo dugnas tamsiai 
žalias. N ea paaky t ai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų. 
Gaunama* ..Lietuvos 
redakcijoj? Adresas:

A. OLŠEV8K18,
924 33rd Str.,

Chicago, III.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve. Į

taa, Kukant**, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszaiku

Guodotinoms taatuukom* ir baž
nytinėm* lYraugystenu tasdirba:-

i Guodotmieius Kunigams iszdir 
b*:-Kapas, Arnotas. Dalmati
kų*. Alba*, Stula* ir wisu* baž
nytinius parodus. Visokį darbą at- 
1 lieka *rti*tiazkai in laiką.
i Norėdamos guodotinos IV tęs, 
>arba guodotini Kunigai, kad J usu 

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuwaitiai9

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
116 W. Dhlolon St, Chicago, III

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
K-Spindūliaivarlojaniidelalradimo ligos

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

Dovanos su $2.50 pirki
niu.

Lininis abrusas didumo 18x45, vi
sai baltas arba su margais krasztais. 

•3 moteriszkos skepecziukes mezgi
niais apvedzicftos sudėtos in daile dė
žutė. Užtiesalas ant komodes baltas 
arba margas didumo 18x72,vertes 40c

3 lininiai szluostukai už 18c., verti 
15c. kožnas.

Balto batisto žiurksztas, vertes 40c.
Uzbonas j galiono didumo mėlynos 

ir geltonos parves.
Puodai dėl kvietku, verti 45c.
Torielka, torielkute ir uzbonukas 

grietruei, vaza dėl kvietku, verti 40c.

Dovanos su $5 pirkiniu.
2 grynai lininiai abrusai, didumo 18 

x45 su margais kraszteis.
i tuaino lininiu saluoetuku 18 coliu 

didumo, tikrai lininiai, verti 15c.
Lininis isz&iuvinetas užtiesalas ant 

komodes 54 coliu ilgio, 20 coliu plo- 
czio. verta 75c.

Dailus baltas užtiesalas ant stalo, 
vertas 75c.

4 stukiu stiklinis setas ant stalo.
Stiklinis uzbonas 2 galionu didumo.
Margas stiklas su auksiniais raso

tais, vertas 75c.
Pora stikliniu tauriu kvietkoms, 

verta 40c kožna.
Molini* uzbonas, 3 galionu didumo, 

vertas 75c.
0 torielkos. vertos 10 kožna.
Paveikslai gražiai m aha votį.
Dideli modaliniai paveikslai.paauk

suotais rėmais visokiu perstatymu.
Kvietkoms puodai didelio didumo, 

verti 75c.
Vaza viralui arba salotoms, dailauy 

purpulo, verta 75c.

Dovanos su $10 pirkiniu
Užtiesalas ant lovos didelio didumo 

vertas 81.25.
Linine staltiese, labai graži ir dide- 

le/verte 81.50.
Setas vaisiniu indu, labai patogiai 

isziiuri, susideda iaa 5 toriolkucaiu ir 
didelio stiklo.

Rėmai paveikslams, didumo 16x20 
su paauksuotais krasatais, verti 81.75.

Karvojine torielk*. verta 81.50.
Setas szauksstu ir szakucsiu, v 

tas 81.75.
Stovykla knygoms, verta 81.75.
Staltiese labai graži, verta 81.75.

Dovanos su #15 pirkiniu
Geriausias užtiesalas ant lovos su 

gražiais kutais, vertes 82.50.
Gražiausia staltiese, tikrai linine, 

pilno didumo, verta 82.50.
Supama kede. augszta atlasza, vie 

no aržuolo^ verte 82.75.
Dailus kauras, grynai vilnonis abiem 

pusėm, vertas 82.75.

Neduodame 
dovanu su
grocenu ir 
bevytomis

į/lf \ ^BlockOfStoreS w
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C —NALPORT AVĖ. & 20-ST.

DAKTARAS E. F. N/APIER/ALSKI

SPECIJALISTAS PRIYATISZKU LIGŲ. ’
Valandos įRį io ryto, nuo 3 iki 5 po pietų ir po 7 vakare.

Offi.Has ir gyvenimas:
732 West 17th Street, kerte Paulina: prieszais szv.Vaitiekaus bažnyczia.

Telefonas Canal 1157. Telefoną gausi dykai visose aptiekoee.

DOVANAI Visiems Sergantiems ant 
10 dienu išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS
“GIANT”

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 nebūtų pagelbėjęs.

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

New York Specialty Co.
, 986 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.

APGARSINIMAS.
Naujausio* spaudos, dvi
linkos linijuotos balto* 
popieros, su gražiais 
kraszteliais ir puikiais 
paveikslėliais, kaip tai 

su Popiežiaus Leono XIII, su Paneles 
Szv. Nekalto prasidėjimo, yra 6gatunku 
paveikslai ir po kožnu 'kitokia apskaiti- 
nu, labai puikios popieros, tuzinas po- 
pieru su kopertais 25c., o 5 tuzinai už

t.

Suvis

DYKAI!
Szi graži Elektro*

JUOSTA
apsaugotoji gyvasties.

Ji gvarantunja isigydyma 
Reama’iuao. servu, iytisskoa 
«llpa>ybes airopijos, vsrieooe- 
es. Inkstu, pilvo ir naslvilapi- 
arnio ilgu. Jeigu reik*lauji, 
■risiunsk mums savo adreaa ir 

gausi szia juosta visai dykai.
Szis paslullnimas yra tik ant 

trumpo laiko idant pagarsinti 
-našu garsingas juostas. M<-s 
tinome kad ji Iszgydys jus ir 
.ad jus po larsigydvmui reko-

Itumdut aite mosu juostai savo draugams nao ku
riu mes galėsime surinkti kaustes ui dabar dy
kai tssdalyias juostas.

Mes nereikalaujame nuo jas jokio primokeji- 
mo. duosime juosta visai dykai,vien dėl apslgar- 
slnimo.

Sztai BiMtckavone*!
Csia priduriame keletą padekavonla, o tokiu 

tarime dauyybe, tik dėl stokos vietos negalime 
visa patai plati.

Raižau jums ka "Monarcb’’ juosta msn pada
re. Po ue.slojlmul jo sis jauezlausl sveiku. Ta 
Įuosta yra verta tiek aukso klek ji sveria. Asz re- 

omenduoju ja kiekvienam sergancziam 
a M.J.Curtin. Philips. Nebr.

Jusu juosta iszgyde mane, ai ka jums žemai 
deksvojo. Per jusu prisidėjimą asz nusikraeriau 
ilgu, kurios per 16 metu mane kankino, už ka 
asz visada apie jus gerai sinekesio.

M. 8 Napler. Troublesome. Kr.
As* jaacsiuosi geriau neng kata nors prieis 

tai. Esiu visųi iszgydytas per jusu įuosta. Yra 
tai geriausia juosta ir ja visiems rekomenduosią.

J,W.Traitt. NewCast)e, Wyo
Jeigu reikalauji juostos tai tik pristunsk savo 

adresa ir gausi ja Mes padarysime ta.ka sakome.
Adresuok:

Monarcb Electro Medical Institote,
56-60 Wabash Avė., CHICAGO. ILL.

W. J.
803 N. Main,.st,

PETKON, 
. Brockton, Mass.

Skaitykite visa! j
Jeigu nori žinoti visas slaptybes, tai 

nusipirk rnonu knyga, jo* preke 82.00, 
tenai atrasi visokias slaptybes kuriu 
nieks nežino. Teipgti pas mane galite 
gauti gražiu gromatoms popierir su gra
žiais apskaitymais už tuziną 25c tu po
pieru, 100 už 81.00, o 1000 už >i00, ra- 
tzyk man indedamas už 2c. marke, o 
gausi Katalioga.

George Pupauskis,
Chicago, III.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pa* 
Piatra Szlakl ne* 
labai isztroszkes, o 
pas ji galima atsi- 
vedytl, nes Jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Inu 
ilgiau su tamista kalbėti ne galiu. Lik 
aveikas turiu akubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumoczlu 
susikalbėti sngliazkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pa* manege- 
riausia nakvyne.

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

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

873 33rd ot.,

Parankiausia Banka 
The Stock Yards Savings Bank 

EXCHANGE BUILDING. 
Union Stock Y ards Chicago 

KAPITOLAS Ir SURPLUS $283.000.00.
VIRRZININKAI:

S.R. Flynn. Prezidentas. J.ASpoer, Vice-Praidealas. T. J. FitzgeraM, Kasteriaas AsiL

DIREKTORIAI:
Loetz F.Swffl. ii 8wffl A Ca.
James H.As*Sy, ii U. 8. Yard 8 T raus ii Cs. 
Sami A McCleaa ir.,H Ceatin. Packing Co. 
Arlhur GLeenard. ii U. 8. Yard A T ra*

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 m geliančiom Ir silpnam nugarėm, tekstais, skaudėjimais kiaušiuose, lytiikg nusilpitejitaiį, skaudančiu nuritlapinimu, naktį- 
stete nubėgimait, susitraukusiais arba težtetete organais, tretyjimas atminties, nerviikumat, skaudtfimai krnžteėje. tekstą liga, 
plauti* susies. nusHIolima* liepime, krituliai grisi akte, negalėjimas atlikti savo pridsrysčią. skaudėjimas galvos, kiapatyjantis pa
raudimas, prielmaMvimas, silpnumas, msteskeiija, negeras kvapas, patretyįimas apetite, puolimas plaukų, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

rknė lidnc* N^r^tuGszki nubegimai, uinuodyjima* kraujo. Varicocele, visUz- 
upClljdlloZLv□ ligU j. tezgjdotni. Greicziausia* Iszgjdjinas <iel silpnu vyru.

lanni vvrai nusilpninti per bjauriu* papmeziu* ir pemidlrbima, silpni ir nervlazkl ISZGY- 
daliui T Ji ai OOMI PO tikra gvakancija, arba pinigai sugkaZintl

P.A.Vai*nti*e, i* Amoar A C*.
Neita* Horrit, ii Nelton Morris A Co. GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

Fredenck S. Win»ton, Attoraey Levi 8 Oeud. ii De
S. R. FlyM, ii National Livo Stock Bank.

Šita banka priims ant užkavojimo pinigu* nuo 81 00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pini rus moka 3 procentu, čia via: Stock Vardų darbininkai gali 
pasidėti savu pinigu* tuojau*.kaip lik g*uu* *1?**, te už padėtu* gaus 3 procentu.

na kaip iUu*aussb. lu, i>s.iax.iK, dar grinorius, nežinai 
kur pirkti,mes vit>i pirkome ir Įierkaine nuo Kel|»ša ir Ko., 
Beno* firinot* Kelpša ir Noreika; nors jau ilgę tuo« laik
rodėlius turime, vienok ir šiądien iš jų džiangiąmėsi.

•Jei nori g«"rų luikrotlely, nikeliny, Hhltadriuy ar auksiny.
.Jei nori czyMoaukM>žiedu,gera konipa.-a,kry želi, lenciiigelv, 
.Jei nori armonlkif ant 3. 2 ar 1 eile,pruatRckn ar ItalUosiiazka, 
.Jei nori niaMzinukiu groniatouiM drukuoti už $1,93.50, $5.

$1O, ar 92<».
Jei nori labui geru brltvu angelsko plieno, geru pnstu, nitu«r.i 

miklu plaukam* kirpti,
Tai raNzyk ogaiiMl <ly kai katalioga su pavelknlalMdel iuzNirinkimo 

Adresuok: teip:
Sncc. to Kelpscb Noreiko <$ Co.,

CHICAGO, ILL.

Kauno gub. Szauliu p*wieto.

723 W. 18t h Street 
Nuo 8t-ie iki lOtoe ryto, 
nuo 7-toe iki 9 vai. vakaru.

Nedėliotos tiktai nuo 8-to* Iki IO-tal ryt*.

Tolei na*: Morgan 1382. 
Telefonuot galima Isz kiekvrienos 

aptlekos.

DIDELIS

Vynu, Likieriu ir Arielku
DABAR ISZPARDAVIMAS PAS

Ira Rosenzweig & Go.
Didžiausia Vynu ir Likieriu Krautuve Chicagoje.
124 E. Vau Buren St. ir 288 S. Clark St

(Nll V!!

Telefonas Harrison 630.
Prekes teip pigios, kad pigiau negalima rasti visa me

ni i este Ikj 1 d. Sausio, 1804 mes duosime bonka vyno ir 
gražu Kalendorių dovanu prie kiekvienio pirkinio, kas 
pirks už 81.00 ar už daug.au nuo mus gėrimu.

Sztal m ubu prekes:
Port ir Claret................................................................ 17c. bonka
Angelica Muscatel, SweetCatawba,Sherry ir tt. 25c. „
Kvorta Mayflawer arielkos......................   4»c. ,,
Ilimalaya Rye, 8 metu sena..................................... 75c. ,,
Hennessy Grandy.......................................................... 89c. ,,
Rusk* Arielka..............................................................75c. ,,
Vynai: 59c., 75c., 81.00, 81.50, ir 82.00 galionas. 
Arielkos: 81.25, 81.50,82.00,82.50, 83.00 Ir 83.50galionas 
Arakas, Oln, Kimmel ir kiti Likierial 81 50 iki 83.00 gal.

Jei reikalauji kokiu gėrimu paszauk per Telefoną ir 
tuojaus pristatysime.

Mes savo tavorus siuneziame in visus Amerikos mie
stus. Reikalaudami musu tavoru in kitus miestus prisius- 
klte ir pinigus arba monejrorder. Mes sznekame lenkisz- 
kal, angliszkal ir vokiszkai.

Bzie streetkarial privažiuoja prie musu aztoro duru: 
Blue Island avė,. Halsted st., Van Buren st., 12th Street. 
Wentworlh avė., ŠVallace Ir Centre avė., arba paimk vir- 
szutini geležinkeli ir iszlipk prie La Saito 8'acijoa.

n/K . ' *u0 10 nto iki ♦ P« pi«tM. k M» 6 Iki 7 vakaro.Offitto valanda*. į ttedshema Ū par kvatot «m 10 iki 12.

State Medical Dispetisary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
lUikirpk kitą. n*» no visados ois lai kraity (a. litas yra peras dol egzamino su X-Spindutiais-

Nauja Buda Gudumo
Pamatuotą ilgmetiniu triusu ant lauko naujausiu laimė

jimų medicinos, o užtvirtintą tūkstančiuose 
atsitikimų, suteikia:

Profesorius
Dras E.C.Collins

140 W. 34-ta
NEW

Visiem* sergantiems koki* nebūk, nors ir labiausiai

Ui.. 
YORK.

N. Y.

Pirmsedis
The Collins 

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

NEW YORK, N. Y.

. ____ _ užsieenėjusis ligp. O kad tas nauja* gyciymo būdas
padaro tiesiog pastebėt na* rezultatus, kad pakelia sergančius ii lovos skausmu,,trumpu laiku gražina jiem* stiprumą 
ir sųgiebumą prie darbo, liudija tuksiančiai dėkiiagystės laiškų nuo žmonių, iftine aplankyti sunkių ligų, trumpame 
bėgyje laiko*" įgavo vėl pi Iną sveikatą ir daugelis rašo, kad kuomet visi daktarai apleido £u<*> pripažindami jų liga už 
neišgydoma, parašė abejodami |*s profesorių Coilins'ą ir. stebėtinai, po kelių dienų vartojimo vaistų pajautė tokį *ste- 
Huklm.-ą pagerėjimą, kmt tuojau įgijo viltį atgavimo sveikatos. Todėl uė viens su kokia nebūk liga netari abejoti apie 
galimasfį atgavimo sveikpzos.

Nauji išradimai rybose vaistininkiško sugiebumo yra žinomi nedaugiu! ii tų mokslinčių, kurie dabar pataiko 
trumpu laiku išgydyti tokias ligss, kurios pirm nelabai seno laiko buvo tiesiog neišgydomomis.

Tuomi daly rusi u tardytojų vaistininkiškos žinybos, yra profesorius Dr. E. C. Collins.
Dėl jo užtenka nuose klaus aprašymu ligos ir trumpo atsakymo teip arba ne ant žemiaus paduotų klausimų.

Klausymai: ant kurių reikia atsakyti trumpai teip ar ne.
Ar mirė kas II tavn giminių daina? Turt gerus vidurius Netari trumpo kvapo
Ar terga kurie it jų liga Iirdte s ar lakštų? Skauda krutinę Vartoji daug gėrimų
Kt>»ti |J Jauti dieglį lobe Daug vartoji tabako
Skauda tau galva Plaka tintis per daug ’ Turi reumatizmą
Skauda tau ausis Dreta tavo rankos Esi vėdes ar ne T
liėga, per daug tau ii nosies Į Jauti kkaudėjlmy Uaptnantės Koks nu dažas Vapamo.
Turi gerų lalgtuny lįsti greitai

Atsakius ant šitų klausymų reikia ypatiškai aprašyti savo ligą, kokiu budu ir kaip tankiai apsireiškia, ką dau
giausiai skausta, kaip ilgai tas traukiasi ir tt.

AtraAykyte su užsitekėjimu, o tapsite išgydytais, laimingais, tinkančiais prie darbo. Kas turėtų kokią abejone, 
tegul perskaito žemiaus padėtus kelis padėkavonės laiškus.

Jaknų liga iinykė.
Tamista prof. Oollins:

Vartodamas vaistas, karius* msn prlstun- 
tel, per dvi denas Jaučiau skaustos viduriuose, 
tone ir apie iindį. bet dabar jkučiuosl pilnai 
sveikas. Prisiunčlu Jom* savpfoto/rafljg.

Su (lindime
Toni Rončak,

M07-113 Place, ] j Soseland, Iii.
-V. . . Į)

Mary a Lewicka.
. Vslley, Mich. 

Brangtatuls Pone Profesoriau:
Vaistai, kuriuos malonėja! man prisiųsti, 

yra visi suvartoti, o ui prtaiuntimy jų sudedu- 
atrdingg ačiū, kadangi jie suteikė nepaprasta 
pagelba. Pats mano nuo tų vljilkal ilslgydč 
ui kf dar sykį lirdlngal ctakavoju ui suteiki
mą man lito, pageltos, kuri tauras buvo būti- 
pal reikalinga.

Garbus
Profesoriau Collins:

Gailu jums pasigirti, kad po suvartojimui 
lasų vaistų eis. pilnai sveikas. Sirgau ilgų 
laikų ir nesitiki jau kad manų teip urnai ps^ry- 
dytumete. Jau netariu skaudėjimo galvos nė 
vidurių, o diegimas tone visai prapuolė.

Tegul Jos Dievas ui tai užlaiko daugelį 
metų.

Jonu Strah.
Bx u

Nogadore, Ohko.

metų.

Stefin Kendy, 
Guttenberg, N. J.

Guodotlnas tamsta profesoriau;
Daneiu gundotlnam Tamlstal, kad esu 

tau vilkikai sveikas. Siunčiu tad lirdiga pa- 
dėkavong ui ilgydyma manys ii tos atkaklios 
silpnybės, kuri many teip ilgs taika kankino. 
Ksu TamUtai nellpasakomal dėkingas. Ro
dysiu tamstf ii pajautimo dėkingumo visiems 
pėlįs tam iems.

Su didele guodone, STEFAN KENDY.

Moteriškas nereguliariškumas
Buvau serganti per B metus nereguliari* 

kurnu mėnesinės, turėdama kožnu kartu nei* 
pasakomus skausmas strėnose ir papilvėje. 
Teipogi skaudėjimas galvos mane kankino. 
Rodos daktarų negelbėjo mano kančioms, kol 
nepamėginau prof. Oollina’o, kuria bėgyje mė
nesio manų pilnai ilgydė.

Paulina Zagar,
Claretnont, Mina.

Wilhelm Paeis.
Mancbetter, N. H.

Dausgalis Pone Daktare:
Jaučiuosi skolingu iSreikAtl Guodotlnam 

Tamstai savo dčkingutng ui teip greita ilgy- 
dvnia manys. I* tikro t>au netikėjau, idant 
galėčiau trati teip ūmai sveiku, tamstos vie
nok stebuklingi vaistai padarė neiėpaaakytg 

8u%rideran6e guvdone WILHF.LM PA N18.

Tarime limta, kitfį pMičksvonės išlikų, kurių čion dėl stokos vietos negulime patalpinti.
Dėltogl serganti nenustokite vilties, bet gydykitės kuogreičlaustal pas ganujĮ speetalisų prof. Collins’g, o ilalgydysite trumpam laika. 

Atminkite, kad su liga nėra jiiokų, o kas iigdien duodasi lengvai ilgydyti. ryto] gal didesnio reikalauti gydymosi.
Prssargstime, sergančius nuo teip vadinamų elektriikų Juostų. Sergantis paariina Jaisiais stovį savo sveikatos ir prailgina gy

dymą. Tos Juostos neturi viaižkai Jokios elektrybės ir yra tiktai apgavyste
Kekeatėkite, jeigu nereikalaujate, nes prof. OoUins jus ligydis. Beirkite dabar, neatideltoklte iki rytdienai. Adresas:

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

KATALIOGA?
Jame randasi apraszyn 

veikslais ir prekem, yvair 
inagnetiazku gydaūczm jut 
padu, krutinės ir piaucziu 
ju; inhelatoriu, daktariszk 
visokia geriausiu gyduolių 
usu augintoju; drukuojami 
liu, painu, monu ir sztuktl 
ku žvakių stovyluku su lail 
tt Kas prisius už 2C marį 
ta katalioga dykai Raszy

JOHN’S SUPPLY H 
3215 S. Morgan St, Cl

lai su pa- 
iu elektro- 
jstu, žiedu, 
apsaugoto- 
u baterijų, 
, plauku ir 
d maszine- 
; elektrisz- 
j-odeliais ir 
ce gausszi- 
š szendien.

DUSE, 
tieago, III.

i

F.PBradchulis. . .
Attornej and Conuselor at Lav. i

Chamber of Commerce B1<U- Room 709
8. E. Oorner LaSalle 4 Waahington sis 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

^Vienintelis lietuvryi advokatas, baigės 
mokslą jurisprudencijosesion Amerikoj 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas .visuose suduota.
Rea. 5441 B.Halsied arti 55 Boul.

Telephone Root 74.

Popieros visai dykai!
j Kas prisius 25c. markėms, aplaikys 

tutina popieru su konvertaia ir dar gaus 
-raže pavinesevone vertes 25c. dykai.

( *“* 1 *u puikiais apskaitymais ir 
dainelėms. Agentai daro gera pelną 
pardavinėdami sziaa popieras. Adre-

V. Ukman.
Stetion W. Box 14, Brooklyn, N. Y.

HILLE'S FOTOGRAFAS,
34A2 s. Hatated st.

daug.au
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