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Metas XI

Politiszkos žinios.
Amerika.

i Rodosi neužilgio užstos ko- 
! n terp Europos ir Amerikos 

ui muitus. Amerika pirmiau
siai pakėlė muitus ant visų 
Europos tavorų: Europa ilgai 
tylėjo, bet dabar iš įlengvo 

' griebiasi atlyginimo ne vien 
■uitai? Vokietijoj dar ne-

> išgirta nauja muitų tarifą, 
pagal kurią randui turi būt

’ pripažinta tiesa prekystoj da 
į n** didesnius įliuosavimus 

tiems kraštams, kurie tuom 
atmoka Vokietijai, o apsun
kinti prekystą tų kraštų, ku
rie dideliais muitais sunkina 
Vokietijos prekystą; bet ran
das įvedė jau kitokį apsunki
nimą įgabenimo svarbiausio 

į Amerikos produkto — mėsos.
Dabar Vokietijoj neįsiganė- 
dina įliudyjimais Amerikos 
inspektorių, kaip tai pirma 
buvo, kad mėsa yra sveika, 
joje nėra vodingų mėdegų, 
bet įvedė savo inspektorius 
ir tirinėtojus, kurie tankiai 
randa už ne sveiką mėsą, už 
sveiką pripažintą Amerikos 
inspektorių ir josT neįleidžia. 
Per tai išgabenimas mėsos iš 
Amerikos į Vokietiją pasku
tiniuose laikuose neišpasaky
tai sumažėjo ir gali sumažėti 

. dar labiau, jeigu bus paleng
vintas įgabenimas mėsos ir 
gyvų gyvulių iš Maskolijos į 
Vokietiją, ko dabar Maskoli
ja reikalauja. Vokietija ne 

^.gali apsieiti be svetimos mė- 
; sos; jeigu ji apsunkia atgabe- 
i, nimą mėsos iš Amerikos, turi 

palenvinti atgabenimą jos iš 
| Maskolijos ir Austrijos. Po 

uždanga didelių muitų Ame- 
■ fikos išdirbėjai — kapitalis

tai išnaudoja visą kraštą.
i Rods jie: neturėdami konku- 

. tentų namieje, galėdami kel- 
I fi, kaip jiems patinka, prekes 
Į išdirbinių, gali brangiau mo

kėti darbininkams, negu mo
ka Europoj, bet užtai pa- 
keltoms prekėms jie nuo visų 

I gyventojų.© tame ir nuo dar 
bininkų, dešimteropai atluį 
tą geresnį užmokesnį darbi
ninkų. Užtai jeigu siunčia 
savo tavoms svetur, sveti-

I miems turi parduoti daug pi
giau, negu juos parduoda 
namieje, kadangi už tokias 

į prekes, kokias ima Amerikoj, 
| avetimi išdirbimų ne pirktų.

Todėl šiądien daug ameriko
niškų išdirbimų pigiau gali
ma pirkti Londone.' Paryžiuj, 
Berlyne arba Peterburge, ne
gu pačioj Amerikoj, kur tie 
ta vorai išdirbti. Austrijos 

I konsulius Chicagoj neseniai 
parsiuntė savo randui žinias 
apieskirtumą prekių ant ame- 

! rikoniskų išdirbimų Ameri- 
’ koj ir svetur ir iš tų žinių pa

sirodo, kad už daugelį savo 
locnų tavorų amerikonai už
moka išdirbėjams dvigubai 

į brangiau negu svetimi. Tai
gi pasirodo, kad dideli mui- 

: tai ne tiek pakelia gyventojų 
• gerovę, kiek yra vien kapita- 

■■ listu įnagiu ant išnaudojimo 
rišo krašto gyventojų. Iš 
pradžių, porą metų atgal jie 
be abejonės galėjo atsiliepti 
*nt viso krašto gerovės, pakė- 
lė išdirbystę; bet toliau, susi- 

' dru^jnę fabrikantai, pasinau
doja iš didelių muitų ant iš- 

i naudojimo viso krašto gyven
oj tojų; svetimi kraštai teiposgi, 

J juo toliau, juo aiškiau grie- 
■ biasi prieš Ameriką to paties 

ginklo, taigi didelių muitų. 
Ant galų galo ir pačioj Ame- 

i ?*boj vis daugiau žmonių at- 
. žiranda, kurie supranta, kad 

dideli muitai ne gali palai- 
i byti tautos gerovę, jie šutei- 
į bia vien tūlam skaitliui ka- 
pitalistų-fabrikantų galėjimą

išnaudoti visus Amerikos u- 
iėsus ant savo vien naudos.

Pasidauginimaslynčų Ame
rikoj paskutiniuose laikuose 
atkreipė viso svieto akis ant 
jos; negrai net atsiliepė prie 
maskoliško caro, reikalauda
mi Maskolijos pagelbos. Ant 
lynčų ant galo atkreipė atidų 
:ir prezidentas Roosevelt, ku 
ris lynčiauninkus pavadino 
anarchistais. Kad jie tokiais 
yra, apie tai nėra ką ginčų 
vesti; bet kodėl prezidentas 
nesirūpina tų anarchijų išnai
kinti? Argi randas daro, ar 
kų iki šiol padare ant iš
naikinimo lynčų? ' Žmonės 
griebiasi lynčų todėl, kad ne 
turi užsitikėjimo ant sudžių 
teisingumo ir kad lynčaunin- 
kai nesibijo sudų. Argi daug 
buvo atsitikimų, kur sulas 
butų lynčauninkus nubau
dęs? Tokių atsitikimų buvo 
labai mažai. Kaip gi žmonės 
gali pasitikėti ant sudų tei
singumo, matydami, kai p tan
kiai sudžios tokiuose jau atsi
tikimuose visai priešingus iš
duoda nusprendimus. Jeigu 
teip gali atsitikti, tai matyt, 
sudžios ne yra tiesų daboto
jais, kaip tai turėtų būti, bet 
savę stato augščiau už tiesas, 
savo nusprendimus tankiai 
remia ant fantastiškų savo 
įčių išmislytų tiesų; tik dėl
to gali atsitikti, kad viename 
ir tame jau štete, kur tiesos 
yra tos pačios, visai panašio
se provose sudžios išduoda 
visai priešingus viens kitam

į kari limenę, o be kareivių 
juk Amerika ir karės su Is
panija vesti nebūtų galėjusi.

Azija
Maskolija dera dabar nuo 

Chinų Tibetu, kur yra šven
tas lamaistų miestas Lhasaa, 
o jame sostas augščiaušio ti
kėjimo viršininko. Dalai La
mos. A įtart to, Maskolija 
stengiasi savo kilpas užmesti 
ant visų Chinų.

8 d.piutės, vasariniame cie
corienės rūme Pekine atsibu
vo susirinkimas visų ciecoriš 
kos giminės kunigaikščių.ant 
apkalbėjimo, kaip geriausiai 
sudrutinti ir apginti cieco- 
riaus sostų Chinuose, teiposgi 
ant apkalbėjimo visokių pri
vilegijų Chinuose, kokių rei
kalauja Maskolija. Cieeo
rienė pritaria Maskolijos rei
kalavimams ir nori juos išpil
dyti, ir be abejonės išpildys, 
kunigaikščių klausia tik teip, 
dėl formos. Maskolija mat 
įsižadėjo apginti' ciecorienę 
prieš vidurinius ir svetimus 
nedraugus.

Užpereitą sanvaitę, kaip 
jau žinote, kadangi apie tai 
buvo paminėta pereitame”Lie
tuvos” numeryj, likosi ant 
ciecorienės prisakymo užplak
tas vienas iš apšviesčiausių 
ch i n iečių, Shen Chien. Už
klaustas sudžios apie kitus 
sukalbininkus, atsakė: „ge
riau, kad sudžia neklaustų 
apie kitus sukalbininkus, ka 
daugi prie sukalbio priguli

ji ir šiądien dar kaip kada 
moka naudą sau ištraukti.

RyiiiiiN.
Pereitos nedėlios dienų, Šv. 

Petro bažnyčioj Ryme, su di
delėms iškilmėms atsibuvo 
apvainikavimas naujo popie
žiaus, kuria priėmė vardų 
Piaus X. Švento Petro 
bažnyčioj, apie kurių kalba 
Ryme, jog ji niekada nepri- 
ai pildo, laike popiežiau* vai
nikavimo buvo 70000 žmonių, 
taigi bažnyčia kimšte prisi
kimšo. Ant pliaciaua buvo 
tiek žmonių,, kad policija ir 
itališko rando kariumenė tik 
au dideliu vargu galėjo tvar
kų užlaikyti. Rymo aristo
kratijų ir su arius svetimų 
ambasadų į bažnyčių leido 
per zokriatijų. Įėjęs į bažny
čių ir sėdęs ant sosto,popiežius 
Išreikalavo savo akuliorių; 
kada ceremonijų meisteris 
pasakė, jog be akuliorių išro
do geriau, popiežius atsakė, 
jog jis nenori išrodyt! geriau, 
negu yra iš tikro. Akulio- 
rius turėjo jam atnešti ir jis 
juos turėjo užsidėjęs |»er visų 
laikų ceremonijos. Didesnę 
dalį mišių popiežius laikė 
prie altoriaus. įskui sėdo 
ant sosto ir čia aulMliakonas 
atnešė jam liostijų ir vynų. 
Pasibaigus mišioms, |>erdeti
nis ŠventoPetro bažnyčios at
nešė popiežiui 25 |iaoli (pi
nigas nuo laikų popiežių vieš- 
įtystėa," turintis vertę 11 
centų) kaipo užmokesnį ui

nusprendimus, kurie savo nu daug augštas užimančių vie- *thukyuią mišių, 
sprendimuose įts nežino ko 
kių tiesų prisilaikyti. Rods 
žmonės įts renka audžias, 
bet renkant, daugumas ne 
protuoja ir nežino, kodėl tą, 
o ne kitą renka; rinkėjai tik 
tie pažįsta audžias, kurie šū
duose turi reikalus, -o tokių 
juk yra mažai, daugumas gi 
visai nežino, kokios vertės yra 
renkami sudžios. Jeigu žmo
nės renka audžias, tai jiems 
turi būt daleista ir prašalinti 
nuo vietos neprisilaikantį 
tiesų sndžią. Tokios valios 
žmonės ne turi, todėl sudžios 
išnaudoja urėdus ne ant ap
gynimo krašto tiesų, bet ant 
dalykų kartais priešingų tie
soms. Toki sudžios neišnai- 
kįs lynčų, bet juos dar tan
kesniais padarys. Lynčua 
privalo naikinti mokyklos,bet 
jos teiposgi ne tik jų ne nai
kina, bet kaip kur pačios pla
tina neužkantą kitokių par 
vų žmonių; bažnyčios ir tai 
iki * šiol tik protestoniškos, 
pradėjo kovą su lynčais, pir
ma ir jos ne dryao prieš lyn- 
čauninkua lupų atverti.

Kadangi Columbijosrepub- 
lika, neužsikėdama Amerikai, 
nesutinka jai priįžinti visų 
tiesų aut žemės plotų abipu
siai Panamos kanalo, tai ame
rikonai jieškovien priekabių, 
ant užėmimo tų žemės plotų 
ir be pritarimo Columbijos. 
Toks vienog įsielgimas tik 
suskubintų susijungimą visų 
išpaniškų republikų ir Suvie
nytos Valstijos, vietoj dran
gų, čia turėtų vien ne drau
gus, besistengiančius kenkti; 
visur Amerika užsipelnytų 
dar didesnį negu dabar neuž- 
sitikėjimą.

Laikraščiai praneša, buk 
ant Filipinų salų įsikėlėliai 
dabar labiau subruzdo. Or
ganizatoriais pasikėlimo yra 
įbėgėliai iš amerikoniškos 
kariumenės. Jeigu teip, tai 
pasirodo, kad ne geriausiais 
įtriotais yra samdyti Ame
rikos kareiviai, jeigu jie or
ganizuoja įsikėlimus prieš 
Ameriką; jeigu kareiviai ne
sutinka su įvergimu Filipi
nų, tai nereikėjo samdytiesi

tas kariumenėj oficierų. Jei
gu juos cieeorienė norėtų su
imti, jie su savo kareiviais 
pereitų atvirai į revoliucijo- 
nierių pusę ir juos sudrutin- 
tų, o tuom tarpu cieeorienė 
ir be tokio sudrutinimo ne 
įstengia revoliucijonierių su
valdyti.

Apart Maskolijos ir Suvie
nytų Valstijų Siaurinės Ame
rikos, visi kiti kraštai atmetė 
Chinų rando reikalavimu kad 
jam butų išduoti šeši šalinin
kai reformų Chinuose, laik
raščių redaktoriai, kuriuos 
be abejonės ciecorienės val
džios užkankintų teip, *kaip 
užkankino ShenChieniį. Ame
rika be abejonės pritars ki
toms viešpatystėms, Maskoli- 
ja gi, norėdama į savo kilpas 
pagauti ciecorienę, remia ją 
jos reikalavimuose, kadangi 
parėmimas žodžiu juk ne daug 
kaštuoja, o cieeorienė užtai 
gerai Maskolijai užmokės.

Mieste Siansu užgimė krikš
čionių skerdynės, kuriose 
keli krikščionys likosi užmuš
ti, o, daug tapo sužeistų.

Kaip praneša Londono 
laikraštis „Times”, pereitos 
sanvaitės utarninke mieste 
Niutschvang maskoliai ap
vaikščiojo metines sukaktuves 
paėmimo šito miesto ir pa
šventino pamatus speciališkos 
triobos patalpinimui masko
liškos administracijos biurų; 
kitų viešpatysčių konsuliams 
davė suprasti, jog niekas ki
tas čia negali turėti tokių tie
sų, kokias turi maskoliai. 
Taigi matyt, kad maskoliai 
ne pasitrauks iš Niutschvan- 
go, jeigu stato puikių triobą 
patalpinimui maskoliškų ufė- 
dų. Šiuom tarpu šiaip-teip 
Maskolija užganėdino Japo
niją, ir per tai mažiau jau 
paiso ant likusių dviejų prie
šininkių, taigi ant Amerikos 
ir Anglijos, kadangi ir šitoms 
sunku susitaikyti ir nors 
trumpų laikų , eiti vienybėj. 
Iš to Maskolija, kaip moka, 
teip ir naudojasi. Per nesu
tikimus kaimynų Maskolija 
išaugo į, didelę viešpatystę, 
iš nesutikimų ir pavydėjimo

bažnyčios, popiežius sėdo ant 
sosto, o kardinalas diakonas 
uždėjo jam tiarą ant gal
vos. Po visų ceremonijų 
popiežius buvo teip nusilpęs, 
kad negalėjo nė laiminti su
sirinkusių minių.

Prancūzija.
Mieste Marsilijoj, pietinėj 

Prancuzijoj.į važiuojantį nuo 
kokio ten baliaus į prefektu- 
tą ministerių pi r m sėd Į Com- 
besą, koksai vyriškis įleido 
du Šuviu. Šūviai vienog nie
ko neužgavo. Šovėjas su pei
liu gynėsi nuo atstojusių jį 
policistų, bet likot* suvaldy
tas; iš jo sandraugų suarešta
vo dar trįs. Šovėjas yra ita- 
lijonas, prancūziškai kalba 
prastai, pravardė jo Picolo. 
Jis iš pradžių bandė užsiginti, 
bet jo kišeniuj rado revolverį 
su ką tik iššautais dviem šū
viais. Kadangi Combes yra 
smarkiu kunigų priešu, tai 
tūli laikraščiai mena, kad 
Picolo galėjo būt kunigų pa
samdytas užmušti ministerių 
pirmsėdį,už jo neprilankumą 
kunigams.

Balkanų pussaliN.
Naujas Serbijos karalius 

ne ant rožių sėdi savo 
rūme. Pasodinę jį ant sosto 
oficierai,daro»u juom, ką nori, 
o jeigu bandytų pasipriešinti, 
latikia jį toks jau likimas 
kaip ir Aleksandrą.

Maištai Macedonijoj plati
nasi vėl labiau. Mieste 8a- 
lonikoj pasikeleliai vėl nau
dojosi iš dinamito, su kuriuom 
išgriovė daug namų, o terp 
tų teiposgi sultano rūmą. 
Laike erpliozijų 50 turkiškų 
kareivių likosi užmuštų. Mie
ste Monastir turkiškas poli- 
cistas peršovė maskolišką kon
solių Rostkovskį. Šovėjas 
likosi suareštuotas ir žinoma, 
nubaus jį skaudžiau, negu jis 
užsipelnė.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Prašymus nuo norinčių 
šviežiai pastoti į Vilniaus mo

terišką gimnaziją merginų teip, kad katalikai niekada 
pradės priiminėti nuo 18 d. 
piutės. Eiaminai į visas 
gimnazijos kliasan prasidės 
nuo 5 d. rugsėjo. .

Beniau pačias visekius rei
kalingus daigtus, kaip pečė- 
čius, plombas, šildus. vogas, 
lai k radi) usir kitokiussteliuo-! 
davo Peterburge, dabar jam 

1 daleista steliuoti viską ant 
vietos, taigi Vilniuje, kadan
gi mat čia amatininkų yra 
apie 10000 ir jie gali visokius 
reikalingus daigtus padirbti. 
Dardu metai atgal visoki rei
kalingi daigtai ant įtaisy
mo bicyklių buvo gabenami 
iš iitrubežių, dabar gi ne rei
kia iš svetur nieko gabenti, 
kadangi viską įdirlm vieti
niai amatininkai savo varsto
tuose.

Vilniuje, ties neseniai prie 
miesto priskirtu Zverinčium 
ant Nėrio bus padirbtas gele
žinis tiltas.

17 <1. lie|M)s ties Vilnium 
siautė audra ir smarkus lytus, 
kurie pagimdė tvanus. Ke
liose vietose vanduo paplovė 
geležinkelio pylimus, o netoli 
Grodnoreikėjo net kelių die
nų ant įtaisymo to, ką lytus 
įgadino ant geležinkelio.

• Ant kiemo Švento Petro 
bažnyčios 14 metų vaikinas,l»e- 
simokinantis pas sodauninką. 
likosi užmuštas. Vaikas mat 
vežė iš klebonijos sodo šieną. 
Pasibaidžius arkliams ir pra
dėjus daužyti, vaikas nupuo
lė nuo vežimo, kojos įsipainio
jo į vadžias ir jis pateko po 
arklių kojomis ir likosi su
myniotas. Kada atėjo į- 
šauktas daktaras, jau vaikas 
buvo negyvas.

Vilniuje bus atidaryti kur
sai telegrafistams. Kursai 
bus trįs. Dabartinė telegra
fistų mokykla Vilniuje bus 
uždaryta. Ant kursų priims 
mokintinius baigusius 4 klia- 
sas gimnazijos.

Turtinga Vilniaus žydelka 
pranešė policijai,jog jos duk
tė, įėmusi motinos auksinius 
daigtus ir 6000 rubl. pinigų, 
prapuolė iš namų. Prieš į- 
bėgimą ją atlankė jaunas 
vaikinas studento drabužiuo
se; su juom, turbut, ji ir pa 
bėgo.

Vilniaus\ jeneral-guberna

 

torius atsiuntė Lietuvos gu

 

bernatoriams prisakymą per

 

sergėti'ypač ūkininkus, kad 
jie, pirkdami žemę, ne mokė
tų parduodančiam ne dalies 
prigulinčių pinigų, nė rank
pinigių, kol ne turi ant pir
kimo žemės valdžių daleidi- 
mo. Jeneral -gubernatorius, 
girdi, prie davinėjimo dalei- 
dimų, ne paisys ant to, ar 
prašantis daleidimo įmokėjo 
ką parduodančiam, ar ne; to
dėl įmokėti perkančio pinigai 
kartais gali pražūti. Teip 
sako Vilniaus jeneral-guber- 
na tori nėr" Naujas padavady- 
Jimas Vilniaus jeneral-guber
natoriaus juk lygus yra už
draudimui pirkti žemę net 
ūkininkams katalikams, ku
rie, pagal tiesas, gali Lietu
voj pirkti nors ne didelius 
žemės plotus! Juk visi pažįs
ta nedorumą maskoliškų ad
ministratorių! Prie pirkimo 
žemės, kada pasitaiko dau
giau konkurentų, į ji patenka 
pirmiausiai davusiam pinigus. 
Maskoliški administratoriai, 
neišskiriant jeneral-guberna- 
toriaus, kadangi ir tas ne ge
resnis už kitus, gali ant čielų 
metų užvilkti išdavimą dalei
dimo tyčia, jeigu norinti pirk
ti bus ne maskoliai Išdavimai 
gi dabar iš duodami tik ant 
nupirkimo prašyme įminėto 
žemės gabalo. Tokiu budu 
administratoriai gali daryti

ne galės nusipirkti Lietuvoj 
žemės nors tiesos ūkininkams 
katalikams tų daleidžia.

Padavadyjimu Mogilevo 
archivyskupo: ?visi Lietuvos 
kunigai turi atlaikyti po 3 
mišias už dvasių pasimirusiu 
popiežiaus. Leono XIII. Diev- 
maldystos už popiežiaus dva
sių iškilmingai buvo laikytos*. 
Vilniaus, Minsko ir Kauno 
katedros bažnyčiose; Kaune 
mišias atlaikė patsai vysk ti
ltas Paliuliouis.

Į centrališką Itepročių gy- 
dinyčių Vileikoj maskoliškas 
randas gabena .daktarus iš 
Maskolijos; nė prie gydymo 
sergančių neprileidžia vieti
nių daktarų ne maskolių.

Pavietinė policija kitose 
Lietuvos gubernijose bus į- 
vesta nuo 1905*—1908 metų.

Vii-

Iš Vilniaus gub.
Vilniaus gubernijoj nuo 

pradžios ateinančių metų įve
da sįieciališkų pavietinę poli
cijų: raitų urėdninkų 151 ir 
556 pikčius sargus. Paski
riant ant tarnystos, pirmuti- 
nystę turės paliuoauoti iš 
kariumenės atitarnavę karei
viai, paeinanti iš Vilniaus 
gub., taigi, turbut, ir katali
kai ne bus išskirti. Algos 
nrėdninkai gaus |hj 400 rubl. 
ant metų ir apart to 100rubl. 
ant metų ant Užlaikymo ark
lio. Algos sargai gaus po 
200—250 rubl.

Ant reikalų rando degtinės 
pardavinyčių randas pirks 
po 10000 viedrų degtinės iš 
esančių Vilniaus. Kauno, Gar- 
teno. Vitebsko. Minsko ir 
Mogilevo gubernijose degti
nės varinyčių; kaip kokios 
leidinyčios ant rando reikalų 
gali pristatyti trečdalį jose 
Išdirbtos degtinės.

Pereituose metuose
niaus gubernijoj buvo iŠ viso 
238 pramoniškos itaisos; tame 
skaitliuje buvo: 2 parvinyčios 
su 69 darbininkais. 1 kailių 
paTvinyčią su 18 darbininkų, 
1 išsiuvinėjimų * dirbtuvė su 
100 darbininkų; 3 pančiakų 
di rbtuvės su 182 darbininkais, 
1 litografiškų kortelių su 28 
darbininkais, 1 medžio masos 
su 12 darbininkų. 2 medvil
nės dirbtuvės su 292 darbi
ninkais, 3 kartono — su 164 
darb., 16 knygų spaustuvių 
ir litografijų su 514 darb., 1 
kantorinių knygų su 65 darb., 
1 papierosinių gilzų su 16 
darb., 3 kopertųdirbtuvės su 
350 darb., 13 lentų pioviny- 
čių su 363 darb., 3 dirbtuvės 
lenktų mebelių su 87 darb., 
1 laikrodžių su 50 darb., 1 
kamščių su 137 darb., 7 ge
ležies liejinyčiossu306darb., 
1 dratinių vinių dirbtuvė su 
78 darb., 1 padkavų su 148 
darb., 1 dalgių su 189 darb., 
1 guzikų su 20 darb., 1 liam- 
pų su 37 darb., 3 puodų su 
123 darb., 16' plytnyčių su 
867 darb., 3 cemento dirbtu
vės su 52 darb.,lpaišinėliųsu 
75 darb., 32 skurų išdirbiny- 
čios su 1451 darb., 1 klijų su 
80 darb., 4 gariniai malūnai 
su 80 darb., 1 garinė duon
kepė su 22 darb., 2 čekoliados 
dirbtuvės 
krakmolo 
degtinės 
darb., 3
įtaisos su 26 darb., 6 alaus 
leidinyčios su 189 darb., 9 
tabako dirbtuvės su 647 
darb.,2chemiškos su 30 darb., 
1 gazo su 26 darb., 2 briežu- 
kų su 31 darb. Visoj guber. 
nijoj fabrikų darbininkų yra 
9185.

su 278 darb., 3 
su 52 darb., 82 

varinyčios su 723 
spirito pervalymo

Rinkimas etnografiškos 
medegos.

< Vilniaus mokslinio apskri

čio viršininkas atsišaukė į di
rektorių Kauno gubernijos 
liaudės mokyklų, reikalauda
mas, kad jis užsiimtų organi
zavimu rinkimo etnografiškos 
medegos Kauno gubernijoj, 
kad prisakytų mokintojams 
rinkti dainas ir jų meliodijas, 
pasakas, legendas, padavimus, 
burtus ir įtikėjimus gyvenan
čių Kauno gubernijoj tautų, 
ypač gi lietuvių. Tą sunku, 
beveik negalima, bus išpildy
ti liatidės mokyklų mokinto
jams, nemokantiems lietuviš- 
kos kalbos. Toki rinkimai 
etnografiškos medegos bus 
daromi ne vien Kauno guber
nijoj, liet visose prigulinčiose 
prie Vilniaus mokslinio ap
skričio, taigi visose lietuviš
kose ir baltgudiSkose.

skęstančius tamsybėse yra vi
sai atbulai.

Iš Grodno.
Ties tūlais pietiniais pa- 

viečiais Grodno gubernijos 
perlėkė dideli pulkai lakio
jančių žiogų, bet ant laimės 
ant žemės nenusileido, todėl 
ir blėdiee ne pridirbo.

Grodne užgimė darbininkų 
štraikai, bet ne visi darbinin
kai prie štraiko pristojo, to
dėl yra dideli nesutikimai 
terp dirbančių ir štraikuo- 
jančių; susimušimai terp jų 
pasitaiko gana tankiai; viena
me susirėmime vienam darbi
ninkui su peiliu perpiovė pil
vų teip, kad viduriai išpuolė.

Iš Dhiaburgo, Vitebsko 
gub.

Dinaburgo miestas atsišau
kė į iždo ministerijų su pra
šymu daleisti parengti pre
kystes mokyklų; ant jos užlai
kymo vietiniai žydai žadėjo 
sudėti reikalingus pinigus, 
kadangi mat jie tikėjo, kad, 
kaip tai yra kitur, o tame ir 
Vilniuje, į tokių mokyklų 
priims mažiausiai pusę žydu
kų mokintinių. Ministerija 
sutiko daleisti parengti mo
kyklų, pareikalavo vien, kad 
į jų ne galėtų |*astoti daugiau 
kaip 10% žydukų mokinti
nių. Ant tokių išlygų ne su
tinka pažadėję pinigus žydai, 
o jiems atsisakius, kitur gau
ti pinigų ne galima, tai mie
stui atseis nuo mokyklos atsi
sakyti.

Vietiniai žydai sijonistai 
siunčia net 7 delegatus ant 
terptautiško sijonistų kon
greso į miestų Bazelį, Šveica
rijoj ir duoda jiems po 300 
rublių ant kelio. Terp iš
rinktų yra: trįs daktarai, vie
nas mokintojas ir 3 prekėjai.

Žemdarbystės parodos ren
gėjai, ant uždengimo kaštų 
parengimo parodos, gavo nuo 
rando ir nuo visokių žemdar
bystės draugysčių diktai į- 
šelpos: žemdarbystės ministe
rija davė 1900 rubl.; iš Vil
niaus įpirkimo surinkimų 
1000 rubl.; vidaus ministeri
ja davė 1000 rubl.; įpirkimo 
triobų dalis 1000 rubl. ir ža
da dar 500 rubl. pridėti vė
liau; sodauninkystės ir vaisių 
auginimo dalis 300 rubl. Me
dalių iki šiol atsiųsta 136. 
Apart to yra 1000 rubl. ant 
nupirkimo visokių dovanų.

Iš Belostoko (Baltstogės), 
Grodno gub.

Chemikas Dras Frau k, ap
linkinėse Belostoko užtiko 
netyčia didelius akmeninių 
anglių plotus. Mat vienas 
darbininkas atnešė jam ant 
ištirimo šmotų raudonos že
mės. Ištyręs tų žemę, Fra n k 
{tersitikrino, kad yra tai me- 
dega, su kuria drauge yra 
akmeninės anglys. Paklau
stas darbininkas, parodė vie
tų, kur rado tų žemę; tenai, 
gilumoj 15 pėdų, Frank už
tiko anglių sluogsniue. Bus 
tai pirmutiniai anglių laukai 
Lietuvoj; be abejonės bus čia 
neužilgio parengtos kastynės. 
Vietiniai kapitalistai dera jau 
nuo savininko tuos žemės 
plotus, kur yra anglys.

si

Milų dirbtuves.
Maskoliškas randas rengia- 
Lietuvoj parengti kaimų 

milų dirbtuves ir verpinyčias,
bet verpinyčios turi pristaty
ti vilną Maskolijos milų au
dėjams. Tokiu bud u vienog 
maskoliški audėjai gali iš
pirkti Lietuvoj visas vilnas 
teip, kad jų ne liks ant už- 
ganėdinimo reikalų ant vie
tos parengtų dirbtuvių. Ūki
ninkams rods tas išeis ant 
gero, kadangi atsiras vietos, 
kur galės vilnas parduoti,bet 
pasarga rando gali stabdyti 
labiausiai išsidirbimą Lietu
voj išdirby stės. išdirbi mus 
kaimų dirbtuvių randas žada 
pirkti ant kariumenės reika
lu.

Iš Vitebsko gub-
Ties Gutųvo valsčių siau

tė audra ir puolė dideli ledai, 
kurie nemažai blėdies pridir
bo tūlų kaimų žieminiams ja
vams, vasarojams, daržovėms 
ir sodų vaisiams. Rugius tū
lose vietose pradėjo piauti 
nuo 14 d. liepos. Kadangi 
pereituose metuose šitoj gu
bernijoj buvo menkas užde- 
rėjimas, tai daugeliui ūkinin
kų ant duonos reikia skolinti 
rugius iš valsčiaus krautuvių; 
kiti duoną perka miestuose, 
jeigu turi pinigų.

Iš Vitebsko.
Nuo tūlo laiko Vitebske 

siaučia gana smarkiai choleri- 
na, nuo kurios miršta ypač 
daug vaikų. Žinoma, prie 
apsirgimų prisideda nenuno
kę gerai sodų vaisiai ir žalios 
daržovės, kokias žmonės val
go, bet dar labiau abelnai ne 
sveikas gyvenimas ypač ne
turtingų žmonių ir jų nesu
pratimas, ką reikia daryti ant 
padarymo suskretusių jų gy
venimų sveikesniais. Juo 
kur žmonės augščiau protiš
kai pasikelia, juo mažiau bū
va apsirgimų ir mirčių; pas

Iš Kauno.
Kaune pasimirė pagarsėjęs 

savo moksliškais raštais ne 
tik Maskolijoj, bet ir Vokie
tijoj, tirinėtojas senovės lie
kanų, Mikalojus Avenarius. 
Jis buvo sąnariu komiteto ka
reiviškų mokyklų, inspekto
rių Varšavos mergaičių ma
rini ško instituto, ant kurio 
tai urėdo išbuvo 20 metų; pa
skui buvo inspektorių Balt
stogės tokio jau instituto. 
Velionis išgyveno €9 metus.

Kauno Naminės Ūkės Dr-tė 
įreituose metuose savo par- 
davinyčioee -pardavė tavorų 
už 376000 rubl.; gryno pelno 
turėjo 38000 rubl., taigi tru
putį daugiau negu 10% nuo 
sutaupyto kapitalo.
tai ne mažiausias. Draugy
stė turi pardavinyčias teipos- 
gi: Panevėžyj, Keidainiuose 
ir Rakiškėj.

Pelnas

Isz Prašų Lietuvos.
Tilžėj neseniai pasimirė 

pralobęs ir žinoma todėl su
vokietėjęs, lietuvis Kristupą 
Lutatis. Paliko jis 500000 
Markių, iš kurių 150000 pa
dovanojo miestui Tilžei, 240- 
000 savo broliui, o 3000 Mk. 
savo vežėjui; likusius gi pini
gus padalinė terp tūlų drau
gysčių. Na. o kasžin kiek 
padovanojo lietuviams?

Tilžės „Naujoji Lietuviška 
Ceitunga” paduoda, bukLum-

■ ‘ \



penuose juodvarniai 6 Epe
lius ant dirvų paaStų naiežių 
su visu nulesė. Tam nelabai 
norisi tikėti.

Aplinkinėse Vanagų, dėl 
stokos lytaus, ypač ant smil
tynų, vasarojai visai neuide- 
rėjo: avižos vos kelis colius 
nuo žemės paaugo, visai pa
geltonavusios, bulvės menkai 
užmezgė arba visai neužmez
gė, pirm žydėjimo suvyto. 
Išdegė laukai teiposgi kaimų: 
Šepučių. Kebelių, Gryneįdės, 
Vilkompdžių. Dabar jau nors 
užeitų lytus, ne daug ką ga
lės pataisyti. Vien šieną 
ūkininkai suvežė gražų ir 
sausą.

Iš Bavarijos atvežė į Klai
pėdoj esantį speciališką rau
puotiems ligonbutį trįs ypa- 
tas raupais sergančias. Kur 
jos raupais užsikrėtė, nežinia. 
Raupų Bavarijoj nebuvo; 
raupais serganti yra tik Klai
pėdos ligonbuty j.

Prūsų Lietuvoj rugius jau 
nupiovė. Varpos gana dide
lės, rugiai šįmet našus. Ūki
ninkai pradeda jau arti dir
vas sėjimui žieminių javų.

Klaipėdos sūdąs darbinin
ką Lolaitį nusprendė ant me
tų kalėjimo už dvipatystę.

Klaipėdoj, marėse prigėrė 
10 metų vaikas lietuvio dar
bininko Angušaičio.

Ragainėj smarkiai siaučia 
karštligė, į urną laiką apsir
go 25 ypatos.

Aplinkinėse Insručio, Pre- 
gelio pievos prie Švagerauos 
ir Vynininkų užtvino. Upė 
Auksinė išsiliejo Į»er krantus 
ir užliejo visas (taupių pie
vas.
i. Eitkūnuose kokia ten kir
mėlė įsikabino į koją besi mau
dančios mergaitės teip, kad 
kirmėlę daktaras turėjo su 
peilių išplauti. Minė a mer
gaitė nuo to pasimirė.

Prūsų Lietuvoj, Littaus- 
dorfe iškasė daug bronzinių 
senovės liekanų, terp kurių 
buvo: .70 piautuvų, daug 
ranfiryšių, jėčių ašmenų,| di
delis bronzo šmotas. baigtus 
tuos laiko už padirbtus ant 
kokių 600 metų pirm Chris- 
taus gimimo. Rado juos ne 
sename- kapinyne, bet ant 
lauka. Matyt toje vietoje 
buvo ginklų pakavonė. Vi
sus tuos daigtus jų radėjas 
podovanojo Prūsų mušėjui 
Karaliaučiuje.

Isz Amerikos.
Sena karieta.

New York. Čianykštis Metro
politan muzejus pirko Paryžiuj 
bronzinę karietą, kuri, turbut, yra 
seniausia iš kur nors iki šiol užsili
kusią. Minėta karieta pereituose 
metuose likosi atkasta lauke vieno 
dvarponio netoli Rymo; ji padirb
ta 7 šimtmečiai prieš Christaus už
gimimą, taigi turi su viršum 2600 
metą. Muzejus už ją . užmokėjo 
100000 dol.

Nelaime nuo vėjo.

St. Louis, Mo. 5 d. piutės siau
tė čia audra ir vėtra. Daug darbi
ninką, dirbančią prie rengimol trio- 
bą ant visosvietinės parodos plia- 
ciadfe likosi vėjo nuo pastovą pu- 
mestą. .Vienas iš nupuolusią už
simušė ant vietos, keturi apaikulė 
mirtinai, o daug tapo ne mirtinai 
apkultą.

Amerikonams brangiau uegu 
sveti mtaucriams.

Austrijos generališkas konsulius 
Cbicagoj pranešė savo randui, jog 
dideli muitai ant svetimą tavorą 
Amerikoj visai netikėtus išduoda 
vaisius; Amerikos dirbtuvių išdir- 
bimai, neturėdami konkurencijos, 
parsiduoda Amerikoj ant ,40% 
brangiau negu už tuos pačius ta
voms moka Europoj; taigi už savo 
locnus išdirbimus amerikonas mo
ka ant 40% brangiau negu svetim
tautis.

Turbut kareiviai paeuie.
Boston, Mas. ČianykšČiame 

muzejuje atsirado chihie- 
čSą brangenybė: medis apsūdytas 
brangiais akmenėliais ir žemčiū
gais, kuris buvo .cbiniško cieco- 
riaus savasčia. Matyt tą chinip- 
čįą brangenybę paėmė kareiviai 
laike užėmimo Cbiną sostapilės. 
Kiti kraštai vogtą Chinuose darigtą 
ne įleido, sugrįžus kareiviams, ras
tus pas juos daigtus sugrąžino atgal 
Argi Amerikos muitininkai tos chi- 
niškos brangenybės nepatėmyjo?

Sckajcton, Pa. Nusišovė čia 
kontraktorius Sctiroeder, skaito

už Amerikos reikalus ir garbę? 
Amerikoj juk yra diktai negrą ka- 
reivią regimentą.

Nelaimes
Philadelphia, Pa. Ant Čia- 

nykščio mušimo bolės pliaciaus, 
ant pliatformos susirinko daug 
žmonią. Pliatforma neišlaikė 
sunkumo ir visi ant jos buvę žmo
nės nupuolė. Prie to 4 ypatos li
kosi užmuštos, 12 yra mirtinai su
žeistą, o apie 200 lengviau. Ant 
pliatformos buvo apie 10000 žmo
nią.

Pat*ego nusidėjėliai

Butte, Mont. Iš čianykščio 
kalėjimo pabėgo šeši jame pasody- 
ti nusidėjėliai. Šerifas, su savo 
pagelbininkais, ištraukė gaudyti 
pabėgėlią, bet jam iki šiol ne pasi
sekė ją surasti.

Auksas ant Porto Kičo.
Sa.N J gan, Porto Rico. Ilsiąs

ias ant salos,Porto Rico Amerikos 
rando D-ras Clayton Giffard, tūlo
se upėse rado pie^ką su auksu, kur 
galima parengti aukso plovinyčias. 
Giriose tuose kraštuose auga dide
li guminiai medžiai, kurie nema
žiau už auksą gali naudos atga
benti.

Audra.
Mischauaka, Inu. 5 d. piutės 

šitose aplinkinėse siautė baisi 
audra, kuri daug blėdies pridirbo. 
Penkios ypatos likosi perkūno už
muštos; daug triobą žaibas užde
gė: vėjas išvartė triobas, kaminus 
ir medžius.

Ouenboro, Kv. Šitose aplin
kinėse 5 d. piutės siautė audra su 
ledais, kurie labai daug blėdies pri
dirbo laukams.Visos žemesnės vie- 
to i užtvino.

Loiisvili.e, Kv. Šitose aplin
kinėse 5 d. piutės siautė audra. 
MiesteLouisborn perkūnas uždegė 
gyvulią stovyklas, ugnis pridirbo 
blėdies ant 25001*0 dol.

6 d. piutės Michigane, Illinois ir 
\Visconsine siautė smarkios vėt
ros. St. Joseph, Micb. vėjas iš 
šakną išrovė daug medžią, nopur- 
tė vaisius nuo sodą medžią. Šiau
rinėj dalyj Colorado ir pietinėj 
\Vvomingo puolė dideli ledai, ku
rie daug blėdies pridirbo. " Aplin
kinėse Pueblo, Col., buvo debesą 
praplyšimai, kurie pagimdė tva
nus.

Pittsbi rg, Kas. 8 d. piutės 
šitose aplinkinėse* siautė audra ir 
vėtra, kuri daug triobą išgriovė. 
Prie to 2 ypatos likosi užmuštos, 
o apie 60 tapo sužeistą.

Expliozi|oH

Blcffton, Ind. Magazynuose 
Empire American Nitroglycerine 
Co. atsitiko baisi expliozija, ku
rios magazyną triobą likosi su visu 
sugriauta. Prie to trįs darbinin
kai tapo ant vietos užmušti, kūnai 
ją į šmotus sudraskyti.

Birmingham, Ala. Elektrišką 
žiburią įtaisose mieste Tuskaloosa 
atsitiko expliozija, kurios du darbi
ninkai likosi užmušti.

Fąrmout, W. Va. ‘ Čianykš- 
čiose kastynėse atsitiko dują ex- 
pliozija, kurios penki darbininkai 
likosi mirtinai sužeisti, o daug yra 
nors sunkiai, bet ne mirtinai su
žeistą.

Linton, Ind. Kerosino explio- 
zija, netoliDixono anglią kastynią, 
pagimdė gaisrą kastynėse. Jeigu 
greitai ugnies neužgesįs, 200 dar
bininką neteks darbo.

GftUrai.

Cincinnati, Oh. Sudegė čia (tai
sos Pittsburg Plate Glass Works. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
250000 dol. Prie gesinimo du ug- 
nagesią oficierai ir vienas papras
tas ugnagesys likosi apkulti.

HoBaRT, Oh. Siautė čia gais
ras: ugnis išnaikino keturis namų 
bliokus. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 200000 dol.

Citington, Ky. 8 d. piutės siau
tė čia didelis gaisras, kuris pridir
bo blėdies ant 200000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
New Hampton, (a. Netoli nuo 

čia susidaužė darbininkiškas gele
žinkelio trūkis. 'Prie to septyni 
italijonai darbininkai likosi už
mušti.

Anderson, Ind. Susimdft čia 
du ulyčiniai karai. Prie to 25 ypa
tos likosi sužeistos.

Durand, Mich. Netoli nuo Čia 
susimušė dvi dalys trūkio, kuria
me buvo vežamas Wallase cirkus. 
Prie to 18 ypatų likosi užmuštą, o 
30 sunkiai sužeistą, o tarp tų daug 
yra mirtinai sužeistą.

mi už vieną iš didesnių milijo
nierių. Nežinia, ar jis tyčia nusi
šovė, ar netyčia. Jo Šeimyna me
na, kad jo revolveris iššovė nety
čia, kadangi neranda nė jokią prie- 
žascią patžudystės.

Nutarė kreiptieji prie popiežiaus.

Calorado Springs. Atsibuvo 
čia negrą konvencija, ant kurios 
nutarta kreiptiesi prie popiežiaus 
ir melsti jo įsikišimo, ant padary
mo galo lynčavimams negrą Ame
rikoj; teiposgj melsti popiežiaus, 
kad jis atsilieptą į baltveidžią 
darbininkiškas organižacijas ku
rios ne priima negrą. Var
giai vienog bo popiežius panorės 
užtarti už negrus, o ant galo neži
nia dar, ar popiežiaus įsikišimas 
atgabentą kokią nors naudą neg
rams? Juk užsimanymas prezi
dento Roosevelto užtarti už Mas- 
lijos žydus netik jiems nė jokią pa- 
liuosavimą ne atgabeno, bet prie
šingai, ją padėjimą dar sunkesniu 
padarė.

NuNinuotllno uuo sarti i n u.

Baxwell, Nebr. Nuo pagedu
sią sardiną užsinuodino visa šei
myna prekė jo D. W. \Vardo, mie
ste Bellagh. Patsai \Vard ir dye- 
jatas jo vaiką jau pasimirė, jo pa
čią daktarai tikisi, nuo mirties iš
gelbėti.

Paskendo laivai*, l

New Betfdrd, Mas. Netoli nuo 
Čia susidaužė laivas ,,Floria,” 
plaukiantis iš Norfolk į Provi- 
dence, ir paskendo: prie to penkios 
buvusios ant minėto laivo ypatos 
prigėrė.

Pririšaiininias vieszos žemes.

Denver, Col. Pagal rando ap
skaitymą: Colorado Fuel & Iron 
Co. per paskutinius 10 metą nuo 
rando pirko750000akrąviešos žemės 
su minirališkais turtais ir užmokė
jo už akrą po >2.50, vietoj po 10 
dol., kaip priderėtą. Per tokį pir
kimą randas nužudė 10 milijoną 
doliarą. Bet tas negalėjo atsitikti 
be žinios ir pritarimo urėdninkų, 
kuriems pavestas dabojimas rando 
savasties.

. Bankrutyries.

Nsw York. Visokios kompani
jos,su pagelba menkos doros lai- 
kraščią, išgirdamos savo akcijas, 
ant išnaudojimo žmonią kišeniaus, 
neišpasakytas ją prekės pakėlė, 
augščiau negu vertos. Tas ilgai 
pasilikti ne galėjo; akcijos pradėjo 
pulti, žmonės nužudė daug pinigą; 
bankai vienas po kitam bankruti- 
jasi ir pertai žudo ne vien? Ameri
kos bet ir Europos bankai, kadan
gi ir tenai ne trūksta mat ameriko
nišką kompaniją akciją.

Amerikoj prekyria su jos kolto 
uįjoms

Prezidentaujant McKinleyui Su
vienytos Valstijos įgavo kolionijas. 
Mat kad kolonijas turi Europos 
tautos, kurioms ankšta namieje, 
tai ir Amerika, nors turi pakakti
nai dar mažai apgyventą plotą, 
užsimanė turėti savo kolionijas: 
pirmiausiai užėmė Havrti salas; 
paskui nuo Išpanijos paveržė Fili
pinus, Kubą ir Portoricoi. Perei
tuose metuose Amerika į savo ko
lionijas išgabeno tavorą už 20 mi
lijoną doliarą: ant Portorico išga
beno už $1200000, ant 
/Havai salą už $1070000 ant Alas- 
kos už $9250000, ant.Filipinų už 
$4000000. Išvežimas ant Filipiną 
pasimažino ant $1000000, ant Ku
bos net ant $5000000. Taigi ant 
savo kolioniją Amerika labai gero 
biznio ne padarė, ypač kad iš ją 
ateina daugiau tavorą, negu Ame
rika siunčia tenai.

Neduoda ukesystes popieru ne
mokantiems amrllszkai.

Albany, N. Y. Čianykštis sli
džia Clifford D. Gregory atsisakė 
išduoti 43 ateiviams, turintiems 
ant to >iesą, ukesvstė^ popieras 
todėl, kad jie nemokėjo pakaktinai 
angliškai. Tuom tarpu Amerikos 
tiesos nieko ne sako apie kalbą 
norinčią tapti Suvienytų Valstiją 
ukėsais. Tokiu budu šituose atsi
tikimuose sudžia peržengė tiesas ir 
vietoj būti tiesą dobotoju, kaip tai 
pridera sudžioms, pasirodė-jų lau
žytoju, vietoj remtiesi ant tiesą, 
rėmėsi ant savo locnos fantazijos. 
Jeigu kitur panašiai sudžia pasi
elgtą, išvytą jį. ten, kur pipirai 
auga; Amerikoj net per tankiai 
sudžios laužo krašto tiesas, o jiems 
pripažinta per daug valios.

Nori fazdeginti miestą.
Ashland, Ore. Čia šįmet buvo 

daug gaisrą ir kaip pasirodė, jie4 
užgimė nuo padegimo. Rodosi 
padegėjai nori visą miestą išdegin
ti. Ką nori atsiekti ir kas jie toki, 
nežinia.

Nenori su negru valgyti.
New York. Ant Amerikos ka

riško laivo „Columbia" yra pus- 
negris vyresnysis dailidė. Visi ant 
laivo tarnaujanti unteroficierai atsi
sakė su juom valgyti prie vieno 
stalo. Minėtas negras jau nuo se
niai tarnauja Amerikos laivynėj ir 
paveikslingai pildo savo pareigas. 
Kasžin,ar mūšiuose, kur reikia gy
vastį statyti, dori amerikonai ne 
duotą negrams savo kraują lieti

Isz darbo lanko.
1 Mūrininkai kanalo]ackson Par

ke nutarė štraikuoti, kadangi mie
stas Sulaužė darbininkams duotą 
pažadėjimą, pagal kurį: dirbanti 
prie kanalo darbininkai ne gali būt 
nno darbo prašalinti, kol darbas 
nepasibaigs. Tuom tarpu vedan
tis darbus inžinierius apreiškė, jog 
prašalina nuo darbo 150 darbinin

LIETUVA

ką. Mūrininkai tuojaus prieš in
žinieriaus padavadyjimą pakėlė 
protestą ir nusiuntė deputaciją į 
civiliškos tarnystos komitetą. Jei
gu čia teisybės neras, nutarė su- 
štraikuoti, p tąsyk ir kiti dirbanti 
prie kanalo darbininkai turės ap- 
stabdyti darbus.

t Chicago, III. Darbininkai 
skalb'nyčią ir vežėjai rengia vėl 
štraiką. Mat jie sutiko grįžti prie 
darbo, 6 išrišimą nesutikimą pave
dė santaikos sudui. Nors perėjo 
jau keli mėnesiai nuo laiko, kada 
štraikieriai sugrįžo prie darbo, 
santaikos vienog sūdąs iki šiol ne 
išdavė nė jokio nusprendimo, nors 
ant ištirimo darbininką skundą 
turėjo pakaktinai laiko.

* Chicago, III. Rock island 
geležinkelio kompanija susitaikė su 
tarnaujančiais ir tokiu budu praša
lino rengiamą štraiką. Pagal 
naują sutarimą, pasažierinią 
trukią konduktoriai, kurie iki šiol 
gaudavo po $125 ant mėnesio,gaus 
ant 12% daugiau. Tavorinią 
trukių kanduktoriams liekasi ant 
15% pakeltos algos. Vagonų 
staltdėjamsalgos pakeltos ant!2%.

* Harrissey Minės, Brit. Col. 
Darbai čianykŠčiose kastynėse ei
na gerai. Dirba per dienas ir nak
tis. Neseniai darbininkai iškovojo 
pakėlimą ant 5c. algų: dabar už 
toną moka po 60c. įpratęs kal
nakasys gali uždirbti |»o $3.60— 
4.00 ant dienos.

*• Boston, Mas. 200 mašinistą 
ir ją pagelbininkų varstotuose Bo
ston <& Albany geležinkelio pakėlė 
Štraiką, kadangi kompaniia ne su
tiko pakelti algas ant 7%. Maši
nistai \Vest Springfu-ldo varstotą 
nutarė teiposgi pristoti prie štrai- 
ko.

* Jersey City. Darbininkai 
Čianykščių mašiną dirbtuvią {takėlė 
štraiką. Jie reikalauja pripažini
mo unijds. Dabar darbininkai ši
tų dirbtuvią gauna didesnes algas 
negu yra unijos tabelėj. ■

E. St. Louis, III.
* Darbai gerai eina, net viskas 

rūksta: geležiniai fabrikai dirba 
kas dieną, teipgi ir gyvulią piovi- 
nyčios. Pribuvusiam iŠ kitur darl*ą 
ne sunku gauti; tiktai tinginiai ne
dirba.

5-tą dieną rupiučio siautė Čia di
delės vėtros, kurios nemažai blė
dies pridarė: medžius, langus ir 
stubą stogus a{>draskė.

V.
* Mieste Denver, Col., Vkėsą 

Lyga nutarė išvyti visus prilan
kius darbininką organizacijoms. 
Na, na, kur Lyga dar nužengs to
liau su savo kvailumu?

* Portlamd, Ore. Dailiai ei
na čia neblogiausiai ypač lentą 
piovinyčiosc, kurią y ra Čia diktai.

isz
Liet u visz.ku di rvu.
Iš Brooklyno, N. Y.

Nors Lietuvos Suną Dr-tė dar 
jauna, bet turi jau 200 sąnarių. 
Šita draugystė sutverta ant socia- 
listiško pamato ji turi už mierį pla
tinti socializmą per pasikalbėjimus 
ir rengiamas prakalbas. Kol šitos 
draugystės nebuvo, čianykščiai lie
tuviai dalinosi į lietuvius ir kryžio
kus; bet šita draugystė teip patai
kė vest politiką, kad išnyko nesi- 
kenčiančios partijos,išnvko kryžio
kai, liko,tik lietuviai ir dabar viens 
ant kito žiuri kaip tikri broliai-lie- 
tuviai.

. . . . a. .
Pirma sanariai nešiojajčią šven

tųjų vardus draugysčių po prievar
ta turėjo atlikti išpažintį, bet da
bar, kadaLietuvos Suną Dr-tės są
nariai yra komitetuose kitą draugys 
čią, tai ir kitose sanariai pasiliuo- 
savo nuo prievartos, draugystės 
žiuri vien, kad sanariai butą lietu
viai ir to užtenka. Ne dyvai, jei
gu čianykščios Šv. Kazimiero ir 
Šv. Juozapo Dr-tės aukavo ant 
tautišką reikalą po keletą doliarą, 
kadangi jos dabar ne tikėjimiškos 
bet tautiškos.Susivienyjusios drau
gystės dabar nori pastatyti lietu
višką tautišką namą ir charteris 
jau perduotas advokatui. Vietinis 
klebonas, matydamas tokį darbą, 
suorganizavo draugystę pagal sa
vo norą iŠ savo spangą berną, ko
lektorių, agentą ir kitokią, teipos
gi iš tokių, kuriuos kitos draugys
tės už judošystę išmetė iš savo 
tarpo, arba tokią, kurie, pabūgę 
bausmių,pats pabėgo. Bėda vien, 
kad toki protektoriai negali pride
rančiai kunigo reikalus ginti, ka
dangi jie pats slepiasi nuo žmonią 
akių,kaip apuokai dirba tamsoj pa- 
sikavoję.

Lietuvos Suną Dr-tė teiposgi 
aukavo pinigus ant tautišką reika
lą. Neseniai ji parengė lenktynės 
ir paskyrė dovanas. Greičiausiu 
pasirodė Jonas Pilkauckas, sąna
rys lietuviško Gimnastiką Kliubo; 
jis laimėjo auksinį laikrodėlį. Juo
zas Povilaitis laimėjo armoniką; 
trečias apdovanotas buvo Banis, 
Lietsargį išlošė p. Povilauckienė. 
Vėliaus draugystė ketina įvesti 
kliasiškas kollariško (?) gabumo 
lenktynes,teipogi su dovanomis.

Kadangi į Lietuvos Suną Dr-tę 
pripili blaivas žmonės, tai ir sve
čiai ant jos pikninko atsilankė; gir

Iš Thomts, Va-
Darbai eina čia gerai, bet darbą 

sunku gauti.
Pirmą dieną rugpiučio atlošė čia 

teatrą, perstatyta buvo komedija 
p. a. Amerika Pirtyje. Aktoriai 
savo roles atlošė pusėtinai. Žmo
nią vienog ant teatro atėjo mažai, 
nežinia ar iš pavydumo, ar todėl, 
kad nesupranta vertės teatro, ar 
gal todėl, kad tą dieną pasitaikė 
daug balių, kurie,matyt,musą bro
liams geriau patinka negu teatras, 
neužilgio musą aktoriai ketina at
lošti: Ponai ir Mužikai, ar Keis
tutį.

Kaip duodasi girdėt, tūli lietu
viai stengiasi Čia sutverti kuopą 
Tėvynės Mylėtoją Dr-tės: Yra 
viltis, kad tas pasiseks.

Neseniai atsilankė čia išklausyti 
velykinės kun. Matulaitis. Bandė 
kalbinti čianykŠčius lietuvius prie 
Rymo Katalikiškojo Susivienyji
mo; kalbino, kad čianykštė, drau
gystė prisirašytą prie S. L. K., 
bet tas, rodosi, nepasisekė. Paskui 
kalbino, kad draugystė paaukautą 
į Motinėlės geležinį kapitalą 100 
dol., bet ir tas; turbut, nepasisekė, 
nors „Žvaigždėj" patilpo padėka- 
vonė Thomaso lietuviams. Čia
nykščiai lietuviai, vietoj siųsti pi
nigus į Motinėlės iždą, nunešė 100 
dol. vietiniam kunigui. Turbut jie 
nesuprato, ko geidė kuh. Matu
laitis.

Kunigas Matulaitis išrado gerą 
būdą suskaitymo čia gyvenančią 
lietuvių: jis, ant atlikimo išpažin
ties pardavinėjo kviteles po 1 dol.; 
kiek doliarą surinko, tiek yra čia 
bent tikinčią lietuvių; žinoma,neti
kinti jau pasislepia nuo tokios kon
trolės. X. X.

Iš
Šį pa vasarį Great Northern ge

ležinkelio kom|>anija pradėjo kasti 
tunelį apačia miesto, ir dirlia su 
dviem darbininkų atmainoms, po 
30 žmonių. Bet dartnninkai, kaip 
visur yra skriaudžiami, teip yra ir 
Čią. Mat pradedant darbą, kym- 
panija žadėjo jx-rmainyt darl»o va
landas, juo 10 ant K,, bet tada tik
tai, kaip paeis darbininkai po že
mę. Jau dabargi paėjome po že
mi , o permainos jokios ne matyt, 
ir žmonės dirl«a be jokios vilties 
apie kokią nors permainą.

Toksai darbas, kaip visur teip ir 
čia, be auką žmogaus gyvasties ne 
apsiėjo. 29 d. liepos, kada darbi
ninkai suėjo ir pradėjo dirbti, be 
kasant apatinį slenkstį žemių, nu
trukęs didelis žemių šmotas už
mušė trįs darbininkus. Subėgo 
superintendentas, bosai ir j»ati po
licija, traukėsi darbas čielą valan-, 
dą, kol sumankintus kunus iš po 
griuvėsių išėmė. Kada paskutinis 
buVo išimtas, ir superintendentas 
užpakalyj stovėdamas suriko: „vis
kas gerail— kūnai likosi nuvežti, o 
darbininkai ėmėsi vėl už darbo. 
Ušmuštiejie buvo: austrijukas, ita- 
talijonas ir vokietis.

Čia darbą vasaros laike ne trūk
sta, ypač - giriose. Dirba labai 
gerai ir darbininką kasdieną reika
lauja. Uždarbis teipgi nernen- 
kiausias. Čia ir iš kitur pribuvu
siam darba nesunku gauti.

Tunelinis.

Iš Great Neck, N. Y.
Lietuvių yra Čia apsivedusią 12 

šeimyną, o pavienių bus 60. Iš 
to viso būrelio — yra tiktai 3 lie
tuviai skaitanti lietuviškus laikraš
čius; kitą musą tautiečių negalima 
prikalbinti prie skaitymo. Mat 
pradžia darbą gaišina; nors ir su
eina čia ant mitingą, liet nėra 
tautiečių, kurie tautiškus reikalus 
galėtą paaiškinti, kadangi mat ne 
visi musą tautiečiai yra mokyti; 
miegančią todėl negalima kaltin
ti; jie miega todėl, kad nėra tokią, 
kurie juos iš miego prikeltų ir pri
trauktą prie darbiį ant visos musą 
tautos labo.

A. Juknevičia.

tą ne buvo visai, ne buvo barnią, 
nė nesutikimų, nors ne mažas bu- 
ris žmonią susirinko. Atkako in 
corpore Dr-tės: šv. Kazimiero, Šv. 
Juozapo ir Šv. Jurgio.

Pabaigus pikninko rokundas, li
kosi užmanyta, kad kiekvienas ko
miteto sąnarys paaukautą pagal iš
galę ant tautišką reikalą. Sumetė 
$2.25 (vardai aukautoją ir ją au
kos pagarsintos kitoj vietoj. Rd.), 
kuriuos dali tame pusiau: ant kan- 
kintinią ir naudos moksląeivią 
„Aušros" Dr-tei. Pereituose me
tuose, laike didžiojo kalnakasių 
štraiko,draugystė paaukavo 15 dol. 
ant naudos vargą kenčiančių kal
nakasių; pinigų, ant laimės, ne da
vė neteisingai pasielgusiems She- 
nandorio muzikantams, bet nu
siuntė į kalnakasių ccntrališką iž
dą. Čia pinigai bent ne pražus, 
bet teks tiems, ant kurią naudas 
sudėti.

J. Naujokas.

’ Iš Seninto n. Pu.
Siunčiame „Money Order” ant 

$18iV«; pinigus tus Scrantono lie
tuviai suaukavo. Iš aukautoją, 
pirmą vietą užima 30 kuopa S. L. 
A., kuri paaukavo 15 dol.,nuo pe
reito baliaus atlikusią nuo kaštą; 
balius buvo laikytas ant naudos 
kuopos ir ant jo pusėtinai uždirbo
me (atsibuvo 12 d. gegužio): ba
lius ne tik uždengė kaštus ketu
riems delegatams ant Seimo ir dar 
liko ant kitų reikalą. Tuos pini
gus paskirtam teip: 6 dol. ant kan- 
kintinią, 6 dol. ant moksląeivią, 
2 dol. delegatui ant darbininkiško 
kongreso į Holandiją, liVk dol. 
Vištaliui. Bet čia musą kuopa 
patyrė, kad Vištalis aukų nesu- 
vartoja, kadangi pinigai išsiųsti 
tankiai jo nepasiekia, sugrįžta, tik 
maža dalis jam tenka, o kitus gra
žina atgal ir tie pinigai guli redak
cijose. Todėl musų kuopa nutarė 
atsišaukti į visus Amerikos lietu
vius, užmanydama padaryti kokią 
rodą. Musų kuojta paduoda tokį 
projektą, kad atsišaukti į Argenti
nos valdžią kaipo Suvienytą Valst. 
Am. ukėsą su užklausimu, kas do 
prižastis.kad )am pinigą neduoda? 
(Tą geriausiai butą |>adaryti per 
tarpininkystę Amerikoskonsuliaus, 
kadangi valdžios ant privatiŠko 
lietuvių užklausimo galėtą visai 
neatsakyti. Rd.),jeigu galima, ko
kiu nors budu reiktą iš ten ršfmti; 
tas vyras, mumis rodosi dar lietu
viškai tautai galėtą atnešti naudą. 
Prašome kitų paduoti savo nuo
monę apie tą dalyką.

Lelevelio D-tės sanariai sumetė 
,2 dol. ant susirinkimo ir paskyrė 
pusiaujai yra: 1 dol. ant kankinti- 
nią ir antrą ant moksląeivią.

Tei|>gi nutarė prašyti senojo kan- 
kintinią komiteto, kad pasiliktų ir 
ant toliau pildyti savo ų»areigas, 
kadangi tie vyrai yra atsakančiausi, 
jie turi plačiausią pažintį ir susi- 
neŠimus su europiečiais.

Teipgi S. L. A. 3() kuopos, ant 
savo pereito kvartalinio susirinki
mo, sanariai sumėti 11•« dol., ku
riuos paskiria ant naudos mokslą
eivią ir kaip pirmus teip ir antrus 
l>aveda „Aušros" Dr-tei. Nutarė 
{įrašyti, kad tas pats senas kankin- 
tinių komitetas liktą ir ant taliau.

Fr. Živatkauskas.

Iš Lyiin, Miinn.
Darbai eina čia ne blogai. Če- 

veryką dirbtuvėse ir restauracijose 
reikalauja daug merginą, todėl, jei
gu čia atkaktų lietuvaitės, greitai 
gautą darbą.

Lietuvių yra čia 15 šeimyną (o 
kiek pavienių? Rd.), tie visi suti
kime gyvena; yra ir kelios lenk- 
bernią Šeimynos; tuos sunku prie 
gero, prie darbo ant lietuviškos 
dirvos patraukti, arba prikalbėti 
prie dėjimo auką ant kokią nors 
lietuvišką reikalą.

2 d. liepos Čia susitvėrė pagelbi- 
nė lietuviška Šv. Kazimiero D-tė. 
Visi jos sanariai prisirašė prie Sus. 
Lietuvių Amerikoj ir prigulinčius 
pinigus nusiuntė į Susivienyjimo 
iždą. Draugystė turi gana priešą, 
ypač terp tūlą moterų laikančią 
lietuvius ant boardo ir turinčią alų 
namieje. Tos mat bijosi, kad 
prigulinti prie draugystės ne pra
dėtą mažiau alų gerti: tos menko! 
doros moterėlės savo boardingie- 
rius atkalbinėja nuo draugystės, 
sakydamos, kad geriau tuos pini
gus, kokius reikia į draugystę mo
kėti, apversti ant miežinio skysti
mo. Gal turinčioms slaptį ant 
pardavimo miežinį skystimą^ir ge
riau, jeigu boardingieriai daugiau 
jo išgeria, bet už tai boardingie- 
riams daug naudingiau prigulėti 
prie draugystės, negu pasiganėdi- 
nant vien maukimu miežinio sky
stimo. Žinoma, kvailą bobą at
kalbinėjimo klauso vien menka- 
pročiai ir tikri girtuokliai, ku
rie ir be bobą atkalbinėjimą visą 
laimę mato vien miežiniame skysti
me ir jame plukdo savo protą.

Į viršininkus draugystės likosi 
išrinkti dori ir geri lietuviai.

Neseniai čia juodveidžiai mušė 
indijonus ir išvijo juos iš miesto, 
bet dabar ją čia vėl prisiveisė (kas 
yra tie juodveidžiai ir indi jonai? 
Rašant į laikraštį, reikia viską su
prantamai išaiškinti. Rd.')

Ne indijonas.

Negeras oras.
Pasakojimas I>-ro Joaephsono.

Aš grįžau iš miesto, kur buvau 
ant pačto paduot į laišką. Lijo ir 
snigo, putė smarkus vėjas ir tele
fono dratai ties mano galva traukė 
savo melancholišką dainą.

AŠ ėjau ulyčia per tirpstantį 
sniegą, kurs tirpo ant mano čeba- 
tą ir sunkusi per škurą į vidų teip, 
kad kojos pradėjo šalti. Nėjokio 
žmogaus, net suns ne matyt ant 
ulyčios. Eidamas per rinką, aš 
pažiurėjau ant rotušės bokšto ir 
ant esančio ant jo apšviesto laik
rodžio: laikrodis rodė 10 valandą. 
Visos pardavinyČios buvo tamsios 
ir uždarytos, vien aptieka ir bars- 
daskutinyčia kitoj ulyčios pusėj bu
vo dar apšviestos. Pavieniuose 
namuose, per užleistas langą už
dangas, matyt buvo kur nekur silp
ni žiburėliai. Oras buvo sunkus, 
juodas. Dideli, šlapi sniego kąs
niai lėkė nuolatai į veidą, tirpo ir 
ritėsi per veidus, kaktą ant kruti
nės ir nugaros. Aš suskubinau 
mano žingsnius, kad greičiau pa
reiti į šviesą, šiltą kambarį, esantį 
kjtoj dalyj, kur aš gyvenau. |

Už muitinycios kampo, priepor- 
to tilto, žibėjo vienas žiburys ant 
ulyčios. Čia Vėjas putė smarkiai 
nuo vandens, o lytus ir sniegas la

kiojo dideliais šmotais ant medinių 
grįstą rinkos ir ant sieną senos 
porto krautuvės, kurion langai 
barškėjo prie kiekvieno smarkes
nio oro pūstelėjimo.

Aš pastačiau augščiau mana ser
mėgos kalnierių, ant ausą ir žiurė
jau ant tilto, kurio geležiniai kau
lai nuo žiburio šviesos žibėjo.

Prie žiburio stovėjo mažas, gal 
6 iki 7 metą vaikiukas. Jis laikė 
rankas kelinių kišeniuj, ir trypė 
sniege šian ir ten, kad nors kiek 
sušilti, šiltesnių drabužių jis ne
turėjo, vien kepurę, kuri giliai ant 
galvos buvo užmauta ir čebatus, 
kurie išrodė jam per dideli.

Einant pro šalį, jis man pasakė: 
,,Labas vakaras!" ir bėgo šalia 
manęs. Jis laikėsi arti mano kai
riojo šono teip, kad aš jį dengiau 
nuo vėjo; vėjas čia putė smarkiau, 
kadangi turėjo daugiau ruimo ir 
švilpė terp geležinių tilto kryžia- 
vonią. *

Ant viso tilto toliau nebuvo nė 
jokio žiburio »r pažiurėjus man į 
liėgantį šalia vaiką, jis rodėsi kai- 
pi juodas taškas, bėgantis paskui.

Aš laukiau, kad jis pradėtų kal
bėti, bet jis bėgo^toliau, tylėdams, 
laikydamas rankas kelinių kešeniuj 
ir nulenkęs galvą. Išrodė jis teip 
energišku, tas mažas vaikas!.

Gaila, kad aš jo veido ne galėjau 
matyti.

— Ar tu tankiai išeini prie tokio 
oro pašivaikščioti? — paklausiau 
jo urnai.

— Teip.
— Kur tu dabar buVai?
— Aptiekoj.
— Teip? 'Ar kas pas jus ser

ga?
— Teip, mano brolis ir mano se

sutė.
— Ko jiems trūksta?
— Mano brolis turi kaklo užde

gimą, o mano sesuo serga tymais.
— Tai ne gerai! Bet tu ėsi svei

kas, nesergi?
— Ne, bet motina sako, kad aš 

ant galo gausiu ligą.
•— Bet tau prie tokio oro ne rei

kia ant ulyčios bėgioti!
— Motina tik šiądien vakare ga

vo pinigą, šiądien subata.
— Ar tau nešalta?
— Ne. Aš ajisiaviau tėvo Čeba- 

tais ir šiaudą į vidurį įdėjau, tai 
man kojoms šilta. Vaikas ne žiu
rėjo augštyn, kol aš kalbėjau, bei 
bėgo vis paskui ir žiurėjo į žemę.

— Ką veikia tavo motina?— pa
klausiau aš toliau.

— Mano motina? Ji siuva mai
šus prekėjui.

— O tavo tėvas,?
Tas jau mirė.

-Teip...
— Teip, bet motina sako, kad 

gerai atsitiko, kadangi jis jau ne
galėjo būt sveiku.

— Kas gi jam truko?
— J is ką ten krūtinėj turėjo.. .. 

Bet prekėjas kas mėnuo užmoką 
mano motinai 10 auksiną, o tas 
yra daugiau, negu mums reikia už 
randą užmokėti.

Na, o kiek kambarių jus turi
te’

— Kiek? Na, žinoma, vieną! 
atsakė vaikas nudžiugęs. — Ir vir
tuvę iš vien su našle Bastian.

— Na, o kaip jus visi miegate?
— Petras guli pas motiną lovoj, 

o aš pas seserį ant sofos.
— Bet tavo sesuo serga tymais? 

Tai ir tu gali apsirgti.
Vaikas nieko neatsakė. Smar

kus vėjas manę pastūmėjo prie 
vaiko ir aŠ išgirdau, kaip jis tykiai 
nusijuokė.

— Teip, teip,* beturčiams toks 
oras ne geras — pasakė jis po va
landėlės kaip suaugęs vyras. Ar 
ir jis nušalo? — linktelėjo jis su 
galva, rodydamas ant pylimo užge
susį žiburį. — Jus turite sykį pa
matyti ungurį, kurį Jonas Jansen 
vakar netoliLindholmo pagavo! — 
kalbėjo jis toliau. — Storesnis už 
mano ranką, tikrai! Ar jus galite 
teiposgi pagauti ungurį)

— Teip, ištikro aš galiu tą pada
ryti.

-Ką veikėte mieste? Ar bu
vote tęiposgi aptiekoj?

— Ne, aš nunešiau laišką ant 
pačto. ,

—Laišką? Pas ką? Pas jūsų 
motiną?

— Ne, pas mano sužieduotinę.
— Kur ji gyvena?
— Toli, ji gyvena kitoj pussalio 

dalyj. .
— O kur jus gyvenate?
— Aš gyvenu ten, priešai, tuose 

raudonuose namuose šalę dirbtu
vės.

• — O,teip.... Tai busite gal vasa
rą ant jomarko?

— Teip, tą aš padarysiu. O tu?
— Ne, ateinančiuose metuose 

negalėsiu, kadangi neturiu keli
nių.

— Pasakyk man, vaike, ar ne 
nori tu kada nors manę atlankyti?

— Ne.
— Kodėl gi?
— Kadangi aš ne turiu drabužių 

apsirėdyti.
— Tu gali kaip kokius pas manę 

gauti.
— Ar jus turitė drabužius ant 

patdavimo?
— Ne, tokią ne turiu, bet aš vis

gi turiu kaip kokius.
b — Na, tai jus ją pats reikalauja
te.

— Teip, bet aš ją turiu daugiau 
negu reikalauju.

— Teip? Tai gal būt gali pag 
jus ir musą Petras gauti porą keli, 
nią? Ji* teiposgi neturi nė jokią.

— Tai jau mes duosime rodą. 
Ateikit.

— Sudiev! — pasakė vaikas, s*> 
stodamas. — Ačiū jums už drau- 
gy*tę-

— Sudiev^ sudiev, — atsakiau 
ai,— Tai tu turi eiti kairės linkui?

— Teip atsakė jis, bėgdamas 
smulkiais žingsniais.

— Klausyk — pašaukiau aš dar 
kartą. — Ar nenorėtum gauti de
šimtį grašių ?

— Tėip, norėčiau.
Aš išėmiau iš mašnelės pinigus 

ir daviau vaikui dešimtį grasių.
— Aciu labai, pasakė jis ir t>ėga 

toliau savo keliu.
Urnai vienog vėl sustojo ir atsi. 

sukęs prie manęs, paklausė:^
— Ar galiu aš keturis grašius 

sau pasilaikyti, 6 sergančiam Pet
rui ir sesutei duoti kiekvienam po 
tris- ‘

— Teip, vaike, gali tą daryti.
Vaikas vėl atsisuko ir z«-ngė 

smulkiais žingsniais per sniegą ir 
tamsą namon, kur jo laukė betur
tė motina ir sergantis brolis ir se
sutė.

Nauji iszradiinai.
t Gyven*stisMilwaukeeiVigeot 

išrado naują telegrafą be vielą, ku
ris, kaip tvirtina išradėjas, yra ge
resniu už Marconio. Bandavone* 
atliko nuo garlaivio,,Christopher", 
nuo kur išradėjas išsiuntė telegra
mą savo motinai, gyvenančiai ant 
Garfield avė.,Chicagoj. Bandavo- 
nės išpuolė pasekmingai. Prie ši
to telegrafo nereikia nė speciališ- 
ką staciją ir siunčiamą telegra
mą negalima perimti.

t Vokiškas išradėjas, prof. Sla- 
by, susekė, jog ant parsiuntinėji- 
mo elektrišką vilnią i?e reikia nau- 
dotiesi nė iŠ vielą, nė iŠ oro, liet 
ant to dar geriau tinka paviršius 
žemės. Ant persiuntinėjimo todėl 
telegramą ne reikia rengti staciją, 
lx-t tokius telegramus žemės i*a- 
viršiu galima siųsti iš kiekvienos 
virtos, reikia vien turėti telegrafiš
kus aparatus.
įBandavonės naujoLangleyoorlai
vio ne suvisu išpuolė pasekmingai. 
Pasikėlusi mašina,lėkė su greitumu 
40 mylią per valandą, bet vos pa
dariusi 600 yardą, nupuolė į upę. 
Šita mašina neturi baliono, bet 4 
sparnus, po du iŠ abiejų pusių.

Nauji Rasztai.
Hovilaa Bert, Gamti* Istorija. 

Verte I>rv Baceviczla. I Knyga: 
I Guvuliai. II Augmenys. III Ak
mens |r žemes Chicago. III. Tur
tu ir spauda „Lietuvos**. 1003 
m 207 pusi.

Neperseniai pasimiręs profeso
rius Paryžiaus universiteto, Povi
las Bert, žinomas yra kaipo vienas 
iš geriausią popuiiarizatorią gam
tos mokslą. Jo populiariški raštai 
parašyti teip prieinamai, jog juos 
gali suprasti ir visai mažai apšvie
sti skaitytojai; raštai tie versti, 
dėl ją gerumo, veik į visas civili
zuotą tautą kalbas. Garbė todė 
D-rui Bacevičiai, kad jis išvertė 
lietuvišką kalbą elementarišką Ber
to gamtos raštą. Telpa čia trum
pos, bet visiems, ir mažiausiai ap
šviestiems suprantamos žinios 
aP*e gyvulius, augmenis ir akme
nis arba mineralus. Lietuviškas 
vertimas geras, jam nieko užmest’ 
negalima. Ant geresnio paaiški
nimo yra knygoj net keli Šimtą* 
paveikslėlių.

Šitas Raštas tilpo pirma „Lie
tuvoj”, dabar gi skyrium į knygą 
atmuštas, todėl su juom skaityto 
jai turėjo jau progą Šiek tiek susi
pažinti.

Maskoliškoj kalboj išėjo nauji 
raštai apie Lietuvos praeitį:

l.MalinovBklo, Sbornik materi- 
l&lov atbo«UM«* zicliMla k tstorii pa- 
nov — Kadi Veli kabo kniažeM* a 
LltovHkaho. Knyga kaaztuoja 3 
rubl*

S. Mhlinovtikio, Kada Velikabo 
kniažestva Litovskaho v svtazl 
■ bojarskoj dumąj drevnei Kosi L 
Knyga kaKztuoja 1 rubl. so kap.

Isz visur.
|| Maskoliškas randas atsiliepė 

prie Turkijos sultano su prašymu 
daleidimo maskoliškiems kariš» 
kiems laivams išplaukti per Dar- 
danelią siaurumą iš J uodują jūrių 
(mat pagal Paryžiaus traktatą 
1856 m.: iš Juodųjų jūrių ne valia 
per Dardanelius išplaukti kariš
kiems laivams,, nė įplaukti į Juo
dąsias jūres. Sargyba Dardanelią 
pavesta Turkijai), Matyt Masko- 
lija karišką savo laivyną iš Juodų
jų jūrių nori siųsti į Rytinę Aziją. 
Rytinėj Maskolijoj rengia Masko- 
lija ir žemės kariumenę. Odesoj 
atsibuvo suvažiavimas kariumenės 
viršininką Pietinės Maskolijos, 
Kaukazo ir Užkaukazijos. Karės 
ministerija visokiuose miestuose 
užsteliavo daugybę skrynią patal- 
pintmui amunicijos. Liuosnorią 
laivynė gavo žinią, jog visi laivai,



tądien važio janti ta vorus ii Mas-1 
tplijos į rytiną Ariją, gali būt 
kiekvieną dieną palaukti j karą ir 
visi tie laivai gali būt apversti į 
kariškus.

‘ " J Į* r i
| Serbijos sostapilėj Belgrade 

susekė sukalbj oficierų prieš karės 
mmisterj, kadangi buk tas pasi
priešino pakėlimui į augltesnę ran
gą dalyvavusių prie užmušimo ka
raliaus Aleksandro oficierų. Ma
tyt oficieriai stengiasi visą valdžią 
pagriebti į savo rankąs ir išnaudoti 
tisą kraštą. Revoliucija prieš ka
ralių Aleksandrą pasisekė, tai ofi- 
<ierai daro sukalbtus prieš visus 
jiems kelią užstdjanČius.Serbijos ka 
ralius norėjo siųsti j- Maskoliją du 
oficieru parvežti j Serbiją besimo
kinant} Maskolijoj karaliaus sūnų. 
Maskoliškas vienog pasiutinys 
Belgrade atsisakė vizuoti paŠpar- 
tus minėtų Oftcierų, kadangi jie 
dalyvavo prie užmušimo karaliaus 
Aleksandro; tuom mat 
Berlūjos karaliaus 'pasiuntiniams 
maskoliškas pasiuntinys parodė,

ant kitų Juodųjų jūrių Maskolijos 
portą. Ii Odesos ne gali iSplauk*
ti laivai, kadangi nėra kam jų pri
krauti. Liuosnorių laivynės lai
vai gali išplaukti, kadangi ant pri- 
krovimo jos laivų valdžios duoda 
jurininkus nuo kariškų laivų.
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lt Mieste Essen, kur yra didžiau
sios Vokietijoj Kruppo dirbtuvės, į 
socialistišką kalnakasių organizaci
ją tik per paskutinius du mėnesiu 
prisirašė 18000 naujų sąnarių. Tas 
yra geriausiu darodymu, jog Vo
kietijoj socialistai neina silpnyn, 
bet vis įgauna didesnes pajiegas. 
Jie be abejonės ir per rinkimus į 
Prūsų seimą išeis pergalėtojais, 
nors į seimą beturčiams sunkiau sa
vo kandidatą išrinkti.

II Tautiška nacionališka sta
tiška partija, kurios vadovu Vo- 
l^ėtijoj yra kunigas Naumann, nu
tarė prisidėti prie susijungusių į 
krūvą abiejų liberališkų partijų ir 
tokiu budu liberalų partija likosi 
sudrutinta. Gaila, kad to nepa-

ki inžinieriai nusprendi parengti 
geležinkelio staciją. Amerikonai 
vienog ne norijo pasitraukti, todėl 
juos, su prievarta išvežė ant mui- 
tinyčios laivo.

II IŠ pietinės Maskolijos, ypač 
gi iš Chersoniaus gubernijos, žy
dai pulkais nešdinasi į Suvienytas 
Valstijas Šiaurinės Amerikos. Iš 
miesto Elizabetgrado berželio mė
nesyj išsinešdino 300 žydų; liepos 
gi mėnesyj kasdieną išsinešdina vi
dutiniškai po 20 Šeimynų.

•"T—J

II- Persikėlę iŠ pietinės Afrikos į 
pietinę Ameriką, į republiką Chili, 
būrai, pietinėj jos dalyj užtiko di
delius aukso plotus. Gyventojai 
geidžia, kad į Chili persikeltų kuo- 
daugiausiai būrų, kadangi jie galė
tų rasti ir daugiau brangių mine
ralų.

II Išpanijoj, miestuose: Barcelo- 
noj, Murcioj, Cadixe ir Rondoj 
visi darbininkai suštraikavo. Per 
štraiką mat darbininkai nori pri-

Vietines Žinios.
— Naujas Chicagos archivysku- 

pas stengiasi, kiek gali, išnaikinti 
piktą katalikiškose Chicagos para
pijose. Vienu iš svarbiausių jo 
padavadijimų yra: uždraudimas 
turėti svaiginančius gėrymus, lo
šimo ratus, lioterijas, ant parapijų 
fairų; rengti Šokius. Musų ir len
kiškose parapijose ant fairų di
džiausią pelną duoda svaigi
nanti gėrymai ir laimės ratas. Mat 
koks tas naujas archivyskupas ne
geras, drysta mažinti kunigų pel
ną I Jis gal dar išdrysti įsikišti ir 
į kitus musų kunigų reikalus! Nau
jas archivyskupas išklauso kartais 
ir žmonis, besiskundžiančius ant 
savo kunigų ir skundų ne palieka 
be ištirimo. Ar jį musų geriejie ir 
dortejie kunigai ne apšauks už bė- 
dievį?

— Dirbtuvėse „Chicago Car & 
LocomotiveCo."suštraikavo darbi
ninkai, kadangi kompanija praša
lino nuo vietos darbininkų mylimą

Atsiliepimą*
,,Lietuvos", numery j 80, p. K. 

užsipuola ant Filipo ii Kanapių 
už tai, buk tas čianyklčius lietu
vius išvadino lenkberniais. F. iŠ 
K. korespondencijoj visai nebuvo

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

( Pagal Bitnerą.

kad jų ne įleis į Maskoliją.

|| Kijeve, jaunas daktaras, netu
rėdamas praktikos, kentė didelį 
vargą, kartais atsėjo' jam baduoti. 
Ant galo jis užsimanė kaipo burti
ninkas bandyti ar neuždirbs daugiau
Pasamdė jis gyvenimą miesto pa
kraštyj ir pasigarsino burtininku.

darė prieš parlamento pasiuntinių 
rinkimus, o be abejonės parlamen
te butų buvę daugiau 
reakcijonieriškos rando parti
jos priešų. Lietuviams 
Prūsuose, kad ateitėj galėtų ką sa
vo tautai iškovoti, priderėtų laiky-
tiesi su socialistais ir liberalais, o 
ne su konservatvvais ir kitokiais

versti valdžias paliuosuoti seniai 
suareštuotus ir pasodytus į kalėji
mus darbininkus.

II Barcelionoj (Išpanijoj) darbi
ninkų apgyventas priemiestis Es- 
parraguezo likosi beveik su visu

superintendentą Apmerą. Kom- 
panija jį prašalino ant denuncijaci- 
jos darbininko Hogano. Apie tai 
dažinoję kiti darbininkai, norėjo 
denuncijantą nubausti; jis,vejamas 
darbininkų, matydamas, kad ne iš
truks, šoko į Calumet ežerą. Kas

burtais gydančiu -ligonius. Na, ir 
tuojaus jo padėjimas «pasigerino. 
Aristokratai ir varguoliai, prekėjai 
ir urėdninkai. pėkšti ir karietose 
traukė pas burtininką pagelbos 
ješkoti teip, kad vos pusė galėda
vo patilpti jo kambaryj. Dakta
ras vienog • gydė ligonius be pri- 
gaudinejimo, viskas, kad jis pasi
garsino burtininku ir tas jam laimę 
atgabeno. Atkako policija ir go
rėjo burtininką areštuoti už nepa
leistą gydymą, bet kaip ji: nusiste
bėjo, kada burtininkas parodė 
daktaro dipliomą.

O Mieste Brest, Prancūzijoj, 
vienuose namuose tarnavo 14 tįs
tą tarnaitė. Marė Raguenes, irąiri 
nuo 12-tą metų nužudė kalbą ir 
buvo nebylė: dabar ji kalbą, neti
kėtai atgavo. Kaip ji pasakpja, 
išėjus jai pažiūrėti besiganaąČių 
avių, nuo .kitos pusės kalvos atėjo 
koks su balta barzda vyriškis, ku
ris ją pašaukė ir pažadėjo sugra
žinti kalbą. Tas mergaitę labai' 
oagazdino, bet nuo to laiko ji kal
ba. Mena, kad tasai vyriškis turė
jo būt koks tyčia persirėdęs sve
čias, kuris žinojo, kad per išg'ązdi- 
tną galima mergaitei sugra
žinti kalbą, kadangi kalieji nužudė 

j*r nervųjsusilpnėjimą.

U Ant viso žemes paviršiaus yra 
243 milijonai katalikų. Italijoj 
1901 metuose buv6 32475253 gy
ventojai, iš kurių 99% yra katali
kai: taigi išpuola, kad.‘italijonai 
tveria tik 14% katalikų. Tuom 
tarpu italijonų kardinalų yra dau
giau negu ir nuo seniai popie
žiais būva vien italijonai, kadangi 
mat juos renka kardinolai, o terp 
jų italijonų yra daug daugiau negu 
kitokių, draugę paimtų. * Italijonai 
popiežiai stengiasi į kardinalus 
pakelti daugiausiai italijonų ir to
kio budu jie iš tikro sumonopoli- 
zavo -popiežiaus sostą, ‘ popiežija 
šiądien yra ne katalikiška, bet 
itališka institucija.

Ii Amerikos konsiulus Frankfur
te pranešė savo' randui, jog dėl 
apsunkinimu,daromų Vokietijoj, iš
gabenimas mėsos iš Amerikos į 
Vokietiją žymiai sumažėjo: gegu
žio mėnesyj konservuotos mėsos
atgabeno tik 99600 svarų, pernai 
gi per tą patį mėnesį atgabeno 466- 
000 svarų: konservuotos kiaulienos

reakcijos šalininkais, kadangi šitie 
pasirodė smarkiausiais lietuvių 
priešais.

II Iš Europos tautų, daugiausiai 
knygų skaito Vokietijoj ;čia 1893m. 
išėjo 2^607knygos, o daugiau negu 
dusyk tiek gyventojų turinČiojMas- 
kolijoj tik 8082 knygos. Laikraš
čių daugiausiai išeina Suvienytose 
ValstijoseŠiaurinės Amerikos, nes 
22000: dusyk gi tiek gyventojų tu
rinčioj Maskolijoj tik 800. Dau
giausiai knygų į svetimus kraštus 
siunčia Prancūzija.

lt Ant Sucha-Kalvarija gele
žinkelio, akmenų prikrautas trū
kis, negalėdamas sustoti, su neiš
pasakytu greitumu nusirito nuo 
kalno tiesiog ant priešai atbėgan
čio pasažierinio trūkio. Prie to 
trukių susimušimo 30 ypatų likosi 
užmuštų, o suvirŠum 50 tapo sun
kiai apkultų.

|l Vengrijos parlamente išėjo į 
aikštę parsidavimai deputatų, ku
rie ėmė pinigus nuo kompanijų ir 
juos bruko kitiems deputatams, 
taigi vieps kitą stengėsi papirkti 
prie užgyrimo visokių tiesų. Mat 
tautos balsais išrinkti jos repre
zentantai parsidūdda ne vien Ame
rikoj, bet ir Europoj.

II Kriokavoj suareštavo garsų 
grafą Ossolinskį, kuris buk parda
vė Maskolijai Austrijos kariume- 
nės mobilizacijos plianus. Sūdąs 
nusprendė jį ant vienų metų kalė
jimo. Mat kaip lenkiški aristokratai 
darbuojasi ant išliuosavimo Len
kijos iš po maskolių jungo!

H Ant didžiojo Siberijos geležin
kelio, netoli Čeliabinsko, susidau
žė pasažierinis trūkis; susidaužė 5 
vagonai kerosino prikrauti. Už
mušti likosi du pasažieriai, techni
kui ratai nupiovė abidvi koji, ma
šinistą nuplikino garas, o penki 
pasažieriai likosi sunkiai ir pavo
jingai sužeisti.

II Pietinėj Maskolijoj atsirado 
padegėjai. Nuo padegimo užgi
mė daug gaisrų, o didžiausi buvo 
ant Kaukazo, Balakanų kerosino 
sėminyčiose, kur sudegė 10 milijo
nų galionų kerosino. Blėdys gai
srų nuo padegimo padarytos 24 
miestuose pietinės Maskolijos sie-

ugnies išnaikintas. 3000 šeimynų 
per tai ne teko pastogės ir visi jų
turtai likosi ugnies išnaikinti.

|| Katalikų ant svieto yra 243- 
866533. Daugiausiai jų yra Euro
poj, nes 160 milijonų, Amerikoj 
58, Azijoj 3, Australijoj ir ant In
diško oceano sulų 6 milijonai. Ma
žiausiai katalikų, nes tik 1000, yra 
Švedijoj.*

|| Mieste Mikolajeve, pietinėj 
Maskolijoj, kazokai šaudė į pulkus 
beginklių darbininkų. 12 ypatų 
likosi užmuštų, o net 200 sužeistų. 
Odesoj suareštavo 600 neištikimų 
darbininkų.

|| Mieste Santiago, Chili repub- 
likoj, pietinėj Amerikoj, suštraika
vo dunkepiai ir per tai mieste ne 
galima gauti duonos nė už didžiau
sius pinigus.

U Pagarsėjęs Chicagoj muzikas, 
pianistas Godowsky, rtnlosi žydiš
kos kilmės, mieste Norfolkv, Ang
lijoj, nupuolė nuo arklio ir labai 
sunkiai ir pavojingai apsikulė.

• II Saionikos apskrityj, Turkijoj, 
kur pasikėlėiiai tvirčiausiai laikosi, 
jie išnaikino visus javus ant laukų, 
išgriovė visus tiltus, mieste Salo- 
nikoj sugriovė sultano rūmą.

|| Viskas parengta ant atlikimo 
bandavonių su naujai padirbtu 
prof. Langley orlaiviu. Naujas 
orlaivys turi 60 pėdų ilgio: padir
bimas jo kaštavo 70000 dol.

Ii Garsus Carnegie, amerikoniš
kas milijonierius, padovanojo savo 
gimimo miestui Damferline,Ško
tijoj, 2500000 dol. ant pagerinimo 
darbininkų ir jų šeimynų būvio.

II Japonijoj, su, rando pritarimu, 
rengiasi japoniškai kalbai pritai
kyti lotyniškas literas, palaikant 
tūlas japoniškas, kur tas bu^ rei
kalingu.
• -

H Bretanijoj,Prancūzijoj, mieste 
L’Orient užgimė maištai. Minios 
gyventojų ant ulyčių parengė ba
rikadas, kad už jų galėtų gintiesi 
prieš pašauktą į miestą kariumenę.

II z\pvainikavimas naujo popie
žiaus, Piaus X, atsibuvo jiereitos 
nedėlios dieną. į bažnyčią ‘ įleido 
apie 70000 žmonių.

toliau su juom atsitiko, nežinia; 
darbininkai daliojo'' jo gyvenimą,

kalbėta apie lenkbernius. Jeigu 
p. K. žino, kad kas juos nekaltai 
apšmeižė, tai tegul įieško kalto; 
Filipas iš Kanapių apie tai nieko 
nežino. Jis ne pamelavo, sakyda
mas, jog Lietuvos Sūnų Dr-tė lai
ko alų, nors p. K. meta kaltę ant 
Kliubo.

Filipas.
TalpinameAtsiiiepimą, bet drau

ge turime nurodyti, kad išginčų, 
paremtų ant asabiŠko pamato,nau
dos nėra, jei bent besiginčijanti 
turi užganėdinimą.kad ginčus veda, 
bet skaitytojai iŠ to ne gali žinoti, 
katroj pusėj teisybė, jiems nerupi 
nė ypata rašančio, bet vien tas, 
kas parašyta. Veskime ginčus 
už viešus reikalus, kritikuokime 
viešus darbus,bet liaukimės jau ly
bį asabiškų viens kito užgaudinė- 
jimo ir kandžiojimo ypač per laik
raščius, kadangi iŠ to nėra nė jo
kios naudos ne vedantiems tokius 
tuščius ginčus;- o jie vien žemina 
laikraščius.

Jeigu redakcija ką taiso, tai turi 
pamatą turėti. Ant. pertikrinimo 
netikinčių redakcija vaisto ne turi.

Rd.

tai Joe žiluma pereina į tuos daigtua, o ranka 
atAala; jeigu gi aplinkiniai daigiai Ailtesni už 
ranką, tai jie perduoda žilumą rankai ir ji au
syla. Teip yra su viaais daigtais paaaulėj. 
Lengva todėl suprasti, kad ant galų galo dau
gumai žilumos visur bus vienodas, visoj j»a- 
aaulžj bua vienoda temperatūra.

Pirmutinė lokomotyve su dantuotais ratai*.

atgabeno tik 29200 svarų, pernai 
890400 svarų. Kumpių atgabeno 
tik 200 svarų, pernai gi 202000 
svarų. Taigi aišku, kad atsakan
čiais apsunkimais Europa gali ap- 
stabdyti išgabenimą Amerikos ta- 
vorų. Rods ir Amerika gali sun
kinti Europos prekystą, bet kad ji 
išgabena savo tavorų daugiau, ne-

Parsigabena europiškų, tai vis
gi jai atseitų žudyti daugiau, negu 
Euopai.

kia jau 35 milijonų rubl.

|| Augšciausias Austrijos sūdąs 
nusprendė, jog šliubai terp krikš
čionių ir ne pripažįstančių nė jo
kio tikėjimo • Austrijoj ne turi nė 
jokios vertės. Argi todėl, pagal 
sūdo nusprendimą, toki ne turi tie
sos apsivesti? Ką randui ir šū
dams gali apeiti keno nors tikėji
mas?

H Chersonrius gubernatorius ga
vo nuo vidaus ministerio prisa
kymą ne daleisti niekur nė jokių 
žydų sijonistų susirinkimų; ne dą- 
leisti rinkti pinigų ant sijonistiškeis 
agitacijos. Matyt sijonistai ne 
įstengė nutildyti žydų agitacijų ,po 
Paskutinių skerdynių Kišineve, 
todėl ant jų užpyko maskoliškas 
vidaus ministeris, ir draudžia 
jiems dabar tą, ką pernai dalei- 
do.

0 Daug darbininkų ginklų dirb
tuvių mieste Spandau, Prūsuose, 
P° paskutinių rinkimų prašalino 
Puo darbo už tai, kad jie balsavio 
■k socialistų pastatytus kandidž- 
tus. Darbininkai darbdaviams 
Parsamdo vien darbą ir fiziškas 
Pajiegas: persitikrinimai yra kiek- 
vieno žmogaus savastis, į tą nė 
)°ks darbdavys ne turi tiesos kaišiot 
®avo nedorybėms suteptų nagų.

II Finlandijoj likosi uždaryta fi- 
niška kadetų mokykla, kadangi 
besimokinanti mokykloj finlandie- 
čiai atsisakė pereiti ant tarnystes į 
maskolišką armiją. Iš 243 oficiė- 
rų finiškų batalijonų tik 19 ofičierų 
priėmė vietas maskoliškoj kariu- 
mėnej.

II Kijeve darbininkų maištai at
sinaujino. Pašaukti kazokai šau
dė į pulkus darbininkų ir daug jų 
pašovė. Ulyčinių karų bėgiojimas 
mieste pasiliovė; duonkepės visos 
uždarytos ir gyventojai ne gauna 
niekur duonos nusipirkti.

II Pietinėj Maskolijoj užgimė 
geležies dirbtuvių ir geležinkelių 
darbininkų štraikai. Darbininkai 
bandė stabdyti bėgiojimą geležin
kelių trukių, bet pašaukti kazokai 
pradėjo šaudyti į pulkus beginklių 
darbinikų ir daug jų užmušė, o dar 
daugiau sužeidė.

II Ant Kaukazo, Maskolijoj, Ku- 
boniškųKazokų Žemėj, užtiko di
delius kerosino plotus, kurie uži
ma 200 ketvirtainių viorstų.

II Australijoj, ant salos Naujos 
Zelandijos pasibaigė žiema, ji šį
met buvo šalta; nuo šalčio išgaišo 
dešimta avių dalis.

II Chinuose, Tshi—Fu apskrityj, 
27 d. liepos netikėtai užgimė dide
li tvanai. Juose prigėrė 700 žmo
nių.

II Vokiečiai į savo valdybas Sa
moa salų,prie darbų ant pliantacijų 
persigabeno chiniečius, bet su jais 
turi daug nesutikimų.

K pietinėj Maskolijoj, II Ant žemės e plotų, kūrinos
* traftuoja pono* daittaiukri. amerikonai nori ant Kubos paimti 
brikai platinasi iš palengvo ir stacijai savo laivynės, kubaniš-

Redakcijos atsakymai.
Šesčiliukui. Girti redakcijai 

savę, dagi svetimu raštu, ne pa
ranku, todėl Tamstos rašto patal
pinti negalima. Jeigu „Žvaigždė" 
užsipuola asabiškai ant mus, tai 
tuom parodo, kad ant savo rašto 
atsakymo negeidžia. Ant asabiš- 
kų niekinimų nieks neatsiliepia, 
kadangi niekinimai ir užsipuolimai 
ant ypatų tai ne viešas reikalas, 
bet vien reikalas niekinamo ir nie
kintojo. Su asabiškais niekintojais 
nieks polemikų neveda; ant to 
laikraščiai ir vietos neturi. Kada 
„Žvaigžde” pradės perkratinėti su 
bepusiška kritika musų viešus dar
bus, tąsyk su ja galėsime ginčytis; 
kol ji ant mus vien asabiškai užsi
puola, ant vedimo ginčų ne turime 
nė laiko, nė vietos.

bet jis namon ne sugrįžo.

— Neseniai apsivedusi, 20 metų 
Maggie Strump, susipykusi su sa
vo vyru, jiareitos nedėlios dieną 
atėjo pas gyvenančius pn. 135 S. 
Halsted ui. gimines ir čia išgėrė 
buteliuką karliolinės rūgšties. Pa
šauktas daktaras pripažino nusi- 
nuodinimą už pavojingą ir neturi 
didelės vilties, kad Maggie galėtų 
išgyti.

— | krautuves „Stock Yards 
Paikinu Co.", pn. 41— 43 Filth 
avė., pereitos nedėlios naktyj įsi
kraustė vagiliai ir su dinamitu iš
ardę kasą, iš* jos paėmė 2U0 dol. 
gatavų pinigų ir ant |»oros tūks
tančių popiėrų ir dokumentų. 
Kaip gi, rodosi, turinti stovėti ant 
ulyčios pokostai ne girdėjo dina
mito expliozijos?

Pereitą sanvaitę Chicago) pa
simirė 514 ypatų, arl»a ant 6 
daugiau negu užpereitą. Sveika
tos užveizda išleido atsiliepimą, 
kuriuom kalbina tėvus turinčius 
jau paaugėjusius vaikus skiepyti 
jiems dabaY apsaugojimo nuo raup
lių vaistus.

Atsišaukimas*
Patilpusiu ,,Lietuvoj" p. A. Ra- 

manaucko straipsniu p. a.: ,,Prie
das prie Musų slogos", mes, Broc- 
ktono lietuviška §v. Rocho para
pija, esame užgauti, kadangi netei
singai ten musų su kunigu Plauši- 
naičiu susinešimai aprašyti. Mu
sų kunigas Plaušinaitis pamokslus 
sako gerus ’ ant ko remtasi tas ge
rumas? Rd.)t nesinaudoja niekada 
iš keiksmų ir „Vienybės” su „Lie
tuva" nekeikė, nors, tiesa, drau
dė žmonis nuo jų skaitymo, nes, 
girdi, juose nekartą pasitaiko 
straipsniai užgaunanti Šventą ti
kėjimą. (koki tie straipsniai? Rd.) 
Musų kunigas kiekvienam parapi- 
jonui duoda šliubą už tokią prekę, 
kaip su kuom susitaiko. Atsirado 
kartą tūlas „lagamastis”, kuris, 
nežinia dėlko, davęs kunigui #10, 
neišreiškė savo norų, kaip nori 
gauti šliubą. iš to kįlo visas ne
susipratimas, kuris jau seniai išny
ko. Mes su savo kunigu gyvena
me sutikime, kadangi jis rodosi 
mums teisingu, prieinamu ir daug 
pigesniu nekaip kitų tautų mums 
žinomi kunigai.

Žinoma, Amerikoje kunigas, kad 
ir geriausias, visiems žmonėms ne
įtiks. Mums rodosi, kad p. A. 
Ramanackui, gyvenant Bostone, 
nepriderėtų kištiesi į musų para
pijos reikalus.

M. Kastantinavič, prez. 
Julius Svirski, fin. sekr. 
J, Chopps, maršeIka.

Norėtume žinoti, ką savo raštu 
nori atšaukti parapijos komitetas? 
Jak jis, tik kitais žodžiais, pat
virtina tuos pačius užmetinėjimus, 
kokius kunigui Plaušinaičiui darė 
p. Ramanauckas. Ant jo mes tu
rime ir daugiau raštų, ne Rama* 
naucko atsiųstų, bet šiuom kartu 
jų ne talpiname. Čia dar turime 
pridurti, kad atšaukimai privatiŠ- 
kuose reikaluose turi būt teip pa
rašyti, kad juos galima būt tiesiog 
be taisymo statyti; ant taisymo 
privatiškų keno nors reikalų, nors 
tai butų kunigų reikalai, kad ir pa
rapijų komitetų,, Atsišaukimai’, mu
sų redakcijos ne turi laiko, kadan
gi jos ir be to turi pakaktinai dar
bo. Šiuom kartu darome išėmi
mą ir pertaisome bent kalbą ir ra
šybą Brocktono parapijos komite
to. Kunigas Plaušinaitis rašo lie
tuviškai gerai, o kad raštas apgina 
jo reikalus, tai jo pareiga buvo 
pataisyti ir raštą jį apginančio ko
miteto; toki reikalai nesilyti re
dakcijos, bet labiau kokiu nors 
budu apginamos ypatos; ypatoms 
tarnauti ir joms aukauti darbą tai 
ne redakcijų pareiga. Rd.

Drangyscziu Reikalai
Plkniukas, Ptkiilnkiui!

Hrooklya N. Y. Dr ie S»vaou> Jurgio 
turas uvo derinu ptkoinka tubau>).
d. ruffpjucaio. Grover’s Rid<ewood Colo- 
••eum parkie, Long l.iand. Prasidės 3 
valanda po pietų. 1 n ten r a 35 e. y palai. 
Visus lietuvius ir lietuvaites Įsi Bruok- 
lyno. New Yorko, Maspetho ir a'pielin- 
kes nunsairdiiai u*kviecaia.

Komitetas.
Heheoeeudy. X. J L>r-ie Hs. Kasi* 

mieru turės savo pirma metini ptkain- 
ka subatoj. 5 rugsėjo. Collins luke Sco* 
liadarie, prasidės 10 vai. ryto. Inleoira 
Ž5c ypaui Imkit Suu Street Scotta 
kara. kurs davei iki ptkainko daržui 
Darias gražus, viduryje ažerelis,ir valte
les paaiplaukineli. Grajys jrera munka, 
kiekvienas bu» užgsoedintas Visus lie
tuvius ir lietuvaites kvieena atsilankyti, 
o visi b'iaite rraiisi priimti. (t*-M)

K. O. Apekunas.
HriM.klyn. N. Y. Lietuvisskas Oim- 

nsstiukas Kliubas parenjrv lenktynes ant 
nedalios, Iii rugpiucsio, I vai. po pietų. 
Kother’s parke, Kichmond llill, L D. 
Bus daug) be visokiu lenktynių prisilai- 
kanesiu tiesos Suvienytu Valstijų. Lei- 
metojams yra paskirtos brangios dova
nos. Todėl k uodą ogiausiai lietuviu Ir 
liet u vaicslu uikvieesia pribūti Ir prisi
žiūrėti pirmons li<tuvi»zkoms lenkty
nėms Komitetas

Chicago Draugyste Ssv. Jono Krikss 
turės savu teaira ir destimtmetines su
kaktuves nedalioj 3 sausio IMMm. To
dėl meldžiame visu kitu draugysesiu ir 
kliubu ne daryti tojo dienoje teatru ne 
bailu, idant vieni kitiems noutkenktu- 
mt m«-,

, Dr te Bzv J oi. o Kriksz
Hroekton. Mass Liotuviszka Dr-te Szv. 

Roko, įsakilmmgai apvaikssesios savo 
metine szveeto su paroda ir muzika.ne- 
delioj 10 diena rugpiueuo. V įsus Draugy
stes sąnarius ir ueip jau lietuvius szir- 
dingai ttikviecziame iss visos aplinkos

Su guoione Komitetas.
Lietuviams Liuteronams, 
Chicagoj ir aplinkinėm*.

Atatoancsioj nedelioj (16 Aug.)2 vai. 
po pietų bus laikyta Dievmaldysto kuni
go Wagnerio bažnyczioj, 52 W. 19 8tr. 
Chicago, Iii. Visi yra szirdingai kvie- 
cziami atsilankyti.

P. Drignei lis

Pa jieMZkoUinal.
Pajieszkao Bernarda Jotclevicziaus, 

Kauno gub., Panevėžio pa v., isz mieste
lio Vabalninau. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žineant adreso:

P. J. Plaszkus.
Hox M4, Gramtville. Vi

Pzjieezkau Kazio Andžiulio ir Jono 
Lazdauako, Suvalkų irub , Marijampole* 
pa v., Kvieliazkio <tn , kaimo Patveog- 
liazkio, gyveno Shenandcah, Pa. Jie 
patyaar kaa kitas teiksią duoti žino ant 
adreao:

Cha*. Raiša,
Jaoiaon No. 3, Hannaatom, Pa.

Pajieezkau aavo brolio, Rafolo Serafi
no, Kauno gub., Sziauliu pa., Akmonea 
parap., kaimo Padvariu. Jis pat* ar kaa 
kita* teiktis duoti line ant adreeb:

John Serafiną*.
fiSfl N. Rivertide St.. Waterbury.Conn.

Pajieezkau tavo dedea, kunigo Mulei- 
ko*, itz kaimo Užu, Luktziu parap. ir 
draugo. Jurgio Racziuno, itz kaimo Eil
iavo*. Oelgauditzkio parap., abu Suval
kų gub. Jie patys arkas kitas teiksis 
duoti tinę ant adreso:

Ant. Shimolinss,
49 R. R. avė . Bridgeport, Conn.

Pajieszkau Juozapo ir Nikodemo Z.e- 
rieckiu, Juozapa* gyveno Liverpool. 
Anglijo!, o Nikodemą* Szkotijoj. Jie 
paty* ar kaa kita* teikti* duoti žine ant 
adreao:

Peter Karpus,
DStateSt., • Pana, D1.

Pajieszkau tavo brolio. Jono Gulbino, 
Kauno gub. ir pav., Josvainio parap., 
kaimo Ruaeniu, gyveno Mechanioaville, 
N. Y. Kas apie Ji duos žine gaua92.00.

Francisskus Gulbinas, 
Mechanicsville, N. Y.

Pajieeskau savo dėdės, Povylo Ivosz- 
ko*, Suvalkų gub., Kalvarijo* pav. ir 
parap., kahno Murgininkū, Jau apie 90 
metu Amerikoje. Ji* pats ar ka* kitas 
teiksis duoti ant adreao:

Jonas Ivoezka, 
395 8. 1-st St., Brooklyn, N. Y.

Niuja knyga.
Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 

verte Dra* A. Bacevfctia, spauda „Lie
tuvos" Chicago, puslapiu 309. Knygele 
su daugeliu paveikslėliu: gyvuliu, vaba
lu, žuviu. žmonių, medži* ir akmenų 
trumpai, atazklai ir suprantamai iszaiss- 
kiną »un» gamtos istorija, ypač* tuos 
dalykus, kurines kiekviena* žmogus pri
valo suprasti. Preke./.........................50c

Teipjau ir kiekvienas apaireižkimaM pa* 
jiegott remiant ant aulyginimo: kada vieos pa- 
jiegoearlia energijom HtinilygįM,pakiliam* 'kiek* 
vienaa krutėjimą*, kadangi, kaip žinote, pa- 
jiegoe priežingai beHidarbuojančioe, jeigu joe 
lygioe, viena kitoe beaidarbavimą panaikina.

Tokiu budu, pasiremiant vien ant moks
lo, nereikalaujant jiežkoti kokių netikėtų ka
tastrofų, kaip antai tvanų, kurie istikro ne 
gali visos gyvyltės ižnaikintį ant žemes,kadan- 
gi vandeniniai žntvSrimai ir be Nors arkos 
vandenyj u£sl|iktų; niisliigiis vandenims, iž 
užsilikusių sėklų atsirastų augmenys, o toliau 
ižsidirbtų ir kitokį gyvi sutvėrimai — bet vien 
pritaikant mechanikos princiĮius, galima j»er- 
statyti patmigą svieto. Nepaisant ant nesi- 
mainymo daugumos šilumos ir energijos, pa
laikančios krutėjimą, ant galų galo turi ateiti 
laikas, kad energija ne galės atlikti reikalin
go darbo, turės apsistoti kiekvienas krutėji
mas, o Ite šilumos ir krutėjimo negal būt gy- 
vyltės, gamta turi apmirti, kaip ji apmirusi 
Iteoriniuose terp planetų dangaus ruimuose, 
kur yra vietusias šaltis, bet teip didelis, apie 
kokį mes ant žemės negalime turrti suprati
mo.

D* a t uotas'geležinkeli i ant kalno P loto.

Suprantama, kad laikai tie, kada tas ga
li atsitikti,dar teip toli, kad mes jų ne galime 
neišskaityti. Ištikro daugumas šilumos ir 
energijos, tikrų įtalaikytojų gyvybės ant že
mės, yra dar lahai didelis; per 2000 įiaskuti- 
nių metų ne perkeitė ištikro musų žemė savo 
temperatūros nė ant dalies laiįisnio. Nors 
tokia svieto pabaiga, apie kokią paminėjome.
dar labai toli, bet ji visgi.ant galų galo, turės 
ateiti. Yra vienpg mokslinčiai ir nesutinkanti 
su tokiais išvadžiojimais.

Kita jiasekmė tiesų užlaikymo energijos, 
turinti praktišką vertę, įiatvirtina, kad į* r į* 
tuum mobile, taijgi prietaisa, kuri, sykį įvesta 
į krutėjimą, be Atnaujinimo pajiegos, krutėti) 
amžinai, yra negalima. Priežastys, kurių dėl 
tas yra negalimu, yra stabdymai, ant kurių 
pergalėjimo susinaudoja be naudos daug ener
gijos; kadangi energijos varymui mašinos yra 
ne daugiausiai, tai jeigu jos tūla dalis turi 
būt be naudos sunaudota ant pergalėjimo 
stabdymų, tai ant galų galo turi ateiti laikas, 
kad mašina turi sustoti dėl stokos jos varymui 
energijos; kadangi Jos dalis susi na udoja ne- 
produktyviškai ant pergalėjimo stabdymų, 
tai varymui mašinos lieka via mažiau.

Svarbiausiu iš tokių stabdymų, koks yra 
visur — yra besitrynimas.

Nors ir slidžiausias ir lygiausias butų pa
viršius, ant kurio slenka kūnas, arba sukasi 
ratas mašinos, prit» sukimosi rato negali 
apsieiti be trynimos!. Diduma jo paeina nuo 
daugelio priežasčių, o labiausiai nuo ypaty
bių besitrinančių paviršių, tai yra nuo to,ant 
kiek jie slidus ir lygus, nuo medegos, iš ko
kios yra paviršius, nuo spaudimo vieno kūno 
ant kito ir nuo veislės krutėjimo. Besitry- 
nimas prie slankiojimo yra didesnis,todėl ant 
jo pergalėjimo susinaudoja daugiau energi
jos, negu prie besisukimo aplink ašį; todėl 
tai didesnes sunkenybes ne velka ant žemės, 
bet veža vežimais, arba rita ant padėtų po 
joms apvalių volelių, tąsyk vietoj slinkimo, 
beeitrynimą gimdo besisukimas rato ant ašies, 
arba besiritančio ant žemės volelio; prie suk>?x 
mosi rato ant žemės ir ant ašies, arba prie be- 
siritimo ant žemės volelio, besitrynimas visgi 
mažesnis, negu velkant sunkenybę ant žemės. 
Kada gi vežimas ritasi nuo kalno, jeigu nori
me jį apsaugoti nuo per greito Įsibėgi mo,prie 
ratų prikabiname kybantį kuolą, kuris, pa

didindamas besitrynlmą, stabdo rato besimi 
kimą teip, kad jis, atsirėmęs į kuolą, nesisu
ka, bet slenka ant žemės ir tąsyk, vietoj besi- 
trynimo sukimosi, turime besitrynimą slinki
mo, ant ko susinaudoja daug daugiau ener
gijos ir per tai vežimas neįsibėga per smar
kiai.

Prie visų kitų aplinkybių, ant praktiko** 
pasirodo, kad besitrynimas proporcijonališ 
kas spaudimui ant susiglaudusių paviršių 
dviejų kūnų, L y. teip vadinamam normali*- 
kam spaudimui; jis ne paeina nuo didumo be
sitrinančių paviršių.

Ant didumo besitrynimo ne mažą turi 
įtekmę medega, iš kokios yra besitrinanti | 
viens kitą kūnai. Iš tikro datyrimas parodo 
skirtumą besitrynimo ir jo didumas, išskaity
tas skaitlinėms, vadinasi beeitrynimo koęfai- 
jentu. Pergalėjimui besitrynimo ir įvedimui 
į krutėjimą vieno kūno,gulinčio ant kito, rei- 
kajinga pajiega lygi sunkumui to kimo arba 
jo spaudimui ant kito kūno, padaugintam 
ant besitrynimo koeficijento.

Krutantis gi kūnas turi besitrynimo koe- 
ficijentą mažesnį negu besiilsintis ir juo kū
nas kruta smarkiau, juo besitrynimo koefici- 
jeutas bus mažesnis. Teip, paveikslan, visi 
žino, jog sunkiai prikrautą vežimą su n kia ei 
šiai yra įvesti į krutėjimą iŠ pradžių, o pas
kui, kada vežimas pradeda eiti, ant jo trau
kimo reikia jau mažesnės pajiegos; mes tan
kiai matome, kaip ant pakrutinimo sunkaus 

. vežimo iš vietos,arkliai įtempia visas savo pa
jiegas, o sykį pakrutintą, toliau veža leng
vai.

Visoki tepalai, kaip antai: aliejus, tau- 
i kai, derva ir tt. turi labai mažą besitrynimo 

koefieijentą; todėl juos vartoja ant sumažini
mo besitrynimo kitokių kūnų. Aut to remia
si teip svarbus prie visokių mašinų kasdieni
nis tepimas. -Tepimas užčėdyja daug pajie
gos; be gero ir tankaus tepimo ašių, taigi be 
vartojimo sumažinančių besitrynimą tepalų, 
kaip antai: aliejaus, taukų ir tt., t. y. be ma
žo besitrynimo koeficijento šitų medegų, dau
gelis mašinų, paveikslan, lokomotyvos, gari
nės mašinos su greitu besisukimu. verpimo 
varstotai ne butų galėję atsirasti, kaxlaugi 
prie didelio besitrynimo volų ir ašių, jos teip 
įkaistų, kad turėtų sutirpti; tas ir atsitinka 
kartais prie ne gero tepimo arba prie vartoji
mo ne atsakančių tejiiinui medegų. Ne vie
nas juk gal pats matė, kaip netepto vežimo, 
prie greito važiavimo, užsidega ašys.

Žiūrint ant paskyrimo mašinų, varto Ja
ru būva visokLteįialai. Ne visada tas įiats 
tejialas būva geriausiu ir atsakančiausiu; 
kiekvienas mašinistas žino, jog ant patepimo 
sunkios mašinos jis privalo vartoti kitokį te
palą.negu ant Į>atepimo lengvos, greitai besi
sukančios elektriškos dinamo mašinos.

Dabar atsiranda klausymas, kur dingsta 
sunaudota besitrynimo įiajiega arlia nužudy
ta energija, kuri juk negali pražūti? Ji su 
sinaudoja ant naikinimo medegos besitrinan
čių paviršių, ant teip vadinamo audėvijimo, 
persikeičia į šilumą, arba, kitaip sakaut — 
įiereina į nematomą potenciaiišką energiją. 
Visi besitrinanti visokių kuuų paviršiai su 
laiku susidėvi, husitrina, nors jie butų iš 
kiečiausių medegų ir nors butų ir geriausioms 
medegoms tepami, tik, žinoma, minkštesnį 
susidėvi greičiau, kietesni palengviau.

Net tekanti kanalais ir dūdoms skysti
mai teiposgi trinasi ir besitrynimas kartais 
būva gana didelis. Net gazai ir tie ne liuosi 
nuo besitrynimo, kas. įiaveikslan, prie įren
gimo gazinių išvadžiotojų turi labai didelę 
svarbą. Jeigu iš gazo dirbtuvės įialeisti gazą/ 
į išvadžiojančias ji dūdas joatsakančiu spau
dimu, tai gazo spaudimas prie išėjimo iš dū
dos bus mažesnis už tą, koks buvo prie įstu- 
mimo į dūdą ir tą reikia visada žinoti prie 
išskaitymų miestų gazo išvadžiojimo įtaisy
mų.

Visuosečia paminėtuose atsitikimuose be
sitrynimas yra neatbūtinu, vodingu apsireiš
kimu, bet jis yra visur, prie kiekvieno krntė- 
jųĮio: kartais vienog besitrynimas atgabena 
ir naudą; iš besitrynimo kartais naudojasi 
žmonės.* Teip, paveikslan, trindanii du me
džio šmoteliu Į viens kitą.žmonės išmoko pasi
daryti ugnį, kas juos pakėlė ant aug.štesnio 
civilizacijos laipsnio;be ugnies ir šiądien žmo- 

' nės vestų laukinių žvėrių gyvenimą. Ne be 
įiamato grekonių padavimas atgabenimą ant 
žemės ugnies ir išmokinimą ją vartoti žmoni* 
primetė pusdieviui Prometėjui, kuris buk 
pavogė ugnį iš dangaus ir padovanojo ją 
žmonėms. Iš tikro pirmutinė ugnis,iš kuri js 
naudojosi pirmutiniai Grekijos gyventojai, 
be abejonės paėjo nuo perkūno, uždegusio 
sausą žolę arlrn išdžiuvusi medi ir ją žmonės 
saugojo šeimynoj kaipo didžiausią brangeny
bę. Paskui, kada buvo išrastas būdas pada
rymo ugnies ir be prisidėjimo perkūno, galė
jo būt kalba apie pavogimą jos iš dangaus. 
Stabmeldiškuose tikėjimuose vyriausias die
vaitis buvo valdytoju perkūno, žaibo ir ponu 
ugnies.

Pasidarymas ugnies per trynimą dviejų 
medžio šmotelių, kokio budo prisilaiko dar ir 
dabar nuožmios, apgyvenančios žemę tautos, 
yra tuom pačiu, kuom yra ir vartojamas būdas 
civilizuotuose kraštuose pasidarymo ugnies su 
pagelba briežiukų. Tik du medžio šmoteliai 
ant užsidegimo reikalauja daug daugiau šilu
mos,tai daugiau susinaudoja energijos, darbo 
prie trynimo,negu prie uždegimo briežiukų. 
kurių galai susideda iš medegų užsidegančių 
prie žemos temperatūros, taigi reikalaujančių 
ant užsidegimo daug mažiau šilumos.

Pasidėkavojant tam pačiam besitrynimui 
varančių ratų į reles, musų geležinkelių loko 
motyvos traukia trukius,susidedančius išdan- 
gelio vagonų; kaip tik besitrynimas varančių 
ratų bus mažesnis už sumą besitrynimo ratų 
visų vagonų į reles ir ašis,trūkis sustos. Pk- 
jiega lokomotyvos mašinos gali būt ir labai 
didelė, bet pajiega ne daug s vers, jeigu sun
kumas lokomotyvos ne bus pakaktinas ant 
atsvėrimo normališko spaudimo ant koefiet- 
jento besitrynimo. Todėl žiemos laike, jeigu 
geležinkelio rėlės užsidengia ledu,arba dėl ki
tokių priežasčių pasidarys jos slidžios,varymo 
ratai sukasi ant vietos, bet ne gali patraukti 
trukių vagonų. Ant panaikinimo to slidumo 
relių, beria ant jų pieską iš epeciališkų, ėsan- 

(Toliaut bus.)
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Dr. RICHTERO 
wfsaa šariatai žinaauta 723 W. 18th Street.

Nuo 8tos iki 12tos ryto.

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

ojas, National Medical Association 
NEW YORK.

3321 Auburu avė., ChicaffO, III.
(Tarpe 33 ui. ir 33 pi .) 

Telsphonas Root 21.

F.PBradchulis
Attoraej and Coonselor it Liv.

Chunter of Commerce Bld$. Room 709.
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Telephone Main 3642.

Wienintalis lietuvrya advokvtaa, baigąs 
mokai g iuruprudenciioeozion Amerikoj. 
Weda prpwM kaip et Trilinkai taip ir 
kriminalinkaa tri*uo*e auduorl.

Bes. 168 W. 18th Cor. Union Bt.
Telephone Canal 484.

AK 8LENKA;PLAUKA1? 
AK NOKI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isnigydyli Ir praazalinti li
ga*. tegul kreipiu! prie Europeiaako 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o au kurio ro
dą tukataneziai ligoniu trumpame laike 
paaigeibo vien tjk pagal lo'metoda irhy- 
geniuka utailaikyma ir tu

Klausenti rodo* per gramais* adre
suokite teip:

J. M. Brandu* Co.
New York A Brooklyn. U. 8. A. .

trumpame laike su raazto paliudijimu iszgvdysime.
• dieną nuo dienos, bet nusiduokit laiasku ar asabisskai

prie NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION, o paaisskinimus lietuvi sako i kalboj gausit-

Telefonas: Canal 78.
Telefonu galima iss kiek vieno* 

aptiekoe.

viszkai, ar kokia jus kalba norit.
• VALANDOS PRIĖMIMU: Paprastomis dienomis nuo 10 iki 11 valandai ryte i 

pietų, Nekėliomis nuo 10 iki 1 vai. ryte- — Gromatas meldžiam ant szio antraszo siųsti
DR. E* G. DRAKE

Vyrai M geliamiem ir *il*e*ei angaram. tekstai*. akaudėįimsH kiaeiiue**. lytrtki, eMilp-AJim,, skaudančia nesHtagiaimu, aakfi- 
aiais nubegimai*. susitraukusiais arka neiUarmtais organai*. tretyjim** atminties, nerviikumas, skaudėjimai krūtinėj*, lakatų liga, 
plautis pūsles eusistojimas ktagume. krituliai pri*4 akis, aegaiejimas atlikti sarę priderystig. skubėjimas galu**, klagatyjaatis g*, 
raudimaa, grietauMiavimas. silpnumą*, meiankelija. negeras kvapas. pAetyjimaa apetite, puolimas piaukg, VISIŠKAI ISGT50NI.

Qnoriialicrknc lidnc* Noram t lenki nubegimai, užnuodyjlma* kraujo, V-ricocelr, vislu. 
□ pCllJdlloA&Uo llgvo. negydomi. GreicziauaU* iaztfjdyniais dėl uilpnu vyru.
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Reikalinga mergina prie namu darbo 
mokanti ssneketi anglizzkai, vokiszkai ir 
liMuvinkai. Teipgi reikalingas vaikas 
14—15 metu mokantis angliukai szneke- 
ti, mokintis aptiek ory stee.

Atsiszaukti in aptiek*: 
Louis Matthei -A Son,

Cor. Union A Canalport avė.,
* - Chicago, III.

Naujas ir vienutinis būdas
GYDYMO VISU LIGŲ!

Jau apie 10 metų gydytojai darbuojasi *u tuom, idant silpnumą pripažintą už nei&zgydomą ir 
ligae, kurių ne joks gydytojai jokiu bodu negalėjo užgydyti, bet nore galėtu prastumti.

Kožnas i*Z tų gydytojų ėmėsi prie vienos ligos ir ilgus laikus silpnumą bandė. Tokiu budu tie 
gydytojai dirbo lieveik per 31 metą, o dabar (Misižadėjo sutverti savo draugiją, kurios mieriu bus vi- 
sčcsic ^jrgantiems }i*gell>ą neszti ir rodąs suteikti. Jie-gi uždėjo naują namą po vardu:

National Medical Association

Europos LbtUTlszU Ltlkrtszcziil.
“Varpas literatūros, mokslo ir poli

tikos menesiais laikrasztis. Preke 11.25
“Ūkininkas'* užsiimantis reikalais 

ūkininku ir paduodantis visokias kitas 
svarbias žinias ir pamokinimu*. Užeina 
kožna menesį. Preke .... ... ..........75c.

“Naujienos'* t alpi nanezio* pasakas 
iss žmonių gyvianimodr kitokias svarb
ias žinias. Preke  75c.

Visi tris vinaminėti ialkraszciai iszei- 
na formoje knygeliu, iazleidžlami Tilžė
je, Prūsuose. Norinti juo* gauti kreip
kite* prie agento. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3138 Lowe Avė. Chicagay III*

kie ąlektrUkų kryžių. Pirmiem gnutist^ ...
gmftarniaL htiSRYS RENEDIKTINKO6.

THE DIAMOND ELECTRIC C ROM CO
. M ■ILVAUKEE AVĖ.. 0*»1 E7; CHICAGO, ILL.

L AZUKAS,
Pirmos Kliasos Saliunas,

3301 A11 bu r n Avė., kerte 33 czIoh ui., Cnlcago, III

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 B. Halsted Bt.

Ar noriireru|>r naudingu knygų! Jei 
teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
in “Lietuvos naujausiai iszleistu-knygu.

•Jei nori mokintis angliuko* kalbos, 
-tai nusipirk “Žodyną lietuviszkoa 
ir angtlizko* kalbu-’*

Jei nori dasiiinoti koki kur gyvena 
žmones ant mytsu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ent visokiu potnaresiszsimeczia- 
siu salų, nori žinoti kaip seniai kur jie

• atsirado, nori pamatyti ju 
kaip jie iszrodo, ka jie veikia, 
kalba vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie'likejimo (vieros), 
ano kada >Pnuo ko kurie tikėjimą per- 
eme. kokios j u bažnyczioa, kokios diev- 
maidystes ir žodžiu sakant nori dasižino 
ti vtaa žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Ethnoiogija”, o jūje viską rasi.

Jei nori dasižinoti rnonu ir burtu pa
slaptis, kokiu budu juos maaikai padaro, 
tai nusipirk knyga “Paslaptys magi 
jos bei Spiritizmo*', u isz jos viską 
dasižinoui. t

Jei nori dasižinoti apie gamtos moks
las, tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
retazkimai sviete’’, “Apie Žeme“.“Senu 
gadynių mnykesutvėrimai’* “Biologi
ja0, ‘‘Svtgto pabaiga“ 4r tL.o is*. tikrai 
<MjMvi««i.

n6rl gražiu pasakalgziirir juoku, 
tai nusipirk knygeles ”Qvv*DifflO vaiz
deliai*’, taipgi teatraliszkas: “Dede at
važiavo’’, “Žile galvon velnias vuode- 

‘geriau* veįjgųa oegu niekad’’ ir 
saimtns kitokiu turime gražiu pasakų.
• Paa mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
rosa. abr<>zeliu, ražaneziu, szkapleriu, 
kryieliu.puikiausiu gromatoms popieru,

i alkiausiu ant svieto pavineziavoniu pa- 
vydale kortu ir pavydale kvietku bukie
tą. guminiu lytaru, drukuojamu ma
niau, auksiniu romaniniu pluksnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Ranyk tuojau*, o gausi katalioga.
Jei nori pasiųsti pinigas in kraju, tai 

siusk tiktai per mus, o visada gerai ir 
greitai suvaikszczios. Musu name tal
pi naši randa va paczto stacija, žinoma po 
No. 60, tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntiniusiszleisti.

Jei reikalauji szifkortes, tai pir
miau klausk pas mus szifkorcziu prekių, 
nes mes tarime visas linijas ir tik pas 
musgdl gauti kokia nori nuopigiausioe 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
ranyk o gausi praves,; kataliogus b 
ka ko tik reikia 
b Adresuok;

A- 0L8ŽEVSKIS,
*924 33-nl s t.. Stat ion 60, 

CHICAGO,ILL.

Dykai Dykai!
Kas prtsiuns 25c. markamis gaustuzi- 

na popieru su konvertais ir dovanu lietu
viuką dainų knygele naujai isz spaudos 
iszejuse verta 15c. Popieros su gra
žioms kvietkoms, paveikslais, .pasveiki
nimais ir dainelėmis, 6 tuzinai ui SI 00 
Agentai ant ju gerai pelno. Adresuok:

V. Ukman,
Box 14, Bta. W. Brooklyn, N. Y.'

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL 

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

L1ETUWIUXD AKT ARAS

M AR J A DOVVIATT
Kauno gub. Szauliu pawleto.

Guodotinoms tautiszkoms ir b*ž-11 1
nytinemi Draugystėms iszdirba:-'! mCjRĮ 
Karūnas, Araerikoniszkas/ JNmE '' 
Wellawas, Bznrpas, Juos-f f 'Į 
tas, Kukardas, Ženklelius, . >
Kepures ir dėl Marszalku i i
parėdus. '
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
116 W. DiYision 8t, Chiearb IU*

•
 Dykai pri- 

»i u Bi m e 
kuinam aut 
pareikala* • 

inuHii 
NAUJA 
lietnviszka 
katalioga, B 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro- 
dėlių, lenciugeliu ir viaokiu kitu daig- 
tu. Pattiekubinkite raižyti, nes azventee artinami.

Adresuokite teip:
Kelpsch 4 Co. 74 Centre SL, Chicigo, III 

Buce, to Keipech, Norviko A Co.

Antanas Petkas,
136 W. 18-th kerte String St., 

Chicago, III.

PirmosKliasos Saliimas.
Užlaiko geriausius gerymus, kvepen- 

esiuscigarus. ,,Free Lunch“ visadp ant 
stalo. Tori didele sale mitingams, ba
liams ir veseilioms. Užkvieczia visus 
atsilankyti. (21—8)

Dažiurėtoju ir pirinsėdžiu gydytojumi yru daktaras E. G. Dreke. sąnarys New Yorkoir Pena
lui* univerMitotn Ji* tun ak --nijaug įr 3,^ melus gydytojų mokykloj iszbuvęs.

Czia skaitytojams perstatom d-ro E. G- D rakė 
paveikslą, kuris vienbalsiai likosi iszrinktu to namo 
pirmsėdziu ir dažiurėtoju ir tai tik dėl iszreiszkimo 
jam negirdėto tuose darbuose jo pasiszventinimo.

NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION kož- 
nai ligai turi atskira gydytoją kiekvienam, kuris prie 
to namo kreipsis arna peraszys. Paciento silpnumo 
liga bus visiems gydytojams peretvtvta, nes y ra 
negalimu daiktu, kad VIENS gydyto
ja s ga 1 ė t ų VISUS SILPNUMUS tikrai ži
noti ir juos iszgydyti.

Kuinas silpnumas tokiu budu turi atskirą sau 
gydytoją, bet d-res E- G. Dreke su visais gydytojais 
visus silpnumus, paduotus laiszke, iszbandoir kož- 
nam rasztu užtikrina visiszką iaa- 
gydymą. ,

Kožnas sergantis rasztu apturi užtikrinimąjuog 
isz savo ligos bus iszgydytu. Sergantis, kreipiantis 
j musų namą, užsimoka tik vieną sykį, nedabcuiamaa 
ir ant to, kiek laiko jis tą turės gydytis. Kožnas 
pacientas bus teip ilgai gydytu, kol visiszkai pa* 
sveika

Pirmoje 2_I_ 
ATION eileje stovi tasai 

.. » • «=> — v --n t ---Rj-j 11» nežiūrint kokia ji
Ko su 1 į,, k r u t in ą, plauczius, skilvį, žarnų ligas, jaknų, ligas slkptingaa, 
vandemniua isztinimus, rupturą, hemoroidą, sunkia liga, szirdies bel- 
dima ranrnat.-™. 314™ - .. - f x _ -----------u _ augiq J į a * * o t e r i U, vaiką,

MALDAKNYGES.
M*ėM Aakio Altoriui.kiulikisiK* a*Hu kay 

r-lr Mildoi yra ry .roauua*. arakanoe.. prw 
• p*wi~Jnei. komaaijoi ml-uu. tauzpsru Ir 
diucyba kita; atlašiu maldo* *u įbroz-iiai*: 
mtosparai rl<*dsm> lietuwiixfc> ir loUuuskl 
daug l«»tyal*sku sietiniu giedamu prie iia*«*

■ tymo SS. Sak rameutn. prooe*l)u. pakraplal- 
mo Ir tt. Yra S lltaaija*: paslmea 8*. Marl>» 
P. Ir Karallaui Dowido: aluai, raėMcilai. 
ttacljoi. karu akt. keliolika i>weata gieam-u 
Ir lt Yra tai aaujauiia Ir graiiauela kaygvl- 
to* ari*a lietaaiisMu maldakiivgla. daili, tai 
ta, slidi poplera; stambus, tinka* drakat 
Miara *Ūi4H oolial. Sslta kaygeUu apdarai 
ir paskęs yra sekanctloa._____

į Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
vieloje lietuviu apgyventoje, aut dide
le* ulycsio*. kuria daugybe karu prabė
ga, saa>e Freiheit Turnar sale*. Parsi
duoda isz priežasties savininko liros.

Auiszau<it« pas: 
Wm. Pikeli,

3401 So. Halsted Su, kerte 34-ten ui.
(21—8) Chicago, III.

Pigiai ant pardayimo geras saliunas, 
arti dideliu fabriku, vietoje lietuviu ap
gyventoje. Parduoda isz priežasties li
gos. Atsiszaukite pas:

Wm. Rrundza.
1156 ik Weste r n avė., Chicago, III.

i MUZIKANTAMS!
Kurie reikalaujat su natom* knygų 

mokintis grajyte ant kokio instrumento 
g-losite geriausia knyga už 91.00, isz ku
rio* iszmokaite grajyti pats per save. 
Teipgi pas mane yra gaunama visokios 
lotyniazkos su natoms knygos, visokį in
strumentai, Vargonai; Triubos, Skripkos 
ir U.pristatau tiesiog isz Fabrikų ui pu
se prekes. Teipgi augszcziausio kurso 
natas czisio Conservatoriaus knyga gali
nta gauti pas mane už 98.00, visur par
siduoda po 910.

Praneaau visi*aaa aavo paiyatamiema ir tauiiocziam*. kad aax vai atidariau ga
liūną, toje pnczlojs vištoje kur pirm* laikiau, po virs* p«r »dvtu numeriu, tu ge- 
riauaiaia gerymaia ir paėmiau geriausia Amtrikota

Alų Anheuser Bnth *’r ioro!
Anheuaer Bush Bravoro alus yra geriausias visoje Amerikoje ir visame aviete, 

taigi norinti £ero alaus stiklą įsaaigerti. gerk it Anbeuser Buah alų. o busit sveiki 
kaip krienai. Bais alus ne tHt traukimą getana. bet ir sveikata duoda. Prie aaliu- 
no turiu ri didele czysta sale, mitingams, veneltjoms ir puilinktaiinimams Visus 
kviecaiu atsilankyti. Bu guodone.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Peraikele iu Chicago* 
in Scranton, Pa, po nr,

411 Peu. are., Scrutoa, Pt

Drapana kirpimo 

ITJokslaiųe.
Lietuviszka drapanukirpimo mokslai- 

ne persikėle isx Pittsburgo in Chicaga, 
po nr. 1826 VVabaah avė. Ji mokina nau
jausios mados kirpimo vyriszku. mote- 
riszku Ir vaiku drapanų. Ji kiekviena 
gabu vyra iszmokina gero kirpimo ir isz- 
duoda diplioma, su kuriuom pūkai gali 
tikti už klrpika in geriausias vietas. At
eikite arba raszykite ant adreso:

J. K. Shouskev, 
1826 Wabuh avė., Chicago, III, 

(14-8)

In Chicstiroa lietuvb«zkitfl me
džio amatninkna.

Kaip jums žinoma, kad Chicagoj* su- 
siorganisavu į vieng unija visi depar
tamentai medžio ataatniukų (štai tori u), 
prid kurios tai unijos ir mes, lietuviai, 
esame padalinti in alakyraa szaku terp 
svuUmtaucsiu, kurie, kaip girdėti, ren
giasi ant tolinus „foreignenu“ (kittau- 
caiu ) nepriimti unijou. Tai-gi Jei tas ju 
noras įvyktu, tada lietuvy*, nors ir ge
riausias smatnirikas, negale* darba gau
ti, kadangi jis ne unijistaa, o unijon jo 
neprijima. O tas fali ivykti bile diena. 
Todėl, žeminus pasirauiu komitetas, 
paduoda užmanymą, sutverti atskira Ii*- 
Tuvtaskg unijos szaka,in kuria prigulėtu 
vien palys lietuviai medžio amatninkai. 
t-jredami savo lietuviuką szaka iszven- 
gtumeme tu visu keblumu, kuri uos mums 
ateite gresia, g*l unijos sanariai tsz lie- 
tuvisakoa unijos szakož turėtu geresne 
nauda neng isz kittautisz- 
koa. Ant to siekio bus laikytu pir
mutinis susirinkimu subatoj. 22 rugpiu- 
csio, 7 vai. vakare, saieje J. Radavi- 
cziaus, 168 W. 18-ta str. karte Union, ant 
kurio visi medžio amatninkai, lietuviai, 
yra kviecziami susirinkti ir apkalbėti 
ui užmanyme. Kam rupi gerov* ateities 
tegul ant uio susirinkimo ateina.

Su guodone
Komitetas. Keletas žodžiu in silpnus ir aer- 

ganezius vyrus kurie reikalau
ja daktariszkos pageltos.

Girdėdamas diena nuo dienos jog 
daug lietuviu, kurie jieszkodami tikros 
daktariszkos pageltos, taukiausiai pa
tenka in rankas tokiu daktaru, kurie vi
sai nieko neiszinanvdami apie gydymą 
vvriazku ligų, netik ka nepadaro žmogui 
UUtžiausĮDS naudos, bet dar begediszkai 
apipięszia, au būdamas specijaliatii vy- 
riuku Jigu, pasiryžau |*raneuti lietu
viam, idant žinotu kur tikrai gali rasti 
teisinga ir atsakanezia daktariazka j»a 
gelto reikale.

Neinislvk jog jusu liga yra neiazgydo- 
ma dėlto kad koki felczeria* ar studentai 
medikaliszkuose institutuose ar disi>en- 
serese negalėjo jus iszgydyti. Nesiduok 
prigauti tokiem daktaram kurie žadėda
mi gydyti dykai iki iszgy jimui arto isz- 
gydyti užsenejusia liga už kokius lan
kius dolerius, pritraukia žmogų ir ne tik 
ka aplupa. bet dar labiau padidina liga 
ir apsunkina iugydyma. Jokis geras ir 
atsakantis daktaru negvdis dykai, bet 
duos tiktai rodą.

Au gydydamas ir t iri n ėdamu vyriu
ku ligų su viruum jo metu ne tik ka 
ingjtvau atsakancziąusia praktika, tot 
jiasiseke man iszruti! man vienam žino
mu gyduoles, su kuriom uz iszgydžiau 
tukstanezius vyru, sugražinau jiem svei
kata. tvirtuma ir vyriuk urna.

Mano ofisu yra inrengtu su viruum 
jo metu, turiu naujausio iuradimo ge
riausius instrumentus dėl darymo egza
minu, elektrtszkas gydymui mauinas, ir 
garsiausia ant svieto Roentgeno uviesos 
spinduliu inuzuia. su kuria galima ma
tyti per visa žmogaus kuna ir tokiu bu
du atrandu uzsiseuejusiu ir j>a*i*ie pu
siu ligų.

Au gydau elektra ir gyduolėm. Ma
no gydymu yra naujausias, geriausiu, 
teisingiausiu ir tikriausiu. Kožnam 
duodu tiesdariszka užtikrinimą iugydy- 
ino. Mano prekes yra kožnam prieina
mos ir kožnu gali būt sveiku ir tvirtu 
vyru. Jokis daktaru ne susihgmk su 
manim gydyme vvriuku ligų, n^ uz 
sąra gyduoles ir būda gydymo laikau pa
slaptyje.

Au iėzgydau visiukai kraujo užnuo- 
dvjuna, reumatizmą, užaenejusiu }>a- 
slaptingas ligų ir ligų jiaeinancziu nuo 
žagimosi save ir iszdykumo. Jeigu tun 
gelyina kaulu, svaiguna ir skaudejūna 
galvos, skaudejima po krutinę, sąnariu, 
nugaros ir strėnų, gėlimą ar nepapru 
ta >d*id«~x e-irdies, užyma ausyse ir gal 
voye, drebejima ir vaikszcziOjima kraujo, 
pamelinav tįsius paakius, puczkucziu* 
(spuogus) ant veido ar kuiKK geltonu 
plemu ar ronu ant bile kokios dalies 
kūno, puvimą ar skaudejima gerkleje, 
užkietejima viduriu, bjaurius ir baisius 
sapnus, sunkuma ant koių, indubusiu 
akis, jeigu iszeiua sėkla laike miego ar 
prie nusiszlapinimo. jeigu negali miegoti 
ar valgyti, jeigu esi nuolatai nuvargęs ir 
pailstantis esi baugus, gėdingas, nusimi
nęs, užsirupines ir nustojęs vilties, jeigu 
lytiszkos dalys yra nusilpneje teip jog 
negali atlikti vyro prideryseziu ir neturi 
vaisiaus, jeigu esi užkrėstu kokia liga, 
tai ateik ar ruzvk pss mane, o asz duo
siu teisinga ir tikra rodą dykai.

Asz iszgydžiau ligas kurios žmogų yra 
kankine Į»er 15 metu ir daugiaus, ir ku
riu kiti daktarai neinstengdami iszgydy
ti, pripažino neiszgvdomom.

Asz iszgydau labai trumpame laike 
susiszlapinima lovoje bemiegant, kuris 
labai klapatina vyrus. Jeigu turi minė
ta klapata tai atsiszauk arba ruzvk pas 
mane, o liksi iszgy dytu ant visados.
- Dr. B. M. Rou, 175 S. Clark St., kam
po Monroe St, antro floro, Chicago. 111. 
Ofisas atidarytu kasdien* nuo 9 iki 4. 
Panedelio, Seredos, Petn vežios ir Suba- 
tos vakarais nuo 7 iki 8:30. Nedelioj nuo 
10 iki 1.

SERGANTIEMS
Gvarantuolsma pilna Iszgydyma.

Paiekmlnslstlllfcl cydau vltokls* paslėpt** 
Ir paritMlHe* liz»s. kaip antai ilga* *itldl*a, 
plaaėaiu. Inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvaslszka nusilpimą, lytlazka* 
silpnybes, sslelvuma. sutinimą. vet.i, blyksite 
pa* moteris, kraujavlrna ir tt, nervu ligas, po
dagra. reumatisma dusinimą, paralyžių Ir tt. 
praasalinu gumba, gydau gimdymo liga*, vi
sokius sutinimus etc. b’erviszkas ligas gydau 
su pagelba geriausiu elektrlszku prietaisu.

I,ytissku dadiu linas
Iszgydau per keist* disTlU. kraujoui- 

nu<xlvjlm**, odos Ilgas, semens bėgimą, Žaiz
das gerklėj ir burnoj, nosy), akyr 1 ir ausyse, 
netekimą vyrilkumo, lycalu nusilpnėjimą Ir tu 
Kiau kuopaaekmingiausiai ir gYS f an

oji* f»iins issirdym* Chro« 
nisakosllaoa yra mano saacia> 
iisskbmb. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu* Iszegzaminavimas ligonio U Jo Užgy
dytuos— tai yra mano prideryste.

DR. RANDĖS
Szpltollnls specialistas.

Itt E. 24-ta ui., kampa* Lezington M*., 
NEW YORK.

Valandų*: nuo S ryto fki 8 vakare. Nedėliotu* 
nuo 8 ryto Iki 4 po platu.

Negalinti aaablazkal atsUankytL gali para- 
•zyti laiszka; būtinai reikalaujame pacljeuto 
intotlkejlma. *

Baneku visokiose ka.boae. Turiu praktika 
Ix>banon Bellevue Post Graduate Unlverslty 
HospltaL Diraktorlaa Medtolniaako instituto.

Aukos kankiiitinianis 
Jasefstas Stonis Chicago............... 2.00
G. Ritau Johannsaburg.S.Afric*.,.. .65 

. Buvo K3.88
Sykiu 9467.53 

••AUSZROS** Dr-tes fondas, 
bmiinokinancziai hetuvfazkai 

Jauti uoiueųei. 
Jszefatas Stonis Chicago.............. 4

Suriulctos ant krikaztyou pas 
Matulovicziu New Britai n, Conn. i 
J. Lukaszeviezia............ ..................
R Lukaazsvicsiene....... ............
M. Valiukouia.....................................
J. Maluleviczia....;............ .
M. Matulevicziene.,...................... .
V. Sabaliauskas.............. ..
Ja. Matuleviazia........................
M. Gutauskas...................J.
L. Makieviežiu*........ ........................
V. Ssvulis........ . ............... .................

Jio 7. Matos Aukso Altoriai baltosoella 
Hoido* apdarai. kwi*tko* aat trleno *so- 
no Įsiklotos sidabru Ir peria, su dwiem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti k ra* z 
tai......................................................fS.OO

Knygeliu No <* kni|> Ir 7 kwiet 
■ os newlenokios. beweik kiekwie- 
nos knygeles kwietku isainargini- 
mas wis kitokia

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank 

- EXCHANGE BUILDING.
Union Stock Yards Chicago

KAPITOLAt Ir BURRCUl S283.000.00.
VIR8Z1NINKAI:

t.R.Flynn. PrszMentas. J.A.tpssr, Vles^ruMsata*. T. J. FltagaraM, Kasisriass A*it

DIKEKTOKIA1:
Lsais F.9wm, ii 9wMt * C*.
ląstas H.Askby, R U. t. Yarė 8 Yrassit C*. 
9amT A.McCIaan ir.,H Csatin. Packing C*. 
Aribur S.LasMrt. HU.9. Tarė RTraasMC*.

__________________ _ Lsvl B. Doud. it Deud 9 K**i*r
S. R. Flynn, ii Natisssl Livs Stock Bank.

Šita banka priims ant užkavojlmo pinigu* nuo 91.00 iki didžiausiai sumai ir 
ui audPtua pinigu* moks 3 procentą, via visi Stock Y ardų darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojaus, kaip lik gauna algas, ir ui padėtus gaus 3 procentą.

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

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

Kaulai kur tu 
- JT6 beiri? Nugi pa* 

PlatraBzlakines 
^^^M^PLgp^lsbai ii/.irosike* <» 

rak ji galima 
vedyti, nes Jis turi 
puiku ir szalt* ba- 

K varskaalu, gardžia 
rutka oczi*zczeim 

■W|8 arielka, cigarus net
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbeli ne galiu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia saie'del'Veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti an*liszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
is* kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvynė.

Petras Šiaklš,

071 PAmusiImas ear* Aleksandro TT. Psrass* 
Joaa* (iraSy*. Issteido Busiv. Ltot. Lala*. Cfci- 
c*g<v. III , 1HB. pusi. M Knygui«*pr*szu kylim* 
įriaak*tvma*i revoitaeljlssliojudėjimo Rusijoj, 
kov* su carizmu ir, kaipo pasekme to* kovo*. ■*• 
muszlma minėtojo caro. Valytis* kiekvienam 
darbininkui ja perskaityti................................ I60

IftOl Paslaptys Magijos bei Spiritizmo aavt*- 
aoj* mokslo. Pamsl svetimus ssaitlalu* tankias- 
kai sutaisė F J. .Uatuvtszkai verte J. Laukis.Chl- 
cago. III., taa. pusi. SS*. Yra tai seniai laukia
ma ŠONU KNYGA. Joj* rasit* vtoas stonu ir 
burtu paslaptis, suprasit* jas. ne* yru atšakiai 
s oras z y tos ir paveikslai* parodyto* visos ju pa
slapty* ir budai ju darymo...............................BOc

NaujatMia* ir dtdiiausla* Aodynaa listn- 
vlazkos ir augliszkos kalbu, sutaisytas Antano 
Laito. Chicago, III.. 1808. turinti* puslapiu M1 
Rasiia jame visus liatuviszkus žodžiu* issguldy- 
tus In angliszka kalba, kiekvienas žodis pasas k- 
tinta* kurslvoms Ii taroms prie kokio jis gramati
kos skyriaus priguli, žodi lai sustatyti alphabetlss- 
kai teip. kad koki lik žodi nori gali ji su viena se
kunda atrasti. 8zi žodyną reikalauja ne tik moki 
nantiesl. bet ir tie kurie moka angliszka kalba, 
ne* ne vien* isz mokanezluju visu žodžiu nežino, 
o ssiame žodyne rauda Juo* visu* ir visame isz jo 
naudojasi. Knyga turi formato dldese* musu Ge- 
o*raflj>>a. K ietuose, gražaus mėlyno audimo ap
daruose. ant nugarua iszspausto* sidabrinėmis Ii- 
taromis jos titulą*. Preke......................... 83.OO
ItM turtu lasdirblma. Parašu benrau. v»«».

S. M. Vsikala* gvlldanaaus politi*ugjg eko
nomija. Kokiais keliais išsidirba tartai, 
kaip jie suslkraaaa ir kaip ataillapia aut 
draugijos Kvveaimo. ...............................3ftv

A.r vyskupą* Vabutasla* (Valencsauakas) aeb* 
vo vilingu toetavysteal Parassyto ka. Demt>- 
ario. IvaJeisto kaistais 8uslv>enyjlmo Liet, 
lesiav. A-a. TT paslepia!/................
Kalendorius spaudimas Peterburge ant 1908 me

tu....................................  »ftc
Naujausias Ir geriausias kalendorius su daug 

geru pamokinimu-spaudinla* Tilžėje aat itMB me
tu............................................................................iMc

Pinigu* siuskite ant adreso: 
A OLNZEIVHKI,

Od A 33-rd Ht„ Chicago. Iii

Naujausios Knygos.
36. Gyvenimo Vaizdeliai knsidedantl isz se- 

kaneziu grasiu p*»ake‘.cziu: Atsisveikinimas; 
— Vagis; — K»- kaltas; — Gatvės vaikas: — Pn- 
parezio žiedas: — Miszko sargas: — Signalas: — 
Keleivis. Chicago. 111. 1900, pu*L 99...........16c

910 Deda atvažiavo. Komedf> viename ak
te, Pusi, ez, Draugystes uisiimattozios teatru lo- 
szimu ras ežioje knygelėj* nauja ir pilna juoku 
perstatymą, kurta uteasedin* ir geriau* publika. 
Yra tai graži komedija, o Jos perstatymui reikia 
tiktai uesziu ypatų. Szito komedl> buvo keli* 
kartus loszta lletuvlszko* draugyste* Peterburge, 
Maskolijoje. Ji yra maskoiiszkos vaidilos cenzū
ruota ir cenzūros daleldimas yra ant knygutes 
ruskotni* litaromi* atspaustas. Todėl ja galima 
ir in Lietuva parsinnsti, Maskolijo* valdžia jos 
parsiuntimo nedraudžia........................ WOc

21S Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiszka sutaisė K. H a ir 
M. P4s. Chicago. III. 190*. pusi. 48. Szito knygute 
teip kaip ir No. 210 yra Maskolijo* cenzūros da- 
Jeista ir gali būti Lietuvon siuneziama.........ISc

831 Žile galvon — velnias vuodegon. Kome
dija viename akte. Pagal lenkiszka sutaisė it. 
P-ls. Chicago, 11L, 1902. pusi. 31. 8zita knygute 
teip kaip ir No. 210 yra Maskolijo* cenzūros ris Jei, 
sto ir todėl gali būti Lietuvon siuncziąfĮ* loc

860 Svieto pahkJMų.M fissiszko verte Pr. 
Siūlelis. CbjcSgo, j lt’. !wU2. pusi. 31. Kas nori 
dasižinoti kada Svieto pabaiga tegul perskaito 
*fl3»4T^nnol<vi> arba mokslas apie temto 

aptW. Pagal D ra M. Haberlandto parasze Szer-
n. Chicago, III., 1908, pusi. 087. Yra tai svar

biausia moksllszka knyga apie viso svieto žmonis. 
Ji parodo visu vieszpatysczln, visu žemes krasztu 
žmonis, ja kilmes, parvs. tikėjimą, paproczlus, 
užsiėmimą ir abelnai viską. Uz patilpusiu joje 
fotografijų matysite, kad ant musu žeme* randa* 
žmonių gražiu, prastu, biaurlu ir net blauresnlu 
už paezia beždžione, randasi net ir tokiu, kuriu 
visas kūnas plaukais apžėlė*, o veidas į beždžio
nes panažus. Rasztas szventa* sako: „Sutvėrė 
Dievas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo", bet, 
kad pažvelgsite in veidus visokiu žmonių veislių 
pamatysite dideli tu nevienodumą Ir tada ateina 
klausymas, kurie Uz ju yra panaszus paveikslui 
Dievo, ir kas-gi sutvėrė tuos blauriuosius žmones? 
Kas nori dasižinoti kiek ant svieto visokiu žmo
nių veislių randasi, kur kokia veislegyvena,kuom 
užsiima, kaip minto, kaip tiki, kaip meldžiasi, 
kaip mokinasi ir pamatyti ju paveikslus, kaip jie 
iszrodo, tegul perskaito szla knyga, o joje ra* 
gryna ir pilna žmonijos istorija, preke. .09.00

Apdaryto*...............................................9.00
85H Aukos Kares Dievui. Parasze Jonas 

Gražys. Chicago, III., 1902, pust 40. Szi knygute 
labai suprantamoj kalboj apraszo visa* karas ko
kios kada buvo ant svieto, kiek jos kaaztavo, kiek 
žmonių Uzžude, kiek žmonijai blogo atgabeno ir 
kas žmonija in ja* stūmė....................................lOc
£Tkyb* ar mokslas? Tyrinėji*'*! tikejimisza 
- mokslUžki lt draugi jūskai pvutiszki. A a ir
laida su priedu, žli puslapiu....................0Oc

P.A.Vatatin*. it Armeur * Ce.
Nei*** Merrt*, ii Nei*** Morri* 0 Ce.
Je«*e P.Lyman. ii Hammeed Ce.
JeiM A lpeer, K U. 9. Yard A Yranti! Ca. 
Frederick 9. Visti**, Att*mey

Šydo visokias liga* be skyriau* ir visk* ežial- 
k* tvirtoj* paslaptyje Už tai Hetavial. kerte 
tiktai Nlkalaal* daktarlszžos oazei bos. įerul 
kreipiasi aa* savo tosto* deki s ra »■ kaneom 
sava prtgimtojs.kslboM gali Sas.aakeU ir gesti

Deimanto Elektrikus Kryžius
Jis taipgi vadinamas Wol- 

to Kryžiumi, liras tos Austrijo
je pnė* keleto met^ ir tuojaus 
topo vartojamas Pruaaoae, 
l*r*acu*ljoje, bkandiaavijoks 
ir kitose Europos vMpetystS- 
se kaij>» vaistas sau reuiuatiz 
mo ir kitokiu lig*.

Dslmanto rkktrižkas kry
žius gydo: reumatizmą, nsu 
raigija kryžiaus skaudėjime, 
vidurių skaudėjimus, slfpau- 
ma. tvervižkum*. nemiga, hys 
tehto paralyžių, opUtasOg. 
apogiekaijg, dusulį, trukumą 
proto, auomlriai. užkrėtimą 
kraujo, nežlehėiolimg, stok y 
apetito ir vidurių skaudėjimus.

Lengvumą pajauėi- po ke
lių adynų, kartais po kelių dle- 
■V 8al k,y*l* privalo 
nei loti dienų ir aaktįaal įtiki
nto žalursiio uiaikahžafe ant 
Kaklo taip, kad kryžius kerotų 
saly g duobutės po kratine st-

Prieė užsikabitima Ir po užsl 
kabinimui sykį aat de-bos reikti 
trys tų įmerkti į vssarožiltį art* 

Įsai purve minulė. Vaikų kryžius 
reikia merkti į aūpaesaį acto.

Prekė lio kryžiaus Ž10U Siua 
tlmo kažtus bu viršytose Valstijose 
ir Kanadoje mes patys apmokame. 
Uveraatuojame kad Ils kryžius yra 
■vfvaalu vaistu už rlvktnlka dir
že. kurs nuo IS- 20 sykių y ra braa 
gesais. Geresnio vaisto už 11 kry
žių nėra. t«MI jis privalo rasti* 
kiekvienuose namuose, pas kiek
viena žmogų, sveika ar ligotg.

Priaiųsk 81.00 per ei presą ai 
pačio Mossey Orderi, arba regis 
IrJtloje gromaudr. o mes prisiusi 
inA iirimaato Elektrižka Kryžių 
DYKAI, e kryžius gausi už 8Šdu

Tūkstančius padėkavonlų gaa- 
name nuo ypala Msigvdžluslų sa 
pagelta lio kryžiaus. Zemiaua pa
talpiname viena U tokių padBks- 

_ . _ w ____ __ ______ vonių:
NEW ORLKANS. LA. Liepos M IŽUL Gnodotta* P»ne!-čta prisiųstiems Jumis 88.80 aat pam 

““ kryžiai gydo stebuklingai Meldžiame Ilona pristoti KMO 
™. 88M Douphin* st.. Ne« Orisaas, La.

RNumaiizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos,1 
Sirenų Skaudsjlmo Ir tL 

įr wirokiu Rhtum^tiaaku 
rk»ud9jlmtL

u 108, įr 5Oc. p^r 
^ptitkorius ^rb»

L F.At Rkhter&Co.. į 
k 215 Peari Street. A 

New York.

Buvo 412.29 
Sykiu 9417.04

Atiko* VI8ZTALIU1.
Jusefaias Stonis Chicago.................1.00
Aad. Naujalis, Renlon, Wash............... 15

Buvo 9.89
. Sykiu 11.04
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