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Balkanų pussalis.
Prižadėjus Turkijai įvesti 

atsakančias reformas sukilu
siose savo pavaldinėse pro
vincijose, sukilimai buvo lyg 
apsistoję, laukiama buvo.kad 
užsidegusi kova ant Balkanų 
pussalio visai pasiliaus. Tuo 
tarpu pasirodo kitaip, savo 
prižadėtų reformų Turkija 
nepasirūpino įgyvendinti ir 
štai, iš kantrybės išvesti žmo
nes. atnaujino maištus, da 
smarkesni m* -negu pirma. 
Turkijos randas pranešė ki
toms Europos viešpatystėms, 
jog Monastiriaus ir Uš^ub 
vilayetuose pasirodę šešiolika 
nauju pasikėlėlių burių, ku
rių galva esąs "žinomas revo-. 
liucijonierių komiteto vadas 
Boris Sarafov. Apskričiuo- 
se Egri, Palanka ir Osmatre- 
nie Uškubo vilayete ir kelio
se apygardose Monastiriaus 
vilayeto įvyko jau smarkus 
ausi kirtimai su turkiškoms 
kariaunoms, kurioms vienog 
nepasisekė pasikėlėlių burius 
išvaikyti ir šiek-tiek revoliut 
ciją prigesinti. Turkijos val
džia garsina, buk pasikėlėliai 
savo užpuolimais, plėšimais 
ir deginimais kaimų stengia
si nugązdinti mahometonus, 
o ramiau užsilaikančius krikš
čioniškus gyventojus pa
traukti į revoliucijišką suku
tį. Turkijos rando išsiunti
nėtame r Europos viešpatys
tėms atsiliepime garsinama, 
buk tas naujas sukilimas Ma
cedonijoj esąs iššauktas ne 
pačių macedoniečių, bet pri
buvusių iš Bulgarijos liuos- 
norių, kurie slapta esą per 
mbežių perėję į Macedouiją; 
Macedonijos gyventojai užsi
laikytų, girdi, ramiai, jeigu 
ne tie parėjunai, kurie ne 
tiek geruoju, kiek gązdini- 
mais ir terorizavimu vietinių 
gyventojų priverčia juos prie 
revoliucijonierių prisidėti. 
Turkijos valdžios skelbia,kad 
tas naujas revoliucijonierių 
judėjimas esąs keliamas vien 
sutuomieriu, kad priversti 
kitas Europos viešpatystes 
įsimaišyti į dalykus, žinoma, 
su didele nenauda Turkijos 
viešpatystei. Tuo tarpu ofi- 
ciališki Bulgarijos laikraščiai 
skelbia visai kitaip. Jie gar
sina, kad naujas revoliucijiš- 
kas judėjimas Macedonijoj 
užgimęs patsai per savę, arba 
tikriau sakant, iššauktas pa
čių turkų, be jokio prisidėji
mo bulgariškų oficierų. Tei
sybė, jie neužginčija, kad 
galva viso to sukilimo yra 
Boris Safrov, kurs, kaip ži
noma. seniau ankščiai sėbrą- 
vosi su augštais kariškais ir 
civiliškais viršininkais ir apie 
kurį, prieš įsikišimą Maskoli- 
jos ir Austrijos, globėjos net 
kunigaikštis Ferdinandas; 
vienog-gi jie tvirtina, kad 
prie iššaukimo sukilimo dau
giausiai prisidėjęs žiaurus 
šeimyninkavimas turkų ir di
delis apsivylimas persekioja
mų Macedonijos gyventojų. 
Sulyg jų suteikiamų žinių, 
fevoliucijiškas judėjimas a p? 
sireiškia ne maištais kelių ne
didelių būrelių, bet jis apė
męs jau skersai ir išilgai vi
sus prispaustus gyventojus ir 
ne šiandien, tai rytoj turėsin- 
ti užstot jau nuo seniai lau
kiama valanda visatino žmo 
nių sukilimo. Iš tokių prie
šingų skelbimų iš abiejų pu
sių, matyti kiekvienos jų gei- 
davimai: bulgarai, garsinda- 
mi apie nedorybes turkų, 
stengiasi visos Europos sim
patiją patraukti į savo pusę, 
maištais gi priversti Europos 
viešpatystes įsikišti į besi-

smaugiančių tarpą ant įvedi
mo naujų ir nuodugnių per
mainų, naujos tvarkos ant 
Balkanų pussalio; Turkijos 
gi geidavimais yra palaikyti 
viską senose vėžėse, valdyti 
pavaldines savo provincijas 
teip, kaip jai geriausiai pa
tinka ir visoms pajiegoms 
stengtis neprileisti Europos 
viešpatysčių įsimaišyti į daly
kus., Todėl tai Turkijos ran
das ir stengiasi perstatyti 
viską juogeriausiai, garsina, 
buk vietiniai gyventojai yra 
užganėdinti savo padėjimu ir 
šalinas nuo dalyvavimo maiš
tuose, iššauktuose neramių 
bulgariškų oficierų ir liuoe- 
norių; stengiasi pertikrinti 
Europą, buk macedoniškas 
klausimas randąs vietą vien 
garbgodžių bulgarų smegeny
se ir kad į trumpą laiką gali
ma butų įgyvendinti taiką ir 
ramumą provincijose, jeigu 
tik europeiškos viešpatystės 
daleis Turkijai įvesti savo 
reformas ir nevaržys jos žing
snių kovoje su revoliucijonie- 
riais. Viešpatysčių reprezen
tantai, kurie turėjo progą 
asabiskai apsipažinti su Ma
cedonijos dalykais, pasakoja, 
kad stovis dalykų yra iš da
lies toks, kaip kad Turkijos 
valdžia garsina, tiktai maho- 
metoniški gyventojai, ypač gi 
turkiškos kariaunos besi
stengdamos suvaldyti revo- 
liucijonierius, dasi leidžia 
daug didesnių nedorybių ne
gu pasikėlėliai. Tos nuola
tinės skerdynės ir skundai 
turėjo ant galo pagristi ir vi
sai - Europai. Laikraščiai 
praneša, kad dabar tūlos 
viešpatystės pagrasinę Bul
garijai, jog Jeigu ir priseitų 
iki karės, ir Europos viešpa
tystėms reiktų į tą karę įsi
maišyti ant sureguliavimo 
dalykų ir įgyvendymo tvar
kos ant Balkanų pussalio, tai 
Bulgarija, nors ir po pasek
mingos karės su Turkija, te
gul nesitiki ką nors laimėti 
Macedonijoj. Matyti vienog, 
kad bulgarai tam pagrasini
mui netiki, kadangi jie ne 
tiktai nepaliauja maištų, bet 
stengiasi juos juo labiau iš
platinti ir iššaukti Macedoni
joj visatiną revoliuciją.

fculyg oficiališkų praneši
mų, svarbiausios revoliucijo
nierių pajiegos randasi dabar 
ties Kruševo, Merihova ir 
Floriną. Paėmę į savo ran
kas miestą Kruševo, pasikė
lėliai tuojau apsiautė iš visų 
pusių dalį miesto grekų ap
gyventą ir ant grekų namo iš- 
pliekė vėliavą. Neužilgio po 
to pasirodė turkiška kariau
na. Nors iš miesto nebuvo 
paleistas nė vienas šūvis tur
kams, turkai vienog pradėjo 
bombarduoti miestą ir bom
bardavo jį per visą dieną. 
Bombos išdraskė 360 namu, 
215 krautuvių ir užmušė dau
gybę grekiškų ir itališkų gy
ventojų ir Jų namus išnaiki
no. Miesto dalis bulgerų ap
gyventa nukentėjo mažai. 
Po dienos bombardavimo tur
kai įsiveržė į miestą ir ėmė 
viską naikinti, kas tik jiems 
ant kelio pakliuvo, užmušta 
apie 300 gyvenusių Kruševe 
bulgarų ir 60 grekų. Apie 
8000 žmonių pasilieka be pa
stogės ir duonos kąsnio. Apie 
Monastirių turkai išgalabijo 
du šimtu pasidavusių jiems 
bulgarų.

Turkijos užrubežinių daly
kų ministeris, Tevfik baša, 
buvo atsilankęs pas Maskoli- 
jos ambasadorių ir išreiškė, 
kad Turkijos valdžia sutinka 
išpildyti visus Maskolijos 
reikalavimus, reikalauja vie
nog, idant Maskolija juovei- 
kiausiai atšauktų savo laivy-

nę, esančią dabar ant Turki
jos vandenų. Rusiškoji es 
kadra gavo tuojau savo val
džios paliepimą apleisti Tur
kijos vandenis ir pasitraukti 
į Sevastopolį.

Anglija.
Pereitos subatos vakare pa

simirė vienas iš žymiausių 
Anglijos veikėjų, buvęs mi- 
nisterių prezidentu, lordas 
Salishury, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. 1878 metuose lordas 
Salisbury tapo užrubežinių 
dalykų ministeriu ir dalyva
vo berlyniškoje konferenci
joj, kuri nedaleido Maskoli- 
jai ant toliaus išnaudoti įveik
tą Turkiją. Po nupuolimui 
Gladstono ministerijos, Salis
bury 1884 metuose tapo vy
riausiu Anglijos veikėju, pa- 
garsėjo-gi savo mokėjimu {iš
laikyti sėbrystę su teip vadi
namu „dreibundu" (padary
tu 1883 metuose ir atnaujin
tu 1887 ir 1891 metuose ryšiu 
tarp trijų Europos viešpatys
čių: Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos) ir savo žiauria politi
ka prieš Airiją. Įgijus galy
bę liberalams, 1892 metuose 
Salisbury pasitraukė nuo sa
vo urėdo, bet po trijų metų 
vėl jį apėmė. Pataikauda
mas Vokietijai, jis vienog ne
mokėjo užbėgti kelią Masko
liai Azijoje, kur ji kasdien 
vis didesnius sau plotus už
iminėjo. Velionis iššaukė 
teipgi karę su būrais pietinėj 
Afrikoj. Užžengus ant Ang
lijos sosto Edvardui VII, Sa
lisbury nuo savo urėdo kaipo 
politiško veikėjo pasitraukė, 
kadangi naujas Anglijos val
donas nelabai jį mėgo.

Amerika.
Jei kuomi nors Suvienytų 

Valstijų veikėjai ir politikie
riai pagarsėjo, tai savo suk
tybėmis. Ką tik jie veikia, 
kur tik savo nagus prikiša, 
visur svarbiausia jų atida at
kreipta aut ypatiško pasipel- 
navimo, ant prisikimšimo sa
vo kišenių doliarais. Štai da
bar yra kaltinamas vidaus 
dalykų sekretorius Hitchcock, 
buk jis tulus viešiems reika
lams paskirtus pinigus pave
dęs savo draugams-bankie- 
riams 8t. Louise ir, žinoma, 
ne be to, kad patsai sau iš to 
naudos neturėtų. Sekretorius 
Hitchcock mat išpardavęs 
randui priklausančias tūlas že
mes trijuose naujai sutvertuo
se pa viečiuose, o išrinktus iš to 
pinigus, apie 736000 doliarų, 
kurie, sulyg kongreso pada- 
vadyjimų, turėjo būt apversti 
ant pastatymo randavų trio- 
bų svarbiausiuose miestuose 
paviečių Lawton, Hobart ir 
Andarko,teipgi įtaisymo van
dens įvadų, tiltų ir ulyčių, 
sudėjęs kaipo savo depositus 
St. Louiso bankuose, visai už
miršęs, kad tie pinigai ne jo 
locni, bet rando paskirti ant 
įtaisymo viršui minėtų įtaisų. 
Ilgai nepradedant statyti mi
nėtuose pavfečiuose randavų 
įtaisų, pradėta skųstis prezi
dentui Rooseveltui; preziden
tas tuos skundus perdavė pa
čiam vidaus dalykų sekreto
riui, tas vienok mokėjo sau 
apie tą visą istoriją lupas su
čiaupęs tylėti. Kas iš to iš
sivystys, pamatysime toliaus.

Japonija.
Nuo laiko nepasekmingos 

Chinų karės su Japonija, pra
dėta labiau atkreipti atidos 
ant Japonijos ir jos vidurinio 
surėdymo; išsidirbo net tokia 
nuomonė,kad su laiku taMika- 
dos viešpatystė galėsenti pa
stot pavojinga net Europai. 
Ar vienog Japonija pasieks 
kada nors tokį galybės laip-

snį, kad ji galėtų grasinti pa-Į ratų metančių ardančias 
vojum Europai, tai jau kitas torpedas. Ne įstabu todėl, 
klausimas. Teisybė vienog kad dėlei teip puikios laivy- 
yra, kad maždaug nuo ketu- nės, Anglija labai geidžia su 
riasdešimt metų, taigi nuo Japonija susisėbrauti.
laiko,kada tos šalies gyvento
jai pradėjo periminėti ir {>asl 
save įvesdinti viską, ką Eu
ropos civilizacija yra pasiekus, 
tolynžengystč apsireiškia čia 
ant kiekvieno žingsnio. Svar
biausiu tos tolynžengystės dyjiirią, užlaikytojams krau- 
apsireiškimu yra japoniškos tuvių su valgomais tavorais, 
armijos organizacija. Su- teipgi {lerkupčiams uždrausta 
prasdami, kad prie šiandie- supirkinėti atgabentus ant 
nykščių sanlygų viešpatystės Vilniaus rinkų valgomus pro- 
tvirtybė turi remtis ant tvir- dūktus iki 12-val. vidurdię- 
tumo ir geros organizacijos nio. Prižiūrėjimą, kad tąs 
kariaunos, Japonijos valdžia padavadyjimas butų pildo- 
drauge su įvesdinimu pas sa- inas, {ia vesta dabotojams rin- 
vę euro{>eiškos kultūros, y pa- kų. Tuo tarpu apie tą pada- 
tingą atidą atkreipė ant iš- vadyjimą niekas nesirūpina 
tobulinimo kariškų pajiegų. ir perkupčiai be jokios baus 
Tam tikslui išpradžių buvo mes supirkinėja atgabentus 
parkviest! francuziški oficie- produktus iš pat ryto. Tas 
rai, kurie lavino japonišką dalykas, žinoma, skaudžiai 
kariauną, bet kada 1870 me- turi atsiliepti ant beturčių 
tuo.*, prusai apgalėjo francu-lmiesto gyventojų, kadangi 
žus, Japonijos valdonas savo 
atidą atkreipė į kitą pusę: 
francuzai tapo {paleisti, o jų 
vietą užėmė vokiečiai, ir šią
dien ja{x>niškoji armija sulyg 
savo vidurinės organizacijos, 
apginklavimo, taktikos, ofi
cierų išsidirbimo ir tt. yra be
veik pilnai suorganizuota ant 
Įiaveikslo Vokietijos armijos 
ir sumaniai pritaikyta prie 
azijatiškų sanlygų. Jau nuo 
1872 metų likos įvesta Japo
nijoj priverstina visu meniška 
tarnystė kariaunoj. Kiek
vienas tinkantis į kareiviu* 
japonietis nuo 17 iki 40 metų 
amžiaus turi tarnauti kariau- 
noj:tris metus eilėse veikian
čios kariaunos, o likusį laiką 
rezervoj. Teip bent reika
lauja įstatymai. Taikos lai
ke japoniška armija susideda 
iš 3455 oficierų ir 58000 pras
tų kareivių, laike-gi karės re- 
guliariškoj armijoj skaitosi 
400000 kareivių ir600kanuo- 
lių. Apie japoniški) kariškų 
pajiegų tobulumą geriausiai 
liudija karė 1894—95 metuo
se, kurią Japonija vedė su 
Chinais; nežiūrint ant daug 
mažesnių sulyg skaitliaus ja
poniškų kariškų pajiegų, 
Chinai likos pilnai apgalėti.
Kadangi japoniečiai yra ne
didelio ūgio ir fizišku stipru
mu jie neperdaug gali girtis, 
tai klausimas yra, ar jie, ne
sutikimams įvykus, galėtų 
atsakančiai pasistatyti prieš 
kurią nors iš Europos viešpa- 
tysčių. Taktika ir strategija 
japonų laike Chinų karės, iš 
tikro, buvo pastebėtina, bet 
Europos viešpatystės nema
žiau yra tame dalyke išsilavi
nusios,nuo jų juk ir Japonija 
mokinosi. Da geriau negu 
armija persistato japoniška 
laivyne. Japonus galima ta
me dalyke pa vadinti Azijos 
britanais. Teip kaip ir ang
las, japonietis nuo amžių su
sigyvenęs yra su jūrėms, pa
žino visus jų pavojus ir išmo
ko ant jų manevruoti. Ka
rėje su Chinais japoniški ju
rininkai savo sumanumu ir 
vikrumu ant vandenų nuste
bino net anglus. Kapitonų 
prisakymų klausė su didžiau
siu pasidavimu ne tiktai ka
riški laivai, bet ir artilerija, 
kas šiandienykščioj kariškoj 
laivininkystėje yra labai svar
biu dalyku. Taigi japoniš
ka laivyne gali būt labai pa
vojinga, kadangi ji atsižymi 
netik savo išsidirbimu, bet 
ir pusėtinu skaitlium gerai 
subudavotų ir apšarvotų lai
vų. Kariškoj Japonijos lai- 
vynėj skaitosi su virtam šim
tas yvairaus pavidalo laivų, 
jų personalas susideda iš 32 
tūkstančių kareivių ir oficie
rų, 1560 kanuolių ir 200 apa-

nuo perkupčių imant prisiei
na, už tuos |>at produktus,mo
kėti dvigubą prekę negu per- 
|kant ant rinkos iš pirmų ran
kų. Tokia tai mat tvarka. 
Miesto viršininkai ima kyšius 
nuo perkupčių ir vertelgų, 
todėl leidžia jiems be jokios 
1 tau si nes mindžioti tiesas ir iš
naudoti gyventojus.

Tokia jau tvarka yra ir su 
miesto arkliniais tramvajais. 
Pagal (tadarytą kontraktą su 
tramvajų kompanija, kad ne 
kelti dulkių ant ulyčių, sau
se dienose kompanija turi 
visas ulyčias. kur pratęstos 
tramvajų relės, palaistyti. 
Tuo tarpu šįmet, pa vasary j, 
policijos viršininkas įsakė to
kias ulyčias laistyti kiemų 
sargams. Vargdieniai mat 
visur turi nukentėti:policijos 
viršininkas, su sau panašiais 
sėbrais, gavo kyšius nuo kom
panijos, ir štai jie pajungia 
jai kiemo sargus.

Direktorius aukcijonierių 
draugystės „Victoria”, T. Ra- 
nimovič, padavė Vilniaus gu
bernatoriui prašymą, kad jis 
duotų pavelyjimą parengti 
prie čokoladų fa brikos ,,Vic- 
toria" darbininkams knygyną 
ir skaitinyčią.

Nuo tūlo laiko pradėta da
ryti projektus apie įvedimą 
Vilniuje elektriškų tramvajų. 
Pilnai tą projektą apdirbti 
pavesta miesto inžinieriui 
Malinovskiui.

Miesto valdžia užbaigė re
gistravimą užlaikomų Vilniu
je arklių, už kuriuos savinin
kai turi mokėti ypatingus mo
kesčius. Nuo 1 d. sausio iki
15 liepos šių metų Vilniuje 
radosi arklių: lengvųjų važ- 
nyčių 1134; sunkiems veži
mams vežti 687; assenizatorių 
154; privatiškųsavininkųlSS; 
mėsininkų 25; omnibusų 4; 
prie viešnamių 26. Išviso 
užregistruota 2141 arklys.

Šįmet prie Vilniaus viduti
nės chemiko-techniškos mo
kyklos bus parengta žemesnė 
amatų mokykla, kurioj mo
kytiniai bus praktiškai lavi
nami sliesorystės ir kalvystės. 
Apart mokinimo praktiško 
amato, mokykloj duosis lek
cijos: iš tikėjimo, v. rusiškos 
kalbos, aritmetikos, techno
logijos metalų, paišymo ir ro- 
kundų vedimo. Mokyklon 
bus priimti mokytiniai be 
skirtumo luomų, tikėjimo ir 
tautystės, amžiaus nuo 13 iki
16 metų. Mokestis už moks
lą yra 8 rubliai per metus.

Praturtęs L. Antokolec ga
vo gubernatoriaus daleidimą 
statyti Naujamiesčio priemie- 
styj mūrinį žvakių fabriką. 
Tabako fabrikantai Somach 
ir HiršoviČ gavo daleidimą 
ant toliaus laikyti tabako fab-

riką ant Naugardo ulyčios.
Liepos 25 dieną Viluiuje 

sudegė gr. Tiškevičiaus gari
nis malūnas su svirnu, me
chaniškoji dirbtuvė, mašinų 
namas ir stogas medžių pio- 
vinyčios. Viskas buvo įpirk
ta ant 150000 rublių, pragaiš
tį gi aprokuoja ant 20000 rub
lių. Priežastis ugnies da ne
susekta. Laike gesinimo ap
degė keletas uguagesių.

Pas skolintoją pinigų už 
užstatus, Churginą, 22 liepos 
atėjo du ne{>ažįstami vyrai ir 
norėjo užstatyti j>as jį žem
čiūgų šniūrelį už 300 rublių. 
Supratęs, kad žemčiūgai turi 
būt vogti,kandagi jie mažiau
siai kaštavo 5(k)0 rubl., Chur- 
gin slapta pranešė policijai, 
kuri pribuvus vieną jų suareš
tavo, kitam gi pasisekė pa
bėgti. Ne sen|ai Smolenske 
buvo {išpildyta vagystė ant 
sumos suvirtum 19000 rublių, 
tarp to pavogta žemčiūgų ver
tės ant 6000 rubl. Menama 
todėl, kad tai bus tie {>ats va
giliai, kurie Vilniuje mėgino 
pavogtus žemčiūgus {>ard uoti 
už lie vertę.

Iš VilniaiiN gub.
Netoli sodžiaus Rudamino, 

grabėj pilnoj ’ vandens, 15 
liepos rado apgirtusį vežimą, 
o po juo— lavoną 16 metų 
RochalovičiauM, iš kaimo Bez- 
niakų. Jis vežesiš Vilniaus 
didelę siuvamą mašiną, 15 
blokinių nuo pieno, agurkų 
maišą ir kitokių pirkinių. 
Važiuojant naktį jis turi būt 
ant vežimo užnligo, tuo tarpu 
arkliui perdaug prisiartinus 
prie grabės, vežimas apsiver
tė ir savo sunkumu bemie
gantį prislėgė, ‘iš kur jis jau 
neįstengė išsikasti.

Bėgyje pirmos pusės jau
nio mėnesio Vilniaus guber
nijoj gaisrų buvo iš viso 26, 
kurie paėjo: nuo neatsargu
mo 1; nuo negerai užlaikomų 
kaminų ir pečių 4; nuo pade
gimų 3; nuo perkūnijų 5;nuo 
neeusektų priežasčių 23. Pra
gaišties ugnis pridirbo išviso 
ant sumos 30148 rublių ir 75 
kap.

Netikėtų mirčių buvo 24, 
tarp tų perkūnijos užmuštų 
2. patžudysčių — 3.

Vagysčių papildyta 11, {iš
vogta visokių daigtų vertės 
ant 589rubl. 70kap.:grynais 
pinigais pavogta 225 rubliai. 
Arklių pavogta: Dienos pa- 
vietyj 1; Trakų — 2; Vilei
kos — 1 ir Lydos pavietyj 6, 
taigi išviso pavogta 10 arklių; 
pavogtas iš Vileikos ir vienas 
iš Lyobs paviečių arkliai li
kos vienog sujieškoti ir su
grąžinti savininkams.

Lydos pavietyj 6 d. jaunio, 
smarkus ledai pridirbo daug 
blėdies. Ledai išmušė rugius 
ir vasarojus dvaro Kurzevš- 
čiznos, okolicos Jpdkų,kaimų 
Kuzevščinos ir Kencų; pada
rytą blėdį rokuoja ant 2000 
rublių.

i-
Is Minsko gub.

Sulyg neseniai surinktų ir 
pagarsintų statistiškų žinių, 
pradžioj šhj metų gyventojų 
skaitlius visoj Minsko guber
nijoj buvo 2433855, tame 
skaitliuje 1218383 vyrų ir 
1215552 moterų. Pagal tikė
jimą: stačiatikių 1789474, 
sentikių (starobriadcų)17010, 
katalikų 247218, evangelikų 
6290, mahometonų 4976 ir 
žydų 369017. Bėgyje 1902 
metų, atvykę iš kitų masko
liškų gubernijų njaskoliai įgi
jo nuo vietinių gyventojų, 
ypač nuo nusibankrutijusių 
lenkiškų bajorgalių, 21587 
desiatinas žemės, tarp tų mas
koliški dvaronys, urėdninkai, 
pirkliai ir miesčionys užvaldė

Sarivaltlrils I^alkrasztls
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19815 deaiatinų, maskoliški gali dabar būti ir neišpažįs- 
ukininkai — 2222 desiatini tanti stačiatikystės, bile tik 
žemės. Didžiausias 
plotas ^perėjo į maskolių 
gus Mozyriaus pavietyj, 
du maskoliai apvaldė 
13705 desiatinas.

Pradžioj šių metų, valdyto
jais žemių Minsko guberni
joj, {mgal tikėjimą, buvo: 
stačiatikių maskolių 15156 
žmonės, valdanti išviso 2200- 
505 desiatinas; sentikių 336, 
valdanti 68312 dės.; evange
likų 100, vald. 350441 dės.; 
mahometonų 87, vald. 7497 
dės.; žydų 153,vald. 2466dės. 
ir išpažįstančiu katalikišką 
tikėjimą 5386, valdanti išviso 
2121412 desiatinas žemės.

Automobiliai paėtų tani y 
n toj. Lietuvoj.

Ryboee Vilniaus pačtinio 
apskričio neužilgio bus įreng
ti automobiliai pergabenimui 
pačto siuntinių ir pasažierių. 
Automobiliai bėgios nuo A- 
leksotos, šalia Kauno, į Ma- 
riampolį, Vilkaviškius ir Su
valkus ir atgal. Daleidimą 
įrengti tokius susinešimus 
automobiliais gavo miesčionis 
Jankovski. Antgabenimo pač
to siuntinių automobiliams 
leista bėgti 12 verstų į valan
dą, ant pargabenimo-gi spe- 
ciališkų siuntinių — negrei
čiau per 20 verstų į valandą. 
Prekė pergabenimo pasažie
rių automobiliais bus daug 
pigesnė už paprastą, ji neper- 
virtįs 2j kapeikos nuo versto.

****MMM*Sl «WWM< - « 
Iš KolesnĮkų, Lydos pa v., 

Vilniaus gub.
Čia pradėjo platintis baisi 

gyvulių liga — menama kad 
tai bus karbunkulas. Gyvu
lys smarkiai sutinsta ir, ne
užilgio, stimpa. Pas ūkininką 
Žukauską ta liga pastipo jau 
dvi telyčaitės ir mitulys. Vie
tiniai teip vadinami kanivo- 
lai, mažai apie gyvulių ligas 
išmananti, negali suteikti jo
kios pagelbos, o tikras veteri
naras gyvena Lydoj — 6 my
lios nuo Kolesnįkų.

Oras atsimainė. Vietoj 
smarkių lytų, kurie per čie- 
las dvi sanvaiti be paliovos 
lijo, užstojo dabar gražios 
giedrios dienos. Žmonės su
bruzdo laukus valyti ir nesu
vežtą, jau gerokai apipuvusį 
šieną, gabenti į daržines. Už
derėjimai šįmet čia vidutiniš
ki.

Lingiškiuose, nežinomi va
giliai įsilaužę nakties laike į 
vietinę vyno krautuvę, {iššla
vė 60 rublių pinigais ir du 
tuzinu bonkų vyno. Vagilių 
nesusekta.

Iš Belostoko (Baltstogės), 
Grodno gub.

Ypatinga komisija sudarė 
projektą reikaluose įvykdymo 
tūlų reformų policijoj. Rei
kalaujama podraug padidini
mo skaitliaus policijos tarnų. 
Projektas atiduotas ant per
žiūrėjimo miesto rodai.

Po aplinkinius kaimus pa
sklido garsas, buk.... mas
koliškasis stebukladaris, po
pas Joann Kronštadskii, pri
ėmęs katalikystę ir iškeliavęs 
į Rymą, kur jį tuojau padarę 
kardinolu. Mat tamsus žmo- 
neliai, girdėdami, v paprastai 
nuo visokių praeivių ir uba
gų (laikraščių jug jie neskai
to, iš kur gi jiems žinoti, kas 
sviete dedasi), kad kas ten 
toks nepaprasto atsitiko Ry
me, sutvėrė savo fantazijoj 
ypatingą pasaką apie.... 
Kronštadskį ir ji veik tarp 
žmonių prasiplatino.

Menkas dalgtas.
Sulyg naujo maskoliškos 

valdžios padavadyjimo, poli
cijos urėdninkais Lietuvoj

jie priklausytų prie ,,rusiš
kos tautos"; svetimtaučiai, 
taigi ir lietuviai, gali tuos 
urėdus užimti tik ypatinguo
se atsitikimuose. Visur vie- 
nog pirmutinystę turi stačia
tikiai, išpažįstančius katali
kišką tikėjimą, jeigu jau rei
kalas butų, galima paskirti 
urėdninkais tik į apygardas 
su maišytų tikėjimų gyvento
jais.

Nuo Prūsų parų bezės.
Maskoliški parubežlniai 

sargai suuodė, kad tūlas gy
venantis parubežėj ūkininkas 
slapta gabena iš Prūsų tavo
ms. Nutarė todėl padaryti 
jo namuose kratą. Ūkinin
kas matydamas žandarus at
einant, nesuspėjo jau savo 
pargabentąją kavą, arbatą ir 
kitus daigtus paslėpti, todėl 
sumetęs juos į lovą liepė pa
čiai ant jų atsigulti ir nuduo
ti sergančią. Kadangi žanda
rai buvo ne seniai matę tą 
moterį sveiką, tai nepatikėję 
jos ligai pareikalavo, kad ji 
pasikeltų nuo lovos. Mote
riškė matydama, kad viskas 
prapuolė, teip persigando, . 
jog tuojau ant vietos numirė. 
Iškėlę lavoną iš lovos, žanda
rai j ieškomą kontrabandą su
rado.

čia reiks javus nuo laukų nu
valyti. Užderėjimai gražus, 
bėda vien, kaip juos reiks at
sakančiai surinkti, jeigu ly-1 
tas ilgai nepaliaus.

Lėliuose sudegė daržinės 
dvarponio Wohlgemutho. 
Sudegė 86 vežimai suvežtų 
rugių.

Tatamiškiuoee prigėrė sū
nūs ūkininko Junkerio, iš 
Kanteriškių. Važiavo jis su 
šieno vežimo;persikeliant per 
upę ant parvažo, nukrito nuo 
vežimo į vandenį ir, pirm ne
gu jam spėjo pagelbą paduo
ti, prigėrė.

Iš Transvallatis, Pietinės 
Afrikos.

Transvaliuj lietuvių bus 
apie porą šimtų, tikro skait- 
liaus ne galima žinoti, nes la
bai išsiskirstę. Pretorijoj 
lietuvių yra apie 30, didesnė 
dalis yra lenkbernių: savo 
tarpe čiauška lenkiškai, nes 
skaitosi bajoraisJenkišką kal
bą laiko už bajorišką; jiems 
rodosi, kad tik lenkas tegali 
būti bajoru. Apie tautiškus 
reikalus mažai supranta; gir
dėjau, jog trįs parsitraukė 
lietuviškus laikraščius.

Gyvenanti Johannesburge 
teiposgi ne mėgsta skaityti 
lietuviškų laikraščių nė nau
dingų pamokinančių knygų, 
atliekamą laikę praleidžia prie 
kazyrų arba prie stiklo alaus 
arba kitokių svaiginančių gė
rynių.

Uždarbiai Transvaliuj ne 
visai blogi, daugiausiai už
dirba mūrininkai už 10 vai. 
darbo uždirba £1—2—6 iki 
£1—7—5 pas kontraktorius; 
stalioriai, kalviai ir šaltakal- 
viai ir tt. už 10 valandų dar
bą gauna £1—0—0 iki £1— 
2—6, bet yra ir tokių amati
ninkų, kurie gauna ant san- 
vaitės po lt>5—0—0. Kriau
čių ir kurpių uždarbiai ma
žesni, nes jau daug jų priva
žiavo, visokiais budais gauda
mi daleidimus nuo rando ant 
įvažiavimo į Transvalių; per 
tai vienas už kitą dirba pi
giau, kad tiktai daugiau dar
bo turėtų. Lietuvių kalna
kasių yra apie 20 visose Trane-



LIETUVA

Valiaus aukaakaaiytiėae. Dir
banti bu viena madina gauna 
!bl—0—0 ant dienos ui 10 
darbo valandų, dirbanti tu 

* dviem marinom gauna po 
Ibi—5—0, dabar daugiausiai 
dirba ant kontraktų, bet ap
skritai skaitant, ukdirba vi
dutiniokai, ir norinti dirbti, 
darbų gauna kiekvienas. ;

Norinčių apsišviesti, skai
tančių lietuviškus raštus terp 
pietines Afrikos lietuvių yra 
mažai. Yra ir toki, kurie sa
ko, kad laikraščiai ir knygos 
išleidžiamos ant viliojimo 

" žmonių pinigų.
Nėra terp čianykščių lietu

vių vienybės ir sutikimo, per 
tai ir ant tautiškos dirvos 
nieko, negalima , nuveikti. 
Gaila, kad nėra čia gerų tau
tiečių galinčių musų miegan
čius brolius prikelti, suvieny
ti juos, sutraukti į krūvų, už
dėti kokių tautiškų organiza
cijų. Gyvename atsiskyrę, 
vienas nuo kito, per tai neži
nome kuomi šsame. Broliai 
lietuviai! skaitykime lietuviš
kus laikraščius ir naudingas, 
pamokinančias knygas; per 

‘ skaitymų apšviesime protų, 
apsišvietę galime daugiau nu
veikti ant musų tautos labo; 
pažįsime musų skriaudėjus ir 
draugus, išmoksime nuo 
skriaudėjų šalintieji, glausi
mės prie draugų, gero mums 
velijančių. /

Žemės Vabalas.

skubinos sunui ant pagelbos. Pa
važiavus apie keturias mylias,nepa
žįstamasis greit išmetė farmerį iš 
vežimo ir atkišus į jį revolverį ap
reiškė, kad dabar jis fermerio mo
terį pasilaikąs kaipo užstatą, pa
kol Hilsrow ne pristatys į paženk
lintą vietą<50000 išpirkimo. Ferme
riui nepeliko ..ieks kites daryti, 
kaip grįžti namo ir rinkti paženklin
tą sumą pinigų ant išvadavimo pa
čios, tuo-gi tarpu naujasis Rinaldi- 
ni nugabeno fermerio moterį į ato
kiai nuo kitų gyvenimų stovinčią 
aplužusią triobą ir čia ją, prie 
stulpo pririšus, paliko. Moteriai 
vienog pasisekė nuo viržių pasi- 
liuosuoti ir ji parbėgo namo. Da
bar farmerys paskyrė 1000 doliarų 
tam, kas sugaus banditą ir jam 
pristatys. Jeigu ištikro pasisektų 
jį sugauti, vargiai vargšas išsisuk
tų nuo lynčiavimo.

ant Suvienytų Valstijų prezidento 
krėslo, tai tik abejonės nėr, kad 
šiaip augštų urėdninkų jie ne men
ką skaitlių išrinks. Iki ne seniai 
da socialistiškas judėjimas buvo 
vien tarp miestų darbininkų, ypač 
centruose industrijinės pramonės, 
dabar gi tas judėjimas, pasidėk*- 
vojant kasdien niekyn einančioms 
gyvenimo sanlygoms žemdirbių, 
smarkiai pradeda platintis ir tarp 
farmerių.

1BZ 
Lieta viszku dinų

I

Iš Glasgow, Škotijos.
20 dieną liepos keletas čia

nykščių jaunų lietuvių pa
rengė balių (ant keno nau
dos? Rd.). Įženga buvo vy
rams 1 šH., moterims dykai. 
Svečių buvo susirinkąs pusė
tinas būrelis, bet kadangi jo
kių svaiginančių gėrymų sve
tainėj neparsidavinėjo, sve
čiai vaidinami buvo vien li
monadu,tai visas baliaus bėgis 
apsiėjo dailiai, be jokių vai
dų ir peštynių, kas vargiai 
duodasi išvengti ant balių, 
kur svaiginanti gerymai par- 
sidavinėja. Svečiams prasi
šalinus, A. Macevičia užmanė 
paaukauti po kiek ant kan- 
kintinių (keista, kodėl jis tai 
padarė tik svečiams prasišali
nus, kodėl jis tai nepadarė, 
kada buvo daugiausiai sve 
čiųl Rd.) ir tuojau tapo su
rinkta' 11 šilingų ($2.65). 
Surinktas aukas siunčiame į 
,, Lietu vos" redakciją (žr. nr. 
34. Rd.).

K. K.

Isz Amerikos
Nereikia kalbėtis per telefoną 

laike perkūnija.
Europoj, laike smarkių perkūni

jų, uždrausta šnekėtis per telefo
ną, bet čia Amerikoj ant to ne pai
so, todėl tankiai atsitinka, kad be
kalbantį trenkdams. perkūnas arba 
nutrenkia visai, arba ant amžių ap
kurtina. Mieste Gladstone, Mich. 
tapo dabar tokiu budu užmuštas 
darbininkas Odahl, kurs, neveizė- 
dams ant smarkių perkūno trenki
mų, norėjo ųper telefoną pasikal
bėti. . *

Kunigą* - suvadiiotojas.
Waterbury, Conn. Darbinin

kas L. Struckes, iš Hartfordo, ap- 
. skundė katalikiškos Šv. Onos baž

nyčios prabaščių, kunigą Juozapa 
t Senesac; ant 50 tūkstančių doliarų 
i atlyginimo už suvadžiojimą savo

■ moteries. Skundėjas sakos, kad
■ du metai atgal kunigas pasipažinęs 
į su jo moterim ant bažnytinio „fai-
■ ro” ir nuo to laiko godojamas 

Dievo tarnas pradėjęs beveik kas-
i dien į jo namus lankytis, .ypatin

gai,'kada jis pats nebūdavęs na- 
, (nię. į Jis, ant galo, išvijęs pačią iš 
namų ir norėjęs kunigėliui už mo- 

J (eries suvadžiojimą kulka užmokė- 
' ti, bet draugai jį nuo to atkalbinę.

5 prigėrė.
Richmond, Va. Miesčiuke Lo- 

rich Station vienas vaikas ir septy- 
•ios mergaitės, nuo 8 iki 15 metų 
Senumo, išplaukė liudtu ant upės 

važinėti. Nemokant gerai ir
tis, luotas apsivertė, vaikai sukri
to į vandenį ir 5 Aergaitės prigėrė.

j a la Rlualdo Rinaldini..
Davenport, Ia. Pas turtingą 

farmerj Joną Hilsrow, gyvenantį 
netoli Bennet, pereitos nedėlios 
vakare atėjo nepažįstamas žmogus 
ir pranešė, buk farmerio sūnūs 
esąs kur ten, apie dešimt mylių 
nuo namų, mirtinai sužeistas. Nu
sigandęs farmerys greit pakinkė 
arklį ir drauge su savo moterim ir 
nepažįstamu vyru, sėdę į vežimą

Kas be tiesu?
St. Louis, Mo. Tūlas B. S. 

Warden, kurs su revolveriu rankoj 
privertė ; motormoną sulaikyti 
tramvajų ir už tai likos suareštuo
tas, tapo sudžios-Tracy išteisintas 
ir paleistas. Sudžia apreiškė, kad 
ne tiktai, girdi, tramvajų kompa
nijos ir jų tarnai turi tiesas, bet 
savas tiesas turi teipgi ir publika.

Brangus perlas
Tūlas, 17 metų Frank Hasting, 

bežuvaudamas upėj, netoli Prairie 
du Chien, Wis., atrado prėskų 
vandenų sliekų dėžę, kurioj radosi 
didelis baltas perlas, sviariantis 
185 granus. Radėjui tūlas jubilie- 
rius užmokėjo už tą perlą 2675 do- 
liarus. Mena, kad šis brangus 
perlas yra didžiausias už visus iki 
šiol atrastus prėskų vandenų per
lus.

Žetueti drebėjimai.
Pereitą nedėlią, apie 3S valan

dą ryto, miestuose St. Louis, Mo. 
ir Alton, III., teipogi tų miestų ap
linkinėse jaustas buvo smarkus že
mės drebėjimas.,

Pakliuvo in valdžios nagus.
New Yorke likos suareštuotas 

barzdskutys Frank Šimoni, 
gyvendams Chicagoj, 2 dieną piu 
tės 1899 metuose papiovė 
Oscarą Quarstromą. Dabar
raštuotasis teisinasi, buk jis tą 
piktadarystę papildęs apgynime 
savo tėvo, kurį (Juarnstrom norė
jęs nugalabinti.

kurs

julą 
sua-

Ypatingas karczlamninkas.
Milwaukee,Wis.,numirė karčia ai

niu kas JohnShowley.Buvo tai ypa
tingas karčiamninkas, kuriam lygų 
vargiai kur ant svieto rasi. Savo 
karčiamą laikė jis per trisdešimt 
metų, per visą laiką jis niekada 
nepardavinėjo teip vadinamų 
,, maišytų” gėrimų. Atsilankęs 
svečias pas jį negalėdavo daugiau 
kaip tris sykius gerti, ir jei Show- 
ley žinojo, kad svečio šeimyna 
vargingai gyvena, tai svečias pas 
jį už jokius pinigus negalėdavo 
gėrimo gauti. „Tamistai alaus 
neturiu, — sakydavo Showley — 
atiduok tuos pinigus savo žmonai, 
jai labiau jie reikalingi negu man.” 
Karčiamą visada uždarydavo ant 6 
valandos vakare ir tąsyk jau nė 
geriausias jo draugas negalėdavo 
pas jį gauti gėrimo.

Nežmoniazka* darbas.
Atlanta, Ga. Tūla moteris,W. 

J. Blake, pasiuntė Floridos ir Ge- 
orgijos guberna: oriams laišką, ku
riame guodžiasi, kad jos 16 metų 
sūnūs tapęs beširdžių kalinių ties 
Gainesville, Fla., myriop botagais 
užkapotas, 
tą lavoną 
kad vaikas 
užpliektas.

Penki daktarai, kurie 
apžiurėjo, patvirtino, 
ištikro esąs botagais

Lynczo sūdą*.
Halifax, U. C. Pereitą pėtny- 

čią įširdiisios - minios tapo čia lin
čiuotas juodveidis, kadangi mat jis 
sužagęs jauną, 13 metų mergaitę.

Paūžtą apvogė.
Milwaukee, Wis. Mieste Clin- 

ton pereitos subatos naktį nežino
mi vagiliai įsilaužę į vietinį pačtą, 
pavogė 300 dol. pinigais ir už 
1000 dol. vertės pačtinių ženkle
lių.

SocialLstiszkasJadejimas tarp Par
tneriu.

Amerikoniški senos datos politi
kieriai pradeda labai nerymąuti. 
Patėmijo mat, kad paskutiniame 
laike smarkiai pradėjo platintis so- 
cialistiškos nuomonės ne vien tarp 
miestų darbininkų, bet prisigriebė 
jos ir prie farmerių. Valstijose 
NewYork, New Jersey, Pennsyl- 
vanijoj, visose Naujos Anglijos 
valstijose, Ohioj, Indianoj,Illinois, 
Missouri, Californijoj, Coloradoj, 
Montanoj ir kitose vakarinėse val
stijose socialistiška partija likos 
drūčiai suorganizuota, su ganėtinu 
fondu ant vedimo smagios agitaci
jos prieš sekančius prezidentališ- 
kus rinkimus. Jeigu tik demokra
tai pastatytų ant savo tikieto kon- 
servativišką kandidatą ant prezi
dento, tai be abejonės-visi radika- 
liškesni demokratai, teipgi popu
listai pereitų į socialistų pusę. 
Nors negalima da tikėtis, kad so
cialistams pasisektų sekančiuose 
rinkimuose savo kandidatą išrinkti

Nelaime* ant geležinkeliu
Clevsland, O. Bėgantis Erie 

geležinkeliu pasažierinis trūkis nu
šoko nuo rėlių, prie ko keletas pa- 
sažierių likos sužeistų. Pavojin
gai sužeistų vienog nesirado.

Kansas City, Mo. čia susimu
šė du ulyčiniai tramvajai. Du žmo
nės likos mirtinai ir keletas leng
viau sužeisti.

Milwaukzz, Wis. Netoli Long 
Lake geležinkelio stacijos susimu
šė du iš priešingų pusių atbėgę pa- 
sažieriniai trukiai. Viena ypata 
likos užmušta ir penkios sunkiai 
sužeistos.

Peru, Ind. Prie susikulimo 
trūkio ant Chicago, Cincinnati ir 
Louisville geležinkelio linijos, ne
toli Wynn, konduktorius Ballinger 
likos užmuštas, pečkurys Barker 
mirtinai sužeistas ir mašinistas 
Miller lengviau sužeistas.

Connellsville, Pa. Ant Balti- 
more & Ohio geležinkelio linijos 
20 d. piutės susimušė du trukiai, 
prie ko devynios ypatos likos su
žeistos, o tarp tų trįs mirtinai.

Gaisrai.
Beamout, Tex. 20 d. piutės 

Saur Lake distrikte sudegė didelės 
petroleumo dirbtuvės.

St. Louis, Mo. Pereitos suba
tos naktį sudegė čia didelė krautu
vė visokiu mediciniškų preparatų. 
Ugnies padarytą blėdį apskaito ant 
150000 dol.

Tvanai.
Kansas City, Mo. Vanduo upės 

Kansas teip pasikėlė, kad užtvin
dė viso Kansas City miesto ulyČias 
ir susinešimai galimi tik su pagel- 
ba luotų. Vanduo išdraskė 
žinkelius, tiltus ir daugelį 
nuplovė.

gele-
namų

Isz darbo lanko.
T Chicago, III. Dėlei nuolati

nių štraikų ir nesusitaikymų su 
darbininkais, keletas čianykščių 
firmų perkelia savo dirbtuves iš 
Chicagos į kitus miestus. Teip 
antai Atlas Ęurniture Co. persike
lia į Meskegon, Mich.; Ross-Sel- 
linger Glove Co. į Sheboygan, 
Wis.; Barnam Bros Glove Co’. į 
Muskegon, Mich.; Charles Maurer, 
pirštinių fabrikantas, į Monroe, 
Wis.; Vassar Underwear Co. į 
Rochelle, III.; William Osner & 
Co. avalo fabrikantai, į Dixon, III. 
Apart šių dar keletas firmų rengia
si persikelti į kitas vietas.

Dirbantiejie Chicagos muilo fab
rike Fairbank Soap Co. darbinin
kai laimėjo padidinimą mokesties 
ant 12% procento.

Penkios neprigulmingos keptu
vės Chicagoj susitaikė su savo dar
bininkais, pakeldamos jiems moke
stį, įvesdamos 9 valandų darbo 
dieną ir dvigubą mokestį už darbą 
viršum paskirto laiko.

r Philadelphia, Pa. Štraikuo- 
janti, beveik jau trečias mėnuo, 
darbininkai yvairių čionykščių au- 
dinyčių, sugrįžo prie darbo; jokio 
paaukštinimo mokesties nelaimėjo. 
Iš syk buvo sustraikavę apie 60 
tūkstančių audėjų, nesitikėdami 
vienog štraiką laimėti, daugumas 
ankščiau jau sugrįžo darban., Pa
siliko da ant Štraiko apie 10 'tūk
stančių darbininkų.

T Pittsburg, Pa. Pavietyj 
Allegheny pakėlė štraiką akmenų 
tašytojai. Jie reikalauja padidi
nimo mokesties ant 10 procento. 
Prie štraikierių žada prisidėti, iš 
simpatijos, da apie 
darbininkų.

r Minneapolis, 
laudami padidinimo
darbą ir prašalinimo nuo darbo vi
sų neprigulinčių į uniją darbinin
kų, suštraikavo čia apie 200 mūri
ninkų. Kontraktoriai sutinka ant 
pakėlimo mokesties, bet nenori 
prašalinti ne-unionistus.

15 tūkstančių

Min. Reika- 
mokesties už

r St. Louis, Mo. Dirbanti ant 
Great Northern geležinkelio ren
giasi į štraiką, jeigu geležinkelių 
kompanija urnai nesusitaikys su 
darbininkų reikalavimais didesnės 
mokesties.

1 Bay City, Mich. Čionai pa
sibaigė štraikas darbininkų dir
bančių prie laivų statymo. Štrai- 
kieriai kovą laimėjo, nuo šiol jiems 
tampa padidinta mokestis ant pus
trečio cento daugiau už valandą 
darbo.

1 Detroit, Mich. Štraikuo- 
janti nuo 1 birželio katiliai sugrįžo 
prie darbo. Reikalivimą padidinimo 
mokesties už darbą laimėjo.

, Delel lietuvišku biznie
rių.

Tarp lietuvių randame mažai 
apšviestų ir suprantančių šiek tiek 
apie biznį, kad jie galėtų savo biz
niais užganėdinti reikalavimus sa
vo tautiečių ir tiems nepriseitų sa
vo kruvinais delnais uždirbtus cen
tus nešti pas svetimtaučius. Tei
sybė, tūlose vietose atsiranda jau 
ir lietuviški bižnieriai, bet jie pa
prastai pradeda su visai menku 
kapitalu, todėl augščiau |>asikelti 
jiems, dėlei konkurencijos, labai 
sunku. Žinome teipgi, kad kur 
tik lietuviai šiek tiek tirščiau apsi
gyvena, ten tuojau įsikuria ir žy
dai, ir jie bando lietuviams patar
nauti. Uždeda jie visokias krau
tuvėles, ir tai parankiausiose vie
toje, ir pradeda su lietuviais gešef- 
tą varyti. Lietuviai, iki šiol pir
kinėję reikalingus sau daigtus pas 
kitus svetimtaučius, nors ten gau
davo už tą pačią prekę teisingesnį 
saiką ir svarą, pameta juos ir sku- 
kinasi pas žydus. Žinoma, žyde
liui patinka, kad atranda sau daug 
pareinėjų, ir jo biznis auga kas 
diena didyn. Ką-gi lietuviai gau
na už tą rėmimą svetimtaučių už
metėti? Nieko, apart to, kad 
gauna nuo žydelių išgirsti visokių 
koliojimų, visokių kiaulių, pašku- 
stvų ir tam panašių žodžių. Bet 
tai vis niekis, sako, lietuviai da 
Lietuvoj gyvendami priprato su žy
dais besiderėdami koliot s,tas kolio- 
jimas nesąs iš piktumo,tik teip sau 
jis į madą įėjęs. Taigi mat žydai arė 
su musų žmonelėms Lietuvoj, aria 
jie ir čionai. Sykį teko man sueiti 
į pašneką su tulu žydeliu, ir jis 
štai ką man pasakojo: Lietuviai, 
girdi, turi būt mums (žydams) la
bai dėkingi, nes kur tik mes apsi- 
gyvenam tarp lietuvių, ten tuojau 
pakįla pirklystė ir vertė judinamo 
ir nejudinamo turto. Žydai, girdi, 
aprūpina visus lietuvių kasdieni
nio gyvenimo reikalus, kadangi 
patys lietuviai nieko neišmaną, 
kaip tik sunkius fiziškus darbus 
dirbti ir alų ar degtinę gerti. Prie 
biznio, prie vertelgystės, girdi, jie 
netikę, kadangi nieko tame nešma- 
ną. Ką jie uždirbą, tai pragertą, 
o ko nepragerią, tai išmėtą ant vi
sokių niekniekių. Štai, girdi, mu
sų mieste gyvena apie 450 žydiškų 
šeimynų, tarp jų vienog pagarsė
jęs yra tik vienas girtuoklis, kurs 
kasdien prageriąs apie 20 centų. 
Ant to ir mudviejų kalba pasibai
gė. Teip tai stovime mes, lietu
viai, žydų akyse! Nenoroms, vie
nog reikia prisipažinti, kad jo žoV 
džiuose buvo dalelė teisybė*. Prie 
vertelgystės lietuviai yra. labai ne
rangus. Rods paskutiniame laike 
tūli ir musų tautiečiai, matydami, 
kaip svetimtaučiai daro gerą biznį 
iš lietuvių, bando ir patys užsidėti 
Šiokį-tokį biznelį, bet, kaip jau 
augščiau minėjau, dėlei konkuren
cijos, neįstengia gerai prasigyven
ti. Užsidėjus lietuviškam-bizniui, 
žydai tuojaus paskleidžia - visokius 
melus apie savo konkurentą, pa
leidžia ant cento pigiau vieną-kitą 
tavorą, nors už kitus dvigubai at
lupa, ir tuomi neišmanėlius lietu
vius vėl pas savę patraukia. Beto 
da, tarp lietuvių yra įsigyvenęs 
pavydumas savo artymui geresnio 
gyvenimo. „Kuom, girdi, jis ge
resnis už manę, kad jis nori geriau 
gyventi ir lengviau birbti (suprask 
— vertelgauti)? ponu nori būt? 
Kupčium?.. O-gi ar negali eiti, 
teip pat kaip aš, į mainas ar į ki
tus fabrikus?” ir tt. Prie tokio 
supratimo dalykų mes patys savo 
tautietį paniekiname ir nubankru- 
tyjame. Stoka mums supratimo, 
stoka vienybės, bet už tat pilni pa
vydumo ir prietarų,kurie laiko mus 
pažeminime ir sunkiose materiališ
kose gyvenimo sanlygose.

Biznierius.

nieko sau iš to nedaro, čia yra doliarų. Dailios vienog buvo ves- 
dabar visokių veislių lietuviškų tuvės musų tautiečio Stanislovo 
draugysčių, bet visų mieriai, tai Brazausko su Stasia Matulevičiūte 
tik Šelpimas savo sąnarių ligoj, iŠ So. Manchester, atsibuvusio* 
apie tautiškus musų reikalu* vi*ai 
nesirūpina, kaip antai kad matome 
iŠ laikraščių triusiasi kitų miestų 
lietuviai. „Vienybės” 32 num. 
korespondencijoj iš Waterburio iš
skaityta čiela litanija lietuviškų 
biznierių ir kiek jie išmoka savo 
darbininkams pinigų, da?lu pažiū
rėt, bet pas mus, nors skaitliu* 
gyvenančių čia lietuvių ne mažas, 
ir keli jų dirba pas biznierius, bet 
išėmus porą saliuninmkų, tik žy
dai gali parodyti, kiek jie lietu
viams algų išmoka. Mat musų 
lietuviai perdaug bailus,bijosi užsi
dėti kokį nors biznį, už tai sve
timtaučiai iš to naudojasi. Jei 
ir pasidrąsina užsidėti kokį bizne
lį, tai ir vėl bėda: vietiniai lietu
viai neremia jį, nepalaiko, eina ge
riau pirktis reikalingus sau daigtus 
pas žydus ir kitu* svetimtaučius, 
užtai lietuvis bižnierius veikiai nu
puola ir kitą syk jau neturi drąsos 
išnaujo biznį pradėti. — Broliai 
lietuviai, remkime savuosius biz
nierius, gelbėkim naujai pradedan
čiam, tegul išsidirba lietuviška 
vertelgystė. Svetimtaučiai nie- 
kuom lietuvių nešelpia, kodėl-gi 
lietuviai turėtų visada svetimtau
čius šelpti.

Bitė.

Iš Brooklyno, N. Y.
Apie New Yorko lietuvių darbus 

ant tautiško lauko nėra kas rašyti, 
nors čia gyvena, išsisklaidę po vi
są miestą, apie tūkstantis lietuvių. 
Jei kurie nori ši-tą naudingo veik
ti, tai tokie glaudžiasi prie Brook
lyno lietuvių ir su tais ii vien triū
sias, kadangi čianykščiai labiau 
krūvoj gyvena, pertai ir judėjimas 
terp jų didesnis. Susirinkimai lai
komi čia ko ne kas dieną, visokios 
veislės ir spalvų. South Brookly
no lietuviai teipjau da miega, nors 
tūli, kaip antai p. A. Milleris, 
stengiasi juos nors kiek pajudinti 
ir akis prakrapštyti. Ant pakruti- 
nimo jų iš snaudulio, pereitą san- 
vaitę buvo parengtas susirinkimas 
su apšnekėjimais yvairių musų rei
kalų, po ko likos atnaujintas lietu
viškas kliubas ir išrinkti jo virši
ninkai: vadovu — A. Milleris, pre
zidentu — Valinčius, sekretoriais 
— Šulcas ir BuČis ir kasierium —- 
Urbanavičia. Butų laimi malonu, 
kad nors sykį Čianykščiai lietuviai 
sukrustų ir iš širdies imtus prie 
darbo. Laikas butų. Iki šiol So. 
Brooklyno lietuviai teip miegojo, 
kaip Shenandoah'io, laimė vien, 
kad čianykščiai neturi tokių muzi
kantų, kurie teip liegėdiŠkai ap
vogtų lietuvišką visuomenę, kaip 
kad Shenandoah’io muzikantai pa
darė. (Shenandoah'io muzikantai 
apvogė lietuvišką visuomenę tuo- 
mi, kad jie rinko aukas neva ant 
pagelbos kalnakasių laike didžiojo 
kalnakasių štraiko, o paskui su
rinktus tokiu budu pinigus |>asi- 
laikė savo kiŠeniuj. Surinko jie 
tada suvirŠum tūkstantį doliarų, 
bet su mažu išėmimu, nes vos ke
leto dešimčių doliarų primestų 
štraikieriams, visi tie pinigai nu
skambėjo į muzikantų kišenių*. 
Buvo jau po kelis syk reikalauta, 
kad muzikantai surinktas aukas 
atiduotų pusiau į kankintinių ka
są ir fondan liesi mokinančios jau
nuomenės, bet to jie iki šiol nepa
darė).

25 dieną liepos. Nors pasilinks- 
! minimas tęsėsi gana ilgai, bet vis
kas apsiėjo dailiai, be jokių vaidų 
ir, kas svarbiausia, besilinksmi- 
nantiejie neužmiršo nė apie musų 
tautos reikalus. Mergelėj. Matu- 
laičiutė, iŠ So. Manchester, užma
nė svečiams paaukauti kiek nors 
ant sušelpimo lietuviškų kankinti
nių; kankinamų Maskolijo* kalėji
muose ir. Siberijoj ir pati padarė 
kolektą. Svečiai sumetė iš viso 
S7.8O, iš kurių skiriame >6.30 kan
kintiniams, 50c. Vištaliui ir 50c. 
moksląeiviams. (Aukos pagarsin
tos „Liet” num. 84. Rd.) Sma
gu butų matyti ir New Britaino 
lietuvaites teip suprantančias mu
sų tauto* reikalus, kaip kad garbi 
Matulaičiutė.

’ Melagraužis.
r

Iš Cieveland, Ohio.
Žiūrint į Clevelando lietuvius, 

ne smagų įspūdį atjauti. Palygi
nant su kitų, kolionijų lietuviais, 
jie toli užpakalyj kitų atsilikę, 
kadangi netiktai savo tautos rei
kalų napažįsta ir nesistengia jų su
prasti, bet dar kitiepns tarnauja, 
ypatingai lenkams. Štai 5 d. piu
tės tūlas Martišius atspaudino 
pliakatuf, kuriuose kviečia lietu
viu* prisirašyti priė lenkiško 
žwiązko. Girdi, lenkai jau nuo 
seniai geidžią turėti kokią nors lie
tuvišką dalį prie savo Związko. 
(Lietuviai turi savo „Susivienyji-, 
mą L. A.”, kodėl gi jį niekinti ir 
glaustis prie lenkų organizacijų ?>

9 d. piutės sulirinko keletas sve
čių pas loną Gritę ir besilinksmin
dami nutarė sumesti pb kelis cen
tus ant tautiškų reikalų, paskui 
nutarta pereiti per tūlas lietuvių 
grinčias su tuo pačiu mieriu; geros 
valios tautiečiai sudėjo tokiu budu 
iš viso >4.20, iš kurių skiriame 
>2.00 kaštams pasiuntinio į Nyder- 
landiją, >1.20 moksląeiviams ir 
>1.00 kankintiniams. (Žr. „Liet.” 
num. 34. Rd.). Visiems auka
vusiems ant šelpimo musų tautos 
reikalų šiuomi ištariame Širdingą 
ačių!

M. Jokubėnąs ir K. Butkus.

tuokart

kitokių 
lietuviai

Iš Elizubeth, N. J.
Dėlei subankrutyjimo tūlų čia

nykščių dirbtuvių, daugybė darbi
ninkų pasiliko be darbo, tarp tų ir 
keliolika lietuvių.

Dabar čianykščiai lietuviai užimti 
yra statymu naujos bažnyčios ir 
nupirkimu lietuviškių kapinių. Se
noji bažnyčia teipgi ne seniai sta
tyta, bet medinė, todėl dabar užsi
geidė statyti naują murinę ir dide
lę bažnyčią. Yra daug svarbesnių 
reikalų, apie kuriuos reiktų pasirū
pinti, senos bažnyčios galėtų da 
ant keliolikos metų užtekti; reiktų 
antai įkurti nors vakarinę mokyk
lą, kur jauni galėtų šiek tiek pasi
mokinti ir savo protą prablaivinti, 
kadangi dabar, nesant kitų geres
nių užsiėmimų, lygiai seni kaip ir 
jauni visą savo liuosą nuo darbo 
laiką praleidžia saliunuose, bešluo- 
stydami alkūnėmis barus.* Gal 
niekas teip ne demoralizuoja žmo
nių, kaip tie girtuoklystės urvai— 
saliunai. Prikimšti jie visada pil
ni svietelio, kurie apsiseilėję mau
kia sau brogą arba susėdę prie 
stalelių lošia „einikį” iš pinigų. 
Žinau keletą vyrų, kurie išsilavinę 
gerai sukti savo brolius prie kazy- 
rų, pametė darbą ir iš to lengvą 
sau gyvenimą daro. Priderėtų 
nors miesto valdžiai pasirūpinti 
apie prašalinimą to pikto, bet ji

J. Naujokas.

Iš Ooodell, Wls
Malonu skaityti mums straips

nius laikraščiuose apie .darbus nu
veiktus ant labo musų tautos. Tu
rime džiaugtis, kad terp musų 
tautiečių kįla didesnis supratimas 
ne tik žodžiuose,bet ir darbuose,ne
tik miestuose ir miesteliuose, bet 
ir ant farmų, kur tik yra apsigyve
nę musų tautiečiai. Mes, gyven
dami ant farmų, negalime daug ko 
nuveikti ant naudos musų tautai, 
vienog galime prisidėti pinigiškoms 
aukoms. Susirinkus mums kele
tui lietuvių, be kalbant apie dar
bus ir sunkų pragyvenimą dirban
čių fabrikuose ir anglekastynėse, 
kaip sunkų jungą žmonis neša, at
siminė mums, kad da sunkesnis 
jungas yra uždėtas ant musų tau
tos. Sumanesni musų tautiečiai, 
ant to atminimo, sumetė >1.50 ir 
paskyrė 75c. kankintiniams, o ki
tus 75c. mokslan einančiai jaunuo
menei. (Aukos ir vardai aukau
tojų žr. „Liet.” num. 34. Rd.)

Musų apygardoj skaitlius lietu
vių kaskart didinas. Praeitą lie
pos mėnesį atvyko į čia du apšvie- 
stesni lietuviai -iš Spring Valley; 
iš jų kalbos ir apsėjimo matyt, kad 
ji* myli skaityti visokius lietu
viškus raštus ir laikraščius, jie 
čia nusipirko sau dailias koloni
jas. Gal ant toliaus ir mus apygar
doj atsiras daugiau suprantančių 
musų tautos reikalus.

R. PuiŠis.

Iš Murj-Vllle. III.
Darbai čionykŠčiose anglių kas

tynėse eina gerai, tik buvo apsis
toję, kada buvo E. St. Louis mie
stas apsemtas vandeniu; 
negalėjo išgaltenti anglių.

Apart kastynių jokių 
dirbtuvių Čia nesiranda.
Čia gyvenanti dirba vien kastynėse 
prie anglių, kitu kuom neužsiima. 
Tik vienas R. SoroČką turi užsidė
jęs saliuną, — tai pirmutinis lietu
viškas vertelga Šitame kaime.'

Pirm poros sanvaičių, kastynėse 
bedirbant, mirtinai sužeidė lietuvį 
P. Gaižatį; sužeistas ne užilgio pa
simirė. , • R.

Širsta, kad negalėjo pa
pirkti.

Nors man iš Šalies gal if nepri
derėtų kištis, bet negaliu neišreikš
ti Čia savo pasiganėdyjimo tuom, 
kad kunigai negalėjo papirkti d-rą 
J. Šliupą pažadėjimais kelių Šimtų 
doliarų. Antai pons kunigas Na
miškis „Dirvoj”, toliaus visas jų 
Štabas „Žvaigždėj”. Išskaitė dabar 
visus Šliupo griekus; didžiausias 
gi ten parodytas Šliupo griekas yra 
tai,, kad... Šliupo dėdė — kunigas 
ir Burba — kunigas davę jam pi
nigų ant užbaigimo mpkslų, o da
bar tas patsai Šliupas,nenorįs lie
tuviškiems „reverendims” nusi
žeminti ir jų diktatūra^ pasiduoti. 
Jeigu ne tas šelmis Šliupas, nemo
kantis užslėpti teisybės) ir neiŠken- 
čiantis ne parodęs žmonėms fan- 
zėjų darbus ir suktybes, tai lietu
viški kunigai visada kaip inkstai 
taukuose vartytus, be t f tas neper
maldaujamas ir nepaperkamas fari- 
zėjų priešius visą jiems biznį sugadi
no. (Gavo ar neŠliupas pinigų nuo 
kokio kunigo, tai ne triūsų reika
las, jis visuomenės*neklįudo, nors 
žinau, kad Burbos duoti pinigai 
ant papirkimo Šliupo apversti yra 
ant išleidimo raštų). NJan rodos, 
kad jeigu d-ras Šliupas butų drau
gavęs su kunigais,tai šiandien butų 
jau lobininku pastojęs, bet jis to 
nėpadarė, kunigams* pataikauti 
biaurėjos, neapkentė veidmainy
stės, savo gyvenimą pašventė jis 
kovai už teisybę ir todėl musų ku
nigai — visa jų ruja — kandžioja 
jį ir atvirai ir iš pasalų, drapsto į 
jį purvais, nors tie pats purvai ant 
jų pačiu atgal atpuola....

J. Naujokas.

B New Britain, Conn.
Musų miestelio pavieniai lietuviai 

subruzdo pačiuotis, keldami ilgus 
pasilinksminimus. Bėda tik, kad 
laike tų pasilinksminimų ne visada 
patogiai1 apsieina, per ką ir polici
ja turi progą įsimaišyti ir pasinau
doti iš sunkiai lietuvių uždirbtų

Mirtis ponios Guerard.
Parašė Emil Zola.

Poni Guerard yra našlė, vyras 
jos, kurio neteko 8 metai atgal, 
buvo urėdninku. Priguli ji prie 
augštesnių miesčionių luomų, tur
tų turi 2 milijonu. Turi ti^s sū
nūs, iš kurių, pasimirus tėvui, 
kiekvienas apturėjo po pusę mili
jono frankų. Sūnūs tie vienog toj 
šaltoj, puikioj šeimynoj, južaugo 
kaip trįs laukiniai medžiai su viso
kiais palinkimais ir geistriais. Į 
kelis metus praleido savo pusę mi
lijono frankų. Vyriausias Karo-

liūs, užsidegė prie mechaniko* ir 
ant visokių išradimų išleido dide
lius pinigus. Antrasis, Jurgis, da
vėsi išnaudoti gražiąjai lyčiai. Tre
čią, Moricą, apvogė draugas, su 
kuriuom norėjo statyti didelį te
atrą. Dabar visi trįs yra sunke
nybe motinai, kuri noriai duoda 
jiem* gyvenimą ir valgį, bet raktu* 
nuo spintų laiko prie savęs.

Visa ta Šeimyna užima didelį gy
venimą prie Turrenne gatvė*. Po
ni Guerard turi jau 68 metus. Na- 
mieje reikalauja tykumo kaip klioš- 
toriuj ir švarumo. Prie to ji šykš
ti, suskaito cukraus šmotelius, už
daro locnoms rankom* nugertus 
buteliu* ir pati dalina skalbimus, 
kada tas būva neatbūtinai reikalin
gu. Sūnūs myli ją labai ir nors jie 
turi per 30 metų ir nepaisant ant 
daugelio papildytų kvailysčių, mo
tina valdo juo* be jokio aprubežia- 
vimo. Kada tik vienog atsiranda 
viena terp tų didelių vaikinų, visa
da apima ją neramumas; bijosi, 
kad ne prašytų pinigų, o ji prašy
mui ne moka atsakyti. Todėl tai 
įdėjo savo kapitalus į žemė* sava
stį; turi teiposgi trejus namus ir 
žemė* plotus aplinkinėse Vicen- 
nes. Ta savastis atgabena jai daug 
rūpesčio, bet savininkė yra rami; 
atranda tame išsitęisinimą prie at
sisakymo prašant ■ vaikams dau
giau pinigų. •

Karolius, Jurgis ir Moricas iš
naudoja ant galo motinos namus, 
kaip gali. Gyvena čia, ginčyjasi 
už viską ir išmetinėja viens kitam 
gudrumą. Mirtis motinos padarys 
juos vėl turtingais iš naujo, žino 
jie tą gerai ir to užtenka, kad lauk
ti ir nieko neveikti. Nekalba apie 
tai niekada, bet visi trįs turi tą pa
čią mintį ir rūpestį: dasižinoti, 
koks bus turtų padalinimas. Jei
gu ne susitaikys, reiks parduoti 
viską, o tas Je butų naudinga. r

Vieną vakarą, pakilus nuo stalo, 
(Kiniai Guerard pasidarė ne gerai. 
Sūnūs prikalbina ją gulti į lovą ir 
palieka vieną, kada jiems apreiškė, 
jog jaučiasi geriau ir turi vien di
delį galvos skaudėjimą. Ant ryto
jaus vienog vėl sveikata senutės 
pasiniekino ir naminis daktaras 
pareikalavo daktarų koncyliutn. 
Pasirodo, kad poni Guerard yra 
dideliame pavojuje ir nuo to laiko, 
per aštuonias dienas loŠiasi drama 
prie jos lovos.

Pirmutinis jos rūpestis, kada li
kosi uždaryta vienam kambaryj, 
buvo paimti raktus ir pakavoti juos 
po paduška. Nori dar iš lovos 
valdyti ir saugoti spintas. Vedą 
ji savyje kovą, drasko ją abejoji
mas. Ant galo nutaria. Visi trįs 
vaikai yra prie jos; žiuri į juos aj>- 
vilktoms akimis ir laukia įkvėpi
mo. Vieną dieną vienog įgauna 
didžiausią užsitikėjimą Jurgiui, 
paduoda jam ženklą, kad prisiar
tintų ir kalba pusbalsiai.»

— Štai raktai į krede.nsą, išimkie 
iš ten cukrų. Uždarysi gerai ir 
atiduosi man raktus.

Kenčia labai, kad negali prida
boti namų išdavimų. Jos akyse 
matyt prašymas, kad palauktų su 
ištuštinimu spintų pasidalinimu 
turtų, kada jos jau ne bus terp gy
vų. Tas pasidalinimas prie jos 
akių butų tai didžiausia kankynė 
jos mirštančiam šykštumui.

Tuom tarpti Karolius, Jurgis ir 
Moricas užsilaiko labai taktiškai. 
Susitarė jie teip, kad vis vienas 
butų prie jos. Nykstant vienog 
pajiegoms, neužsitikėjimas jos vai
kams stato vis didesnį rūmą. Nors 
ir ne mislytų apie turtus, kokius 
turi apturėti, tai ji pati juos pri
vestų prie tokios minties ginimu 
pinigų iki paskutinei gyvenimo va
landai. Žiuri į juos teip aštrioms 
akims, su tokia baime, kad jie net 
nukreipia akis į kitą pusę. Jai ro
dosi, kad jie laukia paskutinės va
landos; jie iš tikro apie tai mislija, 
kadangi prie tokios minties ji pati 
priveda savo akių klausymu. Ji 
prikelia jų geismus. Kaip tik pa- 
mąto katrą iš jų stovinti su išbalu
siu veidu ir užsimislijimu, tuojaus 
sako:

— Prisiartink; apie ką misliji?
— Apie nieką, motin.
Vienog sudrebėjo. Ji pakrato 

galvą ir priduria:
— Darau jums daug neramumo, 

mano vaikeliai, bet nesirūpinkite, 
neužilgio jau manęs ne bus.

Sūnūs prisiekia, kad ją myli, 
kad ją išgelbės, bet ji, purtydama 
galvą, nuolatai atsako: „Ne” ir 
juo giliau skęsta neužsitikėjime. 
Yra tai biauri, pinigais užnuodin- 
ta mirtis. Teip traukiasi per tris 
sanvaites, ant galo gesta paskutinė 
viltis;gydytojas apreiškė, kad ligo
nės mirties galima laukti kas va
landą.

Vieną rytą sūnūs, tikėdami kad 
motina miega, prisiartino prie lan
go ir kalbėjosi apie tai, kas dabar 
atsitiko. Štai dabar 15 d. liepos, 
taigi laikas, kada motina nuo ran- 
dauninkų imdavo randą. Dabar 
sūnūs nežino, kaip tą padaryti. 
Priedurininkai prašė jau instrukcijų 
bet motinos, prie jos ligos, negali
ma užimti tokiais darbais. Tuom 
tarpu numirus, reiks pinigų ant 
asabiškų jų reikalų.

— Oi Dieve! — kalbėjo Karo
lius — jeigu norite, tai aš nueisiu 
pas randauninkus, jie supras padė
jimą ir išmokės.

Jurgiui ir Moricui tas nepatiko

ir jie pradėjo neužsitikėti vyriau
siam jam broliui.

— Galime eiti drauge — atsakė 
pirmutinis — ir mes turime išdavi
mus ir mums reikią pinigų.

— Juk ai jums atiduosiu pini
gus. Juk ne mislykite, kad a! sn 
jais pabėgsiu.

— Ne, bet bus geriau, jeigu ei
sime drauge; teip juk išpuola.

Ir žiuri į viens kitą su piktumu^ 
akys žiba gudrumu. Palaikai guli 
prieš juos ir kiekvienas norėtų 
gauti kuo daugiausiai, kad ir su 
skriauda kitų. Karolius kalba to
liau savo nuomones garsiai, broliai 
atsako jam vos pusbalsiai.

— Klausykite, viską parduosi
me, kas bus geriausiai. Jeigu šią
dien pradėsime ginčytis, tai rytoj 
viens kitą suėsime.

Tuom tarpu kitame kambaryj 
girdėt gargaliavimas, kas priverčia 
juos atsisukti į tą pusę. Motina 
pasikėlė ant lovos, drebėdama vi
su kunu, su pabalusiu veidu ir ap
vilktoms akimis. Girdėjo viską, 
todėl ištiesia išdžiuvusias rankas, 
kalba prispaustu balsu:

— Mano vaikai, mano vaikai!
Bet smarkus sutraukimas meta 

ją ant lovos ir ne duoda pabaigti 
žodžių; miršta su persitikrinimu, 
kad sūnūs ją nori apvogti.

Visi trįs sūnūs su persigandimu 
puola ant kelių prie.lovos. Bu
čiuoja rantas, verkia ir užspaudžia 
jos akis. Tame akies mirksnyj 
prieš akis stoja jų jaunystėj jau
čiais vienais likę. Bet ta baisi 
mirtis bus jiems saužinės išmetinė
jimu.

Velionę aprėdė tarnaitė, paskui 
pašaukė minyšką budėti prie kū
no. Sūnūs davė padirbdinti pa
garsinimus apie mirtį ir nutaria; 
kaip laidoti kūną.

\ alandą prieš laidojimą susiren
ka žmonės ant trepu. Priemenę 
išklojo juoda gelumbe su sidabri
niais trasais. Grabas padėtas kaip 
koplyčioj, apstatytas žibančioms 
žvakėmis, apklotas vainikais. Lan
kytojai ima padėtą prie kojų kra- 
pylą, mirkina vandenyj ir aplaisto 
pasimirusią. 11 vai. kūną išveža 
iŠ namų. Sūnūs eina prišakyj. 
Toliau matyt urėdninkai turtingų 
pramonininkų, turtingi miesto gy
ventojai žengia palengva mieruo- 
tais žingsniais, o dykaduoniai, sto
vinti ant trotuarų, žiuri iŠ Šalies. 
Ant galo važiuoja Šešios karietos.

Laike laidotuvių dalvvautojai 
išreiškia sanjausmą Karoliui, Jur
giui ir Moricui, kurie juoduose 
drabužiuose su nulenktoms gal
voms eina arčiausiai grabo. Visi 
pripažįsta, kad laidoja motiną gra
žiai; karavanas trečias keliavo. 
Publika apskaito, kad laidotuvės 
kaštuoją porą tūkstančių frankų. 
Einantis drauge senas rejentas su , 
nusišypsojimu kalba:

Jeigu poni Guerard pati mo
kėtų už savo laidotuves, butų už-* 
čėdijusi Šešias karietas.

Bažnyčioj klebonas palaimino ir 
pakrapino kūną; įeinanti į bažny
čią, mato prie šono eilėj stovinčius 
velionės sūnūs, kuriems pažįstami 
ir draugai spaudžia rankas, tuom 
rodydami sanjausmą.

Kapai Guerard Šeimynos buvo 
ant kapinių Pere Lachaise. Dau
gelis nuėjo ten pėkŠti. Kiti sėdo į 
karietas. Lydėtojai eina ulyČioms, 
o patikti praeiviai žiuri, nusiima 
kepures. Tai turtingos laidotuvės, 
į jas žiuri darbininkai, valgydami 
drauge dešrą su duona.

Už kapinių vartų lydėtojai eina 
kairės linkui ir greitai atsiranda 
prie Šeimynos kapų; gališko sti
liaus koplyČaitės su parašu priša
kyj: „Šeimyna Guerard” ir alto
riumi su degančioms žvakėms vi
duryj.

Nuleidžia grabą. Kunigas at
kalba paskutines maldas, o tuom 
tarpu duobkasiai laukia stovėdami 
toliau. Sūnūs verkia, žiūrėdami į 
juodą duobę. Tame šaltame pa
vėsyj ir jie kada nors atsiguls. 
Draugai nuveda juos nuo kapo, 
prisiartinus darbininkams.

Dvi dieni vėliaus sūnūs pas re- 
jentą su sukąstais dantims, sau
soms akims koliojasi už palaikus, 
kaip svetimi, kurie viens kitam ne 
dovanos nė skatiko. Jie pats su- ' 
pranta, kad geriau butų dabar ne 
pardavinėti dvarų ir namų. Bet 
jie dabar ne veidmainiauja, sako 
teisybę į akis. Karolius išleistų 
viens pinigus ant išradimų, lurgis ' 
turi turėti numylėtinę, o Moricas 
įklimptų į kokią pasiutusią speku- 
laciją. Rejentas be pasekmės 
stengiasi besibarančius brolius su
taikinti. Išeina, gazdindami viens 
kitą sudu.

J uose atgyja velionė su jos gud
rumu, šykštumu ir baime, kad kas 
neapvogtų. Kiek kartų pinigas 
užnuodina mirtį, iš jos gema pik
tumai; žmonės mušasi ant kapo, ir* 
už ką? Už pinigus.

Isz visnr.
11 Nors paskutinės vėtros, ant 

salos Jamaicos, daugybę pragaiš
ties pridirbo, pliantacijų savinin- g 
kai vienog tikisi, kad tūlą dalį sa
vo pliantacijų įstengsę da išgelbė
ti. Jeigu tik neatsikartos panaši 
katastrofa, tai nuo laukų galima



LIETUVA

tnU da ganėtinai surinkti kokosi
nių! riešutų, batatų ir vališkų kvie- 

Valdžia prisakė devyniems 
gpnkričiams surinkti po pusantro 
tafaitančio doliarų ant atitaisymo 
gelių, atnaujinimo viešų triobų ir 

* šia»p visokių reikalingiausių įtaisų, 
prie ko rastų Šiokį-tokį uždarbį 
palikę be pastogės ir duonos kąs
nio gyventojai.

turi užmokėti 3000 frankų. Ka
dangi vienog šahas iki Šiol visai 
nebandė architektui atsiteisti, tai 
šis apskundė dabar savo skolinin
ką Haagos tribunalui.

| Norvegų parengta ekspedici
ja j šiaurius ant ištirinėjimo prie
žasčių, gimdančių šiaurinę aušrą, 
sugrįžo atgal į Tromso. Visą žie- 
mą keleiviai perleido ant Špicber
geno, salų,kur jie daug nuo šalčių ir 
Skorbuto ligos nukentėti turėjo. 
Žemiausia temperatūra siekė 37 
laipsnius. Nors keleiviai nesigai
lėdavo kuro apšildymui savo trio- 
belių. šiluma vienog, dėlei teip di
delių šalčių, niekada nesiekdavo 
daugiau per keturis laipsnius. Ko
kius moksliškas rezultatus išdavė 
ta ekpedicija, da nepagarsinta.

H Odesoj policija susekė slaptą 
spaustuvą. Visi literų statytojai 
likos suareštuoti. ‘ Toje spaustu
vėj buvo spaudinami visoki revo- 
liucijiški raštai ir atsišaukimai, ku
riuos platinta tarp žmonių didžiau
siame skailiuje egzempliorių. Tarp 
suareštuotų daugiausiai randasi 
žydų, nors teipgi ne menkas skait
lius ir tikrų maskolių.

II Tyroliuje, Austrijoj, suareš
tuoti likos du žmonės, kadangi 
valdžia nužiūrėjo juos. Špiegavime 
Austrijos tvirtynių. . Iš tikro pas 
vieną iš jų surado nuimtus plianus 
tūlų Austrijos parubežinių drut- 
viečių. Vienas iš suareštuotų yra 
profesorium iš Venecijos, kitas gi 
pačto urėdninku iš Florencijos, 
Italijoj.

f | Grekijos patriarchas atsišaukė 
į į Bulgarijos egzarchą, idant tasai 

išsiuntinėtų visiems bulgariškiems 
kmigams ir mokytojams laišką, pa- 

! tariantį jiems užsilaikyti ramiai ir 
| į* užduoti turkų sultano malonei. 
| Ant to egzarchas atsakė, kad jis 
’ jokiu būdų negalįs gerintis sulta- 
. nui ir nusižeminti prieš jį, kadangi 
I šaitanas net visus Bulgarijos ku

nigus ir mokytojus sumetęs į kalė
jimus ir jų balso iš kalėjimų nieks

■ jug negalįs girdėti,girdėtis vien ka- 
nuolių balsai.

i II Berlyne, už žvėrišką apsiėji
mą su kareiviais, likos ant pusket- 

. virtų metų kalėjimo nusūdytas ofi- 
eieras Breidenbach. Ant jo buvo 
paduota 1500 skundų už menkes
nius ir 300 skundų už sunkius pra
sižengimus. Neseniai jis vieną 
kareivį teip kankino, kad tas, iš
trukęs iš jo nagų, norėjo patsai sau 
gyvastį atimti. Tai vadinas — ci
vilizacija.

1 U Kroacijoj vėl užgimė sumiši- 
| mai.Į- 18 dieną piutės, taigi cieco- 

S mus gimimo dienoj, j Zagresic su- 
i sirinko spie 10Q0 žmonių, kur de

monstruodami nutraukė išpliektą 
1 vengrišką vėliavą ir į skutas su- 
|draskė. Pribuvusią žandarmeriją de- 

> I monstrantai pasitiko akmenimis, 
tris žandarus užmušė ir daugelį 

.sunkiai sužeidė. Mieste Komesi- 
noj valsčionys išdaužė langus krau- 
tuvių ir užpuolė ant kareivių pūt

iko, likos vienog šūviais išvaikvti, 
• iprie ko du žmonių užmušta ir ke
iktą sužeista.

II Amerikoniškas pasiuntinys 
Petropilyj pranešė Suvienytų 
Valstijų sekretoriui, jog į sąnarius 
Haagos Tribunalo, ant išrišimo 
ginčų Venezuelės su besikaunan
čioms prie jos Europos viešpaty
stėms, caras paskyręs: rusišką ju
sticijos ministerį Muravjevą, Švei
carijos pasiuntinį Paryžiuje Lardy 
ir Kopeųhageno universiteto profe
sorių Matžen.

| || Plaukiantis iš Vancouver, Ka- 
Hgtdos, į Yokohamą ir Hongkong 
B^KBadiškas garlaivis ,,Empress ot 
I. India.”, netoli Hongkong susimu- 
Į- Šė su chinišku karišku laivu 
E ,,Huang Tan”. Chinų laivas li- 

kos teip smarkiai pažeistas, jog į 
ranlandos laiką nuėjo į jūrių dugną. 
Ei į,Emprses of India”, nors teip jau 
^Kjmėtinai pažeistas, nuo skęstan- 
| JUo-laivo išgelbėjo 170 žmonių, bet 
| kapitonas, nenorėdams apleisti su- 
I iaužvtą laivą, drauge su trylika 
Slavo pavaldinių jurininkų prigėrė.

Ii Keliolika gyvenančių Bulgari- 
roj prakilnesnių macedoniečių iš
siuntinėjo atsišaukimus į visus už- 
rubežyj gyvenančius macedonie- 
čius. Tuose atsišaukimuose prašo 
jie pinigiŠkos pagelbos Macedoni- 
jos reikalams. Su tuo - pat mieriu 
jie teipgi pasiuntė į užrubežį savo 
deputatus, kurie atsilankys ir į 
Maskoliją.

|| Ryme, ant F oru m Romanum, 
šiose dienose atkastas tapo puikus 
ciecoriaus . Domiciano (viešpata
vusio 81—-96 m. po Chr.) pamink
las. Paminklas perstato ciecorių, 
jojantį ant puikaus arklio. Dydis 
to paminklo yra 40 pėdų ilgio, 20 
pėdų pločio ir 10 pėdų augščio.

II Turkijos geležinkelių direkci
ja pranešė turkiškoms valdžioms, 
kad ji ant savo geležinkelių linijų 
neimanti jokio atsakymo už svei
katą ir gyvastį Turkijos urėdninku, 
pakolaik Macedonijoj viešpatausią 
dabartiniai maištai ir revoliucija.

II Amerikoniškas pasiuntinysPe- 
kine, Chinuose, aplaikė nuo kuni
gaikščio Tčing raštą, kuriame žada 
nuo 8 dienos spalių šių metų, ati
daryti Suvienytoms Valstijoms vie
šas prekystės vietas Mugdene ir 
Tung Tao.

|| Laikraščiai praneša, kad šiose 
dienose Maskvoj įvykę skaitlingi 
areštavimai nužiūrėtų revoliucijiš- 
kame judėjime ypatų. Direkto
rius rusiškos slaptosios policijos 
atvykęs į Maskvą ir vedąs ištirinė- 
jimus.

II Iš Sofijos praneša, buk apie 
20 tūkstančių turkiškų kareivių, 
po vada pašos Omer Rušti, Mona- 
stiriaus distrikte apsiautė iš visų 
pusių susidedantį iš 1200 būrį pa- 
sikėlėlių ir visus juos iki vienam 
išgalabijo.

II Vokietijoj kilo smarki agitaci
ja priešai įleidimą jėzuitų į Vokie
tiją. Agitaciją veda ypatingai liu
teroniški pastoriai ir jų šalininkai, 
o juos vėl iš savo pusės paremia 
viešpatystės kanclerius Buelow.

II Berlyne atsibuvo dvikova tarp 
dviejų infanterijos regimento ofi- 
cierų, leutenanto Kayser ir leute- 
nanto Klauenfluegel. Leutenan- 
tas Kayser likos mirtinai pašautas. 
Dvikova užgimė dėlei mergos.

II Laike paskutinių vėtrų, siau
tusių ant Baltijos jūrių, nuskendo 
maskoliškas žėgliais laivas. Visi 
žmonės, buvusi ant laivo, prigėrė, 
kadangi niekas negalėjo skenstan- 
tiems pagelbą paduoti.

(I Siautusios ant salų Martini- 
que ir Jamaica vėtros aplankė teip 
gi Mezico, kur teipjau nemažai 
pragaišties pridirbo. Ypatingai 
nukentėjo apygardos apie Merida 
ir Progreso.

II Filipopolyj, Rumelijoj, neži
nia kas toks metė dinamito bombą 
į namus tūlo turtingo pirklio. 
Sprogdama bomba apdraskė na
mus ir tris žmones užmušė.

dėjo su ja apsivesti, bet paskui su
viliojęs ją pametė.

— Pereitą subatą likos sugautas 
ir į *kalėjitną nugabentas 19 metų 
Joseph Koestner, kurs neseniai ant 
Illinois Central geležinkelio užmu
šė policistą McCrath’ą.

S Ii Iš Kijevo (pietinėj Maskoli
uj), rašo: Štraikui nesiliaujant, 
gubernatorius įsakė kareiviams 
šauti į susirinkusius darbininkus, 
bet jaunas kareivių viršininkas sto
jo į kariaunos pryšakj ir uždraudė 
■Kreiviams žudyti „savo biednus, 
badaujančius brolius.
Jfeklausė jo, po ko viršininkas lai
dąs į kareivius . karštą revoliucijiš- 
ką kalbą. Jį tuojau suareštavo ir 
išgabeno į Petropilį, kur' kariškas 
ąudas nusudyjo jį ant nužudymo.

Kareiviai

I Peterburgo Mokslų Akademi
ja išsiuntė tris ekspedicijas ant su- 
jieškojimo mokslinčiaus baronu 
Toli, kurs 13 dieną liepos 1902 m. 
iškeliavo į šiaurius su moksliškais 
siekiais, bet iki šiol da nesugrįžo. 
Tikima, kad jis turėjąs žiemavoti 
ant Naujos Siberijos salų.

II Pereitą sanvaitę vėl įvyko 
skerdynės štraikuojančių darbinin
kų Kijeve. 14 štraikierų užmušta 
ir apie 150 sužeista.

|| Besistengiant užlipti ant 
augščiausios Alpų kalnų viršūnės, 
taigi ant Montblano, pereitą san
vaitę užsimušė septynios ypatos.

II Bulgarija pasteliavo tūlam 
Vindobonos fabrike 10 milijonų 
patronų.

Ei II' Iš Port of Spain praneša, kad 
į Venezuelės prezidentas C astro 
Bpkąs Suareštuoti visus gyvenan- 
i Čįus Ciudad Boliver europiečius, 
S kadangi tie nenori antru syk mo- 
; kesčius mokėti. Tuos mokesčius 
j europiečiai užmokėjo seniau revo- 
• libcijonierių valdžioms laike apgu- 
- limo miesto, dabar vienog prezi-’ 
lįdentas reikalauja nuo jų antrų mo- 
į kesčių, sumoje apie 50 tūkstančių 
kdeliarų. I

|| Iš Muencheno pribuvo į Nea
poliu profesorius Krull, tyčia su 
tuo mieriu, kad iŠtirinėti ugnakal- 
nio Vezuvijaus išsiveržimus. Jis 
pranašauja, bad neužilgio turė- 
są įvykti smarkus to vulkano išsi
veržimai sujungti su žemės drebė
jimu.

|| Vokiškosios laivynės manev
ruose, ties Helgoland, 18 d. piutės 
susimušė trįs torpediniai laivai. 
Neužilgio po to vėl vienas torpedi
nis laivas visa pajiega užbėgo ant 
linijinio laivo „Kaiser Friedrich 
III”, prie ko likos užmuštas to 
laivo vyriausias matrosas Stohr.

' I Londono laivynės departa- 
f-.mentas nutarė pastatyti da tris ka- 

E {.rilkus laivus, pagal plianus Filypo 
Watts. Kiekvienas laivas turės 

H pakelti įkrovos 18000 tonų svaru- 
E mo-
11 -rioms torpedinėms 
: Etiaarieniu, keturioms

Laivai bus aprūpinti kętu- 
minoms po 

__ .___ . 1 kanuolėms 
' [sveriančias po 50 tonų, aštuonioms 
• ; Po 27 tonas ir dvylika šešiacolinėms 
Mjkanuolėms. Kiekvienas jų turės 

įbėgti ne mažiau per 19 mazgų per 
jvalandą.

K [ Ii Sulyg oficiališkai praneštų ži- 
nių Kečeroj, Macedonijoj, su pa- 

L įgelba dinamito išdraskyta 322 na- 
Imu, prie ko keletą grekų užmušta.

| Tuose namuose gyveno Grekijos 
| pavaldiniai, todėl dabar Grekijos 
ilministrų prezidentas ir podraug 

ministras užrubežinių dalykų, Ral- 
|i, atšisaukė į kitas Europos vieš- 

| patystės, melsdamas jų įsikišimo į 
| Mącedonijos dalikus ir sustabdymo 
| kraujo praliejimų. I

II Bieigrade, Serbijos sostapilėj, 
23 dieną šio mėnesio atsibuvo 
skaitlingas viešas susirinkimas ant 
užgyrimo rezoliucijų, sympatizuo- 
jančių su revoliucijišku judėjimu 
Macedonijoj. Ant susirinkimo lai
kė kalbas prakilniausi šalies re
prezentantai.

U Iš Stockholmo, Švedijos sos- 
tapilės, išplaukė dabar į šiaurius 
pagelbinė ekspedicija ant sujieško- 
jimo Nordenskjoeldo jr., kurs prieš 
du metu iškeliavo į šiaurius su 
mieriu prisigriebti prie šiaurinio 
žemgalio. Pagelbinė ekspedicija 
susideda iš 23 žmonių.

|| Ugnakalnis Vezuvijus, pieti
nėj Italijoj, vis da nepaliauja me
sti iš savęs debesis durnų ir de
gančių pelenų. Giedrią naktį, 
prie skaisčios mėnesienos vulkanas 
perstato puikiausią regyklą. Iš 
kratero durnai ir liepsnos iškįla net 
ant 4 tūkstančių pėdų augštyn.

| 11 Norvegijos valdžia nutarė3500 
Ikrų nederlingos iki šiol žemės 
Vaerdaliuj paversti į derlingą. Iš- 
firbimui jos ir parengimui javams 
lėti panaudos, kaipo darbininkus, 
vėdinčius už visokius prasižengi
mus kalėjimuose areštantus.

II Iš Helsingfors, Finlandijoj, 
praneša apie baisų atsitikimą, įvy
kusį ant Tykojarvi ažero. Ant lai
vo, pilno žmonių grįžtančių iš ba
žnyčios, įlūžo viršutinis dėnis, prie 
ko 40 žmonių likos ant vietos už
mušta ir daugybą sunkiai sužeista.

| II Persijos šahas likos į Haagos 
terptautiŠką tribunalą apskųstas. 
Mat 1900 metuose, Paryžiaus ar
chitektas Menat pastatė persišką 
lĮavilioną ant visasvietinės paro
dos, už ką jam Persijos Valdonas

II Mieste Parai, Meksike, pasi
mirė milijonierius Pedro Alvarado. 
Paliko jisai turtų 70 milijonų dolia
rų grynais pinigais ir didelius, jam 
prigulėjusius, žemės plotus ir dva
rus. Jis buvo savininku didelių 
sidabro kastynių.

Vietines Žinios.
— Byloje dėlei negero pieno, 

pristatomo Chicagos gyventojams, 
vienas iš apskųstų, tūlas Masch, 
teisinasi, kad ne jis pats pieną 
vandenim atskiedžiąs, bet jo kar
vės perdaug gerią vandens ir gabe
namos iš bravarų brogos, per tai ir 
pienas esąs skystas. Sudžia Gib- 
bons atsakė: ,,Gerai. Jeigu ta- 
mistos karvės yra kaltos, tai kiek
vieną jų nubaudžių 5 doliarais 
bausmės, bet kadangi karvės pini
gų neturi, tai užmokėsi tamista 
kaipo tų karvių savininkas.

Dirbantiejie Chicagos valgi- 
nyčiose tarnai, kurie jau berželio 
mėnesyj buvo pakėlę didelį štrai- 
ką, dabar vėl suštraikavo. Jie 
guodžiasi, kad restauracijų savi
ninkai visai nepildo padarytos lai
kė ano štraiko sutarties, su savo 
tarnais apsieina da niekiau negu 
pirma ir verčia juos ilgiau dirbti 
negu reikia.

— Dėlei didelių nesutikimų šei
myniškame gyvenime,gyvenanti po 
num. 2009 Wabash avė. moteris 
Lathey papildė patžudystę. Ji 
apsiliejo kerosinu ir drapanas ant 
savęs uždegė. Ant jos riksmo su
bėgo žmonės, bet išgelbėti jau ją 
negalėjo: buvo teip apdegus, jog 
po valandos numirė.

— Pereitą nedėlią, ant kerties 
Evanston ir Devon avė., nušoko 
nuo relių elektrikinis tramvajus ir 
susimušė su atbėgusiu .iš priešin
gos pusės kitu tramvajum. Abe
juose buvo pilna pasažierių.bet su
žeistų mažai atsirado. Didesnes 
žaizdas aplaikė tik viena moteris, 
kurią tuojau nugabenta į ligon- 
butį.

— Chicagoj viešiasi dabar gene- 
ralas Joubert, vienas iš didžiausių 
būrų kareivių už šalies liuosybę 
laike paskutinės karės su Anglija. 
Jis pasakoja, kad daugumas būrų, 
neapkęsdami Anglijos valdžios, 
rengiasi apleisti tėvynę ir emigruo
ti ant apsigyvenimo į Meksiką.

— Gyvenanti po num. 5986 La 
Šalie ui. jauna 18 metų Katrina 
O’Brien atėmė sau gy vastį su pa
gelbą karbolinės rūgšties. Ii mat 
mylėjos su tulu vaikinu, kurs ža-

Atsakymas kunigui Var- 
nagirlul.*)

84 No. „Žvaiždės** kun. Varna* 
!giris teisinas, kaslink pardavimo 
„Žvaigždes”, jog turėdamas daug 
savo „paiaukimo reikalų”, ne ga
lėjęs apdirbti jos reikalų. Tas yra 
melas, kun. Vamagirį prispyrė 
parduoti „Žvaigždę” per dideli 
kaštai išleidinėjimo, nes kaip ai 
patyriau, kun. Varnagiris damokė- 
davo kas mėnesis nuo 1100 iki 
4150, o kiti kunigai leipti ją buvo 
jau atsisakę. Kun. Varnagiriui, 
likus vienam, atlaikyti buvo per 
sunku. Na ir parsikvietė manę, 
pardavė man ,,Ž.”, o pats atsisto
jo už nugaros mano, taigi kun. V. 
kaip buvo jos bosu pirmiaus, teip 
ir pasiliko ant toiiaus, tik permai
nė ,,manažierių”,.į vietą p. Baitie- 
jaus, pastatė manę, man daleido 
rūpintis apie jos išleidinėjimą ir su 
savo pinigais jis žadėjo visai nesi
kišti. Matydamas kun. V.atokią 
politiką, ką-gi turėjau daryti? Tu
rėjau arba išsižadėti 4100, ką bu
vau įmokėjęs ir bėgti iš po kun. V. 
globos, arba būti jo įrankiu ir už 
viską atsakinėti prieš visuomenę; 
paliko man pirmasis, taigi reikėjo 
man išbėgti, ką ir padariau. Su
grįžau vėl pas brolį prie „Katali
ko” literas statyti.

Toiiaus kun. V. rašo tame pat 
numeryje, jog aš jį nuskriaudžiau, 
girdi: „sukolektavo pinigus už ap
garsinimus ir prenumeratą ir iš
siuntė broliui apie už 4300 knygų”, 
čia kunigas meluoja. Likęs neva 
„Žvaigždės” iŠleistojum, o netu
rėdamas daug pinigų rašau pas 
brolį, idant paskolintų man 4100; 
bet brolis prižadėjo man 4100 tik 
tada, jeigu aš jam prisiųsiu už 4100 
vertės knygų, ką aš, būdamas pil
nu „manažierium”, turėjau pilną 
tiesą tai daryti. Prenumeratos |>er 
tas dvi sanvaiti gavau tik 43, apie 
ką žino ir p. Brandukas, (redakto
rius „Žvaigždės”), už apgarsini
mus gavau pinigais tik nuo trijų 
firmų; vieno dar pats kunigas čekį 
išmainė, nuo kito gavau 415, o už 
trečią kunigas man pats užmokėjo 
412. Nuo vieno, negalėdamas 
gauti pinigais, paėmiau karpetą; 
nors šis paskutinis mano darbas 
nėra pagirtinas, bet matydamas, 
jog tapau aj»gautu, dariau tą lyg 
tyčia, (kun.V. prieš padarymą raš
tų sakė, jog aš gausiu nuo Susi- 
vienyjimo R. K. už „Žvaigždę” 
4520, bet po padarymui raštų pa
rodė, jog tie pinigai yra jau suko- 
lektuoti). Toliau rašo, jog aš iš
bėgdamas išsinešiau visas „Žvaigž- ' 
dės” korespondencijas; kunigas ir 
čia meluoja. Jokių koresponden
cijų neišnešiau, nes neturėjau visai 
reikalo jas išnešti, matyt, jog kun. 
V. nori visą savo tulžies kartumą 
išpiltį ant manęs. Beje, buvo pri- 
siutęs „Tautiškas Susivienyjimas” < 
atsišaukimą kaslink abiejų Susi- j 
vienyjimų provų, bet kad „cenzu- . 
ra” kun. Vamagirio tą atsišauki- ' 
mą patrėmė, nusiūčiau rankraštį i 
tam,nuo kurio gavau. Zecėriams, j 
tiesa, nemokėjau kiek prigulėjo, | 
užmokėjau tik vienam 49, o kitam 
48, kitiems gi nemokėjau vien dėl 
to, jog neturėjau pinigų, nes kada { 
važiavau į Chicagą, buvo mano , 
kišeniuje vos 25c. Zeceriams pa- I 
tariu reikalauti užmokesčio nuo ( 
kun. V., nes jis iuk mano turi 1 
4100, tai gal užmokėti. Toiiaus j 
kun. V. laikydamas mane už di
džiausią apgaviką, persergsti žmo
nis, idant manęs saugotusi. Čia 
kun. V. su tokiais užmetinėjimais 
meldžiu apsisąugoti. Jeigu kun. 
Varnagiris dar kartą teip begėdiš
kai meluodamas ant manęs užpuls, 
parodysiu visuomenei visus kun. 
V. spąstus, kokius jis man buvo 
pataisęs.

Mikas J. Tananevičia, 
buvęs „Žvaigždės” išleistojas. | 

• •) Talpiname ant ypatiiko Miko Tana- ‘ 
nevislaus prarymo. Rd. ,

vas ir maldaknygę, kurią neva su 
noru tankiai skaito, bet ant viso jo 
apsiėjimo tuojaus galima numany
ti, kad yra šelmis ir labai neištiki
mas žmogus. Jis dabar atsibastė 
į East St. Louis, III. ir pradėjo 
valkiotis šen ir ten po lietuvių na
mus, bet kur tiktai jis pasisuko, 
tai po dviejų ar trijų dienų žmonės 
tuose namuose gyvenanti tapo ap
vogti, kas rodo, kad jis į namus 
lenda dienomis tik apsižiūrėti, iš- 
sišpiegavoti, idant puskui naktyje 
įsilaužęs be trikdinimu galėtų at
likti savo netikusį darbą. Todėl 
persergiu visus lietuvius, jeigu kur 
prisipainiotų tasai žydpalaikis, 
nieko su juom neužsidėti, o jeigu 
kas nepaprasto pasirodytų, paduo
ti jį teisdarystei. Šitoje aplinki
nėje buvo iki šiol visur ramu, bet 
atsiradus tam žydui, vagystės pa
sidaugino ir vis tiktai ten, kur tas 
Žydas pirmiaus sukinėjosi.

, Lietuvis.

The Baltiniore A Ghlo 
K. K. Co.

. Dėlei busiančio seimo Sovereign 
Grand Lodge, I. O. O. F. virš mi
nėtas geležinkelis parduos už labai 
sumažinta prekę tikietus į Balti- 
more, Md. ir atgal Rugsėjo 18, 
19 ir 20. Tikietai bus geri ant su
grįžimo iki spalių 8 d.

Tikietų Offisas:
C. G. Lemmom, T. P. A., 

244 S. Clark St., Chicago, III.
B. N. Austin, G. P. A..
(20—9) Chicago, III.

Drangysczin Reikalai
Pikulnkaa, Pikniukaa!

Behaoertady, N. J. Dr-u Sa. gaai- 
mierv Uireaaavo pirma matini pikam- 
ka sabalo), ft ruraajo, Colliat laike Sco- 
tia darže, prasidės 10 vai. ryto. Inžeaga 
Ue y patai. Imkit State Street Srotia 
kare, kun davei iki ptkniako dsriui 
OariM graiua, viduryje ežere lis, tr valte
les pasiplaukioeti. Grajys gera rnusika, 
kiekvienas bus užganėdintas. Vitus lie
tuvius ir lietuvaites kvieesia atsilankyti, 
o visi busite gražiai priimti. (W— d)

K. O. Apekunas.

Naujas Liet. Independent 
Kllmbaa.

Chicago. t? d berželio ansitvere eria 
saujas lietu visikas Independent Kliu- 
boa, prie kurio is* karto prisirasse 49 są
nariai. Mieriu Kliubo: peaaelpa Ilgoje 
ir pagrebiu* Ir parūpinimas sananams 
ukesystes popieru, tai yra: kad kiekvie
nas lietuvy* priairaasas pne s»io Klinbo. 
o neturintis amt ri koalai k u popieru. per 
rūpesti Kliubo galės lengvai lok** gauti; 
pasMlpa: liroj* *500 ant aanvaitea, o 
•n: pagrabo 950 00. KIlubas laiko savo 
šunaki mus paa Petrą Salėki. 3321 Au- 
burn, are., kur. norinti gali ateiti Ir pri- 
airaaayti Todėl Ir užkvlveaiame kao- 
daug'ausiai lietuviu ateiti ant Kliubo; 
susirinkimu Ir priairasaytl. ne* musu 
Kilubnaatovi gana gerai. Kliubo adm<-

Petraa Šalinkis, pres. 
Krank Kudirka, prot sek. 
F'renk Sacaiuka. kasier.

nltiracija.

(M-«>

L4etu« btzkai* Ptknlnkas.
Chlea<o Dr-ie Si. FrsneiMkaua tu- 

rea «*vo Pikninka 5 diena berželi*', HMH 
meluose. Ui yra kita meta, darie Keia- 
»i(B Urove. Kivar Sida. 111. Todėl nei 
džia viau kitu drauryacaiu. kliubu tr pa
rapija idant toje dienoje nedarytu Pik- 
ninku, kai vieni kitiema neuikeoktu- 
nem Su iroodons 

Ss. h'rsnclukaui

Dideliu Balius.
Haverhlll. Maes. Lietuvisskos i). 8. 

K. K. l>r-lee atsibus 7 balina Subatoa 
vakare, 5 d. rugsėjo (Sept ). 1903m. Salė
je Tanner’s ant M ai n ulyciios. prasidės 
H va), vakare.trauksis Iki U vai. naktiee 
Ant baliaus bus puiki muxtka. prie ku
rion susirinkę svecaisi galės pasilinks
minti ir paaisaokti. Todėl gi uikviecaia- 
me kuoskaitlingiausiai atsilankyti eain- 
nyksacsius irisą splinkiniu miesteliu 
lietuvius ir lietuvaites o busite visi už
ganėdinti.

Su guodonv
Komitetas.

V. Kudirkos TeatralBzka Gies
mininku Drauryste Chiramj 
laikys nedeiioj 90 d. rugpiuesio 2 vai. po 
ptetu savo visuotina susirinkimą L Ažu- 
ko saloje po nr. 8301 Auburn avė. Visus 
sąnariu* kvieesia ant susirinkimo pri
būti, ne* bu* svarbu* reikalai ant nuta
rimo. Teipgi užprasso ir norincaius pri- 
sirassyti. Su guodone

Komitetas.

Chicago, 19 d rugpiuesio pasimirė esia 
Andriejus Aid ūksi, mėtų senumo. 
Neprigulejo In jokia draugyste. Ž1 d. 
rugpiuesio pasimirė ir jo duktė turinti 
vienus metus. Gimines velionio ju kunus 
nugabeno in I)anville,-lll., ir tenai aavo 
kasataia palaidojo. Liko pati Ir duktė 
Ž| meto. A. a. Andriejus Aidukas pa
ėjo įsa Kauno gub., Ssiaullu pav., Pa- 
Mventuniu vol. irparap, kaimo Rubi
nu, 4 metus pragyveno Amerikoj. Jo 
tėvai yra abudu dar gyvi krajule, Lai
dotuves rėdė grsborius.

Po v. Mažeika, 
3315 Auburn avė., Chicago, III.

Persergėjimas.
Po lietuvių ir lenkų apgyventas 

apygardas valkiojasi žydpalaikis, 
kurs sakosi ėsąs persivertęs į ka
taliką. Ant pirmo pažvilgio gali
ma pažinti kad žydas,; nors barzdą 
ir usus turi nuskutęs; kalbėdamas 
lietuviškai labai žydžiuoja, moka 
susišnekėti daugelyje kalbų, bet 
daugiausiai gretinasi prie lietuvių 
ir lenkų. Susiėjęs su lietuviais, 
tuojaus ima skųstis, kad neturįs 
darbo, neseniai parvažiavęs iš ki
tur, neturįs pinigų ant maisto. — 
Kaulija, kad kas jam paaukautų 
kelis centus, nors kol gaus darbą, 
kurio niekados nė jieško, nė dirba. 
Kožnam giriasi, kad jis katalikas, 
persikrikštijęs iš žydo, rodo viso
kius paliudyjimus neva nuo katali
kiškų kunigų, net ir nuo lietuviš
kų, kaip antai Žebrio, ir nuo len
kų neprigulmingo vyskupo Koz- 
16wskio. Ar tos jo rekomendaci
jos nuo kunigų teisingos ar ne, tas 
manęs neapeina. j— __—_— ------- , * . , ,
labai dievotu, rodo visiems brost- Į Ashland avė., Chicago, III.

Iš East lleieiiH, Mont.
Pranešu Tamistai, kad Jūsų 

siuntinį gavau ir iš to esiu labai 
užganėdintu. Mano pati kentėjo 
pilvo ligą su virš metus laiko ir 
joks daktaras neįstengė jos pagel
bėti. Kaip tik pradėjo imti ,,Tri- 
nerio Amerikonišką Elixirą Karto
jo Vyno” tuojaus pagerėjo ir šią
dien yra visai svėika. Su guodone, 
Matt. Ambro. East Helena Mont. 
Yra tai neužginamas faktas, ka<i 
Trinio Amerikoniškas Elixiras Kar
tojo Vyno visose pilvo ligose yra 
geriausiu vaistu. Visi, , kurie jį 
variojo, teip sako ir galbūt jie apie 
tai jau persitikrino. , Ši gyduolė 
yra iš gryno vyno ir parinkčiausių 
žolelių. Sudrutina organus žleb- 
čiojimo, nervus, valo kraują ir 
duoda naują gyvybę. Ant parda- 

, __ t vimo visose aptiekose ir pas patį
Kalboje rodosi fabrikantą J uozapą Trinerį,799 So.
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GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pacai Bltnerų.

Siaurinėj sienos dalyj yra akmenys, tu
rinti po daugiau negu po keturis sieksnius 
ilgio; vakarinėj, augAtesnėj sienoj, terp ak
menų suvartotų ant pastatymo sienos,yra dar 
daug didesni, kokius | atsakančią vietą ne 
lengva būt pakelti ir turintiems garines ir 
elektriškas mašinas dabartįniems architekto- 
riams. Toj sienos dalyj yra monolitai (vie
name šmote akmenys) turinti po šešis mastus 
augščio, o ilgio 9 sieksnius ir jie padėti sie
noj trįs sieksniai augščiau pamatų. Dides
nių akmenų prie budavonių niekur žmonės 
ne vartojo ir ne pakėlė teipaugštai; nevarto
ja tokių nė šios dienas ne vien triobų, bet ir 
tvirtynių statytojai, nors turintiems visokias 
garines mašinas šios dienos architektoriams 
tas butų kur kas lengviau padaryti.

Netoli Baalbeko yra garsus „pietų ak
muo". Jis yra ant kelio nuo akmenų skaldi* 
nyčlų tvirtynės sienų linkui. Akmuo tas, 
įsispaudęs į žemę nuo sunkumo, turi dešimtį 
sieksnių ilgio, du sieksniu augščio ir tiekjau 
storio, sveria su viršum dešimtį tūkstančių 
tonų, taigi 24000000 svarų. Matyt jis atvil
ktas ant kelio iš akmenų skaldinyčių. Tokias 
sunkenybes ne lengva būt atvilkti,o dar sun
kiau butų |>akelti turintiems visokias maši
nas šios dienos inžinieriams ir architekto- 
riams. Laikuose statymo Baalbeko tvirtynės 
juk žmonės ne pažinojo nė garo, nė elektri
ko*; sunkenybes vilkti ir kelti turėjo savo 
locnomis rankomis. Kiek gi todėl žmonių 
turėjo darbuotieji ant atidirbimo tokių dide
lių akmenų, o dar dengiau jų turėjo dirbti 
ant atvilkimo tokių akmenų šmotų iš skaldi- 
nyčių ant budavonės vietos ir ant fiakėlimo 1 
jų ant atsakančio augščio ir įdėjimo i sieną.

iMdelis sfinksu*

Ne mažiau reikia 
gipto piram ydas. Jot 
didelių akmenų, sudėt 
kalkėms nė cementu, 
savo sunkumu. P irausavo

tų. bet vien suglausti:ir la 
m savo locnu sunkįnmu. 
i buvusių Egipto valdonų 
iai jų kūnai. Kiek čia di 
ti ant pastatymo tokių dfc 
budavonių. Šiądien stat,

kitų, 
vien 
tai 
ilsisi 
dėti 
tų

ir ptratnyda.

žiūrint į E- 
teiposgi pastatytos iš 
tropais, n esu jungtų 

pasilaikančių vien 
išbuvo iki šiai 

ne sulipinti viens su 
ir laikosi savo vietoj 

Pirainydos yra 
kapai, kuriuose 

reikėjo pri- 
dide|1ų ir teip tvir- 

statytos triobos ir pa-

Did*IC* ir tnahk piramdoy*.

minklai, jeigu jų ne taikyti, išlaikys vos porą 
šimtų metų, Egipto gi pirainydos laikosi iki 
šiai dienai be taisymo, nors nuo jų pastaty
mo praėjo tūkstančiai metų. Kaip gi seno
vės architektoriai, neturėdami ne tokių padė- 
tojų, kaip garo arba elektriko* pajiegų, nė 
tokių mašinų, nė tokio mokslo, galėjo valkio
ti, kilnoti tokius didelius akmenis, koki yra 
jų paliktose budavonėse, sverianti tūkstan
čius tonui

Pinmydoa ttjepai.

Klausymas tas iki Šiai dienai neišrištas. 
Iki šiol žino vien, kad senovėj žmonės, iš vi
sokių prietaisų, palengvinančių pakėlimą 
sunkenybių, pažinojo vieif buomą, volelius ir 
ritinius, leiposgi ratą; vėliau susipažino su 
stričkėms ir jų sujungimų arba polispastm 
Tai ir visos prietaisos, kokias turėjo senovės 
inžinieriai ir triobų statytojai. Bet ar gi ga
lima su pagelba tokių viea prietaisų atlikti 
visus tuos darbus, koki nuveikti labai seniai 
gyvenusių triobų statėjų? i

Ant to geriausiai atsaiko išsitarimas gar
saus senovės mokslinčiaus Archimedo: „Duo
kite man atsispyrimo vietą; o aš pakelsiu visą 
svietą!’’

Ir ištikro tas išsitarimas nėra tai tušti 
žodžiai. Su pagelba vien buomo Archimedo 
pakėlė ir nuleido į jūres d delį laivą.

Archimede* ne tik susekė buomo tieana, 
i bet išrado daug visokių mašinų, iš kurių pa
matų naudojasi ir šiądien civilizuoti žmonša. 
Teip, jis išrado, ant pakėlimo didelių sunke
nybių sudėtas stričkės arba poliapastą, bega
linį Sriubą nešiojanti ir dabar jo vardą, tei- 
posgi vandeninį šriubą, su kurio pagalba 
džiovino upėaNiliaus užlietas vietas. Ant 
galo jis surado veislinį sunkumą visokių tie
sų, taigi susekė, kad kiekvienas kūnas van
denyj žudo tiek savo svarumo, kiek sveria to
kio jau didumo to kūno išspaustas vandens 
šmotas.

Su pagelba paskutinio ištirimo Archime
dui pasisekė susekti prigavystę auksinių daik
tų meisterio, dirbusio vainiką Syrakuzų tiro
nui Hieronui: ant to užteko Archimedui pa
sverti vainiką ant oro, o paskui vandenyj, e 
jis tuojaus pamatė, kad jo svarumas mažes
nis negu turėtų būt, jeigu būt padirbtas iš 
gryno, meisteriui duoto aukso. Meisteris, 
matydamas, kad jo prigavystė išėjo į eikštį. 
prisipažino, kad į auksą pridėjo sidabro, o 
dalį aukso sau pasilaikė.

Labiausiai vienog Archimedes atsižymėjo 
visokiais išradimais laike užpuolimo rymiečių 
ant miesto Syrakuzų. Didelės rymionų pa- 
jiegos, po vadovyste Marcelio, 214 metuose 
prieš Christaus užgimimą, atsirado prie Syra
kuzų. Persigandę miesto gyventojai nužudė 
drąsą, nepasitikėjo atsiginti nuo pripratusių 
kariauti rymionų. Archimedes vienog mo
kėjo įkvėpti drąsą miesto gyventojams, ku
rie pasekmingai per du metu įstengė apginti 
miestą nuo apstojusių rymionų ir gal ant ga- 
o butų privertę juos su visu pasitraukti.

Garsus istorikas Plutarch sako,' jog ap
stojus ry m ionams miestą, Archimedes, ant jo 
gynimo, naudojosi iš visokių jo paties tam 
tikslui išrastų mašinų: leido jis į rymionus 
krūvas jėčių ir akmenų. Nieks negalėjo at
stovėti prieš Archimedo išrastas ardančias ir 
metančias mašinas: jos viską išvartė aut savo 
kelio ir platino baimę eilėse Rymo kareivių. No 
mažai nuo minėtų išradimų kentėjo ir rymionų 
laivyne. Tai aut miesto sienų kilo dideli me
džio buomai, puolė ant laivų ir juos skandino; 
tai leido ant laivų kokias ten besi kabinančias 
reples ir ilgus snapus, kuriais skaudino ry
mionų laivus; tai laidžiojo ką ten. kas prifer- 

| tė laivus suktiesi aplinkui, o paskui metė juos 
ant |iakrančių uolų.

« Diodoras Įiasakoja, jog su pagelba įdu
busių veidrodžių Archimedes parite ne kar
tą labiau prisiartinusius rymionų laivus.

Daugelis nenorėjo tikėti, kad viskas, ką 
apie Archimedo išradimus laike gynimo nuo 
rymionų Syrakuzų rašė istorikai yra teisybė, 
ypač ilgai nenorėjo tikėti, kad su pagelba 
veidrodžių galima uždegti laivą ir tai iš tolo. 
Tas vienog pasirodė teisingu. Pirmiausiai 
tą darodė prancūziškas mokslinčius Buffon: 
jis ant darodymo to paėmė 108 besisukančius 
veidrodžius, kurie surinko saulės spindulius. . 
ir nukreipus tuos surinktusspindulius į vieną 
vietą, uždegė sukrautas malkas. Tolume, 
nuo kokios Buffonui pasisekė uždegti su veid
rodžių Įiagelba malkas ir sutarpinti šviną, 
buvo šimtas žingsnių. Dabar tą padaro nuo 
dar didesnių tolumų, kadangi ant to turi ge
resnes negu Buffon prietaisas.

Ant galo rymionai teip pabūgo Archi
medo išrastų mašinų, kad užteko nuo miesto 
sienų nuleisti virvutę, arba smaigą, o čieli 
narsių rymionų legionai su išgąsčiu bėgo ša
lin.

— Tai koks naujas Archimedo išmistas, 
— šaukė jie bėgdami.

Teip stovėjo dalykai, bet ant galo, kada 
Archimedes darbavosi savo kambaryj ant iš- 
mislinėjimo naujų besigynimo prietaisų, ry- 
miouains per prigavystę pasisekė įsiveržti į 
miestą. Archimedes užsimislijęs sėdėjo kam
baryj; jis negirdėjo nė šauksmo rymionų 
skerdžiamų ant miesto ulyčių žmonių, nė 
džiaugsmingo riksmo rymioniškų kareivių; 
kada ant galo į kambarį įsiveržė vienas ka
reivis, tai Archimedes, dar nepasiliuosavęs 
nuo savo mįslių, jo nepažino ir ne matė pa
vojaus, suriko vien kareiviui: ,,ne ardykie 
mano paišinių!"

Kareivis vienog ne paisė ant to, jis pa
žino mokslinčių, kuris tiek pikto su savo išra
dimais pridirbo rymionams; todėl su visu pik
tumu kirto pavojaus nematančiam Archime
dui į galvą ir užmušė jį ant vietos. Teip pra
žuvo vienas iš didžiausių galvočių kada nors 
buvusių ant svieto. Rods šios dienos išradė
jai daugiau prie gynimo miestų vartoja prie
taisų, bet ne reikia užmiršti, kad Archime
des, ką išrado, viską turėjo išmišlyti savo 
vien protu, šiądieniniams gi išradėjams pa
matai išradimams tankiausiai kitų nurodyti; 

į todėl Archimedes praktiškai stovi augščiau 
už šios dienos išradėjus.

8. Pamatai buomo darbo. — Prastos mašinos: 
stričkės. ratai, dantuoti ratai. — Palinkę pa

viršiai ir prastos mašinos.
Archimedo darbai mus pertikrina, kad ir 

besinaudojant iš nedaugelio prietaisų, bet 
protingai jas pritaisant, galima daug padary
ti. Senovės žmonės, neturėdami tokio mok
slo kaip dabar, turėdami mažai prietaisų pa
lengvinančių darbą, bet užtai daug vergų, iš 
kurių fiziškų pajiegų galėjo naudotiesi, kaip 
patiko, galėjo atlikti visus darbus, kokių lie
kanas šiądien raudame kraštuose su išnyku
sią jau, bet senovėj augštai stovėjusia, civili
zacija.

Svarbiausias iš įnagių prie statymo seno
vėj milžiniškų budavonių buvo buomas, iš ku
rio naudojosi žmonės ir stovinti ant žemiau
sio civilizacijos laipsnio. Net vaikai žino, 
kad su -pagelba buomo galima atlikti tokį 
darbą, kokio kitaip negalėtume atlikti; jie 
žino, kad su buomo pagelba galime pakelti 
tokią sunkenybę, kokios su rankomis neįsteng
tume pakelti.

Taigi tas, ant pirmo pažvilgio, išrodo, lyg 
kad darbas ne butų lygus naudotai pajiegai. 
kas juk butų priešinga tiesoms mechanikos.

(Tolinus bus )



Pajleszkolimai.
Pajieszkau AntanoGrunckioisz kaimo 

Krekenų, Konstantino Daugėlos iu Dau
gely czi u. Stefanijos, Adei**, Franciu- 
ko* ir Tekle* Daugvliucziu, isx kaimo 
Onelinkin, Grasios Mažolites iu kaimo 
Stankūnu, Frsnciszkaus Valassimo isz 
miest. Panedelio, Juozapo Koladžiuko 
tu kaimo Jogu. Visi Kauno gub., Alek
sandra vo pav. Jis patys ar kas kitas 
ivuksis duoti žine ant adreso:

Kazimieras Andruazkevicsius, 
45 Atlantic 8v, i Bridgeport, Conn.

I Pajieszkau TatnoMiaus Dobilavl- 
csiaus, sod. Jodkaiprio, parap., Girkal- 
nes, Roavienu Gub. Kauno, atvažiavo isz 
iuetuvos in Chicaga uymet po velyku. 

'Ji* jau ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Jur. Monkevica.
Rez 357, MelrosePark, Iii.

Pajieukau Simaijo Penkauskio, Vil
niaus gub. ir pav., Gslvanakoa vol., 
kaimo Dirucniu, gyveno Chicagoj. 
p*u ar kas kitas teiksis duou žine 
adreso.

Jonas Kupcziunas, 
3335 Mospratt Si., Chicago, UL

Pajieszkau savo aunaus, Juozapo Ja- 
nnukos. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vabalnyku parap., kaimo Sviliu, nese
niai gyvenoCąmbridge. Mass. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad
reso: Stanislovas Januszka.
256 3rd St., Boston, Mass.

Pajieukau savo brolio, Andriejaus Ja
kulio. Kauno gub., Raseinių pav., Reta- 
vo parap., kaimo Stumbriu. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adreso.

A n ton Jakulis,
4456 8. Wood St., Chicago, 111.

Pa|ieszkaifsavo broliu. Jono ir Kaspa
ro Matulaicziu, Vilniaus gub , Traku 
pav., Krioniaus voi., kaimo Užgirėliu, 
pirmiaus gyveno jie Maltby, Pa. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Tamoszius Matulaitis,
319 E. CentroSt., Shenandoah. Pa.

Pajieszkau savo pažystamo, Kazimiero 
Klido, Kauno gub.,.Panevėžio pav.. 
kroja parap., kaimo Pouokra ežiu, 
pats ar kas kitas teiksi* duoti žine 
adreso:

isz
Jis
ant

Ji* 
ant

Peter Miller.
J erom e. Aria.

Pajieszkau savo brolio, Izidoriais 
Grigaliūno, Vilniaus gub., Zižmariu 
voi., kaimo Stravinyku, 3 metai atgal 
gyveno Bostone, Mass. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jo*. Grigaliūnas.
27 Hudson ase.. Brooklyn, N Y.

Klara Szilauskiute pajieszko savo bro
lio. M i kolo Szilausko, Kauno gub.. Pa
nevėžio pav., Vakantos parap.. isz kai
mo Daugu. Yra labai svarbus reikalas. 
Ji* pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso: -

4 Konstantin Veiszioda. 
1306 W. I8th Place, Chicago, III.

Pajieszkau savo pusesers. Juzefo* Ma- 
žutaites, Kauno gub., Raseinių pav., isz 
miestelio Kvedainiu. 3 metai kaip Ame
rikoj. Ji pati ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Simon Norbutas.
Box 86, Thomas. W. Va.

Pajieszzau savo draugo. Juozapo Nik- 
sio.8Kauno gub., Raseinių pav., Rau
ku parap., kaimo Stegvilu, 5 metai atgal 
gyveno Chicagoj, i*az turiu labai svarbu 
reiksią, kas duos žine apie ji gaus 82 00 
nagrados. Žinanti duokite žine ant ad
reso: 4 A. G argas,
46 Hunting Su, 8omerville, Mass

Padekavonė.
Mano tieseje koje nuėjo ronomis teip 

kad be lazdos Jau paeiti negalėjau. 
Vaikszcziojau pas keliolika daktaru ir 
iazaikasztavau daugybe pinigu, bet ne 
vienas nemokėjo tu ronu man isigydyti. 
Atvažiavau in Chicaga ir caia per du me
nesiu vaikszcziojau in ,,Free Dispensary' 
ir gydžiausi ju duotomis gyduolėmis, — 
vis koje ėjo blogyn ir jau mislijau, kad 
reiks likti amžinai' kolieka. Ant galo 
viena moteriszke užrodyjo man D-ra 
Graicziuna. kurs gyvena Aptiekoje po 
No 167 W. 18lh St. Chicagoje. Nuva
žiavau pas jin, jis apžiurėjo mano koja, 
davė man gyduoles ir per kelis menesius 
mano koja visiszkai iszgijo ir sziadieu 
esi u visiszkai sveikas ir vėl dirbu savo 
sunku darba. D-ras Graicziuna* už gy
duoles ir visa savo tarnyste eme nuo ma
ne* ii k Ui S14.00. Todėl jaueziuosi už 
savo pnderystb vieszai padekavoli p. Dr 
Graicziunui, kurs mane iszgelbejo iszto
kios dideles ligos už teip maža užmokesti 
ir podraug valy j u kiekvienam lietuviui, 
turineziam kokia nors liga, eiti pne Dro 
Graieziuno, o jis tikrai Jus pagydys, ir 
uenulupc teip kaip mus aplupa isz pini
gu sveti m tau tiszki daktarai, nesiiprasda- 
mi ar nenorėdami žmonių iszgydyti, tik 
stengdamiesi kuodaugiausiai isz j u pini
gu isztraukti. Asz lieku ant visados 
dėkingas p. Drui Graicziunui.

Su guodone 
Motiejus Blezgys,

441 Front SL, Pul’tpan, III.

Reikalauja merginos, lietuviszkai ir 
lenkiszkai mokanCzios kalbėti, prie Dry 
goods sstoro. Atsiszaukite subatoj po 
7 vai. vakare arba nedėlios ryta.

Emil O. Richter Co.,
1849- 47 81., Chicago. III.

Reikalauja žmogau* suprantanezio 
lentų pardavinėjimo bizni, velyjama to
ki, kuris turi placzia pažinti su lenkisz- 
kais lentų pirkėjais. Atsiszaukite pas: 

South Side LumberCo.,
22nd’-8t. ir Ashland avė., Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo mūrinis namas 
su lotu, neesantis 832 randos ant mene
sio, arti McCormi-ko fabriku. Parsi
duoda isz priežasties savininko isz piie- 
sto iszvažiavlmo. Atsiszaukite po nr.

22 Kroli St., Chicago, III.
(28-8)

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
su „fizturea” ir „lease”. Parduoda isz 
priežasties kad turi kita bizni. Atsiszau- 
k i te pas Mc Ginnis,
3348 8o. Halsted 8t., Chicago, III.

Nauja knyga.
Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 

verte Dras A. Baceviczia, spauda ,,Lie
tu vos” Chicago, puslapiu 209. Knygele 
su daugeliu pa' 
lu, tuviu, žm 
trumpai, aisskiai ir suprantamai iszaisz- 
kina mums gamtos istorija, ypacz tuos 
dalykus, kuriuos kiekvienas žmogus pri
valo suprasti. Preke..............................50c

įveiksleliu: gyvuliu, vaba- 
irnoniu, medžiu ir akmenų

“Lietuvos” AgentaiAukoti kankintiniaiuM.
Surinktos pas P. Zelioni N*w York*:

Agota Caelkiene................ ....10
Tekle Seukauckiene........ ....10
Stanislovas Jankauskas.. ....15
Kazimieras Csclkis.......... ....15
Damijonas Czelkis .......... ....25
Antanas Menkeliunas.... ....25
Vincas Jankauskas............ .81.00
Domtanas Maskeviczius.. •1.00

Sykiu •3nu
Ssia suma paskirsto sziteip: 

Visztaliui •1.00, delegatui 
tn Nyderlandija •1.00 ir 
Kankintiniam*...............................

Surinktos ant susirinkimo L. 
Bunu Dr-tes Elisaboth, 
D. Bossku*.......... .
M. Poczka...........
J. Orininkaitis.. 
J. Gedaravicsius., 
A. Btuczka.......... .
A. Gedaravicsius 
P. Rutelionis....
J. Sriebalius ...
F. Dulokis..........
P. Mikucziauckas
K. Lukšais..........
A. Boczkus........ .
A. Kalvaitis........
A. Piliackas.....

•1.00

‘ Vytauto g verdi jos. 6.32 
Algirdo Kareiviu.. .6 29 
Ss. Antano.................5 82
Petro Armino......... 4.53

2.33 
.1.40 
.1.85

Dr-cziu 
...............3 00

A. Pecziokas 
Viso labo 84 00 

Szitasuma paskirsto teip: 
Auszros Dr-tei 82.00 ir 

Kankintiniams..........................  82.00
Philadelphijos Draugystes sušukavo 

po 1c kas menuo ant tauliszku reikalu. 
Dr-te 
Dr-te 
Dr-te 
Dr-ts
Dr-te Szv. Juozapo.... 
Dr-te Lietuva................
8. D.rbininku kuopa. 
Nuo Suvienytu 

Pikcinko......
Isz Neprig. Kliubo skartxr_36 

Viso 831.90 
Saia suma paakinto szeip: 

„Auszrai'' 810.00. delegatui 
in Nyderlandija 810.00, 
V isz lai iui,81.90 ir Kankinliniams 810.00 

Buvo 8489 23 
Sykiu 8502.23 

“AUSZROS” Or-te* fon<i»*, 
b*i*imokiuaiK*ziai lietuviszkai 

Jaunuoineuei.

Isz suaukautu po 1c Philadelphijos 
Draugyscziu............ .......... t............. 810 00
Ant. Matus, Fort Leavso- 

worth. Kana...................
J. Jaspelk, isz South Africa 
Isz surinktu ant susirinki mo

L.S. Dr-tes Elizabeth. N.J,........... 2 00
Buvo 8422.74 

Sykiu 8435.85

Aukos aut ka*ztu delegatai in 
Nyderlandija. 

Isz surinktu pas P. Zelioni Nev 
Yorke..........................................  81.00
Isz suaukautu Draugyscziu P.hila- 
delphijoj................................... . ........ 810.00

Buvo 820.00 
Sykiu 831.00

Atiko* VISZTALIU1.
Isz surinktu pas P. Zelioni New 

Yorke..............................................81 00
Isz suaukautu Draugyscziu Phi- 

ladelphia........ .........................
Klaida isz No. 32 „Lietuvos”, 

prišlunstu Sus v. L. A. Kuo
pos isz Scranton, Pa..............

Buvo
Sykiu 815 43

NEW YORK. N. Y.
Jonas Naujokas, 836 Broome st.
A. Lesnlesrskis, 144 E.Houslon 8l.

8o. BOSTON. MA88. 
Nikod. Gandrelis, 262 4th 8U 
K.M.LuMnas, 383 Srd St.,

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry si.
Ant. Aseviozius, 30 So.Orange, Avė.

BROOKLYN. N. Y.
8tani*lowas Rinkewicsius, 73 Grand st.
K. Balcsiunas 256 Grand st.

Juos. Szunskis. 97 Grand St.
ELIZABETH. N. J.

Jurgis Orinikailis, 75 Wall st.
8HENANDOAH. PA-

Andrius Maczis, 133 S. Mainsl.

PITT8TON, PA.
Alek Lakaviozia, 100 Even st.

WATERBURY, CONN.
Jonas Taraila, 844 Bank st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

E.ST. LOUI8, ILL.
J. J. Ražokas, 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Mažeika, 11 E. Laure! st.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee Si.,

BALTIMORE. MD.
L. Gaw)la, 2018 N. VVaahington st

PH1LADELPHIA, PA.
M. A- Ignotas, 943 So. 2nd St.

LAVVRENCE, MASS.
Antanas Žvingius. .

ALLEGHENY PA.
8. Dominaltia 1436 Adams S',.

‘Lietuvos” kelbtuianti agentai
' Jurgis Kasakevriezia,
Juozas Petrikis.
Antanas Lietuvy.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
grali pas juos užsirassyti “Lietuvą” 
ir prenumesatf jiems užsimokėti; pi- 
n‘gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juo* teipgi galima gauti viaokea knįgaa 
už t) paczię prekę kaip ir redakcijose.

“Lutu vos Iszlsistuvb.

Pranešimas savo 
kostiimeriams.

Sxiuomi praneszu guodotiniem* tgu- 
tiecziams ir Draugystėms, kurie turėjo
te reikalu* su mauim pirkime laikrodė
liu, armonikų ir tt., kad asx dabar per
sikėliau isz po 3111 So. Halsted 8t., ant 
3138 Lowe avė., todėl kas reikalaujate 
katalogu nuo Armonikų, laikrodėliu ir 
kitu daigiu, raižydami visados dekite 
nauja žemiau parodyta adrese.

Tunu už garbe szirdingai padekavoli 
tiems lautiecziams, kurie nuo mane* ka 
nors pirko ir pasitikiu kad ir ant toliau* 
manės neužmirszite.

Su guodone
(38—8) M. J. Damijooaitia

3138 Lovreave., Chicago, IH.

• 1.90

. ..10
•12.43

AR NORI?
Ar nori geru',ir naudingu knygų? Jei 

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

Jei nori mokintis angliszkoe kalbos, 
tai nusipirk “Žodyną lietuviszko* 
ir angliMzko* kalbu.“

Jei nori dasižinoti koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj. Austra
lijoj ir ant visokiu pomares>sxsimecziu- 
siu salų, nori žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveikaus, 
kaip jie iszrodo, ka jie veikia, kokia 
kalba vartoja, kaip vaiku* augins, kaip 
mokina, kokio kurie tikėjimo (vieros), 
nuo kada ir nuo ko kurie tikėjimą per- 
eme. kokios ju bažnyczios. kokiosdiev- 
maldystes ir žodžiu sakant nori dasižino
ti visa žmonių istorija, lai nusipirk kny
ga “Etimologija“, o joje visk* rasi.

Jei nori dasižinoti monu ir burtu pa- 
*laptis,kokiu budu juos magikai padaro, 
tai nusipirk knyga “Pa*iapty* magi 
Jo* bei Spiritizmo“, u isz jos viską 
dasiži nosi.

Jei nori dasižinoti apie gamtos moks
lus, tai nusipirk knyg*s: “Akyvi apsi- 
reiszkimai sviete”, ‘ Apie Žeme”, "Senu 
gadynių isznykesutvėrimai” “Biologi
ja”, “Svieto pabaiga” ir lt.,o isz, tikrai 
apsiszviesi.

Jei nori gražiu pasakaiezin-ir juoku, 
tai nusipirk knygeles “Gyvenimo vaiz
deliai”, teipgi teatraliszkas: “Dede at
važiavo”, “Žile galvon velnias vuode- 
gon”, “Geriau* vėliaus negu niekad” ir 
szimtus kitokiu turime gražiu pasakų.

Pa* mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu, abrozeliu, ražaneziu, szkapleriu, 
kryželiu,puikiausiu gremžtoms popieru, 
uikiausiu ant svieto pavincziavonlu pa
vydai e kortu ir pavydale kvietuu bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojamu ma- 
szinu, auksiniu fontaąiniu pluksnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk t no j aus, o gausi katalioga.
Jei nori pasiųsti pinigus in kraju, tai 

siusk tiktai per mus, o visada gerai ir 
greitai suvaikszczioe. Musu name tal
pi nui 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 turime vjsas linijas ir tik pas 
mus gali gauti kokia nori nuopigiausios 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi prekes, kataliogus ir vis
ką ko tik reikia.

Adresuok:

A. OLSZEVSKIS, 
924 33-rd St., Station OO, 

CHICAGO,ILL.

AR SERGI?
ma Ir svaigimą gal

it 'krutinės, ne pa

H
ma kraujo, panwll- 

oavuslu* paakiu*, užkietejlma viduriu, bjaurius 
ir bailiu* sapnui, sunkuma kojoto, jeigu iszvlna 
tokia naktyje ar prie uusiiziaplnlmo, jeigu negali 
miegoti ar valgvtl, jeigu esi nuvargę, rylmetvj. 
esi baugus, gėdingas, nusiminei. Jeigu lytis,ko* 
daly, yra nusilpneje. tai musu Elzktbo* Juosta 
praszalys visa* minėta, symptomas. priduos mag
netizmą ir gyvybe visam kunui. meile, tvirtuma 
Ir linksmam*, sutvirtina nusllpnejuslas nervas; 
vienu žodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi. 
Szlta Elektros Juosta neszlojaai ant gryno kūno ir 
turi stebuklinga gydanozia galybe vlnz minėtu 
kentejima. Elektriką dabar vartoja garsiausi dak
tarai. ne, ka elektriką padaro tai to gyduole, ne
iti stengia. Prisiusk už Sc. marke o gausi knyga su 
paveikslais ir pilnu apraszymu kaip reikia Uzsl- 
gydyti be daktaro.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
3215 8. MORGAN ST., CHICAGO. ILL.

Tikrai Lietuvi*zka Kareziania
G. Orinykaitis ir P. Rutelionis.

75 Broadvay Elizabeth. N. J.
Užlaiko geriausius gerymus dėl tve- 

cziu, suteigia kiekvianam prisleliszka 
rodą ir užlaiko czysta ir szalta alų, degti
ne ir kvepianezius cigarus, priima ant 
nakvyne* isz kitur atkeliavus'us sve- 
czius. Su guodone

G. Orinykaitis ir E. Rutelionis.

Dėl perkapčlų-
Beliejo* stainele pastatoma, k^ipo al

torėlis, ant kurios atspausta yra ..Gloria 
in ezcelsis Deo”, parodo visa užgimimą 
Jezuso, labai puiki, prese 81.00, dėl per- 
kupeziu perkant tuziną lokiu beileju, 
galit* gauti už 84 00. Popiero* su pui
kiais abrozdeliais, su visokiom, varvoms 
ir apskaitymais ir be apskaitymu, 5tuzi
nai už 81.00, drukuojamas maazinuk-■ 
galite gauti labai pigiai. Rūbines literų* 
su paduszkalte atramento ir rankenuke 
dėl iszsidrukavimo savo vardo ir adreso 
po 81.00. Paežio* dideses Ii ta ros po 50c 
baselia Adresuoki!*:

Geo Baronas, 
148-23 St.. 8.8. PilUburg, Pa.

Europos LietBTisiki L&ikriszcziil.
“Varpa* ‘ literaturo*. mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikrasztis. Preke 81.25
“Ūkininką*” užsiimantis reikalai* 

ūkininku ir paduodantis visokias kita* 
svarbias žinias ir pamokinimu*. lašėta* 
kožna menesį. Preke .................. 75c.

“Naujienų*'' talpinanczios pasakas

ias žinias. Preke .......... 75c.
Visi tris virxznain£ti iaikraszciai iszei- 

na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Prūsuose. Norinti juos gauti kreip
kite* prie agento. Adresas:

M. J. Damijonaitis,
3138 Lowe Avė. Chicago, III.

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

Chicago, 111. ,

Pirmos Kliasos galiūnas
Užlaiko geriausiu* gerymus, kvepen 

ežiu*cigarus. ,.Free Lunch” visada »ni 
stalo. Tnri didele sale milingama b* 
liams ir veseilioms. Užkvieczia visur 
atsilankyti. (21—8)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Habited St.

•2.00

Kas isz amerikiecziu nori gauti
“Darbininku Baisa”
kitus prigulinezius Lietuviu

Dem. Psrt. rasztus, siusti
Ir
Soc.
“Dar. Balsui” rsukraszczius, pinigus ai 
turėti kitus kokius reikalus tesi k rei pil
tu tuomi prie musu draugo.Miszeikos.

Adresas.: V. Miszeika, 
95 Canalport avė., Chieago, III.

Ar tas teisybe?
Jeigu nori ka gauti kaip tai: visokiu 

knygų kokiu tik randasi lietuviszkoj 
kalboj, gromatoms popieru nuo 1c iki 
30c už arkusza su kopertu, Szkaplieriu 
razaneziu, abrozeliu, abrozu, rastom i 
plunksnų laikancziu savyje atramenta, 
lietuviszkos trajankos ir kitokiu daigtu 
tai raszyk indedamas už 2c marke ant 
adreso:

M. A. Ignotą*, 
943 So.'2nd Street,
(28—8) PHILADELPHIA, PA.

Mokslainč Akušerijos-
Lietuvaites,Inorinczios mokintis aks* 

szerystes tegul ;atsuzaukia pas daktare 
Graioziuna.

167 W.|18th’St.,
(11—9'

kerte Union 8t.
Chicago, III.

Deimanto Elektrikos Kryžius
Jli taipgi vadinama* Wo!- 

to Kryžiumi, linui** Auatrljo- 
Ja prteikelvi, atot^ Ir tuojau* 
tapo vartojama* PruaiMua. 
PraneuiljoJ*. hkandlnavljote 
ir kitoa* Kuropoa vte*p*ty»« 
to kaipo valataa nuo reumatu- 
mo Ir kitokiu ilgy.

Deimanto vlektrlSkaa kry
žių* žydo; reumalUm*. neu 
rdxijs, kryžiau, akaudžflma 
vidurių akaudžjimui. .lipnu
mą. uervilkum*. nemiga. hy« 
teriĮa, paralyžių, •plb-toi)*. 
apoplekilj*. duaulĮ. trukumą 
proto, uuom'.rinl, užkržtlm* 
krau>x nežleteiojlm^ įlok į 
apetito ir vidurių »kau<V)imui.

Lengvumą pajauti' po ke
lių adynų, kartai, po kelių die
nų. Sii kryžių privalo 
nestoti dlens ir naktį ant inici
alo Inlurello užatkablnf. ant 
Kaklo teip. kad kryžiui karotų

Prtol ažsIkabtaliM ir po užsl 
ksbitiiiaiil *rkį sat dtolMJ* reikto 

IsrjrSių isterini l »***ro*llll šou 
ant poro* nuautų. Valka ktyžla* 
reikia merkti | tilpn»>nį acte.

PrekS Ito kryžiau* Si 00. Siaa 
tįsto kaktai buvtenjrlua* Vatelljoto 
Ir Kanadojr mr» pati* apmokame. 
Gvaranluojame kad lla krySluavr* 
cereanlu rainu u* tlekUlika dir

ee«ni*. U*rv«nk> vai* to u* Ii kry 
siu a*r» UmMI Ji* privalo rastu 
k ieltv ir n uoto asm uoto, pa* k tek-

įpafto Mottoy Orderi, arba regi* 
ItruoloJ* grnmstota. o me« prtsiųai 
tur i k-iiiiaut,, EtoktriMc* Krymą 
PYKAI, e kryžių gau*l ui M-OO.

name nuo ypatų IlsigydAlusI^ 
pažiba llo k ryt U u». lemlau* j 
talpiname viena ii toklij padtl

NKW ORLEAN8. LA. Ltepn* *K Guodolln* IVltol-čl* priiluostom* Jumli IB00*at 
kis *tektri*ku krytiu. Pirmiau, rnuttejte kryStel gydo »tob*kllr>ir»i. Meldilatito *1 uos pristoti koo 
Crelčteiuial. SČSHYS HENKDIKTINKOS, HM DoupblM it . Ne* Orteaaa La.

THE DIAMOND ELECTRIC CRO88 CO..
06 MILMAUKEE AVĖ., D***t 27; CHICAGO, ILL

«
 Dykai pri- 
siusime 
kotu am aut 
pareikala-. • 
vimo musu 
NAUJA 
lietu visiką 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu.

Pasiskubinkite rasiyti, nes szventes artinasi.
Adresuokite teip:

Kelpscb & Co. 74 Centre St., Chicggo, III,
Succ. to KeljHi-b, Nore Ik o & Co.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Gaodotinom* tautiaikotn* ir baž-i 

nvtinem* Draugystėm* istdirb*:-^ 
Karu***, Atncrikosisiks* 
Weliawas, Hzarp**, Juos
tis, Kukard**, Ženklelius? 
Kepures ir dėl Marszalku'

' Guodounieins Kunigam* iszd 1 r 
ib*: -Kapas, A rastas, Dalaatl- 
Au*, Albas. Stula* irwurasbaž- 
.nytiora* parėdus. Visokį dzubf at- 
diek* artistiszkai in laik|.
' Noredamo* guodotino* Dr-tes, 
rarba guodolim Kunigu, kad Jutu

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuos* suszelpti savo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietu vai tižu,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DiTision 8t-, Chicago, 111.

Negirdėtas daiktas.
Gražiausios su puikiausiom* ant svieto 

kvietkom* gromatums popiero*. linkan- 
ezios ant gromatu ne tik in Lietuva, bet 
ir visur, su visokiai* gražiais apskaity
mai* kaipo lai: iu teveliua, brolius sese 
ris, kaimynus, draugus, pažystamus, vy
ru in paezia. vaikinu in mylima mergi
na, merginu in vaikina ir lt. VlsoSga- 
lunkai lietuviazku ir lenkiszku. Pn* 
popieru duodasi gražus drukuoli k u per
lai. Tusius* popieru su kopertais lik 
•5c. Kas prisius 35c gaus 12 popieru ir 
20c vert*altorėli. Už 1000 minėtu po
pieru 98.00, už 500 •4.50,už 100 •1.10.T«i- 
posgi pa* mane gausiu visokiu knygų, 
tzkaplieriu. raianežiu po 5 ir 15 daliu, 
pavincziavonlu, su graži* * abrozeliai* 
ir beabroseliu. medali k u. prastu isz (sil
kiniu abruzeliu su lieiuviszkom* ir len-! 
kiszhom* ms'delem* nuo 75c Iki •! .00 ui | 
100 stukiu. Rožancziai ir szkaplisriai I 
partraukti įsa Lietuvos. Reikalauju a- 
rentu lietuviu ir lenku pardavinėti viso
kius daigius Ir duodu gera uždarbi. 
Pa* mane galite gauti visokiu daigtu. 
Norėdami gauti atsakyme išdekite už 
2c. mark*. Adresuokite:
(18—9) ■ Mathesrs Žukaitis, 
37 Franklin St, New Hritain. Coan

Keletas žodžiu in silpnus ir ser- 
ganezius vyrus kurie reikalau

ja daktariszkos pa geibus.

LIŠKUM AS, ir ( 
visus kitus spei

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISrENSARY J iSgyoo visi 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yn 

------ SPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų 
Ijalistus šiaurvakaruose.

SAVIM

Vyrai M geliaidiom ir fllpnosi ns,*rom, taksUri, skaudamais kiauinie**. tytAMuf ausilpeėiimi). skaudMŽis autiilapiaimu. ūkti, 
eisi* auMgimai*. Misitfaukutiai* arba aetila»ii»tii* organai*, trstyįima* atminti**, asrviikums*. skaudėjimai krūtinėj*. ink*ti| liga, 
plauti* puste*, nusistsjbn** iiapum*. krituliai pnei aki*, nsgalsjimas atlikti savo pridsryUit|. skaudėjimas gaivo*. klapatyjanti* pa
raudimas, prieimanavima*. silpnumą*, msiankolija.nogsra* kvapas, patretyjima* apetito, puolimas plauki), VISIŠKAI IŠGYDOMI.

CnA/didicvVnc lidne- N^mtUaki nutrimai, uinuodyjima* kraujo. Varicocele, *isiw. 
dpCUJallJL&V0 HgvOi iMZMydomL Greicziausiau ixzK»djina* dei silpna vyra.

Innni ®vrai uubilpnlnti per bjauriu* paproezin* ir per*ldlrLlnia. silpni ir nervinzki ISZGY- 
JdUlll IJidl IM)M| >^> TiKKA GVAKANCIJA, ABBA PINIGAI HUGKAŽiNTI.

Dvkai Ihkai!
Kas prisiuntė 25c markėmis gaustuzi- 

na popieru su koovertai* ir dovanu lietu- ' 
vtszka dainų knygele naujai isz spaudo* | 
issejuse varta 15c. Popiero* su gra
žiom* kvietkom*. |>sveiksl*ia. pasvriki- 
nisaai* ir dainelėmis, 6 tuzinai už 81 00 • 
Agentai ant ju gerai pelno. Adresuok: I

V U k man.
Bos 14, Šia. W Brooklyn, N. Y.

aknr tu

Piatns Sala k i ne* 
labai iszirauzke*. o 
pas JI galia* atsi- 
vedyti, ne* Ji* turi 
puiku Ir tzalta ba-

ruska ocziszcsen* ' ) 
W arielka/cigaru* net i $ 

isz Havanos, o tszaigerus zaunį žmogus į | 
puiku užkandi kiekviena diena, tai |*u I < 
ilgiau su tamista kalbėti ne galiu. Lik Į 
sveikas turiu skubinti*. Prie to Ji* turi > 
puikia sale del.veaeliu ir mitingu ir pa- j 
klauso kiekvieno, o ypač* ui tlumocziu > 
susikalbėti anfcliszkai. Ateikite pas ma- j 
ne, o a*z jum patarnausiu ui dyka viso- J 
kluone reikaluose ir provoae. Atvažiavo j 
isz kitu miestu galite gauti pas manege-

Girdėdamas diena nuo dieno* jog 1 PctTllN SliikiN,
3321 Aubuni avė., Chk a<o, III.

(Tarp*' 33 oi. ir 33 pi ) 
Telsphonas Rooi 21.

daug lietuviu, knrie jieazkodatni tikro* Į 
daktariszkos pagelbos, taukiausiai pa
tenka in rankas tokiu daktaru, kurie vi
sai nieko neiazmanvdami apie gydymą 
vyriszku ligų, netik ka nepadaro ztnopii 
mažiausios naudos, bet dar liegedtezsai 
apipleszia. asz būdamas specijalistu vy- 
riazku ligų, pasiryžau praneszti lietu
viam, idant žinotu kur tikrai gali rasti 
teisinga ir atsakanezia daktariazka įtei
gei ba reikale.

Nemislyk jog jusu liga yra ueiazgydo- 
ma dėlto kad koki felczeria* ar studentai 
medikaliszkuoee institutuose ar dispen- 
ssrese negalėjo jus iszgydvti. Nesiduok i 
prigauti tokiem daktaram kurie žadeda 
mi gydyti dykai iki iszgyjimui arba isz
gydyti užsenejusia liga už kokius pen 
sius dolerius, pritraukia žmogų ir ne tik 
ka apluįia. bet dar labiau padidina liga 
ir apsunkina iszgydyma. Joki* geras ir 
atsakantis daktaras negydi* dykai, bet 
duos tiktai rodą.

Asz gydydamas ir tyrinėdamas vyriu
kas ligas su virszum 20 metu ne tik ka 
ingavau atsakaneziausia praktika, bet 
pasisekė man iazrasti, man vienam žino
mas gyduoles, su kuriom asz iszgydžiau 
tukstanczius vyru, sugražinau jiem svei
kata, tvirtuma ir vyriszkuma.

Mano ofisas yra inrengtas su virszum 
20 metu, turiu naujausio iszradimo ge
riausius instrumentu* dėl darymo egza
minu, elektriszkas gydymui maszinas, ir 
garsiausia ant svieto Koentgeno szviesos 
spinduliu maszina, su kuria galima ma
tyti per visa žmogaus kuna ir tokiu bu
du atrandu užsisonejusias ir pasisle pu
stas ligas.

Asz gydau elektra ir gyduolėm. Ma
no gydvmas yra naujausias, geriausias, 
teisingiausias ir tikriausias. Kožnam 
duodu tiesdariszka užtikrinimą iszgydy- 
mo. Mano prekes yra kožnam prieina
mos ir kožnas gali būt sveiku ir tvirtu 
vyru. Jokis daktaras ne susiligins su 
manim gydyme vyriszku ligų, nes asz 
savo gyduolė* ir būda gydymo laikau pa- 1 
slaptyje.

Asz iszgydau visiszkai kraujo užnuo- Į 
dyjima, reumatizmą, užsenejusias pa
slaptingas ligas ir ligas paeinanczias nuo ! 
žagimosi save ir iszdykumo. Jeigu turi 
gelyma kaulu, svaigimą ir skaudejima 
galvos, skaudejima po krutinę, sąnariu, 
nugaros ir strėnų, gelūna ar nepapras
ta plakimą szirdies, užyma ausyse ir gal
voje, drebejima ir vaikszcziojima kraujo, 
p&melinavusius paakius, puczkucziu* 
(spuogus) ant veido ar kūno, geltonas 
E lemas ar ronas ant bile kokios dalies 

uno, puvimą ar skaudejima ’gerkleje, 
užkietejima viduriu, bjaurius ir baisiu* 
sapnus, sunkuma ant koiu, indu busiąs 
akis, jeigu iszeina sėkla laike miego ar 
prie nusiszlapinimo. jeigu negali miegoti 
ar valgyti, jeigu esi nuoiatai nuvargęs ir ___________
pailst antis esi baugus, gėdingas, nusimi- j 
nes, užsirupines ir nustojęs vilties, jeigu 
lytiszkoe dalys yra nusilpneje teip jog i 
negali atlikti vyro pridervscziu ir netun I 
vaisiaus, jeigu esi užkrėstas kokia liga, I 
tai ateik ar raszyk pas mane, o asz duo- 
siu teisinga ir tikra rodą dykai.

Asz iszgydžiau ligas kurios žmogų yra 
kankine per 15 metu ir daugiaus, ir ku
riu kiti daktarai neinstengdami iszgydy
ti, pripažino neiszgvdotnom.

Asz iszgydau labai trumpame laike 
susiszlapimma lovoje bemiegant, kuris 
labai klapatina vyrus. Jeigu turi minė
ta klapata tai atsiszauk arba raszyk pas 
mane, o liksi iszgvdvtu ant visados.

Dr. B. M. R0*8, 175 S. Clark St., kam
po Monroe St, antro floro, Chicago, IU. 
Ofisas atidarytas kasdiena nuo 9 iki 4. 
Panedelio, Seredos, Petnyczios ir Suba- | 
tos vakarais nuo 7 iki 8:3a Nedeliojnuo _

F.PBradchulis
Attornej and Counselor at Law.

Chamber of Commerce BldA- Room 709.
8. E. Corner LaSal le A Wa*hington st*. I

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wteninteli* lietuwys adwok*taa, baigęs 
moksl| Jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weda pro*a* kaip ciwili*zka* teip ir 
kriminaliszka* wisuo*e suduos*.

Km. 1 (M W 1 Kth Cnr. Union St.
Telephone Cana) 484.

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicago* 
In Scranton, Pa. po nr,

421 Penu, m, Scranton, Pi

ko tvirtoj* puilsptyj*. U* tol lietuviai, kuris 
Ūktai reikalauta daktertesko* pagalbu*, togai

savo prlrimtoja.kalboje gali sus.askati ir gauti

Lietuviai, nori n U* Ji* gaatl pagelb* per gro- 
iate*. 1*1 kitu miestu, togai pilnai apraaso tavo

Visiems Dykai!
Ki*kvi«'nam. kur* prinųt itum ir ut 2^n- 
tu rr.Mrkį n - » j iietuv**k a knye^. ptmo
kibant* kaip nu<> uerniko ir vyrioko
nuv. i nsjirnv ’-lirdiiškų g.ilvnG ktaifin»n,
akduib-krutinti. Mr»’nų, pi.**jų. iinlp . ir 
VMiufių. tr Simuti/TUO, kobalto. 1llOffuA|<t,
duMilp'. <in tjMjinio ir pgį|Mrno raukų, kojų. Anlfu 
ktiuo dalių, puolimo plauku, tnimlančio k\ tjM, 
ptn'kų ktefLų nuM<1r£inin)'» tilezuh't. ktsip tl'ipr*

n j • įfir*\ ruky 11. . *r tt Mulu n.iu}A» vfli- 
r h t'i NTit tialhatiM*'* nuėsto uiu'to*. Af*i- 

listik »!•».) ru> ž*Hh» p»-r Imėkf r «la th ka*. A-ln-suo

l’IOl’l S|*H UI n HOI S8 
r “f. r.

* .1 S Ase.. tlIlHLO. II I ,

!LE**iLKATALIOGA?
Jame randasi apraszvmai su pa

veikslais ir prekėm, yvairiu elektro- 
magnetiszku gydanenu juostu, žiedu, 
padu, krutinės ir plaucziu apsaugoto
jo; inhelatoriu, daktariszku baterijų, 
visokiu geriausiu gyduolių, plauku ir 
usu augintoju; drukuojamu maszine- 
liu, painu, monu ir sztuku; elektrisz- 
ku žvakių stovyluku su laikrodėliais ir 
tt. Kas prisius už ac marke gausszi- 
ta katalioga dykai Raszyk szendien.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
3215 S. Morgan St., Chicago, III.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
"' ‘' varioiami (lel atradimo ligos

vyrų ligas 
jų SPECIJA- 

negu sudėjus

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI
z.# . • Nuo 10 ryto iki 4 ps piety, ir nuo 6 iki 7 vakare.Offino valanda. į KudUiomt ir per tverte* nuo 10 iki 12.

State Medical Dispensary, |
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL.

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
lisikirpk kitą, no* ne vtiado* et* iaikraityjs. Šita* yra ęeras dėl egzamino M X-Spinduliai*.

Gvaraatuotam* pilng iugydyma
Paarkainciauaial r yda o »i»>>k>aa parH-p'aa 

ir pavilaiiaea lųtaa. kaip a aitai lt* M aairOK-a, 
plaorilu. lakatu, pilvo. S*|'” akamtriimua. 
tilpo* atminti, dvaaiazka nBailpima. Iruazkaa 
silpnybe*. arteliam*. sutinimą, veši. Myksite 
ims moteris, kraujavime lt (L. nervu liras, po- 
<l*<ra. reumatiima dusinimą, paraiyilu ir tL 
Prassaliau <umt*. rida u eirodyroo liras, vi
sokius sutinimus etr. Nervlszka* liras rvdau 
su pareit* geriausiu eb-kjlįtezku prietaisu.

T.yl lusteli tlatiu Iikau 
isrrydau per knlcla dienu, kraujo nd- 

nuodijimus. i<G iir»» toStoni lierinia. rau
das gerkle) Ir luimuj. nosį j. aky: • ir ausys*, 
netekime vyrUkumo. lytum nusilpoejima ir tu 
r yda u kuvpaark minriaumat ir g va ran
tuoju Pilna liily^ytns Chro- 
niaikoa ligoi yra mano spnęia- 
lllikOmb. Gwsidab<i<> nevartoju. Nuo-

C»* ras tvotame

djmu- tel yra mauc pridirjitc.

DR. LANDĖS
Sipitolial* apeųisliite*.

132 E. 24-ta sL, kam** Lesta

DR

NEW
Leiington ava,

Valandos:

Nerallntl 
siyUlaūaka; 
InM tikėjimo.

Šiltoku visokio** 
Lebanoo Bellevu* 
U u* pi toL PLrektoriai

nuo 9 ryto ik' f vakare, 
tuo 8 ryto iki 4:po pinu, 
aaabiajkal atsilankyti, 
a; būtinai reikalaujama

»k»re. Nedėliota* 
p tol u.

i praktika 
rnivvraity 

Instituto.

foi*PEft7į

Mechanics and Laborers’ Protective Association.

Sziauniiarine kerte Clark i Madison SL
o floras, Room 505, Atwood Buildiiis, Chicago, 111.

Atkreipkit lietuviai meistrai ir darbininkai savo alyda ant saito paveikslo, 
kurs yra azaltiniu apgynimo darbininku,gyvenancziu Amerikoje, agųlnei visu lis- 
luvitLir parodymas kaip mes turime suprasti bud* ir apie augsztesnius reikalas, 
be kuriu mes negalime alaakancziai gyvent sztame k rajuje Taa yra gyvasis (šal
tini* augszrziaus jtamineia draugyste, kuri yra inkorporuota pagal Illioojas* 
valstijos liesas, su stock capitolu 8100.000 00, kad galėtu su tais reikalais užsiimi- 
rieti. Tai ir mes lietuviai neatsitikime užpakalyje kitu, stokim sykin prie to už
manymo. Jau keli szimtai lietuviu yra susipažinę su ta draugyste ir yra užganė- 
dinti. Tai dabar draugyste pasistengė praneštu ir toliau* gyvenantiems Ameri
koj heimiams. kad galėtu koresponduoti ir isz k.iu m esti, su ja k- n-s; ondentsl y 
raszydm^i in draugyste turi indeli už 2c marke, o gausite pilna . n forma c s lieta- : 
viszkoj kalboj; raszykite ant augszcziaus padėto adreso: Szi draugyste reika
lauja lietuviazku agentu po visus lietuviais apgyventus miestus.

Su guodone,
Mechanie* and Laborers’ Protective A*soeiatkia.

LIETUYYIUJDAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno fub. Ssauliu pavieto.

"Eo

i
S
L 
I

S į 
1

KAD

723 W. 18th Street
Kuo 8to* iki 12tos ryto.

Telefoną*: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvieno* 

aptiekoa

Pranešu visiems savo tautiediams ir 
ko^tumeriams kad a^z perkėliau savo eito- 

'i ra l^Jkrodžiu, Laikrodėliu, graznų ir 
! MfaShkV fe § Muzikaliszku instrumentu isz po No- 

3340 Fisk M. po No. 3305 A u bu m avė- 
kur žymiai padauginau visa tavora teip- 
kad dabar pas mane gali gauti viską k|' 

Įtik ko reikalauja isz virez paminėtu daiktu. Teipogi ežia 
• taisau laikrodžius laikrodėlius ir visokius muzikaliazkusio’

jo metodą ;hv’ HtrUraentU8- ^as turite ka ant pataisymo ar reikalaujate 
u j ko naujo iaz virsz paminėtu daigtu, meldžiu pas manę nau

joje vietoje atsilankyti, o asz pasirūpinsiu kiekvieno rei
kalavimus kuogeriausiai užganėdinti. Su guodone

J. IIRAUSKIS, 3305 Aūbam aie. CHICAGO, ILL.

ANT PLI-
UŽŽELTU.

ir praszalinli h- 
Europeiszko 

o su kurio ro-

ž 3^ 
H" 
& S
AR SLENKA 
AR NORI
KOSGALVOS

Kurie nori 
gas, tegul kreipiasi 
Prof. ir Dr. 
d* tukstaneziai 
paaigelbo vien tik 
geniazka užsilaikyme

Klausenti rodos per j gromata* adee- | 
suokite teip: į

J. M. Bruntlea Co.
New York A Brodklyn, U. 8. A.

Ddm;iarfkaip 
30 metus isitncgiBtas! 

f Dr. RICriTERO 
F wlsam 8wletul žinomu 1

“ANKE R “(Inkarinis) 
PAIN EKPELLER. 

yra geriausia gyduole s«o 

Rbtumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt. 

ir visokiu R^eumstissku 
sksudšįimu.

u ir "boc. pss visus 
tptiekorius srbs psk 

L Fe A«s RkMer & Co., j 
[L 215 Pearl Street, A 
1^^ New York.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING, 
Union Stock Y ards Chicago 

KAPITOLAS ir SURPLUS $283.000.00.
VIRSZININKAIt

S.R.FIynn. Prezidentas. J.A.Spoor, Vice-Prezidenlas. t. J. Fitzgsrald, Kasteriass A*A

DIREKTORIAI:
Loui* F.Swm. ik Swift & Co. .

James H.Ashby, ii U. S. Yard & TrsnsH J* 
Sam i A.McClean Jr..li Contin. Packi®!
Arthur G.Leonard, ilU.S. Yard *Tran»lt<» 
Levi B. Ooud. ii Doud & Keetsr.

S. R. Flynn.ii National Live Stock Bank. .
Šita banka priima ant užkavojimo pinigus nuo 81.00 iki didžiausiai sumai U 

už sudėtus pinigus moka 3 procentą, via visi Stock Yardų darbininkai K*1 
pasidėti savo pinigus luojaus, kai p tik gauua algas, i r už padėtus gaus 3 procent|

P.AValentine, ii Armour & Co.
Nelson Morris, ii Nelson Morris 4 Co.
Jesse P.Lyman, ii Hammond Co.
John A Spoor, ii U. S. Yard & Transit Co.
Frederick 8. Winston, Aitomey.
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