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Politiszkos žinios. sivienyjimo. Kiekvienas jų 
kritikavo vedamų prezidento 
Roosevelto ir generoliško pro
kuratoriaus Knox’o politikų; 
kiekvienas jų stengėsi daro- 
dyti, kad abudu tie viršinin
kai, kurie ypatingai turėtų 
būt įstatymi} dabotojais, vi
sai neprisilaiko teip vadina
mų Shermano įstatymų prie
šai trustus, per ką prigelbėja 
traktams augti ir tapti valdo
nais visų i muši} laisvos res
publikos ukėsų. Dabar tie 
trustai esu įgiję čia tokių ga
lybę, kokios .jiems pavydi 
ne vienas iš despotiškiausių 
Europos valdonų. Svarbiau
siu susirinkimo užgyrimti yra 
— 1904 metuose sušaukti į 
Washingtonų nacijonališką 
kariautojų priešai trustus 
konvencijų, ant kurios taptų 
suorganizuota nauja politiška 
partija, kurios užduotim bu
tų: visais pragumais kovoti 
prieš trustus. "sTa partija se
kančiuose rinkimuose statys 
teipgi savo kandidatus ant 
Suvienytų Valstijų preziden
to ir vice-prezidento; kandi
datu ant prezidento, kaip tūli 
to judėjimo vadovai nurodo, 
busiųs William R. Hearst, 
žinomas išleistojas kelių di
džiausių amerikoniškų dieni
nių laikraščių (N. Y.Journal, 
Chicago American, San Fran- 
cisco Examiner), kuriuose jis 
nesykį buvo aštriai prieš trus
tus užsimojęs. — Dabar to 
kariautojų prieš trustus susi- 
vienyjimo šalininkai, ypač-gi 

Amerika-
Pereitų petnyčių telegramai 

pranešė, buk Beirute,vyrijoj, 
tapęs turki} nugalabintas a- 
inerikoniškas vice-konsulius 
Magelssen.. Ta žinia kaip 
bematant; sukėlė visas Suvie
nytas Valstijas ant kojų,ame
rikoniški laikraščiai pakėlė 
visų kryžkarę prieš turkus, 
reikalaudamai, idant ,,Dėdė 
gamas" nieko nelaukdamas 
imtųs užsuvaldymoTurkijoe. 
Prezidentas Roosev^lt tuojau 
įsakė admirolui Cotton, esan
tiem Europos vandenyse, su 
trimis kariškais laivais plauk
ti perTerpžemines jūres į Sy- 
rijos pakraščius ant grūmoji
mo sultano valdžiai ir apsau
gojimo gyvasties ir turto kitų 
gyvenančių čia Amerikos pa
valdinių. Pasirodė vienog, 
kad vice-konsulius Magelssen 
gyvena sau sveikas ir gyvas, 
kad žinia apie jo nugalabiji
mų buvo visai klaidinga. Tei
sybė, jam važiuojant Beiruto 
ulyčia koks ten turkas buvo 
ant jo užsimojęs, bet tuomi 
viskas ir užsibaigė, konsuline 
nebuvo nė sužeistas. Triuk
šmo vienog pridaryta daugiau 
negu reikia, ir nežiūrint ant 
atšaukimo neteisingai pagar
sintos žinios apie užmušimų 
viee-konsuliaus, prezidentas 
Rooeevelt savo įsakymo, duo
to admirolui Cotton plaukti 
į Sy rijos pakraščius, neatšau
kė; Suvienytų Valstijų laivy
ne, stovėdami Turkijos van-‘ 
denyse, turės mat kas valan
da priminti šaitanui, kad su 
„Dėde Sarau” — tai ne j Uo
kai, kad už menkiausių skriau-

- dą savo valdinių Turkijoj jis 
mokės atsakančiai užsistoti 
Ir nedorėlius turkus nubau
sti. Toks Suvienytų Valsti
jų pasielgimas ne visoms Eu
ropos viešpatystėms patinka, 
Francuzija gi su pasityčioji
mu klausia, kokioms tiesoms 
pasinaudoja Suvienytos Val
stijos grasinti Turkijai kare. 
— tos pačios Suvienytos 
Valstijos, kurios nepavelijo 
Vokietijai ir Anglijai išjieš- 
koti savo teisingas reikalavi
mus nuo Venezuelės?

Kolumbijos kongresas at
metė sutartį aut nukasimo 

; - Panamos kanalo ant tokių iš
lygų, kokias Suvienytos Val- 

* rtijos statė. Dabartinis Ko
lumbijos prezidentas Marro- 

■’ -ąuin, kurs yra prilaukus Su- 
vienytoms Valstijoms ir vei
kė kų tik galėjo, idant ta su
tartis butų padaryta, iš savo 
kongreso pasielgimo yra labai 
neužganėdintas. Jis todėl 
dabar patarė Suvienytoms 
Valstijoms savo propozicijas 
perstatyti kitokiam pavidale, 

|, ant kurio kongresas galėtų 
fį sutikti. Iš atmetimo sutar

ties neužganėdintas ne vien 
Marroųuin, bet ir daugumas 
kitų prakilnesnių šalies gy
ventojų, kadangi jie mena, 
jog Suvienytos Valstijos gali, 
ant galo, perkeisti savo norus 
nukasimo kanalo per Pana
mos susmaugų ir pradėti jį 
statyti per Nicaraguų. Tas 

| Į . gi ne labai butų geistina, ka
dangi nukasimas kanalo per 

|į: Panamų daug galėtų prisidė
ti prie pakėlimo ekonomiškų 
sanly^ų neturtingoj Kolum
bijoj.

Dideliame National teatre, 
Washingtoue, pereitų sanvai- 
tę atsibuvo skaitlingas poli- 

’tiškas susirinkimas, kuriame 
dalyvavo daugelis senatorių, 
kongresmanų, šiaip visokių 

J augštų urėdninkų ir keletas 
<;• tūkstančių žmonių. Ant su

sirinkimo kalbėjo geriausi 
kalbėtojai, ypatingai sųnariai 
kovojančio priešai trustus su-

laikraščiai giriasi, kad šis 
nutarimas esąs sukėlęs didelį 
neramumų trustų valdonų 
eilėse. Ar teip vienog yra. 
ar trustų magnatai ištikro 
laukia kokio nors pavojaus 
iš tos pusės, galima abe
joti. Kokiais tie trustinin- 
kai ne butų, jie visgi nėra 
teip naiviški, kad nenumany
tų, jog pakolaik dabartinė 
politiška ir draugijos tvarka 
viešpatauja, pakolaik viešpa
tauja paremta ant kapitaliz
mo pamatų produkcijos siste
ma, jokia kova prieš trustus 
neįstengs nė jų galybę susilp
ninti, nė jų tolesniam ugiui 
kelių užkirsti. Jeigu jie ka
me nors mato sau jiavojų — 
ir jie be abejonės mato, — 
tai tik ne minėtų kariautojų 
prieš trustus eilėse, bet visai 
kitoj pusėj: jie mato tų kas
kart smarkiau augančiame ir 
pajiegas įgyjančiame judėji
me pačių dirbančių žmonių, 
politiškai besiorganizuojan
čių darbininkų, ant kurių 
vėliavos trumpai ir aiškiai 
parašyta: revoliucija draugi
jos sutaisyme, socializavimas 
įrankių ir šaltinių išdirbys- 
tės ir turtų. 

Išpanija.
Iš laikraščių pranešamų ži

nių matyti, kad Išpanijoj ne
tolimoj ateityj laukiama ne 
menkų sumišimų ir gal užgi
mimo tikros revoliucijos. Vi
sos gyventojų luomos, kai
miečiai buržuazija ir rankpel
niai labai neužganėdinti iš 
dabartinių valdžios šeimynin- 
kavimų ir juo toliau, juo 
smarkiau kįla priešingas val
džiai judėjimas. Svarbiausiu 
tame judėjime veikėju yra 
republikoniškoji partija, ku
ri veda smarkių agitacijų ly
giai tarp paprastų gyvento
jų, kaip ir kariaunoj. Pa
čiam Išpanijos sostąpilyj, 
Madrite, revoliucijiška agita
cija kasdien darosi smarkes
nė. Darbininkiškas judėji
mas lygiai auga. Neseniai 
anarchistai bandė iššaukti 
net visatinų darbininkų strei
kų, vienog jų pasistengimai 
užsibaigė vien nedideliais

streikais, užgimusiais vienam, 
kitam mieste. Darbininkiš
kos organizacijos vienog spar
čiai žengia pirmyn, auga į 
spėkas ir sąnarių skaitliniu. 
Tuo tarpu tūlose darbo šako
se užgimė krizis, ypatingai 
darbuose prie triobų statymo. 
Viename tik Madrite švenčia 
be darbo apie 20 tūkstančių 
darbininkų. Bėgyje 1890 iki 
1900 metų pramonė čia buvo 
pilname žydėjime, statyta 
dirbtuves ir fabrikus, tvėrėsi 
kompanijos su 800 milijonų 
pesetų (apie 160 mil. doliarų) 
ir daugiau kapitalo, liet tik 
ne ant Ilgai pateko: po trum
po žydėjimo ūmai įvyko kri
zis, bankrutijimai pramoni
ninkų, atsiradočielos armijos 
bedarbių. Nežiūrint vienog 
ant teip didelio sumažėjimo 
darbų ir uždarbių, dirbančios 
luomos yra apsunkintos dide
liais mokesčiais viešpatystei. 
Ne įstabu todėl, kad žmonių 
neužganėdyjimas juo labiau 
apsireiškia, o valdžios, ažuot 
pasirūpinti kaip nors apie 
pagerinimų žmonių gyvenimo 
sanlygų ir tuomi stengtis jų 
neužganėdyjimų nutildyti, 
griebiasi kitokių, joms pa
prastų, vaistų: jiersekiojimo 
ir kalėjimų.

Mieste Alcalla dėl Valle, 
provincijoj Cadiz, darbinin
kai pakėlė streikų. Kad pri
duoti jam didesnį ženklyvu- 
mų, straikieriai sudarė ant 
ulyčių demonstracijas. Ant 
išvaikymo demonstrantų at
vyko žandarmerijos pulkas, 
kurių straikieriai pasitiko ak
menimis ir vėzdoms, o |>aga- 
lios ir šūviais. Vienas žan
daras likos užmuštas, keli su
žeisti. Po susirėmimo su 
žandarais visas streikierių 
būrys vaikščiojo miesto uly- 
čioms, daužydami duris ir 
langus dirbtuvių ir krautu
vių ir imdami viską,kas jiems 
pakliuvo; ypatingai jie mėgo 
imti ginklus. Galiaus visas 
būrys susirinko ties rotuže ir 
čia, rėkdami ,, Mirtis tiro
nams”, ant rinkos sudegino 
miesto archivų.

Vitte
Maskolįja.

Finansų ministeris 
gavo dimisijų ir tuojau tapo 
pakeltas ant urėdo ministerių 
rodos prezidento. Jam pa
vesta teipgi į trumpų laikų 
užbaigti pirklystės tarybas 
su Vokietija, ir jis pasilieka 
vyriausiu viešpatystės turto 
užveizėtojo. Į jo vietų finan
sų ministerių likos paskir
tas Pleske, buvęs iki šiol cie- 
coriško viešpatystės banko 
prezidentu.

Vidaus dalykų ministeris 
Plehve paskyrė komisijų, ku
ri ateityj turės rūpintis apie 
gesinimų šen ir ten užgeman- 
čių darbininkų streikų. Ko
misija duos prisakymus areš
tuoti darbininkus ir per prie
vartų statyti juos į darbų, o 
besipriešyjRnčius, ypačgi 
streiko vadovus, administra- 
tyviškais keliais gabenti į 
Siberijų. Kasžin tik, kokių 
rodą duos sau komisija su 
anais dešimčiais tūkstančių 
darbininkų, streikuojančių 
ir maištus keliančių dides
niuose pietinės Maskolijos 
miestuose, kaip antai Kijeve, 
Odesoj, Baku etc., su kuriais 
jokios rodos negali gauti ne 
tik policijantų ir žandarų 
gaujos, bet nė siunčiamos 
ant beginklių ir badu stim- 
pančių žmonių kariaunos. 

Balkanų pussalis.
Macedoniečių ir bulgarų 

kove su turkais verda. Nėra 
tai karė, bet vien užpuldinė
jimai atskirų būrelių vienų 
ant kitų, galabyjimas gyven-

tojų, deginimas namų ir kai
mų, be jokios tvarkos ir tan
kiausiai. ištvirkusių, godžių 
ant pasi|>elnavimo kareivių. 
Ties Smilovo }>ereitą petnyčią 
įvyko smarkus susirėmimas 
šešių turkiškų batalijonų au 
3000 [msikėlėlių. Panikė lė
liai likos baisiai sumušti, kri
to jų negyvų apie 1 tūkstantį 
žmonių, nerokuojant daugy- 
bės sužeistų. Iš turkų pusės 
užmuštų ne daugiausiai. 
Adrianopoliuj pa>ikėlėliai su 
dinamitu išlėkdino į orą ka- 
tarmes ir jtadegė miestą. Mie
stas yra beveik visas liepsno
se. Gyventojus a|>ėtnė dide
lė baimė ir jie pradėjo liėgioti 
iš miesto, išlikdami visą savo 
turtą ugnyj. Geležinkelio 
stacija Eški teipjau su dina
mitu tapo į padanges išnešta, 
prie ko keliolika geležinkelio 
tarnų ir urėdninkų užmušta. 
Pamariniame mieste Vaši Ii ko 
likos į orą išlėkdintas jūrių 
žibinčius. Iš Uškub praneša, 
jog ten buvęs pradėtas bom
barduoti Aust rijos kon su liaus 
namas; namui vienog nedaug 
blėdies padaryta. Turkijos 
kariškam ministeriųi prane
šė, jog neužilgio turėsinti už 
gimti revoliucija apskričiuoee 
Keres, Strumica ir Raslog. 
Tuose a|*skričiuose daugelis 
bulgarų gyvena. Karės mi- 
nisteris išleido tuojau įsaky
mą, idant revoliucija butų 
tuojau užgesinta, neduodant 
jai plačiau įsivyrauti. Dip- 
liomatiškas Serbijos pasiunti
nys Konstantinopoliu  j prane
šė šaitanui, jog du Serbijos 
kariaunos skyrių traukia į 
parubežį, idant sulaikyti al- 
baniečių užpuolimus. Ties 
Saloniki užgimė keletas ma
žesnių susirėmimų. Bulgari
ja pasiuntė pulką kariaunos 
į Kostendil į pagelbą saviš- 
kiems. Didžiausios Įiasikėlė- 
lių pajiegos laikosi apskrityj 
Saloniki.

Bielgrade atsibuvo skait
lingas susirinkimas, ant ku
rio buvo karštos kalbos laiky
tos. Po susirinkimu priimta 
rezuliucijas, simpatizuojan
čias su revoliucijiška judėji
mu Macedonijoj ir šaukian
čias valdžią remti (>asikėlė- 
lius.

Isz Lietuvos. 
Ikz Vilniaus.

Į Vilnių atsilankė dabar 
,,miestinių ir primiestinių 
kelių akcijonierių draugy
stės” i'irrasėdis Maksimov. 
Mieriu jo atsilankymo yra 
padaryti sutartį su miesto 
valdžia apie perdirbimą da
bartinių Vilniaus arklinių 
tramvajų į elektrikinius.

Vilniaus kariško apskričio 
viršininkas perstatė miesto 
galvai reikalingumą pastatyti 
naują tiltą per Viliją kariš
kiems tikslams. Savo atsilie
pime jis klausia, ar ant pasta
tymo tilto neapsiimtų miestas 
nuo savęs paskirti dalį kaštų. 
Tiltas turėtų būt geležinis; 
vietą jam renka centrališkoj 
miesto dalyj, netoli Puškino 
skvėro.

Sudegus gr. Tiškevičiaus 
gariniam malūnui ir suriš
tiems su juo spyžiniu fabriku 
ir medžiu piovinyčia, daugy
bė darbininkų pasiliko be 
darbo. Teipjau apie 20 dar
bininkų neteko darbo mecha
niškoj dirbtuvėj Rutkevi- 
čiaus. Mat savininkas jos 
numirė ir dirbtuvė likos ant 
tūlo laiko uždaryta.

Matematikos mokytojas 
Luką vski atidengia šįmet Vil
niuje privatišką, 2ro sky
riaus, vakarinę keturių 
kliasų mokyklą su gimnazijos

programų. Egzamenai no
rintiems į tą mokyklą pastoti 
prasideda 20 d. pi u tęs, lek
cijos gi — nuo 1 d. rugsėjo. 
Mokestis pirmose dviejose 
kliasose po 80 rublių, trečioj 
ir ketvirtoj kliasoj po 100 
rublių ant metų. Baigusie- 
jie tą mokyklą gauna diplio- 
mą ir tiesas įmigusių keturias 
kliasas gimnazijos.

Žinomas Vilniuj pirklys 
Smazenevič aplaikė laišką, 
kuriame reikalauta,kad pirk
lys Į»adėtų išskirtoj vietoj 
200 rublių, o jei ne. tai jis 
busiąs nužudytas. Pasirašy
ta: ,,komitetas*'. Sniaženevič 
paženklintoj vietoj padėjo 
tuščią kopertą ir į m prašė jk>- 
licijos padalinti. Pseudony- 
nas, pasirašęs „komitetu”, 
neužilgio atėjo ir tikėdamas, 
kad ras čia reikalautus pini
gus, ko[>ertą pasiėmė, liet 
tuojau likos suareštuotas. 
Buvo tai virėjas Martuševi- 
čia, tarnaujantis valginyčioj 
„Bristol”, to paties Smažene- 
vičo namuose.

Nuo 1 dienos rugsėjo šių 
metų, prie Vilniaus }»aišymo 
mokyklos atsidaro tepliory- 
stės mokykla. Kursas yra 
3 metai au sekančiu progra
mų: Imi metai — tepliorystė 
nuo negyvos natūros; 2ri me
tai — teplionė galvos; 3ti me
tai — teplionė plikos natū
ros. Vyriausiais instrukto
riais yra akademikas Trutnev 
ir tepliorius Riliakov.

Iš Vilniaus gub
Nuo 8 iki 15 d. liepos visoj 

Vilniaus gubernijoj susirgo 
gyvulių: dviejose vietose AŠ- 
menų Įiavietyj si by risk u ma
ru susirgo 2 arkliai ir abudu 
išdvėsė; Lydos pavietyj susir
go 5 arkliai; kiaulių rože Ly
dos pav. susirgo ir pastųio 8 
kiaulės; Šventėnų ir Asmenų 
pavieniuose sibyrišku maru 
susirgo 80 kiaulių, iš jų 61 
pastipo.

Pirmoj pusėj jaunio mėne
sio visoj Vilniaus gubernijoj 
gaisrų buvo 34,kurie užgimė: 
nuo negerai užlaikomų kami
nų 3, nuo neatsargumo*!, nuo 
padegimų 2, nuo perkūnijų 
12 ir nuo nežinomų priežasčių 
16. Ugnies įdaryta pra
gaištis apskaityta ant 23548 
rublių.

Netikėtų mirčių buvo 27, 
tame skaitliuje 8 likos per
kūno užmušti.

Vagysčių papildyta 13; j>a- 
vogta visokių daigtų vertės 
už 269 rub. 40 kap.; grynais 
pinigais pavogta 704 rub. 14 
kap.

Arklių pavogta: Dianos pa
vietyj 4, Lydos pav. 4, Aš
menų pav. 3, taigi išviso pa
vogta 11 arklių.

Jiezno valsčiuje, Trakų pav. 
iškrito smarkus ledai, kurie 
daug blėdies javams pridirbo. 
Tų pragaištį aprokuoja ant 
puspenkto tūkstančio rublių.

Iš Vitebsko gub.
Keletas Petropilio profeso

rių, susitarę su tūlais Rygos 
kapitalistais, parengė šįmet 
gydinyčias dvare Meddum, 
15 verstų nuo Dvinsko. Įtai
syta čia laboratorija valgo
miems produktams ištirinėti, 
saulinės maudynės, Švediška 
gimnastika ir tt. Ligoniui 
prižiūri keli profesoriai - ir 
privat-docentai kariškai-me- 
diciniškos akademijos. Į tų 
naujų ,, kurortų” žmoniųdau- 
gybės suplaukia.

Tūlose vietose Vitebsko gu
bernijos smarkus ledai dau
gybę pragaišties pridirbo. 
Sodauninkams, daržininkams 
ir ūkininkams padaryta blė
dies ant 100 tūkstančių rub
lių. Miestelyj Biešenkovi- 

čiuoae ledai išrausė 8600 lan- 
g<l- J

Ik tiorodoko, Vitebsko 
gub.

Vitebsko gubernatorius įsa
kė, kad nuo rudens šių metų 
kiekvienas namų savininkas 
miestelyj, tie»( savo sėdyba, 
išsodintų ulyčių pakraščius 
medžiais, turinčiai bent 6—8 
metus šen ūmo, atokume dvie 
jų sieksnių nuų kits kito. Pa
sodintus tokiu bildu medžius 
savininkas turi prižiūrėti nuo 
pagadinimo ir sužeidimų, 
vietoj-gi nudž u vašių urnai 
pasodinti naujas.

Turi būt

Ik BeloMoko (Baltstogės). 
Grodni) gub.

Liepos 21 dieni} likos čia 
užmuštas |K>licBot4tarnas. tū
las Lobanovski j Grįžtant jam 
namo |>o apžiūrėjimui Įtaskir 
toesau miesto dalies,ant Pies- 
kinės ulyčios kerties kas toks 
suėmė jam iš užpakalio ran
kas. Policista^ atsigrįžo, bet 
toj valandėlėj kirsta jam į gal
vą ir jis ant vieko* sudribo, jio 
ko jam likos uoluotos da trįs 
žaizdos į kaklą |r krutinę. Už-, 
mušimas atliktą* aky vaizdo je 
skaitlingos puldikos, užpuoli
kų buvo apie 10 ypatų. Jie 
teip sparčiai mųkėjo su savo 
auka atlikti i| teip greit iš
bėgiojo, kad »ė vienas iš jų 
netapo sirgau
ĮNilicistas Lobą no vski buvo 
}>er daug uolus )<avo pašauki
me ir ne už gerus darbus jį 
teip skaudžiai Nubausta.

Bėgliškos Mokyklos 
Mas ko Ii joj.

. Maskolijos apšvietimo mi
nisterijoj buvo pakeltasklau- 
simas, ar galirpa baigusius 
reališkas mokyklas priimti į 
universitetus, ar palikti vis
ką po senovei! Klausimas 
ilgai svarstėsi, menama buvo, 
kad nuo šių motų bus leista 
reališkų mokyklų mokinti
niams pastoti į ii n i versi tetas, 
tuo tarpu dabarl tą klausimą 
išrišo atbulai: į jokį Maskoli- 
ja* universitetą i realistai ne
gali būt priimti į

ZemdarbyKtes draugystės 
Lietu toj.

Lietuvoj yra keletas susi
tvėrusių teip vadinamų žem- 
darbystės draugysčių, kurių 
mieriu yra rūpintis apie pa
gerinimą ir pakilimą žemdar- 
bystės, sodauniu'kystės. gyvu
lių auginimo *ąr tt. Tokios 
draugystės, žinoma, susitvėrė 
vien iš didesnių žemės savi
ninkų. taigi dvarponių; ūki
ninkų į jas nepriiminėta, ka
dangi jie, kaipd žmonės tam
sus. nieko, girdi, apie žem- 
darbystės reikalus neišmano. 
Teip bent tų (draugysčių są
nariai teisinos, ištikro gi pa
prastų ūkininkų! neįleisdavo 
vien dėl to, kaxį ponams ne
smagu ant vienoj suolo sėdėti 
su mužikais. Progresas vie
nog visur apsireiškia, net 
pilnose persisentįjusių prieta
rų bajorų smegenyse. Teip 
antai dabar Minbko žemdar- 
bystės draugystės sąnariai, po 
ilgų ir gana karčių ginčų, 
nutarė į sąnarius priiminėti 
ant toliaus ir paprastus kai- 
miečius-ukininlcus, su to
kioms jau balso tiesoms kaip 
ir „ponai”. Žeifidarbystės-gi 
ministerija tą nutarimą pa
tvirtino. Gal su laiku tą pat 
padarys ir kitos (draugystės.

I
Rūpestis apie pakėlimą 

pramonės Lietuvoj.
Maskolijos žemdarbystės 

ministerija, „ant praplatini
mo pramonės šiaurvaka
riniame krašte ir su
teikimo atsakančių uždarbių 
beturčiams gyventojams”, 

žada neužilgio pasirūpinti 
apie organizavimų vilnų ver- 
pinyčių Lietuvoj. Tos ver- 
pinyčios savo išdirbiniais tu
rėtų aprūpinti ne tiktai rei
kalus vietinio krašto gyven
tojų; bet teipgi ir visas vidu
rines Maskolijos gubernijas.

Ik Kauno.
Pasirodo, kad Kauno lietu

viai pradeda jau atsibusti iš 
amžino miego, pradeda pažin
ti, kad lietuviais esu. Šįmet 
prieš užgavėnes buvo pareng
tas čia lietuviškas vakaras 
su dainoms, dekliamacijoms 
etc., o po tam šokiai. Viskas, 
žinoma,buvo parengta be val
džios daleidimo. Gaila, kad 
nebuvo loštas joks spektak
lius. Dainininkų choras ne 
mažas ir iš jo dainų publika 
buvo, galima sakyt, užganė
dinta. Iš svečių buvo ir to
kie, kų menkai lietuviškai 
moka, bet kiek galėjo, sten
gėsi lietuviškai kalbėti, ypa
tingai mergelės. Tas vaka
res ant įdėtinių sulenkėjusių 
lietuvių visgi savo įtekmę pa
darė, daugelis jų tyčiomis 
pradėjo lietuviškai mokintis.

Kaune ant geležinkelio sta
cijos pradėjo dąbar lahai tan
kiai daryti kratas. Kratas 
daro parubežiniai kareiviai 
drauge su raudonsiuliais. 
Ant stacijos jie teip ir šnai
ruoja į kiekvienų pasažierių, 
teip ir t^ko, kad tik kų su
griebti. Jeigu tik koks nors 
žmogelis pasirodo jiems nu- 
žiūrėtinų, tuojau padaro pas 
jį revizijų. Tankiausiai jie 
turi su ilga nosia pasitraukti, 
bet tas žmonėms begalo jau 
įkiro.

Lietuviškas knygas Kaune 
labai sunku gauti: gabento
jai retai čia užkliųva, nors 
reikalaujančių lietuviškų 
knygų ir laikraščių skaitlius 
kas syk didinasi.

Svogeris.

Ik Kauno gub.
No 327 p. m. „Gazeta Pol- 

aka” paduoda žinias, kiek 
buvo užtraukta 1901 
m. skolų ant Kauno 
gub. žemės. Iš privestų 
ten skaitlinių matome: žemi
niam Vilniaus banke buvo 
užstatyta už 18707627 rub. 
2225 turtai (ūkės), apimanti 
485019 dešimtinių žemės; že
miniam Peterburgo — Tūlos 
bankebuvo užstatyta už3994- 
543 rub. 436 turtai — 85158 
deš.; žeminiam bajorų banke 
(viešpatystės banke) — už 
2929195 rub. 197 turtai — 
110232 deš., taigi išviso už 
25631365 rub. užstatyti 2858 
turtai apimanti 680407 dešim
tines, t. y. apie 38% visos 
bajorų žemės; be to žeminis 
ūkininkų bankas (viešpatys
tės bankas) paskolino 97940 
rub. ūkininkams; taigi išviso 
buvo užtraukta 1901 m. ant 
Kauno gub. žemės 25729305 
rub. skolos. Trijuose pirmu 
tiniuose žeminiuose bankuose 
ant vienos užstatytos dešimti
nės išpuola apie 37 rub. 67 
kap. skolos: Peterburgo — 
Tūlos banke išpuola 46 rub. 
91 kap., Vilniaus— 38 rub. 
57 kap. ir, pagaliaus, bajorų 
banke — 26 r. 48 k. skolos.

Daugiau kaip | užstatytos 
bajorų žemės, kasmet po du 
kartu esti statoma 
ant licitacijos už 
neužmokėjimų pusmetinių 
procentų. Pvz., spalių mėn. 
1902 m. buvo pastatyta ant 
licitacijos Vilniaus banke 
249 turtai su 76262 deš. už 
1610768 rub. ir bajorų banke 
— 18 turt. su 11354 deš. už 
553161 rub. skolos. Didžiau
sias plotas licituojamosios že
mės išpuolė ant Šiaulių pa- 

viečio — 34878 deš. už 1569- 
497 rub.; paskui eina paei- 
lium: Kauno pavietis 24- 
715 deš. už 1502181^%b., 
Raseinių — 18064 deš. už 
912407 r., Panevėžio — 17002 
deš. už 758670r., Vilkmergės
— 12883 deš. už 666347r., 
Zarasų — 7649 deš. už 324687 
rub. ir, ant galo, Telšių pav,
— 5408 deš. už 200241 rub. 
skolos; ant Telšių pav. dėlto 
teip nedaug teišpuolalicituo
jamosios žemė*-, kad čia di
deli plotai priguli kunigaikš
čiui Oginskiui, grovams Tiš
kevičiams, Pleteriams ir tt., 
Ištikrųjų • teparduodama per 
licitacijų tiktai kokia šimtoji 
dalis licituojamosios žemės, 
kadangi skolininkai kokių 
dienų prieš licitacijų užmoka 
procentus. Bet toks mokėji
mas tikaut trumpo laiko tenu- 
tęsia licitacijų: testatoraas ant 
licitacijos skolininko turtas 
tiktai neužmokėjus jam 3 
pusmetinių procentų; skoli
ninkas dažniausiai temoka 
tiktai už vienų pusmetį ir at
einantį pusmetį jo turtas vėl 
įtraukiamas į ilgų licituoja
mųjų turtų eilę.

Toki, poniškai gyvenų,daž
niausiai nieko neišmaną apie 
ūkę, prasiskolinę ponai jau 
retai teišsikapanoja iš savo 
skolų ir jų žemė anksčiau ar 
vėliau pereina tankiausiai į 
maskoliaus, vokiečio ar latvio 
rankas; išgelbėti jo nebegali 
nė nežmoniškas eksploatavi
mas darbininkų*), nė kvieti-. 
mas maskolių ir lenkų darbi
ninkų**), o racijonališkiau 
ūkininkauti da toli ne visi 
pradėjQ.“VienybėLiet”nr. 27 t 
p. m. praneša,semtas iš,,Kro- 
jaus” žinias, kad Kauno gub. 
esą 900 dvarų, turinčių po 
400 — 1000 margų lauko ir 
600 dvarų, turinčių daugiau, 
kaip po 100d margų; vienok 
iš jų tepriguli prie laukinin
kų draugysčiųtiktai 343dvar
poniai.

Didelių dvarponių 
draugysčių Kauno gub. 
yra dabar trįs: ,,Kauno lau
kininkų dr-tė”, ,, Raseinių 
laukininkų dr-tė" ir ,,Biru- 
ta”. Tikslas pirmutinių dvie
jų draugysčių — pakėlimas 
ūkės ir apskritai ekonomiško 
dvarponių padėjimo, o trečio
sios — tobulinimas sutaisymo 
pieninių produktų, ypač svie
sto ir raci jonai iškas pardavi
mas jų. Apie veikimą jų pa
kalbėsime kitą kartą.

K-as.
*) Žr. No 1 „ Darbini n kij Ba1»o" ko- 

resp iš Kuršėnų; No 2 „D. B.” — Dar
bininkų Iriobos dvaruose, Lesnistvos ir 
Radomislio dvarai; No 3— Subemijos 
dvaras (tiesŠiauliais) Pajevonio pav.; 
No 5 — Liufeinavo dvaras ir No 6 — Ku
mečiai; No» „Ūkininko” p. m. koresp. 
Nuo Eriogalos.

*•) Žr. No 2 „Uk-ko” p. m. — Dvarpo
niai — platintojai maskolystčs ir No 7 
„Varpo” p. m. — Lenkai-darbininkai 
Lietuvoje.

Iš Vilkmergės, fcauno 
gub.

Užderėjimai šįmet musų 
pavietyj nė geriausi, nė blo
giausi; žieminiai javai užde
rėjo vidutiniškai, vasarojai
— gerai. Keblumas vien su 
suvalymu javų nuo laukų: lį- 
ja ir lįją. Jei kokią dieną ir 
prasigiedri ja, tai vis-gi susta
tyti pėdai nespėja išdžiūti, o 
šlapius — kur dėsi parvežęs? 
Žmonės rūpinas, dejuoja,kad 
bent grudai pėduose nesu- 
dygtų. Su šienu teip gi daug 
vargo buvo, vienas — lytin
gos dienos,antras — darbinin
kų stoka. Mat pradėjus šie
nauti, lyg ant tyčių, valdžios 
užsimanė Vilkmergės pliantą 
taisyti. Kadangi čia uždar
biai, kaip sako, buvę geresni, 
tai daugumas darbininkų ap
leido kaimus ir jieškojo darbo . 
prie taisymo plianto, ukinin-



Isz Amerikos

kapitalo
geležin-
—• nuo

Ayres.

bėtis ant stogų ir augštų medžių. 
Netoli nuo čia gulinčios sodybos 
Vleits randasi 5 pėdas po vande
niu. Blėdies pridirbta ant 50 tūk
stančių dol.

Laiva* nuskendo

Plaukiantis iš New Yorko 
laivis ,,Whitney”, netoli nuo 
Haven susimušė 
„John Booth”.
sužeidimo škuneris į trumpa laiką 
nuskendo, su juo drauge nuskendo 
ir penki jurininkai. Kapitoną ir 
vieną jurininką pasisekė da išgel
bėti.

gar- 
New 

su škuneriu 
Dėlei smarkaus

Klausutis.

kai gi pasiliko be pagelboe. 
Rodos pliantas nė truputį ne
būtų nukentėjęs, jeigu jo tai
symą butų atidėję ant to- 
liaus, o ne tokioj darbymetėj, 
kada ūkininkai nesumano iė 
kur sau darbininkus gauti.

Nem.

Iš Naumiesčio p a v., 
Suvalkų Kub

Keliant vestuves,turtingie
ji© musų ūkininkai susiprato 
luo daugiau kunigų ir gėriai 
kuinu jų žingsniu. Bet ar 
visi tie žingsniai guli ant to 
kfelio, kurį musų kunigai ro
do bažnyčioj iš sakyklų? Per 
vestuves antai Gudaičių kai
me (rodosi 10 d. birželio) pas 
jikininką 8. atvažiavo 8 kuni
gai, kaip ant atlaidų. Vie
nu tarpu kuopelei žmonių be
dainuojant šalia klėties, kun. 
E., norėdamas susirast dau
giau dainininkų, įėjo į klėtį 

. ir Čia pamatė du kunigu, 
«(pravardes abiejų jų žinau) 

gulinčiu su dviem mergom 
ant vienos lovos. Kun. E. 
pradėjo juos bausti, bet tie 
nieko nepaisė ir pasiliko vo
liotis su mergoms. Nesupran- 

'tarnas daigtas: rodos, kad jie 
butų užmiršę savo Į>aCių žo
džius, kuriuos skelbia iš sa
kyklos žmonėms; *bent jie tą 
galėjo atsiminti po žodžių 
kun. E.’ Bet, gal tie žodžiai 
tik dėl jų klausytojų — v£rg-

■ dienių?..

Iš Griškabūdžio, Suvalkų 
gub.

,, Ką žiupsniais mėtyti, tai 
velyk visa sauja", — teip ro
dos griškabudiškiai sau pro
tauja. Mat ant kelių vals
čiaus susirinkimų valsčiaus 
raštininkas Ostrovski praši
nėjo, kad jam butų padidin
ta alga bent ant trijų rublių 
kas mėnesis, taigi vietoj da- 
dar jam mokami? 15 rublių, 
gautų kas mėnesis 18 rublių. 
Valsčionys vienog negirdėti 
nenorėjo apie tokį , .numeti
mą kruvinai uždirbto skati
ko”. Bet štai ant sueigos 
18 d. vasario raštininkas pra- 

-neša, kasoj esą 280 rublių 
, .likučių”, kurie valsčiui pri
guli. „Tai gal tuos pinigus 
padovanosite, vyručiai, mums? 
— pradėjo raštininkas kalbin
ti valsčionis. — Matote, pa- 
nie, nenorėjote man padidin
ti algos, tai nors dabar pri- 

•’ dėkite; žinote, panie, kad su 
pusrubliu aš dienos negaliu 
pragyventi”. Ir valsčionių 
širdys suminkštėjo, „liku
čiai” litcos ponams valsčiaus 
viršininkams atiduoti. Sako, 
vaitas Jasevičia ir kasierius 
Mockeliunas gavę po 80 rub
lių, o raštininkas — visą 120 
rublių. Pereitą metą irgi 
apie tiek sugriebė tie „ponai”. 
O raštininkas kaip lupo už 
viską, teip ir lupa....

Lygsvaris.

LIETUVA

Baiuycaią apvogė.

Danvillk, III. Nesusekti vagi
liai įsilaužę nakties laike į šv. Juo
zapo bažnyčią, pavogė nuo alto
riaus auksinį kryžių ir šeip viso
kių auksinių ir sidabrinių daig- 
tų.

pabėgo į Suvienytas Valstijas. Jis 
jau sykį buvo suimtas, bet įstengė 
iš teisdarystės rankų ištrukti. Da
bar sugavo jį atvykęs su tuo mie- 
riu iš Airijos detektivas Young; su
gautasis bus gabentas atgal į Airi
ją, kur bus atiduotas po sudu. 
Lynchbaum buvo mokintoju prie 
vienos ir angliškų mokyklų.

daug gyvulių užmušta. Iš paša, 
žierių vienog nieks nenukentėjo.

Brithon, Col. 4 28 piutės ant 
Union Pacific geležinkelio susimu
šė pasažierinis trūkis su tgvoriniu 
trukiu, prie ko mašinistas Hotsch- 
kish likos mirtinai sužeistas.

Aut szvelalaukio
Meuia, Pa. Čia likos pakartas 

tūlas Robert Kilpatrick, kurs 1902 
m. buvo savo šeimyninkę nužudęs. 
Jis yra pirmas, patekęs ant šveis- 
laukio Delaware pavietyj bėgyje 
paskutinių 60 metų.

Oro ir užderęjimu Mtovi*.

Per visą pereitą sanvaitę oras 
visose Suv. Valstijose buvo viduti
niškas. Valstijose Mississippi vi
durių, upės Ohio klionių pradžioje 
pereitos sanvaitės buvo tik naktys 
vėsios, Šeip gi oras labai gražus. 
Viršutiniojo Mississippi ir upės 
Missouri klonyse, pajūrių valsti
jose ir Uolinių kalnų šalyse, kur 
iki šiam laikui oras buvo gana šal
tas, dabar užstojo dideli karščiai. 
Pietinėse valstijose pagal Atlanti- 
ką ištiko smarkus lytus, valstijose 
Ohio klonių, didesnėj Texų dalyj, 
Uuoliniuose kalnuose ir Didžiojo 
oce'ano pakraščiuose žmonės skun
dėsi ant stokos lytaus. Šiaurinėse 
dalyse vidurinių prieatlantiškų val
stijų siautė audros, kurios vieto
mis ant laukų blėdies pridirbo. 
Užderėjimas komų geras yra vidu
rinėse ir ' vakarinėse valstijose, 
ypač gi Nebraskos ir Kansas. Vir
šutinio Ohio klonyj, tūlose 'dalyse 
valstijos Illinois, teipgi Iowa ir 
Missouri dėlei stokos lytaus kor- 
nai truputį nukentėjo. Anksty- 
vesniejie komai bus iki pradžiai 
spalių mėnesio nuo laukų nuvaly
ti. Šiaurinėj Dakotoj da daug 
kviečių pasilieką ant laukų nenu
valytų, kuomet kitur tie javai jau 
seniai iškulti. Pietinėj Minnesotos 
dalyj javai jau nukirsti, bet pėduo
se šlapi ant laukų tebestovi. Ore
gono ir \Vashingtono valstijose 
užderėjimai buvo geri ir jau nuo 
laukų nuvalyti. Medvilnių plian- 
tacijos šįmet truputį nukentėjo dė
lei nuolatinių lytų. Tabako plian- 
tacijos gerai išsilaikė valstijose 
Kentucky, Maryland, Virginia ir 
Tennessee ir iš dalies Pennsylva- 
nijoj, mažesniu gi užderėjimasOhio 
valstijoj; oras čia mat perdaug 
sausas buvo. Obuolių užderėji
mai šįmet beveik visose valstijose 
menki, niekiausi gi yra vidurinėse 
Atlantiko pakraščių valstijose.

Kelione aplink žemę in A4 diena*.
Piutės 27 dieną sugrįžo į New 

Yorką tūlas H. Frederick, kurs 2 
d. liepos šių metų išsirengė kelio
nėn aplink žemę. Visą savo keliom 
nę aplink žemę atliko jis į 54 die
nas ir 7 valandas. Iki šiol rodos 
da niekas tokios kelionės nebuvo 
atlikęs į teip trumpą laiką. Iš 
New Yorko Frederick iškeliavo 
pirmiausiai į Hamburgą garlaiviu 
Deutschland; iš ten geležinkelių į 
Paryžių, paskui į Dalnus. Chi- 
nuose užtrukęs ilgiausiai, nes 18 
dienų. Pervažiavęs per geltonuo
sius vandenis ir paskui geležinke
liu pervažiavo per Japoniją. Per 
Didijį oceaną plaukė 16 dienų, iš
lipo Victorijoj; iš čia parkeliavo į 
New Yorką.

In tevluzlcę.
Baltimore, M d. KuntgasLuigi 

Sartoris, klebonas Šv. luozapo 
bažnyčios Midland, Md., atsisakė 
nuo prabaščystos ir iškeliauja į savo 
tėvynę Italiją. Jis yra giminaitis 
dabartinio popiežiaus Piaus X. ir 
jo tikra pravardė yra Sarto. Jo 
gimtinė ’ yra Venecija, į čia jis ir 
grįžta, idant likusius savo gyveni
mo metus tarp savųjų praleisti.

Mormonu atailaukynm*.
Dvblin, Inu. Piutės 27 dieną 

pribuvo į čia keletas mormonų 
(sekta pripažįstančių daugpatystę) 
iš Utah valstijos, neva su miėriu 
skelbti evangelijos pamatus, iš 
tikro-gi kad pasivogti sau mefgi- 
nų. Miesto galva Tippen nutė- 
mijo jų mierius ir mormonai likos 
išvyti. (Teip bent garsina ameri
koniški laikraščiai. Rodos vie
nog, kad kaltinimas, buk jie norė
ję merginas vogti, yra tyčia tūlų 
fanatikų paleistas, idant supiudyti 
žmones prieš iki šiol da niekam 
ne prasi žengusius mormonus vien 
dėlto, kad jie pripažįsta daugpa
tystę. Rd.).

Negalėjo viens be kito gyventi.
Pittsburg, Pa. Netoli nuo 

Homestead, kaimelyj Doerr’s Ter- 
race, 35 d. piutės rado vienoj grin- 
telėj lavonus dviejų negyvų jaunų 
ypatų, su didelėms žaizdoms krū
tinėj. Buvo tai 25 metų Obersal 
Latimore iš Homestead ir 18 metų 
mergelė Eilėn Ringle iš Allegheny 
City. Juodu gulėjo lovoj apsika
binę viens kitą. Šalę jų buvo pa
liktas laiškelis, kuriame rašo, kad 
juodu teip buvo įsimylėję, jog be 
viens kito ant svieto negalėje gy
venti, o kadangi tėvai nedaleido 
jiems apsivesti, tai juodu nutarė 
drauge numirti.

Perkunaa užmuMze.
Pzo«ia, III. Piutės 25 d. buvo 

čia užėjęs smarkus lytus su perkū
nijoms. Perkūnas trenkė į vieną 
viešbutį, kur ant verandos keletą^ 
ypatų sėdėjo, ir vieną iš svečių už
mušė.

Geležinkeli* per vi*a Amerika.
Geležinkelių karaliai, t. v. Pan-' 

■ American Railroad Co.. inkorpora
vo 250 milijonų doliarų 
ant pravedimo milžiniško 
kelio per visą Ameriką 
Hudson-Bai iki Buenos
Geležinkelis prasidės nuo Fort 
Nelson prie Hudson-Bai, eis per 
Winnipeg, Manitobą, į Šiaurinę 
Dakotą, toliaus per Pietinę Dako- 
tą, Nebraską, Kansas, Oklahomą, 
Indijonų Teritoriją ir tt. į Galve- 
ston, Tex. Nuo čia į ir per Mexi- 
ko, išilgai Panamos siaurumos, per 
Columbiją, Ekuadorą, Peru ir tt. į 
Buenos Ayrės, Argentinoj. Nuo 
to geležinkelio bus pravestos šoni
nės linijos: iš Peru j Rio de Janei- 
rio, į Valparaiso ir į daugelį kitų 
svarbesnių pirklystės vietų Pieti
nėj Amerikoj. Visas to geležin
kelio ilgis krūvoj turės apie 10000 
mylių.

!>ebe*u pratriikima*

Morysville, Kas. Piutės 25 d. 
užėjo čia teip smarkus lytus, jog į 

. trumpą laiką Big Blue upė ant 16 
pėdų pakilo.- Žemesnėse vietose 
vanduo užliejo triobas ir žmonės 
priversti buvo juos apleisti ir gęl-

Nedorėliu darbas.

New Yorke likos suareštuoti du 
agentai, Joseph Geld ir William 
George, laikanti biurus parupini- 
mo darbo bedarbiams. Jie mat 
užsiiminėjo ne tiek parupinimu 
darbo bedarbiams, kiek gaudymu 
jieškančių darbo merginų ir parda
vinėjimu jų į paleistuvystės namus. 
J ų tą nedorą darbą susekė detekti
vas Lemmon, ir dabar iŠ jų prisi
pažinimų pasirodo, kad tuo parda
vinėjimu gyvo tavoro užsiiminėjo 
ne jie vieni, bet čiela gauja jiems 
panašių nedorėlių. į jų rankas 
daugiausiai patekdavo merginos 
neseniai iš Europos atkeliavusios, 
kurioš, bejieškodamos darbo ir ne
žinodamos . čianykščių sanlygų, 
lengvai pakliūdavo -į ištvirkusių 
agentų nagus.

Nelaiminga* sugrįžimą*.

Pittsburg, Pa. Kada keletas 
jaunų vaikinų ir merginų grįžo vie
name vežime namo nuo pikniko, 
netoli Allegheny vežimas jų apsi
vertė ir nuo kalno, su visais kelei
viais, nudardėjo į tekantį pakalnėj 
upelį Girtys Run. Trįs merginos 
prigėrė, kiti-gi išsigelbėjo, nors 
prie puolimo nuo kalno daugumas 
jų sunkiai susižeidė.

Užmuszeją suiravo.

Indianapolis, Ind. 26 d. piutės 
likos Čia sugautas airys James 
Lynchbaum, kurs 1894 metuose 
užmušė moterį Agnę McDonnell 
pavietyj Mayo, Airijoj, o paskui

EKplioRlJa.
Erik, Pa. Netoli miestelio 

rard, 25 dieną piutės ant Lake 
Shore geležinkelio ckspliodavo 
lokomotivos garinis katilas. Eks- 
pliozijos likos sunkiai sužeisti: 
mašinistas, jo pagelbininkas ir 
pečkurys.

South Chicago, III. Fabrike 
Illinois Steel Co. 28 piutės įvyko 
smarki ekspliozija garinės triubos. 
Darbininkas Michal Foginski, ma
tomai lenkas, likos užmuštas, o 
keturi darbininkai aplaikė sunkias 
žaizdas.

Bharthagk, Mo. **ČianykšČiam 
parako fabrike Independent Pow- 
der Co. įvyko smarki degančių 
medegų ekspliozija.' Ekspliozijos 
likos trįs žmonės užmušti, tarp jų 
ir fabriko užveizėtojas, keliolika gi 
kitų darbininkų sunkiau ir leng
viau sužeista. Dalis namo, kur 
maišomas esti parakas,išlėkė į orą. 
Tam fabrike per šį mėnesį atsitiko 
jau antra ekspliozija.

Gi-

PatžudyNte*.
Bloomington, III. Tūla mer- 

gtB Alice Sample išpildė- patžu- 
dystę, paleisdama sau iš revolve
rio du šuviu į krutinę. Priežastim 
tos patžudystės buvus nelaiminga 
meilė.

BaooKLYg, N. Y. čionai nusi
šovė Frederick D. Pressler, buvęs 
Suv. Valstijų armijos kasierius. 
Bekasieriaudamas jis mat buvo ką 
ten negero su viešpatystės pinigais 
jiadaręs, juos ant savo privatiškų 
reikalų sunaudojęs.. .

Kbokak, 1a. Netoli Hamilton, 
III., |>apildė patžudystę tūlas Ja
mes Deboguv. Aštuoni metai at
gal nusišovė jo . tėvas, dvidešimt 
metų atgal — jo tėva -tėvas. Ma
tomai šeimynoj yra įsiviešjiatavus 
patžudystės liga, kuri pereina 
kartos į kartą. .

iš

linksminti. Ar brooklyniečiai to 
nesupranta? Bandykime-gi atnau
jinti giesmininkų ir muzikantų 
draugystes, bandykime parodyti jų 
naudą tiems, kurie to nesupranta 
ir stengkimes jas užlaikyti tvirtai, 
iš ko ir mes patįs turėsime naudą 
ir pasigerėjimą, ir kitus palinks
minsime;

giausiai atsitinka, kad rašto mislis 
nėra kaip reikia išaiškinta, tame 
jau redacija ne gali gelbėti, todėl 
turi Šiek tiek aj>dai|inus leisti tokią 
žinią į laikraštį. Iš to kartais pa-

K. Balčiūnas.

Nedora* pa*ielgiina<« *u ateiviai*.

Ateiviai, kurie dėl visokių prie
žasčių patenka į imigrantų špitolę 
ant salos Ellis Island, N. Y., nuo 
seniai jau skųsdavos, kad špitolės 
užveizėtojai su patekusiais ten pa
cientais nelabai mandagiai apsiei
na, kad kolioja juos bjauriausiais 
žodžiais ir kartais visai „užmirš
ta” išleidžiamiems pacientams su
grąžyti pinigus, kokius nuo jų ant 
apsergėjimo paima. Skundai 
buvo daromi ir imigracijos komiso- 
riui Williams, liet matyti tas visai 
nesirūpino apie prašalinimą pikto, 
kadangi juo toliau, juo užveizėtojų 
apsiėjimas su ateiviais dar aršes
niu darosi. Iš skundo, kokį dabar 
pakėlė buvusi toj špitolėj kaipo 
pacientė moteris Regina Flohr su 
savo dviem vaikais, pasirodo, kad 
užlaikomos ten moterys verčiamos 
yra atlikinėti sunkiausius ir bjau
riausius darbus be jokio už tai atly
ginimo, taigi jas užlaiko ten kaipo 
niekiausias verges, nežiūrint ant 
to, kad laivų kompanijos, už kiek
vieną jų užlaikomą špitolėj ant 
Ellis Island pacientą, moka ant 
dienos 90 centų, už užlaikomą gi 
Long Island College špitolėj — 
>1.50. Ne geriau apsieina su atei
viais nė kvotimo kambariuose. 
Teip antai ant salos buvo tūlą .lai
ką užlaikytas misijonierius Zuras. 
Kada jis buvo pašauktas į inkvizi
cijos kambarį ant išklausinėjimo, 
jis pamatė, kaip inkvizitoriai bjau
riausiu budu kvotė tūlą italijonę, 
teip kad ta iš gėdos ir nusiminimo 
pradėjo net balsiai raudoti. Misi
jonierius, nors patsai būdams ne- 
laisviu, norėjo užsistoti už ją, bet 
jam tuojau pagrūmota kumščia ir, 
galiaus, „už kišimą nosies ne į savo 
dalykus”, keletą sanvaičių ilgiau 
nelaisvėje palaikyta! Ir tokie da
lykai darosi „laisvoj šalyj”. Ar 
gi jau valdžios nė sykį neatkreips 
savo atidos ant tų nedorybių, ko
kių dasileidžia imigracijos užveizė
tojai su patenkančiais į jų nagus 
nelaimingais ateiviais?

Geležinkelio ntaciją apvogė.

McFarlano, Kas. Pereitos pet- 
nyčios rytą ant Rock Island gele
žinkelio stacijos atėjo šeši apsimas- 
kavę plėšikai ir, grasindami staci
jos tarnams revolveriais, atėmė 
nuo jų 8 auksinius laikrodėlius, vi
sus sidabrinius rikus iŠ valgomojo 
kambario ir 150 doliarų pinigais iš 
kasos. Atlikę tą viską plėšikai ra
miai prasišalino. Ant suėmimo 
plėšikų likos pasiųsti detektivai ir 
policija, bet nė vieno iš jų iki šiol 
nesusekta.

i Nelaimes aut geležinkeliu.

Bloomington, III. Pereitą utar- 
ninką susimušė čia du iš priešingų 
pusių atbėgę geležinkelio trukiai. 
Sužeistų pasažierių rados 30, tarp 
jų keletas mirtinai.

Ragink, Wis. 28 piutės, netoli 
Silver Lake susimušė pasažierinig 
trūkis su atbėgusiu iš priešingos 
pusės trukiu su gyvuliais. Ketu
ri konduktoriai likos sužeisti ir

Isz darbo lauko.
* Pittsburg, Pa. Pereitą san

vaitę pakėlė čia štraiką darbinin
kai, dirbantiejie National TubeCo. 
liejinyČiose. Štraikas užgimė dėl 
to, kad kompanija atsisakė padi
dinti jiems mokestį.. Šiose lieji
nyČiose štraikų nebuvo per dešimt 
pastarų metų, ir gal da nė dabar 
jis nebūtų įvykęs, jeigu liejinyčių 
savininkas butų ant vietos buvęs, 
kadangi jis visada mokėjo su savo 
darbininkais geruoju susitaikyti. 
Tuo tarpu vienog jis yra užrube- 
žėj, paliktas gi užveizėtojas be jo 
žinios nieko nenori daryti.

* Pittsburg, Pa. čionai likos ant 
tūlo laiko uždarytosDuųuesne gele
žies dirbtuvės, per ką 800 darbi
ninkų pasiliko be darbo.

lš PhltadeiphiH, Pu.
Keletas čianykščių lietuviškų 

draugysčių nutarė, idant kiekvie
nas sąnaris mokėtų po 1 centą 
kas mėnesis į tautišką kasą, kurie 
tai pinigai butų apversti ant prai
rtų musų tautiškų reikalų. Tuo 
tarpu į tautišką kasą įmokėjo ir 
paaukavo sekančios draugystės: 
Dr-stė Vitauto gvardija....

,, Algirdo kareiviai....
,, šv. Antano ,...........’..
,, Petro Armino..........
,, Šv. J uozapo........
,, Lietuva.......................

Socialistų Darbininkų kuop. 
Auka nuo suv. d-čių pikniko 
Iš Neprig. Kliubo dėžės....

Viso surinkta.......... |
Visa ta suma likos padalinta ši- 

teip: į kankintinių kasą >10, moks- 
ląeiviams „Aušros” draugystės 
fondan >10, delegatui ant terptau- 
tiško darbininkų kongreso į Ny- 
derlandiją >10 ir Vištaliui >1.90.

Delegatu į Nyderlandiją skiria
me D-rą Joną Šliupą. ] kankinti
nių komitetą renkame: prezidentu
— D-rą A. Bacevičią; sekretorium
— P. Mikolainį: kasierium — 
Paukštį.

Iš viršui jiaduoto mat ome, 
daug lal>o mes nuveiktumėm 
terp musų butų didesnis susiprati
mas. Keletas antai draugysčių, 
dėdamos po vieną centą kas mė
nesi* nuo kiekvieno sąnario, į 
trumjią laiką surinko ne menką 
sumelę pinigų, jeigu visos musų 
draugystės tą padarytų, — kiek tai 
mes galėtumėm atlikti svarbių mu
sų tautiškų reikalų. Philadelphi- 
jos draugystės pirmos davė tam 
paveikslą, tegul kitų miestų lietu
viai pasirūpina tą pat |>adaryti. 
Dėdami jk> vieną centą ant mėne
sio į tautišką kasą mes nė viens 
nepavargsime, nenusisknausime, 
nė nejausime, bet iš tų centų susi
dės ne dešimt, bet šimtai doliarų, 
su kuriais ne vienam savo tautie
čiui ašaras nušluostysime, jialinks- 
minsime, ne vieną sudrutinsime 
darbuose dėl* savo tautos, o m< s 
|>atys turėsime užganėdyjimą tuom, 
kad atliekame savo tėvyniškas pa
reigas.

>6.32
6.29 
5.82 
4.58
2.83
1.40 
1.85 

i 8.00
36 

>31.90

JJ.

kiek
kad

J. Butkus.

isz
Lieto visiku dirvų

Iš Brooklyno, N. Y.
Keletas metų atgal, beje 1894 

metuose New Yorke susitvėrė Mil
dos Giesmininkų Draugystė. Bu
vo tai rods pirmutinė Amerikoj 
lietuviška giesmininkų draugystė, 
ir nors tuose laikuose kiekvienai 
progresiviškesnei draugystei buvo 
sunkus gyvenimas, tai vienog ji 
išgyveno šešis metus. Po sunkių 
kovų su kunigais, pirmutiniai 

į draugystės įkurtojai neteko ant ga- 
t lo energijos ir Mildos Dr-stė pairo.
Veikiai po to, 1901 metuose suor
ganizuota likos kita draugystė var
do Sitnano Daukanto, kuri dalinos 
į tris skyrius: teatrališką, giedonų 
ir muzikantų. Kiekvienas skyrius 
mokinos savo užduoties ir viskas 
^uvo'gerai. Po tūlam laikui vie
nog čia įsiveržė tvarkos ardytojai, 
kilo nesutikimai, vieni kitus pra
dėjo niekinti — ir draugystė pa
krypo, pasiliko tiktai vienas teat
rališkas skyrius, kiti du išnyko. 
Mat brooklyniečiai yra gabus ką 
nors naujo užmanyti ir laikraš
čiuose pagarsinti, kad čia yra tas 
ir tas daroma, bet tie užmanymai 
neturi užtektinai paremėjų, todėl 
tankiai pasilieka bergždžiais. Per 
rūpestingumą kunigo Varnagirio 
prisiveisė čia daugybė „bedievių”, 
bet iš jų menka nauda, kadangi 
daugumas nesirūpina suprasti visų 
musų reikalų, tingi ką nors veikti 
ant tautiško ir darbininkiško lau
ko, vangus ant parengimo teatrų, 
susirinkimų, ant kurių galima bu
tų apkalbėti ir lukštenti yvairius 
musų gyvenimo klausymus, ypa
tingai gi jų atšalimas prie giedoji
mo ir muzikos yra neišteisinamas. 
Daina ir muzika pakelia žmogaus 
jausmus, sušvelnina jo būdą, pa
traukia prie augštesnių siekimų, 
prie doresnių darbų, nuramina vi
sokiuose susikrimtimuose ir rū
pesčiuose, o vienog mes esame 
atšalę nuo jų, nesistengiame su
tverti giesmininkų kuopelę nė pa
laikyti seniau sutvertas, kurios ne
syk) galėtų mus savo dainoms pa«

Iš Johnston City. III.
Šiame miestuke lietuvių gyvena 

ne daug, yra dvi Šeimynoj ir apie 
35 pavienius. Visi vienog stovi 
labai žemai kaslink supratimo apie 
tnusų tautos raikalus, nė kuom ki
tu neužsiima, kaip girtuokliavimu 
ir besitrankymu po karčiamas. Jo
kių lietuviškų laikraščių jie ne
skaito, užtai nieko nė nesupranta 
ir gyvena kaip gyvuliai. Yra čia 
da pora lietuviškų šeimynų iš Prū
sų Lietuvos, tie daug doriau užsi
laiko, žmonės daug švelnesni, bet 
su kitais negali sugyventi, kadangi 
nemėgsta į saliunus lankytis.

Darbai čia eina gerai,, kastynės 
dirba kasdiena ir galima šis tas už
dirbti. Apart kastynių kitokių dar
bų čia nesiranda.

J. N. Skaptukas.

Iš Elizabeth, N. J.
Rugpiučio 11 dieną šventėme 

varduves Dominyko Bočkaus. Dai
liai besilinksminant, vienas iš 
draugų užmanė, kad svečiai neuž
mirštų ir apie musų kankintinius 
ir moksląeivius ir kad kiekviens 
tiems reikalams paaukautų po ke
letą centų. Užmanymas buvo su 
džiaugsmu priimtas ir kaip bema
tant svečiai sumetė 4 doliarus, iš 
kurių 2 dol. skiria kankintiniams, 
kitus-gi 2 dol. besimokinančiai lie
tuviškai jaunuomenei. (Aukos ir 
aukautojų vardai pagarsinti „Lie
tuvos” num, 35.' Rd.).

Vienas iš draugų. .

Iš New York, N Y
Ant privatiško susirinkimo pas 

p. Zelionį, iš priežasties atsilanky
mo p. Kazimiero Čelkio su Agota 
Čelkiene iš Turners Falls, Mass., 
tapo surinkti trys doliarai, ku
riuos skiriame: >1.00 tėvynaipiui 
Vištaliui, >1.00 lietuviškiems kan
kintiniams, ir->1.00 lietuviškam 
pasiuntiniui įNyderlandiją ant terp- 
tautiško darbininkų kongreso.

D. M.

Musų korespondentam*.
Lietuviškų laikraščių korespon

dentai, pranešdami žinutės iš lie
tuvių gyvenimo Amerikoje, mažai 
tesirūpina pranešti viską grynai 
ir teisingai; bile tik supiešia kaip, 
o redakcija su jų paišiniu tesikla- 
patija, tetaiso, jeigu dar galima 
pataisyti, ir teišaiškina viską kaip 
reikia. Žinoma, kad tokiuose at
sitikimuose redakcija gali aptašyti 
tik kalbą ir rašybą, o mislis vis 
pasilieka ta pati kaip yra padavęs 
korespondentas, nes redakcija į 
kožną vietą nenueis ištirti, ar ta 
paduota žinia teisinga, ar ne. Dau-

tai vis per kaltę tokių nesilaikan
čių teisybės korespondentų. Ži
nias laikraščiams, fpač apie lietu
vių veikalus pranclti, yra geras ir 
reikalingas daigtfs, ateinančiai 
lietuvių gentkartei |<ali labai akyvu 
ir naudingu būti, į bet korespon
dentams reikia d^ti atidą, kad 
kiekviena anų paduota žinutė butų 
teisinga ir supran|ama. 
kių neaiškių ir 
tų korespondencijų yra iš dalies 
patilpusi p. Parapijono korespon
dencija „Lietuvos“/ num. 30, kur 
jis jiaduoda lietuviu skaitlių East 
St. Louise, III. (P. Parapijonas 
rašo, kad E. St. Lpuis’e „lietuvių 
yra: apsivedusių- šeimynų 70, o 
pavienių bus net fyorą šimtų; lie- 
viškų merginų nėrė, tai nevedę ne
gali apsivesti.’’ beeisime per lie
tuvių gyvenimus rinkdami skaitlių 
lietuvių E. St. Lofcis’e, nes tai bu
tų vien bereikalingas trukdymas 
laiko; lai bunie lietuviškų šeimy
nų ir 70; bet jau visus pavienius, 
palyginus su liet. |keimynoms, jo
kiu budu nepaimsipie į 200 arba ir 
250, nes beveik kožna čia gyve
nanti lietuviška Šeimyna laiko ant 
kvietieros vyrų, ieurių paprastai 
gyvena pas kiekvieną liet. Šeimy
ną nuo 5 iki 12 ypatų, o randasi ir 
tokių vietų, kur saaitliųs nevedu
sių lietuvių gyvenančių pas vieną 
šeimyną siekia kaltais net iki 20. 
Taigi lietuvių pavienių E. St. 
Louis'e yra kur k|is daugiau negu 
p. Parapijoms apgarsino.

Toliaus rašo,ka<| lietuviškų mer
ginų nėra, nevedę negalinti apsi
vesti. Tas ir neteisybė; lietuvai
čių tuom tarpu, kana p. Pžrapijo- 
nas savo koresjioąfienciją rašė, bu
vo apie 30. E. S(. Louis'e vestu
vės dėlto netankial atsitinka, kad 
tūli vaikinai, nors j ir galėtų apsi
vesti, su tuom. nesiskubiną, o Be
kūne, jeigu ir kižm kaip, norėtų 
apsivesti, negali, iįc dėlto kad lie
tuvaičių merginų rįebutų, bet kad 
neturi laimės pas merginas, nenori 
tekėti už tokių.

.•Lietuvos” 34 lįumeryje patilpo 
Šitokia neva žinia, neva apgarsini
mas: „Musų ikštoliškas prabaŠ- 
čius likosi v|sku|K> paliuosuotas 
nuo prabaščystos. Todėl jis ne
gali pildyti prabaščiaus pareigų 
(— o vienog pildo, nors vyskupas 
jam tai uždraudęs,) nė krikštyti 
vaikų, nė davinėti šliubų. čio
nykštė |mra|>ij« <kokia? katalikiš
kų parapijų E. St. Louis'e yra net 
7, kiekviena jų turi savo vardą,) 
jtajieško kunigo. ( Jeigu toks yra 
kur, gali jfrie musų parapijos 
(— kaip parapijos prezidento ad
resas? nepadavus jdkio adreso jug 
joks kunigas negali atsišaukti,) ar
ba tiesiog prię vyskupo (— kaip 
vardas to vyskupo?) musųdyacezi- 
jos (— kaip ji vadinasi?) atsišauk
ti. E.St.Louis parapija.” Ką misli- 
jat, ar ant tokio kvailo pajieŠkoji- 
mo kas gali, net ir svarbiausiame 
reikale, atsiliepti? Jis yra tik 
kamša laikraštyje,) kurį redakcija, 
prašant, turi patalpintr, bet iš to 
jokios naudos nėįa. TeguJ todėl 
ant toliaus žinių pranešėjai, rašy
dami ką nors į laikraštį, stengiasi 
visada rašyti teis|ngai ir aiškiai, 
kad jų raštas, ne tik jiems vie
niems, bet ir visiems laikraščio 
skaitytojams, suprantamas butų.

„Lietuvos!' Skaitytojas.

Terp to
ru pėsčio raŠy-

AmerikonaiNpie lietu
vi 118.

Vienas iŠ didžiausių Chicagos 
dieninių angliškų ląikraŠčių, „Chi
cago Record-Heržld”, nuo tūlo 
laiko savo nedėsimuose išleidi
muose pradėjo talpinti straipsnius 
apie tautas, iš kokių susideda Chi
cagos gyventojai! Kiekviename 
numeryj telpa vienas straipsny s 
pašvęstas vienai (atskirai tautai. 
Pereitos nedėlios numeryj aprašy
ti buvo lietuviai, i Straipsnys už
ima visą vieną lailęraščio šalį, pa
puoštas paveikslėliais lietuviškų 
typų. Matyti vieifog, kad amen- 
kiški rašytojai m^žai paiso apie 
teisybę to, ką aprišo, nesistengia 
arčiau apsipažinti šu^ialyku, apie 
kurį nori rašyti, todėl iŠ įų aprašy
mų išeina kartais Mas toks, ką ga
lima butų tiesiog absurdu pavadin
ti. Tas patsai autorius neseniai 
aprašydams gyvenančius Chicagoį 
maskolius, buvo užgriebęs ir lietu
vius, kuriuos pažymėjo kaipo tam
sius, žemai kultūriškai stovinčius 
žmones, tebegarbinančius da savo 
šventus aržuolus. | Paskutiniame- 
gi numeryj jis jau tisai kitaip apie 
lietuvius rašo, perstato juos ,visai 
kitokioj šviesoj; Či| matome lietu
vius jau ne stabmeldžius,bet augš
tai kulturiškus, ({apšviestus, su 
augštoms idėjoms* su dūšia ir ku- 
nu pasišventusius: savo tėvynei, 
kuri kenčia sunkiaiisį prispaudimą 
ir persekiojimps iš šalies Maskoli- 
jos. Taigi čia lietuviai aprašyti iŠ 
geriausios pusės, gaila tik, kad sa
vo išgyrimuose rašytojas neįstengė 
jau užlaikyti mier^s ir nuvažiavo 
per toli. Teip aiįtai iš autoriaus 
pranešimo žinome I dabar, kad be
veik kiekvienas Chicagos lietuvis

moka po pusantro doliaro į tautiš
ką draugystę, kuri leidžia mokslan 
našlaičius ir beturčių vaikus; kad 
ir menkiausiai apšviestas lietuvis 
yra susipažinęs su veikalais tokių 
autorių kaip John Stuart Mills, 
Jeremy Bentham.Sir Henry Mayne 
etc.; kad jie liuosą nuo darbo laiką 
pašvenčia ant skaitymo moksliškų 
raštų, ant lankymo muzėjų, viešų 
knygynų, dailos institutų ir tt.

Nereikia todėl stebėtis, kad teip 
augštai iškėlęs lietuvius autorius 
nenorėjo jau grįžti į kitas lietuvių 
mylimas lankymo vietas — karčia
mas, kur lietuviai ir savo turtą ir 
sveikatą aukauja ant pagarbinimo 
Ragučio; kur jie savo liuosą nuo 
darbo laiką pašvenčia ant mokini- 
mos kaziravimo ir biliardų muši
mo. Butų tai per daug didelis 
kontrastas. Bet yra tarpinis ke
lias, kuriuo lietuviai žengia. Ant 
to tarpinio kelio autorius galėjo 
apsistoti. • Nereikalaujame neuž
tarnautų pagyrimų, bet reikalauja
me teisybės.

Priėmimas svetimų vaikų 
pas KyvulIUH

Laikraštis „Nature” paduoda 
kelėtą pastebėtinų paveikslų, kaip 
gyvuliai kartais priima svetimus 
vaikus pas savę ir rūpinas apie 
juos su tokiu prisirišimu, su tokiu 
pasišventimu, kaip kad kiekviena 
motina rūpinasi apie savo tikrus 
vaikus. Teip antai neseniai Ber
lyne vienas šuo atsigabeno į kam
barį vištos kiaušinį, iš kurio buvo 
jau pradėjęs luptis viščiukas; šuo 
padėjo jį ant divano ir pradėjo su 
liežuviu laižyti kiaušinio lukštą, 
norėdamas tokiu budu pagelbėt 
Vištyčiui išsilupti iš savo kieto ap- 
siautalo; po to, teipjau su liežuviu, 
pagelbėjo Vištyčiui išlįsti ir, pamir
kęs liežuvį vandenyj, davė jam at
sigerti, paskui gi nunešė jį ant 
saulės, idant apdžiūtų ir susišildy- 
tų. Nuo tos valandos Šuo tapo 
priimtojo Vištyčio motina ir rūpi
nos apie jį su tokiu pasišventimu 
ir meile, kaip kad tikra motina.

z\ntras atsitikimas buvo toks: 
Viena prijaukinta erelyčia išperėjo 
keturis viŠtyčius, po ko išauklėjo 
juos ir penėjo — kaip kad savo 
vaikus — sugautų žiurkių ir pelių 
mėsa. Priimtinukaj matyt" savo 
priimtinės motinos visai negodojo, 
fiešiojo ją, stumdė, vienog erelyčia 
su didžiausia motiniška meile glau
dė juos prie savęs ir jų ištvirki
mams pataikavo.

Tūla mergelė, Johanna Batz, ma
tė, kaip katė paėmė penkis viŠty
čius, kurių motina pastipo, ir pri
glaudus prie savęs stengėsi juos 
sušildyti.

Gamtos tirinėtojas Romanos tu
rėjo' pripratinęs šeškaitę, kuri pa
stipo,palikus savo padermės keletą 
vaikų. Romanos pavedė juos viš
tai, kuri šeškučius priėmė kaip tik
rus savo vaikus. Jauni šeškučiai, 
žinoma, negalėjo teip greitai bė
gioti paskui savo priimtiną moti
ną, kaip kad vištyčiai, ir tas ją la
bai rūstino. Kasdien ji stengda
vos išvesti juos iŠ guštos, norėda
ma išmokinti bėgioti, bet Šeškučiai 
neidavo, bijojos Šalčio: tada višta 
grįždavo atgal į guŠtą ir su snapu 

.pradėdavo jiems plaukus lyginti, 
kaip kad vištyčiams plunksnas, ir 
su dideliu nusistebėjimu apžiūrinė
jo kailelius savo priimtų vaikučių. 
Daugiausiai vienog vargo turėjo 
višta, kada šeškučiai, kaipo pien- 
žindžiai, pradėdavo raustis jai po 
krutinę ir jieškoti tešmenų: rėkda
vo nabagė, purtydavos, 
budu negalėjo suprasti, 
reikalauja.

Iš to matome, kad ne 
nes priima svetimus vaikus ir au
gina juos kaip savo locnus, ne vien 
žmogaus širdyj atsiliepia meilė ir 
motiniškas prisirišimas prie sveti
mų vaikų, — tą patį randame ir 
gyvulių karalystėj. Gyvuliai pri
ima kaip savo vaikus ne tiktai ki
tos šeimynos, bet teipgi visai kito
kios veislės.-

bet jokiu 
ko vaikai

vien žmo-

Plaukėjai.
iPugal rusiškę).

Nelinksma ta musų jurė: 
Dieną, naktį ūžia ji, 
Ir vargus ji mums tik kuria, 
Duobę kasa pamaži. ~

Debesiai padangėms slenka, 
Slepia žvaigždžių šviesą menką: 
Vėjas švilpia, kaukia, dūzgia, 
Musų jurė pleška, ūžia..........

Trankos visą nakt perkūnas, 
Dreba jūrių net didumas, 
Augštai kelias piktos bangos, 
Eldija po jas mus dangos.

Nagi, broliai, smarkiau irkim, 
Priešais vėją plaukt mėginkim!
Gal energija, vienybe
Mes apginsime gyvybę.

Ten, toli, už kovos lauko
Yr palaiminta Šalis, 
Juodo nėr dangaus ten skliauto, 
Laisvė, laimė žydi vis.

į tą šalį kreipkim valtį, 
Bendrai bangas irnkitn skirt; 
Viltims nedavę atšalti, 
Stengsim krantop gal priirt.

Tilvikas.

Pagonis.
ParaM M ZgeJi

Po keleto biaurių, darganotų 
dienų, pagalios užstojo giedresni, 
bet vėsi diena. Vakarų vėjas 
skirstė susirinkusius pilkus debe
sis į milžiniškus gabalus, sluogą- 
niais krovė ant viens kifo, staty. 
dams iš jų bogŠtus su yvairtaushta 
trepais, besidriekiančiais nuo gori- 
zonto į pat dangaus gelmes.

Ėjau ežioms ir siaurais lauko ta
keliais, kurių vinges ir išsikraipy- 
mus kaip per sapną atminiau da tš 
mano vaikystės dienų. Ta pati,' 
nurudavus, pagirinė lyguma su 
mažoms išlankoms ir nedidelėtaa 
kalvoms,.tos pačioą, supuvę nuo 
senumo, tvoros su nupuolusiom* 
šen ir ten garadoms, tie patįs krū
meliai, tos pačios viksvos ir švend
ro* pelkėse, ten geltonuojanti pies- 
kynai ir šviesiai mėlynas Būgas, 
— kaip tai man tiek sykių sapna
vosi, kada tiktai primerkdavaa 
akis.

Per keletą pastarų metų neišva
žiavau niekur iš Varšavos ir, gy- 
vendams jos gyvenimu, teip sa
kant, „sirgau ant maskolio”-— įsta
bi liga, nesiduodanti išreikšti ypa
tybėse, liet be abejonės suėdanti 
psychiškus organizmus tūkstan
čių žmonių. Pavieniams suteikia 
ji tūlo pobūdžio melancholiją, apa
tiją ant visko ir drauge ligūstą ir 
skaudų įspūdį dėlei žmonių nuo
gandų, kuris smaugia kas valan
da, kas diena, visur, griaužia dūšią 
ir lyginasi- kokiam tai nepaliauja
mam draskvmui gyslų. Liga ta 
nėra nė sentimentalizmu, nė šovi
nizmu, ne neapykanta, nė meile, 
liet, tiesiog sakant, yra tai kurtos 
ir nebylis dvasios nus>minimas. 
Parodo niekingumą sistematų 
manymo, idėjos, pamy įėjimų, sun
kių darbų, užsidarymo paties sa
vyj, apsigavimų, apšmeižimų, ty
liai atliekamų didvyriškų darbų, 
slaptų pasišventimų: mokina, kad 
vienas tik yra neklaidingas kelias, 
vienas siekis ir rezultatas visko: I 

v zandar mskvju '..” i
Buvo pradžia berželio mėnesio, g j 

javai ant laukų puikiai siūbavo, > 
lingavo viršūnėmis, ant pievų žolė 
jx> gausiam lytui pradėjo gražio 
žaliuoti, saldus kvepėjimas žydin
čių laukinių žolynų besimaišydama 
su kvapsniu nokstančių žemvuogių 
pripildė plačius Bugo klonis, j 
Čystose, nedidelėse balalėse, ko
kias padarė lytus, išlėto pučiantis | į 
vėjalis šiurpeno vandenį ir augan- I 
čias viksvas lingavo ir lankstė į į 
visas puses. Daugiau visur buvo j 
tyla.

Seniai apleistas, vos žymus ta- I i 
kelis vedė pakrančių upės, ant ku- * 
rios nusvirę augo tankus karkly- | 
nai. Už upės, ant neaugŠto pieš- I 
kimo kalno, prasideda gina. Ma
ži pussaliai, tveriami v vairių | 
upės išsivingiavimų, apžėlę buvo ’ 
puikiai žaliuojančiais medžiais ir | 
krūmais. Ant vieno iŠ tokių pus- I 
saliu sėdėjo, nugarą į medį atrė
męs. senas kaimietis, matomai l | 
kerdžius. Buvo tai tipiškas get- | | 
vys: sudžiūvęs, kauluotas, į kup- I | 
rą jau nuo senumo sulinkęs, juodo I 
pailgo veido, su plonoms sučiaup- I I 
toms lupoms ir surauktais anta- I
kiais. Apsivilkęs buvo nurudijusia į
sermėga, apsimovęs tokioms jau I
suplyŠUsioms kelinėms, ant galvos Į
šiaudinis skryblius, iŠ po kurio iš- i I 
lindę draikėsi žili ilgi ir reti plau- i I 
kai. Basas, su kreivais ir nudau- I I 
žytais kojų pirštais, su išsikišti- | į 
siais į užpakalį kulnims, turėjo jis I 
kojas prieš savę ištiesęs ir teip bu- I 
vo įsigilinęs pinime vyžų iš liepos . ! 
karnų, jog visai manęs nepatėnri- |
jo. Salia jo gulėjo pritaisytas ant S
ilgo koto karninis sanitukas vė- |
žiams gaudyti. 2

— Ką čia veiki, seni? -- šukte- .įjj I 
Įėjau prie jo prisilenkęs. I

Greitai pakėlė galvą ir keistai H į 
pradėjo mirksėti žiūrėdamas į rna- • | 
nę.

— Ogi matai,^ponuli, galvijėlius M | 
ganau, vėželius gaudau, vyžas pi- I 
nu. . .. — atsakė už valandėlės už- i | 
kimusiu balsu. ]

— Daug vėžių pagauni? I
— Pagaut tai galima pagaut; po | 

lytui, bestijos, lengvai kimba, bet 
matyk, nenaudėlės varlės negaliu I | 
privyti ir gana. Jau ir varlė J»er- ■ 
daug išgudrėjo: toj pusėj, kur gal- 1 
vijėliai vaikščioja, ganykloj nešė- IE 
di, po žolę šokinėja, o žolelė Čia I » 
didelė, labai didelė — ot kokia! 1

Kalbėdatns žiurėjo senis į ma- t 
nę, akis įspyręs,matomai su neišsi- K 
tikėjimu. Man pasirodė, kad aš | įį 
tą veidą kur nors mačiau, gal da | 
kūdikiu būdams, liet kur ir kada — 
jokiu budu negalėjau atminti. Ro- > 
dos smegenys nežinomai užlaikė jį 1 
— tą patį, su degančioms akimis. S B 
Žinojau vienog, kad tos akys se- E 
niau, tada, turėjo kitokį išreiški- 
mą. Dabartinis jų niŠsitikėjimas ■ | 
ir ironiškas žvelgimas darė man 11 
nesmagumą ir skausmą. B

— Man rodos, kad aš kadaisi ta- g 
vę mačiau, dėduk?.. E

Ūmai žvilgterėjo į manę ir tari:- S g
— Ilgai aš po svietą basčiau®* - f 

gal ir buvai kur nors manę matęs. ‘ g 
O tu, ponuli, iš kur esi? f

Neatsakydamas klausiau to* g
liaus: I

— Kerdžium esi, ar dvare? g
— Ne, kaimo galvijėlius ganau- |
— Aprėdalas tavo blogas.... |
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i— Kaip diedo. Seniai, jau ai 
perstojau merginoms meilautis.... 
teip

— Algos daug už tai gauni ?
' — Algos?..,. — nusijuokė. — 
Drabužį man duoda.

— Kur tau ir valgį ? Ar mažai 
uogų? Girioj pilna uogelių, gir
tuoklių, milinių.... mėtinės čia 
didelis, saldžios, gervuogių tuo
jau bus.... Vėžių prisigaudau, 
anglyse iškepu j,’... gyvus juos.... 
t*i teip prisivalgau, kad ir gana! 
fcuvys ant meškerės kimba, šapa
lai, kuojos, mauruose lynai volio
jai — riebus,kaip paršiukai......

Kas sykį labiau užsidegdama, 
kalbėjo žoliaus:

■—- E, žinau aš Čia vieną ančių 
Badą, antys didelis, gražios! Ka
da vaikai išsilups iŠ kiaušinių, ka
da jie pūkais apžels, paimsiu juos, 

- galveles jiems nusukinisiu, į molį 
kiekvieną atskirai įlipdysiu, įdėsiu 
į ugnį — pukus nereikia nupešti, 
nes prie molio pridžiutų — koks 
tai valgymėlis iŠ jų bus, oi, oi!....

Kadmis teip kalbėjo, ir kada jo 
akys iš džiaugsmo pradėjo žibėti, 
atminiau aš viską.

— Tai tu iš Pratulino!
Seniui apatinė lupa sudrebėjo, 

dkys kaip laukinio blikstelėjo.
— Iš Pratulino?.... —užklausė 

lėtai. — O kam tau reikia žinoti iš 
kur aš?

r- Aš mačiau tavę seniai... kaip 
ana piktadarystė atsitiko.

Dabar jis rūsčiai žiurėjo man į 
‘akis ir išlėto kosėjo.

— Tu turėjai didelę ūkę. buvai 
turtingu ūkininku, šaltyšium.... 
atmenu dabar.

j— Aš kodėl tai ne pamenu.... 
seai jau tai laikai, seniai tai buyo, 
— kalbėjo jis tartum patsai sau. — 
Seniai jau tas buvo,dabar aš —r»j- 
M mutik.... fraroslavMt....

— Kaip gi tai atsitiko, kad į ker
džius išėjai? Kurgi ūkė? Gal 
pragėrei?

•— Žemė? — kalbėjo užsimąstęs, 
bedžiodams į žemę su adykliu. — 
Aš savo- pačią pragėriau, ir du vai
ku pragėriau. Vienas mano vai
kiukas buvo mitrus, kaip kume
liukas, antras da mažas, mažiukas 

Ponui Dievui aš juos pragė
riau, jis paėmė juos ir jau ne ati
duoda — e — e..........

Išvežė ?
Kam tu teip manę kvoti, po

neli? Tu gal koks maskolėlis esi, 
gal koks paviečio urėdninkėlis,

vena? Et, kunigiški išmislail.... 
čia nėra teisybės -r- tai kurgi ji 

yr? Danguose? Et, popai ir ku
nigai tik sau pinigų prisilupa už 
tas savo pasakas. Aš į stačiati- 
kystę perėjau ten, tameNižni-Nau- 
garde, bet man ir cerkvė ir bažny
čia tik — tfiu!

— Oi dėduk, dėduk!....
— Teip tai.. Pats buvau.. Gy

venau, gyvendama vien tik baisias 
kančias kentėjau, bet iš visų tų 
maldų, visų gavėjimų, visų meta- 
vonių — kartumus tik širdyje jau
čiau. Dabar savo reikalus žinau. 
Žemės man maskolius neatidavė, 
nesugražino; girdi, mano žmona 
perdidelė priešginė esanti. Bet 
tai nieko, teip ir gerai. O tie gry
bai ir uogos, žuvys ir vėžiai — tai 
jug niekam nepriklauso, tai žmo
nių, o ne jo, pečvietės ant jų ne
uždės!

— O kas-gi tau tuos grybus ir 
uogas sutvėrė, dėduk?

— To tai jau ir tu nežinai, po
nuli .... Jie patys teip sau Į>asida- 
ro.... Gal saulutė skaisčioji.... 
Kaip aš ją pamatau — širdis man 
džiaugias ir galvoj šviesu pasida
ro. Pakįla ji kasdien, dirba, žo
lelę augina, visokius žolynus žie
dais aprėdo, bet nė vieno nenu
skriaudžia, niekas už ją į kailį ne
gavo — teip tai.... Eik, ponuti, 
.savu keliu, bet nieko apie tai mas
koliams nepasakok, 
ateitų manę tąsyti.. .

Nuėjau. Vakaro £suotema 
dėjo ant žemės klotis......

tų žmogienos, kurią jai pasisekė 
paslėpti kaipo davadą, ir pusan
tros bonkos žmogaus taukų,kuriuos 
Kazerski naudojęs čebatams tepti. 
Sulyg skundėjos žodžiais, vyras 
pasakodavęs jai, kad jis nieko ne
sąs skanesnio už žmogaus kraują 
gėręs 1 Suareštuotas Kazerski vi
sose savo piktadarystėse prisipa
žino.

II Iš Buenos Ayres praneša, jog 
Argentinos valdžia atsisako priimti 
pas savę išvytuosius iš Francuzi
jos zokoninkus. Brazilija ir Ura- 
guay jau pirmiau atsisakė francu- 
ziškus zokoninkus įsileisti. Mato
mai tie draugijos piktšašiai visur 
jau pagrisę yra ir žmonės džiau
giasi, kad gali nuo jų atsikratyti.

Vietines Žinios.

nes jie vėl

II Socialistiškoji partija Vokieti
joj laike paskutinių rinkimų teip 
smarkiai pakilo, jog dabar ji turi 
tiesą išrinkti iš savo tarpo vieną 
iš trijų parlamento vice-preziden- 
tą. Partijos vadovai vienog abe
joja, ar gerai butų pasinaudoti 
toms tiesoms,ar priėmus teip augš- 
tą urėdą partija galės jaustis teip 
laisva, kaip pirma, savo kovoje su 
randu, ar ne prisieis jai daugelyj 
atsitikimų valdžios užmačioms pa
taikauti. Tarp prakilniausių soci
alistų, matančių nenaudą partijai 
su išrinkimu savo vice-prt^tžFnto. 
yra ir Augustas Bebel; ^dmvienog 
prieštarauja kitas nemažinus gar
sus socialistas—Bernstein, kurs to
kią vice-prezidenturą remia. Muen- 
chene buvo laikytas skaitlingas 
tam tikslui social-demokratų susi
rinkimas; balsavimuose,vice-prezi- 
dentura likos atmesta viršijančiais 
18 balsų; Stuttgarte, ant tokio 
jau susirinkimo, daugumu baisų 
prezidentūrą paremta.

II Naujos Pietinės Valijos (Aus
tralijoj) valdžia nutarė išrašyti iš 
Europos meisterius ant pastatymo 
nuo Šešiasdešimt iki šimtui loko- 
motivų Australijos geležinkeliams, 
ant ko paskirta 1250000 doliarų 
kaštų. Statymas turėtų būt at
liktas bėgyje keturių ar penkių me
tų.

II Maskoliški ir amerikoniški ka
pitalistai Vladivostoke sutvėrė 
draugystę ant pravedimo geležin
kelio nuo Charbarovkos į Dekas- 
tries užlają, Siberijoj. Svarbiau
sia toj Šalyj prekystė vedama: 
rosinu, anglimis, malkomis ir 
vimis.

ke
žu-

pra-

Nanji iszradimai

II Žinios iš Aigiero (Afrikoj) 
praneša, jog ant pačtinio garlaivio 
„Phone”, kursuojančio tarp Mar- 
silijos ir Aigiero, pavogti tapo du 
maišai su piniginėms gromatoms 
ir kitokiais brangiais siuntiniais, 
kurių abelna vertė siekė 100 
tančių frankų.

tuks-

-r Ne, dėduk....
Žvilgterėjo į manę, ir veidas jo, 

I Šaltas ir surembėjęs, urnai apsi- 
s maukė, tartum ant jo butų tamsus 
t šešėlis užkritęs.

— Draskai tu man “Širdį.... dras
kai....— kalbėjo linguodams gal- 

r| ’vą. — Ot aš šaltyšius, ot aš valš- 
K| čioais, ot aš išmintingas šeimymn- 

1 j kas, moku rašto — kaime gyvulius 
Rj r ganau, lupatas renku, šilto viralo 
I !*■ i natirin — ot kaip!.... O mano 

moteris po svietą valkiojas, elgė- 
I tauja, ant mano vaikų svetimį 

žmonės spiaudo — ot kaip!.. Ja
vai man derėjo puikus, su dide- 

, lems varpoms, tvartuose pas mane 
visada pora arklių žvengdavo, tu- 

L rėjau penkias karveles, turėjau pil
ną svirną visko, turėjau.... Ei, 
maskoliukai jus, maskoliukai!....

Kalbėjau jam apie mielaširdystę 
t CĮjristaus. kurs visų vargdienių 

ašaras ir dūsavimus savo širdyje 
užlaiko, kurs visokias skriaudas 

|. atmena, kurs nedoruosius sunkiai 
E . ‘ baudžia, jei ne ant šio svieto, tai 
f ant ano....
t - Klausė manęs su atida, klausė 

antakius suraukęs, galvą linguo
dams ir ant galo urnai perkirto:

f. - —t- IŠ tavo lupų medus teka.. ..
kaip pas kunigą. Jaunutėlis da tu, 

H jtaajutėlis.. v. O aš, matai, senas, 
Į seniai jau tą girdėjau, labai seniai.

L- Tarnavau aš teisingai — tam Po
li • nui Jėzui, — bet jis' į manę ne

žvilgterėjo, nė į visus sielvartuose 
E - skęstančius burus nežviigterėjo, į 
| budelių rankas mus išdavė. O 

tarnavau aš jam teisingai, ne lupo- 
| mis — ot kaip!.... '
Į Ir urnai pagriebęs už marškinių 
| sagutės po kaklu, nutraukė ją ir 
r *J.*ridenge pliką krutinę, rankas ir 
p f pečius, kurie buvo apdengti ran- 
t dais užgijusių baisių žaizdų. Iš 
|L '< jo akių pradėjo tartum kibirkštys 
I lakstyti, antakiai ant kaktos pasi- 
I š kėlė, dantis drūčiai sukando, o jo 
| veidas reiškė didžią neapykantą, 
i r i tylią> seniai užslėptą rūstybę, 
i Pradėjo kalbėti greitai, garsiai:

-— Aš lo neužsigyniau.. .. prieš
■ kariaunos pulką išėjau su kryžium 
jį rankoj ir krutinę atidengiau. Ma- 
Km no kūnas šmotais lakstė nuo bota-
■ gų — aš Jo vardo šaukiaus. Lie- 

tuviškame Braste aš tarp latrų ir
KH žmogžudžių kryžiumi per kiauras 
■h naktis gulėjau, ant manęs kareiviai 
I spiaudė, mano ūkę pardavė — už 
g pamestinus pinigus pardavė, — 
I vaikus išvežė.... o aš tik Jo var
lį do šaukiaus. Bet štai vieną naktį
■ ak įgijau proto ir išminties: je^u 
rlį i Ponas Dievas butų danguose, jei- 
I gu jis butų teisingas, tai. ant svieto 
I tokių nedorybių nebūtų!
I Aš mačiau Moskvą, mačiau ir 
Įh • Nižni-Naugardą —ten maskoliš- 
I kos liaudės galybė! Jeigu tik mu- 
I sų tikėjime teisybė pasakyta, tai 
I kamgi tenai viskas paklydime gy

I Vindobonos profesorius Gaert- 
ner išrado prietaisą, su kurio pa
gelba galima geriau tėmyti plaki
mą pulso chloroformuojamų laike 
operacijos ligonių ir, tokiu budu, 
geriau apsaugoti ligonį nuojnirties 
dėlei perdaug didelės chloroformo 
dozos. Iki šiam laikui chlorotor- 
mavimas ligonių buvo vienas iš di
džiausių pavojų ligoniui laike opera 
cijos, kadangi net prie didžiausių 
atsargumų ir tėmyjimų ant Širdies 
veikimo, apskritai imant iš 2000 
narkotiziruojamų ligonių pasitai
ko vienam numirti. Yra tai dėl 
to, kad migdytojas su pagelba 
chloroformo ar eterio neįstengia 
atsakančiai nutėmyti operuojamo 
ligonio pulso plakimą. Prie ope
racijų, kurios prasitęsia valandą ir 
daugiau laiko, subjektyviškas jus
lumas narkotizatoriaus gali pri
bukti, sumažėti, o tas grasina 
mirtim chloroformuojamam. Tai
gi dabar profesorius Gaertner išra
do teip vadinamą „kontroliuotoją 
pulso”. Jo išrastas aparatas turi 
į kompasą panašia dėžutę su cifer
blatu, ant kurio kruta maža vily- 
čaitė; tą vilyčaitę krutina plunks
nelė, kuriai judėjimą suteikia pla
kimas ir cirkuliacija kraujo. Pri
tvirtinus tą aparatą prie rankos, 
galima visą laiką kuo aiškiausiai 
tėmyti pulso plakimą ir jo pajiegą. 
— Iš to aparato naudojasi jau ke
letas Vindobonos ligonbučių ir kli
nikų. t

• \ ======

II Ant Vokietijos ciecoriaus rei
kalavimo, valdžia [perstatys parla
mentui įnešimą reikaluose padidi
nimo armijos ant 39 tūkstančių ka
reivių. Jeigu parlamentas ant to
kių reikalavimų sutiktų, tai sto
vinti Vokietijos armija savo eilėse 
rokuotų 647 tūkstančius kareivių, 
metinis gi išdavimas ant užlaiky
mo armijos pasididintų ant 9 mili
jonų rublių. Rodos vienog, kad 
įnešimas sutiks parlamente didelį 
pasipriešinimą; socialistų partija 
įgijo jau galybę, o ją pradėjo rem
ti ir kitos liberališkesnės partijos; 
jiadidinimui armijos socialistai vi
soms spėkoms bus priešingi.

II FrancuziŠkas garlaivis 
mirai Gneydon”, kurs 15 d. liepos 
išplaukė iš Marsilijos į Colomt>o, 
nežinia kur pražuvo. Ant laivo 
žmonių skaitėsi iš viso 57 ypatos; 
menama, kad laivas turėjo kur 
nors su visa įkrova nuskęsti.

„Ad-

II Iš Sofijos (Bulgarijoj) prane
ša, buk 28 d. piutės policija ati
dengė slaptą tunelį, pavestą po 
kunigaikščio Ferdinando palocium. 
Be abejonės tunelis tapo iškastas 
suokalbininkų su mieriu išlėkdinti 
kunigaikščio palocių į orą.

Isz visur.
|| Paskutiniai Vezuvijaus išsiver

žimai aplinkiniams gyventojams 
daug baimės pridarė. Ypatingai 
smarkus išsiveržimas įvyko 26 d. 
piutės. Apie 1000 pėdų žemiau 
vidurinio kratero vulkanas urnai 
atsidarė ir išmetė iŠ savęs Cielą 
upę degančios lavoš, kuri su neap
sakomu • greitumu pradėjo bėgti 
žemyn, grasindama povojumi pas
tatytai čia žvaigždžių tėminyčiai. 
Išsiveržimas įvyko be jokių žemės 
drebėjimu, be jokio dundėjimo, 
taigi visai netikėtai. Patėmyta 
tik upę verdančios lavos ir degan
čius akmenis, metamus apie 700 
pėdų augštyn. Lavos upė yra 
apie 15 pėdų pločio ir apie 2700 
pėdų ilgio. Žiūrinčius į tą rtgyk- 
lę žmones apėmė neapsakoma bai
mė ir jie nuo kalno pradėjo bėgti 
žemyn, į tolesnes nuo pavojaus 
vietas. Ypatingai nusigandę buvo 
gyventojai kaimelių Portici ir Re- 
sina, esančių ant vietos 79 metuo
se po Chr. Vezuvijaus užversto 
miesto Herculanum. Tarp prie
taringų kaimiečių prasidėjo agita
cija ant išvyjimo atvykusio čia ant 
moksliškų tirinėjimų Muencheno 
profesoriaus Kruil, kurs — žmone- 
liai sanprotauja—savo „piktoms 
akimis’’ iššaukiąs ugnakalnio išsi
veržimus.

II Berlyne išleidžiamas socialde
mokratų organas ,,Vorwaerts" ra
šo, jog ciecorius Wilhelmas ren
giasi nupirkti salą Pichelswerder 
ant ežero Havel, dvi myli į vaka
rus nuo Berlyno. Ar.t tos salos 
turėsinti būt pastatyta tvirta pilis* 
apsupta augštoms ir storoms sie
noms; iš čia busę pravesti keliai į 
kazarmes, idant kariauna ant kiek
vieno pašaukimo galėtų juovei- 
kiaušiai į pilį pribūti. „Vor- 
waerts*« tai pranešdams, sako, 
kad po paskutinių rinkimų cieco
rius bijąs socialistų ir prijaučiąs 
revoliucijos užgimimą, todėl dabar 
norįs turėti tvirtą pilį, kurioj ga
lėtų, reikalui prisiėjus, pasislėpti.

|| Muehlhausėne, Elsasse, ligon- 
bučio direktorius d-ras Schwartz 
dvikovoj nušovė savo kolegą, d-rą 
Schlossą. Mat prieš keletą dienų 
prigulinti prie tos įrėdnės dakta
rai buvo, dėl tūlų nesusipratimų, 
pakėlę štraiką, kurio vadu buvo 
nušautasis dr. Schloss. Užmušė
jas ir jo sekundantai norėjo teisybę 
užslėpti, jie paleido gandą, buk 
d-ras Schloss numiręs darant ant 
jo operaciją, ir rengėsi kūną sude
ginti. Policija vienog susekė teisybę 
ir d-rašSchwartz likos suareštuotas.

II Gyvenanti .Rymo apielinkėse 
itališki kaimiečiai atliko tokį revo- 
liucijišką darbą, kurs visiems dar
bininkams, visam proletarijui galė
tų patarnauti kaipo paveikslas. 
Štai jie susitarę atėjo į plačias ku
nigaikščių Chigi.Torlonia ir Plom
bini valdybas ir apreiškė, kad, 
kadangi dideli tų kunigaikščių že
mės plotai guli neapdirbami, be jo
kios naudos, tai jie, valsčionys, 
turį pilną tiesą juos apimti ir ap- 
dirbinėti, o pelną iš jų tarp savęs 
dalintis.

|| Bėgantis iŠ Pešto į Konstanti
nopolį ekspresinis trūkis, 28 d. 
piutės likos su pagelba dinamito į 
orą išlėkdintas. Visi vagonai likos 
sudraskyti; 7 žmonės likos užmuš
ti, o 15 sunkiai sužeisti. Bombą 
metė vienas iš pasažierių valgo
mam vagone; menama, kad dina- 
mitorius turėjęs prigulėti prie ma- 
cedoniškų revoliucijonierių. Ka
tastrofa įvyko apie 25 mylias ato
kume nuo Adrianopolio.

II Maskolių valdžia suėmė keletą 
japoniškų laivų, kurie Kamčatkos 
užlajoj supirkinėjo žuvis. Suėmi
mą laivų teisina tuom, buk japo
nai ušsiimą maskolių valdžios ne- 
daleista 
oficierai 
leisti.

pirklyste. 28 japoniški 
suareštuoti, kiti visi pa

II Apie vidurį rugsėjo mėnesio į 
Daniją atsilankys Maskolijos caras 
su pačia ir Anglijos karalius Ed
vardas. Iš Danijos caras keliaūs 
į Darmstadtą, idant dalyvauti ves
tuvėse Grekijos kunigaikščio And- 
riaus su Battenbergo kunigaikščiu- 
te Alice.

II Ant plaukiančio iš Bremeno į 
Baltimore garlaivio „Nechar”, ne
toli Terscheling salos ekspliodavo 
garinė triuba, prie ko devynios 
ypatos likos sunkiai apdegintos: iš 
jų septyni neužilgio numirė. Lai
vas sugrįžo atgal į Bremeną.

II Valparaiso, Chili, pasibaigė 
štraikas štraikavusių čia ilgą laiką 
duonkepėse dirbančių darbininkų. 
ŠtraikieriAi išsižadėjo savo reikala
vimų nedėlinio pasilsio, darbda
viai gi iš savo pusės pakėlė jiems 
mokestį.

|| Rusiškas laikraštis ,,$ibirska- 
ja Žižn” rašo: Ant Sachalino, 
kaime Chanifas, ant skundo pačios 
tapo suareštuotas tūlas Kazerski, 
skundžiamas už daugelį žmogžu
dysčių. Užmušinėjo jis žmones 
su mieriu juos apiplėšti, užmuštų'- 
jų gi lavonus sušerdavo kiaulėms. 
Pirma jo auka buvo tūlas Liutow- 
ski, antras krito ūkininkas iš kai
mo Andrėje-Ivanovsko, trečias — 
išsiųstas į Siberiją tūlas Zelski ir 
paskui čiela eilė kitų. Kazerskio 
pati pasakoja, kad ji jau seniai no
rėjusi pranešti valdžiai apie savo 
vyro darbus, bet bijojus, kadangi 
vyras labai ją prižiūrėjęs. Ji pa
rodė vietą darže, kur iškasė Liu- 
tov skio galvą, parodė keletą šmo-

|| Udinoj, apie 60 mylių nuo Ve
necijos, Italijoj, susimušė tavori- 
nis trūkis su atbėgusiu iš priešin
gos pusės kareivius vežančiu tru
kiu. Katastrofoj 20 žmonių — 
daugiausiai kareivių — likos ant 
vietos užmušta ir apie 80 sužeista, 
tarp kurių 12 mirtinai. Po susi
mušimui, griuvėsiuose veik užgi
mė ugnis, bet ją spėjo tuojaus už
gesinti.

II Kaip jau pereitame num. 
„Lietuvos” minėjome, ant išriši
mo Venezuėlės ginčų į Haagos 
tarptautišką tribunalą caras pa
skyrė sudžias, tarp tų ir Kopenha- 
geno universiteto profesorių Ma- 
tzen. Dabar prof.Matzen nuo tos 
garbės atsisako, kadangi mat pati 
Danija rengiasi savus reikalavimus 
perstatyti ir tokiu budu ji tampa 
užinteresuota partija.

— Pereitą nedėlią nesugauti plė
šikai apvogė Chicago City Rail- 
way Co. staciją, esančią ant ker- 
ties 61 ir State ulyčių, ir prie to 
užmušė du stacijos urėdninku. 
Apie 8 valandą ryto, kada stacijos 
biure rados tik kasierius Stewart 
ir du jo pagelbininku, Biehl ir 
Edmunds, į biurą įėjo trįs a ps i ma
skavę plėšikai ir pradėjo į juos 
šaudyti. Kasierius Stewart, ga
vęs kulką į galvą, sukrito ant vie
tos negyvas, Edmunds, pataikytas 
į koją, parpuolė, o Biehl, nors ne
pažeistas, puolė ant žemės, nu
duodama užmuštą. Plėšikai patė- 
miję, kad Edmunds da gyvas, įsa
kė jam atidaryti kasą, bet tas, ne
žinodama spynos mechanizmo, ne
galėjo tą padaryti. Tuo tarpu, 
ant balso šūvių, atbėgo kondukto
rius Johnson; plėšikai tuojau pa
leido į jį keletą šūvių ir Johnson 
krito negyvas. Tada žmogžudžiai 
suskaldė kasą ir suėmę iš ten visus 
'popierinius ir auksinius pinigus 
pabėgo. Po jų išėjimui Biehl, 
kurs buvo nudavęs užmuštą, davė 
žinią policijai. Išsiuntinėti detek- 
tivai suėmė dabar tūlą John Slu- 
der, buvusį ant tosjau stacijos 
darbininką prie ratų tepimo. Slu- 
der prisipažino, kad jis tame darbe 
buvęs sandalininkų, bet prie šau
dymo jis neprisidėjęs;|laike užpuo
limo jis lauke stovėjęs ant sargy
bos. Plėšikų vadovu buvęs koks 
ten italas Gusto Malatesta, kitų 
pravardės jam nesą žinomos.

— Dėlei didelės oro atmainos 
Chicagoj pasididino skaitlius ligų 
ir mirčių. Per visą pereitą sanvai- 
tę numirė čia 586 ypatos, tai gi ant 
103 daugiau negu užpereitą san- 
vaitę. Vaikų, neturinčių da 1 me
tų amžiaus, numirė 155, vaikų nuo 
1 iki 5 metų senumo — 64. Dif
teritu numirė 12 vaikų, škarlati- 
noms — 5. Netikėtų mirčių per 
pereitą sanvaitę buvo 35, patžu- 
dysčių papildyta 10!

— Tūla Lidia Seipp, 23 metų 
moteris, pasimirė dentisto Brophy 
ofise ant krėslo laike, kada daryta 
jai ant dantų operaciją. Dentistas 
mat buvo užmigdąs ją su chloro
formu, jier neatsargumą uždavė 
per daug didelę dožą chloroformo 
it tas moterį uždusino. Dentistas 
likos suareštuotas.

II Gyvenantis jk> num. 257 Indi
ana str. Arthur R o bert s apskundė 
West Side Hospita) ant 25 tūks
tančių doliarų atlyginimo už tai, 
kad vietiniai daktarai,darydami ant 
jo operaciją, buvę teip neatsargus, 
jog po to jis gavęs kraujo užnuo- 
dyjimą ir prisiėję jam kairiąją ran
ką nupiauti.

— Policijos viršininkas O’Nei! 
išleido aštrų {sakymą, idant ant to- 
liaus visos karčiamos butų uždaro
mos nuoI2val. nakties. Karčiamnin- 
kui,kuris tą įsakymą peržengs.bus 
atimtos tiesos šinkavimo ir karČia- 
ma uždarvta ant visados.

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Bitnerą.

Ant persitikrinimo, kad tame nėra nė 
Jokio prieštaravimo, peržiūrėsime klausymą 
apie pajiegas ir jų darbą, pritaikytas prie buo
mo ir visokių mąšinų,paremtų ant buomo tie
sų.

Mes jau paminėjome, kad buomas yra 
kietas, bt Ki-ukaiįtis aplink nekrutančią vietą 
kuolas, ant kurio darbuojasi dvi pajiegos 
priešingose linkmėse. Pirmutinė iš tų pajie
gų vadinasi paprasta Į>ajiega, antroji, besi
priešinanti pirmutinei, vadinasi sunkenybė. 
Jeigu vietos pritaikjmo pajiegos ir sunkeny
bė yra vienoje piį^J. tai tokį buomą vadina 
vienpobiu buomu; jeigu sunkenybė yra vienoj 
pusėj peties nuo1 buomo sukimosi vietos, o 
besidarbuojanti ąnt jos pakėlimo pajiega ki
toj tos vietos pusėj, tai tokį buomą vadina 
dviptbiu buomu. į Tolumas terp besisukimo 
buomo vietos ir besidarbuojančių pajiegų, 
taigi terp buomo (atsirėmimo vietos ir sunke
nybės ir terp atsirėmimo ir besistengiančios 
pakelti sunkenybę pajiegos, vadinasi pečiais 
pajiegos ir pečiais sunkenybės, jeigu pajiegos 
darbuojasi perĮtešdikuliariškai buomo peties

DzrtNji viMipečiu buomo.
linkui (linija OA įir OB). Jeigu gi pajiegos, 
taigi sunkenybė if besistengianti jį pakelti 
pajiega darbuojasi kitokioj linkmėj, tai pa
jiegos pečiais buį jau ne buomo {iečiai, bet

(Mrbmdvip^io buomu

Įierpendikiriiariįk^B linijos nuvestos 
besisnkimo buomo vietospajiegų linkui (OA' 
ir OB ).

Pakeldami.ak|nenį, mes matome, kad {įs
kelti jį juo lengviau, juo arčiau vieta atsirė
mimo a nuo sunkenybės b, arba juo ilgesnis 
yra buomas; taigi išpuola, kad pajiega. rei
kalinga ant atlikiipo darbo, juo bus mažesnė, 
juo ilgesnis bus petys {tajiegos, arba, kai p pa
prastai sako — juo ilgesnis buomas.

c I

nuo

ir
llvifeiih buomas

Augščiau mes kalbėjome apie tiesas buo- 
kurios ištikto Jra tik ypatiškos formos

II Dėlei atsisakymoKopenhageno 
profesoriaus Matzen ir Šveicarijos 
pasiuntinio Paryžiuj Lardy nuo 
Haagos tribunalo sąnarystos, skir
tas ant 1 rugsėjo atidarymas to sū
do liekasi atidėtas ant tolesnio 
laiko.

ti Maskoliškas randas apdirbi 
nėja dabar įstatymus, sulyg kuriais 
darbininkų štraikaK nebus ant to- 
liaus rokuojami ant lygios su maiš
tais prieš valdžią.

|| Tarp Belgijos karaliaus Leo
poldo ir Francuzijos likos sudary
ta sutartis, pagal kurią Francuzija 
apsiima ginti neprigulmystę Kongo 
viešpatystės Afrikoj.

II Siautusios apie Gibraltarą au
dros, netoli pamatinio miesto Ta
rifą išmetė ant kranto išpanišką 
garlaivį „Irusak Bat”, prie ko 
septyni žmonės prigėrė.

--------------------- 'i'
|| Rostove ant Dono, Maskoli- 

joj, apvogtas likos vokiškasis kon- 
sulius. Vidurdienyj, nesant konsu- 
liui namie, nesusekti vagiliai įėjo į 
jo namus ir pašlavė 2700 rubl.

|| Iš Madrido praneša, jog mies
te Huesca, Aragonijoj, tapęs su
sektas suokalbis ant nužudymo Iš- 
panijos karaliaus Alfonso. Daug 
suokalbininkų areštuota. '

|| Valstijoj Oaxaca, Meksike, 
tapo atrasta aukso gysla. Gysla 
ta turi apie 15 pėdų pločio, iškas
ta tona duoda aukso vertės ant 50 
tūkstančių doliarų.

|| Iš priežasties debesų pratru- 
i kimo ir įvykusio po to tvano, pro
vincijoj Ce FU, Chinuose, daugy
bė žmonių prigėrė.

Vanldii te i bes
Num. 33 „Lietuvos” garbingas 

komitetas Brocktono lietuviškos 
parapijos savo atsišaukimu nori 
visuomenei parodyt, buk aš netei
singai kritikavęs kun. Plaušinaitį, 
ir tuomi komitetas tapęs užgautas. 
Ne noriu čia savęs teisinti, bet ir 
komitetas nelieka liuosas nuo me
lagystės, apgindamas kun Plauši
naitį; todėl jiaantrinu:

Kada kun. Plaušinaitis sakė 
bažnyčioje, kad tokių, kurie skaito 
„Vienybę” ir ,,*Lietuvą” neišsi- 
spaviedojus, negalima laidoti į 
šventą vietą, buvau ne aš viens, 
bet pilna bažnyčia žmonių, o gal 
ir komitetas.

Apie šliubą tūlo „jagamas- 
čio” paminėjau dėlto, kad kunigė
liai tankiai moka išnaudot tamses
nius parapijonus, ir tyčia „jagas- 
čiui” buvo daryta,kad nedrįstų kiti 
teip daryti. . •>

Ne suprato komitetas turinio 
straipsnio „Priedas prie musų slo
gos”, kuriuomi buk visa parapija 
užgauta; tame straipsnyje niekur 
neužgauta parapija, tiktai buvo 
kritika kun. Plaušinaičio pamoks
lų ir kitų jo darbų, kuriais stengia
si parapijonus palaikyti tamsybėje 
ir nesupratime musų tautiškų rei
kalų, dagi ir darbininkiškų. Atsi
mena parapijonai, kaip 10 gegužės 
kun. Plaušinaitis kalbėdamas ant 
susirinkimo užsipuolė ant socia
listų, o aš parodžiau priešingai, ir 
susirinkusiejie mano kalbą patvir
tino.

Kur aš ne gyvenčiau, ar Bos
tone ar kitur, nieks man neuždratyš 
rašinėti į laikraščius teisybę ir už 
savo raštą aš pats atsakau.

Jeigu komitetas drįsta rašyti at
sišaukimą prieš švenčiausią teisy
bę, tad meldžiu komiteto, jeigu 
nebus šiuomi užganėdintas, kada 
bus parapijos susirinkimas duoti 
man žinią iš kalno nors 5 dienoms, 
o aš pribusiu ir patvirtinsiu tuos 
faktus gyvu žodžiu.

A. Ramanauckas,
10 Hendersonst. Somerville.Mass.

Tegul su šiuo tie ginčai už Plau
šinaitį pasibaigia.

Rd.

mo, 
tiesoms paralelo 
tos tiesos, yra lyge 
mas ĮiajiegoH ant 
ginimui stinkeny 
(PxOA=QxOB,ar 
PxOA’«QxOB). 
bas prie pakėlimo

o. Dvi pajiegi. mokina 
arystoj, jeigu padaugini- 
ties pajiegos lygus jiadau- 

ant |>eties sunkenybės 
2 ant kito paisinėlio,jeigu 
A to suprantamas bus dar- 
kmens: juo ilgesnis bus

Ih*ipeti« buomas t <r, vieta padėjimo

galas buomo, prie kurio pritaikyta pajiega. 
t. y. ant kurio solidžia ranka, sulyginant su 
pečiu sunkenybės, |. y. galu buomo ab, juo 
didesnę sunkenybę galės įskelti pajiega. Jei
gu. Įiaveikslan, ab turės ilgio 1 mastą, o petis 
pajiegos 5 mastus,tiri sunkenybę 50 pūdų ga
li pakelti pajiega 5 kartus mažesnė, taigi 10 
pūdų, kadangi jiajifgos petis yra 5 kartus ii 
gesnis.

_^Ant to remiasi Jygsvarystė buomo, jjakė- 
limasgi sunkenybės arba pergalėjimas pasi
priešinimų. arba, , trumpiau sakant, atliki
mas naudingo dajbo su buomo Įiagelba.

-emiasi ant sekau- 
ių tiesų: padaugi- 

.rimas pajiegos ant 
kelio išdaryto vie
toj Jos pritaikymo 

lygus padauginimu sunkenybės ant jos ke
lionės (PX Aa=*QxBb). Iš to išpuola, kad 
pasidauginimas paj egos gimdo pasimažinimą 
greitumo, t. y. ką aimime ant pajiegos. tą 
nužudome ant laikoj kadangi pasididina ilgis 
kelio. L-------------- —

Pritaikymas dvipečio bt*>mo.

lygtis padauginimu

pasidauginimas paj

Pirmiau mes matėme, kad daugumas

vienpečio buomo.Pritaikymi

darbo lygus yra pajaidauginimui pajiegos ant 
augščio pakėlimo sunkenybės. Ir teip, prie 
krutėjimo buomo paįjiega lygi nuveiktam dar
bui; tokiu budu išpuola, kad tiesos buomo 
visame sutinka su tiesoms užlaikymo energi- 
j°8 Ant to, kad prilaikyta prie buomo pajie- 
ga_butų pilnai išnaudota, neatbūtinai reikia, 
kad ji darbuotųsi perpendikuliariškai prie 
buomo peties, t. y. kad petis pajiegos sutiktų 
su pečiu buomo. Tas išpuola iš buomo tiesų 
ir aiškiai matomas aąt paišinėlio dvipečio buo
mo su palinkusiai besidarbuojančioms pajie-

goms. Iš tikro, Jeigu pajiega P darbuotom 
perpendikuliariškai prie buomo peties, tai 
vietoj PxOA’ reikėtų paimti PxOA; kadangi 
perpendikuliariškoe pajiegos petin OA’ ma
žesnis už buomo petį OA,tai ir darbas pajiegos 
dirbančios palinkusiai bus teiposgi mažesnis 
Pagal paralelogramo pajiegų tiesas, P pasi
dalina į ją tveriančias: pajiegą S, dirban 
čią vertikališkai ant buomo peties ir sunan- 
dojama ant traukimo ir ją tveriančią Z, besi
darbuojančią buomo peties linkui, kuri, vie
toj naudingo darbo, apsudžia vi<*n hnnr-ą.

rtiti i liw «

/.....
Psdslinimsa pzjiegę luomo su palinkusioms pajie/oms.

Su pagelba prastų buomų galima smar
kiai suspausti ir kilnoti dideles sunkenybe**, 
bet ant perkėlimo sunkenybių ant didesoni 
tolumų buomai ne tinka; ant to vartoja kito
kias prietaisas, paremtas teiposgi ant buomo 
tiesų. Tokioms prietaisoms yra arba 
blokai, v indai ir jų visoki pavidalai, apie ku
riuos pakalbėsime vėliau. Dabar pakalbėsi
me apie vieną iš pritaikymų buomo, turinti 
ne mažą svarbą kasdieniniame gyvenime, tai- 
ęi apie svarstykla».

Paprastos svarstyklos, kuriose prie ga 
lų pečių prikabintos taurelės, tinka vien aut 
pasvėrimo mažesnių sunkenybių, kadangi ant 
pasvėrimo reikia daug svarstlių visokio 
vardo. Bet užtenka perkelti vietą, ant kurio 
sukasi svarstyklos pečiai, perkelti tą viet£ 
toliau į vieną peties pusę, taigi padaryti vie
ną petį ilgesniu, kitą gi trumpesniu 5, 10 ar
ba 100 kartų, o reiks 5, 10 arba 100 kartų ma
žiau svarstlių: ant svarstyklų turinčių vie 
ną f>etį 5 kartus trumpesni, 5 svarus atsveria 
s varsti i s vieno svaro, ant turinčių vieną j>eti 
trumpesnį 10 kartų, vienas svaras atsveria 
sunkenybė 10 svarų, o ant svarstyklų turin
čių vieną petį 100 kartų trumpesnį už kitą, 
100 svarų atsveria svaratlis 1 svaro. Aut 
to pamato sutaisyti dešimtiniai ir šimtiniai 
svarstyk lai, vartojami ant pasvėrimo dides
nių sunkenybių.

Mes jau kalbėjome, kad ant buomo tiesų 
paremtos yra stričkės arba blokai ir viudai pa
kėlimui sunkenybių, kokius antai tankiausiai 
žmonės taiso vietoj svirčių ant ištraukimo 
vandens iš gilesnių šulinių, arba kokius var
toja pakėlimui sunkenybių,statantaugšteenes 
triobas: ant tų tiesų paremtos ir kitos prie 
darbo vartojamos prastos mašinos, palengvi
nančios darbą, užčėdyjaūčios daug pajiegos. 
Prastoms mašinoms jas vadina todėl, kad jos 
geriausiai tinka praktikoj, palengvina darbą, 
o turi kuoprasčiausią, kuo nepainiausią sudė
jimą; jos remiasi, kaip jau sakėme, vien ant 
buomo tiesų.

Prastos mašinos dalinasi į sekančius sky
rius: 1) mašinos, kuriose persikeičia pajiegos 
linkmė; prie tų priguli paprasta stričkė arba 
blokas; 2) mašinos, kuriose persikeičia vieta - 
pridėjimo pajiegos; 3) mašinos, kuriose pa- 
Jiega pasididina kaštais greitumo, arba ku
riose pasididina greitumas kaštais pajiegos, 
taigi kuriose, ant apturėjimo didesnio grei- , 
tumo reikia pridėti daugiau pajiegos; 4) ma
šinos, kuriose jungiasi kelios iš Čia paminė
tų veikmių.

Paprasta viena stričkė arba blokas, tai 
yra ratas pakabintas kur nors, paskirtas vien 
ant perkeitimo pajiegos linkmės, vien ant per
keitimo linkmės traukimo;tokia stričkė arba 
blokas negali pagimdyti nė pasididinimo |>a- 
jiegos, nė Įiasididinimo,nėpasimažinįmogrei
tumo; viskas, ką blokas prie darbo gali {^da
ryti, tai vien perkeisti besitrynimą slinkimo 
ant besitrynimo riti mosi, kuris, kaip žinote, 
yra mažesnis už besitrynimą slinkimo, bet jis 
ne gali nė sumažinti reikalingos ant pakėli
mo sunkenybės pajiegos, nė suskubinti ke
lionė sunkenybės, nė padidinti jos kelio. 
Stričkė arba blokas yra tai besisukantis ant 
ašies ritinis su grabute ant paviršiaus uždėji
mui šniūro; jį prikabina už jo ausies. Strič- 
kes visi pažįsta: jas vartoja pakėlimui šieno, 
o audėjas jas vartoja kilnojimui nyčių prie 
audimo.

Ant vieno šniūro galo d kybo sunkenybė 
W; už kito šniūro galo traukia žmogus. Ant 
pakėlimo sunkenybės, paveikslan, šieno rez
ginių, traukia darbininko pajiega:ant kiek 
patrauks savo šniūrą darbininko rankos, ant 
tiek jau pasikels rezginės su šienu; taigi ke
lias nuveiktas pajiegos lygus keliui, kokį pa
darė sunkenybė, taigi rezginės su Šienu; teų>- 
jau ir sunaudota pajiega lygi sunkenybę*, 
arba, tikrai sakant, pajiega, reikalinga pake* 
limni sunkenybės, turi būt truputį didesnė, 
kadangi jai reikia pergalėti besitrynimą blo 
ko ašies ir šniūro į rytinio paviršių. Taigi 
čia veikmė ta pati, kaip kad darbininkas, ap
rišęs su virve, sunkenybę trauktų kitą virvės 
galą augštyn;bet tas kartais ne paranku,kaip 
kada nėra ant to nė reikalingo ruimo, nėra 
augštai nė tokios atsirėmimo vietos, o per tai 
darbininkas negali sunaudoti visų Įiajiegų 
negu stovėdamas apačioj, kadangi stovint 
apačioj, darbininkas aut traukimo augštyn 
sunkenybės gali sunaudoti ir savo kūno sun
kumą, stovėdamas gi aug-štai, jeigu už šniuro 
paėmęs traukia nuo apačios sunkenybę, gali 
sunaudoti vien pajiegą rankų. Viskas, ką 
pasinaudojant iš paprat-tos stričkės arba blo
ko pelno dirbantis žmogus, yra tas, kad prie 
bloko, kaip jau sakėme, persikeičia besitryni- 
mas šliuožimo ant besitrynimo sukimosi; jei
gu, permetę virvę per balkį, keltumę už kilo 
virvės galo augštyn sunkenybę, tai teipjau 
prie kėlimo galėtume sunaudoti musų kūno 
sunkumą, bet užtai šitame atsitikime turėtu
me pergalėti besitrynimą šliuožimo, kuris, 
kaip jau ne kartą minėjome,, yra didesnis už 
besitrynimą ritimosi.

Visai kas kitas bus, jeigu mes, vietoj pri
tvirtintos prie lubų stričkės arba bloko pasi
naudosime iš liuosai krutančio, taigi galinčio 

(Toliaua bua.)



LIETUVA

Naujas pokflIs.Dro Lo- 
renzo-

Karolius Bush, sūnūs turtingo 

alininko, suteikė vindobomškam- 
yam specialistui, Drui Lorenzui, 
keturiasdešimta tūkstančių dolerių 

a* pasekmingą operaciją, sumą di

desnę negu ta, knrią garsusis gydy
tojas apturėjo'nuo p. Armour’io iš 

Chicagos. Toksai turtingas Žmo
gus, apsiaustas perteklium ir liuo- 

»u, lengvai atiduos visą turtą,idant 

apturėti sveikatą. Ligose žlebčio- 
jitno sistemos, nėra reikalinga iš
davinėti. didelias sumas pinigų, 
idant būti galutinai išgydytu. Tri- 

aerio Amerikoniškasis Eliksiras 

Karčiojo Vyno yra kuotikriausiu 

vaistu visose ligose susirišanČiose 

su liga pilvo. Veikia jisai tiesiog 
ant skilvio ir vidurių, sustiprinda

mas juosius ir reguliuodamas jų 

-veikmę. Atnaujina kraują, atgai
vina raumenius ir nervus, suteikia 

sveiką valgumą ir duoda atnauji
nantį miegą.. Padarytas iš grynų 

vynuogių ir darinktų žolelių be 

vartojimo chemikalijų,'yra gamtiš
ku ir ypatingai priimnu budu.Gau
namas yra, aptiękose ir pas fabri
kantą, Juozapą Trinerj, 799 S. 

Ashland avė., Chicago, III.

The Baltiniere & Ghio 
R. R- Co. *

Dėlei busiančio seimo Sovereign 

Grand Lodge, I. O. O. F. virš mi
nėtas geležinkelis parduos už labai 

sumažinta prekę tikietus j Balti
niore, Md. ir atgal Rugsėjo 18, 

19 ir 20. Tikietai bus geri ant su- 
grjžimo iki spalių 3 d.

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

2*1 S. Clark St., Chicago, III.

- B» N. Austin, G. P. A., 
..(20—9) Chicago, III,

Draugysczin Reikalai
Lietuviszkaa Pikninkas.

Chicago. Dr-te Si. Francittkaus tu
nu savo Pikninka 5 diena' berželio, 1904 
metuose, tai yra kita meta, darže Reis- 
atga Grove, River Side, 111. Todėl mel
džia visu kitu draugyzcziu, kliubu ir pa
rapijų idant toje dienoje nedarytu Pik- 
ninku, kai vieni kitiems neužkenktu- 
mem. Su guodone

Dr-te Ss. Francizzkaus.
(lt—•>

Nauja-s Liet. Indepeudent 
Kliubaa.

Chicage, 27 d. berželio susitvėrė ciia 
naujas lietu v i sakas Independent Kliu- 
baa, prie kurio isa karto prisirasse 48 są
nariai. Mieriu Kliubo: paszelpa ligoje 
ir pagrabine ir parūpini m as sąnariams 
ukeaystea popieru, tai yra: kad kiek vie
šas lietuvys prisiraszes prie saio Kliubo, 
o aaturintis amerikoniuku popieru. per 
rūpesti Kliubo galės lengvai tokee gauti; 
pasaslpa ligoje 85.00 ant sanvaitee, o 
payrate *50 00. Subatoj, 1* d. rugsėjo 
Kliabas laikys safo csvertini susirink i- 
ma pas Petrą Szliaki, 3321 A u bu r n avė., 
ant kurio sanariai privalo pribūti, nes 
bus perstatyta Konstitucijos siekiai, a- 
part to bus ir kitokiu svarbiu dalyku. 
Norinti naujai prisiraszyti tegul atsilan
ko a«t virssmineto adreso; dabar labai 
pigus i natoj imas tiktai 50c., vėliaus bus 
žymiai pakeltas, o menesi ne mokestis 
tik 25c. Kliubo administracija;

Petras SiHakis, prez. 
Frank Kudirka, prot. sekr. 
Frank Ssciiuka, kasier.

Pirmas Didelis Pikninkas
Kriaucziu Draugystes atsibus nede- 

lioj, C d. rugsėjo, 1903 m., Karecko dar
že, W. Pullmsn, III. 758—123czia ųL- 
Prasides nuo 9 vai. ryto. Tikietas 25c 
porai. Bus gražus pasilinksminimas ir 
darbininkiszkos kalbos, ant kuriu yra 
sukviesti keli liotuviszki ir angliszki kal
bėtojai. Darbininkai ir Darbininkes ne
praleiskite uito* teip tinkamos progos 
visiems pasilinksminti drauge ir pasimo
kinti imteikite kuoskaitlingiausiai.

j Komitetas.

Pajieszkau savo draugo, Antano Sze- 
pecilo, Kauno gub., Vilkmergės pav., isz 
Kazlisskiu volaslies. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti tinę ant adreso: 

Petras Svileinia.
*0 Arthur St., Brockton, Mase.

Aukos kanklntintanis 

įsa Kaylor, Pa.:
J. J. Thomu................... ...75
W. Thomu..................... ....25
J. Whito............................ ...50
Ualen White.............. .... ....50
A. Kvederavicziua. ....50

Sykiu *2.50
Szia suma paskirsto sziaip:

*1.00 „Auszres“ Dr-lei, 50c
Visstaliui ir Kankintiniams.............*1 00

Buvo *502 23
Sykiu *308 23

“AUSZROS” Dr-tes fondas, 
besiniokinancaiai lietuvis* kai 

Jaunuomenei.
Isz surinktu Kaylor, Pa..................... *100

Buvo *435.85 
Sykiu *436.85

Aukos V18ZTAL1U1. .
Isx zurikktu, Kaylor, Po............................50

Buvo *15.43 
Sykiu *15.83

Chicago, 1 d. rugsėjo (Šiepi.), pasimirė 
Francisskus Dapkevicse, paėjo iu Kau
no gub., Raseinių pav., Kražių parap., 
turėjo 40 metu lenumo, prigulėjo in Ap- 
veizdos Dievo dr-te, kuri jo kuna palai
dojo labai iukilmingai. Laidotuves ro
dė graborius

John Pelroshius,
168 W. 18th St., Chicago, III.

Telephone Canal 484.

PiįfiAi ant pardavimo trijų florų muri
ni* namas arti iietuviszkoa bažnyczioa. 
Atsiszaukite po nr. 3157 So. Halstad St., 
ant antru lubu, c gausite pilna informa
cija.

Pigiai ant pardavimo forniezai 
sluboa. Atsiszaukite ant adreso:

Dominyku Vujinsku, 
703 8. Canal St., Chicago, IU.

(11-9)

Pigiai ant pardavimo saliunas lietuviu 
tpgyventoje vieloje. Priežutis parda
vimu, savininku važiuoja in Lietuva. 
Atsiszaukite ant adreso:

Jaromin Andrulis, 
3338 Auburn ava., Chicago, 11).

Pigiai ant pardavimo puikus kampinis 
liotas, lietuviu apgyventoj vietoj, prie
žastis pardavimo savininku iuvažiuoja 
ant farmu. Atsiszaukite in ..Lietuvos” 
redakcija. (25 9)

dėl

Grand Opening!
Darome balių atidarymo naujo saliu- 

no, subatoj ir nedalioj lt ir 13 d. rug
sėjo (Sepl.), kur randui geriausi gery- 
mai, užkandžiai ir cigarai, taipgi yra sa
le tinkanti dėl visokiu susirinkimu ir 
aabovu su geriausiais intaisymais in ku
ria telpa apie 1000 žmonių. Todėl už- 
kviecziame visus savo draugus ir pažys
tamus, jaunus ir tebus,vyrus ir moteris, 
jauniksiezius ir merginu atsilankyti, 
nes bus pirmos kliasos muzika, kur visi 
susirinka linksmai laika praleisime.

8n guodone
Jonas ir Juozu Jovaiszai, 

130 Canaiport avė.,
(•-U)

kerte^Union St.
Tel. Loomis 362.

AR NORI?

Reikalauja žmogaus suprantanesio 
lentų pardavinėjimo bisni, velyjama to
ki, kuris turi placzia pažinti su lenkiu
kais lentų pirkėjais. Atsiriaukite pas: 

South Side Lumber Co.,
22nd St. ir Ashland avė., Chicago, III.

Reikalauja žmonių prie karpymo 
skurukiu (tu f ta) de) materacu. mokestis 
nuo stiuku, darbas geras. Atsiszaukite 
pas:

Joreph Krogulski 
114 Barbar St., Chicago, III

(18-6)

Reikalauja merginu prie siuvimo 
moterlsiku drabužiu.
703 W. 18th PI.. Chicago, III.

Aptleka.
Juozapo Leszczynskiu, 3315 8. Morgan 

Street , , Chicago, III
Telephon*a Y arda 700

Mano aptiekoje visuomet yra epvieži 
vaistai ir žoles amerikoniszkos kaip ir 
gabenamos iss Europos. Visokį recep
tai padaromi greitai ir su mokslumu, 
kas užtikrina mano įlaugtneline prakti-

Ypatingumu gi mano * pliekos yra: ia- 
sxai Marijoniszkf Inoaemceviniai.vienin
teliai nuo vasarinee ligos, llnimentas 
nuo reumaUsmo ir moatis nuo užtrinu. 
Aptiekoje randasi:

Dras M. P. Kosaakovaki nedalioms ir 
ketvergais nuo 10 iki 12 ryto.

Dras Stupoickis kasdien nuo 8 iki 12 
ryto ir nuo 6 iki 9 vakaro.

SuMszneketi galima lenkiaskai, lietu- 
viszkai, maskolisakai ir angliszkai.

Tikrai Lietuvisaka Karcaiaina.
G. Orinykaitis ir P. Rutelionis, 

75 Br<>adway Elizabeth, N. J.
Užlaiko geriausius gėry m u* dėl sve- 

ošiu, suteikia kiekvianam prieteliszka 
rodą ir užlaiko ciysta ir szalta siu, degti
ne ir kvepianciius cigarus, priima ant 
nakvynes isž kitur aikeliavua>us sve- 
esius. Su guodone

G. Orinykaitis ir P. Rutelionis.

TEMYKITE
A'iržrtrium žer* 
m prūraate DYK

urmoauty, •ŽTtpžy.žlemrią.ažaiaAtHUn- 
<*tą *žryau&ę, ir ruJomą ftuiUnukių. 
/ieUcaltitŲaiit laikrvditi^ k a t »tiv g o, 
reMa primygi tti i et. markį dėl paėto 
kaitrį, o grotui bua priei^ttiu.
DU guodotihiį draugį/»čt>į dirbame pelė
tu ir irukUKuu «ž prc*aun»*trM«*ų prekę 

^drtrvakitr teip:
8. I. DAMIJONAITIS,

3138 L0WE AVĖ., CHICAGO, ILL

Bangiai kaip

Dr. RICHTERO

11ANKĖR’1 (Inkarinis)
PAIN EKPELLER.

RlHumatizao, 
neuralgijos, Sausgėlos,

I Strėnų Skaudėjimo Ir tL 
ir visokiu JtheunatžoAa 

tk»adajimu.

•pticAoHu arda j 

r. At Rfcfcter & Co.

Ne w York.

AR SERGI?

Deimanto Elektrikos Kryžius

ino ir kitokiai ilgų.
Deimanto elektriikaa kry

kiu* gydo: reumatlima. neu 
rutalja. krykiau* skaudėjimu. 
vKrių skaudėjimus. •lipnu
mą. iM-rvlikuma. nemiga, hys 
tehįa. paralyžių. e pilį n. t Jų. 
apopleksijų. dusulį, trukumą 
proto, nuomirinį. užkrėtimą 
kraujo, neilehflojimą, stok a 
apetito ir vidurių tkaudijlmn*.

Lengvumą pajauk', po k*. 
Uą “•r‘1- F> k»liū die
ni. 8*1 krykiu privalo 
nukloti diena ir naktį ant (Ūki
nio Iniursllo užsikabins* aat

P r >4 užsikabinimo Ir po užsi
kabinimui syki ant durno* reikti 
» ryžių (merkti i vaaaMUtį aetl 
aut poros minuiu. Vaiku knita 
reikia merkti į silpnesnį nota.

Kreki iio krykiau* 81.08. Šiam 
limo kaitų* Suvienytoje Valstijos* 
ir Kanadoje me* patys apmniramm 
Gvarantuojaiue kad Ii* krykiu* yra 
geresniu vaistu ui elektrilka dir
ia. kur* nuo !•- £ sykiu yra bru 
gezui*. Gerinto vatato ui ii kry. 
“V**. UxWI J" Privalo r“1“ 
kiekvienuose namuose, pa* klek

pageli* llo kryžiau*. Žen 
talpiname viena Ii tokl<(

kta *> ,#02- OuodoUas Pvital— čia prUlunEhUM Juml* taOO asg

THE DIAMOND ELECTRIC CRO88 CO.*. 
M MILMAUKEE AVt„ t?1 CHICAGO, ILL

•
 Dykai pri- 
| siusime 

kožnam ant 
pareikši a-. • 
vimo mimu 
NAUJA 
lietuviszkf 
katalioga, 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų. laikr<>- ' žo

deliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Patsiekubinkite raszyti, nes azventes artinasi.

Adresuokite teip:
Ktlfsch 4 Co. 74 Centre St., Chici^o, III.

8uc<*. to Keip«cži, Nore Ik o & Co.

Pranešu ovidiema mvo taiitievziaint* ir 
koetunierianiK kad am (>erkeliau savo rato- 
ra Laikrodėliu, gražini Ir

MmMLyjiI 'I Mii/ikiilhzku iiihtriiineiitii isz po No. 
33 |G Fisk Mt. po No 330.) Auburiiave. 

žymiai padauginau vina tavora teip, 
kad dabar paa mane gali gauti vieką kaa 

tik ko reikalauja im viraz paminėtu daiktu. Teipogi rzia 
taieau laikrodžius laikrodėlius ir vinokius muzikalitizkiia in
strumentus. Kas turite ka aut pataisymo ar reikalaujate 
ko naujo isz v i r. z Įiaminetu daigtu, meldžiu i>as m a m- nau
joje vietoje atsilankyti, o asz paairupiusiu kiekvieno ie1- 
kalavimus kuogeriausiai užganėdinti. Su guodone

J. 1IRAUSK1S, 3305 Aibin ne CHICAGO, ILL.

LI ET U W1 (JJD AKT AKAM

MARJA DOVVIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

78S W. 18th Street
Nuo Stos iki IStos ryto.

TeleiuuM: CautU 78.
Telefonu galima iss kiekvienos 

sptiekoe.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
Guodotinom* tauhtikotn* ir b*ž- 

nvtiaeaM Drangysteuss iazdirba:-^ 
Karūnas, Amerikoulazkas

Kepures ir dėl Marszalkn
*rti*t>**kai in laiką.

jredanvi* gu<»i >1. rr>>* lh te*,
guodrrtini Kunigai, kad Jum

darbu butu pridcnuKsiai atliktu ir tuom auuelpd aawo tautelę, paveskite ji til 
lietuviai tiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St, Chicago, 111.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!

X-Spinduliai vartojami dėl atradimo ligos
ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS

ISZPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

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

visus kitus specijalistus šiaurvakaruose.

Vyrai m tei'točiom Ir sil*eeM *H*ro«, inkstais, skutimais ktaatieese. lyMką Bwsii*e*D»1. skaudančiu setiitapsiare. rakti, 
eisis aeMt4«ai«. sssitraekeetals arta setataristais er«usis. tretyjiaus aiaiiabes, rervižkumai, skaudokai krotiuie. lakstą liga, 
Siūtis tostas, airtistejimai Ua*u»«. krituliai prietikis. regal«|imu atlikti save priderysčžą. skaudėjimu gaivos, klzpatyjutii pa- 
raudiaias, prietaaMvimas. silpnumas, metankelija, negeras kvapu, patretyjimas apetite, puolimu plauką, VISIŠKAI liGYGOMI.

CnAfiialitrkAC lidnc N«nr*mtlazki nubegtmai, uėnu«MtyJimaA kraujo. Varirocelr, staiaz. 
.)piUjQllo/.hUd ilgui, kai iaz<y<iomL G rv i ežia u* Ims iazgydyma* dei aUpnu vy ru.

IdUAI VVFfli •tu**Pntnr* Per bjauria* paproczln* Ir peraidirt»l»Ma, allpnt Ir nerviazki IhZGY- 
tldUUl IJldi |m,MI po TIKRA GVARANC1JA, ARBA PINIGAI 8CGRAŽINT1.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.
nr*» iki ♦ *• k rao « Iki 7 vakare.

UŲIKO V<lianucH. f Mtotaions ir per tveetes nM 10 iki 12.

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

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

LVoznas Sergantis j 
i labai trumpa LaiKa gal pasveiKt.

Jeigo kurie sergate, tai mes galim duot rodą, raszik pas Dr. E~ G. DKA.KE, d«- 
žiūrėtoja ir pri“L“*J~------

U

Pa Hesz kojiniai.
Pajieszkau Petro ir Tadeuszo Gorsku, 

abeju Kaunogub., Panevėžio pav. Jie 
palys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Steponas Kairys,
Bridger, Mont.

Pajieszkau savo draugu. Jono Gulbino 
„ir Marei jono Mato, Kauno gub., Sziauliu 
\ pav, Papilės miestelio Ir- vol. Jie patys 

ar kas kitas teiksis duoti žine ant ad
reso:

Franciszkus Doveika, 
751 8. Ganai St., Chicago, III.

Pajieszkau Franciszkaus Mokaus (lik- 
rapravarde Nokus), kuris buvo pas ma
ne už barkyperi, ir dabar iszvažiavo in 
Pittstoo, Pa. Asz jo praszau labai gra
žiai, kad sugryžtu ir visus keliones kasz- 
tua asz jam sugrąžysiu, bet jeigu neau- 
gryas. tai prapuls m and *1000.00. nesibi
jok sieko, jokios bėdos ne bus, pone Gn- 
galiene praszo atsiszaukt ant adreso: 

Simon Grigaliūnas, »
56 Peroon St., Long Island City, N. Y.

i O1-®)

T PhjMszkąu savo brolio,- Petro Jagmi
no, Kauno gub., Raseinių pav., Kaltme- 
nu para p., 3 metai atgal gyveno Chicago, 
111. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

. Danielius Jagmin, -
11 -o avė., Bristol, Conu.

Pajieszkau savo draugo, JonoKuczins- 
kis, Kauno gub., Raseinių pav., Lauku
vos parap.,již pereita meta gyveno Pitts- 
burg. Pa. Jis pats arkas kitas teiksis 

. duoti žine ant adreso:
Z. Kaulus, , 

Bos 86, Thomas, W. Va.

Pai ieškau savo vyro, Jono Keruczio, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., isz 
An anavos dvaro. 12 metu kaip Ameri
ka, 6 metai atgal gyveno Spring Valley, 
III., o dabar asz jo pati pribuvusi ežia isz 
Lietuvos, girdėjau, kad jis szteta Colo- 
radoe. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Antanina Kerutiene, 
Bos 45. ■ Springfleld, III.

Ar nori geru,ir naudingu kaygu? Jei 
teip, tai dabar gali puirinkti kokiu nori 
isz “Lietuvos naujausiai iszleistu>knygu. 
z Jei nori mokintis angliszkos kai boa 
tai nusipirk “Žodyną lletuvlazkoa 
ir anglfazkOH kalbu.”

Jei nori duižinoti koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu po mares iszsimecziu- 
siusalu, nori žinoti kaip reniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveikius, 
kaip jie iszrodo, ka jie veiki*, kokia 
kalba vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie tikėjimo (vieroe), 
nuo kada ir nuo ko kurie tikėjimą per- 
eme. kokios Ju bažnyczioa, kokiosdiev- 
maldystesir žodžiu sakant nori duižino
ti visa žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Ethnologl ja”, o joje viską rasi.

Jei nori duižinoti monu ir burtu pa
slaptis, kokiu budu juos magikai padaro, 
tai nusipirk knyga “Paslaptys magi 
jos bei Spiritizmo’’, u isz jos viską 
dasižinosi.

Jei nori duižinoti apiegsmlos moks
lus, tai nusipirk knygas: “Akyvi npei- 
reiszkimai sviete“, “Apie Žeme”,“Senu 
gadynių isznykesutvėrimai“ “Biologi
ja”, “Sv'eto pabaiga“ ir lt.,o isz, tikrai 
apsiszviesi.

Jei nori gražiu pasakaieziu-ir juoku, 
tai nusipirk knygeles “Gyvenimo vaiz
deliai”, teipgi teatraliszku: “Dede at
važiavo“, “Žile galvon velnias v uode
gon”, “Geriaus vėliaus negu niekad” ir 
salintus kitokiu turime gražiu pasakų.

Pire mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu, abrozeliu, ražaneziu, szkapleriu, 
kryželiu.puikiausiu gromatoms popieru, 
uikiausiu ant svieto pavincziavonlu pa

vydai e kortu ir pavydale kvietku bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojamu mi
ltinu, auksiniu fontaniniu piuksnu, pa
pu, atlošu ir tt.

Ruzyk tuojau*, o gausi katalioga.
Jei nori puiųsti pinigus in krnju, tai 

siusk tiktai per mus, 0 visada gerai ir 
greitai suvaikszczios. Musu name tal
pinu! randava paežio stacija, žinoma po 
No. 60, tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszleisti.

Jei reikalauji szifkortes, tai pir
miau klausk pu mus szifkorcziu prekių, 
nes mes turime visas linijų ir tik pu 
mus gali gauti kokia nori nnopigiausioe 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszjrk o gausi prekes, kataliogus ir vis
ką ko tik reikia.

Adresuok:

A. OLSZEVSKIS,
33-rd 81., Station

CHICAGO,ILL.
D24

Nauja knyga.
Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert,- 

verte Dras A. Baceviczia, spauda „Lie
tuvos” Chicago, puslapiu 209. Knygele 
su daugeliu paveikslėliu: gyvuliu, vaba
lu, žuviu, žmonių, medžiu ir akmenų 
trumpai, aiszkiai ir suprantamai tszaisa- 
kina mums gamtos istorija, ypač* tuos 
dalykus, kuriuos kiekvienu žmogus pri
valo suprasti. Preke...'......................... 50c

saro* ir kryžiau*.re- 
umatUma. sunkuma

kiru*, užyn 
ir rsivoj*.

oa*u*iu* paakiu*, uikietejim* viduriu, bjauriu* 
Ir baisius sapnu*, sunkuma knjoae. Jeigu umim

XI ar vatavU. Jetau e«i nuvanrv* rytmety), 
tufu*. nuainiine, Jri*u lytlaikn*

ir linkimutu*. •utvlnina au*lli

Sxjt* Elektros Jix»t* ii>-vzio)*»i *nt grvuo kunoir 
turi ttebuklinga gydam-jut »ir»i minėta
kentejimu. Elektriką dalmr varto> **r»i«u»i dak
tarai, ne* ka eh-ktrika padaro tai to gyduole* ne- 
inttengta. Prtaiusk ui Sc. marke o gauai knygai* 
paveikti*!* ir pilnu apraaiymu kaip reikta isitb- 
gydyti be daktaro.

J0HN*S SURPLY HOUSE
9219 *. MOROAN 8T.. CHICAGO. ILL.

Km iss smerikiecziu nori gauti 

^Darbininku Baisa” 
kitus prigulinezius Lietuviu 

Dem. P*H. iMztus,
Ir
Soc. Dem. P*rt. įasztus, siusti 
“Dar. Balsui“ rsnkrozcziu*. pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus tesikreipia 
tu tuomi prie musu draugo,Miszeikos.

Adresus.: V. Miszeiks,
95 Canaiport avė., Chieago, III.

SERGANTIEMS
Gvaranhiojanis pilna Iszgydyma.

r***kmlnzbu)*lai gydau v (nokia* paslėptas 
Ir pavirszinr* li«a*. aaip antai liga* aiirdie*, 
plaoeziu. inkstu, pilvo, (raivo, skaudėjimus, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, lyliszka* 
silpnybes, szlelvuma. sutluima. veži, blykizle 
pa* moteris, kraujavima ir 1L,nervu ligaa, po- 
daim. reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tt 
Praazalinu rumba, gydau gimdymo liga*, vi
sokius sutinimu* rtc. Nervlszka* liga* gydau 
tu pagelta geriausia elektriszku prietaisu.

I.ytlnaku daliu ligai* 
iszgydau per keletą dienu, kraujo ui- 

nuodyjlmua. udo* Ilga*. *emen* bėgimą, Žaiz
das gerkle) ir burnoj, nosvj, akyr t ir ausyse, 
netekinus vy r lik ūmo, lyoziu nusilpnėjimą ir tu 
gydau kuopnsekmingiausial ir gv«ran
tuoju Pilna iazApdpma. Chro« 
niaakoa Ilgos yra mano apecia* 
llsakUmU. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzaminsvlma* ligonio Ir jo iszgy- 
dymaa— tel yra mano pnderyste.

DR. LANDĖS
8z pi tolini* specialistas.

132 E. 24-ta ai., kampas Lexington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nno 9 ryto iki 8 vakare, Nedeliom* 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti aaablszkai atsilankyti, gali para- 
szytl laiazka; būtinai reikalaujame pacijento 
Insitlkejlma.

Szneku visokio** ka.boae. Turiu praktika 
Ix*banou Bellevue Poat Graduate Unlvenlty 
HoapUaL Direktoriaa Madloiaiazko taatltuto.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Saviūgs Bank

EXCHANGE BUILDING.
Union Stock Yards Chicago

KAPITOLA8 Ir 8URPLUS $283.000.00.
VIRSZININKAI:

t.R.FIyi». Prandretra. J.A.*poor, Vico-PrezMretas. T. J. FitząoraM, Kastartavz Asit

DIREKTORIAI:
Levis F.Swffl. Ii Swrtt * Co.
James H.Askby, ii U. S. Yard * Trassit Cs. 
*am1 A McClean Jr. JI Coatta. Psckinp Ce. 
Artkur G. Looaard. H U. L Yard ATransitCo.

P.A.VatafitiM, ii Aimeur A C*.
Neison Morris, i* Nelson Morris A C*.
tassa P.Lymu, it Hammond C*.
John A Sgrer. » U. S. Yard * Transit Co.
Fradericli S. Win»ton, Attorney ___________ ________________

S. R. Plyna, it National Livs Stock Bank.
Šita banka priima ant ui kovojimo pinigus nuo *1.00 iki didžiausiai sumai ir 

už sudėtus pinigus moka 3 procentą, ’ia visi Stock Yardų darbininkai gali 
pasidėti savo pi ui gus tuojaus, kai p ti k gauua algas, ir už padėtus gaus 3 procentą.

Negirdėtas daiktai.
Gražiausios su puikiausioms ant svieto 

kvielkoms gromacoms popieros, tinkan- 
czios ant grumstu ne tik in Lietuva, bet 
ir visur, su visokiais gražiais apskaity
mais kaipo tai: in tėvelius, brolius sese
ris, kaimynus, draugus, pažystamus, vy
ru in paezia, vaikinu in mylima mergi
na, merginu in vaikina ir lt. Viso8ga 
lunkai lietuviszku ir lenkiszku. Prie i 
popieru duodasi gražus drukuoti k u per
tai. Tuzinas pop'eru su kopertais lik 
25c. Kas prisius 35c gaus 12 popieru ir 
20c verta altorėli. Už 1000 minėtu po
pieru *8.00. už 5U) *4.30. už 100 *1. lO.Tei- 
posgi pas mane gausiu visokiu knygų, 
szkspliertu, ražaneilu po 5 ir 15 daliu, 
pavineziavoniu. su gražia s abrozeliais 
ir be abroseliu, medaliku. prastu isz szii- 
kiniu abr.izehu su lietuvUzkoms ir len- 
kiszkoms ma'ddems nuo75c iki *1.00 už 
100 stukiu. Rotanczisi ir szkaplierial 
partraukti isz Lietuvos. • Reikalauju a 
gentu lietuviu ir lenku pardavinėti viso
kius daiktus ir duodu gera uždarbi. 
Pas mui>- galite gauti visokiu daigtu. 
Norėdami g« m i aisakvma Indekite už 
2c marke. Adresuokite:
(18—9) Mathews Žukaitta, 
37 Franklin 3t., New Britain, Conn

2 9

Hi

AK SLENKA PLAUKAU 
AK NOKI KAD ANT PLI
KOS OALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isuigydyti Ir praszalinti li
gas. tegul kreipiu! prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
puigelbo vien tik pagal |o metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

J. M. Brundsa Co.
Naw York & Brooklyn, U. 8. A.

^L^LKATALIOGA?
Jame randasi aprauvmai su pa

veikslais ir prekėm, yvairiu elektro- 
magnetiszku gydancziu juostu, žiedu, 
padu, krutinės ir plaucztu apsaugoto
jo; inhelatoriu, daktariszku baterija, 
visokiu geriausia gyduolių, plauku ir 
usu augmtoju; drukuojamu mauine- 
liu, painu, monu ir sztuku; elektriu- 
ku žvakių stovylnku su laikrodėliais ir 
tt. Ku prisius už 2c marke gaus szi- 
ta katalioga dykai Ruzyk uendien.

JOHN’S 5LPPLY HOUSE, 
3218 S. Morgan SL, Chicago, 111.

Europos LietDTiszkl L&lkr&szcziii.
“Varpas” literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikruztis. Preke *1.25
i Ūkininkas” užsiimantis reikalais 
ūkininku ir paduodantis visokiu kitu

' svarbiu žinių ir pamokinimus. Isseina 

kožna menesį. Preke ..............75c.
“Naujienos” talpinanezios paraku 

iss žmonių gyvianimo Ir kitokiu svarb- 
iu žinias. Preke  75c.

Visi tris virazminėti iaikraszciai iszei- 
na formoje knygeliu, Iszleidžiami Tilže- 
1e, Prūsuose. Norinti juoe gauti kreip
ėtės prie agento. Adresu:

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

ical Associalion,,
sąnariu New Ydrko ir Pen*ylvanhnr5Jniversit»*tu, kuris per31 metą sunkiu darbu ir prak
tika darodie kad nėra tokiu ligų (/<• senu ar apleistu pripažintu už neižgydumas pas 
vyrus, moteris ir vaikus katrų jis.»riiegaletu išgydyt.

^•es .vra li^gplinias da kta, kad viens gyditojas galėtu visus silp- 
p* niimus tiktai žin<\tijr juos išgydyt-, dėl to Dr, DRAKE kožnai ligai 

/ ' \ \ turi atskirą gyd itoja. . Paciento silpnumo liga bus visiems gydito-
f C ĮĮk \ jftms perstatyta. Kožnas silpnumus tokiu budu turi atskirą sau gy-

I W \dytoją, bet Dr E. G. DRAKE su visais gydytojals visus silpnumus
ML f- .paduotus laiszke hzbando ir kožnam rasztu užtikrina visiszkai ižgy-

I Ū* jSp X jdymą.
Kožnas sergantis rasztu apturi ūžt i kri m imą jog isz savo ligotg 

V yk A' bus ižgydytu. Sergantis kreipiantis i musulnamą užsimoką tik wienę
\ įĘy syki, neadb*damas ant to. kiek laiko jis teturės gydytis.

' Kad senas Medical Direktor Dr. DRAKE gal visiszkai ligą ii- i 
\ gydyti ir visada kožnam serganezein pagelbėt, matyt isz raszto kur ■ 

Dr. DRAKE kožjna dienia gauna, isz tu pora kopijų talpinant, net urėdams wietos dėl į 
daugiau - j

Daktaras! Guodotlnai* Ponas Drake,
gate, duodam Labai diekii Poną Daktare už
ieną nuodle- išgydymą. Nieku negalėjo mane 

w . Eikit pas Poną pagini liet, justi lekamtos siustą 
Dr. Drake o jis i iabai trumpa man per ex presą išgydė manei 
czesajums pagialbes. trumpa rzesa.

Asz buvau sergantis kataru (r Kad ne jusu 
galvos skaudeiim*, iusu medici- ne žinau, kas sil 
na mane ižgyde, te Lajum labai būt.
dėkui. Dieve duok jam senibies Su guodone
irszczesti. Sn guodone

A.BLAVA. I PaIL
181 44 Ate.. Jok*.to

Gnedetlnaa Poni 
KdznaN kuriN m 

rodą, neatidlrkit 
noN.tik tuojau ra

mrdirina, &sz 
manim azendie

t.nedotinaa Penas Dr. Drake,
Nieks ne gal aprasrit te skanus* 

kari tarėjas kauįsose, asz potretž- 
nau dauk piningu pas visokias Daktare 
už dika. sirgau mėtės ir mysllM 
velkes man numirt. Iž gazetes su 
desizenejan ape Peną Dekterą ir juta 
Medikai Aasociation. J asu mediela* i

iem mano pažixtamcm ir prie) 
Sn ruodonoRĘDŽYEKI.

Bei 140. ■leenviUe, Pa.

jeigo kuris.sergate, tai nie atidėkit dieną nuo dienos bet nusiduokit laiszku ar 
asabiszkai prie NATIONAL MEDICAL AS^OCIATION o paaiszkinimus Lietuviszkoj 
kalboj gausite, ; Wieno btiszko usztekt'iiai, jejgu jame savo ligą prideranoziai apraszisit 
Raszykit mums Lietuviszkai, ar kokia jus kalba norit.
VALANDOS PRIĖMIMĄ: Kožna diena nno 10 iki 1 vai. ryte ir nuo 2-5 po pieta. Nedieliemis nuo 10 iki 1 vai. ryte.

- Gromatas meldžiam ant szio ant rasi o niauti:

Dr. E. G. DRAKE gydytojas National Medical Association
34 WEST 26 STREET, NEW YORK.

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ

kuri* pasekmingai gyd„> li- 
genius, greitai, teisingai ir 

\ tikrai, ne* turi Jo metu H praktiko* ir kiekvienam

® Jhl ISZGYDYMA UZTIKRIRA.
Jeigu Turi kokia nore pa- 

Slaptinga liga, kraujo už- 
nuodyjima, jeigu esi nu- 
silpeejes ant viso kūno 

ar lytiszkn daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojaus ra- 
sayk arba pats ateik pu visiem žinoma pa
garsėjusi Chicagos specijalista vyriuku ligų 

ULB.M.ROSS 
Roottis 1 to 7, 175 S. Clark St. 
kerte Moaroc, Chicaco, IU. Uode dykai.
Oftaea a t įdaryta* kaadlen nuo S Iki ♦. Panedelią 

Seredoa. Prtnyeilo* Ir Subatoa vakarai* nuo 7 iki 
S:SO. Nedaliom nuo 10 iki I. Galima »a«i«xn»k»

MokshinO Akušerijos..
Lietuvaites, norinezios mokintis aku- 

szerystes tegul ataUzaukia pas daktarą 
Graicsiuna.

167 W. ISth^St

pas Ji galima aui- 
< vedyli, nes Jis turi 

puiku ir szalta ba- 
ŠfcKAtK varska alų, gardžia 

ruska oczisz.czena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užksndi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti ne gailu. Lik 
sveiku turiu skubintis. Prie to Jis turi 
puikia sale deljvereliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypecz už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pu ma
ne, o uz Jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provore. Atvažiavę 
iu kitu miestu galite gauti pu mane ge
riausia nakvyne.

Petras Šlakis,
33?1 Auburu avė., Chicago, IU.

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

HILLE’8 
84SS

iin«irnWWMita - - - - ...  . - - ■..........

Vtsicms Dykai:

kerta Union St.
Chicago, III.

F.PBradchulis
AttomefeodComiseloretLif.

Chunta of Conuntrcc Bldj. RomM
8. E. Oorner LaSalle A Washington(» 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvrya advokatas, beig^ 
mokslą iunsprudencijosczion Ameriksj- ) 
Weda proiras kaip cisriliszkas taip • 
kriminaliszkas visuose suduose.
Res.lf»W.18tii Cor. Unkta* .

Telephone Canal 484.
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