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Politiszkos žinios.

Aiųerika .
Viešpatystės departamen

tas Washingtone užmanė da
bar Suvienytų Valstijų pa
siuntinio urėdą Turkijoj pa
kelti į ambasadą. Turkija 
turėtų teipjau savo pasiunti
nio urėdą Washingtone pa
kelti į ambasadą. Tą reika
lą mato tame, kad Amerikos 
pasiuntinys Turkijoj tankiai 
yra priverstas- užvilkinti atli
kimą viešpatystės reikalų dėl 

. ’ tos priežasties, kad pirmuti- 
nystę visada turi užleisti kitų 
viešpatysčių ambasadoriams, 
kas, žinoma, Suvienytoms 
Valstijoms labai neparanku. 
Įsteigus amerikoniškąją am
basadą, viešpatystės reprezen- 

' taciją butų traktuojama ant 
lygios su kitų viešpatysčių.

Besitęsiant ritinėjimams iš 
- priežasties susektų nedorybių 

pačtiniam departamente, iš
eina į aikštį kas syk naujos 
urėdninkų šelmystės ir suk
tybės. Dabar pasirodė, kad 

| ‘ vakarinėse viešpatystės daly
se buvo susitvėrus net čiela 
kompanija, susidedanti vien 
iš pačto urėdninkų, kuri pa
pirkimais Įtekmingų urėdui n- 
kų Rytuose pasirūpino apie 
paskyrimą iš viešpatystės iž
do milžiniškų pinigų sumų 
ant nupirkimo kokių ten nau
jų, neva reikalingų pačtuoae, 
aparatų, spynų, pačtinių 
skrynučių ir tt. Pasirodo

ten visai mažai reikėjo ir jų 
visai neįtaisyta, viešpatystės 
gi išduoti pinigai pasiliko 
pačtinių urėdninkų kišeniuo- 
se. Pereitą sanvaitę suareš
tuota 17 naujų prie tos plėši
kų gaujos prigulinčių urėd
ninkų, bet ar jie taps atsa
kančiai pagal savo užsitarna- 
rimą nubausti, nežinia. Sun
ku rasti Suvienytose Valsti
jose urėdus, kur urėdninkai 
ir nesuprantanti doros politi
kieriai ne vogtų viešų pinigų; 
tas piktas yra čia teip įsigy
venęs, kad rodos jis nė už di
delį prasikaltimą nėra rokuo- 
jamas. Jei rastųsi koks do
resnis urėdninkas, tai jis po
litikierių |įr kitų savo sėbrų 
butų už mulkį paskaitytas, 
jeigu galėdamas vogti — ne 
vogtų!

Anglija. *
Angliškame parlamente li

berališkos Įiartijos pasiunti
nys Bryce pajudino klausi
mą dalykuose sukilimų Mace
donijoj ir aštriai kritikavo 
neveiklumą ir bergždumą eu
ropeiškos diplioraatijos nuo 
"laikų berlyniškojo traktato. 
Viešpatystės buto prezidentas 
Balfour, atsakydamas ant 
Bryce'o išvedžiojimų, nurodė, 

t J°g europeiškoji dipliomatija 
' reikaluose įvykdymo tvarkos 

!' Macedonijos dalykuose susi- 
[ tinkanti su dideliais keblu

mas. Dabartiniai sukilimai, 
tai esą apsireiškimais senos ir 
giliai įsivyravusios ligos, to- 

|- dėl bandymai išgydyti ją ne 
t tųip lengvai galį nusiduoti.

Balfour nurodinėjo, jog pro- 
| jektas švelnesnių reformų 

Macedonijoj, kokias su noru 
paremtų Anglija, turėtu ge- 

r • resnį pasisekimą. Maskolija 
ir Austrija tuose dalykuose 

L esą labiausiai užinteresuo-esą labiausiai
toras viešpatystėms, pridery- 
ste gi kitų Europos viešpatys
čių esą paremti jų veikimą, 
ant kiek, žinoma, tie veiki
mai nesirišąsu jų egoistiškais 
siekimais. Viešpataujanti 

, Macedonijoj netvarka labai, 
’ esą. apsunkina įvykdymą ką 
nors naudingo ir atsakančio 
keliais proponuojamų refor
mų, kadangi revoliucijonie-

rių būriai statą didžiausius 
keblumus įvykdinimui suda
rytų Maskolijos ir Austrijos 
plianų, nors juos ir kitos 
viešpatystės esą parėmusius. 
Anglija gi iš savo pusės da
rysi n ti viską, ką galima, kad 
pertikrinti Turkijos valdžią 
apie reikalingumą laikyti sa-' 
vo kariaunas po aštria disci
plina ir neduoti joms saviva
liškai užpuldinėti ant gyven
tojų provincijose ir įvykinti 
kruvinas skerdynes. Tos, 
girdi,turkų įvykinamos sker
dynės turi pasiliauti ne tik 
dėlei humanitariškų, bet teip
gi — ir tai ypatingai — dėlei 
politiškų Turkijos interesų. 
Toje linkmėje, girdi, angliš
ko rando įtekmė neturi pasi
jauti ir uepasiliaus. Ant 
pasikėlėlių burių vienog 
Anglija, savo įtekmės nega
linti jokiu budu palaikyti, 
kadangi jų stengimais esą, 
pastatyti Macedonijos daly
kus teip, idant visatinai tvar
kai įvykdiuti nebūtų kitokio 
išėjimo, kaip tik per įsimai
šymą į dalykus viešpatysčių 
Maskolijos arba Austrijos- 
Yra tai politika, kurios pasi
sekimui Anglijos randas 
anaiptol nepritariąs ir negei
džią*; Anglijos rando politika 
buvus vedama teip, kad pa
remti Maskolijos ir Austrijos 
besistengi mus įvesdinti Mace
donijoj tokias fundameutališ- 
kas reformas ant suvedimo 
dalykų į tvarką, kokias tos 
viešpatystės pro ponavę. Tei- nių. idant tokiu būdų sukelti 
sybė. tos reformos toli da nė- 
są tokioms, kokias Anglija 
geistų tose šalyse matyti, 
vienog dabartinėj valandoj 
jos galinčios turėti geriausią 
pasekmę ant prašalinimo tose 
šalyse giliai įsišaknijusio pik
to.

Nežiūrint ant tokių Bal- 
fouro išvedžiojimų ir aiškini
mų Anglijos rando politikos 
link Balkanų pussalio, Angli
jos veikimai yra čia įžiūrimi 
visai priešingai. Diplioma- 
tiškose srityse tvirtinama, jog 
macedoniškame judėjime 
Anglijos Sterlingai teipgi ne 
menką rolę lošia; Anglija ne 
tik nesipriešina, bet tiesiog 
geiste geidžia, kad Maskolija 
įsimaišytų į Macedonijos da
lykus ir per tai įsipainiotų į 
karę su Turkija, kadangi tą
syk atsidarytų Anglijai pla
tesnis laukas teip Indijose, 
Persijoj, kaip ir Mandžiuri- 
joj, kur dabar Maskolijos 
šeimyninkavimai daug ken
kia angliškiems interesams.

kad ramumas ant Balkanų 
pussalio greitai galėtų įvykti. 
Sukilimas macedouiškų bul
garų kas sykis plačiau Užsi
dega, | pasikėlėlių eilias vis 
ir vis naujų liuosnorių pri
būva. Teisybė, turkams pa
sisekė sumušti keletu žymes
nių pasikėlėlių burių, atėmė 
keletą jų užimtų vietų, bet 
tai da nereiškia, kad turkai 
butų padarę kokį nors žing
snį ant suraminimo gy vento
jų. Kaipo kariška pajiega 
pasikėlėliai nėra nė teip drū
ti, nė gi turi gerą organizaci 
ją. Bet jie menkais būreliais 
užpuldinėdami ir tuos užpul
dinėjimus tankiai atkartoda
mi iššaukia abelną neramumą, 
sumišimus, netvarką, kovą 
visų prieš visus. Svarbiausiu 
pasikėlėlių m i erių yra sutver
ti tokį dalykų stovį, kad jis 
priverstų kitas europeiškas 
viešpatystes įsimaišyti į juos 
su ginklu rankoj. Jiems vi
sai nei naši apie tai, kad įgyti 
pergalėjimą ant turkiškų ka
riaunų — jie žino, kad tas 
jų menkoms kariškoms pajie- 
goms nėra galimu daigtu; bet 
už tai jie tai šen tai ten ardo 
ir naikina geležinkelius ir 
kitas susinešimo įtaisas,idant 
tuomi pridaryti europiečių 
pirklystei Turkijoj, pragaiš
ties ir priversti juos šauktis 
savo viešpatysčių jvagelbos ir 
įsimaišymo. Jie degina ir 
naikina kaimus lygiai turkų 
apgyventus, kaip ir krikščio- 

gyventojus, pastūmėti juos 
prie kerštų, prie ginkluotų 
užpuolimų, prie skerdynių. 
Jiems tame darbe prigelbėja 
ne mažai privatiška ir pusiau 
oficiališka Bulgarijos presą, 
platindama po svietą baisin
gas žinias apie turkų skerdy
nes, apie kankinimus ir per
sekiojimus gyventojų. Jeigu 
palyginti tas bulgarų plati
namas žinias su turkiškoms, 
kaipogi ir su pranešimais eu- 
ropeiškų konsulatų, tai pasi
rodo, kad apie visas tas sker
dynes ir galvažudystes bulga
rai daugiausiai tyčia prasi- 
mano, kad tik tais baisiais 
aprašymais galvažudysčių pa
judinti Europą. Bet juo il
giau maištai nusitęs Macedo
nijoj, juo didesnis grasina 
pavojus kad tas. kas šiandien 
yra pasikėlėlių išmislijama, 
gali su laiku pereiti į tikrą 
teisybę, taigi kad panašios 
skerdynės ištikro galės už
gimti. Turkiški gyventojai 
jug negali duotis savę be jo
kio pasipriešinimo skersti 
pasikėlėliams, ir kadangi val
džia neįstengia juos visur ap
ginti, iš antros vėl pusės ne
išdrįsta su atsakančia energi
ja stoti į kovą su pasikėlė- 
liais, idant tuomi nesuteikti 
skelbiamoms bulgarų pasa
koms teisybės pobūdžio, tai 
skerdžiamiejie turkiški gy
ventojai patys pradeda veikti 
ant savo apsigynimo nuo už
puolikų ir iš pagiežos prade
da kai-kur bulgariškus kai
mus deginti. Tolygiam kaip 
turkai padėjime randasi ir 
krikščioniški Macedonijos 
gyventojai, kurie nenorėjo 
prisidėti prie pasikėlėlių: re- 
voliucijonieriai persekioja 
juos ant lygios su turkais. 
Dabar pasakojama, buk jau 
ir serbai, grekai ir net patys 
turkai, išvesti iš kantrybės 
dėlei nuolatinių persekiojimų 
ir stokos apgynimo iš šalies 
savo valdžių, pradeda prisidė
ti prie pasikėlėlių burių, bet 
ant kiek yra tame paskale 
teisybės, nežinia; žinoma vie- 
nog yra, kad grekų valdžia 
pasiskundė jau Europos vieš
patystėms ant tų žiaurių per
sekiojimų žmonių ir naikini-

Balkanų pussalis.
Sutikus Turkijai ant visų 

reikalavimų, kokius Maskoli- 
ja jai perstatė iš priežasties 
užmušimo konsuliaus Košt- 
kovskio, rusiškoji laivyne li
kos iš turkiškų vandenų at
šaukta į Sevastopoliu.

Stovis dalykų Macedonijoj 
nė kiek nepasigerino, neatsi- 
mainė. Europeiškos viešpa
tystės su savo įsimaišymu į 
besiskerdžiančių tarpą visai 
nesiskubina, 7-' kadangi turi 
tam visokias kliūtis, nedalei- 
džiančias urnai ką nors pra
dėti. Turkija naudojasi da 
pilna valia ant gesinimo maiš
tų ir rengiasi pradėti energiš- 
kiau veikti ant įvykdymo rei
kalaujamų Europos viešpa
tysčių reformų, pasinaudoda
ma tvirtesne sargyba, esančia 
po vadovyste europeiškų ofi- 
cierų. Apart švedų, ant vir
šininkavimo reformuotos tur
kiškos žandarmerijos bus par
kviest! Belgijos oficierai, ir 
su tuo mieriu sultonas jau 
atsišaukė į Belgijos randą, 
prašydamas parūpinti jam 
reikalingą tam tikslui skait
lių oficierų. Nežiūrint vie- 
nog ant to, negalima manyti,

mų grekiškų tartų, ir kad 
Belgrade, kur iki Šiol abeju* 
tiškai aut tų dalykų žiūrėta, 
pradeda jau žmonės judėti ir 
laikyti susirinkimus aut ap« 
šnekėjimo liūdno padėjimo 
serbų Macedonijoj. Tas da
lykas ne daug gero prana
šauja.

Serbija.
Naujasis Serbijos karalius 

Petras matyti ne labai sma
giame padėjime jaučiasi. Su
rištas iš visų pusių ir prigul- 
mingas nuo naminių politiš
kų partijų, kurios neduoda 
jam nieko ant savo rankos 
pradėti, pasijuto jis aršiau 
negu nelaisvi*. Tos dėl prie-' 
žasties jis jau pradėjo galvo
ti, ar ne geriau butų jam vi
sai nuo Serbijos sosto prasi
šalinti. Apimdamas sostą 
karalius turi būt nesitikėjo, 
kad po keleto aanvaičių kara
liavimo prisieis jam pamislyti 
apie apleidimą jo, bet dabar 
jis mato, kad laikyti karaly
stės vadžias savo rankose jam 
trūksta pajiegų,trūksta ener
gijos, kad šalį valdu ne jis, 
bet jo pavaldiniai, kurių ran
kose randasi ir jo paties liki
mas. Sulyg vienų praneši
mų karalius Petras norįs ap
leisti Serbiją drauge su visa 
savo šeimyna ir varde visos 
šeimynos ant visados išsižadė
ti Serbijos vainiko ir tiesų 
prie jo. Sulyg kitų gi* pra
nešimų karalius norįs Serbi
jos vainiką i*aves.ti savo va
riausiam sunui, kuriam butų 
duoti trį* globėjai-regentąi 
iki kol jis susilauktų pilnų 
metų.

Austro—Vengri | n.
Vengrijoj užgimė politiš

kas krizis. Paskutiniame 
laike pradėta jau garsiai kal
bėti apie atsisakymą F ra nei š- 
kaus Juozapo nuo sosto. Pla
tinasi teipgi nuomonės, buk 
vengrų šalis turinti tiesą pati 
aprinkti sau karalių, ir nors 
politiškiejie vadai nieko da 
nešneka, bet kai-kurie laik
raščiai pradėjo jau nurodinė
ti vengrams, kaipo kandidatą 
ant sosto, kunigaikštį Eitel 
Fritzą, antrąjį sūnų vokiško
jo ciecoriaus Wilhelmo. 

Isz Lietuvos.

tarp
Iš Vilniaus.

Paskutiniame laike 
miesto gyventojų, ypač tarp 
beturčių luomų, smarkiai pra
dėjo platintis kraujinė vidu
rių liga. Kad užbėgti tos li
gos besiplatinimui, sanitariš
koji komisija atsišaukė į dva
sišką valdžią su prašymu pri- 
gelbėti jai platinti tarp įmo
nių sanitariškas instrukcijas, 
mokinant žmones iš sakyklų, 
kaip reikia užsilaikyti ir ko
kią geriausiai galima suteikti 
pagelbą ta liga sergantiems. 
Pagal komisijos surinktas ži
nias, kraujinė vidurių liga 
labiausiai yra prasiplatinus 
tarp neturtingų katalikiškų 
miesto gyventojų; tarp žydų 
tokie susirgimai labai retai 
pasitaiko.

Sanitariškoji komisija ne
seniai apžiurėjo keliolika kai
lių dirbtuvių Lukiškių prie
miestyje. Nors iš oro pusės 
tos dirbtuvės išrodo viduti
niškai, bet vidui, kur reikia 
žmonėms dirbti, viskas yra 
didžiausioj netvarkoj. Kam
bariai prišvinkę, smirda, tam
sus, pilni purvo, teip kad iš 
higieniškos pusės Jie yra 
biauriausiamė padėjime. To
se dirbtuvėse priegtam dirba 
daugybė vaikų. Darbas jų 
tęsiasi 10 ir daugiau valandų 
per dieną. Dirbant teip ne
higieniškose aplinkybėse,

teip ilgą ir sunkų darbą, tie 
vaikai išrodo lyg gyvi numi
rėliai. Ar sanitariškoji ko
misija ką nors darys, kad 
priversti dirbtuvių savinin
kus pagerinti tų nelaimingų 
vargdienių darbo sanlygas, 
nežinia. Gali būt pasiganė- 
dins tuomi, kad apžiurėjo 
viską, pranešė kaip kas yra 
ir ramiai paliks sau ant to
lia us vargdienius ant išnau
dojimu darbdaviams.

Paskutiniame laike telefo
nų tinklas Vilniuje gerokai 
išsiplatino. Telefonų abo
nentų tuo tarpu yra suvir- 
šum 500, valdžia surenka nuo 
besinaudojančių telefonais 
apie 40 tūkstančių rublių per 
metus. Imama nuo abonen
tų mokestis už įrengimą ir 
naudojimą telefonų siekia 70 
—75 rublius. Kadangi su
renkama dabar nuo abonentų 
suma uždengė jau visus iš
kaičius, išduotus ant įrengi
mo mieste telefonų, tai dabar 
projektuojama metinį abone
mentą besinaudojantiems su
mažinti.

Tarp mokintinių, lankan
čių žydišką Įiarapijinę moky
klą, prasiplatino škarlatina. 
Kad užbėgti tolesniam ligos 
beeiplatinimui, sanitariška 
miesto komisija mokyklą ant 
tūlo laiko uždarė.

Į Vilnių buvo atsilankęs 
sionistų galva, d-ras Herzel. 
Pasitiko jį žydai su didelėms 
ovacijoms, visos ulyčios nuo 
geležinkelio stacijos buvo 
žmonių kimšte užkimštos. 
Namuose žydų labdaringos 
draugystės ,,Cdoko gdoilo” 
pasitiko jį reprezentantai 
yvairių žydiškų įrėduių, teip
gi pribuvę iš Kauno sionistų 
reprezentantai, kur jam likos 
įteikta dovana — pluoštas iš 
šventraščio, aptaisytas bran
gioj aksomito dėžėj.

Tūlas Žebrovski, radęs dvi 
dėžuti pripildytas piroksilinu, 
pradėjo vieną iš'jų su vinim 
krapštyti. Iš to užgimė eks- 
pliozija, kuri Žebrovski ui nu
traukė du kairės rankos pirš
tu ir pavojingai sužeidė vieną 
akį.

į Vilnių atvyko iš Odesos 
žinomas žydų istoriografas ir 
publicistas Dubnov. Atva
žiavo jis čia su mieriu peržiū
rėti esančius Lietuvos archi- 
vuose lietuviškus ir lenkiškus 
dokumentus, kuriuose šis-tas 
yra paminėta apie žydų pra
eitį. Dubnov rašo plačią žy
dų istoriją, todėl tam savo 
veikalui jis tikisi rasti ne ma
žai medegos Lietuvos archi- 
vuose.

Iš Vilniaus gub.
Kaime Bumuose, Ašmenų 

pavietyj, sudegė 17 ūkinin
kų triobos. Ugnis užgimė 
nuo negerai įtaisyto kamino.

Bėgyje pirmos pusės liepos 
mėnesio visoj Vilniaus guber
nijoj gaisrų buvo išviso 34, 
kurie užgimė: nuo negerai 
įtaisytų pečių ir netvarkoj už
laikomų kaminų — 1, nuo 
perkūnijų — 28, nuo nežino
mų priežasčių — 5. Ugnies 
padarytą pragaištį aprokuota 
ant sumos 23821 rub.

Netikėtų mirčių buvo išvi
so 22, tarp kurių griaustinio 
užmušta 11 žmonių; patžu- 
dysčių papildyta 3; vaikų nu
žudyta 1.

Vagysčių papildyta 12, pa
vogta visokių daigtų ant su
mos 546 rub. 55 kap.,grynais 
pinigais pavogta 797 rubliai 
80 kap.

Arklių pavogė: Lydos pa
vietyj 1, Disnos, Vileikos ir 
Ašmėnų paviečiuose po 2. 
Pavogti Ašmėnų pav. arkliai 
likos sujieškoti ir sugrąžinti 
savininkams.

Išpuolę šįmet smarkus le
dai tūluose Vilniaus guber
nijos paviečiuose ūkininkams 
daug blėdies pridirbo. Ko- 
niavos valsčiuje, Lydos pav. 
ledai pridirbo javams blėdies 
aut 1200 rublių; Disnos pa
vietyj ledai išmušė 144 de
šimtines javų, padarydami 
pragaišties ūkininkams ant 
15510 rublių. Tame pat pa
vietyj antru syk iškritę ledai 
išmušė 128 deš. javų ant su
mos 6867 rublių.

Per paskutinę san.vaitę lie
pos mėnesio Vilniaus gub. 
limpančioms ligoms susirgo 
gyvulių: sibyrifcku maru Vi
leikos pavietyjr>usirgo ir pa
stipo 2 arkliai it 2 karvės;ke- 
liose vietose Vileikos, Ašmė
nų, Trakų ir Švenčionių pav. 
sibirišku maru susirgo 49 
kiaulės, iš kuriją 47 pastipo; 
influenca susirgo 5 arkliai; 
pasiuto 4 Šunes, kuriuos už
mušta. >

iš Minsko gub.
Pagal pagarsintas statistiš

kas žinias pradžioj šių metų 
skaitlius išpažįstančių katali
kišką tikėjimą Minsko guber
nijoj siekė 241397 žmones. 
Parapijinių katalikiškų baž
nyčių Minsko gubernijoj yra 
22, filiališkų IJį- A įkritai 
imant, ant kiekvienos bažny
čios išpuola 6520 parapijo- 
nai.

Iš Vitebsko pav.
Nuolatiniai lytus teip iš

mirkė žemę, kad Vietomis dir
vos pavirto į tikras klampy
nes. Valymas vasarojų prie 
tokių aplinkybių visai nega
limas, kadangi negalima su 
vežimais nuo laukų išvažiuo
ti. be to ir nukirsti javai ne 
gauna progos išdžiūti,kadan
gi kasdien lįja. į Ūkininkai 
todėl laitai dejuoja, nes jei 
ilgiau toks oras pasilaikys, 
tai vasarojai visai ant laukų 
pražus.

Iš Vitebsko.
Keliolikoj aptiekoriškų 

magazinų policiją sukonfis- 
kavo daugybę vodingų parvų, 
kurias j>ardavinėdavo pyra
giams ir cukierninkams ant 
padailinimo pyragų ir cukri
nių. Šeniau ciikierninkai 
tokias parvas jiarstgabendavo 
iŠ Paryžiaus, paskutiniam 
vienog laike jie gaudavo jas 
čia pat vietiniuose aptiekoriš- 
kuoae magazinuoseuž trigubai 
mažesnę prekę. Paryžinė 
firma todėl dabar apskundė 
falsifikatorius auti 100 tūk
stančių rublių atlyginimo.

Iš Mozerlo, Minsko gnb.
Upėj Prypetyj atrado vy

riškio lavoną. Po| ištirinėji- 
mui pasirodė, kad tai yra la
vonas neseniai kasžin kur 
dingusio policistoj Muzičen- 
kos. Nežinia, ar^jis patsai 
sau galą pasidarė, ar kas niors 
kitas jam tame patarnavo.

nu-

Iš Zarasų pav., Kauno 
gub.

Dėlei nuolatinių Hytų, 
valymas nuo laukų i žieminių 
javų surištas buvo ėu dideliu 
vargu. Grudai labai apga
dinti. Kadangi lytus vis da 
nesiliauja, tai nežinia, kaip 
nusiduos valymas vasarojų ir 
ypatingai bulvių. Valant 
žieminius javus . ūkinin
kai buvo priversti gabenti 
juos namo naktimis į po šiek- 
tiek sausesnės dienos, taigi 
gabeno juos tik truputį ap
džiūvusius. Dabar pradėjo 
jau piauti vasarojuj, kurie 
šįmet ne kaip labai užderėjo. 
Vanduo telkšo visur; žemes
nėse vietose .pasodintos bul
vės visai sugedo, supuvo,teip 
kad jų nereiks nė kasti. Ge

resniame padėjime yra sodin
tos daržuose bulvės, kur ly
tus netiek daug užkenkė, 
kaip kad ant laukų sodin
toms.

Iš Virballaus, Suv. gub.
Tūlas panaktinis JonasPet- 

ris parėjo namo girtas ir pra
dėjo sų savo pačia bartis. 
Besibarant jis teip įsiuto, jog 
stvėręs kirvį užsimojo ant sa
vo moteries, bet vietoj jai, 
pataikė savo trijų metų su
nui į galvą. Vaikas su per
skelta galva ant vietos numi
rė, Petris-gi likos suareštuo
tas ir į kalėjimą nugabentas.

Iš Šakių, Naum. pav., 
Suvalkų gub.

Porą san vaičių atgal sugrį
žo iš Amerikos ūkininko R. 
sūnūs, kurs su savim parsive
žė ne mažai pinigų. Norėda
mas vienog savo tėvams visai 
netikėtai pasirodyti ir tuomi 
juos labiau pradžiuginti, 
„amerikietis” pirma apsisto
jo kaimo karčiamoj, kur jis 
[tasisakė, kuomi esąs, kiek 
pinigų parsivežęs, ir tirinėjo 
apie savo tėvur. Prieš vaka
rą Jis sugrįžo namon ir, n e iš
siduoda ms tėvams, prašėsi 
nakvynės, kurią ir gavo; prie 
to jis davė suprast, kad jis 
turįs daug pinigų. Nuėjus 
jam gulti, šeimyninkė pradė
jo vyrui įkalbinėti, kad jis 
pakeleivį nužudytų ir jo pi
nigas pasisavintų, bet vyras 
su pasibiaurėjimu jos užma
čias atmetė. Tada moteris 
išsiuntė savo vyrą u karčiamą 
degtinės parnešt, kur jis ir 
dažinojo nuo karčiamninko, 
kmi pakeleivis — jo sūnūs 
esąs. Nudžiugęs tėvas sku
binos linksmas namo sūnų 
liasveįkinti, bet jau per vėlai 
sugrįžo: pasigodėjusi ant au
kso moteris buvo britvą paė
musi ir savam sunui gerklę 
perplovusi!

Iš Karčrudės (Tnmošbu- 
dilo) valš., Su v. gub.
Pereitą rudenį ant valsčiaus 

sueigos buvo apšaukta įsteig
ti mokyklą. ValšČionys tuo
jau, be jokio apsimislijimo, 
norėjo priimti tą užmanymą 
ir džiaugės, galėsią geriaus 
mokintis. Tik atsirado keli 
vyrai, kurie pradėjo žmonėms 
išguldinėti pragaištin- 
gumą tos mokyklos ir visas 
sunkenybes jos užlaikymo. 
Suprato tai žmonės ir nepasi
rašė ant „prigovoro”. Nepa
tiko tai ūkininkui Gvazdin- 
skui iš Valių, ir jis apskundė 
p. Daugėlą, buvusįjį sudžią 
— žmogų garsų iš jo teisin 
gumo, — kad buk jisai su- 
gundęs valščionis prieš val
džią. Ukin.

Padidinimas ugniavos 
mokesčių.

Suvalkų gubernijoj tapo 
padidinta mokestis už apsau
gojimą triobų nuo ugniM 
Ikišiol reikėjo mokėt nuo 100 
rublių 40 kap., o dabar nub 
100 rub. reikalauja 94 kap. 
Suvalkų gub., kaip ir kitose 
vietose, apsisaugojimas nuo 
ugnies yra priverstinas.

Kvietiskio ir Šunėkų vals
čiai neapsiėmė mokėt padi
dintą ugniavos mokestį ir iš
siuntė po 3 deputatus su mel
dimu pas gubernatorių į Su
valkus, o jei ten nelaimės, tai 
keliaus į Varšavą, galutinai į 
Petrapilę. Žmones, dėl pa
kėlimo mokesčių, yra labai 
pasipiktinę ir ketina neapsi
leisti. Ukin.

Iš Kamajų, Zarasų pav., 
Kaune gub.

Kamajų miestelio ūkinin
kai ilgą laiką, nuo pat panai
kinimo servitutų, veda bylą

su dvaru grovų Pšezdieckių, 
vietinių magnatų, dėl gany
klų. Panaikinimas servitu
tų paliko ūkininkus be gany
klų miškuose. Ir jiems pri
siėjo striukai. Ant galo dva
ras panorėjo atimti nuo ūki
ninkų ir skynimus, kurie gu
li visai prie ūkininkų žemės 
ir kur ūkininkai nuo senų 
laikų ganė ir laikė tą vietą 
už savo.

Daugel metų ta byla trau
kės, daug padėjo savo kruvi
no skatiko ūkininkai. Kiek 
prašymų prirašė, kiek sykių 
pasiekė Rokiškį (pas miravą), 
Zarasus (| sjezdą) ir Kauną
— ir vis tai su keliais liudy
tojais, kuriuos reikėjo nuvež
ti, papenėti ir dar užmokėti 
už kelionę! Ta byla traukės, 
ėjo per visokias instancijas, 
tai su laimėjimu, tai su pra
lošimu. Ūkininkai ganė po 
senovei tuose skynimuose,nes 
sūdąs ne užtarė nė vieną nė 
kitą pusę. Teip štai ir per
nai dvaras padavė ūkininkus 
už ganymą ant sūdo, bet mi- 
ravas išteisino ūkininkus. 
Nežiūrint ant to, dvaras pa
norėjo spėka atimti paskuti
nį pievos kąsnelį. Reikia ži
noti, juog kituose laukuose 
Kamajų miestelio visai nėra 
ganyklų, apart poros dešim
tinių kelmuotų ir samanuotų 
pelkių. Yra dar lanka apie 
20 deš., bet ji priguli d varui. 
Kokiu budu ši puiki lanka, 
per kurią teka upė ir kuri gu
li pačiam viduryj ūkininkų 
žemės, pakliuvo į dvaro ran
kas— negali suprasti.' Šie 
tai skynimai tik ir prilaikė 
ūkininkus Kamajų miestelio. 
Nustojus-gi skynimų, ukinin- - 
kui tiesiog peilis — nors eik 
kalėdoti užsidėjęs krepšius, 
nes daugisus vienos karvės, ‘ 
vieno arklio ir vienos avelės 
jau nebegalima laikyti.

Suprasdami tai ūkininkai 
iš paskutinio stengės palaiky
ti prie savęs šiuos skynimus, 
neveizėdami ant didžių ir 
sunkių išdavimų. Jie vis tu
rėjo viltį atgauti kada nors 
vėl į savo rankas tą žemės kąs
nelį.

Teip pernai rudenyj išloėę 
bylą pas miravą, jie linksmi 
pargrįžo namon. Bet tas 
džiaugsmas neilgai traukės. 
Ant rytojaus dvaras suvarė 
daugybę medsargių (liesnikų) 
su žagrėms ir liepė arti sky
nimus. Ūkininkai pamatę 
okį darbą persigando. Arti,
— tai vistiek ką sunaikinti 
tas ganyklas. Matydami, 
jog čia teisingu keliu nieko » 
nebegausi (priveikti ir-gi 
sunku, nes išviso’ yra tik 4 
kiemai šiame miestelyj), ūki
ninkai suvarė žydus, kurie ir 
pradėjo akmenimis svaidyti į 
arėjus. Šie paskutiniai ma
tydami, jog čia greit galima 
likti su kiauru pakaušiu, nu
stojo arę. Tą dieną ūkinin
kai nieko ir nedarė. Jie ti
kėjos, jog dvaras pabijos krū
vos žydelių. Ant rytojaus 
spėjo tik praaušti,kaip pilnas 
skynimas prigužėjo dvaro tar-J 
nų, raitų, pėsčių, medsargių, 
laučųjų: vieni ėmė arti, kiti 
gi aplink lakstė raiti, triubo- 
jo, rėkė, šaukė. Ūkininkai 
pamatę tokią gaują, atėjo pa
siėmę moteris. Ką-gi buvo 
daryti prieš 200 žmonių ir 
daugybę raitų? Žydus dva
ras papirko. Savųjų mažai, 
tik vyrai. Moterys, pasiėmu- 
sios skaras, mėgino skaromis ’ 
baidyti arklius, bet tai nieko 
negelbėjo, raitiejie tuoj ap
stojo ir neAavė visai prisiar
tinti. Tad vienas ūkininkas, 
Džiugelis, atsigulė ant vagos, 
norėdamas sutrukdyti darbą, 
bet pono tarnai varė tiesiog 
arklius. Pasikėlė barnės;bet
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ką čia žodžiu be padarysi. 
Kad nuvaikyti visai šalin 
ūkininkus, j tepradėjo tiesiog 
viršum joti, pūsdami į triubas 
ir vaikydami nagaikomis. 
Teip medsargis Čepukas na
gai ka šėrė per veidą Džiuge- 
lienei, teko ir kitiems. To
kiu žvėrišku pasielgimu teip 
pergązdino Džiugelienę, jog 
ši biedna moteriškė ką tik 
Dievui dūšios neatidavė: tris 
mėnesius ant patalo išgulėjo 
ir vos tik išliko gyva.

Matydami, jog čia nieko 
nebepadarys, bes medsargiai 
lyg žvėrįs pradėjo vaikyti 
žmones, du ūkininku nuva
žiavo į Rokiškį ir davė tele
gramą Kauno gubernatoriui. 
Teip-gi paėmė nuo asesoriaus 
popierų, kad nustotų arę.

• Bet pakol suvažinėjo ir kitus 
reikalus atliko Jau ir sutemo. 
Apart suspėjo tik pusę sky
nimo. Daugiaus jau nebe
arė. Kauno gubernatorius, 
gavęs telegramą, paliepė ištir
ti ant vietos posrėdnikui. 
Sis buvo atvažiavęs, sušaukė 
žmones, išklausinėjo ir išva
žiavo.

Kas bus toliaus pamaty
sim. Rodos dvaro sauvalė ir 
laužymas įstatymų neturėtų 
likt valdžios nenžtėmyti.

Naujienos.

juos krikštyti, urnai tiltas sulužo ir 
visi susirinkusiejie supuolė į van
denį. Sužeistų radosi apie 40 
ypatų.

Bandys da treczią syki.
Washington, D. C. Laivynės 

leutenantas Robert Peary, kurs 
jau du sykiu bandė pasiekti šiauri* 
n į žemgalį, bet nepasekmingai, da
bar rengiasi atlikai trečią tokią ke
lionę. Nuo savo vyriausybės pa
ėmė jis paliuosavimą ant trijų me
tų, laike kurių jis tikisi prisigriebti 
prie šiaurinio žemgalio ir laimingai 
sugrįžti atgal — jeigu, vadinasi, 
nepražus.

Nelaime kastyneee.
Everktt, Wash. Čianykščiose 

Bride kastynėse įvyko dinamito 
expliozija, kurios trįs darbininkai 
likos ant vietos užmušti, o du kiti 
ir vienas vaikas likos sunkiai su
žeisti. -

Telegrafas be vielų.
St. Louise, ant visasvietinės pa

rodos lauko bus parengta bevieli- 
nio telegrafo stacija. Stacijai yra 
jau atvesta vieta, apie 25000 ket
virtainių pėdų. Atsidarius visa- 
svietinei parodai iš čia bus siunti
nėjami to pageltos vielų telegra
mai į visas svieto dalis.

neužilgio iškeliaus | Europą ant 
pageltos macedoniečiams prieš 
turkus kariauti, jeigu Europos 
viešpatystės ūmai į tą kovą ne įsi* 
maišys.

SuniailuiiuM mokeatiea ui važla-

Cleveland, O. Po pirmsėdyste 
miesto viršininko T. Johnsono 
miesto rodoj priimtas padavadyji- 
mas apie sumažinimą mokesties 
už važiavimą tramvajais ant 8 cen
tų vieton 5c. Tokia sumažinta 
mokestis turi būt įvesta nuo 1 d. 
balandžio ateinančių metų. — Pa
našus padavadyjimas tame pat 
mieste buvo priimtas jau porą me
tų atgal, bet jis nebuvo išpildytas, 
kadangi kompanijoms pasisekė vi
sokiais budais darodyti, kad toks 
padavadyjimas „priešinas viešpa
tystės konstitucijai”. Labai todėl 
gali būt, kad ir naujas padavadyji
mas pasirodys „nekonstitucijiškų” 
ir bus atmestas. Kapitalistai jug 
savo pinigais įstengia viską pada
ryti nekonstitucijiškų, kas tik jų 
interesams gali šiek-tiek kenkti.

Patžudystes.
Atlanta, Ga. Vietiniam parke 

nusišovė tūlas Edward Binsford. 
Priežastim patžudystės buvo proto 
liga.

Cleveland, O. Erie ežere nu
siskandino tūlas C. T. Barden, ke
liaujantis agentas Bostono Carter 
Rili Paper kompanijos. Prieža
stis patžudystės nežinoma.

San Francisco, Cal. Č i Anykš
čiam McNutt ligonbutyj papildė 
patžudyatę mergina Isabela Dunc- 
an Clark, duktė neseniaięiasimiru- 
sio milijonieriaus William Squire 
Clark. Eidama gulti ji atsuko ga- 
zą, kurs susirinkęs ją uždusino.

Duluth, Minn. Dėlei nuolati
nių nepasisekimų pirklystėj papil
dė čia patžudystę malkų prekėjas 
Geo Ruprecht. Netekęs visai pi
nigų, jis užstatė savo laikrodėlį, 
už gautus pinigus nusipirko porą 
uncijų laudanumo ir tuomi nusi
nuodijo.

pasibaigė, štraikieriai laimėjo po 5 
centus daugiau už kiekvieną pa
statą švarką. Dabar kontraktoriai 
įieško darbininkų, bet negali jų už
tektinai gauti, kadangi laike štrai- 
ko daugumas išvažinėjo į kitus 
miestus ant uždarbių. - Nubiednė- 
ję gi kontraktoriai nori juo daugiau 
siuvėjų gauti, kad šiek tiek savo 
ištuštintus per 7 sanvaites kišenius 
papildyti.

1 Gem, Idaho. Čianykščiose 
Frisco kastynėse visi darbinin
kai pametė darbą.- Priežastim 
štraiko yra tai, kad tose kastynėse 
nuolatai atsitinka gazų ekspliozi
jos, ant ko kastinių užveizdas jo
kios atidos neatkreipia. Darbinin
kai reikalauja, kad kastynės butų 
nuodugniai išegzaminuotos ir rei
kalingi pataisymai atlikti ant pra- 
šalinimo to pikto.

Isz Prūsų Lietuvos-
,,Nauja Lięt. Ctga.” pra 

neša, kad skirtas kandidatu 
ant pasiuntinio į viešpatystės 
seimą Butkeraitis nuo kandi
datūros atsisakęs. Į jo vietą 
dabar lietuviškiejie konfcer- 
Vatyvai žadą rinkti arba To- 
leikį, arba Miklovaitį.

Karaliaučiuje socialdemo
kratai pradėjo smarkią agita
ciją reikaluose skyrimų pa
siuntinių į viešpatystės sei
mą. Neseniai jie čia laikė 
skaitlingą susirinkimą, ant 
kurio buvo apšnekėti- teipgi 
reikalai sociali etiško vice
prezidento parlamente; tame 
jie užgyrė tik tada rinkti sa
vo vice-prezidentą, jei jam 
jokia kita pareiga ne bus už
dėta, kaip tik tai, ko įstaty
mai ir parlamento tiesos rei
kalauja; bet jei prezidentas 
turėtų ir pas ciecorių lanky
tis, tai socialdemokratai savo 
vice-prezidento neturį skirti.

Pilkalnėj tūlas pirklio gi
zelis nuėjo į priemiesčio prū
dą ir čia pasiskandino. Jau 
nuo seniau buvo patėmyta, 
kad jis ne visąį sveiką protą 
turi, taigi gali būt, kad la
biau ligai išsiplėtojus jis pat
žudystę papildė.

Nelaime laike mauevru.
Leavenworth, Kas. Ties Fort 

Leavenworth, laike kariaunų ma
nevrų, po sunkenybe žmonių sulū
žo žiūrėtojams pritaisytas sėdynių 
tiltas. Ant tilto radosi apie pu
santro tūkstančių žiūrėtojų, tokios 
daugybes mat tiltas negalėjo atlai
kyti ir jis sulužo, prie ko 3 žmonės 
likos užmušti, o 24 sunkiau ir leng
viau sužeisti.

Ant kranto iszmeatas laivas.
Vancouvkr, B. C. Iš Skagway 

atplaukęs garlaivis Armur prane
šė, jog ties Midway Island maty
tas buvo ant kranto išmestas tufas 
garlaivis. Ten teip jau matėsi 
daug ant kranto išlipusių pasažie- 
rių. Garlaivis vienog ne davęs jo
kio signalo. Menama, kad tai tu
rės buri pasažierinis garlaivis Ex- 
celsior, plaukiantis į Valdez.

1'žniUMzyNtes.
Decatur, III. Vertelga Joseph 

Osborne, susipykęs su savo part
neriu Jonu Busenback, tąjį nušo
vė. Užmušėjas likos suareštuo
tas.

Deanefikld, Ky. Čia likos 
konstatolio Gues nušautas farme
rys Eugene Phillips. Konstatolis 
mat norėjo farmerį suareštuoti, 
ant ko tas, išsitraukęs revolverį, 
šovė į jį, bet nepataikė. Tada 
konstatolis išsitraukė savo revolve
rį ir farmerį ant vietos paguldė.

Isz Amerikos
Grasinęs prezidentą nužudyti.
Syracuse, N. Y. Ant denunci- 

jacijų tūlos senos botos Smith•li
kos čia suareštuotas 37 metų am
žiaus Johann Miller. Boba mat 
pranešė policijai, buk Miller šiaip 
grasinęs prezidentui Rooseveltui: 
„Aš prezidentą nušausiu, jis yra 
niekai žmogus. Panedėlis — tai 
mano diena; tą dieną Roosevelt 
bus užmuštas.” Nors suareštuota
sis teisinasi, kad jam niekada savo 
gyvenime nebuvus į galvą atėjus 

- mislis ne tik ką užmušinėti, bet 
nors menkiausią kam nors skriau
dą daryti, jo teisinįmosi vienog 
ne paisėta ir jį nugabenta į kalė
jimą.

Pirmas sniegas.
Pereitą, utarninką Colorados 

valstijoj iškrito pirmas sniegas. 
Apie Cripple Creek ir Leadville 
net ant dviejų pėdų storumo pri
snigo.

ant sergęjimo kapita
listu.

Creek, Colo. Į šiąCripple

apielinkę sutraukta daugelį karei
vių ant apsaugojimo kastynių sa
vininkų, kurių darbininkai jau nuo 
tūlo laiko štraikuoja. Nors darbi- 

, ninkai visada ramiai užsilaikė, 
vienog kapitalistai pareikalavo, 
idant gubernatorius duotų jiems 
miliciją į pagelbą, ką tas tuojau 
ir išpildė. Milicija teip uoliai sau
go kapitalistus, kad net ramiau
siems gyventojams neduoda ramiai 
praeiti ne iškvotę jų. Tas jau pa- 
griso žmonėms, ir jie surengė .pro
testą, reikalaudami, idant gutor- 

- natorius atšauktų iš čia savo ištvir
kusią miliciją.

Nelaimingos kriksztynoe.
Bayonne, N. J. Pereitą utar- 

niką apie 300 negrų, vaikų, mote
rų ir vyrų susirinko ant tilto New- 
ark Bay, idant priimti krikštą. 
Kada jau pastorius rengėsi pradėti

Gyvenimas pakyrėjo.
La Crgose, Wis. Žinomas čia 

farmerys Charles Skogen atėjo pas 
savo kaimyną, ir pradėjo skųstis 
ant visokių savo nelaimių. Besi
skusdamas vargšas teip jsigraudi- 
no, jog ant galo išsitraukė iš kiše- 
niaus peilį ir porą sykių pervilko 
sau po kaklu; jis tuojau numirė.

Arctvyskupo jubilejus.
Pbiladelpbijoj katalikiškasis ar- 

civyskupas Ryan apvaikščiojo 
auksinį savo kunigystės jubilejų. 
Iškilmingoj puotoj dalyvavo 8 ar
ei vysk ūpai, 32 vyskupai, 5 monsi- 
gnorai ir apie 500 palaikių kunigų. 
Gautas iš priežasties jubilejaus do
vanas sumoje 200 tūkstančių do
liarų arcivyskupas paskyrė ant 
laikymo našlaičių namų.

už-

Bankierius suareaztavo.
Butler, Pa. Čionai likos 

darytas bankas firmos Pawosky, 
Matiasik & Co., o patįs bankieriai 
tapo suareštuoti. Svetimžemiai, 
taigi ir lietuviai, nešdavo čia savo 
depozitus, teipgi per tą banką siųs
davo pinigus į Europą. Visi to
kių vargšų depozitai ir daugumas 
siųstų pinigų žuvo bankierių 
niuose.

už-

kiše-

Pasiutę uodai.
New York. Policijantai 

gulintį to žado tūlą John McGraw, 
važnyčią iš Hoboken, N. J. Jo 
veidas buvo baisiai sutinęs ir pa
mėlynavęs. Šiek tiek atgaivintas 
McGraw papasakojo, kad jį buvęs 
užpuolęs čielas debesys uodų, nuo 
kurių jis jokiu budu negalėjęs atsi
ginti ir neužilgio nuo skaitlingų ir 
skaudžių įkandimų jis apalpęs. 
Daktarai, apžiūrėję uodų sukan
džiotąjį, sako, kad jis vargiai to 
išgis, kadangi nuo uodų įkandimų 
esąs jau visas jo kraujas užnuody
tas.

rado

Su tramvąju In kareziamą Įva
žiavo.

Alexandria, Ind. Motormonui 
neįstengiant sulaikyti perdaug įsi
bėgusį tramvajų, tas prie ulyčios 
užsisukimo nušoko nuo relių ir vi
sa pajiega atsimušė į duris Augu
sto Tuerffs karčiamos, ties Harri- 
son ir Monroe ulyčioms. Išlaužęs 
duris ir sienos dalį, tramvajus at
sidūrė prie baro, kurį perbloškęs 
sustojo. Sužeistas likos stovėjęs 
už baro šinkoriaus brolis, bet iš 
pasažieriu nė vienas ne nukentėjo, 
apart to, kad išgąstis ne vienam 
ant valandos buvo žadą atėmęs.

Dldžuvia lalva sužeidė.
Boston, Mass. Į čianykštį por

tą atplaukė labai sužeistas žvejų 
laivas Actor. Žvejai pasakoja, 
kad ant atvirų jūrių laivas užplau
kęs ant didžuvio, kurs su tokiu 
smarkumu užgavęs jų laivą, jog 
vos ne paskandinęs. Išsyk jie 
misliję, kad buvę užvažiavę ant 
povandeninės uolos, bet tuojau 
pamatę besimušantį į viršų stulpą 
vandens ir neužilgio pasirodęs ant 
paviršiaus didžuvis, kurs iš pa- 
lengvo plaukė sau tolyn. Laivui 
didžuvis išmušė didoką skylę, t ir 
kad nenuskęsti, žvejai turėjo be 
perstojimo pompuoti laukan van
denį iki kol prisigriebė į portą.

Ant pagelbos macedonfeeziams.
New York. Čianykščiai grekai 

organizuojasi ir renka pinigiškas 
aukas macedoniečiams sušelpti. 
Tam tikslui iki šiol surinko jie jau 
5000 doliarų. Vienas iš šito judė
jimo vado\U pasakoja, kad ma
žiausiai 800 čia gyvenančių grekų

NuslbankrutiJImai.
Cleveland," O. čionai suban- 

krutijo didelis fabrikas Cleveland 
Trust Co. ir perėjo į rankas Mexi- 
can Clay Manuf. Co. Nusiban- 
krutijusios firmos skolos siekia vie
ną milijoną doliarų.

Anztri drausme.
Marinkite, Wis. Vietinis ka

talikiškas kunigas Lochmann iš sa
kyklos apreiškė, kad kiekvienas 
vaikas ar mergaitė, lankantis para
pijos mokyklą, bus tuojau iš mo
kyklos išmestas, kaip veik juos 
nutėmys drauge vaikščiojant arba 
šokimų svetaines lankant. Jis sa
ko, kad papratimas vaikų dpiuge 
su mergaitėms vaikščioti vakarais 
po ulyčias turįs labai negeistinas 
pasekmes. Parapijos mokyklą 
lanko iš viso 500 mokintinių abie
jų lyiių-

Žemes drebejlinai.
Denver, Colo. šiaurvakarinė

se valstijos dalyse, apielinkėse 
Boulder, Loveland, Longmout ir 
Fort Collins pereitą seradą buvo 
jausti smarkus žemės drebėjimai.

Tvanai.
Kansas City. Vakarinėj val

stijos Missouri dalyj dėlei smarkių 
lytų užgimė tvanai. Kansas City j 
ulyčios teip užtvino, kad ant tūlo 
laiko bėgiojimas karų turėjo apsi
stoti. Vanduo ant nekuriu ulyčių 
siekia dvi pėdas gylio. Ant Tus- 
key Creek žmonės buvo /n versti 
iš namų kraustytis. Keletą tiltų 
teipgi apdraskyta.

EzpliozUa.
Dower, N. J. Didelėj tavorų 

sankrovoj Honatoong ekspresinės 
kompanijos įvyko dinamito eks- 
pliozija. Ekspliozijos likos sunai
kintas visas namas ir buvusiejie 
čia ant pergabenimo sukrauti tavo- 
rai. Ant laimės ekspliozija įvyko 
naktį, kada niekas krautuvėj 
dirbo, per tai žmonių gyvasčių 
pražuvo nė viena.

ne 
ne

Dinamitas.
Berne, Ind. Pereitą ketvergę 

likosi čia su pagelba dinamito su
draskyti namai spaustuvės laik
raščio „Berne Witness”. Tas laik
raštis nuo tūlo laiko pakėlė smar
kią kovą prieš karčiamas, taigi me
nama, kad karčiamninkai iš pagie
žos norėjo išlėkdinti redakciją į 
orą. Piktadarių vienog iki Šiol ne
susekta.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Jomjn, Mo. Netoli Bakter 

Springs susimušė du iš priešingų 
pusių atbėgę trukiai, prie ko 12 
žmonių likos sužeista.

Three Rivkrs, Mich. čia su
simušė pasažierinis trūkis su atbė
gusiu iŠ priešingos pusės tavoriniu 
trukiu. Du pasažieriu užmušta ir 
keletą sužeista.

Greensburg, Pa. Į rytus nuo 
čia susimušė anglinis trūkis, prie 
ko du darbininku užmušta, o kon
duktorius ir koks ten slapta kelia
vęs vargšas likos sunkiai sužeisti.

Liūdnas sugrįžimas.
į New Yorką atplaukė iš Mani- 

los transportinis garlaivis „Kilpa- 
trick”, pargatondams lavonus 300 
užmuštų ant Filipinų Amerikos ka
reivių.

Dingo banklerius ir pinigai.
Pittsburg, Pa. Arthur Amie- 

sen, bankierius, garlaivių agentas 
ir savininkas „Slavia Exchange 
Bank” nuo 18 d. piutės nežinia 
kur dingo, o drauge su juo dingo 
ir žmonių sudėti pas jį pinigai. 
Depozitoriais daugiausiai buvo 
vengrai, slovakai, lenkai ir lietu
viai; atolna depozitų suma siekė 
apie 40000 doliarų. Amiesen pa
eina iš Galicijos, ir kaip dabar pa
sirodo, jis buvo teipgi dalininku 
uždaryto mieste Butler.Pa. „Stan
dard Exchange” banko.

Tanuibe* vaisiai.
Richmond, Va. Franklino 

vietyj gyveno savo menkoj pirkte- 
lėj 90- metų senas negras — ,,dė
dė” Finney. Nors jis su vi
sais juo švelniausiai apsieidavo, 
tamsus ir prietaruose paskędę 
žmonės rokavo jį už baisų raganių. 
Pereitą ketvergo naktį pasibalado- 
jo į jo duris du vyru, ir kada sene
lis atidarė, nepažįstamiejie palei
do į jį keletą šūvių ir ant vietos 
užmušė.

pa-

Gaisrai
Pittsburg, Pa. Pereitą utarni- 

ką sudegė čia milžiniški Allegheny 
Transfer kompanijos arklių tvar
tai. Sudegė teipgi šimtas arklių. 
Iš viso blėdies ugnis padarė ant 
260000 doliarų.

Dayton, O. Netoli nuo čia gu
linčiam mieste Piqua sudegė dide
li Sexton Livery tvartai ir kele
tas didelių krautuvių. Ugnies pa
darytą pragaištį rokuoja ant 150 
tūkstančių doliarų.

Nashville, Tenn. Valgomų 
produktų sankrovose firmos Cole- 
man, Tompkins & Co. užgimė ug
nis, padarydama blėdies ant 125 
tūkstančių dolarų. Daktaras Wil- 
liam Smith pražuvo liepsnose, to- 
gesinant gi šeši ugnagesiai likos 
pavojingai apdeginti.

Isz darbo lanko.
T Cripple Creek, Colo. Ka- 

stynių valdytojai pagarsino, kad 
užsibaigus štraikams darbininkai, 
prigulinti į kalnakasių organizaci
ją Western Federation of Miners, 
kastynėse darbo daugiau gaut ne
galėsią. Ta kalnakasių organiza
cija, girdi, per daug jau norinti 
ponauti ir visokius paliepimus 
duoti kastynių savininkams, todėl 
kurs ant toliaus norėsęs gauti pas 
juos darbą kastynėse, turėsęs išsi
žadėti savo organizacijos. Tokio 
pagarsinimo vienog prigulinti į kal
nakasių federaciją štraikieriai visai 
neišsigando ir jie tikisi kietspran- 
džius kapitalistus įveikti. Tuo 
tarpu kastynių savininkai rengiasi 
pietvakarinėse valstijos Missouri 
dalyse sumedžioti sau užtektinai 
skabsų ir juos ant štraikuojančių 
vietos į darbą pastatyti.

* Panamoj, Columbijoj, suštrai- 
kavo visi duonkepėse dirbantiejie 
darbininkai ir žmonės pasiliko to 
duonos. Darbininkai buvo geruo
ju prašę keptuvių savininkų padi
dinti jiems mokestį, bet tie atsisa
kė; todėl užgimė štraikas.

I St. Joseph, Mo. Čianykš- 
čiose firmos Nelson Morris Pa- 
cking Plant mėsinyčiose pakėlė 
štraiką apie 1200 darbinikų. Štrai
kas užgimė dėlto, kad mėsinyčių 
direkcija atsisakė nuo darbo praša
linti vieną darbininką, kurs buvo 
kompanijos šnipuku ir pranešinė
davo jai viską, ką unijų darbinin
kai ant savo susirinkimų užgirda- 
vo.

I Chicago, III. Avalo fabrike 
firmos Selz Schwab & Co. suštral- 
kavo 600 darbininkų užtai, kad 
kompanija to jokios priežasties 
prašalino nuo darbo seną darbi
ninką Halversoną. Kadangi pra
šalintasis yra unijos sąnariu, ‘ tai 
unija už jį užsistodama iššaukė 
štraiką, reikalaudama, kad praša
lintasis butų atgal į darbą priim
tas.

1 So. Boston, Mass. Čianykš- 
čių siuvėjų kontraktorių štraikas

ISZ 
Lietuviszku dirva.

Iš PitUton, Pa.
Susivienyjimo Liet. Am. 7 kuo

pa buvo parengus ant 6 d. rugsėjo 
susirinkimą su kaltoms ir koncer
tu, ant ko buvo parkviesta iš Ply- 
moutho D-ro Kudirkos Giesminin
kų Draugystė. Susirinkimas bu
vo tik vieną sykį garsintas „Vie
nybėj”, bet tam tikrai atspaudinti 
apgarsinimai buvo iškabinti apie 
10 dienų pirmiaus. Tūliems susi
rinkimas parupo ir jie pradėjo tei
rautis apie kalbėtojus; turi būt kas 
nors ant juokų išsitarė, kad busiąs 
ir d-ras Šliupas iš Philadeiphijos 
su prakaltoms. Tas gandas tuo-
jau pasiekė musų geradėjo ausis ir 
jis, vargšas, pasijuto lyg dilgelyne. 
Atėjus nedėldieniui, kada žmone
lės susirinko į bažnyčią Dievui pa
simelsti, kunigas vietoj pamokslo 
apgarsino iš sakyklos turėsintį tą 
dieną atsibūti susirinkimą, perser- 
gėdamas savo aveles, kad šiukštu 
neitų ant susirinkimo ir neklausy
tų, ką „tautiečiai” pasakoja. — 
Neikite, girdi, ant tų prakalbų, nes 
da galite gauti mušti; juos, esą, iš
mušė Edwardsvillėj ir Wilkes-Bar- 
rėj, taigi ir Čia juos galįs tas pats 
patikti. — Kadangi iš pamokslo 
klausytojų kelios dešimtys buvo 
minėtose vietose ant prakalbų ir 
patįs matė, kaip policijantai kuni
gų pamokintas nenuoramas išvedė 
laukan, tai iš tokios geradėjo kal
tos jie tik juokėsi, matydami, kad 
kunigėlis arba nemoka, arba nie
kada nekalba 8-to prisakymo: „ne
kalbėk neteisybės prieš artymą sa
vo.” Toliaus geradėjas pradėjo 
pasakot apie pačius kalbėtojus, 
kuriuos jis galįs vardais — pravar- 
dėms pasakyti; štai vienas esąs 
pribuvęs iš Vištyčio akademijos 
profesorius, kiti iŠ kitur ir, ant ga
lo, vietiniai profesoriai. — Kągi 
padaryt, profesoriai tai profesoriai, 
ant geradėjų prasivardžiavimų nė
ra ką paisyti; jie jug iš to 
duoną valgo, 'kad meluoti, prasi
vardžiuoti ir denuncijuoti nepatin
kamas sau ypatas, ypatingai tuos, 
kurie rūpinasi apie tautos reikalus 
ir stengiasi Šiek tiek savo brolių 
supratimo požemį pakelti.

Dainos ir prakaltos prasidėjo 
nuo 8 valandos vakare. Skaitlius 
susirinkusių klausytojų buvo vidu
tiniškas, galima rokuot apie 200 
vyrų ir apie 50 moterų ir merginų. 
Kalbėtojais buvo pp. P. Mikolai- 
nis iš Plymouth, ex-prez. S. L. A. 
M. Valentinavičius ir P. Pasiac- 
kas iš Scranton if J. Kazakevičia 
iš Exeter Borough. Kalbų pro
tarpiuose dainavo Kudirkos choras 
po vadovyste p. Onos Alitienės. 
Vakaras matyt susirinkusiems la
bai patiko, kadangi jie tankiai plo
jo rankoms, tuomi savo užganėdy- 
jimą išreikšdami. Svečiais1 buvo 
ne vien vietiniai gyventojai, bet 
teipgi ir iš aplinkinių miestų, kaip 
antai iŠ Edwardsvillės,Wilkes Bar- 
re, Plymoutho, Scrantono ir Fd- 
rest City. Neapsiėjo ir to kliūčių: 
ant susirinkimo pribuvo apie pen
kios avelės (tikriau sakant avinai), 
nekurtos da iš laikų Dilionio kry- 
žiavonėj (? Rd.) buvusios, ir ne
norėdamos užsimokėti įėjimo 10 
centų, norėjo per gvoltą į svetainę 
įsiveržti; pasidekavojant tik gerai 
7-tos kuopos tvarkai vienas iš lan- 
dukų likos pro duris išveštas, liku- 
siejie gi nusiramino ir įleisti į sve
tainę per visą vakarą ramiai ir 
mandagiai užsilaikė. Vieną da 
nesmagų atsitikimą reikia patėmy- 
ti. Štai tūli tėvai ir šeimyninkai, 
net ir kai-kurie vertelgos pagrasi
no savo šeimyniškiams, jog jei ku
rie drįstų eiti ant susirinkimo pa
klausyti kalbų ir dainų, tai tokie 
kad negrįžtų namo, nes vieniems 
darbo daugiau ne busią, antriems 
— vietos namuose. Žinoma, at
sirado drąsesni, kurie tų savo per- 
dėtinių persergėjimų nepaklausė 
ir atėjo, kiti vienog aklai pildė sa
vo aklų tėvų ir šeimyninkų prisa
kymus. Vienas lietuviškas vertel
ga turi savo šeimynėlę, kuri skait- 
lium pereina net bibliškojo Jokū
bo šeimyną. Kaip gi jis tuos sa
vo vaikelius mokina? Štai laike 
susirinkimo jis pasiunčia savo sū
nūs ir dukteris rinkti visokias nuo 
sąšlavynų blekes ir tomis apie 
svetainę barškinti ir į sie
nas baladoti, kad tokiu budu 
kenkti kalbėtojams ir daini-

ninkams savo užduotis išpildyti, o 
publikai klausytis, kokį atsakymą 
tokie tėvai gali duot prieš draugiją 
ir kokį atsakymą tolgie mokintojai 
gali išduoti iš savo flarbų? Jeigu 
ant savo vaikelių, ant tautos žiedų 
beria nuodus, kokiu* gali tikėtis iš 
to sulaukti vaisius? Apie tuzinas 
mergaičių, kurių tūbos už metų-ki- 
tų gali jau būt motinoms, karstosi 
palangėms ir į sienas baladoja to
dėl, kad jas teip mo|cina jų tėve
liai, kurie .patįs skęsdami tamsu
moj, stengiasi toj tamsumoj ir sa
vo vaikus palaikytų Doresnių, 
apšviestesnių tėvų (raikai ir mer
gaitės, to paties amžiaus, drauge 
su tėvais arba vieni sau atėjo, jei 
ne ko kito, tai bent Sdainų paklau
syti, ir rado vietą tarp žmonių, už
silaikydami ramiai ir {imtai. Kaip 
gi didelis yra skirtukas tarp jųl 
Vieni susirinkę linksminasi, dai
nuoja, rimtai pasišneka, apkalba 
tautos reikalus ir draugijos vargus 
po priespauda visokių despotų ir 
alintojų, kiti gi už plytų sienos, 
lyg pragaro kaliniai, dantims grie
žia, staugia, baladojas, besisteng
dami išardyti tvarką ab bent įkyrė
ti savo rimtesniems ir prakilnes
niems broliams ir seserim*. Liūd
na, labai liūdna, kad teip tarp mu
sų yra, bet kas tame kaltas? Jeigu 
musų dvasiški vadovai nedrumstų 
savo avelių smegenų, • jeigu prisi- 
mynę nelaikytų jų taųisybėj ir pa
vergime, tai to nebūt ę Bet akli 
ant proto tėvai daro tęip, kaip ku
nigai mokina ir todėl savo vaikus 
protiškai užmuša.

Prakaltos tęsėsi dvi valandi. 
Ant pabaigos p. Kazalfevičia užmi
nė apie nukentėjusius, po šiaurės
meškino letena lietuvius, kurie dar
bavosi dėl savo tautoj ir apie rei
kalingumą šelpti einaąčią į augš- 
tesnius mokslus netuįlingą lietu
višką jaunuomenę. Padaryta bu
vo kolekta ir geros valios tautie
čiai sumetė "$5.08. į\ukos likos 
pusiau padalintos: pusė į kankin- 
tinių kasą ir pusė mo1.514.iviams į 
„Aušros” draugystės |casą. Pini
gai nusiųsti į „Vjenypė*” redak
ciją.

Ne-PĮotesorius.

Iš Hr<x>klyn, .\. Y.
IŠ Brooklyno tankai patilpsta į 

laikraščius negeistini južpuldinėji- 
mai ant draugysčių, ąz ką raŠėjas 
yra užsipelnęs panieka, ir tik pasi- 
dėkavojant vien tyluinui žmonių 
iki šiol apsiėjo to didelių ginčų per 
laikraščius. t

ros” nume- 
itiŠka Dr-tė 
iriai persta- 

,tvarkos ’ ardytojai”, 
įiunas, norė

ryj S. Daukapto Di 
tapo užgauti ir jo* 
tyti kaipo 
Mat rašėįas p. K. Baloti 
damas parod rti savo didybę, neap
sieina to įžei dimo kitų!

Jeigu mini ta draugystė pavirto į 
teatrališką, tai buvo tam tikra 
priežastis, b< t ne rašėjo nurodyta. 
Mildos Girsi lininkų Dr-tė išnyko, 
turėdama p< r $ 100 kapitalo vien 
dėl to, kad s (nariai atąalo ir nebu
vo kuomi ju>s užganėdinti. Tas 
pats likimasilaukė ir Šios dr-tės. 
Todėlei drau jai pasirūpino dr-tės 
ekzistenciją i nt toliaus. sustiprinti, 
užsiimdami teatriškai* perstaty
mais.

Giedorių ii muzikantų mokinto
jams dr-tė iši nokėdavo’per mėnesį 
į >13, bet kai I minėtų 
rių sąnariai nesirūpino į visi prigu
lėti į draugysii 
tai išsituštini s kasai reikėjo lekci
jas sustabdyt 
kapitalo.

Muzikante 
moka už lekc jas, gerai yra susior
ganizavę ir

no kitųj 
draugystė pavirto į

muzikanįų mokinto-

Iviejų sky-

:ę ir. fond^ dapildyti,

pakol nq atsiras vėl

dabar 1 pats užsi-

pasidalinę net į du 
skyrių lavinai i griešti.

Giedoriai t< ipgi taria i urnai pra
dėti su giedojimu. Aktoriai pra
dėjo praktika i jau pereitą mėnesį, 
nes yra pasirįkę 20 d. spalių mė
nesio perstatjti tragediją „Keistu
tį” Elizatoth; »orte, N. i., o „Min- 

<1. gruodžib Brookly- 
buvo peritatę „Kei-

daugį” — 25 
ne. Pirm to 
stutį” Brookl me ir Neil-arke N. J. 
ir,,Mindaugį’

Rodosi gan. i aišku,
bai reikalauja <
go ir tiktai i.uo darbo; atlikusiam 
laike turi būt

—(Brooklyne. 
aišku, kid toki dar- 
daug triūso ir pini-

diskas a] 
ką nuo p. h 
„tvarkos ard rtojų” titulą, 
rimas naujų p mašių draugysčių čia 
yra visai ner ti 
vien reikia liai M 
lagingų žinių, 
tojų netikt ant 
draugysčių/ kadangi tbkiu budu 
sau pageidauji mos gari

Įstabu, kad 
bando kitas p a vergti, |r ant besi
darbuojančių 1 lando purvais drap- 
styti.

S. Daukan :<

įpinta, už
Į. Balčiūno pelnyta

Tvė-

sikilingasi (? Rd.); 
itis su platinimu me- 
terp vietihių gyven- 
šios, tot'ir ant kitų

is neįgysi. 
valnybės | šaukiantis

to D ra m. pr-tės 
Komitetas.

Iš WilMs
16 d. piutės-

35 kuopos pai engtos n 
dainos. Žmcnių buv/ 
ne mažas skait liūs, netiktai vyrų, 
bet nepatmgėji > ateiti teĮpgi mote
rys ir mergina r.
vo: pp. Mikoltinis ir J.- Paukštys 
iš Plymouth, ]*a., Kaz 
Pūkas iš Pitt! ton, Pa.
Vinco Kudirkas chors 
mouth po vade vyste poiios Onos 
Alitienės. Ka bėtojai papasakojo 
apie lietuvių r« įkalus, a >ie naudą

Pa.
buvo čią S. L. A. 

prakaltos ir 
zdį susirinkę

Kalbėtojais bu-

:evičia ir 
Dainavo 
iš Ply-

bėtojai papasakojo

prigulėjimo prie Susivienyjimo 
etc., dainininkai gražiai padainavo 
lietuviškas dainas, žodžiu sakant 
vakaras buvo gana puikus ir susi
rinkusiejie galėjo pasidžiaugti ir 
pasilinksminti. Tik mat jau musų 
toki žmonelės, kad vis to pasiro
dymo kitiems savo nešvankumais 
negali apsieiti, vis kur nors turi 
vienas-kita* išlįsti, it Pilypas iŠ 
kanapių, ir parodyti savo paiku
mą. Taigi ir čia to Pilypų ne ap
siėjo. Susirinko keletas peštukų 
ir ėmė kelti triukšmą, kad tik gra- 
žiai^tvarkai užkenkti, teip kad 
vaidininkams suvaldyti prisiėjo net 
policijantą pašaukti. Tūlas Spa- 
tavyčius, aprašydama tą vakarą 
kunigų „Žvaigždėj”, išjuokia vi
saip dainininkus ir kalbėtojus ir gė
risi iš tvarkos ardytojų. Jis sako, 
kad dainininkų negalima buvę nė 
girdėti, kadangi motinos susinešę į 
svetainę savo vaikus, kurie viso
kiais balsais rėkdami užtrenkę net 
dainininkus. Gali būt tik viens 
„Žvaigždės” korespondentas tą 
■tematė ir girdėjo, kadangi nieko 
panašaus svetainėje nebuvo; gal 
Spatavičius tą girdėjo bažnyčioj, 
bet ne svetainėj. Ant galo S. 
džiaugiasi iš pasisekimų S. L. R. 
K. prie kurio prisirašę net 20 nau
jų sąnarių, kuomet prie tautiškojo 
Susivienyjimo prisirašę vos septy
ni. Mes džiaugiamės iš rymionių 
pasisekimo, nepavydime, tegul 
prie jų Susiv. rašos kiek tik nori, 
bet malonėtumėm, kad jie savo 
Pilypus šiek tiek aptašytų, mokin
tų visada doriau elgtis ir nesėti 
melagysčių apie nepatinkamus sau 
„tautiečius”. Tegul tų tautiečių 
priešininkai išmoksta nors sykį
laikytis teisybės, ypatingai gi raši- 
nėjant į laikraščius. To, matyti, 
neišmoko da nė patsai Spatavi
čius, ar bent nesupranta, kad ap
meluoti, apjuodinti kitus yra ne 
gražusjr ne doras darbas.

G. T.

Iš Sheboygran, WI«.
čia likos sutverta lietuviška pa

rapiją. Pasirūpino apie jos su
tvėrimą ypatingai kunigas Ambra
zaitis. Perėjęs porą sykių kolek- 
tuodams per lietuvių gyvenimus, 
jis surinko 500 doliarų ir tuojau 
suderėjo seną medinę bažnyčią už 
6 tūkstančius doliarų. Ant rankos 
duota 500 dol., likusiejie bus ra- 
toms išmokami. Bažnyčia likos 
aprašyta ant vardo parapijos Ne
kalto prasidėjimo Panos Marijos. 
Kolektas atlieka patsai kunigas, 
kadangi supranta, jog kunigui vi
sada žmonės gausiau pinigų duo
da, negu išrinktiems paprastiems 
vyrams kolektoriam*.

Iki šiam laikui vietiniai lietuviai 
gyveno sutikime, vaidų tarp jų ne
daug būdavo; nežinia, kaip bus to
liau*, įkurus parapiją ir bažnyčią. 
Iš laikraščių pranešimų matome, 
kad kur tik įsikuria lietuviškos pa
rapijos ir susisuka sau lizdą koks 
dūšių ganytojas,ten tuojau praside
da tarp žmonių vaidai, tąsynės, 
partijos, nors pirm to visi gražiai 
ir sutikime gyveno. Smagu butų 
matyti, kad shetoyganiečiai galėtų 
to visko išvengti, susitvėrus para
pijai, bet ar išvengs, sunku iŠ kal
no pranašauti. Labai gali būt, 
kad tie, kurie dabar labiausiai gei
dė savo bažnyčią turėti, į trumpą 
laiką bus labiausiai iš jos neužga
nėdinti. Bet ką dabar galima ži
noti, kaip ir kas bus. Laikas ge
riausiai parodys.

Bažnyčios įšventinimas atsibus 
13 d. Šio mėnesio.*) Ant pašven
tinimo atvyks patsai vyskupas.

Dzūkelis.
*) Korespondencija rašyta 0. IX. — 

Rd.

Isz visur.
II Korespondentas angliško laik

raščio „Times” rašo sekančią ži
nią iŠ Maskolijos: Paskutiniame 
laike Maskolijoj likos suorganizuo
ta nauja revoliucijiŠka partija, pa
vadinta „Rusiška socialistiška re
voliucijiŠka partija”, kuri skiriasi 
nuo „Rusiškos socialdemokratiš- 
kos partijos” tuomi, kad ji 
esanti mažiau doktrinieriška ir 
naudoja daugiau grynai revoliuci- 
jiškos taktikos. Taigi, sako, rei
kia laukti atsikartojimo terorizmo, 
kurs dvidešimt metų atgal savo dar
bais buvo padrebinęs visą Masko- 
liją. Maskolijoj esanti da trečia 
šalininkystė, ji vadinanti savę tie
siog „Rusiška revoliucijiŠka parti
ja”. Visos trįs partijos savo pro- 
gramuose susitaiką tik viename 
punkte, būtinai: būtinam reikalin
gume panaikinimo dabartinės au
tokratiškos valdžios, taigi panaiki
nimo carizmo. Naujai susiorgani
zavusioji partija norinti, teip sa
kant, pajudinti pačią Maskolijos 
širdį, ypač pajudinti prastus žmo
nes, kaimiečius, kurie iki šiol esą 
mažai agitacijos palytėti. Ji, tai
gi naujoji partija, apsiėmus kovoti 
prieš valdžios terorizmą — teroriz
mu, prieš kiekvieną gvoltą — gvol- 
tu.

• II Berlyne suareštuotas likos 
gimnazijos mokintojas Damrow, 
kurs jau nuo seniai buvo įsimanęs 
vogti nuo mokintinių pinigus. Mat 
prieš gimnastikos lekcijos mokinti-

niai paprastai atiduoda mokintojui 
savo peilukus, pinigų mašneles ir 
kitus kišeniuose laikomus daigtut, 
idant laike lavinimosi jų nepame
sti. Mokintojas atiduotus jam 
daigtus deda į spintą ir raktą pas 
savę laiko. Damrow iš tos pro
gos pasinaudodavo ir apk rausty
davo mokintinių mašneles, iki ant 
galo mokintiniai ne pradėjo skų
stis direktoriui, kurs ištyręs daly. 
kus"atidavė Damrową į policijos 
rankas.

II Franciui jos ministerių rodos 
prezidentas išsiuntinėjo laiškus vi. 
siems respublikos prefektams, įsa
kydamas jiems persergėti žmones 
nuo iškeliavimų į Panamą. Mat 
franeuziškasis konsulius Panamoj 
pranešė, kad daug europiečių, 
tarp tų teipgi ne mažai franeuzų, 
atkeliauja į Panamą, tikėdami ra- 
sti čia sau darbą prie n u kasimo ka
nalo; tuo tarpu apie kanalą da tik 
tarytos eina ir nežinia, kada jos 
pasibaigs ir kada kasimas kanalo 
prasidės. Oras gi čia nesveikas, 
ypač nepripratusiems prie jo euro
piečiams, šalis visai nuskurdus, 
per ką ateiviai turi didelį vargą 
kęsti.

ii Londone tūlas keleivis negras 
apskundė į sūdą viešbučio savi- 
ninką už tai, kad tas nenorėjo jam 
duoti kambarį ant keletos dienų ir 
valgį. Sude negras paklausė gū
džios: Ar, girdi, britiškos viešpa
tystės vaidiniai, iš kitų Šalių atvy. 
kę, Anglijoj negali būt geriau negu 
gyvuliai priimti? Sudžia atsakė, 
kad viešbučių savininkai neturį tie
sos atsakyti nakvynę ir valgį ke-
leiviams, bet, iš antros pusės, nė- 
są tokių įstatymų, kurie galėtų ką 
nors priversti kam ką nors duoti 
ar parduoti. Teip vargšas negras 
nė nerado teisybės besididžiuojan
čioje savo civilizacija metropolijoj.

II Pereitą ketvergę visoj Angli
jo siautė smarkios vieš ui os su ly
tum. Daugely] vietų audros išlau
žė telegrafų stulpus ir sutrankė 
vielas, per ką ant tūlo laiko persi- 
traukė telegrafiški susinešimai; 
Šian ir ten likos nugriauti gyveni
mai, nuversti bažnyčių bokštai, 
prie ko ne mažai žmonių užmušta. 
Ant jūrių teipgi atsitiko nelaimės. 
Ties Falkentorg likos audros su
daužytas į uolas norvegiškas lai
vas; visi buvusiejie ant jo žmonės 
prigėrė; netoli Dover du laivai ta- ■ 
po ant kranto išblokšti.

II Londone ant licitacijos likos 
išparnuota Murdocho kolekcija se
nų rankraščių ir knygų. Iš tokio 
pardavimo išrinko sumą 7800 sva
rų sterlingų (apie 38 tūkstančius 
dol.) Tarp kitų laišką, kuri Char
les Dickens 1842 m. rašė lordui 
Mulgravę, purduota už 42 sv. st.; 
už Amsterdame atspaustą 1762 me
tuose La Fontaine’o tomą užmokė
ta 25 sv. st. 15 Šilingų. Dėlei pir
mo išleidimo Sheley’o „Adonais” 
įvyko smarki konkurencija; par
duota jį ant galo už 195 sv. st.; 
už pirmą išleidimą Shakfpeare’o 
„Otelio”, išleisto 1662 metuose, 
užmokėta 104 svarai sterlingų.

II Girdėtis, buk Maskolijos caras 
savo atsilankymą į Rymą atidėjęs 
vėl ant tolesnio laiko. Kaipo. 
priežastį tepaduoda, buk ta^>ęs su
sektas socialistų suokalbis parengti 
atsilankiusiam carui nelabai priim- 
nią kačių muziką. Tam tikslui 
socialistai esą nupirkę 40 tūkstan
čių birbinių ir švilpukų ir išdaliję 
juos tarp žmonių, idant jie itališ
kojo karaliaus svečiui, taigi carui, 
truputį pagriežtų, kaip tik jis kur 
nors viešose vietose pasirodys. 
Susekus tokį suokalbį, dabar Ita
lijos karalius iš piktumo nesumano 
nė ką daryti.

II Belgrade suareštuotiejie ofi- 
cierai išsiuntinėjo į savo draugu* 
atsišaukimus, kviesdami juos pri- 
gelbėti jiems nubausti užmušėjus 
karaliaus Aleksandro ir karalienės 
Dragos. Oficierai apreiškė, kad 
arba jie, arba užmušėjai turi savo 
tarnystas pamesti. Daugelis Ser
bijos gyventojų pereina į partiją 
reikalaujančių nubaudimo įvyk
džiusių skerdynes karališkame pa* 
locitije.

II Berlyne, už žvėrišką pasielgi- i 
mą su kareiviais, kariškas sūdąs 
nusudijo seržantą Schlott ant vie- . 
nų metų į kalėjimą ir nužudymą i 
tiesų. Dvylika kitų jo sėbrų, 
skųstų už nedorą su kareiviais pa
sielgimą, nusūdyta nuo 3 iki 9 mė
nesių kalėjimo. Bėgyje paskuti
nių trijų mėnesių likos iš viso aš- 
tuonios dešimtys unteroficierų už 
panašius prasikaltimus nubausta.

II Pusiau oficiališkai pagarsinta, 
kad Maskolijos caras į Rymą, atsi
lankys 24 d. spalių mėnesio ir čia 
viešės tris dienas. Paleistas gan- 
das, buk socialistai rengiasi atsi- Į 
lankiusį carą su kačių muzika pa
sitikti, valdžiai daug nesmagumą | 
daro. Pasiuntinių bute sociali- | 
stas Margari apreiškė, kad sočia- j 
listai ištikro savo užmanymą pa
griežti carui ant birbinių išpildysę.

II Leicestere, Anglijoj, 8 dieną / 
rugsėjo prasidėjo visatinas darbi-.
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k Vietines Žinios.

mažos ran-

šėdi miela*

mėlynas,

Mokslas ir Išradimai.

F

Tel. 872 Morgan.

Bert,

besileidžiant rankenai žemyn,

ilsč-

ų išradėjų. Tiktai prie tokių

(Toliaua bus.)

|| Sulyg oficiališkai pagarsintų 
žinių, mieste Merida, Meksike, per 
visą piutės mėnesį geltonuoju dru
giu susirgo 128 žmonės, iš kurių 50 
numirė.

II Hallėj, Vokietijoj, suareštuota 
3 vyrus ir 2 moteri; skųsta juos už 
įžeidimą kaizerio.

kada
Elz- 
kar-

F

li Iš Algiero praneša, juog neto
li Almoungar užpuolė nuožmių 
tuaregų būrys ant francuziškų ka
riaunų. Kovoje užmužta 37 fran- 
cuzų kareivius ir 47 jų sužeista.

ti Anglijos Vakarinės Afrikos 
komisorius pakėlė smarkų prote
stą prieš valdžią, kuri užsigeidė 
siųsti į Vakarinę Afriką žydus ant 
apsigyvenimo.

II Beirute įvyko smarkios muš
tynės tarp krikščionių ir turkų. 
Trys turkiški kareiviai likos už
mušti ir keletą sužeista. Krikš
čionių tik vienas užmuštas.

Su guodone
J. SabalauskM.

Mokintoju.

— Ant kertės Wentworth avė. ir Į 
37 ulyČios likos tūlo piktadario nu 
šautas 19 metų Thomas Slattery 
Užmušėjo nesusekta.

■
1

Nauja knyga.
Gamtos Istorija, pagal Povilą 

verto Dras A. Bacevicsla, spauda „Lie
tuvos” Chicago, puslapiu 209 Knygele 
su daugeliu paveikslėliu: gyvuliu, vaba
lu, tuviu, žmonių, medžiu ir akmenų 
trumpai, atšakiai ir suprantamai isaaiss- 
kina mums gamtos Istorija, ypacs tuos 
dalykus, kuriuos kiekvienas žmogus pri
valo suprasti. Preke............................ 50c

LIETUVA

J

j

ninku kongresas. Iš yvairių šalių 
—givažiavo, 469 delegatai, repre
zentuojanti 250 darbo šakų su pus

antro milijono sąnarių. Ameri
koniškąją Darbo Federaciją (Fe- 
demtion of Labor) reprezentuoja 
du delegatai: Lawior iš BetKel, 
Conn. ir Max Hayes, socialistas,1

S ■ iš Cleveland, Ohio.

II Laikraštis „Westminster Ga- 
zette” praneša, jog tūlas ameriko
niškas sindikatas norėjęs už 60 mi
lijonų doliarų nupirkti turtingus 
molkasčius ties Dorsetshire ir De- 
vonshire, Anglijoj. Savininkai 
vienog tą pasiulyjimą atmetė.

| Eckenheime, ties Frankfurtu 
ant Maino, Vokietijoj, tūla Kefe- 
rię šeimyna papildė ypatingu būda 
patžudystę: vyras, jo moteris ir du 
vaiku atėjo ant upės kranto, susi
rišo savę į krūvą virvėmis ir teip 
Išvaržę visi puolė į vandenį ir 
prigėrė. Priežastys, kurios pri
vertė visą Šeimyną nusižudyti, da 
nėra ištirtos.

| Macedoniškasis revoliūcijonie- 
rių komitetas garsina, jog Mace- 
donijos kalnuose ir giriose slap
stosi apie 150 tūkstančių moterių, 

graikų ir senelių. Apskričiuose 
Leren ir Kostur turkai degina gi
nas ir tokiu bud u ugnyj turi pra
žūti visi tie, kurie nuo turkų per
sekiojimų jieškojo sau giriose prie
glaudos.

| Kovoj macedoniŠkų revoliuci- 
jonienų su turkais, užgimusioj ties 
Gadec, tarp daugelio kitų žuvo ir 
aštuont bulgariški oficierai, kurių 
nukirstas nuo lavonų galvas tur
kai į Demirkapu atgabeno ir čia 
ant rinkos ant augštų mietų išstatė 
kaipo grėsmę kitiems maistinin
kams.

| Berlyno aplinkinėse laikomi 
dabar vokiškų kariaunų manevrai. 
Manevru ošę dalyvauja apie 80
tūkstančių kareivių. Karščiai yra 

j neišpasakyti,termometras rodo 120 
laipsnių Fahrenheito. Dėl' tos 
priežasties daugybė kareivių nuo 
pavargimo ir karščių apalpsta ir 
juos prisieina gabenti į kareivinius 
ligonbučius.

. u Palermoj, Sicilijoj, laike mi
šių likos apnuodintas kunigas. Mat 
prieš mišias nežinia kas toks įpylė 

, į ampultaš nuodu, kuriuos išgėręs 
su vynu kūnigas į porą valandų 
gavo smarkius vidurių skaudėji
mus ir apalpo. Pašaukti daktarai 
su pagelba antidotų spėjo da jį iš- 

. gelbėti.

II Belgrade žmonės surengė de
monstraciją prieš tuos laikraščius, 
kurie savo skyltyse gynė suareš
tuotus oficierus. Minia demon
struodama traukė turkiško kunsu- 
lato linkui, bet čia ją pasitiko po
licija šūviais, kurie kelioliką žmo
nių sužeidė. Demonstrantai likos 
išvaikyti.

II Marš iii joj (Francuzijoj) mie
sto pakraštyj sudegė keliolika na
mų, kuriuose buvo kokia ten ma
rui panaši liga prasiplatinus. Svei
katos užveizdas mat norėjo tuos 
nąmus dezinfektuoti degančios sie
ros garais, per neatsargumą vienog 
užgimė ugnis ir dezinfektuojami 
namai supleškėjo.

II Pagal naują maskoliškos val
džios padavadyjimą, Helsingforso 
(Finlandijoj) universitete lekcijos 
iš istorijos? geografijos, konstituci- 
jinių tiesų ir literatūros turės būt 
ant toliaus išguldomos maskoliš
koj kalboj. Tam tikslui bus pa
rengtos dvi naujos profesoriškos 
katedros.

II Belgrade tūla firma aplaikė iš 
| Vokietijos tris dideles skrynias, 

K „ ant kurių stambioms litaroms bu- 
fvo užrašyta: „Mašinų dalys.” 

Siunčiamamjaipe gi laiške buvo 
parašyta:. „Giljotina Belgrado ka
raliaus žudytojams.” Ištikro skry
niose radosi dalys senos giljoti
nos.

IK Iš Mexico sugrįžę keletas ang
liškų žinovų pasakoja, kad nese- 

| niai apie Michoacan atidengtos 
aukso gyslos savo turtingumu toli 
viršija aukso kasyklas pietinėj Af
rikoj. Jie tikrina, kad neužilgio 
Mexico taps viena iš turtingiausių 

K ant svieto auksą produkuojančių

.11 Ryme, ant paminėjimo meti- 
pių sukaktuvių mirties itališkojo 
Slozofo Bovio, radikališkos parti
jos buvo užmanę parengti iškil
mingus apvaikščiojimus, bet poli
cija uždraudė.. Valdžia mat bijos, 
kad tos demonstracijos nebūtų at
kreiptos prieš laukiamą caro į Ita
liją atsilankymą.

H Popiežius Pius X paskyrė kar- 
dinolps: Vanutelli, Rampolla, Fer- 
rata ir Vives y Tuto į sąnarius ko
misijos, kuri turės užsiimti paren
gimu iškilmių iš priežasties 50-me- 
tinių sukaktuvių apskelbimo dog
mos apie ,,nekaltą prasidėjimą'* 
mergelės Marijos, Jėzaus motinos.

II Adrianopoliaus vilaiete tur
kiškos kariaunos išdraskė ir sude
gino malūnus ir didelius javų svir
nus. Tūkstančiai moterių ir vai
kų slapstosi po kalnus ir girias 
nuo persekiojimų; jie kenčia dide
lį vargą dėlei stokos maisto ir žiau
raus oro.

II Apielinkėse Orange ir Dijon, 
Francuzijoj, prasidėjo rudeniniai 
Irancuziškų kariaunų manevrai,ku
riuose dalyvauja apie 120 tūkstan
čių kareivių. Kareiviai daug ken
čia nuo lytaus ir didelių karščių.

II Leipcige likos suareštuotas 
socialdemokratiško laikraščio re
daktorius ir pasiuntinys į Vokieti
jos parlamentą Schoepflin. Skų
sta mat įį už ciecoriaus ypatos 
įžeidimą.

Strasburgo profesorius Herge- 
selt, pirmsėdis tarptautiškos aero
nautų draugystės, paduoda savo 
ištirimus sulyg temperatūros augš- 
tumoj apie 10000 m^trų nuo že
mės. Jo ištirinėjimai buvo daryti 
su pagelba orinių balionų be kelei
vių; balionai tie buvo aprūpinti 
automatiškai užrašančiais tempe
ratūrą prietaisais. Pasirodo, kad 
augštumoj 15600 metrų nuo žemės 
temperatūra siekia 52.5 laipsnius 
Celciaus žemiau zero, kuomet ant 
žemės termometras rodė tik 0.4 C 
Augštumoj 10160 metrų buvo 
41.1° C. žemiau zero, o pusę va
landos vėliaus, augštumoj 11900 
metrų, net 53.PC. Šalčio, kuomet 
ant žemės tame pat laikė buvo 
16.2°C. šilumos. Žemiausia tem
peratūra aužrašyta ugštumoj 18500 
metrų, ji yra 68" Celciaus.

Vindobonos gamtininkas Wer- 
ner atliko kelioliką bandavonių ant 
ištirimo reptilijų ir amfibijų (slan
kiojančių ir gyvenančių iš dalies 
vandenyj, iš dalies ant sausžemio 
gyvunų)jautrumo. Savo tėmyjimus 
VVerner atliko ant 168egzempliorių 
gyvūnų, iš kurių daugiau per še
šiasdešimt laikėsi laisvai, nesugau
ti; prie to tėmyjimai buvo daryti 
labai atsargiai, teip kad gyvūnai 
negalėtų suprasti ar patėmyti, jog 
kas nors turi ant jų akį atkreipęs. 
Temytinas gali būt daigtais, kad 
teip slankiojantiejie sutvėrimai 
kaip ir amfibijos labai greitai pa
jaučia, kur yra vanduo; matomai 
tie sutvėrimai turi ant to labai iš
dirbtą pajautimą. Apart to, jie 
labai mėgsta šviesą ir jieško jos, 
nežiūrint visai ant to, ar ta šviesa 
duoda šilumą ar ne; todėl jie tan
kiai apleidžia daug liuonesnius ir 
šiltus urvus, kad tik išlįsti ant sau. 
lės. Vienas iš aštriausių tų gyvū
nų pajautimų, tai — matymas, 
nors, apskritai imant, jų matymas 
yra menkas. Sulyg Wernerio iš
tyrimu krokodiliai negali pažinti 
žmogaus, atokume padešimterio- 
pinto jų kūno ilgio. Angys teip 
jau ne geriau mato; teip, pvz., 
boa constrictor su vargu gali atskir
ti daigtus, esančius atokume vie
nos trečdalės ar ketvirtdalės viso 
savo ilgumo, o tūlos atmainos m a- 
to ne toliau kaip ant vienos penkt- 
dalės ir net vienos aštuntdalės savo 
ilgumo. Daug jau geriau, mato 
varlės, jos gali atskirti daigtus, 
esančius atokume 15—20 sykių 
padauginto savo kūno ilgumo. 
Kuomet pas kitus gyvūnus stoką 
matymo papildo gerai išdirbtas 
girdėjimo jausmas, pas žemesniuo
sius nugarkaulinius sutvėrimus to 
nepatėmyta. Didesnėji dalis slan
kiojančių gyvūnų Gšskiriant vien 
krokodilius) turi visai menkai iš
dirbtą girdėjimą, o boa rodosi visai 
yra kurčias.

Pagunda.
Novell#, paraiyts Gtrhardo.

Smarkus rudens vėjas krutina 
smarkiai iš brangių mezginių nu- 
mėgstąs užtiesas atidaryto lango 
puikios villės aplinkinėse didmies
čio— Viduryj tykumą, gili tykumą. 
Po šilkiniu užklodalu puikiai 
įrengtoj gražiai iŠpiaustytoj lovoj 
guli jauna sunkiai serganti moteriš
kė. Geltoni plaukai apskrieja iš
balusį, saldų jos veidą, akys pu
siau užmigusios, pusiau užmerk
tos, neramiai mėtosi 
kos.

Šalia lovos be žado 
Širdystės sesuo.

Ligonė atidaro
dar vaikiškas akis, kuriose matyt 
baimė. .

— Sesuo Elzbieta, aš sapnavau, 
jog mirsiu! O, jeigu tai butų tei
sybė, jeigu man reiktų persiskirti 
su mano vaikeliais, su mano vyru! 
Turi būt labai kartu skirtiesi su 
tais, kuriuos mylime labiau už 
viską!

Sesuo linktelėjo galvą, skaudėji
mas koksai ypatiškas apsireiškė 
ant jos gražių lupų.

— Dar sunkiau, negu mirtis, jei
gu juos gyvenimo sanlygos perski
ria.

— Sesuo Elzbieta! Ar jus kada 
nors mylėjote, ar jus teipgi mylė
jo, ar buvote laiminga?

Šviesa kokia ten aj>ėmė ant va
landėlės sesers veidą ir parva pa
sirodė ne vien ant veido, bet ir ant 
lupų.

— Savo laike aš buvau laiminga 
sužieduotinė.

— O paskui? — klausė pailsęs, 
prijaučiantis balsas.

— Paskui mirė mano tėvas, mes 
likomės be turtų, tapome tikrais 
beturčiais; mano sužieduotinis sa
vo padėjime ir kad dar jam reikėjo 
šelpti tėvus, negalėjo vesti be tur
tų merginą. Teip mes ir persisky- 
rėme. Tai kas dieną atsitinkanti 
istorija.

— Nelaiminga sesute! Ir jus 
ne matėte jo niekada daugiau?

— Ne!— Jos lupos sudrebėjo. 
Jauna moteriškė nedasiproti, kad 
tai apie jos vyrą kalbėjo mielašir- 
dystės sesuo.

Kada seserų perdėtinė 8 dienos 
atgal nusiuntė seserį Elzbietą į 
tuos namus ir pasakė pravardę jų 
pono, ji tikėjo, kad tiesiog neį
stengs prie jo moteries pildyti sa- 
maritonės tarnystą; bet sesuo dėl 
asabiškų jausmų ne turi tiesos at
sisakyti nuo pildymo pareigų; to
dėl ji nusiramino, ir ligonė laimė
jo jos meilę kaip ir kiekviena kita 
kenčianti ypata. Vyras ligonės 
dabotojos ne turėjo progos pama
tyti; jis, kaipo oficieras, likosi per- 
dėtinių išsiųstas į Lietuvą arklių 
pirkti, bet diena nuo dienos laukė 
jo sugrįžimo. Sesuo tikisi galė
sianti jį be drebėjimo patikti, viską 
pergalėti.

Bet dabar, kada išgirdo jo žing
snius kitame kambaryj ir balsą, ji 
dreba. Ji nori išeiti, bet tuom 
tarpu jis įeina į kambarį klausda
mas: „Ar galima,” skubinai prie 
lovos, pasilenkia ant baltos pagal
vės ir prie baltų mažų rankų. Pra
sideda garsus bučiavimai.

Sesuo Elzbieta pribėgo prie lan
go, drebanti pirštai įsikabino į jų 
užtiesą, lupas uždarė drūčiai, kad 
neišduotų nė jokio balso. Ką ji 
laikė už numirusį,pergalėtą, palai
dotą, tas vėl atgijo, meilė to, kuris 
priguli kitai. Kaip tai ją kankina, 
gimdo laimingos praeities atsimi
nimus! Kentėjimas dabar dar di
desnis negu tąsyk, prie persi
skyrimo. Ji peikia pati savę, įkal
ba sau, jog turi džiaugtiesi maty
dama jį laimingu. Bet ar jis iš
tikto laimingas? Ar jo greitai už
sideganti dvasia rado užganėdini- 
mą prie šitos vaikiškos, dar nenu
nokusios moteriškės? Ar jis pats 
ją su visu užmiršo?

— Sesute Elzbieta, meldžiu eik 
šian, kad mano Jonas galėtų pa
žinti mano gerąjį aniuolą.

Ji turi eiti, stoti prieš jo akis! 
Gal jis jos ne pažįs mielaširdystės 
sesers drabužiuose! Bet kaip tik 
jo akys atsikreipė ant jos veido ir 
viso pavidalo, veidas jo pabalo. 
Balsas veržiasi per jo lupas, bet 
sesuo su persergėjimu pakėlė pir
štą prie lupų,akims rodydama ligo
nį. Kam ją erzinti ir bauginti? Ir 
jis todėl ištarė vien padėkavonę. 
Jo jauna pati randa jo krutėjimus 
normališkais ir griebia su meile jo 
drebančią ranką. Ir Elzbietos 
ranką ji drūčiai apkabino. Abiejų 
rankos esti visai kaip pirma, 
jos jieškojo viens kito. Urnai 
bieta ištraukė savo ranką su 
štu prašymu;

— Jus turite dabar ramiai
tiesi, kitaip jums užkenks susierzi
nimas.

— Ne, maloni sesute! Vadinki
te manę vardu, aš jus myliu. Pa
bučiuokite manę kaipo seserį.

Nors širdis kenčia neišpasaky
tus kentėjimus, sesuo pasilenkia; 
jos lupos dasilyti lupų tos, kuri jai 
laimę paveržė Karštis "apima jos 
visą kūną.

Kada ji pažiurėjo, ligonės vyro 
ne buvo.

Bet nuo tos valandos ji mato jį 
kas valandą; kaip tik pasiliuosuoja 
nuo darbo, sėda prie ligonės lovos, 
stengiasi ją sušildyti, nuraminti,

kad ji užmirštų aavo kentėjimus. 
Sesuo Elzbieta nori tąsyk išeiti, 
bet ligonė ne leidžia. Ji dar per 
silpna, daug kalbėti ne gali; todėl 
Elzbieta turi su jos vyru kalbėti.

Abudu sėdi prieš viens kitą — 
kaip tai seniau būdavo, kada abu
du buvo laimingi ir tikėjosi laimin
gos ateities; abiejų sutinkanti dva
sia atranda tinkamus pasikalbėji
mui tematus, koki abudu užima, 
jų akys žiuri į viens kitą, kaip pir
ma, kada svajojo apie laimingą 
ateitį. Bet vienog guli kokia ten 
sunkenybė ant jų krutinės, pasi
kalbėjimai ne turi tos malonės, ra
mybės, kadangi jų krūtinėse kiek
vienas turi senus atminimus, jais 
kvėpuoja. <*

Dar! Bet kas gali žinoti kaip 
greitai šitas gyvenimas pasibaigs. 
Operacija rods nusidavė pasek
mingai, bet pajiegos ligonės men
kos, Širdies besidarbavimas nenor
mali škas.

— Gyvastis ligonės po Dievui 
yra jūsų rankose, sesuol — pasakė 
daręs operaciją profesorius. — Tė- 
mykite gerai pulsą ir reikale grieb
kitės atsakančių vaistų. Tik per 
nenuilstantį dabojimą galima ligo
nę išgelbėti.

„Gyvastis ligonės poDievui yra 
jūsų rankose.” Kaip tie žodžiai 
profesoriaus tikrai pritaikyti, kaip 
gi jie pataikė į sesers širdį. Jie ją 
baugina ir verčia ne ramiai vaikš
čioti po kambarį. Kodėl ant jos 
pečių uždėtas teip sunkus atsaky
mas, kodėl ji turi tą moteriškę gel
bėti, kuri stovi terp jo ir jos? 
Kaip sapne ji mato savę tuose tur
tingai įrengtuose namuose prie nu
mylėto vyro šono,kuris jos niekada 
neužmiršo, su turtais ir meile, jos 
sūnų užaugintų ji ant gabaus ir 
naudingo vyro. Ligonė savo lai
mės dalį jau apturėjo, dabar nori 
ir ji, kuri iki šiol troško ir alko sa
vo dalį apturėti.

Ligonė pabudo ir suvaitojo; ty
kus Šauksmas išsiveržė iš jos pa
balusių lupų. Sesuo Elzbieta paė
mė už pulso, jis muša nereguliariŠ- 
kai, silpnas, vos jaučiamas. Ma- 
chinališkai sesuo pagriebė čiršky- 
naitę, kad, pagal daktaro prisaky
mą, įčirkšti po oda reikalingus 
vaistus ir urnai užeina jai ant mis- 
lies: jeigu tu dabar ne atliksi savo 
pareigų, ligonė į jK>rą minutų nu
mirs,o tu busi laiminga su mylimu 
vyru.

Ligonė paskutinėj valandoj kal
ba: „Tėve musų, kuris esi dan
guj.” Kaip perkūno griausmas 
skamba tie vos girdime žodžiaiElz- 
bietos ausyse: „Ir ne vesk mus į 
pagundinimą”!

Ji pabunda kaip iš baisaus sap
no. Ar ištikro ji turėjo ant mis- 
lies tokį baisų prasižengimą ir ar į 
sekundą ji butų įpuolusi į pagun
dą be ligonės maldos? Jos dan
tys pradėjo barškėti kaip nuo per
šalimo, bet dabar ji be užvilkimo 
griebiasi pagal daktaro instrukci
jas gelbėjimo ligonės. Paskui 
priklaupia prie lovos, iš jos lupų 
veržiasi meldimas atleidimo ir mel
dimas Dievo pagalbos:

— Dieve, gelbėk manę ir ją!
Dievas yra mielaširdingas, ligo

nės širdis pradeda mušti vis smar
kiau ir lygiau, truputis kantrumo 
pasirodo ant pabalusių lupų ir vei
dų, ji kvėpuoja kaip reikia ir pa
budusi bučiuoja sesers rinką.

Sunkiai nuliudusi sėdi Elzbieta 
kelias valandas prie lovos be kru
tėjimo, ji sudyja savę be pasigai
lėjimo ir mielaširdystės ir'pasižada 
ne atsitraukti, kol ligonė su visu 
neišgis, nors tas išgijimas varo jai 
skaudų kardą į širdį, laidoja ant 
visados jos laimę prie savo mylimo 
vyro. Pareiga stoja augŠčiau už

— Tūla Mary Tutle pirko nuo 
daktaro Arn, Hafenclaver paten
tuotų gyduolių už 10 doliarų; ka
dangi vienog teip brangios gyduo
lės jai nieko negelbėjo, ji pradėjo 
daktarui rugoti, už ką tas, įširdęs, 
pradėjo moterį mušti ir parsimetęs 
kojoms spardyti. ■—'■ Tipiškas Ame
rikos „daktaras” iš eilės „specia
listų nuo visų ligų”, gydančių vie
nokioms patentuotoms gyduolėms 
visas ligas; jei kuri liga nesiduoda 
išgydyti patentuotoms gyduolėms, 
„socialistas” išgydo nepatentuo
ta kumščia — už tą pačią prekę. 
„Daktarą”suareštuota ir patupdyta 
už krotų.

— Nelaimingas gyvenimas ir di
delis skurdas privertė tūlą gyve
nančią po num. 146 Crosby ui. 
Clarą Castello papildyti baisų dar
bą. Ji aplaistė ant savęs ir ant 
savo neregės motinos drabužius su 
kerosinų ir padegė, norėdama to
kiu budu ir savę ir motiną ir visus 
namus sudeginti. Ant jų riksmo 
nuo basių kančių susibėgo kairny- 
nai, bet jau nedaug ką galėjo joms 
pagelbėti; padegėja nuo baisių 
žaizdų tuojau numirė, motina gi, 
nors teipjau smarkiai apdeginta, 
išliko da gyva ir ją nugabenta į li- 
gonbutį. . ,

— Namuose po nr. 484 State 
ulyčioj su britva pasipiovė 32 me
tų amžiaus Geo. King. Jis pirma 
tarnavo Suv. Valst. kariaunoj ir 
buvo išsiųstas į Chinus, kur jis ne
teko vienos kojos. Sugrįžęs namo 
nelaimingas, dėlei savo nesveika
tos, atsirado baisiai vargingam pa
dėjime, kas ir buvo priežastimi 
patžudystės.

— Ant Ashland avė., Armitage
avė. ir Laflin st. suareštuota dau-: 
gybę savininkų siuvimo darbvie-; 
čių už priėmimą į darbą mažų, nuo 
12 iki 14 metų, vaikų. Vaikai tu
rėdavo tose siuvėjų „šapose” dirb- Abidvi ra u keno* dantuoto vindo K ir K yra 
ti po 10—12 valandų per dieną!

— Už Šinkavimo tiesas šį mėne- j 
sį užmokėjo savo mokestį 1606 
karčiamninkai, iš ko j miesto kasą1
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Pagal Bftnera.

\ indu mi^ ratu >ukaqiu žmogau* kūno aunkutno.

Ant dab didesnio užččdyjimo pajiegos, 
tankiai ncyaHiganė^ina Hkirtuinu diametrų 

 

Vato ir volelio, bet pritaiko teip, kad pajiega 
nedirlia ii og ant Volelių, d uola jiems at- 
Nkiran aAi*.kuriate niijnngia dantuotai* ratais.

VipdMkU ki»ietnu dantuotu ratų.

iA priešingų pūdų Viena prieAai* kitų teip, 
kati abudu sukanti;! rankena* darbininkai 
duoda vienų pųjiegų prie sukimo rankenų: 
kada vienas darbidinka* spaudžia rankenų 
J*’"’?"-. k1i'" Jy.Hijka augityn.

™chia<ol randa.’™ kart..- "P'raMal l-eg^l, grabutę, 
uuleta virve arita retežis. Ant i mų. . .1 . x.. .

— Ant North Carpenter ui. likos besijungianti HU vifn* kitu.

. T — volą*
i turi *piFališkai t>ėg^učių grabutę, ant kurio* > 
užrišta virvė arba reteži*. Ant ašie* ranke
lio* a ir volo ?/» uždėti dantuoti ratai r ir R

i „L “ _ ’ Nuo *kirtomo
trūkio suvažinėtas tūlas 17 metų radiu*ų abiejų dantjiotų ratų paeina ir dau- 

lingo* ant pakėlimo at
arti*, geriau sakant, už-

tai ir dantų ture* i>eBki*wyk 
_i, k»d danty* vieno rato įei- 

>, abjejų ratų danty* turi būti 
; ašiti rankeuoe a tokiu budu

1 turi auktieBbpenki*. kartus greičiau. Jeigu 
skirtumas radiusų vblo ir rankenos bus kaip

i 1:2, tai perdavimas į h* r* įstatys sekančio) pro- 
jMircijoj: l:4x2«=l;8. Taigi ant pakėlimo 

Dėlei busiančio seimo Sovereign sunkenybės reikia jlajiego* Jį dalies svarumo 
Grand Lodge, 1. O. O. F. virš mi- sunkenybės.
nėtas geležinkelis parduos už labai <
sumažinta prekę tikietus į Balti-! prietaisą arba ‘ breijlžė. 
more, Md. ir atgal Rugsėjo 18, sunkenybių rata* r 
19 ir 20. Tikietai bus geri ant su- rato truputį į kairi 
grįžimo iki spalių 3 d.. '1——

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

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

Joseph Gavin. Lokomotiva su- gumas Įtajiežos, rei 
triuškino jam galvą ir nutraukė rakančio* Kilti kėny Ii. __________________
kairiąją koją. čėdyjimas pąjiegos. Į Jeigu R bus penkissyk

didesnis už rį f 
daugiau, kadangi 

Į tų į dantis kito, a 
į lygaus didumo; ai

The Baltimore A Ghio
K. R Co

Berlyno Koch instituto daktaras 
Neufeld pagarsino, kad jis atlikęs 
keletą pasekmingų bandavonių su 
teip vadinamoms tuberkulosos ba
ciloms. Jis ištyrė,kad paimta iš žmo
gaus kraujo gyva bacilė ir įleistą į 
gyvulio kraują pilnai apsaugoja 
gyvulį nuo užsikrėtimo tuberkulo
sos liga. ĮČiepytos negyvos baci- 
lės į gyvulio kūną jokios veikmės 
nepadaro, taigi jos nuo užsikrė
timo neapsaugoja.

t npjfu SAiiunc. v ik 
laimės geismus ir laimę! Ji pa- jaugtai atsilankyti, 
stojo jam svetima ir šalta, nuo jo 
kreipia Šalyn savo mylinčias akis.
Ir ant galo sunki pareiga atlikta, ji 
gali prasišalinti.

Atsisveikinusi su ligone, ji nori 
nematant apleisti jo namus, bet li
kimas ir nuo paskutinio, sunkiau
sio jos neišgelbėjo. Jonas išeina 
priešais.

— Jus norite jau eiti? — klausia 
jis jos neramiu, tykiu balsu.

— Mano prisiega šaukia manę 
prie kitų ligonių.

— Elzbieta! — sako jis minkštu 
mylinčiu balsu. — Ar tą sunkų pa
sišventimo vien reikalaujantį gy
venimą visada nori vesti ?tas negali 
jus užganėdinti!

— Jus klystate, pone. Mano 
gyvenimas manę užganėdina ir su
teikia man daugiaus negu kiekvie
nas kitas galėtų suteikti.

Ji jaučia, kad gerai atsakė. Šil
tas žvilgėjimas jo akyse užgesta, 
jo veidas pastoj a šaltu.

— Teip, tai gyvenkite laimingai
ir priimkite tūkstantį padėkavonių 
už jūsų pasišventimą! *

Jis išeina svyruojančiais žings
niais, bet šviesa žiba ant jos kak
tos. Ir jis atsigriebs ir ant jo tas 
žodis pasirodys teisingu, kurį ji 
jam pasakė.____________

Vakarine Moksiaine 
Angliszkos Kalbos!

Ant WmI Sidee. po nr. 68 W 25 8t., I 
J. Sabalausku atidarė vakar ne moka- 
laina angliaskoa kalbos, kurioj mokyt 3 
vakarus ant sanvaitea, Panadelyj, Utar- 
ninka ir Pelnyctioj. mokslu prasideda 
7| vai. vakare, dėl einąnesiu kasstuoja 
tik 2 dol. ant menesio. Tas yra pa
girtinas ir naudingas dalykas, o turint 
liuosa laika geriau praleisti mokslainej, 
negu saliune. Uikvieesia kuoekaitlin-

Prie vindo paprastai yra ir stabdymo 
Prie leidimo žemyn 

1 būt nustumtas prie 
pusę teip, kad jis nesi- 

I kabina su dagtims rato R; tųsyk volai sukasi 
' pats be rankenų irįjo besisukimo greitumų 
galima reguliuoti sė stabdymo prietaiso* ar- 

' ba bremtė* j«gell>a;
F. A., į Vartojant kelia* ratų poras, galima dar 
Chicago, III. labiau išdidinti jiajiegų. Pajiega varo dan- 
---- tuotų ratų r; Itas jungiasi su ratu R; perdavi-

mas bus lygus Ant 
ašies Rt yra mažas ra
tukas rt, sujungtas 
dantims su ratu Rt,ku
ris j lenkis kartus dides
nis už ratų r,; ant galo 
dantuotas ratas r,.esan
tis ant ašies rato Rt 
verčia suktiesi ratų Rz, 
diametras kurio šešis 
kartus didesnis už dia

metrų r,. T^kiu budu skirtumai terp dia- , 
metrų, o tuom pačiu ir skaitliai dantų trijų 
porų dantuot į rahj šitame atsitikime bus — 
1:4, 1:5, 1:6, perdavimas gi persistatys kaip

Sistema* uantuv 4 ratų.

Redakcijos atsakymai.
Sambaravoktdilikovskiui.S. Bo

ston. Kiekviena korespondencija 
turi būt aprūpinta tikru korespon
dento vardu, apart pseudonymo. 
Pseudonymiškų korespondenciją 
jokia redakcija negali priimti ir 
talpinti į laikraštį, kadangi nežino, 
kas iš tikro yra korespondenciją 
rašęs.

Gyvos Aukos.
Molochui, dievaičiui ugnies, 

Phoinikai aukaudavo vaikus. Į 
jo milžinišką geležinį, įkaitytą rau
donai glėbį mesdavo vaikus, idant 
tie mirtų baisiose kančiose! Šią
dien mes negalime suprasti tokio 
žiaurumo, bet tūkstančiai vaikų 
miršta kasmet iš priežasties.stokos 
atsakančios rupesties. O ir tūk
stančiai vyrų bei moterų miršta ar
ba kenčia po musų akių, iš tos 
pačios priežasties. Ar tai patžu- 
dystė, ar nežinysta? Jie turi var-. 
toti Triner’io Elikzirą Karčiojo 
Vyno ir užsilaikyti gerame sveika
tos stovyje. Moterys atras jame 
geriausį vaistą, koksai kuomet tik 
padarytas. Jis atnaujina kraują, 
suveda organus žlebčiojimo į tvar
ką, suteikia sveiką valgumą ir svei
ką, atgaivinantį miegą. Padarytas 
iš grynų vynuogių ir darinktų žo
lelių, yra gamtišku atgaivinančiu 
budu ir atnaujintoju kraujo.

Ant gavimo aptiekose arba pas 
fabrikantą Juozapą Trinerį, 
799 So. Ashland Avė.,

Chicago, III.

1:4, 1:5, 1:6, perdavimas gi persistatys kaip
1:4x5x6=1:1!I0.

Šitame atsitikime, pritaikymas dantuotų 
ratų prie pir mitinįio volo padidina pajiegų 
120 kartų, taigi su pajiega vieno svaro gali
ma pakelti sunkenybę 120 kartų didesnę, 
prieto vie'nog ” *~
tiek kartų pai i 
taisų teip ir č i 
žudome ant laiko, 
tai ant jo nuveikĮmo reikia ilgesnio laiko. 
Jeigu prireikia 
didinti, bet tjų galima padaryti tik kaštais 
pajiegos. Air 
volo rato R.,

Įiinkejpybę 120 kartų didesnę, 
greitumas keliamos sunkenybės 

i imažitaa. Kaip prie kitų prie- 
a: ka laimime ant pajiegos, tų 
i ko, |jeigu darbas lengvesnis, 

likimo reikia ilgesnio laiko, 
galima greitumų kėlimo pa-

it to reikia pajiegą pridėti prie 
o ratas r, turės suktiesi 120

kartų greičia i. • Tokį būdą vienog vartoja 
retai. Ant badicnnimo greitumo tankiai
vartoja diržin 
gos, pastatytų 

Ant įvedi nio _ 
ba rankenų dirba nfe vien darbininko rankų 
pajiega, bet sųsinandoja ir viso kūno sunku
mas, kadangi 
ant jos visu kūno sunkumu gula dirbantis 
darbininkas, f _ 
padirbti mašinas, aht kurių varymo butų su
naudota vien 
daug pašvęsta 
mašinų, bet paldirb^os tokios mašinos ne atsa
kė vjltims paČ i. " _
darbų, ku r sėdi utis darbininkas negali rankoms 
sukti mašinos, 
kitokį darbų, nauoi, |hiwh&j miuniuuo luo
šiuos, ant kurių varymo sunaudota žmogaus 
kojų pajiega; prie tokių priguli gerai visiems 
pažįstamos sta dės, Verpimo rateliai, siuvamos 
mašinos, tekii imo mašinos, padirbtos ant 
pamato minamo su j koja vienpečio buomo ir 
rankenos; puodžių Varstotas, minamas su ko
ja, susideda iš rato ir vertikališkos ašies.

arbą virvinį perdavimą pa jie- 
ant tjų pačių pamatų.

ratėjimę ašies su pagel

Daug buvo daryta bandymų 

darbiu inkų kojų pajiega, taigi 
laiko ant padirbimo minamų

katjangi rankos turi atlikti 
ikosi! pritaikytos minamos ma

Peržiurėją mašinas, padirbtas ant buo
mo pamato, peržiūrėsime padirbtas ant pa
mato gulščio paviršiaus.

N no palinkusio kelio, taigi nuo kalno veži
mas pats ritasi žemyn į pakalnę ;bolė,padėta į 
palinkusią rindelę,pati ritasi žemyn.Tasiryra 
veikmė palinkusio paviršiaus. Pirma, negu 
koks kūnas pradės krutėti, jis turi jau poten- 
ciališką energiją, kuri prie krutėjimo persikei
čia į kine t iš ką. Rolę reikia pirma pakelti ant 
viršutinio galo rindelės; prie to reikia nu
veikti tūlą mechanišką darbą, kuris užsilaiko 
pakeltoj bolėj ir apsireiškia prie jos riti mosi 
žemyn. Prie to ritimosi bolė turi pergalėti 
beaitrynimą į rindelės sienas, pasipriešinimą 
oro ir ant galo atsimuša į galinę rindelės sie
ną, prie ko atlieka tiek darbo, kiek sunaudo
ta ant pakėlimo bolės, kokį ji galėtų atlikti, 
liuosai puldama nuo tokio augščio ant žemės.

Tiesos palinkusio paviršiaus paremtos
ant padalinimo pajiegų. Sunkumas kūno 
besidarbuojantis vertikališkai nuo viršaus 
apačios link pasidalina į dvi ją tverianti jm- 
jiegijš kurių pirmutinė — yra tai spaudimas 
kūno ant palinkusio paviršiaus, antroji gi 
stengiasi risti kūną nuo viršaus palinkusio 
paviršiaus žemyn. Ant pakėlimo kūno ant 
jmlinkusio paviršiaus augštyn, reikalinga, 
pirmame atsitikime pajiega jai lygi, antrame 
didesnė, kuri darbuojasi ant kūno priešingoj 
linkmėj. Pajiega puolimo nuo palinkusio 
paviršiaus paeina nuo Įiasikėlimo to 'pavir
šiaus ir ji lygi besistengiančiai ristiesi sunke
nybei padaugintai ant augštumo pasikėlimo 
palinkusio paviršiaus.

Ant palinkusio paviršiaus galima pakelti 
sunkenybę ant atsakančio augščio su mažesne 
pajiega,negu keliant tą sunkenybę vertikališ
kai augštyn, bet užtai,keliant ant palinkusio 
jiaviršiaus, kelias keliamos sunkenybės bus 
kur kas didesnis, taigi ir čia išpuola, jog ką 
pelnome ant pajiegos, tą žudome ant laiko: 
jeigu ką galima nuveikti su mažesne pajiega. 
tai ant to reikia ilgesnio darbo ir tai ant tiek 
ilgesnio, ant kiek reikia mažesnės pajiegos 
ant nuveikime darbo, taigi ant pakėlimo 
sunkenybės.

Egiptijonai, ant pergabenimo didelių ak
menų, naudojosi iš palinkusių paviršių jeigu 
ir ne visur, tai bent prie budavojimo milži
niškų piramydų, iš kurių antai piramyda ka
raliaus Chufu yra teip didelė, kad ant jos 
I>astatymo reikėtų 1200 milijonų dabar prie 
budavonių vartojamų plytų. Prie budavoji
mo piramydos Giseh, ant pergabenimo dide
lių akmenų iš skaldinyčios, buvo nupilta 
augšta kalva, kurios liekanos užsiliko iki 
šiai dienai, kalva ta traukiasi iki vietai, kur 
stovi piramyda; iš tos kalvos naudojosi ant 
pergabenimo iš skaldinyčių didelių akmenų.

Prasčiausias pritaikymas palinkusio pa
viršiaus yra visiems žinomas kylys; juo ma
žesnis jo pasikėlimas, juo daugiau ir lengviau 
su juom galima nuveikti, bet užtai jis turi 
būt ilgesniu.

Ant principo palinkusio paviršiaus yra 
Sriubas, paskutinis iš teip vadinamų prastų
jų mašinų. Panašumą šriubo į palinkusį pa
viršių geriausiai matome ant geležinkelių be
sisukančių aplink kalną šriubo pavidale. 
Ant praktikos šriubus daro su visokeropais 
įpjovimais, taukiausiai daro pavidalelygšonio 
trikerčio šriubus su aštriu įpjovimu, o kva
dratinius su lėkštu.

Sriubai dar būva su vienu ir daugiau 
kelių; paskutiniai po vienam keliui turi pa- 
raleliškai bėgančius kitus, bet visi jie lygaus 
augščio. Šriubų su dvigubu keliu išpiovi
mai turi tik pusę augščio šriubų su vienu ke
liu. Šriubus su daugeliu kelių daro tik tą
syk. kada vienas kelias per daug augštas, su
lyginant su šriubo diametru.

Šriubai garlaivio Kaiser Wilhelm, sverianti po 28 tonas.

Yra dar Ari ubai einanti kairės ir dešinės 
pusės linkui; Šri ubai h su dešiniu keliu vadina 
tokius, kuriuose, jeigu žiūrėt nuo viršaus, 
išpiovimai bėga teip kaip laikrodžio rody- 
klai. Kiekvienam šriubui atsako atsakanti 
muterė, turinti vidurinius išpiovimus atsa
kančius Šri ubo išpiovimui, į kurią šriubą ga
lima drūčiai įsukti.

Sriubus su aštriu išpiovimu vartoja ant 
pritvirtinimo ko nors. Lėkšti šriubai varto
jami ant perkeitimo besisukančio krutėjimo 
ant slenkančio.

Jeigu šriubo muterė pritvirtinta ir ne 
gali nė suktiesi aplinkui, nė slinkti pryša- 
kin, tai kruta vien šriubas; jeigu šriubas bus 
pritvirtintas ir negalės krutėti ašies link, tai 
kratės vien muterė šriubo į vieną, ar į kitą 
pusę. Jeigu šriubas bus teip pritvirtintas, 
kad ne galės nė suktiesi aplinkui, tai su pa
gelba atsakančios pajiegos galima bus pri
versti suktiesi aplinkui muterę.

Sriubus vartoja ant presavimo, teiposgi 
ant pakėlimo sunkenybių. Sriubą ant su
spaudimo vartoja prie kopi ravimo. Kopira- 
vimo preso j muterė pritvirtinta prie rankenos 
teip, kad ne gali krutėti, arba pati rankena 
turi muterės išpiaustymus; šriubas gali arba 
suktiesi, arba slinkti pryšakin. Pajiega 
darbuojasi ant šriubo su pagelba rato, kurį 
suka ranka, arba su pagelba dvipečio buomo 
ir prie palinkimo žemyn šriubo, spaudžia 
drūčiai tam tikrą geležinę lentą. Teipjau 
įtaisyti varstotai mušimui pinigų, medalių, 
presos vyno spaudimui, presos knygų apdir
bimui ir tt.



X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!NAUJI DRESEMS CEIKIAI IR SZILKAI Deimanto Elektrikos Kryžius
Ji* telpfl vadinama* Wni

to KrySiutui. Krutai Auatrljo-

Plikos szilkai vestuiinems dresems. Ateik puloret pas mus. Pamoti ir Juodi dresems ceikiai. Prancusljoja, Skandina* Įjota 
Ir kitose Europos rMpatyttS-

A. Szilingis, ir 5 kiti Dovanos prie $10
Lietuviszki pardavėjai patarnaus tao. pirkiniu.pirkiniu

38 ool. grynos vtlnos Zibelinai, pil
noje eileje parvu, 42 col. skotiszku 
parvu siudalai, gurbeto audimo au
deklas, plyna parva Venetian, teipgi 
42 coliu geri smilkai ir vilnoniai lan
giniai, ant pasirinkimo isz visu szilu 
nauju audimu. 64c. ver- 
tęs, per sula atidaryonoEI mM 
iszpardavima tik.........

44 col. grynos vilnoe^vhipcord, vi
sokiu nauju apstingu rudeniniu al
si vieši u. 46 ool. gvras žvilgantis sici- 
lijinis, 48 col. sutras cheviotas, 50 
col. skolink** milinis siudalas, pa
prasta 89c. verte, atu 
darymo iszpardavimo *
preke tiktai.....................Į VVl

52col. grynai vilnonis importuotas 
sibelinis milas, Venetian. 46 col. mel- 
rose, 44 col. rakinu kailiai visokiu 
parvu, teipgi 44 ool. nauji rudeniniai 
voiliai, 81.25 gatunkas, per musu 
atidarymo iszpar- 46a M 

ž:'““.!’"““:. $|,0U
54 col. naujas rudeninis skotiszkas 

siudalas ant ilgu kotu, kriaueziniu 
siutu, 46 col. gurbeto audimo minu- 
et. 56 ool. veltas cheviotas, teipgi 44 
coliu Londoniszku riju ei amine, 
81.48 verte*, szito tafla M gj 
iszpardavimo preke U? M

.........................

54 col. juodas moleskin zibelinas, 
44 col. virvėto siuto etamine. granite, 
peau de shark, 54 ool. puiku* impor
tuotas maiszytu parvu z 1 bei i n as, teip
gi 50 ool. mel ros* visokiu nauju at- 
szviesiu, paprastas tada 4 M0/X 
$1.75 gatunkas. ati- I f^|| 
darymo preke..........ąB į B*ir

Naujos mados moterisz- 
kų Jakių, Balerinų 

ir Siutų.
Moterisaki sailkiniai parodiniai si

jonai. padaryti Įsa grynai szilkinio 
gvarantuoto peau de soie, daitlszkai 
dabinti tokio pat gerumo sziiku,juos
tuoto isaveiaio su dailiszkai mezgi- 
netomis (silkinėmis graznoms, pilno 
ploczio sijonai, pamuszti plonu szil- 
kiniu užleidžiamu sijonu, 810.00 ver
tes sijonas, musu 
dabartine preke UT M La Jd 
tiktai..,..................Į O

Moteriszki rudeniniai siutai, si ūdy
ti iss puikaus gatunko vilnoniu gė- 
lumbiu, naujo madinio siuvimo, 
trumpos ar ilgos bluzines mados, 
sijonai turi dvilinkas užtenkąs pusiau 
inlenktu sun*<imu, pamu&zti kolai 
ir pamuszti ar ne- tafta 
pamuszti sijonai WRdC
musu preke........ (d

Moterisskos naujos rudenines ge
lumbines pelerinos, padarytos isz ge 
ro gatunko vilnonio kersey, augszla 
pastatomaapikakle, pilnas plotis, pa
mušalo* perdem, d*ad\ 
gero darbo, apsiti- W U X 
vineles aplink. •, ■ m<įįF

Naujas aksomas 
ir Nzilkal.

Taffets szilka* 10 atukiu 27 col. 
juodos Taffetoe ssilkines, aliejuje vi
rintos, labai geras gatunkas, 89 centu 
vertes, per saila atida- 
rymo iszpardavima 
ke tiktai.........................................Vi

Peau de soie salikas — 5 stukiai 
jardo plocaio juodas peau de soie 
salikas, labai geras, labai minksztas 
ir isztikimas, vertas 4 m 
pilnai 81.75, atidary-I *8 
mo preke............... ..^n J R
Nepaprastos drabužių vertes.

Vaikinėki siutai isz puikiu kasa- 
mirų, gražiai piesztu kirpenu visokiu 
parvu kaipogi Ir plynai mėlynu ir 
juodu cheviotu, dydžiai tinka nuo 3 
iki 7 melu, p* p ra- Ą A 
st* 83 00 verte, da- U" | "J Jį 
b‘r ............

Berniokiniai grynos vilnos siutai, 
nsujos rudenines kirpenos, pamušui 
geru drutu seržiniu pamuszalu. kirpti 
pagal naujausia mada, amžis nuo 
13 iki 19 metu, Ą A
87.00 vertes,dabar

VyrUzki $13.00 siutai už 
Szitie siutai yra vidutintsz- 

ko storio iryrr geri dėvėti apskritus 
metus, puikiai pasiūti ir sukirpti pa
gal vėliausia mada, gelumbes yra ge
ras vrorstedas, mėlynas seržas, mėly
nas ir juodas cheviotas, skotiszki 
milai ir gražus puikus kasamirai, 
siutai verti 815.00, jfa XX 
>ubat<>je numažm-UTLM La LA 
ta preke...................................g

Komode, padaryta in kieto medžio, 
dvejos durys ir M/L

$3.50
Didele atramine sppama kra«e, 

vienos ssiksznos *e- 4
dyne, augszta atla (P | L] U 
n* už......................... ąA f B

Drapanine, didelio padarymo, pa
daryt* iu gerai parinkto kietmedžio 

E~ $11.00
Sofa apmussta trijų parvu geriau

siu apmunalu, Rococco struktūra,' 
visos tikrai plienines pakilo*, verta 
815 00, dabartine ■V
szito pardavimo / L* W
P'«ke..................................Į ■ vO

Stalines kėdės, nendrine sėdynė, 
augnta atlasza. karbuotoe, juodu 
aržuolu flniuuotos. ■■ e^
Jos yra vertos 81.00 į......... f Oba

DvVaiIII Y R n I' ingham megstlniu kor- 
azjuu,i. unuprie tio.00 baldu 

pirkinio.

lAzda ir prietaiso* dykai prie kui
no* poros mėgsti ni u kortinu ui 81.00 
ir augszcziau*.

Karpetai ir Kaurai.
Brusselinis karįieta* — visas vilno

nis viražus, storos metmenys szio 
metlaikio pirkinys, di- MB 
delis pasirinkimas, 75c 
vertes, už jardu............. g

Moterų ir Mergiszcaiu jskee, pa
darytos įsa naujos mados zibelinio 
audeklo, grynai vilnoniu gelumbių, 
palszos ir juodos gražiai pamušalo* 
madisakoe perpetes palerininio isz- 
veiaio, aksomu apsiuvinėto*, musu 
ypatinga saito dK Art 
iaapardavimo pre- md
ke tiktai.............WVlV

Drangyscziu Reikalai

•r kaipo vaistu aoo reumatu- 
mo Ir kitokiu litrų.

Deimanto elektrilku kry 
Siu nydo: reumatlima. neu 
rųllij*, krykiau* ikauiMilma. 
vidurių tkauiMjimu*. •lipnu
mą. uervDkuma. nemiga. hy» 
terha. pamlyfių, epilepaijų. 
apopmktlJa, dusulį, trukumą 
proto, nuomlrinį. uikrSltma 
kraujo, neklrbfioįimf. stok f 
apetito ir vidurių skaudėjimus.

Lengvumą pajaučf- po kr 
lių adynų, kartais pok«||ų die
nų. 8*1 krykiu privalo 
neJlotl diena Ir naktį*ntillkl- 
nko Šniūrelio utslkablnes ant 
kaklo taip, kad krykiu karotų 
sulyg duobutes po krutinę at-

■rantuojame kad lis kryilus yra 
restiiu vaistu u* etaktfllka dir-

l*rtaS uiilkabinlma Ir po uiil 
kabiulmul tyki ant dirbo, reik ti 
■rvilu Įmerkti 1 vauroMitį acl* 

miuiilu V»iki< kryilu* 
:fa marku į ailptMtauį nota.

nam<* nuo ypatų llatgydSIuilų 
pagalba *k> kryilam. Žemiam i 
talpiname viena Ii tokių p«u.U

_ _ _ _ _ ______ _________ _ vešlų:
•j NK* ORLKANS. LA. Ltapoe M 1902- Ouodotln* Pene!— ft* priilunflame Jurai* tt-ODant nao- 
kių ąlektrilkų kryžių. Pirmiau* g* u t Įeita kryžiai gvdndebukltngal. Mflditame lluo* prIMųti KM> 
rraVUmlaL 8Č8RYS HENKDIKTlrfKOg. SS»4houphine *t.. N*w Orlean*, La.

THE DIAMOND ELECTRIC CRO88 CO.,
. 06 MILMAUKEE AVĖ., Dep’t 27; CHICAGO, ILL

•
 Dykai pri

siusime 
kožnam ant 
pareikši a-.. 
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszks 
kataiioga, 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig
tu. Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi.

Adresuokite teip:
Kelpsch i Co. 74 Centre St., Chicago, II).

Buce, to Kelpach, Norrlko Co.

ji X-8piniiuliai vartojami dėl atradimo ligos
iį! ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.

ISZPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM

Drabužiu Skyrint atdaras 
NedeliomLs iki Pietų.

Baldai, Karpatai ir
Megstinės Kortinos.

Rirboil Labai gražus ir didelis 
l/VKdl VVilton kauras su 820 

J ’ baldu pirkiniu.
Visokį karpetai už 35c. ir augsz- 

czius susiuvami, isstiesiatni ir iszklo- 
jami dykai.

810.00 isztraukiamas stalas, vieno 
aržuolo, trerai flni-aja taa ^‘^“^.$6,50

(Susiuvami, iszklojami ir isztiesiami 
dykai.)

Piiuszinis kerpėtas — nuo A. Smith 
and (>>., dirbėju geriausiu pliusziniu 
karpetu turguje, visokiu nauju, 
vaiskiu ir parinktintausiu rasztu, 
verias 81.48 ui yhuk /a M 
jarde fier uita isz- I 9 J
pardavime.......................... g R i^J

(Susiuvamas, isztiesiamas ir iazkloja* 
mas dykai.)

Rašaluoti Brusselinlai ruloniniai 
kaurai — didumas 9X10} pėdu, su 
spaustais krasateia, vilnonis viražus, 
apstingo* pa r v o*. J d ■■
verti 816 <X) dabar (T | | f fim$ll8f U

Rasztuoti Brusseliniai kaurai — 
didumas9x 12 pėdu, padaryti isz ge
to brusselinio s arpe to ir pritaikytai* 
krasztai*. saitas kauras turėtu atneez- 
ti 82U.OO. per J d ■Rf M0 

ž; $14.75

Hleinbros
’ 795-805 S° Halsted St 1

Cor Canalport

Pigiai ant pardavimo biznis: Cigaru, 
tabako ir kendžiu. Biznis nuo seniai 
iszairbtas. Atsiszaukite pas:

R C. Bock.
65 Canalport Avė., Chicago. Iii.

Pigiai ant pardavimo saliunas, lietu
viu apgyvento] vietoj. Ka* norite pirk
ti atsiszaukite pas:

Joe Nagaitis,
565 Canal Sk, kampas Maxvell ui., 

Chicago, U).

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos 
saliunas, lietuviu apgyvento] vietoj, arti 
lietuviszkoe bažnyczioe; biznis nuo seniai 
iszdirbtas. Priežastis 
ninkas iszvažiuoja isz 
szaukite po nr. 723 8. 
18los ulyczioe.

Pigiai ant pardavimo puikus kampinis 
Motas, lietuviu apgyvento] vietoj, prie
žastis pardavimo savininkas iszvažiuoja 
ant farmu. Atsiszaukite in „Lietuvoe’’ 
redakcija. (25-9)

TEATRAS! TEATRAS!
Boston. Mass. Czianykszte Lietuvisz- 

ka Teatraiiszka Dr-te perstatys ant sce
nos drama 5se aktuose „Ponas ir Muži
kai“ ketverge 24 d. Rusėjo (Septemberi 
1903 m. Turn Hali, saleje, po nr. 29 
Midlessex str. Paveikslas yra isz gyveni
mo artoju baudžiavos laikuose, todėl 
kaip vyriszkiams teip ir moteriszkems 
labai naudinga pamatyti kaip ponai el
gesį su maži kais. Lietuviai Bostono ir 
aplinkines nė praleiskite progos. Loezi- 
mas prasidės 7:45 vai. valęare.

(9—18) . Teatrai. Dr-te.

Balius! Balius!
Nedelioj 20d. Rugsėjo, 1903m.. Jaunu 

Amerikos Lietuvio ' Pasilinksminimo 
Kliubas kelia Septinta Balio. Pulaskio 
saleje. 800 Ashland avė., arti 18tos ui. 
Prasidės 5ta vai. po pietų. Inženga vy
ram 35c, merginom 25c. Bus kaip ir 
visados pirmos kliasos muzika, profeso
riaus Fr. Klefer. Visus szirdingsil ož- 
praszo atsiliniryti.

(9-18)

BALIUS! 1
New Britain, Conn.

Juozapo, turės savo bailu 26 d. rugsėjo 
(SepL) 1903, ant kurio bus puiki muzika 
kur svecziai susirinkę galės pasilinks
minti. balius prasidės 7 vai. vakare, sa- Į 
leje Turaer Hali, ant Arch St. Inženga Ine 18z Chicago*, 500 vyru reikalau- 
vyrams 25c., moterims ir merginoms už I Ju Prie d»rbo *ir‘0S<s ^isconsin ir Michi- 

_  _ . ... ere catniiiAon m olroaf ia 9^ i Irt 9Q rlral ant

Dasgias kaip 
30 actas iszacgiatas! 

Dr. RICHTERO 
taisau swietul zinoauu ] 

ANKER” (Inkarinis), 
PAIN EKPELLER.

Komitetas.

BALIUS!
Dr-te Szvento

dyka. Todėl visus tautieczius (širdin
gai užkviecziame atsilankyti.

Komitetas.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau savo brolio, FranoKatkaus- 

ko, Vilniaus radybos. Traku pav., But- 
ramtoniu gm.,kaimo Jacziszkes. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti iine ant ad-

Joe. Katkauskas,
170 Wulber 8t., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo dėdės, Vincento Rau- 
bicko, Kauno gub., Sziauliu pa v., kaimo 
Biržių, 60 metu senas, jau apie 11 metu 
kaip Amerikoj. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti tinę ant adreso:

Filypas Balcziunas,
167 W. 18th St., Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio, Nikodemo 
Szulcos ir savo szvogerio. Jono Jarusz- 
kos, abudu Kauno gub., Raseinių pa v., 
Sartininku
Jie patys ar 
ant adreso:

volosties, kaimo Mainuto*. 
kas kita* teiksis duoti iine

(25—0)
Joez Shulca,*

Export, Pa.

UŽ DYKA.
Prisiusiu auksini žied* vertes 81, kož- 

nam dykai, kuris Orderiuos 7 tuzinus 
puikiausiu popieru gromatas raszyti arba 
Betleios stonele pastatoma kaipo altorėli 
už 81.00. Drukuojamu masziuukiu turiu 
dėl visokiu popieru, knygeliu, tikietu ir 
tt, su visokiu gatunku literoms ir visa 
pamokinimą apraszau kaip iszmokti 
drukuoti dykai. Preke mažesnes 815.00, 
didesne* 825.00. SiunsJami pinigus ad 
resuokite:
2011 Carey alley.

Geo. Baronas,
8. S. Pittsburgh,

pardavimo savi- 
Chicago*. At*i- 
Halsted St., arti 

Chicago, Iii.

Reikalauja zmonju prie karpymo 
skurukiu (tufts) dėl materacu, mokesti* 
nuo sztuku, darbas geras. Atsiszaukite 
pa*:

Joseph Krogulski
114 Barbar St., Chicago, 1117

(18-»)
Reikalauju 1000 vyru prie gelžkelio 

darbo, Colorado, VVyoming, Nebraska, 
So. Dėkota ir Minnesoia sztetuose,kelio-

gan sztetuose, mokestis 25 iki 28 dol. ant 
menesio, valgis ir guolis dykai. Teipjau 
reikalauju vieno vyro dirbti mainose 
Iliinoiuje prie anglių.

John Lucas,
122 La Šalie St., Room 6.

(10—9) 'Chicago, 111.

Rbeumaiizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos,
Strėnų Skaudėjimo ir tt.

ir wisokiu Rheamatiukii 
skaudėj ima.

im 86c. ir 50c. wirar 
tptiekorias

L f. At Rkliter & Co., j
L 215 Pearl Street, A

New York.

Praneszu visiems savo taiitieeziams ir 
kostumeriams kad asz jierkeliau savo szto- 
ra ^a^ro<bdu. Laikrodėliu, uraznu ir 

ĮĮKmLVaICT Muzikaliszku instrumentu isz po No 
3310 Flsk st po No 3305 A u būru avė 

žymiai padauginau visa tavora teip, 
kad dabar pas mane gali gauti viską kas 

tik ko reikalauja isz virsz paminėtu daiktu. Teipogi ežia 
I taisau laikrodžius laikrodėlius ir visokius muzikaliszkus in

strumentus. Kas turite ka ant Įiataisymo ar reikalaujate 
ko naujo isz virst paminėtu daigtu, meldžiu pas man r nau
joje vietoje atsilankyti, o asz |»asirupinsiu kiekvieno rei
kalavimus kuogeriausiai užganėdinti. Bu guodone

J. IIRAUSK1S, 3305 Aobarn ne. CHICAGO, ILL.

LIETUW1 UXI> AKTAKA8

M AR JA DOVV1ATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. I8th Street
Nuo 8:oa iki lito* ryto.

PH»lu.kll.no per azpfeaa ai 
paft<> Motiry orderi, arba rv»i* 
truotoje svomatoja. o nie* 
ine lietiuauto Klektrllk* Krytli| 
DYKAI. Skryliu.r*u«i ulSS.00.

kurs nuo ie- 30 sykių yra brau 
ils. Geresnio valeto ūi ii kry

žių nėra. u<Hl ji* privalo rastis 
ktakvienao** namuuae, pa* kiek-

C

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

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

Vyrai su gelisr oom |r silgnoni nugarom, Inkstais, sksudeiimsis kiauiiuoM. lytiikų nusilpnejimiĮ, skaMdsnžiu nusitlapisimu. nakti- V > 
niais nuboginau, susitraukusiai* arba noiilavintais organais, trofyjimas atminties, norvižkumas, skaudėjimai krutinėjo, inkstų liga, S 

plautis pūslės, nusistelimas žiapum*. krituliai pnei akis, negsieįimas atlikti savo prMerysČHf. skaudėjimas galvos, klspatyjanti* pa- R 

raudintas, prigimanavimas, silpnumas, molankelija, negeras kvapas, pairo tylimas apetito, puolimas plaukų, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

(K lidAC* Nejytamtlurkl niilH-glmat, užnuotlyjlniaM kraujo, Varicocelr, vidur- ffy 
upCluj(111MbvO ll£Uo> |,Mj Užlydomi. GreiciiatiAias Luzgydy tinta dėl Nllpuu vyru.

Jinili VVTfli nusilpninti per bjauriau paprocr.ius fr pemidlrbima, nilpnt ir nervUzki 1SZC*Y- 
ddllLll Y JI dl iX)MI PO TIKICA OVAKANCLIA, ABBA PINIGAI HUGIC AŽINTI. 0

Offitto valtmdok: | Nedaliem ir per tveetes ne* 10 iki 12.

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

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

Teleiutiaa: CmumI 78.
Telefonu galima iss klek talono* 

aptiekoe.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
GuodotinieoM Kunigam* iacdir* 

Arnote-. Balmatl-
Guodotinom* tautiškom* ir imi- 

nyttneuu IhaugyMem* uždirba:-

te<*. K u karde*. Ženklelius, 
Kepures ir dcl Marszalku

arba guodotini Kani^ai, kad jusu

K.oznas Sergantis
i labai trumpa EaiKa gal pasveiht

T. ANDRUSZEWICZ & C0
115 W. Dirision St, ChicAgo, 1)1

IBMNE

darbe* butu prideraneziai atlikta* ir taooa suazelpti
lietu vaidai,

AR SERGI?

P.A.Valentine, ii Armour A Co.
Nelson Morris, ii Nelson Morris A Co. 
lesto P.Lyman. ii Hammond Co.
John A Speor. ii U. 8. Tarė A Yrant it C*.
Frederick S. Winttoa, Attorney

svaigimą gal-

SERGANTIEMS
Gvarantuojame pilna iszgydyma.

Pa«* k m Inai* a* lai gydau vlnokla* paliepta* 
Ir pavitizine* liga*, kaip antai liga* izirdta*. 
plaucziu. inkstu, pilvo, galvos tkandeiimu*. 
silpna atmlntL dvasiszka nusilpimą, lytlszka* 
silpnybe*, szlelvuma. sutinimą veSL olykszle 
pa* moteris, kraujavima ir tt, nervu ligas, po
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tt. 
Pnšszalinu gumba, gydau gimdymo liga*, vi
sokiu* sutinimu* eto. Nervlszka* liga* gydau 
su pagelta geriausiu elektriizku prietaisu.

I.ytinzkn daliu linais 
iszgydau per keletą dienu, kraujo ui- 

nuodyjimus. odos Ilgas, semens bėgimą, Žaiz
da* gerkle} ir burnoj, nosy j. aky r s ir ausyse, 
netekimą vyrltkumo. lycžlu nusilpnėjimą ir tu 
gydau kuopasekmlnglauslai Ir g ve re n- 
tuoju Pilna iszjydym* Chro> 
niszkos ligos yra mano seccia* 
lisakUmU. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus lazegzaminavimas ligonio Ir Jo Iszgy- 
dymas— tai yra mano prideryste.

132 E. 244a ui., kampas Lexingtoo av*., 
NEW YORK.

Valando*: nuo 9 ryto Iki 8 vakare, Nedellom* 
nuo 8 ryto iki 4 po ptatu.

Negalinti asabiszkal atsilankyti, gali para- 
■zytltelszka; balinai reikalaujama pacljento 
Insl tikėjimo.

Szneku visokiose ks.boee Turiu praktika 
Lebanon Bellevua Po*t Oraduate Vnlversity 
HospitaL Direktoriai Mediciniško Instituto.

5 VA

n Ir darini uz i kini tas. 10
Iki niol isz mus -visu įkoštumeriujbei 

agentu tik Luis Cssper isz SpriBgflield, 
III neatsilygino už cigarus, kaipsjau se
niau pagarsinau, kad neatsilygino už 
paimtus dėl agentystes cigarus. — Bet 
turbut apimtas baimes, pora menesiu 
atgalios jis rasze man, kad važiuojąs in 
Shenandorl, Pa., mat turbut pas pagar
sėjusius lietuviszKus muzikantus prigu
lėti prie beno, nes krūvoje geriau* pa- 
jlegs? Gal ir nevažiavo, o tik užsimanė 
pėdas sumaiszyti.

Ar kitados Shenadoris būdams garsus, 
o dabar dėl srutu vieta?

C. Naujokas,
336 Brootne St., New,York City.

TEMYKITE.
Geriausia prekyste dėl Lietuvių. '88$ 

Kiektienam kvrt pritiųt tavo adruą, 
tam prūiutiu DYKAI naują tietutiiką 
KATALIOGĄ, kuriame yra daugybė: 
armoniką, ekripką,klemetą,»kambinan- 
fią »kryn u&ą, ir raiomą maiinukią. 
Reikalaujant laikrodėhą k a t alio g.o, 
reikia prieiąeti ui 6 et. markį dėl palto 
kaitą, o greitai bue prinąetae.
Dėl guodotinų draugybių dirbame pelė
tu ir ten k lėti m už preinamiaiuią prek{.

Adreeuokite teip:
M. J. DAMIJONAITIS,

3138 L0WE AVĖ., CHICAGO, ILL

Parankiausia Banka 
The Stock Yards Savings Bank 

EXCHflNGE BUILDING.

UnionStock Yards Chicago
KAPITOLA8 ir 8URPLU3 $283.000.00.

VIR8ZININKAI:
S.R.Flynn. Prezidentas. J.A.Spoer. Vice-PrezMentas. T. J. FitzgeraM, Kasteriant AsiL

DIREKTOB1AI:
Louis F.8«m. ii 8wm * Ce.
James H.Ashby, ii U. S. Y arė A Trensit Co. 
Sam i A McClesn Jr..ii Centis. Packing Co. 
Arthur G.Leonard. IIU.8. Varė ATransitCo. 
Levi B. Doud. ii Doud A Keeler

S. R. Flynn, ii National L iv* Stock Bank.

Šita banka priima ant užkavojimo pinigus nuo 81.00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pinigus moka 3 procėnta. ęia visi Stock Yardų darbininkai galt 
pasidėti savo pinigus tuojau*, kai p tik gauna algas, ir ui padėt u* gaut 3 procentą.

r galvoje drebėįi- 
1* ir vaiktzciioh 
aa kraujo, nameli- 
i viduriu, bjauriui 

Ir baldu* sapnu*, sunkuma kojose, jeigu iszeina 
sėkla naktyje ar prie nudszlapinlmo. jeigu negali
miegoti ar valgyti, jeigu esi nuvargę* rytmety), 
esi baugu*, fedingas, nusiminė*, jeigu lytiszko* 
daly* yra nusilpneje, tai musu Elbstuo* Jrorra 
praszalys visas minėtas Simptomu priduos mag 
netizma ir gyvybe -isam kunul, meile, tvirtuma 
ir linksmumą, sntvirtinn nusllpnejusias nervas; 
Vienu toddu padam Smogu kaip naujai gimusi. 
Kilta F.lėktroa Juosta nessiojasi ant gryuo kūno ir 
turi stebuklinga gydancil* galybe vlrsz minėtu 
krutėjimu. Elektriką dabar vartoja garsiausi dak
tarai. nes k* elektriką padaro tai to gyduole* ne- 
instengla. Pridusk u* Sc. marke o gausi knyga su 
paveikslai* ir pilnu apraszymu kaip reikia i»zd- 
gydyti be daktaro.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
3215 8. MORGAN »T.. CHICAGO, ILL.

•OR. LANDĖS
Szpltolinls specialiste*.

Kas isz amerikiecziu nori gauti ZJ
“Darbininku Baisa”

ir kitus prigulinezius Lietuviu 
4oc. Dem. Psrt. rasztus, siusti

Dar. Balsui” rsnkraazczius, pinigus ar 
urėti kitus kokius reikalus tesikreipia 

mtuomi prie musu draugo,Miszeikos.
« Adresas : V. Miszeika, 
95 Canalport avė., Chieago, III.

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ

kuris paseluangai gydo li
gonius, grsflt, teisingai ir 
tikrai, nes turi ao metu 
praktikos ir kiekvienam 

ISZ6YDYMA UŽTIKRINA.
Jeigu turi kokia nors pa

slaptinga liga, kraujo už- 
nuodyjima, jeigu esi nu
silpnėjęs ant viso kūno 

ar lytiazku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojaus ra- 
szyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
garsėjusi Chicago* specijalista vyriszku ligų 

eitB.M.ROSS 
Roottis 1 to 7, 175 S. Clark St. 
karte Monroe, Ckicaso, 111. Rodą dykai.
Ofisą* atidaryta* kasdien nuo 9 iki 4. Panedella 

fteredo*. Petnyesio* ir Su bato* vakarai* nuo 7 iki 
1:80 Nedaliom nuo 10 iki I. Galima tatUmaka- 
tto UetuvisikaL Aut atsakymo iudak ui Sc marka

a£ ®
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AR SLENKAIPLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT PLI- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isasigydytidr'praaaalinti li
gas, tegul kreipiasi prie Europelazko 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
paaigelbo vien tik pagal jojmetoda irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromata* 
suokite teip:

J. M. Brundza’Co.
New York &, Brooklyn, U. 8. A.

adre-

Europos Lietuilsiti Liitraszcziai, 
“Varpau” literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikrasztis. Preke 81.25 
“Ukininkak'* užsiimantis reikalais 

ūkininku ir paduodantis visokias kitas 
svarbias žinias ir pamokinimus. Iszeina 
kožna menesį. Preke ...................75c.

“Naujienom'* talpi nancztoa pasakas 
iss žmonių gyvlanlmo ir kitokias svarb
ias žinias. Preke  75c.

Visi tris virszminėti laikraszclai Iszei- 
□a formoje knygeliu, iszleidžiami Tilže- 
1e, Prūsuose. Norinti juos gauti kreip
ėtės prie agento. Adresas:

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

Jeigo khris sergate, tai mes galim duot rodą, raszik pas Dr. EL G. DRAKE, da* 
žiūrėtoja ir primVedziu gydytoju

“National Medical Associarion,,
sąnariu New Yorko ir Pensylvanios universitetu, kuris per 31 metą sunkiu darbu ir prak
tika darodie kad nėra tokiu ligų ar senu ar apleistu pripažintu už neižgydumas pas 
vyrus, moteris invaikus katrų jisai negalėtu išgydyt.

? Nes yra negalimas <la kta. kad viens gyditojas galėtu visus silp
numus tikrai žinoti ir juos ižgydyt, dėl to Dr, DRAKE kožnai ligai 
turi atskirą gyditoja. Paciento silpnumo liga bus visiems gydito- 

! jams perstatyta. Kuinas silpnumus tokiu budu turi atskirą sau gy- 
\dytoją, bet Dr E. G. DRAKE su visais gydytojais visus silpnumus 

paduotus laiszke iazbando ir kožnam rasztu užtikrina visiszkai ižgy- 
jdymą.
/ Kožnas sergantis rasztu apturi užtikrimimą jog isz savo ligos 

bus išgydytu. Sergantis kreipiantis i musu namą užsimoką tik wieną 
syki, neadbodamas ant to, kiek laiko jis te turės gydytis.

Kad senas Medical Direktor Dr. DRAKE gal visiszkai ligą iš
gydyti ir visada kožnam serganezem pagelbėt, matyt isz rasžto kur 

Dr. DRAKE kožna diena gauna, isz tu pora kopijų talpinam, neturedams wietos dėl 
daugiau.

(.noė^ULn** 1*oda« Daktaras! GuodotlnaM Ponan Drakr,
K oinas kur ii* sergate, duodam Labai dieku Poną Daktare už 

rodą.^trstidiekit dieną nuo die- izgydyma. Nieks negalėjo mane 
nos,tik tuojau rasi | k it pas Poną pagialbet, justi lekarstos siustą 
Dr. Drake o jią i labai trumpa man pet- expresą izgyde manei 
czrsajums pagialbes. trumpa rzesa.

Asz buvau sergantis kataru ir Kati ne justi 
galvos skaudėjimu. iusu mediri- ne žinau, kas su 
na mane ižgyde, už ka jum labai būt.
dėkui. Dieve duok jam senibies 8n guodone 
irszezestl. Sn guodone

A.SLAVA. P a V L

medicina, asz 
manim szendie

RĘDŽYEKI

Gnodotinaa Ponas Dr. Mrake, 
Niekt ne gal apraszit to skanume 

kuri turėjau kauluose, asr potroti- 
nati dauk piningu pas visokiu* DaktaHl 
už d Ik a. sirgau metus ir mjslian 
reikes man numirt. Iž gazetoe asz 
dosizenojau ape Poną Doktorą ir jusi 
Medikai Association. Jusu medicina i 
labai trumpa ir zesa manrAaMate ant 
kolų, ožka jumrabai grasei dieku.As* 
rekotnendawoju 1 Jus institutą "i*- 
iem mano pažistamem ir prieteliaa.

Sn guodono
JUW KANAY su familja.

jeigo kuris sergate, tai nie atidėkit diena nuo dienos bet nusiduokit laiszku ar 
asabiszkai prie NATIONAL MEDICAL ASSOČIATION o paaiszkinimus Lietuviszkoj 
kalboj gausite, Wieno laiseko usztekt’nai, jejgu jame savo ligą prideranoziai apraszisit * 
Raszykit mums Lietuviszkai, ar kokia jus kalba norit.
VALANDOS PRIĖMIMĄ': Kožna diena nūn 10 Iki 1 vai. ryte ir nuo 2-o po pietų. Nedieliomi* nuo 10 iki 1 vai. ryte.

Gromataa meldžiam ant ežio antraazo siusti:

Dr. E. G. D PAKE gydytojas National Medical Association 
I 34 WEST 26 STREET. NEW YORK.

Negirdėtas daiktas.
Gražiausios su puikiausioms *t>t svieto 

kvietkoms gromatoįns pąpieros,! tinksn- 
ozios ant gromatu ne tik in Lietiiva, bet 
ir visur. au visokiais. gražiais atskaity
mais kaipo ui: In tėvelius, brolius sese
ria kaimynus, draugus, pažystamus, vy
ru in pnczia, vaikinti in įpylimą mergi
na, merginu in vaikina ir.lt. Viso 8 ga- 
tunkai lietuviszku ir leąkiszku. Prie 
popieru duodasi grabus dfukuoti k u per
tai. Tuainas popieti: su kopertais tik 
25c. Kas prisius 35c gaus 12 popieru ir 
20c verualtorėli. 1000 minėtu po
pieru 88.00, už 500 8-1.50, ui 100 81.10.Tei- 
posgi pas mane gajusiti Visokiu knygų, 
szkaplienu, raiancaio po |5 ir 15 daliu, 
pavincziavoniu, su gražias abrozeliais 
ir be abroseliu, medėliku. prastu in szil- 
klniu abroželių su heluviszkoms ir len- 
kisskoms maldelėms nuo 75c iki 81.00 ui 
100 stukiu. Roiannsiai ip szkaplieriai 
partraukti isz Lietivos. Reikalauju a- 
geniu lietuviu ir lenku pardavinėti viso
kius daigtus ir duodu gera uždarbi. 
Pas mane galite gauti rfcokiu daigtu. 
Norėdami gauti atsakymą išdekite ui 
2c. marke. Adresuokite: j 
(18—9) Mathevs Žukaitis,
37 Franklin 8t., New Britain. Conn

IHitJH akur tu 
negi? Nugipaa 
1‘iatra Salaki nes 
labai isztroszkes. o 
pas ji galima aui- 
vedyti, nes Jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti ne galiu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale delįveseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

Petras Šlakis,
3321 Anburu avė., Chicago, III.

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

F.PBradchulis
Attorney and Coonselor atUv.

Cbamber of Commerce Blclg- Room 709
8. E. Corner LaSalle A Wa*hington sts 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvy* adwokataa, baigė* 
mokai} jurisprudencijos ozion Amerikoj 
W ėda pro va* kaip ciwiliszkas teip u 
kriminaliszka* irisuose suduota.
Kea. 163 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Ganai 484.

ĮLGmi KATALIOGA?

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted SU 

f alma puikia* Fotografija*; ai tutina tiktai 
S2.00

Jame randasi apraszymai su ps* 
veikslais ir prekem, yvairiu elektrų- 
magnetiazku gydaacziu įuostu, žiedo, 
padu, krutinės ir plaucziu apsaugoto
ji!; inhelatoriu, daktariszku baterija, 
visokiu geriausiu gyduolių, plauku < 
usu augintoju; drukuojamu masrine- 
liu, painu, monu ir sztuku; elektna** 
ku žvakių stovyluku su laikrodėliais u* 
tt. Kas prisius už ac marke gaus sal
ta kataiioga dykai. Raszyk szenihen-

JOHN’S SUPPLYHOLSE, 
3215 S. Morgan St., Chicago, H>-

PH%25c2%25bblu.kll.no
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