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tą, bet jis iki šiol liekasi be 
pasekmės. Gal silpna 
Domingo republika, jeigu ne 
ras paramos tvirtesnių Euro- 
l»os viešpatysčių ir nusilenks 
prieš suvienytų Valstijų pro
testą ir atsiims savo padava- 
dyjimą atgal, bet prie tinka
mesnės progos gali tą vėl da
ryti ant Suvienytų Valstijų 
nenaudos.

Kitas nepasisekimas yra 
tas — kad republika Colum- 
biją galutinai atmetė reika
lavimus Suvienytų Valstijų, 
kad joms butų pavesti žemės 
plotai abipusiai rengiamo Pa
namos ka’nalo, kurie butų po 
visiška Suvienytų Valstijų 
kontrole. Priežastis, kurių 
dėl Columbijos kongresas at
metė tuos reikalavimus, yra 
juk aiškios: nieks mat ne nori 
svetimos valdžios ir svetimos 
kontrolės sau prigulinčiuose 
žemės kraštuose. Nėra nė jo
kios vilties, kad Columbija 
išpildytų Suvienytų Valstijų 
reikalavimus, todėl ir toles
nės tarybos likosi pertrauktos 
galutinai. Amerikos pasiun
tinys rengiasi pareikalauti 
savo raštų ir iškeliauti su vi
su iš Columbijos. Suvienytų 
Valstijų politikieriai dar ti
kisi, kad per rinkimus, kurie 
atsibus gruodžio mėnesyj šių 
metų, išrinks Columbijej ki
tą prezidentą, prilankesnį 
Amerikai, bet ir tame gali 
apsirikti, kadangi Amerikos 
reikalavimus ir dabar atmetė 
ne Columbijos prezidentas, 
bet tautos reprezentantai.

Balkanų pussnhs.
Ant Balkanų pussalio, 

kraštuose pasilikusiuose dar 
po Turkijos valdžia, veik vi
sur yra maištai ir jie vis di
desnius apima plotus, Tur
kijos randas savo laike buvo 
pagarsinęs, jog pasikėlimas 
Albanijoj likosi suvaldytas. 
Iš tikro turkams Jiasisekė iš
vyti albaniečius iš miesto 
Ipeko po smarkiam mušiui, 
kuriame albaniečiai likosi 
sumušti, net kelios dešimtys 
vadovų pasidavė turkams. 
Dabar gi pasirodo, kad sul- 
tano jenerolai ne tik albanie- 
čių nesuvaldė, bet jų bijosi 
dar labiau, negu buvo pirm 
mūšio po Ipeku: dabar išsių
sti ant suvaldymo albaniečių 
sultano jenerolai ne tik sau
gojas! susirėmimų, saugojasi 
kuom nors erzinti albaniečius, 
taigi atsitiko atbulai: alba
niečiai suvaldė ir privertė sau 
tarnauti turkiškus jenerolus.

Macedonijoj sultano karei
viai ne rodo nuolankumo, bet 
elgiasi su bulgarais su di
džiausiu žiaurumu. Turkai 
išdegino daugybę bulgarų 
apgyventų kaimų, išskerdė 
jų gyventojus, ne aplenkė nė 
moterų, nė vaikų. Prieš to
kį karės vedimo būdą Bulga
rijos randas pakėlė protestą 
ir išsiuntė atsakantį raštą į 
visas dideses Europos viešpa
tystes, kuriame išrodo faktais 
žvėriškus turkų darbus. Tur
kija teisinasi, jog Maskolija 
ir Austrija reikalauja greito 
suvaldymo maištų, todėl ji 
negalinti prisilaikyti švelnes
nio suvaldymo pasikėlimo bu
do.

Skerdimas bulgarų Mace
donijoj gimdo vis didesnius 
nesutikimus terp Turkijos ir 
Bulgarijos, kurie jau seniai 
karę butų pagimdę, jeigu 
Europos viešpatystės ne stab
dytų. Ant suvaldymo maiš
tų Macedonijoj, su pritarimu 
Anglijos ir Prancūzijos, Mas
kolija ir Austrija norėjo su 
savo kareiviais užimti Mace- 
doniją, bet tam pasipriešino 
Vokietija ir tokiu budu krau
jo praliejimai Macedonijoj

Politiszkos žinios.
Amerika.

Pačto užvaizdo j pasirodo 
vis didesnės prigavystės, areš
tuoja vis daugiau užimančių 
augštesnes vietas urėdninkų 
ir atiduoda po sndu, kuris, ir 
nenorėdama, turės nubausti 
nusidėjusius; bet ar per nu
baudimą liks išvalyti Ameri
kos urėdai nuo neteisingi} 
urėdninkų? . Žinoma ne. Kol 
apsodinimas urėdų irpalaiky- 
mas jų prigulės nuo visokios 
veislės politikierių. Amerikos 
urėduose vis bus neteisingi, 
parsiduodanti urėduinkai.

Dabar prigavystės apsireiš
kė ir urėduose indijoniškos 
ukveizdos. Ant- ištirimo jų 
išsiuntė advokatą Bonaparte. 
Be abejonės ir Čia atseis su
areštuoti ir prašalinti nuo 
vietos ne vieną urėdninką. 
Argi neteisingi uredniukai 
yra tik pačto ir indi jonų rei
kalų užveizdoj? Toki be abe
jonės yra visuose urėduose ir 
jeigu tirinėtų visus likusius, 
kaltų gal rastų visur ir ne 
vienas iš 900000, Amerikos 
urėdninkų rastų vietą ir pigų 
gyvenimą visokiuose krašto 
kalėjimuose. , .

Augščiansi urėdninkai.kur 
tik tas yra galimu, urėdus ap
sodina savo draugais, nors 
yra diktai gal teisingesnių pa
šalinių. Štai ateivių užveiz- 
doa viršininkas Sargent, vos 
apėmė po Powderliui urėdą, 
o jau į Pacifico portus^. dabo
ti atkankančius ateivius, iš
siuntė daugybę savo draugų, 
kuriems pavedė visokius ge
riau apmokamus žemesnius 
urėdus. Prieš tokį pasielgi
mą pono Sargento pakėlė pro
testą net kongresmanas šteto 
Washington ir protestą pada
vė net į kongresą. Kongres
manas reikalauja, kad ant 
urėdų butų paskiriami gerai 
visiems žinomi žmonės iš savo 
teisingumo iš tų pačių štetų> 
kur yra urėdai ir kad visokį 
komisoriai neturėtų tiesos 
siuntinėti niekam ne pažįsta
mų savo draugų. Dabar tą 
daro visi, ne išskiriant paties 
prezidento. Antai Washing- 
tono rando spaustuvėse dar
bininkų organizacija prašali
no už kokią ten judošystę vie
ną iš spaustuvės viršininkų, 
kokį ten Millerį, bet prezi
dentas Roosevelt, prieš dar
bininkų norą, sugrąžino jį at
gal ant senos vietos. Prieš 
tokį prezidento pasielgimą vi
si spaustuvių darbininkai nu
tarė pakelti protestą ir jį su
rašę , perdavė prezidentui 
Rooseveltui. ’ Jeigu prezi
dentas ne prašalįs nuo vietos 
Millerio, visi darbininkai be 
abejonės paliaus dirbę. Jie 
iš savo tarpo prašalino Mille
rį todėl, kad jį laiko už nege
rą žmogų ir su juom drauge 
dirbti ne nori, tai prezidentui, 
rodosi, nepridera kištiesi ir 
gelbėti už negerą tūkstančių 
darbininkų pripažintą ypatą.

Užrubežiniuose reikaluose 
Suvienytos Valstijos turi tei- 
posgi porą nemalonių atsiti
kimų. Vienas iš tokių atsi
tikimų yra tas, kad Viduri
nėj Amerikoj, republika San 
Dojningo pripažino kelis savo 
portus už neutrališkus, į ku
riuos ir karės laike turėtų 
tiesą liuosai užeiti ir vedan
čių karę viešpatysčių kariški 
ir prekėjų laivai. Taigi tuo
se pertuose, jeigu Amerikai 
kada atseis kariauti su Euro
pos tautoms, kas ateitėj turės 
užgimti, Europos kariški lai
vai visada rastų prieglaudą. 
Prieš tokį San Domingos re- 
publikos užsimanymą Suvie
nytos Valstijos pakėlė protes

traukiasi toliau. Kas iš jų 
gali užgimti, dabar negalima 
įspėti. Jeigu Turkija greitai 
ne suvaldys maištų, turės už
gimti karė terp Turkijos ir 
Bulgarijos.

Pabaigoj pereitos sau vaitės 
Paryžiaus laikraščiai buvo 
pagarsinę, jog naujas Serbi
jos karalius likosi oficierų nu
žudytas. Paskalas tas pasi
rodė neteisingu, bet tas iš 
tikro gali atsitikti. Naujas 
Serbijos karalius yra tik įna
giu oficierų; jeigu tik jų no
rų ne pildys, jie su nauju 
valdonu padarys tą patį, ką 
padarė su Aleksandru.

Austrija.
Nesutikimai terp Austrijos 

ir Vengrijos, taigi dviejų da
lių vienos viešpatystės, didi
nasi ir ant galų galo jie gali 
privesti iki visiškam atsidali- 
irimui Vengrijos nuo Austri
jos. . Pirma mat Vengrija bu
vo po vokiečių valdžia, liet 
pasiliuosavus jai nuo vokie
čių, valdžią įgavo mongoliš
kos kilmės magyarai. kurie 
slaviškoms ir rumuniškoms 
tautoms primetė savo kalbą, 
spaudžia jas labiau negu tai 
pirma darė vokiečiai ir tas 
prispaudimas gimdo pasiprie
šinimą kitų tautų. Chorva- 
tijoj šįmet buvo gana smar
kus maištai. Ciesorius pri
tarė magyarams, liet užtai tie 
jam neatsimokėjo, pradėjo 
reikalauti dar didesnių tiesų 
magyarystei. Pareikalavo 
ant galo, kad Vengrija turė
tu visai atskirą kariumenę, 
kurioje butų vartojama vien 
magyariška kalba. Ciecorius 
apreiškė, jog ant tokio magy- 
arų reikalavimo niekada ne 
sutiks ir abiejų dalių viešpa
tystės kariumenė turi turėti 
vieną vokišką kalbą. Magy
arams daliar nesunku būt su 
visu atsiskirti, bet viena Veng- 
rija.su 19 milijonų gyventojų, 
butų silpna, ji į trumpą laiką 
atsirastų po galingesnės Mas- 
kolijos įtekme.

Į Austrijos sostą pilę atsi
lankė Vokietijos ciecorius su 
kancleriu Buelowu,matyt,ant 
politiškų tarybų. • Be abejo
nės tariama buvo apie Balka
nų pussalio reikalus. Vokie
tijos valdonas iškeliavo na
mon pereitos nedėlios dieną. 
Dabar Austrijos sostąpilėj 
laukia maskoliško caro, kuris 
keliauja ant tokių jau tarybų 
apie likimą Balkanų pussalio, 
o iš Austrijos keliauja į Ry
mą. Dabar ne tiek griūvanti 
jau Turkija bijosi karės, ka
dangi Turkija ir be karės iš 
palengvo griūva, kiek pavy
dinčios viena kitai didėsės 
Europos viešpatystės. Užgi
mus karei kad ir Bulgarijos 
su Turkija, galingesnės vieš
patystės be abejonės bandytų 
naudotiesi, griebtų sau kuo 
didžiausius šmotus griūvan
čios Turkijos ir iš to užgimtų 
piktumai, o ant galo gal di
delė karė terp visų Europos 
tautų, kuri nežinia kokius iš
duotų vaisius. Ant prašali- 
nimo tokios karės dabar ir 
važinėja ant tarybų valdonai 
didelių viešpatysčių, turinčių 
ant Balkanų pussalio svar
besnius politiškus reikalus.

Anglija.
Anglijoj pasitrankė nuo 

vietos iki neseniai buvęs įtek- 
mingiausiu kolionijųministe- 
ris Chamberlain, o drauge su 
juom dar trįs kiti ministeriai. 
Kas užims vietas pasitrauku
sių, dar nežinia. Chamber
lain buvo tikra priežastis ka
rės pietinėj Afrikoj, jis Ang
lijoj turėjo įtekmę tol, kol 
karė nepasibaigė; jai pasibai
gus ir įtekmė Chamberlaino 

nupuolė, tolesniems jo mie- 
riams ne pritarė nė daugumas 
jo draugų ministerių, todėl 
reikėjo pasitraukti. Ministe- 
nų perdėtinis Balfour pabū
go, kad Chamberlain ne įpai
niotų Angliją į didesnius ne
sutikimus su tvirtesnėms už 
burtis tautoms, su kurioms 
karė galėtų visai kitaip [įasi- 
liaigti, negu pasibaigė Afri
koj. Maskoliški laikraščiai 
išreiškia džiaugsmą iš pasi
traukimo Chamberlaino nuo 
vietos ministerio. Rods 
Chamberlain galėjo Angliją 
įpainioti į karę, liet jo drąsa 
ne kartą apstabdė [įer didelį 
Maskolijos godumą. Manko- 
lija mat papratusi naudotiesi 
vien iš tinkamų aplinkybių, 
platinti valdybas be karės 
arba kaštais silpnų, griūvan
čių viešpatysčių; kur tik pa
tinka smarkesnį pasipriešini
mą, ten ji nusilenkia.

Šiaurine Afrika.
Laikraščiai praneša, jog re

voliucija Morokko viešpatys
tėj galutinai pasibaigė, liko
si pergalėta sultano; revoliu- 
cijonierių vadovas [taliėgo į 
užruliežius. Užtai ajisireiškė 
čia didelis nekentimas sve
timtaučių, taigi europiečių. 
Iš tūlų miestų Morokko vidu
riuose gyventojai išvijo sve
timtaučius p rėkė jus ir amati
ninkus, koki čia nuo seniai 
buvo apsigyvenę. Persekio
jimas europiečių vienog Mo
rokko gali į[>ainioti į nesuti
kimus su EuroĮios tautoms, 
kurios laukia visada progos 
ant pa si naudojimo kad ir iš 
mažų nesutikimų. Yįiač jia- 
vojinga butų susierzinti su 
Prancūzija, kurios fa id y boa 
šiaurinėj Afrikoj ruliežiuoja 
su Morokko.

Suvienytų Valstijų randas 
stengiasi nžmegsti tarybas su 
Abisinijos valdonu Meneliku 
ant jiadarymo prekystes trak
tato. Ant tarybų siunčia į 
Abisiniją Amerikos konsolių 
Marsilijoj. Dalia r Amerikos 
tavorai ne patenka beveik į 
Abisiniją,svarbiausią prekys- 
tą veda ten prancūzai, angli- 
jonai ir vokiečiai.

Maskolija.
Maskolija antru kartu buvo 

visam svietui pažadėjusi pa
sitraukti iš jos užimtos Man
džurijos, bet iš tikro tuom 
savo pažadėjimu ji tik viliojo 
kitas tautas. neĮiažįstančias 
gerai Maskolijos ir jos mie- 
rių, ypač gi Ameriką. Mas
kolija gali iš Mandžurijos iš
traukti dalį savo kareivių, 
bet juos visgi paliks arti tos 
neva Chinų valdybos rūbe- 
žiu, kareivius, jeigu tik pri
reiks, galės urnai pergabenti 
atgal į Mandžuriją sergimais 
maskoliškų kareivių geležin
keliais. Maskolija gerai ži
no, kad jai net parankiau su
grąžinti iš Mandžurijos dalį 
kareivių, kadangi Siberijoj 
jų užlaikymas atseis daug pi
giau. Bet ir tą darydama, ji 
stengiasi išderėti nuo Chinų 
dar didesnes sau privilegijas, 
negu turi dabar. Daliar ar
tinasi laikas paskirtas ant 
pasitraukimo maskoliškų ka
reivių iš Mandžurijos, todėl 
maskoliškas pasiuntinys Pe
kine perdavė Chinų randui 
reikalavimus pripažinti mas
koliams daugiau privilegijų 
už ištraukimą dalies maskoliš
kų kareivių iš Mandžurijos. 
Pripažinant Maskolijos rei
kalavimus, Chinai paimtų 
vien kaštus užlaikymo admi
nistracijos, atsakymą prieš 
svetimus kraštus, o iš tikro 
chiniški urėdninkai galėtų 
vien pildyti Maskolijos prisa
kymus. Nė įstabu todėl, jei

gu Chinai ne nori pripažinti 
maskoliams to, ko jie reika
lauja ir velyja jau, kad jie 
amžinai Mandžurijoj pasi
liktu, nes tąsyk pats masko
liai turėtų už savo darbus at
sakyti prieš kitas viešįiatys- 
tęs.

Isz Lietuvos.
Ih Vilniaus.

Miesto vyriausybė perkrati- 
nėja dabar klausimą apie 
įrengimą geresnių vandens 
įvadų Vilniuje. Nejiasitikė- 
dama ant sumanumo vietinių 
technikų, miesto valdžia nu
tarė parsigabenti iš Manhei
mo, Vokietijoj, inžinierių 
Oskarą Snoreckerį, kaipo 
specialistą dalykuose įrengi
mo artezianiškų šulinių.

Sanitariškoji koinisija^rjT“ 
žiūrinėjo visas Vilniuje užlai
komas viešas pirtis. Iš jos 
ra|>orto matyti.kad pirtys už
laikomos didelėj netvarkoj, 
apleidime; pėrimosi kamba
riuose lygiai grindys kaip ir 
plautai supuvę, pilni purvo, 
sienos grybais ir pintims ap
augę. Tvankas ir smarvė vi
sur. Apsirėdymo kambariai 
niekada nevalomi, [Mini sąšla
vų ir purvo, lie jokios venti
liacijos. Visos tokios viešos 
pirtys yra žydų užlaikomos, 
o žy<iai jug prie švarumą 
mėgstančių nepriklauso.

Kunigas A. Viškevičia pra
nešė policijai, kad jam kas 
toks pavogęs 2700 rublių. 
Nužiūrėjimą meta jis ant sa
vo tarno, kurį [Milicija suareš
tavo.

Nežinomi vagiliai. įsilaužę 
nakties laike į gyvenimą pir
klio VaškevičiauK. pašlavė du 
bankiniu bilietu imi 1000 rub
lių ir keturioliką bilietų po 
100 rublių, taigi iš viso ant 
sumos 3400 rublių. Nežiū
rint ant policijos pasistengi
mų. vagilių iki šiol nesusekta,

Taisant namus prie Polocko 
ulyčios nuo puolęs akmeninis 
stulpas nulaužė kairią koją 
darbininkui Zagorskiui. Ko
ją prisiėjo nuplauti.

Dirbęs Feigelsono banke 
raštininkas Mackevičia pabė
go, pašlavęs bankui 3000 rub
lių. Menama, kad jis su tais 
pinigais išbėgo į Ameriką.

Dirbantis Bernsteino krau
tuvėj Čemis buvo pasiųstas 
ant geležinkelio stacijos iš
pirkti tavorus, ant ko Bern- 
stein buvo jam davęs 112 
rublių. Černis daugiau ne
grįžo nė su tavorais, nė su pi
nigais.

Tūla 17 metų Evinson at
ėjus į policiją pasiskundė, 
kad grįžtant jai vakare namo, 
ant Plačiosios ulyčios užpuo- 
lę-ant jos trįs mėsininko Miš- 
kuros darbininkai: Andriuš- 
kevičia, Maceikevičia ir Ben- 
go ir nusigabenę ją į tamsią 
ulyčaitę viens po kitam pa 
pildę ant jos biaurų darbi}. 
Kaltininkai likos suareštuoti 
ir jie prie savo darbo prisipa 
žino. Pasodinta juos į kalė
jimą iki sndui.

Iš Belostoko (Baltstogės), 
G ruduo gub.

Miesto rodos padavadyji- 
mu, visiems krautuvių savi
ninkams įsakyta savo krautu
ves uždaryti kasdien ant 9 
valandos vakare, o ne ant 11, 
kaip tai iki šiol būdavo. Ne
užganėdinti tuomi krautuvių 
savininkai padavė prašymą, 
kad toks padavadyjimas lik
tus atmainytas, motyvuoda
mi savo reikalavimus tuomi, 
kad vakarais jie paprastai tu
rį daugiausiai pirkėjų, užda
rymas gi anksti krautuvių 
daug jų interesams kenkiąs. 

Miesto roda^atsakė, kad mie
sto gyventojai turį užtektinai 
laiko per visą dieną apsirū
pinti reikalingais sau pirki
niais, tuo tarpu dirbantiejie 
krautuvėse darbininkai būti
nai reikalaują palengvinimo 
darbo sanlygų, lient sutrom 
pinant jiems ant poros valan
dų darbo dieną. Taigi [įra
šymą apie atmainymą to jia- 
davadyjimo miesto roda at
metė.

Grįžtant policmeisteriui 
Metlenko uuo gaisro, nežinia 
kas toks [taleido į jį iš revol
verio du šuyiu. Kulkos 
vienog neužgriebė policmei
sterio, bet jo važnyčią, kurs 
likos mirtinai sužeistas. Tas 
atsitikimas sukėlė ant kojų 
visi} vietinę policiją, liet iki 
šiol šovėjo nesusekta.

Rengiama ant 1904 metų 
TPTTtdachystės irja u k i n i n k y s- 
tės Įiaroda likos ilel tūlų prie
žasčių atidėta ant 1905 metų.

MiiitaN ant garinių katilų.
Sulyg išduotų 1898 metuo

se valdžios jiadavadyjimų, vi
si gariniai katilai, išskiriant 
vien fianaudojamus priežem- 
darbystėa ir randavus, turi 
mokėti valdžiai tam tikrą 
muitą.atsakančiai sulyg savo 
didumo ir [tajiegų — nuo 4r. 
60 kap. iki 114 rub. 70 kap. 
Pradžioj 1902 metų Vilniaus 
gubernijoj muitas nuo tokių 
garinių katilų apskaitytas 
buvo ant 6165 rublių 60 kap., 
bėgyje gi metų prisidėjo da 
nuo naujai įtaikytų katilų 
muitas ant sutųdt) 1102 rub. 
30 kap., taigi išviso — 7267 
rub. 90 kap.

Sujungima4 Nęmiino su 
Vindavos portą.

Rygoj atsibuvo susivažia
vimas viaos viešpatystės girių 
pramonininkų. Ant susi va- 
žiavimonutarta riipintisjdant 
juoveikiau butų įvykdintas 
projektas sujungimo kanalu 
Vyslos ir Nąhiuno su Vinda
vos [Mirtų?'' Užgirta teipgi 
medžių pirklystę ant toliaus 
atlikinėti ne Prosuose, bet 
tam tikslui parengti turga
vietes Kaune ir kituose mie
stuose prie Nemuųo ir Vyslos. 
Gabaus susivažiavimas užtvir
tino rezoliuciją apie atiden
gimą kredito girity pramoni
ninkams ir įsteigimą giriniu- 
kystės pramonės ryšių Grod- 
ne, Kaune ir Pagiryj (Pod- 
basiuje). . .

Iš Dlnaburgo, Vitebsko 
gub-

Neužilgio Dinaburge atsi
bus žemdarbystės paroda. 
Laike parodos atsibus skait
lingas susivažiavimas lauki
ninkų iš Vitebsko, Pskovo, 
Smolensko, Vilniaus, Kauno, 
Minsko, M ogi levo, Kuršo ir 
Vidžemės gubernijų. Apart 
kitų svarbesnių klausimų 
žemdarbystės reikaluose, su
sivažiavimas žada pajudinti 
teipgi klausimą reikaluose 
atidengimoLietuvoj augščiau- 
sios moksliškos įrėdnės, taigi 
universiteto.

Gyventojų skaitlius ViP 
niaus gubernijoj.

Sulyg oficiališkų žinių, pra
džioje šių metų visas gyven
tojų skaitlius Vilniaus guber
nijoj buvo 1757228 žmonių, 
tarp to 884792 vyriškos ir 
872437 moteriškos lyčių. Vil
niaus miesto gyventojų skait
lius yra 168248, tarp to 85222 
vyriškos ir 83025 moteriškos 
lyčių. 12.1 nuošimtis visų 
Vilniaus gub. gyventojų gy
vena miestuose. Ant kiek
vieno ketvirtainio versto, ap
skritai imant, išpuola 47 
žmonės. Keturios-dešimt

[>enki metai atgal ant vieno 
ketvirtainio versto Vilniaus 
gub. išpuolė tik 23,5 žmonės, 
taigi nuo 1857 metų iki šiam 
laikui gyventojų skaitlius 
pasididino 2,03 sykių dau
giau.

Sulyg tikėjimo šiądien ka
talikų yra 59 nuošimts viso 
gyventojų skaitliaus, stačia
tikių — apie 25%. žydų — 
15%, kitokių išpažinimų —

Pasiutę vilkai.
Minsko gubernijoj šįmet 

priviso vilkų, kurie pradėjo 
užpuldinėti net ant žmonių. 
Aplinkinėse miestelio Smilo- 
viČ buvo keletas tokių atsiti
kimų. Teip antai ūkininkas 
Jamilevski iš Slabados nuėjo 
su savo 10 metų dukrele į gi
rią grybauti. Pasilenkus jam 
nurauti grybą, urnai iš po 
ėgli u kės iššoko vilkas ir grie
bė jam už rankos. Pamačiu
si tai mergaitė iš išgąsčio 
pradėjo rėkti ir metė į vilką 
savo krepšelį su grybais. Tą
syk vilkas, [>aleidęs iš nasrų 
laikomą ranką, užpuolė ant 
mergaitės, liet tėvas, užmir
šęs 'visą jiavojų, šoko savo 
dukterį gelbėti. Prasidėjo 
kova su įnirtusiu vilku. Ūki
ninko, matyt, butą drūto, ka
dangi už valandėlės, nors bai
siai apkramtytas, jis laikė 
jau pasiutusį žvėrį užgulęs ir 
smaugė jį. Laimėjęs kovą 
ūkininkas, nuo baisių žaizdų, 
patsai jau neįstengė namo 
pareiti, prisiėjo jį vežte vežti. 
Dabar jis gydosi Vilniaus li- 
gonbutyj ir. rodosi, išgis. 
Toje pat apielinkėj vilkai už
puolė ant besiganančių ūki
ninko galvijų ir keletą jų su
draskė. Tie žvėrys yra teip 
įsidrąsinę, kad nesibijo užpul
ti net ant gyvulių tvartuose; 
teip antai jie įpuolę į bajorė
lio Hrebionkos tvartus ap
draskė keletą gyvulių; kitur 
jie vėl sudraskė porą ūkinin
ko irklių. Išgąsdinti žmonės 
[iarengė medžiones ir jau ke
letą pasiutusių vilkų užmušė.

Iš Vitebsko gub.
Sulyg oficiališko pagarsini

mo,Vitebsko valsčionių-lauki- 
ninku bankas šįmet išstatys 
ant licitacijos už skolas 62 
ūki, priklausanti ukininkiš- 
koms draugystėms. Išviso 
ant licitacijos parsiduos 4600 
dešimtinių žemės, ant kurios 
užtraukta skola siekia 146980 
rublių.

Iš Kauno gub.
RugpiuČio pabaigoj, dėlei 

smarkių lytų, tūlose guberni
jos vietose užgimė tvanai. 
Upės smarkiai patvino, že
mesnėse vietose vasarojai pa
siliko po vandeniu. Ūkinin
kams pragaišties pridaryta 
labai daug.

Apsaugojimas žuviniu* 
kystės.

Ant palaikymo žuvininky
stės ir apsaugojimo žuvių ir 
vėžių nuo naikinimo Lietuvos 
upėse ir ežeruose, skyrius cie- 
coriškos žuvininkystės drau
gystės Vilniuje nutarė rūpin
tis: apie prašalinimą gaudy
mo žuvių kokiu nebūk budu 
laike metimo ikrų; apie ap
saugojimą vietų, kuriose pa
prastai žuvys susirenka ik
rams mesti arba naršti; pa
ženklinti, kokiame laike ir 
kokios veislės žuvis galima 
gaudyti; apsaugoti vandenis 
nuo užteršimo jų bėgančioms 
iš fabrikų srutoms, mirkymu 
linų ir kanapių ir, teipgi,nuo 
neorganizuotų leidimų me
džių. Draugystė pataria pa
skirti ypatingus prižiūrėto
jus, kurių pareiga butų: da-

" ——
boti, idant gaudymas žuvių 
atliekamas butų tik vyriau
sybės paženklintame laike, 
kad negaudytų mažų, netu
rinčių jokios da vertės žuvių 
ir vėžių ir kad tokių neparda
vinėtų - ant rinkų. Sulyg 
gaudymo vėžių, draugystė 
stengsis priversti užsiiman
čius gaudymu vėžių savo tink
lus ir kitas prietaisas gerai 
kas sykis dezinfektuoti, idant 
tokiu budu sumažinti platini
mą vėžių ligų, ypatingai teip 
vadinamo vėžių maro. Prieg- 
tam, dėlei sumažėjimo skait- • 
liaus vėžių Lietuvos vandeny
se, draugystė mano, kad ant 
tūlo laiko reiktų gaudymą 
vėžių aprubežiuoti, iki laikui, 
kada jų šiek-tiek daugiau 
prisiveistų. Jeigu jau da- 
leisti gaudyti vėžius, tai tik 
tokius, kurie turi ne mažiau 
kaip 10 centimetrų ilgio. Kaip 
žinome, per keletą paskuti
nių metų skaitlius vėžių Lie
tuvos vandenyse labai suma
žėjo, kai-kuriose vietose vė
žiai visai išnyko. Teip autai 
Mūšoj, Lėvenyj ir kitose upė
se Panevėžio pavietyj (Kauno 
gub ), kur seniau vėžių buvo 
daugybė, nuo 1892 metų jie 
beveik visai išnyko. Išnai
kino gi juos t. vad. vėžių ma
ras.

Maskolininias vietų vardų.
Sulyg kelių ir susinešimų 

ministerijos padavadyjimo, 
stacija “Vileika’’ nuo pradžių 
sekančių metų liekas per
krikštyta ant,, Novo-Vileisk”.

Gabenimas žagų Į Prusus.
Nuo 20 dienos rugpiučio 

prasidėjo gabenimas žąsų iš 
DidžiosiosJLietuvos į Prusus. 
Gabenimas kasdien didinasi. 
Žąsys vienog šįmet lengvos, 
paprastai net*veria daugiau 
per tris svarus stukis, per tai 
ir prekės ant jų visai žemos.

Nuo Prūsų pa r u bezės
Tūlas vyras iš Liepojaus 

pirm kelių metų buvo iškelia
vęs į Ameriką. Grįždams da
bar atgal, jis norėjo per mas
koliškąjį rubežių be pašparto 
pereiti. Jis buvo jau su pa- 
rubežiniu kareiviu suderėjęs, 
kurs apsiėmė jį nematant 
perleisti į Lietuvą, bet per 
rubežių einant išdavikas ka
reivis jį nušovė. Pirm trijų 
metų nušautojo tėvas teipjau 
likos parubežinio kareivio nu
šautas.

Iš Prūsų Lietuvos.
Tilžėje Lietuviškoji Giedo- . 

jimo draugystė davė koncer
tą. Dainuota vien lietuviš
kas meliodijas, kurios, sulyg 
„N. L. C.”, veik linksmai, 
veik liūdnai skambėję, kaip 
senovės laike, ir ant klausyto
jų gilų įspūdį padarę. Sve
čių buvo susirinkę ne ^Aen iš 
Tilžėj, bet teipgi iš Klaipė
doj, Silokarčiamos, Karaliau
čiaus ir iš kitur.

Prie Tilžės geležinkelio til
to per Nemuną išvirto iš val
ties į vandenį sielininkas Sei
lėtis ir nuskendo. Pribuvę 
jam į pagelbą žmonės jau ne
įstengė jį atgaivinti.

Už įžeidimą ciecoriaus ypa- 
tos tapo ant 9 mėnesių kalėji
mo nusūdytas darbininkas 
Pauer iš Dudiškių, prie Silo
karčiamos.

Svencelės durpinėse pelkė
se, netoli Priekulės, užgimė 
ugnis, kuri smarkiam vėjui 
pučiant, labai greit išsiplėtė. 
Iki spėjo užgesinti, išdegė du 
hektaru durpių.

Naujuose Butkiškiuose su
degė triobos su visu turtu u- 
kininko Dikšo. Ugnis užgi
mė tvartuose, iš kursu neap
sakomu smarkumu persi nešė

rija.su
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ir ant kitų triobų, teip 
kad nespėta nieko išgelbėti.

Pereitų sanvaitę į Įsrutį at* 
■ gabenta ant pardavimo apie 

800 jaučių. Prekės vienog 
buvo labai žemos,turgus men- 
kas, todėl daugumas lauki
ninkų ir pirklių savo jaučius 
turėjo atgal namo gabentis 
ne parduotus. Už geriausius 
jaučius mokėjo vos po 20—31 
markę už centnerį svarumo, 
už prastesnius mažiau.

Pila vos pajūriuose pasirodė 
roniai; kartais jie išrėplioja 
ant kranto, kad prieš saulę 
pasišildyti. Žvejai vienog ne 
bu vMuos mėgsta, kadangi 
jie maždaug žuvių išnaikina, 
todėl pnirodžius jiems pa
krantėj, žvejai stengiasi juos 
iššaudyti.

Šilmeižiuose,netoli Šilokar- 
Čiamos, perkūnas įtrenkė į 
ūkininko Juškos tvartus. 
Tvartai ir daržinė su 14 veži
mų šieno sudegė.

Persimainęs oras laukų dar
bus vėl labai sutrukdė. Ka
raliaučiaus apskrityj su nu
valymu javų ir. sėjimais dar 
prasčiau einasi negu pernai. 
Vietomis, kur saulė mažumų 
ilgiau švietė, javus pasisekė 
šeip-teip nuvalyti, nors api- 
šlapius. Vikiai da žydi ir 
nenunoksta. Vasarojai vidu
tinę, o vietoms visai menkų 
užderėjimų duos. Pirmiejię 
dobilai ir pirmasis šienas, 
teipgi žieminiai javai pasise
kė gražiai nuvalyti, bet po to 
tuojau užstoję lytus kitų javų 
valymų labai apsunkino. Avi
žos da ne teip nukentėjo, ka
dangi Vanduo jas ne teip greit 
įveikiazbet užtai miežiai, žir
niai, vikiai ir antriejie dobi
lai,teipgi bulvės labai prastai 
stovi. Didelės vėtros su ly
tum daug lauko vaisių išgul
dė ir iškūlė.

stės. Tos draugystės mieriai yra: 
terorizmu ir galvažudystėms pri
versti visus Bazbour pavietyj gy
venančius negrus išsinešdinti 
kan.

lau-

Szalnos Ir sniegu.
Lincoln, Nebr. Pereitos sere- 

dos naktį termometras nupuolė čia 
ant 3" žemiau zero. Aplinkiniai 
farmeriai labai rūpinas, kad teip 
anksti užstojusios šalnos neprida
rytų daug pragaišties da nenukir
stiems javams. Šiaurvakarinėse 
Nebraskos valstijos dalyse iškrito 
sniegas.

Denver, Colo. Šiaurinėse val
stijos dalyse smagiai pasnigo. 
Kai-kuriose vietose sniego priver
tė ant 10 pėdų storio!

Cheyenne, Wyo. Nuo pereitos 
nedėlios viešpatauja čia sniego pu
stymai. Laramie pavietyj per 24 
valandas privertė sniego ant 18 co
lių storio. Pavietyj Albany užgi
mę šalčiai ir sniegas išnaikino vi
sus ant lauko nenupiautus javus.

ApipleszlinM banku.
Guthrie, Okla. Pereitą ket

vergę šeši apsiginklavę plėšikai 
įsilaužė į Douglas banką ir paš- 
lavė 5077 doliarius. Pabėgo jie 
įsisėdę į stovėjusį Šalę banko ka- 
sieriaus vežimą.

De Moines, Ia. Mieste Rhodes 
likos nesusektu plėšikų apvogtas 
ant 1500 doliarų farmerių bankas.

Sulaikė truki. -
St. Joseph, Mo. Penki apsi- 

maskavę plėšikai sulaikė bėganti 
Rock Island geležinkeliu pasažie- 
rinį trūkį. Ant balso šūvių pribu
vo keliolikas policistų, bet plėšikai 
nenusigando, jie pradėjo į polici- 
stus šaudyti. Matydami vienog, 
kad nieko nelaimės, plėšikai pabė
go, sužeidę keletą pasažierų ir po
licistų. Veik po to likos keletas 
nužiūrėtų ypatų suareštuota.

Isz Amerikos
Najpja observatorija. >

Tulare, Cal. Ant viršūnės kato 
no Whytney, augščiausio Suvieny
tose Valstijose, milijonierius Car- 
negie užmanė parengti savo kaš
tais milžinišką observatoriją. Ji

• turės 103 pėdas augščio.

Ant elektrtozkoz kėdės.
Auburn, N. Y. Už užmušimą 

kalėjimo' užveizėtojo Archibaldo 
Benedict, pereitą utarninką likos 
čia elektriškoj kėdėj nužudytą^ 
myriop nusūdytas Clarence Egnor. 
Egnor už tūlą prasižengimą sėdė- 

* jo kalėjime, ir kadangi užveizėto- 
jas kalėjimo su savo kaliniais bjau
riai apsieidavo ir už menkiausią 
prasikaltimą skaudžiai bausdavo, 
Egnor,išėjęs iš kantrybės, sykį,pa
griebęs kur ten geležinę lazdą, jam 
galvą sutrupino.

Socialistai kruta.
Providence, R. I. Čianykščiai 

socialistai laikė skaitlingą susirin
kimą, ant kurio tapo paskirti kan
didatai ant yvairių valstijos urėd- 
ninkų. Ant. gubernatoriaus pas
kirta kandidatu socialistą James 
Turbony; ant vice-gubematoriaus 
Henry Thomas; ant valstijos 
rotoriaus James Allen.

sek-

Paminklas McKlnley'ui.
Toledo, O. Su didelėms iškil- 

' mėms pereitą utarninką likos čia 
ątidengtas paminklas nužudytajn 
S u vien. Valstijų prezidentui Mc- 
Kinley’ui. ■ Laike atidengimo se
natorius Fairbanks laikė ilgą pra-

■ kalbą. Kaštus ant pastatymo pa- 
į' minklo surinkta nuo žmonių.

Pašaukta į su-

>. 8a| ne žmogžudystę papilde.
Pottsville, Pa. Tūla Aleksan

dra Ruffin, jauna da moteris, už
mušė savo kūdikį.
dą ji, negalėdama susilaikyti nuo 
ašarų, papasakojo, kad savo kūdi
kį užmušus laike baisaus sapno. 
Jai mat sapnavos, kad ant jos už
puolę koki ten baisūnai, nuo ku- 

. rių ji, besigindama, vietoj baisūno, 
užsmaugus savo locną kūdikį. >

Isąjieszkojinial ant Elito Island.
Ant nuolatinių skundų dėlei 

biauraus ateivystės komisorių pa
sielgimo su ateiviais ant Ellis 
Island, N. Y., pirklystės ministe
ris Cortelyon įvykdė dabar tirinė- 
jimus. Pasirodo, kad' tie skundai 

; ne buvo tušti, kad ateivius pri
imanti urėdninkai iš tikro pasiel
gia sauvališkai. . Kelioliką inkvi
zitorių, kurie be jokios priežasties 
grąžindavo daug ateivių atgal, pa- 

» šaukta ant išsiteisinimo,šeši gi iš jų 
likos visai nuo tarnystos praša- 

. linti. -

„Baltkepurlai“.
Troy, Ala. čia likos suareš

tuoti septyni t. v. „baltkepuriai”, 
taigi sąnariai neseniai susitvėru
sios po tuo vardu slaptos draugy-

ugnis 
dolia- 
nete-

sude-

Pinigu dirbėjai.
Philadelphia, Pa. Valstijos 

pataisos namuose sugavo čielą 
bandą dirbėjų neteisių 10-, 25- ir 
50-centinių sidabrinių pinigų. Kaip 
kalėjime uždaryti prasikaltėliai ga
lėjo įgyti reikalingus tam darbui 
aparatus ir medegą, iki šiol da ne
ištirta.

Y patingas orlaivis.
Pereitą panedėlį miesto India- 

napolis, Ind. gyventojai matė le
kiantį augštai orlaivį. -Matę jį 
žmonės gatavi buvo prisiekti, kad 
orlaivis turėjęs pavidalą torpedos, 
apie 300 pėdų ilgio, lėkęs labai 
greitai, palikdams užpakalyj durnų 
juostas; orlaivyj sėdėję du žmo
nės. Tūlas žiūrėtojas pasakojo, 
kad vienas iš aeronautų jam kas- 
žin ką šaukęs, bet, dėlei augštu- 
mo, jis negalėjęs suprasti ką tokio. 
Ant rytojaus vienog dalykas išsi
aiškino. Vaikai pargabeno iš lau
ko rastą jų kokį tai ant torpedos 
pavidalo padirbdintą ryką, 30 pė
dų ilgą; pritaisytame prie jo luote- 
lyj buvo patalpintos dvi žmogaus 
didumo lėlės. Matomai koks nors 
išradėjas darė bandymus su savo 
išrastu orlaiviu.

Isz baimes nusižudė.
New York. Louise Buxton, 

moteris statinių fabrikanto iš Wor- 
cester, Mass., bijodama pasiduoti 
operacijai, papildė patžudystę. 
Eidama gulti ji atsuko savo kam
baryj gazą, kurs susirinkęs ją be
miegant uždusino.

Naujas trustas.
New Jersey valstijoj likos suor

ganizuotas naujas. ,,Ohio Grocery 
Co.” trustas su pamatiniu kapitalu 
11 milijonų 250 tūkstančių doliarų. 
Trustas apima ■ visas didesnes 
groserijų firmas valstijos Ohio, o 
neužilgio bus patrauktos teipgi į tą 
trustą firmos valstijų: Indianos, 
Illinois, Michigano, Iawos ir Ka
nados. >

Mokyklu stoka.
New York. Nežiūrint ant to, 

kad ant pastatymo naujų ir padi
dinimo senų mokyklų New Yorke 
išduota milžiniškas pinigų sumas, 
daug ipokintiniams pritruko mo
kyklose vietų. Registracijos die
noj pasirodė, kad šįmet 3000 vaikų 
visai nėra vietos mokyklose, o 72 
tūkstančiai vaikų galės tik pusę 
laiko jas lankyti;

Netikę studentu paproeziai.
Bluffton, Ind. Čia numirė 17 

metų Ralph McBride, kaipo auka 
biaurių studentų papročių, teip 
vadinamų ,,įšventinimo naujokų- 
studentų." Įšventinimas tas pa
remtas ant darymo jiems yvairių 
nepriimnumų, taigi stumdymų, 
tampymų, varymų per šerengą ir 
kitų kankinimų. McBride’ui įsto
jus į čianykščią augstesnę moky
klą, senesniejie studentai, atlikda
mi panašias ant jo įšventinimo ce
remonijas, smarkiai sužeidė jam 
blauzdkąulį, nuo ko nelaimingasis 
gavo kraujo užnuodijimą, ir ga
liaus numirė. Devyni iš ceremo
nijose dalivavusių studentai 
suareštuoti.

likos

Laivas nuskendo.
Sault St. Maris, Mich.

Superior ežero, 12 mylių nuo Mi
chigan Island, pereitą seredą nu
skendo garlaivis „Moonligbt”. Bu
vusius ant jo žmonės spėjo nuo 
prigėrimo išgelbėti garlaivis ,,Vo- 
lunter”.

Ant

Patžudystę*.
San Francisco, Cal. Tom King 

Yung, kariškas attache Chinų pa
siuntinio Washingtone ir podraug 
Chinų konsuliaus sekretorius San 
Francisco papildė patžudystę, už- 
dusindams savę paleistu degamuo
ju gazu. Jis mat už kokias ten 
šelmystas buvo suareštuotas, tai
gi gal iš baimės baudos ir nusižu
dė. 5

Bocialtotu nutarimas.
Louisvtlle, Ky. Ant laikytos 

čia Kentucky valstijos socialistų 
konvencijos nutarta jokių socia
listų kandidatų ant valstijos urėd- 
ninke šįmet nestatyti.

Konttokaviinas žveju tinklu.
Ashtabula, O. Kanadiškas pa- 

trolinis laivas sugavo keletą ameri
koniškų žvejų valčių ir sukonfis- 
kavo tinklus, vertės 2000 do
liarų. Dėdės Šamo valdiniai ža
da reikalauti, kad randas į tą daly- 
dą įsimaišytų ir jiems padarytą 
pragaištį atlygintų, kadangi jie, 
žvejodami, Kanados rubežių nebu
vę peržengę.

Kumu kova.
Tonopah, Neb. Civilizuotų balt- 

veidžių gauja užpuolė ant ramiai 
gyvenančių Čia chinieČių ir pradė
jo juos laukan iš miesto varyti. 
Tuos, kurie nenorėjo urnai miestą 
apleisti, baltiejie pradėjo 
žvėriškai mušti ir kankinti; aštuo
nis chinieČius sunkiai sužeidė, o 
vieną visai užmušė. Jų turtai teip- 
jau likos išplėšti. Policija iki Šiol 
suareštavo ^ik 18 užpuolikų, tarp 
jų dagi tūlos darbo organizacijos 
prezidentą. ChiniŠkas pasiuntinys 
atėjo į viešpatystės butą ir parei
kalavo, kad valdžia tuojau suval
dytų savo ištvirkusius ukėsus, ant 
ko viešpatystės sekretorius davė 
įsakymą Nevados gubernatoriui 
kuoveikiausiai dalykus ištirti ir 
kaltininkus nubausti.

keletas kitų, grota stovinčių, ma
žesnių namų. Pragaišties 
pridirbo ant 500 tūkstančių 
rų; priegtam 250 darbininkų 
ko darbo.

San Antonio, Tex. Čia
gė departamentinė firmos Wolf & 
Marx krautuvė. Ugnies padarytą 
pragaištį rokuoja ant 200 tūkstan
čių doliarų.

Stovghton, Wis. Sudegė čia 
milžiniškas tabako sankrovas fir
mos Levy Kittilson. Ugnies pa
daryta pragaištis siekia šimtą tūk
stančių doliarų.

New York. * Pereitą seredą su
degė Čia dideli, ant septynių lubų, 
namai, kuriuose talpinosi Broad- 
way National bankas. Pragaištis 
milžiniška.

Sault St. Marik, Mich. čia 
sudegė septynios didelės tavorų 
sankrovos. Ugnies padarytą pra
gaištį apskaito ant Vi milijono do
liarų.

Vėtros.
Pereitą sanvaitę dangelyj vietų 

siautė baisios audros, pridaryda- 
mos daug pragaišties. Miestas 
Jacksonvillė, Floridos valstijoj, 
pavirto į griuvėsius: vėtros išdras
kė namus, nuvartė bokštus, išlau
žė telegrafų stulpus. Žmonių už
mušta daugiau per dvidešimt ypa
tų, skaitlius sužeistų be rokundos. 
Ant jūrių sudaužyta kelioliką ma
žesnių laivų ir žvejų valčių. To
kios jau audros siautė Louisianos, 
Alabamos,Minnesotos ir k. valsti
jose, nešdamos visur pragaištį ir 
išnaikinimą.

Nelaimes ant geležinkeliu.
\Vkst Bay City, Mich. Ant 

Michigan Central geležinkelio sta
cijos tavoriniame vagone įvyko 
netroglycerinos ekspliozija, kurios 
trys žmonės likos užmušti ir keli 
sužeisti.

Milwaveee, Wis. Netoli Fair- 
chield, ant Cbicago, St. Paul, 
Minneapolis A: Omaha geležinkelio 
susikūlė pasažierinis trūkis. Ke
turios ypatos likos užmuštos ir 
daugelį sužeista.

KtuttyneM ant vulkano.
Austin, Tex. Susitvėrė čia 

keleto kapitalistų draugystė, kuri 
užmanė eksplioatuoti sierą, ėsan- 
čią kratere ugnakalnio Poposate- 
petl, Meksike. Vieta, matomai, iŠ 
kurios 'kompanija u^Tnanė išgauti 
sierą, yra labai pavojinga Kasžin, 
ar daug atsiras darbininkų, kurie 
ant pralobinimo kelių kapitalistų, 
norėtų savo gyvastį tokiam pavo
juje pastatyti.

iš Užmuszyste.
Pliasantvu-le, N.

Willard Springspel, pasigėręs, už
mušė savo brolį Joną, kuriam mir
dama motina buvo visą turtą už
rašius. Užmušėjas patsai pasida
vė į policijos rankas.

Tūlas

Isz darbo lauko,

Įima nuo omahiečių daug ko norė
ti, kad jie rūpintus apie savo rei
kalus ir šelptų juos savo centais, 
kadangi lietuviškų šeimynų yra čia 
tik 87, pavienių apie 110, o užlai
kyti turi net 8 karčiamas. Teisy
bė, dabar grynų lietuviškų karčia- 
mų yra čia 5, bet tarnaujant lietu
viams už barkyperius pas lenkus 
ir čekus, lietuviai ant lygios lanko 
ir tųjų karčiamas ir Čia savo sun
kiai uždirbtus centus prageria.

Darbai Čia tuo tarpu eina blogai, 
kai-kokiose darbo vietose dirba 
tik po 3 valandas ant dienos. Dar
bai labai sunkus ir nesveiki, per 
ką daug darbininkų serga reuma
tizmu. Įsipirkimas į darbą čia 
yra paprastu apsireiškimu. Dau
gumas lietuvių girdo „bosus” ne 
tik saliunuose, bet ir į darbą eida
mi nešasi butelius savo viršininkė
liams pagirdyti. Katras daugmu 
girdo, tas gauna geresnį darbą, 
bet kas iš to, kad viską uždirbtą 
turi pragirdyti, nes jeigu perstotų 
„mylėti,” tai butų prašalintas nuo 
geresnės į daug prastesnę vietą. 
Dabar daugumas lietuvių išvažiuo
ja į kitus miestus, bet neturėdami 
pinigų,. nuneša gasjiadinėms 
neužmokėję už „boardą” po 15 ir 
20 doliarų. Neužilgio prasidės čia 
didelė lietuvių byla. Dalykas bu
vo toks: vieno čianykŠČio lietuvio 
sūnūs parvažiavo iš Chicagos, kur 
sakos, dirbęs „Kataliko" spaustu
vėj. Gavęs darbą čianykščioj 
Credence kompanijoj, jis, aplaikęs ___ ___
mokesties dienoj nuo kompanijos Ekonomiška (? RdJ draugystė, į 
„čekį ant 19c., prie skaitlinės 19 j(Urją ifali prigulėti lietuviai ir lie- 
pridėjo du (X) ir tokiu budu padir- tuvaitės, išpažįstanti katalikišką 
bo J19.00. Saliunininkas lenkas | tįjc^jimią (kokį ryšį gali turėt eko- 
jam tą čekį išmainė, bet išėius į nomija su tikėjimu? Rd.) Drau- 
aikštę apgavystei, vaikinas likos gystės mieriai yra: , medegiškai 
suareštuotas ir byla įnešta į krimi- savo sąnarius ligoje, rupin- 
nališką sūdą. Be abejonės vaiki- apje platinimąJ lietuvystės ir 
nas us i>alšavimą čekių bus skau-;ap$vįetįmo (kaip „ekonomiškai" 
džiai nubaustas. dr-stei ir pridera, iš kur ji sau to-

Iš gyvenančių Čia lietuvių be-I vardą 15traukė? R^.). Tikė- 
veik pusė paeina iŠ \ ilniaus gu-1 įjmo dajykų draugystė ne kliudys, 
bernijos. Tie vilniečiai lietuviškai j Qes Skalai priguli dvasiškiems 
labai biauriai Šneka, b< tu\ išką ( vadovams (o augščiau pasakyta, 
kalbą teip maišo stf Ii nkiška, kad Lad dr.sfįs sąnariais gali būti tik 
išeina tikras žargonas. Kalbinau ■ katalikai .Jei draugystė neturi tikė
juos kelis s> k užsirašyti lietuviš- į jįmį$kOs spalvos, kod|l ji atmeta 
kus laikraščius, bet visada atsisa- j nuo saVęS lietuvius ne*'katalikus, 
ko, kad nemoką lietuviškai „čitat , j kaįp antai protestonus ir, abelnai, 
jie skaitą lenkiškas gazietas. Jau i kitokių tikėjimiŠkų nuomonių lie- 
tėvai biauriai lietuvišką kalbą dar- tuviu5? Ant Ka|o, kaip tuojau 
ko, bet jų vaikai da biaunau. Ne- > oa-jyainjet į tą draugvstę kitokių 
dyvai, savo vaikus leidžia jie į len- o|lomonių Uetuviai nė ne- 
kišką parapijinę mokyklą, kur tų ■ norės pri|fU|ėti, kadangi būti to- 
mažutėlių protą da labiau lenkiš- j kios dr.g|ės sąnanais jk. jaikyB ujs 

{pažeminimą savęs. Rd.) Drau- 
i gystė priguli prie lenkiį organiza
cijos „Związko” (prie kurios pri
gulėdama rūpinsis apie lietuvystę 
ir apšvietimą lietuvių! Kaip ne

tų ir sustiprins silpnas musų dva
siškas spėkas. Atskilti nuo svie
tą, sėdėdami kalėjime ne sykį per

mą, kuriame užsipelnę esame ne 
garbę, bet paniekinimą, kadangi 
savo laiką perleidome ant visokių 
niekdarysčių, nepažinodami doros, 
nesuprasdami žmogaus pareigų ir 
užsimerkę ant visko, kas gali žmo
gų iŠ jo nupuolimp pakelti. Tau
tos reikalai mums visai nerūpėjo, 
nė nepažinojome jų. Tik dabar, 
patekus į nelaisvę, iš palengvo 
pradėjo mums nusilupti nuo akių 
tamsybės plėvė, prot^ apsiaučian- 
ti migla pradėjo retėti. Artinasi 
valanda musų išsiliuosavimo ne 
tiktai iŠ storų kalėjimo sienų, ku
riame sėdime, bet ir protiško išsi
liuosavimo iš tamsybės kalėjimo. 
Mes tikime, kad sykį išėję ant liuo
sybės mes įstengsime pasilaikyti 
augščiau to doriško purvyno, ku
riame pirma skendome, ir naudin
gais darbais .ant labo draugijos ir 
savo tautos pakelsime savo paže
mintą vardą.-

Vienog mes ir šiuomi melstu- 
mčm maloąių tautiečių neapleisti 
mus, bet gelbėti, paaukaujant 
mums po kokią pamokinančią kny
gelę, kurios mums yra labai pa
geidautinos.

Joseph Suchinski,
Prison, Pottsville, Pa.

nuveiktus darbus nedaug ką gali
ma butų pranešti.

Sheboyganiečiai, kelkimės , iš 
miego ir pradėkime darbuotis ant 
tautos labo, kaip kad darbuojasi 
antai musų broliai kituose mie
stuose.

Kapel meisteris.

Iš Pltner, Oregon.
Gal atsirastų kur lietuviai, kurie 

norėtų, pasinaudodami iš progos, 
apsigiventi ant farmų? Aš ir ma
no trįs vaikai gavome dabar plotą 
randavos žemės dykai, gavome po 
160 akrų, šalis yra kalnuota, bet 
galvijų auginimui labai tinka. 
Slėniuose laukus dirbam, kalnuose 
gi turime ganyklas, girias. Da
bar da galima gauti nuo rando že
mę už dyką, bet kaip ilgai teip da- 
lįs, nežinia. Žemė yra gera, čia 
pat plaukia upė, t. v. Salmon Ri- 
ver, kurioj daugybė žuvių randasi. 
Kas mėgsta žuvauti arba medžioti, 
turi čia puikią vietą, kadangi gi
riose yra meškų, briedžių ir kito
kių didelių ir mažų laukinių žvė
rių. Vieta, kurioj aš apsigyvenau, 
yra apie 8 mylias nuo jūrių.

Vm. Kangiser.

užkapotos nagaikoms, Polivanov 
gi ir Novickį likos ant myrio prj. 
sūdyti. Galiaus myrio bausmę 
Polmanovui atmainyta ant amžiao 
kalėjimo Schluesselburgo tvirty. 
nėj, Novidkiui — ant 12 metų ka
torgos į Siberijos kastynes. p0 
20 metų kalėjimo Polivanov perei. 
tuose metuose likos teipgi j Sibe- 
riją išsiųstas; iš čia jam ir pasise
kė pabėgti. Bet matomai kančios, 
kokias jis per tą laiką nuo 
maskoliškų budelių turėjo n ūke®, 
tėti, užnuodijo jam visai gyveni
mą, kadangi ir ištrukęs ant liuosy- 
bės jis negalėjo jau juomi pasi- 
džiaugti.

kais prietarais a|»dumia.
(>mah irtis.

Iš Cleveland, Otiio.
Čia likos sutvertą Lietuviška

|| Prancūzijos karės ministeris 
Andree nori įvesti daug reformų 
froncuziškoj armijoj. Tarp kitų 
projektų reformų jis reikalauja vi
siško panaikinimo kariškos muzi
kos, idant tokiu budu sumažinti 
viešpatystės kaštus ant užlaikymo 
armijos. Tas projektas sutiko 
smarkią appoziciją. Vienas ii 
maž-daug prilankesnių to projekto 
priešininkų, deputatas Mersiny, I 
pripažinsta vienog reikalingumą 
sumažinti išdavimus ant užlaikymo 
kariaunų ir jis pataria ne panaiki* . 
nimui, bet tik sumažinimui muzi
kantų skaitliaus. Jis proponuoją, 
kad ant toliaus savo muziką turėtų 
pe kiekvienas pulkas, bet kiek via. 
na divizija; prie to skaitlius muzi
kantų -turi būt sumažintas - 
nuo 60ant3<>ypatų. Dadar Irane ožiš
koj armijoj randasi200muzikų,abel- 
nas gi muzikantų skaitlius siekią 
12 tūkstančių žmonių. Sulyg Mer- 
siny’o projekto, tą skaitlių reiktų 

. Kadangi da
bar vien ant muzikos randui reikia 1

Iš Chicago, UI.
Rugpiučio 30 d. vietinė V. Ku

dirkos Teatrališka Draugystė laikė 
savo mėnesinį susirinkimą, ant ku
rio likos nutarta ant 1 d. lapkričio 
atlošti komediją „Dėdė atvažia
vo”. Nors į tą draugystę priguli 
visai mažas sąnarių skaitlius, l»t 
kaip kame ji pralenkia ir dideles 
lietuviškas dr-stes su dideliais ka
pitalais. Ji yra antra po Jaunų . . 
Amer. Lietuvi, Pa.ilinksmiuimo '“1
kliubo draugyste, kuri aukauja iš - . . ., ....
savo kasos sumelę ant tautiškų lSduot’ aP‘e 3 mil')onus frankų ant 
reikalų, būtinai: ž2 į kankintinių j ^umažmus jos skaitlių,
kasą, >2 moksląeiviams „Aušros" *«noma, viešpatystė užčėdytų ne- 
Dr-stės fondan ir >1 Vištaliui. Ma- maM sumą, kūną galėtų sunaudo- 
ža tai auka, bet draugystei esant b ant svarbesnių reikalų, 
ne turtingai, aukauja kiek gali. — .
Kudirkos dr-tės mūriais vra lošti » Maskolijoj vėl rengiama kova 
teatrus ir lavintis dainose, dalį-gi Pr,e5 *ydus' Pohdjos šefas Lo- 
pelno aukauti tautiškiems reika- Pušin nuv>ko i Odes4 ir 
lams.

Nors nenorėdama turiu pridurti
visokias rodąs su policijos virki' 
ninkais ir šnipais. Suareštuota

• Truputi apsigavo.
New York. Prieš porą mėne

sių ant naftinio garlaivio, priklau
sančio naftos kompanijai iš Bayon- 
ne, N. J., užgimė ugnis, todėl gar
laivį tuojau nuvilkta į užtaką, kad 
jis ten sudegtų, nepaliečiant kitų 
laivų, kadangi degantį jau negali
ma buvo išgelbėti. Savininkai 
garlaivio, manydami, kad viskas 
sudegė, laivo liekanas pardavė už 
1800 doliarų, bet dabar pasirodė, 
kad svarbiausia laivo įkrova, taigi 
nafta, kurios ant laivo buvo vertės 
ant 40 tūkstančių doliarų, išliko 
visai ugnies nekliudyta. Gaila 
dabar kompanijai, kad teip paikai 
apsigavo, bet jau po laikui.

Sulaikyti filtpieniecziai.
San Francisco, Cal. Čianykš- 

tis ateivių užveizdas sulaikė apie 
trisdešimt filipiniečių, atvykusių iš 
Manillės ant garlaivio „Sherman". 
Jie mat norėjo keliauti į St. Louis 
jieškotis uždarbių prie parengimo 
visasvietinės parodos, bet kadangi 
nė viens iš jų jau neturėjo nė cen
to, tai imigracijos užvezdas nuta
rė gražinti juos atgal į Manillę, 
idant tokiu budu jie ne taptų sun
kenybe čianykščiams Amerikos 
ukėsams. Kad atvykusiejie filipi
niečiai yra Suvienytų Valstijų val
diniais, apie tai imigracijos užveiz
das nepaiso.

Isz kalėjimo paliego.

Frankfort, Ky. Čianykščiame 
kalėjime sėdėjo trįs negrai, nusū
dyti už yvairias vagystas ir žmog
žudystes. Pereitą nedėlią jie išsi
laužė iš kalėjimo, sumušė kalėjimo 
sargą ir pabėgo. Policija parengė 
ant pabėgėlių medžionę.

Musztynes štraikierių su skab-

Victor, Colo. Nepasiliaujant 
Čianykščių kalnakasių straikui, 
kastynių savininkai parsigabeno iš 
Minnesotos nepriklausančius į uni
ją darbininkus ir pastatė juos prie 
darbo ant štraikierių vietos. Pe
reitą subatą, kada skabsai, apleidę 
kastynes.ėjo namo, užpuolė ant jų 
apie 500 štraikierių. Prasidėjo 
kruvinos muštynės, kuriose kelio
liką skabsų smarkiai sužeista. 
Tiems vienog į pagelbą pribuvo 
milicija, kuri galiaus štraikierius 
išvaikė. Generalas Chase apreiš
kė, kad milicija iš štraiko apimtos 
apygardos nepasitrauks teip ilgai, 
pakol Štraikieriai ne susitaikys su 
kastynių savininkais.

Gaisrai
Baltimore, Mp. Ugnies likos 

čia išnaikintas didelis fabrikas Ra- 
sin Monumentai Fertilizer Co. ir

Milwaukee, Wts. Ant nulaiky
tos čia škalbinyčių savininkų kon
vencijos daryta rodąs apie suorga
nizavimą visų Šalies škalbinyčių 
savininkų. Nutarta vienog visus 
to naujo trusto projektus apdirbti 
ant sekančios konvencijos, kuri 
neužilgio atsibus Kansas Cityj.

’ St. Louis, Mo. Pęreitą se
redą suštraikavo čia visi telegra- 
mus išnešiojanti vaikai, t.v. ,,mes- 
senger boys". Reikalauja jie pa
didinimo mokesties ant 3 centų už 
valandą. Kompanija Western 
Union Telegraph Co. Štraikierių 
reikalavimus atmetė ir telegra- 
mams išnešioti nusamdė kelioliką 
suaugusių vaikinų.

* New Ori.eans, La. Čia pa
kėlė štraiką dirbantiejie ant pirk
liškų laivų darbininkai. Įširdę kom
panijos nutarė visus unionistus 
prašalinti nuo darbo, o jų vietas 
apsodinti neprigulinčiais į darbi
ninkiškas organizacijas skabsais.

1 Chicago, III. Dirbanti kom
panijos Nortwestem vagonų dirb
tuvės darbinikai, skaitliuje 8000, 
pareikalavo padidinimo mokesties. 
Kompanija pakvietė unijos komi
tetą ant tarybų. Rasi dalykai pa
sibaigs be štraiko.

I Sha.mokin, Pa. Anglių kasty- 
nės Camron ir Luke Fidler, ku
riose dirbo apie 25Q0 darbininkų, 
likos ant neprubežiuoto laiko už
darytos. Kaipo priežastį paduo
da apsistojimą anglių pirklystės.

1 Philadelphia, Pa. Apie 3000 
darbininkų, dirbančių vietinėse 
kaurų audinyčiose,kurie per devy
nis mėnesius štraikavo, sugrįžo 
dabar prie darbo. Štraiko 
mėjo.

ne lai*

ISZ -
Lietu viszku dirvų.
Iš So. Omaha, Nebr.

Smagu darosi ant šisdies, skai
tant laikraščiuose apie krutėjimą 
lietuvių kituose miestuose, kaip 
jie ant tautiškos dirvos triusiasi ir 
nesigaili aukų tautiškiems reika
lams. Pas mus otnahiečius vie
nog to nėra, jie ne tik pats neau
kauja, bet da aukaujančių ne
apkenčia.
Matulaičiui, musų žmonelės tuo
jau suskundė jam vieną tautietį už 
tai, kad jis paaukavęs kelis centus 
ant tautiškų reikalų. Kunigas pa
klausė, ar jis einąs spaviednės, ir 
kada gavo atsakymą, kad eina, 
pridūrė: tai esąs pušliupisl Nega-

Atsilankfus čia kn.

Iš Springtield. III-
Miestas Springfield guli ant put' 

kios, akim neapmatomos lygumos, i gėda dagi garsintis-per lietuviškus 
apjuostas derlingos žemės juo- Į laikraščius? .Vyručiai, pasigai- 
stoms ir šmoteliais ošiančių kru-1 lėkite sau bereikalingo triūso apie 
mų. Lietuvių gyvena čia pusė-1 švietimą lietuvių ir platinimą lietu- 
tinas Iki re lis, dirlui paprastai! vystės: tie, kuriuos norėsite Ijrie- 
vietinėse anglių kastynėse. Kaip Į sti, be abejonės turės daugiau ap- 
visur, teip ir čia lietuvių rasi viso- Į švietimo ir supratimo tautiškų rei
kto supratimo, visokios spalvos. Į kalų, negu lietuviŠkos-ekonomiŠ- 
Vieni iš jų myli skaitymą, rūpinasi l kos-lenkiško- Związko-draugystės 
juo labiau savp protą apšviesti, | Švietylai. Aklas nedali ma- 
nesigėdi savo vardo kaipo lietuvio, tančiam kelią rodyti. Ra.). Drau- 
kiti vėl skęsta tamsybėj, nesiruj^- gystė likos suorganizuota per — 
na apie nieką daugiau, 1 
apie savę patį, apie savo vietą dar
be, tautos reikalų jie nesupranta, 
nė nenori apie juos nieko žinoti. 
Prakilnesniejie užlaiko yvairius 
laikraščius ir knygas, savo liuosą 
nuo darbo laiką praleidžia ant blogai dirbant, kas sykisj auga čia 
skaitymų, ant apsipažinimo suLie- įj skaitlius lietuvių, atkeliaujančių 
tuvos istorija, su dabartiniais jos ant uždarbių.
reikalais, kuomet nemėgstantiejie koks nors tautiškas supratimas čia- 
Šviesos užsiima tuštybėms, gir
tuokliavimais, kaziravimu etc. I laipsnio, teip kad net angliški laik- 
Buvo rengiama sutverti lietuvišką raŠčiai tankiai aprašinėja nepagir- 
politžką draugystę po vardu „Lie- tinus darbus lietuvių <nqrs papra- 
tuvos Sūnų”, kad tokiu budu pra- štai juos „polonderiais" vadina), 
dėti ką nors ant politikos lauko j kas gimdo tarp čianykščių anglijo-

kaip tik pestį N. F. Martišausko*. 
Julius A. VVitkoff, 

561 Hamilton st.

dirbti, bet tam atsirado daug prie
šininkų. Kaip tik išgirdo žodį 
,,tauta", kai-kurie tuojau pradėjo 
visa gerkle rėkti: ,,Kas tautietis? 
Tai veršis, tai bedievis! Nereikia 
tokios draugystės!" Priešginos 
rado daug sau pasekėjų ir drau
gystė ne užsimezgė. Mat Spring- 
fielde yra net tokių lietuvių, kurie 
ne žino nė kas yra tautietis. To
ki susiėję, paprastai šnekasi apie 
burtus, apie raganas ir raganius, 
apie velaius ir vaidilius, o prisi
šnekėję visokių niekų, vakare,

ru-

IšStoiighton, Mass.
Stonghtono dirbtuvėmis ne visai

Doriškas, vienog ir

nykščių stovi da ant žemiausio

nų neapykantą visų ateivių,ypatin
gai gi „polenderių." ' f

Laike apvaikščiojimo darbinin
kų šventės t. v. „Latpr Day”, 
tarp Čianykščių užsigėrųsių lietu
vių užgimė paprastos peštynės, 
laike kurių vienam iš besipešančių 
lietuvių gerokai apskaldė galvą. 
Girdėtis buvo ir šūviai iš revolve
rių, bet rodos nieko kulkos ne su
žeidė. Apkultasis likos nugaben
tas į ligonbutį^ o šovėjas — į kalė
jimą iki sudui. Iki bylos perkra- 
tinėjimui praeis keli mėnesiai ir per 

kaip maži vaikai, bijose (? Rd.) iš I visą tą laiką suareštuotasis turės 
kambario laukan išeiti, kad bent kalėjime sėdėti. Tą pačią da die- 
koks velnias ar bužys nepasirody
tų. Jei kas tokių paklausia, ko
kios tautos, tai vienas atsako kad 
polenderis, arba „ruskis”, kitas 
vėl drąsiai atsako kad katalikas!

Skaitytojas.

ną žmogelis rengėsi į Lietuvą iš
važiuoti, kur jo laukia moteris su 
keletu vaikų, o dabar, už savo pai
kumą, žmogus turės gal ir labai 
skaudžiai nukentėti. Vįs tai mat 
vaisiai musų tamsybės.

IŠ PottSVillftK, P* , kalejl- Slorightometis.

Iš Shenectady, N. Y.
Rugsėjo 5 dieną čianykštė šv. 

Kazimiero draugystė turėjo savo 
pikniką. Diena buvo graži ir žmo
nių pribuvo gana daug. Suvalgy-

mo.
Jau pereituose metuose buvo 

patalpintas „Lietuvoj” ir „Vieny
bėj” meldimas iš Pottsvillės kalė
jimo, kad geros valios tautiečiai
paaukautų po kokią knygutę sė- ta daug, išgerta da daugiau viso- 
dintiems kalėjime lietuviams. Ant 
kalinių prašymo „Lietuvos” išlei- 
stuvė paaukavo 18 yvairaus turi
nio knygelių ir p. Rutkus iš Chica- 
gos prisiuntė 8 knygelės, už ką 
mes nuoširdžiai dėkavojame. Tu
rėdami daug liuoso laiko, norėtu
mėm jį ant ko nors sunaudoti, 
geriausiai gi mes jį galėtumėm 
praleisti ant skaitymų gerų lie
tuviškų raštų. Skaitymas blaivi
nančių protą knygų ir laikraščių 
pastatys mus i

rsors nenorėdama tunu priaurri, r - — —
kad skaitlius prakilnesnių Chica-idau^^? yP®ty» ypatingai žydų.
goj lietuvių, besitriusiančių ant Policija mano, kad ji susekus pė- 
tautiŠkos dirvos, yra labai aprube- da\ autorių revoliucijiškų raštų* 
žiuotas. Apart pastatvmo keleto kur^ Paskotintome laike nesuskai- | 
bažnyčių irpalocių kunigams, dar- Į’“ egzenpliorių skaitliuje iš- į 
bų su prakilnesniais mieriais nu- platinta tarą’ visų pietinės Mas k o- 9 
veikta labai mažai. Stoka mat ‘‘i05 Gyventojų. Manoma,kad poli- | 
darbininkų. Da su vyrais Šeip- į cįja iau tur* s*'0 rankose surašą J 
teip, bet tų biednų moterų —- var- ' Odesos revoliucijonierių. Ant j 
giai rasi daugiau per {lenkias, su
prantančias tautos ir draugijos .rei
kalus, nors čia gyvenančių lietuvių 
skaitome dešimtimis tūkstančių.
Moterėlės, ar negeriau butų, kad 
nors sykį pasijudiiitumėt iš savo 
vangumo ir prietarų, o pradėtumėt 
skaityti apšviečiančias protą kny
gelės ir apsipažintumėt su savo 
pareigoms kaipo žmogaus. Geis- 
stina teipgi butų, kad lietuvaitės 
ir jauni vvrai, turinti gabumą ant 
dainavimo ir teatrų perstatymo, 
prisirašytų prie Kudirkos dr-tės. 
Esant didesniam būreliui galėtu
mėm daugiau ir ant musų tautos 
labo nuveikti ir patys labiau išsi
tobulinti, perstatant geresnes dra
mas ant scenos ir mokinanties dai
nų, ko mums Chicagoj jaučiasi di
delė stoka.

šito suareštuotų politiškų prasikal- , 
i telių skaitliaus,randasi90 nuošimčių 
žydų.Vidaus dalykų ministeris Plė
vė išsitarė, kad jis ilgai jieŠkojęs 
pragumų, su kurių pagelba Mas- 
-kolija galėtų atsikratyti žydų, o 
dabar jis tokį vaistą suradęs. Gan
das eina, buk neužilgio Maskolijoj 
atsibusianti speciališka ministeri
jos komiteto konferencija, ant ku
rios busią apdirbti nauji ir labai 
aštrus aprubežiavimai tos dalelės 
liuosybės, kokia da iki Šiol galėjo 
Maskoliuos žydai naudotis, 
džia mat užsigeidė būtinai 
naikinti.

Val
iuos iš

M. Lietuvė.

Isz visur,
II Mieste Lorient, Prancūzijoj, 

nusižudė rusiškas revoliucijonierius 
Petras Polivanow. Iš palikto jo 
rašto matyti, kad jis buvo išsių
stas į Siberiją, bet iš ten jam pasi
sekė pabėgti. Polivanov prigulė
jo prie karščiausių rusiškų revoliu- 
cijonierių, į kurių eiles pateko jis 
da būdams gimnazistif. 1874 me
tuose suorganizavo jis slaptą drau
gystėj, kurios mieriu buvo platin
ti revoliucijišką propagandą tarp 
fabrikų darbininkų. Kada po ke
leto metų,dėlei skaitlingų areštavi
mų, draugystė pakriko, Polivanov 
susinešė su kitoms slaptoms organi
zacijoms ir toliaus vedė agitaciją 
tarp darbininkų. Laike, kada mer
gelė Viera Zasulič, žinoma iš savo 
pasikėsėjimo užmušti žandarų še
fą Trepovą (1878 m.) po ištei
sinimų likos, ant valdžios paliepi
mo, iš naujo suareštuota, Poliva
nov buvo tuosyk Peterburge ir 
prigulėjo prie ratelio tų, kurie ją 
iŠ žandarų nagų ištraukė. Jis vi
sada buvo pirmas demonstracijose 
prieš valdžią ir daug laiko buvo 
pašventęs agitacijai tarp kaimiečių. 
Neužilgio jis likos iš Peterburgo 
prašalintas ir atiduotas policijos 
priežiūrai. 1880 m. jis vienog su
grįžo į Peterburgą ir su keletu sa
vo draugų revoliucijonistų rengėsi 
čia sutverti organizaciją, kuri užsi
imtų vien išliuosavimu politiškų 
prasikaltėlių iš kalėjimų Siberijos. 
Pirmto jis vienog užmanė, su pa
gelba pabėgusio iš Siberijos darbi
ninko Raikos, išgelbėti iš kalėjimo 
tūlą Novickį. Užmanymas jau bu
vo jam kaip ir pasisekęs, bet ne
laimingas atsitikimas prapuldė 
juos visus: vežimas, kuriame Poli
vanov su Novickiu ir Raiko norė
jo pabėgti nuo besigenančios po-

II Italijoj, kai-kuriose 
užgimė valsčionių maištai, 
pilloj apie 300 kaimiečių 
ant kunigaikščio Pbiggi valdybų, 
reikalaudami, kad kunigaikštis dalį 
savo žemės plotų pavestų kaimie
čiams. Kunigaikštis pasišaukė į 
pagelbą pulką kariaunos, kuri 
žmonės privertė pasitraukti. Tas 
pats įvyko valdybose kunigaikščio 
Torlonio, ant kurio užpuolė ape 
400 valsčionių. Čia teip jau buvo 
į pagelba kviesta kariauna. Pavie- 
tyj Castelnuovo 900 valsčionių, 
apsiginklavę dalgiais ir pagaliais, 
užpuolė ant kunigaikščio Piombi- 
no dvaro, reikalaudami, kad neap
dirbami dvaro plotai butų užleisti 
valsčionims, kuriuos jie norį iš
vien apdirbinėti ir pelną lygiai 
tarp savęs dalintis. Pašaukta ka
riauna užpuolikus išvaikė, prie ko 
daugelį žmonių sužeidė.

virtose, 
Arros- 

uzpuolė

II Pereitą nedėlią popiežius Pius 
X priėmė Vatikane 2000 piligrimų* 
daugiausiai darbininkų. Laike pri
ėmimo jis graudeno darbininkus 
ganėdintis savo likimu ir gyvenimo 
sanlygoms, nekelti kovos prieš 
darbdavius-kapitalistus, nesiprie
šinti svietiškai ir dvasiškai val
džioms, kurias patsai Pons Dievą 
pastatęs žmonėms valdyti ir apie 
jų reikalus ir labą rūpintis; rūpin
tis apie išauklėjimą savo vaikų 
baimėje Dievo, o už tai augčiao- 
sias Sutvertojas išliesęs ant jų visą 
savo mylistų gausą.

kių gėrimų, per ką draugystė už
pelnė ne mažai pinigėlių (kiek iš 
to pelno draugystė paskyrė tautos 
reikalams, pvz. šelpimui moksląei- 
vių į ,,Aušros" dr-ės fondą? Rd.). 
Piknikas atsibuvo labai, gražiai, 
be jokių vaidų ir muštynių, kas 
labai retai laike panašių lietuvių 
pokilių atsitinka. Geistina tik, 
kad čianykščiai lietuviai pradėtų 
labiau ir ant tautiškos <"

Knygų ir luiniasviu tėti, kadangi ikišiol lietuvių judė-
ant doresnių pama-1 jimas čia visai nęžymus, apie jų Į Raiko į valandą laiko buvo myriop

x os ru- j |įjos,ant ulyįįO8 užsisukimo apsivo- 
tuviu ludė- įr jįe vįsj pateko : žandarų nagus.

II Niše, Serbijoj, įvyko nauji 
maištai. Suareštuota kelioliką ofi- 
cierų, kurie antru atveju buvo per 
laišką atsišaukę pas Serbijos ka
ralių Petrą, reikalaudami nubaudi
mo užmušėjų karalius Aleksandro 
ir jo moteries Dragos. Keletas 
oficierų, kaip telegramai praneša* 
rengiasi su savo regimentais trauk
ti į Belgradą ir per spėką priver
sti valdžią išpildyti jų reikalavi
mus.

H Rio de Janeiro, Brazilijos so- 
stapilėj, suštraikavo 20 tūkstančių 
darbininkų, reikalaudami įvesdini
mo 8 valandų darbo dienos ir padi
dinimo mokesties skalės..



LIETUVA
| Bukarešte, vietinio universite

to studentą; nulaikė skaitlingą su
sina kimą, idant užprotestuoti prieš 
Ifocedonijos pasikėlėlių ir turkų 
atpildytas nedorybes Rumunijoj. į 
Po susirinkimo studentai sudarė 
demonstracijas ties Bulgarijos ir 
Turkijos konsulatais. Pribuvus po
rcija demonstrantus išvaiki ir dau
gelį )U suareštavo.

|į Maskoliškas randas pagarsino 
atmainas ir papildymus padavady- 
jimuose apie išsintinėjimą svetim
šalių iš Maskolijos rubežių. Su- 
hg naujais padavadijimais, praŠa- ' 
tinti iš Maskolijos svetimšaliečius 
turi tiesą tik ypdaus dalykų mini- 
steris ir, su caro pavelyjimu, ka
rts ministeris iš jam pavestų paru- 
bežinių apskričių.

H Anot oficiališkų pranešimų, 
užgimusioj' Manastiriaus apskrity] 
kovoj pasikėlėlių su turkų kariau
noms, Šimtas pasikėlėlių užmušta. 
ir dvigubai tiek sužeista. Ties 
Kirtę vo turkai užmušė 90 pasikė
lėlių ir atėmė nuo jų dvi kanuoli. 
Kovose tie&Gorica ir Isvor. užmuš
ta po 40 pasikėlėlių.

Bedievis.
Nedėldienis. Bažnyčia pilna, 

tarytum- prikimšta, susirinkusių 
žmonių. Paprastos nedėlinės ba
žnytinės apeigos su paprastu 
triukšmu prasidėjo. Tarp vargo
nų gaudimo, žmonių ošimo, skam
bėjimo varpelių visubalsiausiai 
girdėt burbulo Čiarškėjimas. Tai 
Šveistorius kokiam ten ponui terp 
suklaupusios minios daro kelią. 
Žmonės, ypač moters, išgirdę už
pakalyj savęs gerai žinomą čiarŠ- 
kėjimą burbulo ir piktą Šveisto- 
riaus „traukitės’’, skubiai pakilę 
spyrėsi į šalis, irdamos alkūnėmis. 
Bet sunku akimirksnyj pavaryt į 
šalį suklaupusią, susispaudusią mi
nią! Įtūžęs sveistorius puolės 
pats prie darbo: stipriomis ranko
mis, čiarŠkindamas burbulą, rėk
damas, plusdamas, pradėjo stum
dyt, svaidyt, daužyt ’ aplinkines 
moteris. Ir ką? padarė ponui ke
lią: platų, liuosą, smagų lygi pa
čiam altoriui. Ponas, regėdamas 
tą garbę, kurią jam stengės ati
duoti bažnyčia, ėjo išlėto, kad 
svietas užtėmytų jo vertę, ėjo sta
čiai prie altoriaus, artyn prie Die
vo! O moters? Apstumdytos, ap-

y Turkiškas ambasadorius Vin- 
dobonoj, Nedin Bei, aplaikė kele
tą smagių žandinių nuo Djeved 
Abdul Bei, turkiško gydytojo prie 
ambasados. Mat, anot daktaro 
pasakojimų, ambasadorius tankiai 
denuncijuodavęs jį sultanui, per 
ką jis'iki šiol negalėjęs įgyti sau 
geresnės^ vietos sultano tarnystoje.

r fi Iš Bulgarijos praneša j „Petit 
Journal", kad kunigaikštis Ferdi
nandas savo pily j Euainograde gy
venąs kaip koks kalinys. Iš pfdo- 
ciaus esąs išvestas požeminis ke
lias į laukus, kuriuo, atsitikus pa
vojui. kunigaikštis galėtų pabėgti.

I || Tūlose Vestfalijos dalyse užgi
mė tvanai, padarydami gyvento
jams daug pragaišties. Essen ir 
aplinkiniai kaimai likos vandens 

- apsemti teip, kad žmonės turėjo 
apleisti namus ir j ieškotis sauses
nių vietų.

H Italijos valdžios oticiališkai 
pranešė į Vindoboną, jog trįs ,,ži- 

, nom.1’’ itališki anarchistai iškeliavę 
į Austriją, kurių reikią pasisaugo
ti, nes,’ girdi, nežinia su kokiais

■ mieriais jie ten kehaują.

|| Apie šimtą žydiškų darbinin- 
e kų apleidžia miestą Cardiff, Vali- 
į jos grafystėj, Anglijoj, ir iškeliau- 

ja į Suvienytas Valstijas. Pasku- 
įttmiame laike mat prasidėjo čia 
E'smarkus antisemitiškas judėjimas.

* || Elizavetpoliuje, Užkaukazėje, 
F tulbj armėniškoj bažnyčioj užgimė 
£ kruvinos muštynės. Tvarkai jvyk- 

dinti atvyko policija, kuri septy
nias ypatas užmušė ir 27 sunkiau 
ir lengviau sužeidė.

į- l| Ant Bahama salų, Vakarinėse 
į Indi jose, siautė smarkios audros, 

.4 kurios daugybę pragaišties pridir
bo. Laukai, ir sodai likos išpustė- 
ti, daugybę namų išardyta ir žmo
nių užmušta.

K II Aleksandropoliuj, . ant Kau- 
Hkazo, likos dienos laike ant uly- 
pėios nudurtas stačiatikių vyskupas 
į Vasiley. Užmušėjas pabėgo. Me- 
I narna, kad tą darbą atlikęs arine- 

nietis..
------- ;------------

g II Atėnuose, Grekijoj, laike mu- 
g aicipališkų rinkimų užgimė žmonių 

muštynes ant ulyčių. Apie ketu- 
L rioliką žmonių užmušta ir daugybę 
įnužeista. - '

II Mieste Baku, Maskolijoj, už
gimė kruvinos, muštynės armėnų 
su kareiviais. Keturi armėnai li
kos užmušti, o sužeistų radosi apie 
13 ypatų.

II Iš Serbijos praneša,jogKragu- 
javace tapęs susektas naujas ka
rkas suokalbis prieš karalių Pet
rą. Kelioliką oficierų suareštuo-Kelioliką oficierų suareštuo

g H Ant sušelpimo nukentėjusių iš 
Į priežasties tvanų Galicijos ir kitų 
I provincijų gyventojų, Austrijos 
| randas paskyrė 15 milijonų kronų.

■ II Laike siautusių Anglijos pa-
Ekraščiuose audrų pražuvo trans- 
I portinis angliškas garlaivis, gabe- 
I nantis kareivius į Indijas.

ti Iš Hongkong praneša, jog ne
toli nuo ten ant jūrių pražuvęs tū
tas garlaivis, o su juom drauge 100 
žmonių nuskendo.

'II Už išjuokimą žydų tikėjimo, 
Berlyne likos suareštuotas ir ant 8 
mėnesių į kalėjimą nusūdytas raš
tininkas Povilas Koch.

Nauja knyga.
Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 

verte Dras A; Baoeviczia, spauda „Lie
tuvos” Chicago, puslapiu 209. Knygele 
su daugeliu ptveiksleliu: gyvuliu, vaba
lu, žaviu, žmonių, medžią ir akmenų, 
trampai, atšakiai ir suprantamai izzaizz- 
kiną mums gamtos istorija, ypacs tuos 
dalykus, kuriuos kiekvienas žmogus pri
valo suprasti. Preke.............................. 50c

kultos, patyloms keikdamos piktą 
šveistorių; vėl užklaupė kelią, ku- 
riuomi teikėsi pereiti ponas. Bet 
jįjį argi nepalietė moterų ’ keiks
mas? Et, kur tau! jug matė ko
kią jam garbę atiduoda bažnyčia!

— Jug jis ponas, tai teip ir rei
kia, — manė minia. Tik vienas 
žmogus, stovintis netoli durų, prie 
sienos, kitaip temąstė. Nesimel-
dė, negiedojo jis. Atsirėmęs į 
sieną alkūne stovėjo jis kaip sta
bas ir mąstė.

Staiga krūptelėjo. Kas Čia? vėl 
burbulo Čiarškėjimas! Žiuri —- po 
bažnyčią vaikščioja su skardine 
klebonas, skatikus nuo žmonių 
rankiodamas, o pirma jo eina švei
storius, darydamasjam kelią. Ir 
pro „bedievį" (teip jį vadindavo 
klebonas, teip ir mes jį vadįsime) 
teko su skardine praeiti klebonui. 
Metęs į jį porą grūmojančių žvilg
terėjimų, mušėsi į šalį, tarytum 
bijodamas jo dasilytėjimu sutepti 
savo šventenybę. Patėmijo tai 
„bedievis”. Ant išbalusio jo vei
do išsimušė vos pasergima rausva 
ir nežymiai rūstumas suraukė ka
ktą.

Nesuteikė vaikinas su klebonu 
iš seno. Buvo tai vienas iš tų, 
kurie nemėto savo skatikus į skar
dinę klebono, kurie išdrįsta pėtny- 
čioj valgyti mėsą ir kritikuoti blo
gus kunigų darbus. Pykino tai 
baisiai kleboną. Labiausia jis 
niršo ant jo už porą koresponden
cijų, papeikiančių jo y pa tą ir pa
talpintų „bedieviškame” laikraš
tyj-

— Tai darbas to Šuns šmoto, tos 
velnio sėklos, to bedievio, — ma
nydavo klebonas. —■ Na, palauk..

Ir pradėjo klebonas jį persekio
ti: skundė policijai, bet nesulauk
damas pageidautinų pasekmių sa
vo skundp, šmeižė jį prieš žmones, 
turinčius su juomi susinėsimus, 
gąsdino Dievo rūstybe, velnio 
sėkla, kuria buk jis juos užkrėsiąs. 
„Bedievis” gerai žinojo apie tuos 
visus klebono darbus, vien og ne- 
stengės mokėti jam tuopat skati
ku. Bet klebono malonės ir gi ne- 
jieškojo.

Kada klebonas su skardine nuo 
jo atsitolino, jis vėl paskendo 
mintyse. Mąstė apie tai, ar gerai 
daro „bažnyčia"., išskirdama iš- 
augštindama vienus, o skriausda
ma, nužemindama kitus; ar gerai 
ji daro rankiodama nuo žmonių 
skatikus laike meldimo; mąstė ir 
apie tai, ar teisingai pasielgė kle
bonas jį skųsdamas policijai, jį 
persekiodamas.«.. J ieškojo prie
žasčių teisinančių kleboną, bet ne
surado. Savę kaltino; kaipo žmo
gų neklausantį „bažnyčios” pri
sakymų; bet veltui.

— Esi nekaltas, nekaltas, — 
kalbėjo jam sanžinės balsas.

— O kas kaltas?
• — Tas, kuris vardan Dievo ap- 
lupa žmones; kuris Jo mylistas 
pardavinėja varguoliams; kuris iš 
namų Dievo padarė turgavietę; 
kuris neteisiai plėšia tavo garbę! — 
kalbėjo protas.

— Tai jis, klebonas, — tyliai ta
rė „bedievis”: — daug daro jis 
blogo, o su blogu turime kariauti.

Staiga savo minčių tarytum išsi
gando.

— Gana — tarė, — jug čia Die
vo namai!

Ir ant atsakymo, tarp giesminin
kų balsų ir vargonų gaudimo išgir
do skambėjimą skatikų — skatikų 
mestų į klebono skardinę.

— Ne, čia vieta pelno, čia tur
gavietė — atsiduso karčiai nusi
šypsojęs. — O žmopės sueina čia 
— melstis.... Kam? Ar gi tam 
Dievui, kuris vilioja nuo jųjų pas
kutinį skatiką per rankąs savo 
tarno, kuris savo akivaizdoj didž
turčius augština, o beturčius žemi
na?__;

Pakėlė galvą ir apsidairė po 
bažnyčią. Žmonės meldės — ne 
širdimis, bet žodžiais.

Antai mergelė įkibus į malda
knygę; rodos, apie nieką nemąsto, 
o vienog vos - vos pasergimai jos 
akys atkreiptos ant stovinčio ten 
pas suolą jaunikaičio.

Antai davatka visomis spėkomis

stengiasi ašaromis suvilginti iš
džiūvusį veidą, idant parodyti 
svietui savo didį gailestį už nuo
dėmes. Bet veltui: ašarų trūksta, 
o į galvą smelkiasi mintys, kaip 
Šiądien ji prisimeilins prie kunigė
lio, kuo kunigėlis ją vaišins....

Štai senis garsiai, kaip žirnius, 
poterius beria, bet mintimis kas- 
žin kur klajoja.

O ponas? Snuduriuoja sau ant 
minkštos kresės ir mąsto apie ska
nius pietus, laukiančius jo klebo
nijoj.

Troškus pasidarė „bedieviui” ba
žnyčios oras,bet išeiti nedrįso. Lau
kė pabaigos apeigų.

Prasidėjo pamokslas.
Ne suraminimą jis atnešė žmo

nėms, ne žodžius mokslo jie išgir
do iš kunigo lupų, bet keikimą 
grieŠnikų, perkunavimą bedievių 
ir visų neprielankių kunigų gešef- 
tams ypatų; tik baisybes pragaro 
jiems piešė Kristaus tarnas.

— Ne, —• mąstė „bedievis” — 
žiauriausias žmogus pikčiausią sa
vo priešą teip nekankintų, kaip 
mėgsta kankinti, pagal kunigo žo
džius, tas maloniausias Dievas, ta 
tobuliausia Esybė paklydusią, ma
žai teišmanančią savo avelę, kan
kinti per amžius....

Ne, nėra tokio - žemo, biauraus, 
despotiško kankintojo žmonių ana
me sviete, ne, nėra!

Įsikarščiavęs kunigas Sutverto- 
ją vis baisesniu ir žiauresniu terio- 
niu —kankintoju nelaimingos žmo
nių giminės perstatinėjo.

Ir atsiminė „bedievis” kaip 
Viešpats baudė už griekus tūlą be
turtei], kada ant vienatinės jojo 
karvutės užleido ligą, ir kaip žmo
gelis, sukrapštęs paskutinius ska
tikus, nunešė juos ant mišių, kle
bonui.

— O ant kokios, panie, intenci
jos? — klausia klebonas.

— Tai jau, prabaŠtėli, mano kar
vutė susirgo, tai kad Dievas svei
katą jai duotų, tebus ant tos inten
cijos. > -

— Gerai, laitai gerai! — pagyrė 
klebonas: — visados Šaukis Dievo 
pagelbos.

Žmogelis papasakojo klebonui, 
kaip jį atkalbinėjęs nuo šios au
kos, patardamas už tuos pinigus 
verčiau parvežti gyvuliui gydytoją 
tas, tas....

— .Tas „bedievis", tas mokslin
čius! — atspėdamas užbaigė klebo
nas. — Tai už jo nuodėmes jus 
Dievas baudžia!

Kada už poros dienų varguolio 
karvutė pagaišo ir jis vėl atsilan
kęs pas kleboną papasakojo jam 
apie savo nelaimę, klebonas Šukte
lėjo:

— Už tavo, panie, ir tų.. .. tų 
bedievių griekus jus Dievas koro- 
ja! Jus nuo Dievo atšalę, jus nuo 
bažnyčios atšalę, jus Dievui ant 
„apieros" gailitės! Lauk, laukan 
iš klebonijos!..

Su liūdna Širdimi grįžo varguo
lis namo, manydamas, kad už sve
timas nuodėmes jį Dievas baudžia, 
kad jo nelaimė paeina nuo to, kad 
neturi iš ko daugiau Dievui „ant 
apieros” nešti, prabaŠčiui. ant mi
šių duoti, kad nemoka Dievo rū
stybės permaldauti....

Bet su da liūdnesne širdim grįžo 
iš bažnyčios „bedievis". Jis ma
tė, kad priežastim visų žmonių ne
laimių ir vargų yra jų tamsumas, 
kad tame tamsume prisimynę sten
giasi juos palaikyti kunigai, ka
dangi iš tamsių vargdienių jie ga
li sau linksmai gyventi įr lobius 
krautis. Vietoj žmones ^mokinti, 
vietoj juos apšviesti, jie siunčia ant 
jų prakeikimą, pragaro kančias 
aname sviete, o tūo tarpu laiko 
juos da baisesniame pragare ant 
šio svieto.

Bedievis, bedievis!
Kas bedievis? Ar tas, kurs ken

čia pats dėlei žmonių nuogandų, 
kurs nepaįsydams ant persekioji
mų visą savo širdį, visą savo ypa- 
tišką* laimę pašventė ant to, kad 
sivo broliams nešti šviesos žiburė
lį, kad pakelti juos iš nupuolimo 
ir vergijos, — ar tas, kurs veidmai
nystėms ir keiksmais stengiasi pa
laikyti savo artymą tamsume, am
žinam prakeikime vien dėl to, kad 
sau ypatišką pelną iš to turėti?....

Pabalda.

Vietines Žinios.
— Pereitą subatą tūlas Ludvik 

Pesant, gyvenantis po num. 358 
West 18 ui.; užmušė savo kaimin- 
ką Marę Špilką. Jis mat žinojo, 
kad Špilka nešiojasi su savim daug 
pinigų, todėl užsimanė juos pasisa
vinti. Pataikęs laiką, kada nieko 
daugiau namie nebuvo, Pesant atė
jo į jos namus ir čia kirtęs jai kele
tą sykių į galvą su lazda, ją užmu
šė. Pinigų jis rado pas ją 200 do- 
liarų, bet nabagas negalėjo iš jų 
pasidžiaugti, kadangi urnai likos 
suareštuotas. Už žmogžudystę, 
pagal Amerikos tiesas, kaltininkas 
baudžiamas mirtim, be abejonės, 
ir užmušėjas Pesant tos baus
mės neišvengs.

— Artilerijos kareivis Whittaker 
iš Forto Sheridan patiko kareivių 
virėją, 69 Caroliną Black, einant iš 
Chicagos namon; užmanė jai eiti 
drauge. Ant Milwaukee av. Wit- 
taker pamatė atbėgantį karą tie

siog ant senelės. Kareivis turėjo 
gana laiko pasitraukti, bet jis to 
nedarė, pirma nuo šenių nutraukė 
senelę, o paskui pats norėjo nu
šokti nuo Šėnių į šalį, bet paslydo 
ir karo ratai jį užmušė ant vietos. 
Jis buvo 22 metų, į kareivišką tar
nystę pasidavė tik berželio mėne
syj šių metų.

— Pašiūrėj ant Dale ulyčios, 
kur buvo sukrautas Šienas, sudegė 
Šešių metų Norman Hiley ir jo 
jaunesnėj! sesuo. Turbut vaikai 
gavo kur brežiukų ir juos brauky
dami, užkrėtė ugnį. Vaikų riks
mo nieks negirdėjo. Kada atbėgo 
ugnagesiai ir ugnį užgesino, rado 
šiene jau tik suanglėjusius vaikų 
kūnelius.

— Ant W. 18 gatvės, pn. 1352 
sugriuvo mediniai namai ir 7 ypa- 
tos likosi užbertos. Ugnagesiai 
ištraukė užgriuvusius; iš jų trįs bu
vo sunkiai sužeisti, keturi gi ap
kulti nepavojingai.

Atsakymas
ant AtMiMaaukimo neva pmldeu- 
to nu sekretorium parapIJoH Ne
kalto PraHideJiino P. Ji. i* z Lour 

den E. St. Lotais, Iii.

Musų diįecezijoį nėra jokių pre
zidentų pagal statutus dijecezijos: 
sekretorius ir kasierius tik gali būt 
iŠ žmonių, o prezidentu kunigas- 
klebonas. Taigi užtatai ir nesuti
kimai Čia jau nuo seniai tęsėsi ne
tik su manim, bet ir su kunigu 
Servetka, buvusiu prieš mano at
važiavimą. Vyskupas yra vokie
tis ir jam nerupi lietuviška bažny
čia < ar vyskupui kitur tas rupi? 
Kd.)

Kunigui Servetkai apleidus 
East St. Louis, vyskujias 
norėjo ikiŠt vokišką kunigą, kol aš 
bučiau neatsiradęs. Dabar ir no
rėtų tą padaryt, bet aš jam pasi
priešinau ir į provą su juom einu, 
pertai jis man negal uždraust pil
dyt kunigo pareigas, kol iš Rymo 
nepareis decizija, Jis gromatą at
siuntė] žmonės ant sustabdymo 
nuo ėjimo į bažnyčią, tikėdamas, 
kad aš žmonių netekęs, nesulaukęs 
decizijos iš Rymo, išvažiuosiu ir 
bus po viskam su mano prova su 
vyskupu. Jis manę spaudė nua 
pats pradžių. Bandė uždraust, kad 
niekas kitose dijecezijos? nekolek- 
tuotų terp lietuvių ant lietuviškos 
bažnyčios E St. Louis,bet tas nepa
sisekė, nes popiežiaus delegatas tą 
jo prisakymą panaikino. Jis laukė 
tik skundų parapijos. Kaip atsirado 
skundikų tuzinas, atbėgęs it le
vas, pradėjo draskyt manę, bet 
jiatiko slonių ir vargei bo ką jis 
padarįs. — Parapijoj pradėjo eit 
viskas parėdke, žmonės jau palio
vė klausyt komitetninkų ir patys 
pamatė jų neteisingą vedimą finan
sų (o kur kunigai tą teisingai da
ro? Rd.); rengėse, griebėse suėst 
kunigą tie komitetninkai. Jau tu
rėjo du kunigu parsivilioję ir tuo
du, apvuostę viską, nė good bye 
nepasakė, išvažiavo atgal. Netei
sybė, kad man yra atimta kunigy
stė. Koks aš buvau, toks ir lieku, 
iki nebus išduota decizija iš Rymo. 
Rašantieji? nežino, bažnytinių pro- 
vų. Tegul nemislina, kad vysku
pas yra vienaitinė galva bažnyčios 
ir ką jis sako, turi kunigas visada 
jo klausyt. Ne, yra daug augšte- 
snių už vyskupą galvų ir kada da
rosi apelacija į jas, turi vyskupas 
laukt ir nieko kunigui negal pada
ryt. Užtatai ir man nieko negalė
jo atimti, nė uždraust mišias lai
kyt, spaviedot, šliubus davinėt ir 
tt. Bereikalo stengėsi tą padaryti 
per savo Atsišaukimą* ). Netikiu, 
kad vyskupas daleido teip rašinėt 
į gazietas. Kodėlgi jis nepriėmė 
tų kunigų, kurie buvo čia ir kodėl
gi nenori priimt jokio klieriko ant 
savo kašto lietuviškai parapijai ir 
parapija nedaleido per gazietas 
jieškot kunigo. Dieve duok Dva
sią Šventą, gal susipras musų lie
tuviai, perregėję savo durnus dar
bus, kurie dideliai kenkia lietuvy
stei, persekiodami kunigus lietu
viškus Amerikoj.

Kun. J. Mašotas, 
1305 Bangh av. E. St. Louis, III.

•) Aš nelikau suspenduota,tik siunčia
mu esu per vyskupą Jansen ĮClevelanda, 
kur nėra nieko dėl manęs, palei atsakymą 
vyskupo Horsemann, kuris rokuoja Jau 
manę kunigu Bellevilles dijecezijos. Ui 
tą prova eina.

Ten yra nurodyta, buk žydai už
siprašą lietuviškus kriaučius ant 
savo pikniko ant išgėrimo 150 ak- 
telių alaus, ką kriaučiai ir padarę; 
o žydai juokėsi, gulėdami ant pie
vos. Piknikas buvo parengtas ne 
žydų, o tiktai New Yorko District 
Trade Council No. 1, prie kurio 
visi kriaučiškų unijų skyriai prigu
li, o podraug ir lietuviai. Jeigu po
rą dešimčių lietuvių ir atsilankė 
ant minėto pikniko, iš
reikšdami simpatiją, tai tiktai ne 
ant išgėrimo 150 aktelių alaus. 
Tegul butų buvęs ir žydų toks 
piknikas, tai visgi nebūtų tokio di
delio nusikaltimo atsilankyti pas 
juos,kadangi darbininkai kovoja už 
būvį iš vien. Apart to, čia lietu
viai ant didžiausių savo pokilių, 
niekad tiek neišgeria, kaip gi jų 
keletas ten galėjo tiek išgerti? 
Teisybė,lietuvių didesnis nuošimtis 
myli išsigerti, teiposgi yra žydų, 
ką geria ir yra lietuvių, ką negeria; 
taigi tame nieko naujo nėra dėl 
apskelbimo.

Pravardžiuoti delegatą, paskirtą 
į kriaučių konvenciją „geležiniu 
demokratu” yra žemiau kritikos. 
Jeigu p. Tiltas likosi neišrinktu už 
delegatą, tai buvo tame priežastis; 
na, o jegu, kada nors išrinktų, tai 
kokį antvardį konkurentas p. Til
tui turėtų paskirti? Gal molinio 
ar medinio demokrato?

Kas link biznierių aukavimo ant 
tautiškų reikalų —deipgi yra klai
da. Jie aukauja pasipynus reika
lui, tik už tai daug mažiau garbės 
trokšta už p. Tiltą ir pertai jie lie
kasi nepatėmyti. - ,

Toki raštai vietoj naudos, atneša 
blėdį. Sukelia vaidus terp sąna
rių ir atšaldo nuo geresnių darbų.

Nors šis atbalsis yra truputį pa
sivėlinęs, tai visgi bus su nauda I 
ant ateities. Kadangi didelėms 
organizacijoms yra sunkiau tokį i 
darbą į trumpą laiką atlikti, tai ti> j 
kimėsi, kad Redakcija už tai mums , 
atleis.

Komitetas Lietuviškų kriaučiųį 
unijos 54 skyriaus:

J. ZdanaviČia, sekr.
V. Karrabavičia, prvz.

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Nr<ielioJ 27 d. rugmejo 

2 ra vai pu pietų Tėvynės Mylėtųjų 
I l)r-t<-« Kuopa turės savu susirinkimą po 
Į nr 3301 Auburn Avė , p. L. Ažuko. sa
lėje, ant kurio visus sąnarius ir norin- 

Į ežius pnnraazyti užkvieczia atsilankyti.
T. M D. Kuopos Komitetas.

Paakutinta Plkninkam
West Pullman, III. Dr-te 8sv. M i ko

lų Ark. tun-s savo Pikninke. nedelioj 27 
d. rugsėjo I90R m. Paul's Grove Parke 
ant 123 Htr. Ir Union Avė.. Weat Puil- 
man. 111 Ant kurio bu» paskutine za- 
bova aziu met*i, o ypatingai bus isz Chl- 
cagoa Lietuviszkas Choras Giedoriu. ku
ria (Kfia-Joa kelias betuviszkas pairi jo 
tiszkas giesmes. Tolei ne praleiskite 
paskutines ežiu metines progos- 8air- 
dingai užkvieczia atsilankyti

Komitetas

Trmyklte Lietuviai.
Panedelvj, 28 szio menealo. 7 vai. va

kare. saleje L. Ažuko, Xk>l Auburn ava. 
bus svarbus susirinkimas lietuviu reika
le užmezgimo Kooperaliviszkoedraugys
tes ant inkurimo Chicagoje biznio ant 
dideles skales Todėl kviecziame Itetu- 
viszkus biznierius, amatininkus Ir kilus 
lietuvius mislyjanczius apie bizni, ateiti 
ant ssio susirinkimo ir szi reikale ap-

Varde Komiteto, I. K. Shouzkey

V. KudirkomGle-Nmlninku Dr-U* 
Chicagoj turea savo visuotina susirin
kimą nedalioj, 27 d. rugsėjo, 1903 m., 2 
vai.po pietu.p.L. Ažuko salėj.po nr. 3301 
AuburaAve. Visus sąnarius ir norineziua 
priairaazyti užkvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Chicago. 20 d. Sept. pasimirė Tade- 
uzzaa Klanelius, 32 metueenaa, gyveno 
Chicagoj 2] meoeaius paefo iaz Kauno 
gub., Panevėžio pa v., parap Krekenovoa. 
buvo biednaa, kuriam Adomas Juravi- 
ežius surinko aukas ir visiems aukauto
jams isstaria szirdinga aeziu. Laidotu
ves rede graborius

John Petronius, 
168 W. 18th St., Chicago, UI.
Tel. -.Canal 484.

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Paffal Bltnerą.

Brlubun, apart to, vartoja ant apturėji
mo palengva, bet labai lygaus slenkančio 
krutėjimo. Teip, t pa veikslai!, automatiškai 
dirbančiuose tekinimo varstotuose rankena, 
prie kurios pritvirtintas išpiaustymui peilis, 
sujungta su šriubd mutere,turinčia lėkštą iš- 
piaustymą. Dirbant tekinimo varstotui, Sriu
bą suka*apUnkni dantuoti ratai ir tokiu bil
du, pagal sudėjimą dantuotų ratų, varstotas 
gali dirbti greičiau! arba palengviau, Sriubas 
gali vien suktiesi aplinkui, bet ne gali slink
ti pryšakin, nė atgal,o mr.terė, esanti apačioj, 
ne gali suktiesi. Tokiu budu, pagal greitu
mą besisukime volb, rankena lygiai, su gei
džiamu greitumu, perkeičia savo vietą ir ]>ei- 
lis slenka lygiai ant tekinamo daigto.

Prie mašinų pritaiko tankiai, išrastą Ar
chimedo, „begalinį arba Archimedo Sriubą”.

Šitas sriubas teip sudė
tas, kad Jo šriubiniai 

jįpiovimai sujungti su 
dantims ypatiško dantuo
to rato; prie sukimosi 
šriubiniai įpiovimai stu
mia ratą teip, kad prie 

Archimedu galini* Įkiekvieno apsisukimo
►nuiNM. šriubo, jo įpiovimai įeina 

į sekančius rato dantų 
tarpus, o Sriubas pats, nors sukasi, stovi ant 
vietos. , :

Mikrometriskais Šriubais vadina laibu-Į 
čius šriubus su labai žemu pasikėlimu, taigi 
su lal»ai tankiais išpiaustymais; juos vartoja 
ant išskaitymo laljai mažų tolumų arba aut 
paženklinimo laliai' palengvų lygių krutė
jimų, ypač gi prię fiziškų ir astronomiškų 
instrumentų, dalinimo mašinų, matavimo 
instrumentų ii1 tt. Su pagelba tokių Sriubų 
galima matuoti net tolumas vienus šimtinės 
dalies milimetro, ko su ranka nė jokiu budu 
paženklinti nė galima.

Ypatišku pritaikymu šriubo—yra gar
laivių šriutau Presavimo šriubuose mes ma-> 
tėme, Jog Sriubas, prie sukimosi, spaudžia 
muterę ir jeigu jiaskutinė^ pritvirtinta teip, 
kad jiasitraukti iš vietos ne gali,tai pats Sriu
bas slenka savo ašies linkui. Garlaiviųšriu- 
buose niutere yra vanduo, kuriame sukasi

dalyj garlaiviams suteikia bronzinius šriubus, 
nors toki labai brangus.

Paskutiniuose laikuose, ant }>adidinimo 
garlaivių greitumo, jiems duodapo du šriubu, 
Paskutiniai pritaisyti simetriškai iš dešinės ir 
iš kairės garlaivio pusės ir kiekvieną iš jų 
varo atskira mašina. Didelius pasažierinius 
oceaninius ir kariškus garlaivius dirbdina 
dabar su dviem šriubais. Jeigu todėl kelio
nėj pagenda Vienas volas arba šriubas, laivą 
gali varyti kitas, nors, žinoma, palengviau, 
negu dirbant abiem drauge.

Šriubus nuo seniai stengiasi pritaikyti 
ir orlaivystėj, kad orlaiviai galėtų lėkti prieš 
vėją. Orlaivius tokius dirba su balionais, 
taigi lengvesnius už orą, kuriuos pakelia 
augštyn balionas,pripildytas gazo lengvesnio 
už orą ir sunkesnius už orą arija teip vadina
mu aeroplanus.

Palekianti* prieS ne smarki] vejj Oriai vys Spencero (kairyje 
Į orlaivio pusfj yra fcnubas. kurį, lekiant orlaiviui, sunku .pati

ni y ti nuo apačios).

Ne galima vienog daug rašyti apie oriai- 
vystę, kadangi tas klausymas painus ir mažai 
butų suprantamas. Priduriame vien,, kad 
terp šios dienos išradėjų yra šalininkai orlai
vių sunkesnių iš orą, taigi aeroplanų ir šąli-! 
įlinkai aerostatų, taigi orlaivių su balionais, 
lengvesnių už orą.

lakiojimo prietaisa intinieriaus Liltenthaio.

Ar galime doriškai pakil
ti platindami melagin

gas žinias?
Nors laikraščiuose ne sykį buvo 

garsinta, kad rašėjai koresponden
cijų vartotų vien tikrus atsitiki
mus ir sergėtus melagysčių, bet 
su lyg šiol tas neįvyko. Jeigu ko
kia melagystė esti atkreipta ant 
pavienios ypatos, tąsyk tik viena 
bėda; bet kada pasitaiko melagin
gai apšmeižta visa kolionija arba 
organizacija, tąsyk kitoks klausy
mas. — Rods korespondentas, 
nurodydamas klaidas kitų, pats su 
savomsioms, po pseudonymu pasi
slėpęs,juokiasi, žiūrėdamas į nujo
jančius už apšmeižimą. Vienog 
jam rodosi, kad tai yra tikriausias 
kelias apšvietimui platinti.

32-me num. „Lietuvos” patil- 
po p. Tilto eilė melagingų įžeidi
mų lietuviškų kriaučin unijos 
delegato į konvenciją ir biznierių.

Perstoją uždarbiauti.
Tūlas Henderson iš Riverside 

nusprendė visą laiką pašvęsti savo 
sveikatai, vietoje uždarbiauti. Jis 
yra turtingu, o turtą surinko nenu
stojančiu savo triusu, kuris vienok 
jam sveikatą sunaikino. Teip nieks 
neprivalo daryti. Jeigu tik daleis 
ligai įsisenėti, tai sveiku jau nie
kad nebus; tik užlaikant organiz
mą reguliariškoje veikmėje galima 
sveikata gėrėtis. Trinerio Ameri
koniškas Elixiras Kartojo Vyno 
yra tam tikru vaistu, nes jis veikia 
stačiai ant organų, žlebčioji- 
mo, sudrutina ir reguliuoja juos; 
tveria naują gausų kraują, sveiką 
cerą, tvirtą kūną ir protą. Padirb
tas is šoko grynų vynvuogių ir kar
čių žolelių be jokių kitų priemaišų, 
jį gali gerti kiekviena šeimynos y- 
pata. Jis atgaivina visą sistemą, 
duoda gerą apetitą ir sveiką pilvini 
veikmę.

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

Chicago, III.

ka pryšakin it tokiu budu varo visą garlaivį, 
su kuriuom jih sujungti. Jeigu vanduo ne 
pasitrauktų pį’ie sukimosi šriubo, tai jis į jį 
įeitų teip, kaip į kietą plieninę muterę ir prie 
kiekvieno apsukimo šriubo, laivas jiasikeltų 
ant augščio šiįiubo apsisukimo. Ištikto vie
nog garlaivys bėga palengviau, kadangi van
duo pasitraukia prie sukimosi šriubo. Skir
tumas terp greitumo vadinasi atidavimu;

jis būva paprastai 
mažesnis ant 10— 
15%. Ant mažo pa
viršiaus vanduo ne 
suteikia ganėdinan- 
čio pasipriešinimo, 
kadangi jis jiasi- 
traukia; todėl pa
viršius užgaunamas 
šriuls) s|»arnų turi 
būt lal>ai didelis ir

Pirmutini. pjvidal^KMrUhjlnio ftrillb<g turi Huktie.

si laimi greitai, kad 
jo paviršius patiktų užganėdinantį pasiprieši
nimą vartymui laivo su pakaktinu greitumu. 
Todėl tai šriubni varymui garlaivių su visu 
ne ]mnašus į paprastus ir ant pirmo pažvilgio 
į tokius šriubus. rodosi, kad jie nieko bendro 
su šriubu ne turi. i;

' Pirmutiniu pavidalu garlaivinio šriulM) 
buvo Archimedo begalinis šriubas su pilnu 
išpiovimiv ir laitai plačiu paviršiu. Vieną 
kartą, beplaukiant laivui, netyčia nulužo da
lis šriubo, kuris tokiu budu jau neturėjo pil
no išpiaustymoįĮ Pasirodė- vienog, kad ne 
paisant aut tos nuotrotos, greitumas garlai
vio ne tik ne sumažėjo, bet priešingai, pasi
didino. Tas privedė prie perkeitimo pavida
lo garlaivinių šriubu. Pradėjo dirbti šriubus 
su visokeropu angščiu bėgimo, bet užtai vis 
su didesniu pasikėlimu ir darė Juos su keliais 
bėgimais; iš pradžių dirbdindavo šriubus su 
dviem bėgimais ir su puse augščio šriubo ėji
mo, bet vėliau pradėjo juos dirbdinti su dar 
augštesniu pasikėlimu; vėliau pradėjo dirb
dinti šriubus su keturiais bėgimais, iš kurių 
kiekvienas užėmė ketvirtą dalį viso šriubo 
rato.

Visos tos permainos teip žymios, Jog ne 
galima sau nė perstatyti,kadgarlaiviniai šriu- 
bai ištikro butų jmsidarę iššriubo paviršiaus. 
Prie ramaus vandens paviršiaus pakanka 
šriubo su dviem sparnais, bet prie didesnių 
vilnių, kada kartais galas laivo iškįla augš- 
čiau ir šriubas sukasi ne vandenyj, bet ant 
oro, dvisparniai šriubai pasirodė ne atsakan
čiais. Todėl tai dabar Jūriniams garlaiviams 
duoda trisparnius šriubus. Bet geriausias 
pavidalas garlaivinio šriubo iki šiol dar neiš
rastas, kadangi teoretiškų keliu čia ne daug 
galima /ištirti be praktiško tirinėjimo, o iki 
šiol dar ne ištirtos tiesos krutėjimo vandens 
prie sukimosi garlaivinio šriubo, ypač gi su 
tiesoms besidarančių prie sukimosi šriubo 
sukuriu mažai susipažinome; jų ne galima 
gerai ištirti; todėl tai laivų dirbtuvėse iki šiol 
daro vis bandavonea su visokių pavidalų gar
laivių šriubais. Paviršius garlaiviui© šriubo 

turi būt kuo lygiausias, 
kadangi mažesnis ar di
desnis besitrynimas van
dens į šriubo sparnų pa
viršių turi labai didelę 
jtekmę ant laivo greitumo. 
Patėmyjo, paveikslan.kad 
didelis oceaninis garlai vys 
su bronziniais šriubais 
perbėga ant vienos mylios 
į valandą toliau negu tu
rintis geležinius jšriubus 

tokio jan didumų, kurie užsidengia rūdims ir 
per tai pastoja Šiurkštesniais. Kur tik rei
kia didesnio greitumo,‘kaip antai prie pasa- 
žierinių arba kariškų garlaivių, ten didesnėj

Garlaivio Ari ubas su 
• dvigubu bėgimu.

. Svarbiau* u čia yra, kad oriai vys galėtu 
laikyt iesi ant oro ir galėtų pakelti didesnę 
sunkenybę. Kad aerostatan galėti? pakelti 
didesnę sunkenybę., jie turi turėti dideli ba
lionų. pripildytą gazo lengvesnio už orą. Bet 
tokius orlaivius, kadangi jie, kaipo dideli, 
patinka didelį oro pasipriešinimą, galima va
ryti tik prieš silpną vėją irtai besidarbuojant 
laibai tvirtam motorui, varančiam Sriubą.

Aeroautotnobilius U alutninijaus Charleso Sibileur.

Toki vienog motorai sunkus ir per tai ant jų 
pakėlimo atseina dar labiau padidinti balio
ną, o tas vėl patinka dar didesnį oro pasiprie
šinimą. Iš iki šiol padirbtų orlaivių galėjo . 
lėkti prieš ne smarkų vėją vien orlaiviai: Gif- 
fardo, Krebso ir Renardo, Santos Dumonto, 
Severo, Spencero ir kelių kitų.

Rodosi, kad šalininkams orlaivių sunkes
nių už orą. taigi ne turinčių baliono, greičiau 
pasiseks išrišti orlaivystės klausymą negu ša
lininkams aerostatų, taigi orlaivių pasikėli
mui turinčių didelius balionus. Principai,ant 
kurių paremti orlaiviai sunkesni už orą, taigi 
aeroplanai, yra tie pats, ką ir vaikų leidžia
muose ant oro popieriniuose lakūnuose; aero
planais yra ir orlaiviai paremti ant mėgdžio
jimo paukščių lėkimo, taigi turinti pasikėlimui 
sparnus, kaip antai lakiojimo prietaisa Lt- 
lienthalo arba amerikono Langleyo. Bet už
duoto lakiojimo su pagelba aeroplianų dali
nasi į dvi dali: į palaikymą lakiojimo prietai- 
sos ant oro, apie ką aerostatui ne reikia ru
piu tiesi, kadangi jį pakelia balionas, ir suteik
ti lėkimą į geidžiamą šalį. Dėl tų tai prie
žasčių aeroplantai iki šiol ne toli nužengė,bet 
ateitis, be abejonės, priguli jiems, o ne aero- 
etatams, taigi ne orlaiviams turintiems balio
nus pripildytus gazo lengvesnio už orą; su 
dirbimu aeroplanų, taigi prietaisų mėgdžio
jančių paukščių lakioj imą išradėjai nužengė 
ne toli, kadangi ir paslaptys paukščių lėkimo 
dar teiposgi nesusektos.

(Toliams bus.)



Kur vasaros laike geriau
siai pasilsėti?

Šįmet, išvažiavus ant vakacijos, 
teko man po keletą dienų apsistoti 
Chatauqua Lake, Buffalo, Niagara 
Falls ir New Yorke.

Norintiems vasaros laike pasil
sėti yra geriausia vieta Chatauųua 
Lake. ’ Pasiekti ją iš Chicagos yra 
parankiausiai Erie geležinkeliu, 
apsistojant Lakewoč>d’e arba Ja- 
mestown’e.

Ežeras Chatauqua yra pačiame 
pietvakariniame kampe New Yor- 
ko valstijos, tik 8 mylias į pietus 
nuo ežero Erie. Jo paviršius sto
vi 1450 pėdų augščiau jūrių vande
nų paviršiaus ir 877 pėdas augš
čiau ežero Erie. Jis turi 18 angliš
kų mylių ilgio, plotis vietomis 3— 
4 mylios, vietomis teip susisiauri
na, kad vos du laivai gali prasi
lenkti. Vanduo tykus ir tyras kaip 
krištąlas.

Kraštai jo aplink visą ežerą 
augštai iškilą, apžėlę vaisingais 
medžiais, apsėsti turtingomis far- 
momis, daiktais net gana tankiais 
kaimeliais, su gražiais hoteliais, 
štoreliais, restauracijoms nuolai
džiai leidžiasi žemyn, . vandenio 
link. Prie stacijos Erie. geležin
kelio yra didelis kaimas Lakewood 
vadinamas. Jame prie pat van
dens stovi didelis, 3 lubų kotelis 
Kent’o, užimantis,didelį bloką, te-, 
nai susirenka turtingiausia žmonių 
kliasa. Kiti visi nedideli bet gražus 
nameliai išsimėtę ant augšto iškili
mo parengti vien svečiams. Toliau 
yra kaimas Celeron, kuriame yra 
visoki pasilinksminimai: koncertai, 
didelė teatrams salė, Ferro ratas, 
Loop de Loop, maudynės, karose- 
les, daugybė žvėrių, ir kitokių pa
silinksminimų. Ant ežero, kas 15 
minutų plaukia dideli laivai, susto
dami prie kiek vieno kaimo, išleis
dami ir paimdami norinčius pasi
važinėti. Ten iš visų pusių susi- 
važiuoja tūkstančiai žmonių jieš- 
kodami sau pasilsio laike vasaros 
karščių, išsiskirsto čia jie po go
jus, sudus ir gėrisi - sveiku oru. 
čia pabuvę keletą sanvaičių grįžta 
namo su naujoms pajiegoms, nau
ja energija ir nauju noru prie savo 
darbo.

Netoli nuo minėto ežero yra 
miestelis Jamestown, teipat ant 
Erie geležinkelio, į kuri iš Celeron 
už 5 c. slreetkariu galima priva- 
žiuii. ^*eip gražu ir čystą mieste
lį sunku kur patikti, o biznis jame 
neprastesnis už didelių miestų biz
nį. Čia yra gana dideli štorai, ko
teliai, restauracijos ir viskas kaip 
ir didžiausiame mieste. Tokiu bu- 
du svečiai iš visos apielinkės Cka- 
tauqua Lake atvažiuoja čia pirkti 
sau visokius reikalingus daigtus. 
Iš visų pusių galima į Jamestown 
privažiuoti streetkariu už 5c. ar 
10 centų. ‘

Todėl vasaros laike, kas'nori pa
silsėti ir pasigerėti gražia'regykla, 
atsikvėpti sveiku oru,tegul važiuo
ja Erie geležinkeliu ir apsistoja 
Chatauqua Lake, o nesigailės čia 
savo praleisto laiko. Erie gele
žinkeliu tėipgi galima privažiuoti 
ir į Niagara Falls, kur yra didžiau
si gamtos stebuklai, apie kuriuos 
galbūt kiekvienas yra girdėjęs. To
kius dyvinus gamtos apsireiški
mus, kada žmogui proga atsitinka, 
visada verta pamatyti. Tą vietą, 
ne tik Suvienytų Valstijų gyven
tojai, bet ir svetimų žemių žmonės 
šimtais kasmets lanko.

Kas turi reikalą važiuoti- iš va
karų į New Yorką, tegul ima Erie 
geležinkelį ir pasako, kad nori ap
lankyti Niagarą Folls, tai geležin
kelio agentas parengs teip tikietą, 
kad važiuojantis galės sustoti Nia
gara Falls nors ir ant kelių dienų ir 
tą viską pamatyti.Tikietas brangiau 
nekaštuos, tik jį perkant, reikia 
sakyti, kad nori važiuoti per Nia
gara Falls, nes kiti trukiai einanti 
iš Chicago į New Yorka tos vietos 
nesiekia, apart trukiu, kurie tyčia 
užsuka į .Niagara Falls.

A. OlŠevskis.

Pajieszkau savo brolio Andriaus Nau
jalio, isz kaimo Vesalavo*. Mikslisskio 
gm., Marijampole* pav., Suvalkųgub. 
Jis pats ar kas kitas teiksi* duoti line 
ant adreso:

Box 267, 
Grundy Co.

Mike Naujalis, 
South Wilmington, III.

Aukos kaukintlniams.
Dr-te Kudirkos Chicago..................
F. Paplaucka*, We*tville, III. .....100 

Buvo *503 98 
Sykiu *506.98

2.00

“AUSZRO8” Dr-tes fondas, 
besimokinanezUl lletuviazkai 

Jauuuotuenei.
T. M. D. Kuopa, Baltimore, per

Nagarnauska.......................................1.50
Dr-te Kudirkos, Chicago...................... 2.00
F. Paplauckas, Westville, III.",.........1-00

Buvo 9437 35 
Sykiu 9441.85 

Iszmoketa Stipendija vienam
Chicagoj besimokinancsiam.........75.00

Lieka 9366.85

Ankoe VISZTAL1UI.
Dr-te Kudirkos, Chicago..................
F. Paplauckas, Westville, III............. 1.00

Buvo *16 38 
Sykiu *18 38

1.00

Aukos aut karatu delegatui tu 
J Nyderlandija.

F. Paplauckas, Westville, III............. I CO
Buvo 931.00 

Sykiu 932.00

Pigiai ant pardavimo pirmaeilinis 
lietuviukas Sali anas ant Bridgeporto. 
Laisnis iszpirktas, randa pigi, lietuviu 
apgyventoje vietoje. Parsiduoda isz 
priežasties vyro mirties. Atsiszaukite 
pas savininke po nr. 3157So.Halsted St., 
kerte 32-ros ui. Chicago. III.

(10—16)

Pigiai ant pardavimo puikus kampini* 
Įlotas, lietuviu apgyvento} vietoj, prie
žastis pardavimo savininkas iszvažiuoja 
ant farmu. Atsiszaukite in ..Lietuvos” 
redakcija. (25-9)

Reikalauju 1000 vyru prie gelžkelio 
darbo, Colorado, \Vyoming, N eb rask a. 
So. D skola ir Minnesota sztetuose,kelio
ne dykai isz Chicagos. 500 vyru reikalau
ju prie darbo giriose Wisconsin ir Michi- 
gan sztetuose, mokestis 25 iki 28 dol. ant 
menesio, valgis ir guolis dykai. Teipjau 
reikalauju vieno vyro dirbti .majuose 
Ilnnojuje prie anglių.

John Lucas,
122 La Šalie St., Room 6.

(10—9) Chicago, III.

Vakarine MoksHine 
Aiigliszkos Kalbos!

Ant West Sides, po nr. 68 \V. 25 St.. 
J. Sabalauskas atidarė vakar1 ne moks- 
laine angliszkos kalbos, kurioj mokys 3 
vakaru* ant sanvaites, Panedelyj, Utar- 
ninke ir Petnyczioj, mokslas prasideda 
7| vai. vakare, dėl einaneziu kasztuoja 
tik 2 tiol. ant tnenesio. Tas yra pa
girtinas ir naudingas dalykas, o turint 
f i uos* laika geriau praleisti mokslainej, 
negu saliune. Užkvieczia kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

Su guodone
J. Sabalauskas.

Mokintojas.
Tel. 872 Morgan.

Grand Openiug!
Chicago. Atidariau nauja karczlama 

ir darau jos inkurtuviu balių subatoj 
ir nedelioj, 26 ir 27 d. rugsėjo (Sept.) 
1903 m., ant Irario grajvs puiki muzika. 
Todėl visus pažystamus ir aplinkinius 
kvieczia atsilankyti ir pasilinksminti.

Su guodone
L. Ažukas,

3301 Auburn Avė., Chicago, III.

AR NORI?

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau savo brolio, Nikodemo 

Szulcos-ir savo sz vogė r i o. Jono Jarusz- 
kos, abudu Kauno gub.. Raseinių pav.. 
Sartininku
Jie patys ar 
ant adreso:

voloaties, kaimo Mainu tos. 
kas kitas teiksis duoti žine

Jos. Shulca,
Erport, Pa.(25—9)

Pajieszkau savo brolio, Fliorijono Jo
ciaus, Kauno gub., - Kražių parapijos, 
metai atgal gyveno Pensylvanijoj, asz jo 
brolis, meldžiu ataiszaukti ant adreso:

s Frank Ricz,
County Jail, - Springfleld, III.

Pajieszkau savo pusbroliu, Juozapo 
Bendiko ir Augusto Kunczaiczio, abudu 
Suvalkų gub., Naumiesczio pav., kaimo 
Sutikiu. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Antanas Visznevskis, 
Box 33, Kanton, Mich.

Pajieszkau savo broliu, Jurgio ir Fra- 
no Nakucziu, Kauno gub.,8siauliu pav., 
Baisogalos parap., kaimo Skamaicziu, 
pora metu atgal gyveno Chicagoj ant 
Canal ulyczios. Jie patys sr kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Dominykas Nakaitis, 
308 South Avė., Du Bois, Pa.

Pajieszkau Franciszkaus Daukszo, 1 
metai atgal gyveno Sheboygan, Wis., ir 
Aleksankro Daukszo ir Jono Balandžio 
jiedu gyveno Pi t tabu rg, Pa. Jie palys 
ar kas kitas teiksis dumi žine ant adreso:

Joseph Vaznis,
Box 13, NesrHaven, Pa.

Ar nori zeru ir naudingu kaygu? Jei 
teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
isz “Lietuvos naujausiai iszleiitu-knygu.

«Jei nori mokintis angliszkos kalbos, 
tai nusipirk “Žodyną lietuvtazkoe 
ir angliszkoa kalbu.”

Jei nori dasižinoti koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu po mares iszsimecziu- 
siusalu, nori žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveiksiu, 
kaip Jie iszrodo, ka jie veikia, kokia 
kalba vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie tikėjimo (vieros), 
nuo kada ir nuo ko kurie tikėjimą per- 
eme, kokios J u bažnyczios,kokiosdiev- 
maldystesir žodžiu sakant nori dasižino
ti visa žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Ethnoiogija”, o Joje visk* rasi.

Jei nori dasižinoti monu ir burtu pa
slaptis, koki u budu juos magi k ai padaro, 
tai nusipirk knyga “Paslaptys magi
jos bei Spiritizmo”, u isz jos visk* 
dasižinoei.

Jei nori dasižinoti apie gamtos moks
lus, tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
reiszkimai sviete”, “Apie Žeme”, “Šen u 
gadynių isznyke sutvėrimai” “Biologi
ja”, “Sv'eto pabaiga” ir tt.,o isz, tikrai 
apsuzviesi. j

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

Pas mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu. abrozeliu, ražaneziu, szkapleriu, 
kryželiu,puikiausiu gromatoms popieru, 
uikiausiu ant svieto pavineziavoniu pa- 
vydale kortu ir pavydąle kvietku bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojamu mi
lžinu, auksiniu fontaniniupluksnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk tuoj aus, o gausi katalioga.
Jei nori pasiųsti pinigus in kraj u, tai 

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

Jei reikaiaitji szifkortes, tai pir
miau klausk pas mus szifkorcziu prekių, 
nes mes turime visas linijas ir tik pa> 
mus gali gauti kokia nori nuopigiausio* 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi prekes, kataliųgus ir vis
ką ko tik reikia.

Adresuok:

A. OLSZEVSKIS,
33-rd St., Station 60,

CHICAGO, ILL.
924

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK. N. Y.

Jonas Naujokas, 336 Broome si.
A. Leanievrakis, 144 E.Houslon St.

- 80. BOSTON. MASS. 
Nikod. Gendrolis, 262 4tb St.
K. M. Lubėnaa, 283 Srd St., 

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia. 180 Ferry st.
Ant. Aseviosius, 30 So.Orange, Avė.

BROOKLYN. N. Y. 
8tanialowaa Rlnkevviczius, TSGrand at.
K. Balcziunas 256 Grand st.

Juop. Szunskia, 97 Grand St.
ELIZABETH. N. J. 

Jurgis Orini kailis, 75 Wan at.
8HENANDOAH. PA.

Andrius Macais, 133 S. Main st.
P1TTSTON. PA.

Alek Lakaviczia, 109 Even *t.
WATERBURY, CONN.

Jonas Taraila, 844 Bank at.
WESTVILLE, ILL.

V. 8. Kreivėnas,
- E.ST. LOU18. ILL. ’ 

J. J. Ražokas. 471 Collinsville Avė.
NEW BRITĄIN. CONN. 

Motiejus Mažeika, 11 E. Laure! st.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St.,

BALTIMORE. M D.
L. Gsvrlts, 2018 N. Washington si

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 943 So. 2nd St.

x LAWRENCE, MASS. . 
Antanas Žvingilas,

ALLEGHENY PA
S. Dominaitis, 1436 Adams S*.

“Lietuvos” kelbtuiauti ageutai
Jurgis Kazakeunczia,
Juozas Petrikis,
Antanas Lietuvys

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
g-vli pas juos užsiraszyti “Lietuvą“ 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n!gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

“Likt u vos Iszlkibtutb.

MALDAKNYGES.
Aukso Altorių*.katahktsika malda kny 

gels. Maldoa yra ry:metine*. wakarinas, pru- 
•paarlednra komunijoa mi.ziu. mi*xparu Ii 
daugybe kitu; miniu maldoa *u abrazehal* 
mmparai giedam lietutriaski ir lotlnisski 
daug lotynisaku giesmių giedamu prie lasai* 
tymo SS. Sakrameuto. prvoe*i]u, pakrapini- 
mo ir tt. Y ra fl litanijos: paalma* S*. Many e 
P. ir Karaimu* Doindo: aklai. raAaaciiai. 
ataciyo*. karuota, keliolika *iwentu giesmių

ta, *1MI popiera; stambus. aiszkns druka* 
Klara S'ųzl1^ coliai. Saitu knygeliu apdarai 
U preke* yra »ek*ncno*.

N’o 1. Vaisa Aukso .Ou riu*, prastai* drū
tai* apdarai*, auksintai* krasttaia.be ap 
kalimo....................................................BO<

No, Maia* Aukso Aitriu*, moroko 
• karo* mlnksztai* apdarau, apvalei* 
kampan, aukuoti krasztaž. paraitai* 

ir kirliu..........................................ei.US

•i:
*

Dykai pri- 
siusime 
kožnam ant 
pareikala-. < 
vlmo musu 
NAUJA 
lietuviuką 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro- 
dėlių, leuciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi.

Adresuokite teip:
Kelpscb & Co. 74 Centre St., Chicago, UI.

Buce, to Kelpech, Norrlko dt Co.

LIETUWIUXDAKTARA8

M AR J A DOVV1ATT
Kauno gub. Baaullu palieto.

723 W. 18tb Street
Nuo 8tos iki 12toa ryto.

Teleiouaa: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekoe.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve
Guodotinom* tautiukonu ir baž

nytinėm* Draugystėms iasdirb*:- 
Karūnas, Amerikoniszkas 
Weliawas, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir.del Marszaiku

Guodotiniems Kunigams iszdir* 
-Kapas, Arnotą*. Dalntnll*

nytiniu* parėdus. VtoU darbę at
lieka artistiszkai in laiką.

Norėdamos nodotinoe Dr te«, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darbas butu prideraneziai atlikta* ir tuom suazelpti savo Uutetj, paweskite ji tikrai 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St, Chicago, III.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
h-Spinduliai vartojami dėl atradimo ligos
Į> ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
jj ISZPJAVK SZITA IR ATS1NESZKJ3LJ SAVIM.

1

I 
f $

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARYJ išgydo visas vyrų ligas 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yra jų SPECIJA- 
LIŠKUMAS, ir DISPENSARY turi daugiau naujausiu aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specijalistus šiaurvakaruose.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING,

Union Stock Y ards Chicago
KAPITOLA8 Ir SURPLUt $283.000.00.

VIR8Z1NINKAI:
S.R.Flyan. Prezidentas. J.A.Sp**r, VieaPreiiėMtas. T. J. Fitzy*raM, Kasi*riaus Asit

DIREKTORIAI:
Lo«is F.3wm. ii 8wift A C*.
James H.Ashby. ii U. S. Yard A Transit C*. 
Sam i A McCtaan Jr..li C*«tin. Packiną C*. 

.Arthur G.Le*«ard. iiU.S. Yard ATransrtC*.
Levi B. D*uė. ii 0*ud A Kreta

P.AVal*ntin«, ii Arm«ur & C*.
Nelson M«mt, ii Neito* Morris A C*.
Jett* P.Lyman. ii Hammond C*.
John A Spoor. ii U. S. Y ar* A Trantil Co.
Freėerick S. Vintton, Attorney.

S. R. Fiyna. ii National Liv* Stock Bank.

Šit* banka priima ant uikavojitno pinigu* nuo 91 00 iki didžiausiai sumai ir 
ui sudėtus pinigu* moka 3 procentą. < ia via; Stock Vardų darbininkai gali- 
pasidėti savo pinigu* tuojau*, kaip tik gauua algas, ir už (mdėtus gaut 3 procentą.

^^doguTkaip"1^

30 metas iszmcgiatas!
Dr. RICHTERO

“ANKER” (Inkarinis)

PAIN EKPELLER.
Rbeumatizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos,
Sirenų Skaudėjimo Ir tt. 

ir visokia Rhoamntlsskti 
skaudėjimo.

•ptžekoržas arba j 

r. At* Rkbter & Co. 
215 Pearl Street, 

New York.

No. Matas Aukso Altorius, franeuzist- 
ko* gluadtnoa skurale* apdarai* apwa 
leis kampais, auksinta kvietka.kryiio* ir 

'kraaztai...............................................81.00

SERGANTIEMS
Gvarantu«|am« pilna iugydyma.

Pasekmingiauslal gydau visokias paslėptas 
Ir pavlrszlnes ligas, kaip antai ligas ssiraies, 
plaurziu. inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, ivtlszka* 
silpnybes, szleivuma. sutinimą. v<*ti, blykszie 
tau moteris, kraują v ima ir tt.. nervudigaa. po
dagra. reumatizmą dusinimą, paralytiu ir tt. 
Praszalinu gumlia. gydau gundymo* Ilgas, vi
sokius sutinimu* etc. Nerviszkas liga* gydau 
su pagelb* geriausiu elekuiszku prietaisu.

T.ytiazkti daliu liesta
Iszgvdau per keletą dienu, kraujo ui- 

nuodyjimus, odos ligas, seinens bėgimą, Žaiz
das gerklėj Ir burnoj, nosyj, akyri ir ausyse, 
netekimą ryritkumo. lycziu nusilpnėjimą ir tt, 
gydau kuopasekmuigiausiai ir Ivstsn

•E S =
4 =

o,S *» e

I ii 2•Ž
AK8LENKA;PLAUKAI? 

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isMigydyti ir praszahnti li
gas, tegul kreipiasi prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
peši geibo vien tik pagal jo'metoda irhy- 
geniszka užsilaikyto* ir lt.

Klausenti rodo* per gromata* adre 
suokite teip:

J. M. Brun<iza*Co.
Nevr York A Brooklyn, U. S. A.

i 2
K

Europos Lietuviszti URriszcziil.
“Varpa* literaturoa, mokslo ir poli

tiko* mėnesinis laikraaztis. Preke 11.25
“Ūkininką* ' užsiimantis reikalais 

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

“Naqji*noa" talpinanczio* pasakas 
iss žmonių gyvianimo ir kitokias svsrb- 
ias žinias. Preke  75c.

Visi tris vimzminėti laikraszciai iszei
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilie- 
ie. Prūsuose. Norinti Juo* gauti kreip
sies prie agento. Adresas:

M. J. I)am(jonaitln, 
3138 Lowe Avė. Chh-ago, III.

j i Vyrai su ųeliančiom ir silpnom nugarom. Inkstais, skaudoĮimais kiauliuose, lytiikų nusilpnėjimų, tkauoanc u nssisiapinimu. nasn. 
Į. niais nubogimais, susitraukusiais arba neiiiivintais organais, trotyjimas atminties, nervitkumas. skaudėjimai krutinėjo, inkstų liga, 
'? plautis pūslės, nusistoltas* ilapume. krituliai priei akis, negalejima* atlikti tavo prtderyUių, skaudėjimas galvos, kiapatyjantis pa- 

raudimas, prioimanavimas, silpnumas, melankolija,negeras kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plaukų, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

S Qnnpiialicykne lidnc »<aniti«ki I1U1M-Klmai,užnuo<lyjln»a* kraujo, Varicocele, ttoinr- 
dpillJalld&AVd llfjVd. kai Imu. j domi. GreicziauMa* i*x<y«lynia* dei * lipnu sy*ru.

51 lotini v ura i uUMilpnintl per bjauriu* paprocKiuit ir |M*r*i<lirbhna. nilpol ir nervinzki 1SZGY- 
Jdlllll IJldl 1X>M1 PO TIKRA GVAI4ASC1JA, ARBA PINIGAI SUGRAŽINTI.

inkstais, skaudėjimais kiauliuose, lytiikų nusilpnėjimų. skaudančiu nusiilapinimu, nakti-

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.
-...7.. 1 . » *«* >0 ryta iki 4 po pieta, ir nuo 6 iki 7 vakar*.OtflKU l al(Uui<>*. į Hedelioms ir per iventes nuo 10 iki 12.

| State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E* Van Buren St., Chicago, III.
lisikirpk litą. nes ne madas eis lauraityje. Šitas yra geras dėl egzamino su k-Spinduiiais.

i labai trumpa LaiKa gal pasveiKt
Jeigo kuris sergate, tai mes galim duot rodą, raszik pas Dr. E,. G. da*

žiūrėtoja ir pnmvediziu gydytoju

“National Medical Association,,
sąnariu New Yorko ir Pensylvanios universitetu, kuris per31 metą sunkiu darbu ir prak
tika darodie kad nėra tokiu ligų ar senu ar apleistu pripažintu už neižgydumas p** 
vyrus, moteris ir vaikus katrų jisai negalėtu ižgydyt.

Nes yra negalimas da kta. kad viens gyditejas galėtu visus silp
numus tikrai žinoti ir juos ižgydyt, dėl to Dr, DRAKE kožnai ligai 
turi atskirą gyditoja. Paciento silpnumo liga bus visiems gydyto
jams perstatyta. Kožnas silpnumus tokiu budu turi atskirą sau gy
dytoją, bet Dr E. G. DRAKE su visais gydytojais visus silpnumo* 
paduotus laiszke issbando ir kožnam rasztu užtikrina visiszkai ižgy- 
dymą.

Kožnas sergantis rasztu apturi užtikrimimą jog isz savo ligo* 
bus ižgydytu. Sergantis kreipiantis i musu namą užsimoką tik wienę 
syki, neadb<>damas ant to, kiek laiko jis te turės gydytis.

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

t)r. DRAKE kožna dit;na gauna, isz tu pora kopijų talpinam, neturedams wietos dėl 
daugiau.

Guodotina* Ponas Drake, 
Labai diek u Poną Daktare už 
gydymą. Nieką negalėjo mane

No. 0. Maža* Aokio Altorių*, balto* eilių- 
lioido* apdarai. Užkliudo* kwi*tko*. tu 
kauline kabute, aukiintl k ra* z tai.. Sl.SO

No 7. Matas Aukso Altorius balto*celiu
lioido* apdarai, kwielko* ant srieno no
vo Užklotos sidabru Ir perlu, su dariem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti k rasa 
Ui......................................................88.00

Knygeliu TV o 41 kaip ir 7 kwiet 
koe neu-ienokio.. t>oweik kiekvie
nos knygeles kwietku iaaznargini- 
mae wia Kitokia

Lietiivfazka Ranka.
(Uždėt* 1888 mete.)

Siunczism pinigus greitsi ir saugi*! in 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivo. Paczto 
St*. No. 8.

212 First 8t.,
S. Mack,

Elizabeth, N. J.

TEMYKITE.
Geriausia prekyste dėl Lietuvių.

Kitkvienam kvr» prūiip tavo adretą, 
tam pritiutiu DYKAI naują lūtuviiicą 
KATALI0GĄ, kuriame yra daugybė: 
armonikų, tkripkų,klemetų,tkambinan- 
tių tkrynutių, ir rakamų mokinukių. 
Reikalaujant laikrodėlių kabali o g o, 
reikia pririųtti ui 5 et. marką dėl pakto 
kaitų, o greitai bue pruiųttat.
Dėl guodotinų draugytfių dirbame peli
tu ir ienklėHue ui preinamiaueią preką.

Adresuokite teip:
M. J. DAMIJONAITIS,

3138 L0WE AVĖ., CHICAGO, ILL.

AR SERGI?

lį azKlimlz. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo < 
dugnu* iszegzaminavima* ligonio ir jo iszgy- 1 
dyma*— tai yra mauo prideryste.

DR. LANDĖS
Szpitollnl* specialistas. 1

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

Valandos: nno 0 ryto iki 8 vakare. Nedėliota* 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabiszkai atsilankyti, gali para- J 
•syti laiszka; būtinai reikalaujame padjento • 
insitlkejimo.

Bzneku visokiose ka.boee. Turiu praktika • 
Lebanon Bellevue Poet Graduate Universlty j 
HoapltaL Direktorius Medlciniszko instituto. Į

uavusiu* paakius, urlu*
p baisius sapnus, sunkuma kojose, jeigu Iszeina 
tekia naktyje ar prie nusiszlaplnimo. jeigu negali 
miegoti ar valgvti. jeigu esi nuvargę* ry tmety}, 
esi baugu*, gėdingas, nusiminė*, jeigu lytiszkoa 
dalyt yra nusilpneje. tai mutu FiLCKTaoe Jroer* 
praszalyt Vitai minėta* symptomat. priduos mag
netizmą ir gyvybe visam kunul. meile, tvirtuma 
ir linktmuma. sutvirtina nusilpnejusia* nervas; 
vienu iodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi. 
Bzlta Elektra*Juosta nesziojasl ant gryuokunolr 
turi stebuklinga gydanezia galybe vlrsz minėta 
kentėjimu. Elektriką dabar vartota garsiausi dak
tarai. ne* ka elektriką padaro tai to gyduole* ne- 
inttengla. Prlslusk ui Sn. marke o gausi knyga su 
paveikslai* ir pilnu apraszymu kaip reikia i***i- 
gydyt*be daktaro.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
3219 MORGAN •T., CHICAGO, ILL.

>1 000 3ov»nų buče davė* tam daktarui, ku- SPECIJALISTAS 
$I,UUU ris manę butų ižgydyt nuo reumatiz- 
mo, bet toki* nesirado. Praleldp daugelį pinigų 
ant daktariį, ėmiausi naminiu budu gydvtiesi, ku-' 
ris many sveiku padarė ant visados. Todėl perser- 

' gedami kad nesikaėtuotų. paduodu savo adrasy.
ant kurio, turintis reumatizmąatsiiaukitcindMa- 
mi 81 ant druko kaėtų,o prisiųsiu lietuvltkal dru- 
kuolų pamokinimų kaip itslgydyti. Adresuok:

A. Lsietuvria, 
31S7 8. Halated at.. Chic*«o, IU.

Kas isz amerikiecziu nori gauti

“Darbininku Baisa”

WYRISZKU LIGŲ
kuris pasekmingai gydo li
goniu*, greitai, teisingai Ir 
tikrai, ne* turi ao metu 
praktikos ir kiekvienam 

ISZ6YDYMA UŽTIKRINA.
Jeigu turi koki* nors pa

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

ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojau* ra

to kitus prigulinezius Lie.uvių Social- 
Demokratiszkos Partijos raaztus, siųsti 
'Dar. Balsui“ rankraszczius, pinigus ar 

turėti kitus kokius reikalus, nuo dabar 
eaikreipiasu tuo m i ne prie draugo Mi- 

szeikos, kaip iksziol, bet ant adreso:

5236 Indiana avė., Chicago, Iii.

Guodotinaa Poną* Daktaras!
Kožnas kuriu sergate, duodam 

rodą, neatidiekit dieną ruo die- -----------
no*, tik tuojau raszikit pas Poną pagialbet, jusu lekarstos siustą 
Dr. Drake o jis i labai trumpa man per expresą izgyde mane i 
czesajams pagiaibes. trr - - *

Asz buvau sergantis kataru ir L 
gaivos skaudėjimu, insu mediri- nei 
na mane ižgyde, už k* jum labai būt 
dėkui. Dieve duok jam senibies Sn guodone 
irszezestl. Sn guodone

A. SLAVA. | FAlL

G uodotina* Poną* Dr. Drake,

tmiiiiia czesa.
Kad ne jusn 

ne žinau, kas nu
medicina, asz 
manim szendie

RĘDŽYEKI

nau dank piningu pa* visokiu* Daktarą 
už dika. sirgau metu* ir my*Ua« 
relke* man numirt. It ranto* aM 
doniirnojau ape Poną Doktorą ir Jaša 
Medikai Atmociation. Ju*u mediciaaj 
labai trumpa ir ze*a mane pa*tate aat 
n e a u __ Jt.L. AmMkojų, ai ka junrabai grąžei diekaJM 
rekomendavvoju i jus institutą 
iem mano pallstamem ir prieteliAm.

Su gnodouo

JTW K ANA Y *n fami>
jeigo kuris sergate, tai nie atidėkit diena nuo dienos bet nusiduokit laiszku tl 

asabiszkai prie NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION o paaiszkinimus Lietuviszkoj 
kalboj gausite, Wieno laiszko usztekt'uai, jejgu jame savo liga prideranoziai apraszisit 
Raszykit mums Lietuviszkai, ar kokia jus kalba norit.
VALANDOS PRIĖMIMĄ: Kožna diena nno 10 Iki 1 vai. ryte Ir nuo 2-5 po pietų. Nedieliomls nae 10 Iki 1 vai. ryte. I 

G romai** meldžiam ant szio antra* z o siusti:

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

btrsve. kur žymisi 
psdidiasu ,svo bis* 
ji U-lp, kad dabar

Uu.A-1 teipgi taisau
La Ik mdil ui uaikrodeilu* i* v.sokiu* m u ilk »-

Temylite!
Prsneiru visiems 

ssr o kostumrriams, 
kad ai* perkėliau 
savo sz’or* Laikro- 

Laikrcdehu.

taisyt* koogvriansiai. Su guodone,
J. MIRAU8KIS,

3305 Auburn Avė., Chicago, III.

OfiiB.M.ROSS B
Rootns 1 to 7, 175 S. Clark St.
kerta Moeroe, Ckicago, Iii. Moda dykai.
OfUaa atidaryta* kasdien nuo 9 Iki 4. Panedelki 

Berado*. Petnycilo* Ir Rubato* vakarai* nuo 7 Ud 
t:K. Nedsllom nuo 10 iki t. Galima *uai*si>ek» 
Us lietuvl*ik*L Aat atsakymo iuduk u* >o marka

Skaitykite vina!
Naujai! IszraBtos Gyduoles.

Nuo galvos skandajimo, dantų gėlimo, plau
ku slinkimo pleiskanų, jos iszvalo galva, su
tvirtina plauku., si s tVlo galvos svaigimą, nosies 
uSkimstiiua iru. Pnsiunsk Uc markėm* ir gaa- 
•> la» Podraug praneštu visiem* lietuviams, 
ksd asz atpirkau visa bizni Zubovo sekretu ir

*7blu i-tie kurie yra p 1*1 u n te pinigu* Žu

■sUtr tinti grotnitomi popieru t 
Šiai* apakiiiymai* k* kotus* įkaitydami 
•įverk* Priil.ak SSo markėm* Ir gaail 
tu popieru. Adre.uok:

GEORGE PUPA URKIS, 
873 33rd SU Chicago, 111.

akur tu 
negi? Nugi pa* 
Piatra Szlaki nes 
labai isztroszkes. o 
pas ji galima atsi- 
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 dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz ui tlumocziu 
susikalbėti an^liszkai. Ateikite pas ma
ne. o asz jum patarnausiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvaiiave 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

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

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

F.PBradchulis
Attoraey and Connse o: atLii- :

Chunber o( Commerce Bldjį. RwsW j 
8. E. Corner IdsSalle A WashingUM^į 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642. 

VVienintelis lietuvvys advokatai. b»«? 
mokslą jurisprudencijosczipr AlmeriMr 1 
Weda provras kaip ciwiliszkas “ j 
kriminaliszkas wisuo*e suduos*.
Re*. 168 W 18th Cor. Unioa

Telephone*C*nal 484.

"L“™ KATALIOGA?

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3482 8. Halsted St.

$2.00

Jame randasi apraszvmai su ?*• 
veikslais ir prekem, y vairiu tiekai 
magnetiszku gydaneziu juostu, 
padu, krutinės ir plaucziu apsaugą I 
J u; inhelatoriu, daktariszku 
visokiu geriausiu gyduolių, pla0** 
usu augintoju; drukuojamu 
liu, painu, monu ir sztuku; eleku?*' 
kužvakių stovyluku su laikrodėli*®, 
tt. Kas prisius už ac marke g>a*. 
ta katalioga dykai. Raszyk szeuiu •

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
3213 S. Morgan St., ChicM^

krasttaia.be
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