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Politiszkos žinios.
Amerika.

Amerikoj po senovei pačto 
iiveixdoj atranda vis daugiau 
•urėdninkų. kurie išnaudojo 
randą ant savo ir savo drau
gi} ir geradėjų naudos.

Neužkenčianti svetimų at
eivių amerikonai tų sava ne- 
uikantą teisina tuomi, buk 
ivtetimtaučiai savo netinka
mais persitikrinimais gali 
išnaikinti gerus papročius ir 
persitikrinimus amerikonų; 
buk svetimtaučiai ne pažįsta 
amerikoniškų tiesų ir jų ne 
godoja. Tas negodojimas ir 
ne pažinimas tiesų gali terp 
svetimtaučių kartais, bet re
tai,atsitikti ir tai tik terp ma
žai apšviestų ateivių,negali li
čių suprasti reikalo godojimo 
tiesų. Iš tikro vienog atei
viai labiau godoja Amerikos 
tiesas negu amerikonai, ka
dangi kur kas didesnė dalis 
ateivių prie godojimo tiesų 
priprato namieje; jeigu kar
tais terp jų pasitaiko sulau
žymai tiesų, tai sulaužymai 
tie būva menki, maži; labiau 
prieš krašto tiesas, ir tai ne 
menkuose dalykuose, nuside
da amerikonai: jie ir tai toki, 
kuriems priderėtų būti tiesų 
dabotojais, laužo ir mynioja 
savo krašto tiesas daug svar
besniuose dalykuose negu vi
si ateiviai drauge paimti.

Štai dabar užgimė štraikai 
Cripple Creek, Koloradoj, 
kastynėse. Ant dabojimo 
tvarkos ir kastynių savasties 
atsiuntė milicijų po vadovy
ste ' jenerolo Chase. Šitas 
ponas- liepė tuojaus suareš
tuoti keturis darbininkų va
dovus, nors jie ne davė nė jo
kios priežasties ir skundo ant 
suareštuotų ne padavė sudui, 
kuris vien gali spręsti apie 
kaltę suareštuotų žmonių. 

’ Kada sudžia pareikalavo at
vedimo į sudų suareštuotų, 
jenerolas juos atvedė, bet sū
do butų apstatė ne vien su 
ginkluotais kareiviais, bet ir 

’su - kanuolėms ir sude, 
dabojimui areštuotų, atsiun
tė ginkluotus kareivius, visai 
nesiklausęs gūdžios, kuris vien 
tokiuose atsitikimuose gali 
•pręsti, kas yra reikalingu, o 
kas ne. Kada sudžia išdavė 
nusprendimų, kad suareštuoti 
turi būt atiduoti civiliškoms 
valdžioms, jenerolas Chase 
ne paklausė, bet liepė karei
viams nuvesti suareštuotus 
atgal į kalėjimų kareivių sto
vyklose. Čia jenerolas Chase 
parodė tokių negodonę sūdo, 
kokia Europoj, niekur, net 
Maskolijoj ir Turkijoj, nega- 

. Ii atsitikti ir ar kas užtai drįs 

. jį nubausti? Jeigu koks at- 
eivys sude išdrįstų vien pa
abejoti apie teisingumų sūdo 
nusprendimo, juk jį tuojaus 
pasodytų į kalėjimų; jeigu už 
niekų laiko sūdo nusprendi- 

' mų milicijos jenerolas, nieks 
j iš turinčių Valdžių nė lupų ne 
drysta atverti. Kada savo 
laike Peterburgo sūdąs ištei
sino garsių maskoliškų revo- 
liucijonierę, Verų Zasulič, 
žandarai ne dryso sude ištei
sintų užkabinti, laukė vien 
aut ulyčios, ar ne pasiseks ją 
paimti; Amerikoj paprastas 
milicijos jenerolas už niekų 
laiko sūdo nusprendimų ir jo 
ne klauso. Toki atsitikimai 
gali būt vien mažose Viduri
nės Amerikos republikose, 
kur anarchija ir revoliucijos 
beveik nesiliauja. Tiesų lau
žytojais Amerikoj todėl yra 
ne ateiviai, bet per politikie
rių malonę įgavę didesnę val
džių tikri amerikonai. Šteto 
gubernatorius prisakė jene- 
rolui Chase išduoti suareštuo

pradėjimu karės, bet palauk
ti, kada Maskolija įsipainios 
į karę ant Balkanų pussalio. 
Ištikro tai svarbus klausy
mas. Maskolija nežino dabar 
kam parodyti didesnį nuolan
kumų kad ne iššaukti karės: 
Japonijai, ar Turkijai? Da
bar iš Japonijos į Portu Ar- 
thuro atkako maskoliškas pa
siuntinys Japonijoj; jis ke
liauja pas rytinės Azijos mas
koliškų valdybų caro vieti
ninkų, admirolų Aleksiejevų 
ir kaip mena, veža išlygas, 
ant kokių Japonija sutinka 
susitaikyti su Maskolija. Ne
žinia tik, ar maskoliškas vice 
karalius ant tų Japonijos iš
lygų norės sutikti. Paran
kiausiai Japonijai buvo pra
dėti karę su Maskolija porų 
metų atgal, kol Siberijos ge
ležinkelis nebuvo gatavas ir 
Maskolija nebūtų galėjusi 
daug kareivių greitai sutrauk
ti į rytinę Azijų. Dabar Mas- 
kolija jau daug tvirtesnė,ne
gu buvo porų metų atgal, to
dėl ir karė su ja butų sunkes
nė.

Pietinių Chinų pasikėlėliai 
atlaikė paslaptų susirinkimų 
provincijoj Kwang Tieng. 
Pietiniuose kraštuose pasikė
lėliai laikosi gana tvirtai. 
Ciecorienės vietininkasTsing 
urnai sugrįžo į Kantonų ir 
rengia kariumenę, kuri bus 
išsiųsta prieš pa*sikėlėlius.

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio san- 

lygos, iš tikro apverktinos. 
Turkai skerdžia krikščionis, 
degina kaimus; prie progos 
tuom pačiu krikščioniški |>a- 
sikėlėliai atmoka mahometo
nams: degina mahometoniš- 
kus kaimus, plėšia turtus 
ir skerdžia gyventojus, kurie 
gyvena ramiai ir sultano val
džios teipjau nekenčia kaip 
ir krikščionys, kadangi val
džios skriaudžia ir išnaudoja 
visus. Jeigu visi gyventojai 
eitų išvien, jiems ne sunku 
but-išsiliuosuoti iš po netiku
sios sultano valdžios: begi
edant ir besiskerdžiant terp 
savęs, turkai gali suvaldyti 
pasikėlimų. Ne tik nesiken- 
čia krikščionys su turkais, 
bet ir terp pačių krikščionių 
nėra vienybės: bulgarai, ku
rių yra daugiausiai, nekenčia 
grekonių ir rumunų, o tie ne- 
kenčiamiejie atmoka bulga
rams tokia jau ne meile. To
kiose sanlygose kraujo pra
liejimai gali trauktiesi ilgai; 
turkai, nors turi daugiau 
kariautojų, negali suvaldyti 
išsiskirsčiusių ant didelių 
plotų pasikėlėlių. o pasikėlė- 
liams trūksta pajiegų ant vi
siško išvijimo turkų iš Mace- 
donijos.

Bulgarija ir Serbija gal 
pasiskubintų pasikėlėliams į 
pagelbų, bet tas rodosi gana 
pavojingu. Turkai ant ru- 
bežiaus turi sutraukę daug 
kareivių. Įsiveržusiems į 
Bulgariją arba Serbiją tur
kiškiems kareiviams butų 
daug lengviau sumušti Bul
garijos ir Serbijos armijų ne
gu išgaudyti pasidalinusius į 
mažus pulkelius pasikėlėlius, 
išsiskirsčiusius ant didelių 
plotų. Bulgarija ir'Serbija 
vėl tiki, kad prie pagelbos 
Macedonijos pasikėlėlių galės 
sumušti turkus ir išplatinti 
savo rubežius Turkijos kaš
tais. Pradėti vienog karę 
nieks nedrįsta, kadangi didė- 
sės Europos viešpatystės pra
nešė, jog nedaieis nė vienai 
pusei naudotiesi iš pergalės; 
taigi kad iš karės, jeigu ji ir 
užgimtų, pergalėtojas, kas jis 
ne butų, nė jokio pelno ne 
turės.

Pereitos sanvaitės laikraš

tus darbininkų vadovus civi
liškoms valdžioms, bet tie 
darbininkų užtarėjai vis dar 
sėdi milicijos kalėjime. Ne 
gana to. Milicija pasodipo į 
kalėjimų iš kitur pargabentus 
darbininkus, kurie, dasižino- 
ję, kad Cripple Creek yra 
štraikai, atsisakė eiti į darbų. 
Nieko panašaus nė Maskoli
joj ne gali atsitikti.

Išjuokimai tiesdarystos pa
sitaiko ne vien prietikiuose 
su darbininkais. Štai po pas
kutinei karei su Išpanija 
Amerikai pateko, terp kitko, 
ir sala Guam, Australijoj. 
Amerikos paskirtam guber
natoriui patiko namai,gražiai 
įrengti, vieno Amerikos laivy- 
nės oficiero. Kadangi savi
ninkas už gubernatoriaus pa
skirtų prekę savo namų nė 
parduoti, nė parsamdyti ne 
panorėjo, tai gubernatorius 
tuos namus priverstinai pa
ėmė ant savo naudos. Nu
skriaustasis oficieras kreipėsi 
į augščiausių sudų, bet ir čia 
teisybės nerado: augščiausias 
sudžia Knox pripažino, kad 
salos Guam gubernatorius 
turėjo tiesų }>aimti namus ne 
jam prigulinčius. Argi todėl 
Amerikos gubernatoriai turi 
tiesų paimti ant savo naudos 
ir pačias ir dukteris gyvento
jų jų valdžiai pavestų kraštų? 
Tokių pažiūrų ateiviai ne rei
kalauja nuo amerikonų mo
kintieji, kadangi jos nieko 
bendro su doros principais 
ne turi, jos priešingos ele
mentariškai dorai.

Viršininkas kariškų pa jie- 
gų ant Filipinų sali} praneša, 
jog įtekmingesni pasikėlimo 
palaikytojai nuolatai pasi
duoda amerikonams ir kad 
pasikėlimas greitai puola ir 
neužilgio turės su visu išnyk
ti. Gal ištikto ne trūksta 
pasiduodančių, bet rodosi, 
kad ant Filipinų yra dar ga
na besipriešinančių. Štai 
pereitų sanvaitę vienas iš to
kių vadovų buvo apvaldęs 
gana didelį miestų provinci
joj Batangas, paėmė ginklų 
krautuves ir su ginklais išsi
nešdino vėl į kalnus.

Rytinė Azija.
Korėjos randas, norėdamas 

priversti maskolius, pasisam
džiusius didelius girių plo
tus, pasitraukti, pranešė nau
jam rytines Azijos maskoliš
kų valdybų vice carui, jog ne 
gali pasižadėti apginti mas
kolių, kertančių medžius Ko
rėjos giriose; rody jo jiems su 
visu išsinešdinti iš Korėjos. 
Caro vietininkas ant to atsa
kė, jog jeigu Korėjos randas 
ne įstengia apginti esančių 
čia maskoliškų ukėsų, tai 
tuom užsiims maskoliška ka- 
riumenė, kuri bus išsiųsta į 
Korėjų, jeigu maskoliški pa
valdiniai čia esanti atsirastų 
pavojuje.

Jeigu Japonijos laikraščiai 
yra • išreikštojais gyventojų 
geismų, tai reiktų neužilgio 
laukti karės Japonijos su 
Maskolija, į kurių turėtų įsi
kišti ir Anglija, kadan
gi, pagal pirma padarytų 
sutarimų terp Japonijos ir 
Anglijos, paskutinė, jeigu 
užgimtų karė terp Japonijos 
ir Maskolijoa, turi stoti Ja
ponijos pusėj. Japonija rei
kalauja, kad Maskolija, kaip 
yra pasižadėjusi, ateinantį 
mėnesį ištrauktų savo karei
vius iš Mandžurijos. Gyven
tojai reikalauja, kad ir per 
karę priversti maskolius iš
pildyti savo pažadėjimų. Vien 
Japonijos miniaterių perdėti- 
nis, nors teiposgi mato, kad 
ateitėj be kares terp Masko- 
lijos ir Japonijos apsieiti ne 
galės, rodyja nesiskubinti su 

čiai pagarsino, jog Maskolija 
stengiasi prikalbėti Austriją, 
kad ji daleistų Turkijai vėl 
apvaldyti Bulgariją ir Serbi
ją, ant karės su šitoms vieš
patystėms duoti Turkijai rei
kalingus pinigus. Maskolija 
mat iš draugo, kokiu iki šiol 
savę garsino, pasirodo prieši
ninke Balkanų pussalio tau
tų. Ji mat tiki, kad greičiau 
galima bus nuo Turkijos at
imti prie geresnės progos Bul
gariją ir ją sau pasilaikyti, 
negu užkariauti dabar.

Turkijos randas pašaukė 
po ginklu 64 naujus kariu- 
menės batalijonus, taigi apie 
64000 kareivių. Vieną dalį 
tų kareivių išsiuntė aut Bul
garijos, kitą ant fMjrbijoe ru- 
bežių, o trečią į miestą Saloni
kų. Bulgarija teiposgi šau
kia po ginklu savo kareivius.

Anglijos miuisterių Į)inu
sėd i s apreiškė, jog jis nė jo
kiu budu nesistengs ardyti 
sutarimo Austrijos ir Masko- 
lijos, kadangi, pagal angliš
ko ministerio nuomonę, be 
noro katros nors iš šitų vieš
patysčių, nieko ant Balkanų 
pussalio negalima padaryti. 
Nežinia,ar tokiais Išsitarimais 
Anglijos miuisterių perdėti- 
uis nori išreikšti Anglijos 
silpnumą, kuri ne gali Mas- 
kolijoe m i erių stabdyti, ar 
per nesipriešinimų nori įpai
nioti Maskoliją į karę ant 
Balkanų pussalio, kad laike 
karės galėtų atgauti tą. ką 
nužudė Azijoj per karę pieti
nėj Afrikoj?

Šiaurinė Afrika.
Berlyno laikraštis, gaunan

tis ne retai žinias ir iš užru- 
bežinių dalykų ministerijos, 
,,National Ztg.” neseniai pra
nešė, jog Prancūzija užmezgė 
su Europos viešpatystėms ta
rybas apie paėmimų po savo 
globa visos Morokko viešpa
tystės. Anglija, Italija. Iš
panija ir Vokietija, taigi tu
rinčios didžiausius reikalus 
Morokko viešpatystėj, sutin
ka atiduoti Morokko Prancū
zijai nors ir ne dykai: Angli
jai Prancūzija pripažįsta tie
sų ant visados pasilaikyti 
Egiptu, kurį ji ir be pripa
žinimo valdo jau nuo seniai; 
Italijai Prancūzija daleidžia 
užimti prigulintį Turkijai 
Tripoli, ko, žinoma, be karės 
su Turkija ne galės padaryti, 
kadangi ji juk turės ginti jai 
prigulinčią valdybų. Išpani- 
jai Prancūzija pripažįstu ko
kią ten vidurinę naudą, taigi, 
turbut, paskolįs pi n i gi p Vo
kietija reikalauja sau vien 
laisvos prekystes Morokko 
viešpatystėj, be kitokio kokio 
nors atlyginimo.

Prancūziški rando laikraš
čiai laiko šitą paskalą už me
lagingą, bet priduria, kad 
Prancūzija vien stengsis pa
dėti šaitanui užlaikyti tvarką 
jo viešpatystėj ir suvaldyti 
maištus, jeigu jie kada nors 
užgimtų. Taigi tas prancū
ziško rando laikraščių atsa
kymas parodo, kad „Natio
nal Ztg.” ne pamelavo. Kai
mynas kaimynui padeda vien 
tąsyk, jeigu tą daryti laiko 
už savo pareigą, jeigu kaimy
nas yra kokioj nors prigul- 
mystėj nuo padedančio kai
myno. Gal būt, kad tarybos 
dar galutinai neužbaigtos, tai 
dėlto ir ginasi prancūziškas 
randas, kad jos dar ne pada
rytos, sutarties dar nėra. Ve
dimo gi tarybų nė prancūziš
ki, nė kiti laikraščiai neužgi
na.

Austrija.
Kadangi socialistai laike 

atsilankymo maskoliško caro 
Vindobonoj rengiasi pakelti 

ue^rilankias jam demonstra
cijas kaipo priešui laisvės, 
skriaudėjui silpnų, tai Vin
dobonoj ne bus iškilmingo 
caro priėmimo. Per Vindo- 
boną caras vien pervažiuos, 
apsistos ant ilgiau viename 
prigulinčiame Austrijos cie- 
coriui zamke Vengrijoj; Čia 
atkaks ant tarybų abiejų 
kraštų, taigi Maskolijos ir 
Austrijos,užrubežinių dalykų 
ministeriai. Nabago caro 
mat visur nekenčia ir tas jo 
nekentimas ištikro užpelny
tas^ kadangi biauresnio lais
vėj ir teisybės myniotojo vi
soj pasaulėj nėra; tame ant 
pirmos vietos stovi maskoliš
kas caras.

Nesutikimai Austrijos su 
Vengrija, taigi viešpatysčių 
esančių no valdžia vieno ir te 
Įiaties ciecorians, dar via ne 
pasibaigė. Austrija nesutin
ka kad Vengrijos kariumenėj 
butų vartojama vien magya- 
riška kalba, kadangi, pagal 
nuomonę kares ministerijos, 
skirtumas kalbų ir nesuprati
mas kalbos ypač kares laike 
labai blogus gali išduoti vai
sins. Tas gal ištikro atsitik
ti, bet negerumą galima pra
šalinti per iNisirupinimą, kad 
abiejų kariuuienės dalių ofi- 
cierai mokėtų abidvi kalbi. 
Antai geriausi Maskolijos ka
reiviai, labiausiai atsižymėję 
karėse buvo finlandiečiai ne 
mokanti maskoliškai. Per 
sųmaskolinimą finiškų batali
jom} caras juk ne padarė ge
resniais finiškų kareivių. bet 
Jffoa niekesniais padarė. Dėl 
nepripažinimo magyariškos 
kalbos kaipo kalbos Vengri
jos armijos, tnagyarai nori 
su visu atsiskirti nuo Austri
jos ir sutverti visai atskirą 
viešpatystę.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Paminklas statomas Vilniu
je garsios paleistuvės Kata
rinos II bus atidengtas gegu
žio mėnesyj ateinančių metų. 
Per tų laikų surinktų pinigų 
dabotojai turės gana progos 
ne mažų aukų dalį sukimšti 
į savo kišenių; nemažai jų 
jau ir sukimšo, o vienas da
botojas su pinigais net išdū
mė iš Vilniaus.

Ant Švento Mikalojaus 
ulyčios, tarnaitė mėsininko 
Balaso, vietoj vaistų, davė 
mėsininko vaikui, žinoma per 
neapsižiūrėjimų, karbolinės 
rūgšties. Nugabeno dar už- 
nuodintų vaiką pas daktarą, 
bet ir tas neįstengė jo išgel
bėti: vaikas daktaro namuose 
pasimirė.

Vilniuje yra vaikų augini
mo sodas, teip vadinamas 
Frebelino Dilevskienės. Ran
das jai daleido šįmet prie so
do parengti ir prirengimo 
skyrių, į kurį galės pastoti 
vaikai nuo 4—7 metų. Už 
mokinimą ir lavinimą vaikų 
reikia čia mokėti po 50 rublių 
ant metų. Šodai toki užru- 
bežiuose yra kiekviename di
desniame mieste; Maskolijoj 
jų yra labai mažai.

Du sūnūs Kauno namų sa
vininko Bylinskio, btanislo- 
vas ir Mykolą, vienas ię, ki
tas 14 metų, užsimanė keliau
ti po Maskoliją. Pašlavė tė
vui kiek pinigų, bet ne ap- 
skaitę gerai, pašlavė per ma
žai. Vilniuje pinigai pasi
baigė ir atsėjo nakvoti po til
tu, o valgio ir duonos prašyti 
nuo praeivių. Policija 
patėmyjo gerai apsirėdžiusius 
elgetaujančius vaikus, Juos 
suareštavo ir nugabeno ant 
policijos stacijos. Čia jie iš
pasakojo savo vargus ir j>a- 

sakė, iš kur yra. Davė žinių 
tėvui, kuris atvažiavo į Vil
nių paimti pabėgusius vaikus.

Vilniaus Pasteuro gydiny- 
čioj, kur gydo sukandžiotus 
pasiutusių žvėrių, |caip matyt 
iš dabar jiagarsintų žinių, 
1901 metuose gydėsi 606 ypa
tus ĮiasiutuBių žvėrių sukan
džiotos. Iš te skaįtliaus: 469 
įskiepyta pilną eilę Pasteuro 
vaistų, 101 visai ne skiepyta, 
22 įskiepyta ne pilhai, 7 bai
gė gydymąsi ir apąrt te buvo 
gydomos dar 7 ypatus,kurios, 
kaip paskui pasirodė, buvo 
sukandžiotos ne pasiutusių, 
bet visai sveikų šuįių. Terp 
to sukandžiotų skaįtliaus bu
vo: 291 vyriškis ir 178 mote
rys. Daugiausiai sukandžio
tų, nes 147,buvo vaikų iki 10 
metų. Daugiausiai sukan
džiotų kreiksi į gydinyčių 
gegužio, berželio, liepos, piu- 
tės ir lapkričio mėnesiuose. 
Šunų sukandžiotų gydinyčioj 
buvo 405 ypatos, pasiutusių 
kačių 34, vilkų 14, arklių 3, 
karvių 9, kiaulių 2, pasiutu
sio žmogaus 1.

Daugiausiai sukandžiotų 
buvo į rankas.nes 288, į kojas 
108, į veidą ir galvų 38, į ki
tokias kimo dalis 36. Išviso 
sukandžiotų skaitliais, besi- 
gydžiusių Vilniaus Pasteuro 
gydinyčioj nė vienas ne įpuo
lė į padūkimą, visi likosi ap
saugoti nuo tos baisios ligos. 
Tas todėl aiškiai rodo, jog 
Pasteuro pasiutusių žvėrių su
kandžiotų saugojimo būdas 
yra geriausias, geresnis daug 
už išdeginimą įkandimo vie
tų, kadangi prie paskutinio 
saugojimo budo visgi {lasiun- 
ta gana didelis sukandžiotų 
nuošimtis.

Vilniuje, visokiuose urė
duose yra apie 300 moterų 
urėdninkiu. Algos moterų 
vienog ne didelės: ant tele
grafo gauna jos 25—35 rub
lių.o retai prilipa iki 50 rubl. 
ant mėnesio; tokios jau algos 
moterų yra ir ant geležinke
lio. Mažiausios algos yra 
tarnaujančių apskričio sude 
ir ant pačto,nes vos pa 15—25 
rublių ant mėnesio.

Vilniaus aplinkinėj, netoli 
Verkų, ant Nėrio kranto, yra 
vieta, kur kiekvienai balsas, 
ar šaukimas atsikartoja net 
7 sykius. Vakarinėj Vokie
tijoj. ant Reino, netoli Kob- 
lenzo, yra vieta, kur balsas 
atsikartoja 17 kartųJ

Iš Vilniaus gub.
Nuo 14 iki 19 d^ piutės 

Vilniaus gubernijoj a}>sirgo 
visokioms limpančioms ligoms 
žmonių: šlakuotoms šiltinėms 
61, pilvinėms šiltinėms 58, 
rauplėms 2 ir tymais i.

Vilniaus girių apsaugoji
mo komitetas uždraudė kirsti 
per 15 metų medžius giriose 
„Volčyj Brod”, Vilniaus pa v., 
prigulinčiose maskoliui Ilja- 
šenko ir giriose Kamen Slo- 
boda Ašmenų pav.

Iš Vileikos, Vilniaus gub.
4 d. rugsėjo, 2 valandą ry

to, prie stacijos Vileikos susi
mušė pačtinis geležinkelio 
trūkis su tavoriniu. Penki 
vagonai II ir III kliasų pač- 
tinio trūkio likosi suvisu su
daužyti,o du drūčiai pagady- 
ti. Kaip pasirodė, susidaužę 
vagonai buvo seni, vos laikė
si. Ant laimės prie te susi
mušimo pavojingai žmonių 
ne sužeidė.

Iš Vitebsko.
Čianykščiame apskričio su

de pasibaigė prova .kapitono 
Stanislovo Wolbeko, kuris 
laike medžionės, šaudamas 
šerną, pataikė į štab kapito
ną Zelenskį ir jį mirtinai su

žeidė. Užtai Wolbek pateko 
po sudu. Hudas nusprendė 
jį ant naminio arešto, bažny
tinės bausmės ir ant užmokė
jimo našlei Zelenskio 7500 
rubl. Kadangi Wolbek apart 
algos,turtų ne turi, tai našlei 
reiks ilgai laukti, kol prisū
dytus pinigus Jai užmokės.

Čianykštė valgių tirinėjimo 
stacija tirinėjo nuo 125 pro
duktų pardavinėtojų paimtus 
valgio produktus ir iš to 
skaitliaus tik 17 rado sveikų, 
ne falšuotų. Ne sveikai mat 
maitinasi Vitebsko gyvento
jai.

Drauge su jiaroda, atsibus 
susivažiavimas žeindarbių 9 
vakarinių Maskolijos guber
nijų. Zemdarbiai apsvarstys 
klausymus: pagerinimo lau
kų, pievų, auginamų gyvu
lių, sodų ir pakėlimo jau 
kaip kur išnaikintų girių, 
ypač gi klausymą pakėlimo 
ūkininkų žemdarbystės.

Laike parodos bus teiposgi 
apsvarstytas klausymas pa
rengimo kokios nors augštes- 
nės moksliškos įtaisos Lietu
voj. Jeigu butų nuspręsta 
rupintiesi apie uždėjimą uni
versiteto tai miestas Vitebsk 
nori tokią mokslišką įtaisą 
pas savę turėti. Ant uždėji
mo universiteto, tas miestas 
Mulo jam prigulintį palivar- 
kėlį užimantį plotą 45 desia 
tinų, vadinamą Biluro Soku- 
linki, teiposgi iš miesto kasos 
ant to mierio žada paskirti 
kiek pinigų. Parankiausia 
vienog vieta universitetui yra 
Vilniuje, ant galo Vilnius, 
kaipo turtingesnis, daugiau 
iš savo iždo galėtų pinigų pa
skirti.

Vitebsko ūkiškasis bankas 
už skolas paskiria ant parda
vimo 62 ūkininkų kolionijas, 
užimančias 4600 desiafinų že
mės. Skola bankui ant tų 
kolionijų užtraukta siekia 
146980 rublių ir apart to dar 
yra 17432 rubl. neužmokėtų 
randui mokesčių.

Iš Dinnbiirgo, Vitebsko 
gub.

Inžinįerius Perlis gavo 
koncesiją ant padirbimo Di- 
naburge elektriškų ulyčinių 
karų ir elektriškų žiburių. 
Koncesija išduota ant 42 me
tų, po tiek metų visi vagonai 
ir įtaisymai be jokio atlygi
nimo pastoja miesto savasčia. 
Už pervažiavimą miesto ka
ruose I kliasos reiks mokėti 
5 kap., II kliasoj 3 kap , mo
kintiniai mokyklų mokės 2 
kap. ir po j kap. nuo pūdo 
už pervežimą ta vorų.

Už 100 elektriškų ulyčinių 
žiburių Perlis reikalauja po 
6000 rublių ant metų. Jis 
per pirmus 10 metų apsiima 
mokėti ant miesto naudos po 
4% nuo įplaukimų, per-an
trą dešimtmetį po 1%, o per 
paskutinius 12-metų po 3%.

Padarytą su Perlisu kon- 
tršklą miestas persiuntė ant 
užtvirtinimo į vidaus ministe
riją, bet visgi nežinia, ar mi
nisterija jį ūžt virtįs teip, kaip 
jis padarytas.

Iš Minsko.
Maskoliški žandarai susekė 

čia dideles prigavystės su ge
ležinkelio bilietais. Tvirtai 
susiorganizavusi maskoliškos 
civilizacijos nešiotojų drau
gystė pardavinėjo žmonėms 
senus bilietus. Viršininkas 
tos draugystės buvo geležin
kelio urėdninkas. Jis vogė 
senus bilietus ir davinėjo j uos 
kitiems ant perdirbimo,© per
dirbtus pardavinėjo žmonėms 
norintiems keliauti geležinke
liu. Iš Minsko pabėgo vyres
nysis buchhalteris telegrafo 
Liepojaus Romnų geležinke

lio. Mena kad ir pabėgęs 
urėdninkas prigulėjo prie 
augščiau paminėtos prigavė
jų draugystės, kurios du są
nariu jau suareštavo.

Iš Naumiestelio, Minsko 
gub.

Tūli dvarponiai, gyvenanti 
aplinkinėse Baranovičių,atsi
šaukė į valdžias su prašymu, 
kad pavieto urėdai butų per
kelti iš senos Lietuvos kuni
gaikščio Mindaugo sostapilės 
Naumiestėlio į miestelį Bara
novičius, gulintį prie Pagiri- 
nių geležinkelių. Kadangi 
vienog Baranovičiai yra ma
žai apgyventoj paviečiodalyj, 
tai Naumiestėlio ir jo aplinki
nių gyventojai fiadavė val
džioms prašymą, kad Įiavieto 
valdžios pasiliktų Naumiestė- 
lyj, kaip iki šiol buvo. Kat
ro prašymo išklausys valdžios, 
dar nežinia.

Paroda Dinaburge, Vi
tebsko gub.

11 d. rugsėjo Dinaburge li
kosi atidaryta su gana plačiu 
programų visos Lietuvos ir 
Latvijos žemdarbystės ir na
minės išdirbystės paroda. 
Apart parodymo žemdarbys- 
tės ir naminės pramonės Lie
tuvos, Baltgudijos ir Latvi
jos, parodos rengėjai turi dar 
mierį surasti vietą, kur šitų 
kraštų gyventojų darbo vai
sius galima būt parduoti.

Programas parodos gana 
platus. Didžiausią ruimą pa
rodos rengėjai paskiria sky
riams: gyvulių auginimo, gi- 
rininkystės, amatų, naminės 
išdirbystės, žemdarbiškoms 
mašinoms ir tt. Visa paroda 
dalinasi į 12 dalių: 1) galvijų 
auginimo, 2) arklių augini
mo, 3) smulkių gyvulių, ir 
paukščių, 4) žemdarbystės 
vaisių, 6) girininkystės, 7) 
produktų žemdarbystės, 8) 
žemdarbiškų mašinų ir įna
gių, 9) bitininkystės, šilkų 
auginimo ir žuvininkystės, 
10) amatų ir naminių išdirbi- ’ 
mų, 11) žemdarbiškų būdavo- 
nių ir 12) statistiška ir mok
sliška dalis. Parodos rengė
jai stengiasi patraukti ant 
parodos kuo daugiausiai ūki
ninkų, tik nežinia, ar tas pa
siseks, kadangi aplinkiniai 
baltgudžiai mažai kuom užsi
ima, a(>art žemdarbystės, o 
lietuviams ir latviams į Dina- 
burgą gana toli.

Naujos pačto stacijos.
Maskoliško rando likosi ati

darytos pačto stacijos, kur 
priima visokius pačto siunti
nius, išėmus piniginių perda
vimų, sekančiose valsčių Kan
celiarijose: Vilniaus pav.: 
Joniškiuose, Bistricoj, Rukoi- 
nėj.Rudominoj; Vileikos pav. 
— Mankovičiuose, Kemališ- 
kiuose, Jaseva, Aleksandrov- 
ske ir Šemetove; Šventėnų 
pav.; Dokudove,
Telegrafo stacija likosi-pa
rengta Belovežoj (Baltbokš- 
tyj) Garteno gubernijoj.

Iš Kauno.
Šiuose metuose į maskoliš

ką kariumenę iš Kauno gu
bernijos paims 4291 vyriškį.

Neseniai Kaune likosi iš
duotas valdžių padavadyji- 
mas, kad priemenioj kiekvie
nų namų butų matomoj vie
toj iškabintas surašąs visų 
namų gyventojų, be jokių ap
leidimų teip, kad rando šni- 
pūkai visada,, niekeno nepa
siklausę, galėtų žinoti, kur 
gyvena jų dabojamos ypatos.

Žemiški načelninkai 
Lietuvoj.

Pagal caro paliepimą, Lie
tuviškose gubernijose tari 
būt perdirbti urėdai: valščio-



Mikytų girioj šunų Jr lapių 
nuėstą. Pati jį pažino tik 
ant liekanų drabužių. Mena, 
kad jis likosi užmuštas.

Ant paskutinio žąsų tur
gaus | Tilžę atgabeno iš Mas 
kolijos 700 žąsų. Pardavinė
jo jas po 2.50—2.80 markių.

Priekulėje, darbininkas 
Šapais iš Lankupių, grįžda
mas nuo darbo, nors pati jo 
laukė sū valčia, užsimanė per
plaukti į kitą Mingės pusę, 
bet ant vidurio upės prigėrė.

3 d. rugsėjo visokiuose Prū
sų Lietuvos kraštuose siautė 
smarkus lytai ir vėtros,kurios 
ne mažai blėdies pridirbo. 
Lytus pagimdė tvanus teip, 
kad ūkininkai galvijus turėjo 
namieje laikyti. Vėtros ap
linkinėse Insručio teiposgi 
daug blėdies pridirbo. Ab- 
šteinuose nuo vėjo teip pra
dėjo smarkiai suktiesi malū
no spar imi,kad užsidegė volai 
ir malūnas ir 100 šėpelių javų 
sudegė.

Ant paskutinio arklių tur
gaus atgabeno į Tilžę apie 
2000 kumelių. Už geriausius 
.mokėjo iki 500 Markių, o už 
prastesnius po 180 Markių ir 
dar pigiau.

nių užveiidoe, sūdai, guber- 
nijališki ir pavietiniai urėdai 
valžčionių užveizdos ir santai
kos sūdai. Vietoj tų' visų 
urėdų liekasi įvesti urėdai že- 
tniėkų načelninkų, kuriuos 
užtvirtįs Vilniaus jeueral-gu- 
bernatorius. Gubernatorius 
gali atimti vaidilą nuo žemiš
ko načelninko, bet apie tai 
turi pranešti jeneral-guber- 
natoriui.

Vilniuje bus ir ant toliau 
santaikos sudžioe ir susiva
žiavimas tokių sudžių pavie
niuose: Vilniaus, Belostoko, 
Brasto irKauno bus po du pa
vietiniu sąnariu apskričio sū
do. Vilniaus, Kauno ir Grodno 
gb. valščių raštininkai bus po 
valdžia žemiškų načelninkų. 
kurie raštininkus galės nuo 
vietų prašalinti. Gubernijo
se: Vilniaus, Vitebsko, Grod
no, Kauno, Minsko ir Mogi- 
levo, neesant bajorų perdėti- 
nio, pavietinėse susivažiavi* 
mo komisijose prezidentaus 
žemiški načelninkai, tiesda- 
rystos gi skyriuose ir suduose 
— pavietiniai sanariai apskri
čio sūdo. Nesutikimus že
miškų načelninkų su gyven
tojais išriša pavietiniai susi
važiavimai, o svarbesnius— 
gubernijališkos valščionių už- 
veizdos.

Sokolkos pavietyj, Grodno 
gub., bus įrengtas naujas u- 
rėdas pavietinio bajorų per- 
dėtinio arba maršalgos. Prie 
apskričio sudų: Vilniuje, 
Grodne ir Kaune bus 11 nau
jų kamarninkų, o prie Vil
niaus tiesdarių buto 27 nauji 
sanariai apskričio sudų.

Ant užlaikymo tų visų nau
jų urėdų maskoliškas iždas 
paskiria 849730 rublių, o ta
me: ant užlaikymo trijų gu- 
bemijališkų komisijų 31500 
rubl., 23 pavietinių bajorų 
viršininkų 57500 rubl., 23 jų 
sekretorių 23000 rubl., 152 
žemiškų načelninkų 425600 
rubl., sandaros sudų Vilniuje 
29100 rubl.. 27 sąnarių ap
skričio sudų 89100 rubl., 39 
miesto sudžių 85800 rublių.

Po įvedimui urėdų žemiškų 
načelninkų, kas bus padary
ta pabaigoj šių metų, lietu
viškose gubernijose bus pa
naikinti šie urėdai: guberni- 
jališkos v/dščįonių užveizdos, 
valščioniškų komisorių ir vi
sokį kiti urėdai prižiūrinti 
dabar valščionių reikalus.

«
Iš Prusą Lietuvos.

Vokietijos karės ministeri
ja nutarė padirbti po Tilže 
per Nemuną tvirtą geležinį 
tiltą, vietoj dabartinio nuima
mo ant žiemos valtinio, jeigu 
miestas ir provincija nuo sa
vęs duos 600000 markių; li
kusius duos iždas. Tiltas 
kaštuos 2017200 markių. Mie
stas ir provincija paskyrė 
500000 markių, tai trūksta 
dar 100000 markių.

Ant socialistų susirinkimo 
Karaliaučiuje, 'p. (Jotschalk 
per ateinančius rinkimus pa
siuntinių į Prūsų seimą 'kal
bino lietuvius ir liberalus pa
statyti visas pajiegasant per
galėjimo konservatyvų. Jei
gu liberalai ir lietuviai po 
vieną pasiuntinį nori Lietu
vos pavrečiuose išskirti,' tai 
tą gali padaryti tik su soci
alistų pagelba. Nuo lietuvių 
socialistai reikalauja, kad jie 
pastatytų tokius kandidatus, 
kurie rūpinsis apie panaikini
mą dabartinių į Prūsų seimą 
rinkimo tiesų ir stoja už 
paslaptą visuotiną balsavimą, 
koks yra prie rinkimo cieco- 
rystės parlamento pasiunti
nių. Išlygos ne sunkios,- ir 
rodosi, lietuviai galėtų susi
taikyti. Tilžės,,Naujoji Gei- 
tunga” ant to atsako: , Jeigu 
socialistai nori mums padėti, 
mes nesipriešiname, bet nesi- 
duosime statyti nė jokių išsi- 
derėjimų, kurie galėtų kenk
ti musų programui”. Argi 
naikinimas netikusių seimo 
pasiuntinių rinkimo tiesų ga
li kenkti lietuvių programui? 
Dykai, be jokio atlyginimo 
nieks juk nepadeda, jeigu kas 
padeda, tai tas laukia atlygi
nimo. .

Šį pavasarį prapuolė ūki
ninkas iš Mikytų, netoli Til
žės. Dabar rado jo kūną 

Isz Amerikos.
Greitai protestuoja.

Boston, Mass. Pereitą nedėlią 
čia buvo laikytas skaitlingas grekų 
susirinkimas, ant kurio likos pri
imta rezoliucija su protestu prieš 
bulgariškus pasikėlėlius, kurie da
ro užpuolimus ant Macedonijoj gy
venančių grekų. Ant sušelpimo 
persekiojamų Macedonijos grekų 
surinkta 1000 doliarų.

Nusūdytas ant nužudymo.
Lynthiana, Ky. ČianykŠčio 

sūdo likosi ant nužudymo nusprę
stas Curtis Jett, kuris apskųstas 
buvo už nušovimą miesto maršalo, 
Tamošiaus Cockrell iŠ Jackson, 
Ky. Sūdąs rado Jettą kaltu.

Nėra gražiu moterų.
St. Lovis, Mo. Lina' Wabe, 

prezidentė Western Dress Makers 
Association,tvirtina, jog Amerikoj 
nėra gražiai suaugusių moterų, vi
sos tai turi išlenktą nugarą, tai 
vieną petį augŠtesnį už kitą, tai ki
tokius iškleipimus.

Laimingai nupuolė.
New York. Geležies dirbtuves 

darbininkas Keiser nupuolė nuo 8 
lubų namų ant 18 gatvės ir nors 
puldamas numušė trįs medžius, 
pats vien neznaimiai užgavo du 
pirštu ir galėjo dirbti toliau.

Vagiliu darbas.
Baxter Springs, Mo. Į čia- 

nykštį. pačtą įsikraustė vagiliai ir 
pašlavė už 800 dol. markių ir 200 
dol. gatavų pinigų. Kasą išardė 
su dinamitu. Expliozija buvo teip 
smarki, kad jos visa pačto trioba 
likosi pagadyta, o geležinė kasa 
likosi numesta į kaimynišką aptie- 
ką-

Kova su automobiliais.
Anglijoj likosi išduotos tiesos, 

kurios daleidžia šauti į per greitai 
važiuojančius automobiliais. Par
tneriai Kenosha paviečio, Wiscon- 
sine, užsimanė ir Amerikoj pritai
kyti Anglijoj išduotas prieš auto
mobilistus tiesas. Jie susiorgani
zavo, apsiginklavo karabinais ant 
suvaldymo per greitai važinėjan
čių automobiliais. Partneriai 
skundžiasi, kad per greitai važinė
janti automobilistai baido jų ar
klius ir daug nelaimių gimdo.

Žemes plotai dykai.
WashingTon, D. C. .Komiso- 

rius Ricbard garsina, jog 10' d. 
lapkričio, 9 vai, ryto, Chippewa 
Indijonų rezervacija bus atidaryta 
kolionizacijai, kur norinti galės 
gaut dykai atsakančius žemės plo
tus. Chippewa rezervacija yra 
Minnesotoj, užima 750000 akrų 
geros žemės.

Laivas su sidabru.
Jacksonvtlle, Fla. Netoli 

Miami užtiko paskendusį 1835 me
tuose laivą, prikrautą sidabrinės 
rudos iš Mexiko. Radėjai t atsi
šaukė į valdžias su reikalavimu, 
kad ruda, arba jos vertė, butų 
jiems pripažinta.

Ar gi tai butu teisybe?
New York. Čianykštis advo

katas Webb tvirtina, kad vienoje 
čianykščioje dirbtuvėj jį priversti
nai tūlą laiką laikė uždarytą, kad 
ne galėtų išduoti paslapčių užlai
kymo kailių. Ant išliuosavimo jo 
moteris turėjo kreiptiesi į policiją 
ir tik su jos pagelba jis likosi iš to 
ypatiško kalėjimo paliuosuotas.

Roentgeno spinduliai gydo nuo
mariu.

New York. Viename čianykš- 
čiame hgonbutyj daktarai užsima
nė ant vienos nuomarininkės mer

gaitės, ant gydymo, išbandyti gar
sius Roentgeno šviesos spindulius. 
Mergaitė turi 16 metų ir nuo ap
mirimų protas jos susilpnėjo. Var
tojant Roentgeno spindulius svei
kata jos žymiai pasigerino, atgau
na ji iš palengvo ir protą.

Szaudyues bažuyczląj.
La Crossk, Wiss, Pereitos ne

dėlios dieną čianykščioj vokiškoj 
luteriškoj bažnyčioj,laike dievmal- 
dystos, Herman Roonn šovė į sa
vo jį pametusią pačią ir sužeidė ją 
mirtinai; paskui ir savų sunkiai su
žeidė kitu šuviu.

1OOOOO dol. už chtnieti.
San Francisco, Cal. Atkako 

Čia pabėgęs iš Chinų apšviestas 
cbinietis Kaing Kai Chen. Jis bu
vo prezidentu reikalaujančios refor
mų organizacijos. Chinų ciecorienė 
paskyrė 100000 dol. dovanos, kas 
jį nugalabįs arba jį gyvą pristatys, 
arba nors palengvįs jo sugavimą. 
Kadangi didesnė dalis gyvenančių 
Kalifornijoj chiniečių priguli tei
posgi prie reikalaujančių reformų, 
tai jie paskyrė sargybą, daboti at
kakusį vientautį,kad jo koks godus 
ant pinigų ciecorienės šalininkas ne 
nugalabintų.

Kaip Serbijoj.
Cripple Creek, Pa. Sutraukta 

Čia ant suvaldymo štraikerių milici
ja suareštavo keturis darbininkus 
ir be sūdo laike kalėjime. Darbi
ninkų advokatas atsišaukė į sūdą. 
Milicijos vadovas, jenerolas Chase, 
su dviem kanuolėms ir 300 karei
vių apsiautė sūdo triobą ir sude 
ginkluoti kareiviai dabojo darbi
ninkus. Sudžia Seers nusprendė, 
kad suareštuoti turi būt išduoti 
civiliškoms valdžioms. Jenero
las Crase nepaklausė sūdo nuspren
dimo, savo kareiviams prisakė 
išvesti atgal į kariumenės stovyk
las suareštuotus darbininkus ir 
tuom sumyniojo Amerikos tie
sas. Gubernatorius paliepė 
darbininkus iš nagų kareivių 
paliuosuoti. Amerika ginasi nuo 
svetimų anarchistų, bet ką ji daro 
su panašiai besielgiančiais kaip 
anarchistai locnais jonerolais? Jų 
bausti nieks ne drysta ir per tai iš 
palengvo Amerikoj išsidirba tokios 
sanlygos kaip Serbijoj, kur visą 
kraštą terorizuoja gauja menkos 
doros ohcierų. Kastynės parsi
traukė iŠ Duluth darbininkus ant 
darbų kastynėse, vietoj štraiku?- 
jančių. Iš tų darbininkų keturi 
vokiečiai, supratę sanlygas, atsisa
kė eiti į darbą. Užtai milicija juos 
suareštavo ir pasodino į kareivišką 
kalėjimą. Jie atsišaukė prie vo
kiško konsuliaus, reikalaudami už
tarimo. Teip mat gali atsitikti 
Suvienytose Valstijose, kurias mes 
papratome liuosybės kraštu vadin
ti.

Ezpliozija.
Nesaville, Ind. Lentų piovi- 

nyčiose Jameso Wise expliodavo 
garinis katilas. Expliozijos 6 y- 
patos likosi sužeistos, o terp jų dvi 
sužeistos mirtinai. Daug aplinki
nių triobų likosi drūčiai pagady- 
tų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Zamesville, Oh. Netoli Nor- 

wich, ant Baltimore & Ohio gele
žinkelio, explio4ąvo du kerosini- 
niai vagonai, kerosino pripilti ir 
pagimdė didelį gaisrą, kuris išnai
kino ne tik trūkį, bet ir ketverius 
namus.

Geneseo, N. Y. Netoli Mount 
Morris, ant Delaware, Lackawan- 
na & Western geležinkelio, trūkis 
pervažiavo keturis geležinkelio 
darbininkus ir užmušė juos ant vie
tos.

Marion, Ind. Netoli nuo čia 
susimušė du geležinkelio trukiai. 
Prie to keturi geležinkelio tarnai 
likosi užmušti.

New Philadelphia, Oh. Neto
li nuo čia, ant Cleveland & Pitts- 
burg geležinkelio susimušė du ta- 
voriniai trukiai. Prie to du gele
žinkelio tarnai likosi užmušti, o 
du pavojingai apkulti.

Charlotte, N. C. Pačtinis ge
ležinkelio trūkis netoli nuo čia iš
šoko iš relių ir iš dalies susidaužė. 
-Prie to du trūkio tarnai ir 8 pačto 
urėdninkai likosi užmušti.

Gaisrai.
Mellen, Wis. Nuo padegimo 

užgimė gaisras, kuris išnaikino 
lentų piovinyčią, Chaflo pardavi- 
nyčią, medžių krautuvę ir kelerius 
namus. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 400000 dol. Gaisras už
gimė medžių krautuvėse ir kaip 
mena, jas padegė vienas iš praša
lintų nuo darbo darbininkų, kuris 
iš čia prapuolė.

Morne, Wis. . Sudegė čia lentų 
piovinyčios ir medžių krautuvės. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
300000 dol.

Gardenville, N. Y. Sudegė 
čia Schaepflino kėdžių dirbtuvės. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
150000 dol.

Rochester, N. H. Sudegė čia 
Brunswick hotelis. Ugnyje pražu
vo mažiausiai 4 ypatos.

Isz darbo lanko.
I Chicaoo, III. Organizuoti 

darbininkai čianykščių pianų ir 
vargonų dirbtuvių, kurių yra apie 
30000, rengiasi štralkuoti, jeigu 
dirbtuvių savininkai naudosis iš 
įnagių “Piano and Organ Supply 
Co,” kurioje užgimė nesutikimai 
su darbininkais. Savo reikalavi
mus pianų darbininkai perdavė 
dirbtuvių savininkams, bet tie ’dar 
ne atsakė, ar sutinka ant tų reika
lavimų, ar ne.

1 St. Paul, Minn. Rock Is- 
land geležinkelio kompanija pa
garsino, jog nepriims geriančių ir 
rūkančių darbininkų ir tarnų, o 
dabar tarnaujanti toki busę nuo 
vietų prašalinti. Kas, rodosi, 
kompanijai gali rūpėti, ar darbi
ninkai ruko ar geria? Darbinin
kai privalo sanžiniškai atlikti vien 
savo pareigas, privatiŠki gi jo dar
bai ir papročiai ne priguli kompa
nijų priežiūrai.

* Minnkapolis, Mi.nn. Užgimė 
čia nesutikimai terp darbininkų ir 
malūnų savininkų. Darbininkai 
užmanė atiduoti nesutikimus ant 
išrišimo santaikos sūdo, bet malū
nų savininkai darbininkų užmany
mą atmetė. Jeigu nesutinkančios 
pusės ne galės susitaikyti, turės 
užgimti štraikai.

* Minneapolis, Minn. Kadan
gi Čianykščių malūnų savininkai 
ne nusilenkė, užgimė Čianykščiuo- 
se malūnuose štraikas, prie kurio 
išsyk pristojo 1700 darbininkų. 
Tūli malūnai pagarsino, jog darbi
ninkai, ne atėję į darbą, bus praša
linti, o jų vietos bus apsodytos ne
prigulinčiais į organizaciją, bet a- 
bejojama, ar ras tiek scabsų, kiek 
reikia.

* Si*RiNGFiELD,lLL.Štraikas dar
bininkų stiklo dirbtųjų Port Glas 
ir Bellvillej pasibaigė; nesutinkan
čias puses sutaikė santaikos sūdąs. 
Buscho dirbtuvių užveizda apreiš
kė darbininkams, jog dirbtuvės dar 
tūlą laiką bus uždarytos, todėl ro- 
dyjo darbininkams kitur pasijieš- 
koti darbo.

* WlI.KESK.4RRE, Pa. Nuo 1 d. 
sausio distrikte kietų anglių iŠkaŠė 
43 milijonus tonų kietų anglių, tai
gi daugiau negu kada nors pirma. 
Kad dėl didelės produkcijos ne nu
pultų kietų anglių prekės, kasty- 
nių savininkai nutarė visose ka
stynėse sumažinti produkciją.

* Chicago, III. Kompanija 
Northwestem geležinkelio pakėlė 
algas 5000 darbininkų dirbančių 
jos taisymo varstotuose: darbinin
kai nuo dabar gaus po 3c. daugiau 
už darbo valandą; kompanija pri
pažino ir uniją.

* PiTTSBVRG, Pa. Čianykščios 
marmuro dirbtuvės likosi uždary
tos ir per tai 6000 prigulinčių į u- 
niją darbininkų atsirado be darbo. 
Dirbtuvių savininkai ant toliau ža
da priimti tik ne prigulinčius į uni
ją darbininkus.

* Pittsbvrg, Pa. United Sta
tes Steel Corporation apreiškė,jog 
turės uždaryti tūlas savo blėtos 
dirbtuves, jeigu darbininkų organi
zacija ne sutiks ant numažinimo 
darbininkų algų.

5 Newark, N. J. • SuŠtraikavo 
tarnaujanti ant Čianykščių štritka- 
rių. Jie reikalauja po 22c. už dar
bo valandą ir pripažinimo jų uni
jos.

ISZ
' Lietnviszku dirvų.

Iš New Haven. Conn.
Gyvenu čia nuo poros mėnesių. 

Per tą laiką pasitaikė terp čianykš
čių lietuvių patėmyti visokių atsi
tikimų ir gerų ir blogų, dabkr vie- 
nog, nors iš palengvo, čianykščiai 
lietuviai pradeda busti iš 'tniego, 
stoja į darbą ant tautiškos dirvos, 
ne. nori ir mūsiškiai apsileisti,sten
giasi susilyginti su kitų miestų lie
tuviais.

Į trumpą laiką susiorganizavo 
čia pašelpinė draugystė D. L. K. 
Vitauto, prie kurios prisirašė jau 
gana didelis buris lietuvių. Da
bar čia yra jau dvi pašelpinės 
draugystės: seniau susitvėrusi ti
kę j imiška draugystė Šv. Pranciš
kaus, bet ji silpnai laikosi ir nau
jai susitvėrusi D. L. K. Vitauto 
Dr-tė. Neseniai susitvėrė ir kuo
pa Susivienyjimo Lietuvių Ameri
koj, bet apie tai iki šiol nieko dar 
laikraščiuose ne buvo garsinta.

Dabar terp čianykščių lietuvių 
viešpatauja geresnis sutikimas ne
gu pirma, nors ir dabar kartais iš
lenda gudragalviai, besistengianti 
vaidus kelti. Kada porą mėnesių 
atgal susitvėrė tautiška D. L. K. 
Vitauto draugystė, tai bažnytiniai 
rėkė, šaukė, kad susiorganizavo 
šliupinų organizacija, kad išvesti 
iš kelio katalikus. Mat tie viską, 
kas nėra bažnytiniu, vadina bedie
višku. Tie nabagai mat ne nori 
suprasti, kad draugystės gali 
būt lygiai tikėjimiškos, kaip, ir tau
tiškos, nekliudančios tikėjimo. 
Daboti tikėjimą yra bažnyčios ir 
kunigai, apart draugysčių, o rū
piniesi apie tautiškus reikalus iki 
neseniai, galima sakyti, ne buvo 

kam, todėl su tais reikalais užpa
kalyj pasilikome. Jeigu čia atkak
tų geri kalbėtojai, aiškintų musų 
tautiškus reikalus, gal ir pas mus 
išnyktų atžagarios nuomonės.

Porą mėnesių atgal vienas čia
nykštis lietuvis buvo parašęs ko
respondenciją į “Lietuvą”. Jis 
prigulėjo į čianykštę šv. Pranciš
kaus draugystę. Užtai ant jo už
sipuolė visi minėtos draugystės 
sanariai ir ant galo už rašymą ko
respondencijų išbraukė iš draugy
stės. Jeigu korespondentas butų 
rašęs neteisybę, tai butų dar tiek 
to, bet buvo parašyta teisybė ir 
už teisybę žmogelį nubaudė. Tai 
labai liūdna.

Uodas.

Iš Eejepscot Mills, Me.
Ar ilgai mes kovosime terp savęs 

vietoj dirbti ant musų tautos labo? 
Jeigu mes terp savęs piausimės, 
kaip šunes, ne daug nuveiksime 
ant naudos musų brangios tėvy
nės! Vietoj tverti vieną tautišką 
ryšį, mes pasidalinę į terp savęs 
besiėdančias partijas. Vieni ko
voja su kunigais ir jų pritarėjais, 
tie gi visaip niekina ir siundo ant 
teip jų pramintų bedievių. Katrą 
mes ne paimsime lietuvišką laikraš
tį, tai randame vien apskundimus 
kunigų, niekinimus tamsunų, ki
tuose gi randame vėl niekinimus 
šliupo ir kitų neprigulinčių prie 
kunigų partijos, keiksmus ant teip 
vadinamų bedievių. Ar gi tie ku
nigai ir tie neva bedieviai nėra 
musų broliais? Argijie ne lietu
viai? Kam gi mums terp savęs 
ėstiesi broliams su broliais, argi 
jau niekaip negalime susitaikyti ir 
dirbti" visiems, kaip kas išmano ir 
moka ant musų tautos labo? Gir
dėt besiskundimus, kad lietuviai 
ne nori skaityti laikraščių nė kny
gų, ne skaitanti gi sako, jog ne 
skaito todėl, kad nežino kur teisy
bė, katrą skaityti, kadangi visuose 
patinka vien keiksmus ir niekini
mus; vienus raštus draudžia skai
tyti kunigai, kitus jų priešai, o 
žmonės juk mato, kad nė tie nė ki
ti kartais savo niekinimuose nesi
remia ant teisybės. Tas ir sėja 
neužsitikėjimą žmonių drukuotam 
žodžiui. Ar gi ne galima į tą ko- 
k.ą nors tvarką įvesti. Tas išeitų 
ant visų lietuvių naudos, apšvieti
mas terp jų platintus! greičiau.

Kovojant už nuomones, dirbant 
ne ant asabiško bet ant tautos la
bo kartais galima turėti ne vieno
das nuomones, galima patėmyti 
kito klaidas, bet tas klaidas gali
ma nurodyti šaltai, draugiškai, be 
niekinimo, kadangi nėra juk ant 
svieto žmogaus neklystančio. Už 
■kritiką nieks ne gal pykti; jeigu 
tik vietoj niekinimų ir koliojimų 
sykį priimsim kritiką, tuojaus ma
žiau terp mus bus vaidų.

'“Lietuvos” skaitytojas.

Iš No. Bostono, M»n.
Siuvėjai kontraktoriai susitaikė 

su unija, darbininkai laimėjo po 5c 
nuo kiekvieno pasiuto žiupono. 
Dabar kontraktoriai įieško darbi
ninkų, nės per 7 sanvaites daug 
pelno nustojo.

8 metai atgal ne buvo pas mus 
lietuviško kunigo. Kada atvažia
vo iš Lietuvos klierikas, tai bosto
niečiai sudėjo jam kaštus ant pa
baigimo seminarijos. Kada ją pa
baigė, vyskupas ne norėjo Šventin
ti, laikė jį už netinkantį, bet ant 
prašymo čianykščių lietuvių įšven
tino ir davė jiems jį už prabaščių. 
Buvo tai pagarsėjęs paskui kun. 
Gricius. Parapijonai dėjo pinigus, 
pirko namus ir pliacių bažnyčiai ir 
pradėjo rinkti aukas ant statymo 
bažnyčios. Kada jų susirinko dik- 
tai, kunigas parapijos " augintinis 
išvijo komitetą, kada tas atėjo pi
nigus peržiūrėt. Jis pasisamdė 
nuo vokiečių jų bažnyčios skliapą 
ir tenai dievmaldystą laikydavo. 
Už įėjimą į skliapą ėmė nuo kiek
vieno po 10 c. Vieni ėjo ir mokė
jo pinigus, kiti atsisakė ir sutvėrė 
naują parapiją ir bažnyčią pasista
tė. Bet ir čia nesusitaiko lietu
viai. Petras Lazauckas paskolino 
ant bažnyčios 25000 dol. ir nori da
bar savo pinigus atsiimti, žinoma, 
su palukais už 3 metus. Yra dar 
nesutikimai su turinčia pas vysku
pą įtekmę parapijonu. IŠ pradžių 
vyskupas tikėjo, kad naujai pasta
tyta bažnyčia bus neprigulminga, 
todėl parapijone ne norėjo prisi
leisti, dabar jau sutinka duoti ku
nigą, bet parapija ne gali susitai
kyti su Lazaucku. Teip ir nėra 
tvarkos parapijoj. " Kunigas Gri
cius jau apleido vokiečių skliapą ir 
dabar lietuviai ne turi savo diev- 
maldystos Bostone, reikia eiti i 
svetimtaučių bažnyčias. Gricius 
todėl apleido vokiečių skliapą, kad 
nuo jo randos vis daugiau reikala
vo, o skaitlius lankančių jo diev
maldystą sumažėjo, todėl neužsi
mokėjo jau laikyti.

Senbaravykis.

Shelton, Conn.
Šita kolionija nuo seniai lietu

vių apgyventa ir juo toliau, juo 
daugiau jų čia atsiranda. Skaitlius 
jų didinasi labai palengva, kadangi 
ne daug čia yra darbų. Jeigu koks 
tautietis čia atkeliauja, tai turi vėl 
nešdintiesi kitur, kadangi sunku 
čia darbą gauti. Yra čia kelios 
dirbtuvės, kaip antai pianų ir ak
somo, bet kad gauti darbą, reikia

pirmiau išsimokyti, nemokančių 
prie darbo ne priima, musų gi bro
liai nesupranta dar vis kokią nau
dą jiems gali atgabenti išsimokini
mas kokio nors darbo. Išsimoki
nęs ne reikalauja melsti boso, kad 
duotų kokį nors darbą, kadangi iš
simokinusių bosai visada reikalau
ja-

Sheltone yra apie 18 lietuviškų 
šeimynų ir tiek jau pavienių. Tu
rime sutvėrę kuopą Susivienyjimo 
Lietuvių ir Kuopą Tėvynės Mylė
tojų Dr-tės, prie kurių priguli po 
kelioliką sąnarių. Neseniai sutvė
rėme Dainorių Dr-tę, po vadovy
ste p. Vokietaičio. Yra čia ir pa- 
gelbįnė D.L. K. Vitauto Dr-tė, ku
ri ir tautiškus reikalus atjaučia. 
Ant paskutinio tos draugystės su
sirinkimo nutarta paaukauti po ke
lis centus ant naudos Tėvynės My
lėtojų Dr-tės; potam du draugai, 
TaraŠka ir SinkeviČia perėjo per 
stubas, iš viso surinko 6 dol. Pi
nigai tie (vardai aukautojų ir jų 
aukos bus pagarsintos Vien.Liet.) 
nusiųsti centrališkam Tėvynės My
lėtojų Dr-tės kasieriui.

Broliai, kiek galėdami šelpkime 
musų brangią.tėvynę, kurią apsto
ję visoki priešai, stengiasi praryti. 
Antai Lietuvoj ne vien caras su 
rujoms savo tarnų atėmė mums vi
sokias žmogiškas tiesas, apie pali
kimą kokių nors tautiškų tiesų nė
ra nė kalbos, bet atsiranda lietu
vystės priešai iš musų pačių, vai
kai lietuvių motinų pieėu žindyti: 
juk didesnė dalis Lietuvos kunigų 
stengiasi lietuvius į lenkus paver
sti, varo laukan lietuvišką kalbą iŠ 
bažnyčių.

M. Vokietaitis.

Iš Brooklyių N.Y.
14 d. rugsėjo ČianykKtis Lietu

viškų Demokratų Kliubas turėjo 
teip vadinamą outing. .Pasipuošę 
savę, apie 100 žmonių ėmė daly- 
vumą. Tikietai nuo ypatos buvo 
po 3 dol., kadangi kaštai buvo ne 
maži, reikėjo uniformų, valgiai ir
gėrymai buvo dovanai. , Kadangi 
lietuviški demokratai nesiskiria 
nuo amerikoniškų, tai nėra ką aiš
kinti. Galėtų pabandyti ir musų 
draugystės tokio jau budo. Da
bar jos ant savo pikpikų ir balių 
pardavinėja tikietuš po. 25 c., 
liet užtai dalyvautojai prageria po 
kelis doliarus ir iš to tik alaus lei- 
dinyčios turi pelną. Jeigu drau
gystės dalintų ir ant savo . baliaus 
alų ir už tikietą imtų teiposgi po 
kelis doliarus, tai be abejonės gir
tų butų mažiau, o pelnas butų di
desnis, iš jo dalį galima būt pa
skirti ant tautiškų reikalų.

Sukanadėjęs.

Iš PittMburg, Pa
Nors ČianykŠčiose geležies dirb

tuvėse sunkus darbai, bet veik visi 
lietuviai dirba fabrikuose: lietuvių 
amatininkų ir biznierių čia yra ma
žiau negu kitose apygardose. Bet 
ir čia lietuviai žengia pryšakin, 
pradeda geriau gyventi. Lietuviš
kos draugystės auga, didinasi ne 
tik sąnarių skaitlius, bet ir turtai. 
Musų draugystės, skaitydamos 
laikraščiuose paraginimus prie au
kų ant visokių tautiškų reikalų, ne 
atsisako nuo aukų. Štai ant savo 
paskutinio susirinkimo atsibuvusio 
13 rugsėjo čianykštė Vitauto Lie
tuvių Mokslo Draugyste (Knygy
nas) iš savo kasos paskyrė 5 dol. 
ant naudos Tėvynės Mylėtojų Dr- 
tės. Pinigai nusiųsti Centrališkam 
minėtos Draugystės kasieriui Ol- 
šewskiui.

Antanas Rauktis.

Iš Springtield, 111.
Pas mus atsiranda vis daugiau 

suprantančių lietuvių, norinčių 
darbuotiesi ant tėvynės labo. Štai 
neseniai būrelis sumanesnių čia
nykščių lietuvių užsimanė čia su
tverti kuopą Susivienyjimo Lietu
vių Amerikoj. 14 d. piutės susi
rinkome pas M. K. Buvo per
skaityta Susivienyjimo konstitu
cija. Iš syk prisirašė 13 sąnarių 
ir tikimės, kad ant pirmo kuopos 
susirinkimo skaitlius jos sąnarių 
pasidaugįs. Susirinkųnas kuopos 
atsibus 25 d. spalių antrą valandą 
po pietų ant hallės D. Terry, pn. 
122 N. 6-th str. Taigi lietuviai, 
mylinti savo tautą, teiksis ateiti ir 
prisirašyti prie naujai susitvėru
sios kuopos.

‘ D. J. P.

Iš Brockton, Mass.
6 d. rugsėjo atsibuvo parapijos 

mitingas. Po pamokslui lietuviai 
susirinko ant salės, kur buvo ir 
prakalbos laikytos. Pirmiausiai 
kalbėjo parapijos prezidentas, ku
ris nurodė, kad reikia aptverti baž
nyčią. Antras kalbėjo* kunigas 
prabaščius; savo kalboje jis laimi
no parapijonus ir garbino bažny
čią. Apie ką kalbėjo trečias kal
bėtojas, P. SinkeviČia, sunku pa
rašyti, kadangi jam bekalbant, 
žmonės pradėjo skirstytiesi, ėjo 
laukan. Taigi kaip matote, ant 
parapijos mitingo nieko svarbaus 
ne padaryta.

Žiliauckas.

Iš So. Bostono, Mass.
Čia atsirado nežinia iš kur ne

paprastas daktaras, kurs prasimi- 
nė lenkiška pravarde. Ūgio jis vi-, 

dutinio,apie 50 metų, usus ir barz
dą nusiskutęs, tamsių plaukų, tru
puti pražilęs. Kalba jis lietuviš
kai, lenkiškai, maskoliškai ir an
gliškai. Vaikščioja po saliunus, 
prisiplaka prie lietuvių ir pradeda 
jiems įkalbinėti visokias ligas. Pa
sitaiko, kad nuo kokio lengvatikio 
įbaidyto lietuvio išvilioja bereikalo 
keletą doliarų. Šitas daktaras 
veik visada girtas, neblaivus ir re
ceptus taiso. Reiktų, rodosi, nuo 
tokio daktaro apsisaugoti.

X.X.

Ar ne butų naudingu?
Musų brolių Amerikoj yra jau 

gana diktas skaitlius veik visuose 
dideliuose miestuose ir skaitlius jų 
nuolatai didinasi. Ne paisant ant 
teip didelio skaitliaus, mes politi
kos išnaudoti ne mokame, joje 
mažai sveriame, stovime žemai. 
Vieni balsus, visai nesuprasdami, 
atiduoda tai už kaušą alaus, kiti 
net už centus, o musų politikieriai 
darbuojasi ant labo vien Amerikos 
politikierių ir už tai kaip koks gau
na kokį menką urėdą, bet musų 
tauta iš to naudos ne turi. Reiktų 
mums susijungti, parodyti musų 
pajiegas. Geriausiai butų, kad 
musų organizatoriai, kurie tveria 
draugystes visokių Šventųjų, kad 
tvertų pašelpinius politiškus Kliu- 
bus, kurie rūpintųsi lygiai apie šel
pimą sąnarių, kaip ir apie politi
kos reikalus. Turime visokių baž
nytinių ir tautiškų draugysčių, bet 
jos apart pašelpos ligoj,-mažai tau
tai naudos atgabena, vos kelios 
draugystės kartais prisideda su naš
lės skatiku ant užganėdinimo musų 
tautiškų reikalų. Ir politiški kliu- 
bai galėtų duot tokias jau pašelpas 
ligoj kaip ir kitos draugystės (juk 
ir tautiškos draugys^ps gali sverti 
politikoj, jeigu tik jos svarbą 
suprastų. Rd).

Kadangi šventose draugystėse 
kįla terp brolių, nesutikimai už ti
kėjimą, tai ant praŠalinimo bent 
tikėjimiškų nesutikimų, Šviesesni
tautiečiai pradėjo tvert tautiškas, 
bet ir tos ne daug ką veikia. Jei
gu mes turėtume tiek politiškų 
kliubų, tai musų įtekmė butų kur 
kas didysnė; amerikonai su mums 
rokuotusi; ne vienas lietuvis galė
tų gaut kokį urėdą (jeigu tik dėl 
urėdų kokiems politikieriams tver
tume kliubus, tauta iš to mažai ką 
pelnytų. Rd.), suduose ir kituose 
urėduose ant mus kitaip žiūrėtų, 
ne baustų už jeib niekniekį,ne pra
vardžiuotų, visur turėtume užtarė
jus. Antai žydų yra Amerikoj ne 
kiek daugiau, o kaip geras jie turi 
vietas urėduose (jų daug ant urėdų 
patenka per egzaminus, ne vien 
per politikierių malonę. Rd). Mes 
kiekvienam atsitikime turime kreip
tiesi prie svetimtaučių ir už patar
navimą turime brangiai užmokėti. 
Nesuprantantis angliškai, nesu
prasdamas klausymo suduose, kar
tais lietuvis ir nekaltai būva nu
taustu. Man rodosi, paŠelpiniai 
politiški kliubai atgabentų mums 
naudą, jie neužgaus nė tikėjimo,nė 
tautystės. Jų sanariai gali mokėt 
mėnesines kaip ir kitų draugysčių^ 
ir tokią jau gautų paselpą. Reik-1 
tų tą kladsymą gerai apsvarsty
ti.

Biznierius.-

Nuo kankintiiiių komite
to.

į kankintinių komitetą likos) iš
rinkti:

Dr. Bacevičia su 12 balsų, 
Mikolainis ” 10 ”
J.J. Paukštys ” 13 ”

Senasis komitetas gavo po 3 bal
sus.

Nauji Rasztai.
Ka ir kaip kai kurie amatinin

kai dirba. Vadovėlis iaZHiren- 
kant amata. Dalis L Sutaisė P. 
N. Tilže. 1003 m. 60 pusi

Telpa čia aprašymai darbų: kur
pių, šikšnių, pirštininkų, kailių, 
plonųjų kailių ir žomčininkų,račių, 
virvininkų, mūrininkų, tapicerių 
ir knygų įrišėjų. Žinoma, iš tos 
knygutės nieks pats amato neiš
moks, bet kiekvienas amatininkas, 
perskaitęs ją, protingiau žiūrės į 
savo darbą, besimokinantiems gi 
amatą ji suteikia šiokias tokias in
formacijas. Imant viską apskri
tai, knygutė naudinga. Gaila vien, 
kad jos lietuviška kalba ir rašyba 
netikusi, o tas kenkia ne vien ši
tai knygutei, bet visai lietuviškai 
literatūrai, kad autoriai išleidžia
mų knygų teip mažai rūpinasi apie 
grynumą kalbos ir rašybos nė jo
kios nesilaiko.

Trumpa Viaotiua Istorija Da
lis I. Benoves Istorija. Sutaisė 
P.N. Tilžei. lf»O3m. Spaudlnta 
kasztu autoriaus pas Otto Maude- 
rode. 52 pusi.

Knygutė šita versta iš maskoliš
kos kalbos, apie ką vertėjas jos 
vienog ne gaišina ir paduoda kai
po originališką, kokia ji nėra. Yra 
tai pradinė senovės istorija visiems 
supran tarnai parašyta. Gaila vien, 
kad vertėjas sudarkė ją, išversda
mas netikusiai. P. N. nežinia ko
dėl ne nori taikytiesi nė prie da
bartinės rašybos, nė kalbos, varto-

ąeĮ Per tankiai ne lietuviškus 
sakinius. Argi jau ne galėtų duo
ti kam nors savo vertimą pertaisy
ti. Knygutes P. N. išleistos butų 

naudingos, jeigu ne butų parašyto* 
teip netikusioj lietuviškoj kalboj. 
Argi jau teip sunku tą negerumą 
prašalinti? Užtektų juk arba duo
ti kam pertaisyti, arba pačiam iš
mokti geriau lietuviškai rašyti; 
kamgi per kelioliką metų laikytiesi 
vis vieno budo ir išleidinėti lietu- 
viams knygas netikusioj kalboj ir 
su niekvno daugiau nevartojama 
rašyba!

Naujas Kalendorius ItMMine- 
tams. Nutaisė P.M. TUžeJe.
m. 154 pusi.

Yra Ui geriausias iŠ iįci šiol g. 
leidžiamų lietuviškų kalendorių. 
Iš svarbių moksliškų straipsniu 
telpa jame: trumpos žinios iš as
tronomijos; apie žemę. Žmogus, 
žeme ir jos gyventojai. Apart Ši
tų svarbių straipsnių, yra kalendo
riuj daug mažų, bet teiposgi svar
bių žinių. Paveikslai musų rašti
ninkų: Basanavičiaus, vyskupo 
Baranausko, Vinco Kudirkos, Ma
čio, Vaičaičio irSimano Daukanto, 
ir parinktos eilės Šitų raštininkų. 
Svarbiausi politiški atsitikimai 
šiuose metuose. Mieros, svarst- 
liai ir pinigai visokių žemės kraštų. 
Vienu žodžių yra didelis yvaink 
mas ir kalendorius veltas, kad jj 
pirktų lietuviai.

Eile* PrunciBzkauN VaiczaiczlB 
(Seku paeakoN). Užleido Tevyno* 
Mylėtoju Draugy ste. Phmoutk, 
Pa. 1641 pusi.

Yra Ui 9 knyga išleista Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės. Telpa čia 
103 eilės originališkos ir verstos 
velionio Vaičaičio. Terp eilių yra 
geros ir silpnos^, pasiuiko eilės be 
ritmo. Jeigu formai eilių galima 
šį tą užmesti, tai užtai jų ten
dencija graži, mislis visur dora, o 
kur kalba apie tėvynę, ten visur 
matyt, kad rašė jas tėvynę mylėjo 
karštai ir ją garbino lygiai savo 
locnais, o kaip kur garbinimo for
mą . bandė pasiskolinti net nuo 
Mickevičiaus. Iš pradžių telpa 
eiles geriau apdirbtos, toliau, y- 
paČ ilgesnėsės, apdirbtos silpniaa.

Dr. 8. A.Knopf, Džiova ir kova 
nu Ja. BopuliariRzkaM konkunž- 
ub» darban, apdovanota* ant kua- 
gTe«o Berlyne m. Verte
Dran A. V. InzIeiBta P. N. Tilžėj. 
11M>3 m 2W puidap.

Džiova yra viena iŠ baisiausią 
ligų, naikinančių žmoniją, ji dau
giau žmonių į kapus nuvaro negu 
cholera ir kitokios epidemijos, to
dėl gydytojai nup seniai įieško ke
lių, kaip žmonis nuo tos jų prieši
ninkės apsaugoti. Su tokiais trile
riais parašyta ir augŠČŠiau u Ė va
dinta knygutė. Aprašyta čia, ko
kios priežastys gimdo džiovą, kaip 
ji platinasi ir kaip nuo jos galima 
ir reikia saugotiesi. Viskas apra
šyta suprantamai ir mažai apšvies
tam. Knygutė naudinga ir verta 
būti visose Šeimynose, nes džiova 
platinasi gana smarkiai ir terp lie
tuvių. Lietuviškas vertimas ge
ras, geresnis daug negu kituose P. 
N. išleidimuose.

Isz visur.
II 27 d. rugsėjo iš Paryžiaus ant 

orlaivio išlėkė grafas Vaulx ir į 17 
valandų laimingai atlėkė į miestą 
Hull, Anglijoj. Yra tai pirmuti
nė laiminga kelionė orlaivio iš Pran
cūzijos į Angliją.

II Netoli Tientsino, mieste Pei- 
king, Chanuose, siaučia cholera ir 
azijatiškas maras. Per du pasku
tiniu mėnesiu pasimirė čia 2000 
žmonių.

U Venezuelės randas panaikinu 
seniau išduotas kalnakasystos tie
sas ir nuo dabar svetimos kompa
nijos ne galės gauti koncesijų ant 
išnaudojimo minerališkų Venezue
lės turtų. Tas naujas padavadyji- 
mas kreipiasi pirmiausiai prieš Su
vienytų Valstijų kompanijas, ku
rios stengėsi sumonopolizuoti vi
sas Venezuelės kastynės ir todėl 
Suvienytų Valstijų randas rėmė 
Venezuelę, kol ji priešinosi vien 
Europos viešpatysčių reikalavi
mams. Iš Suvienytų Valstijų pa
ramos Venezuelė pasinaudojo it 
ant išvarymo amerikonų. Čia mat 
geriausiai pasirodė teisingumas se
no priežodžio: kas kitam duobę 
kasa, paprastai pats į ją įpuola. 
Į Europai kasamą duobę Venezu- 
elej, įpuolė pats amerikonai. Ge
ras tai pamokinimas amerikonama»y 
Europos randai panašius pamoki
nimus ne sykį gavo, ypač Maskoli- 
ja nuo Balkanų pussalio tautų. 
Žmonės visur turi protą ir moks 
atskirti tikrą draugą nuo norinčio 
vien pasinaudoti iš aplinkybių; ne 
įstabu todėl, jeigu tautos visur 
stengiasi pasiliuosuoti nuo ne tik
rų draugų ir draugauti tik su tik
rais, kokių, imant apskritai, yra 
labai mažai ant svieto.

II Maskoliškas caras išleido pri
sakymą, kad nuo 13 d. rugsėjo šių 
metų visose kliasose Fmlandijos 
licėjų (jie atsako Maskolijos gi®' 
nažijoms),išėmus maskoliškos kal
bos ir literatūros, visi mokslai bu
tų mokinami vienoje iš vietinių 
kalbų, taigi švediškoj arba finiškoj- 
Maskoliška kalba ir literatūra tun 
būt mokinama maskoliškoj kalboj- 
N i ui and o gubernatorius visiems 
kralginyčių ir hotelių savininkams 
prisakė valgių surašus Pn*



■...... ................................. '......... ..................... ■ '

B

Vietines Žinios,

Nauji iszradimai

yraki

Ant syk išgirdau arklio zovadą ir

H Airijoj, airiai žemės randau- 
ninkai nupirko pirmutinį didelį 
dvarą kunigaikščio Leicester. Už
mokėjo už jį >6250000.

po
tur-

|| Airijos pakrantėse, Kibin jū
rių kojoj, apvirto žvejų laivas ir 10 
žmonių prigėrė.

II Audros ir lytus pabaigoj vasa
ros Prancūzijoj pridirbo laukams 
blėdies mažiausiai ant 300 milijonų 
frankų.

II Mieste Monetery, Mexike, ap
sireiškė geltonasis drugys; valdžios 
vienog tikisi atsakančiais pa- 
davadyjimais apstabdyti besiplati- 
nimą ligos.

II Popiežius Pius X, kaip paduo
da Vatikano laikraštis “Osserva- 
tore Romano”, įtekmingiausią u- 
rėdą popiežiaus pronotaro pavedė 
kunigui Wilpertui.

LIETUVA
verstinai turėti trijose kalbose: 
maskoliškoj, švediškoj ir finiškoj; 
nt peržengimą to padavadyjimo 
ytskina bausmę 400 markių. Iš 
palengvo mat maskoliški valkatos 
stengiasi visokiais budais primesti 
ir privatiškiems žmonėms Finlan- 
dijoj maskolišką kalbą.

0 Berlyno laikraščiai praneša, 
bekjnask Įtakas užrubežinių daly
kų ministeris Lamsdorf apdirbo 
pianą suvaldymo maištų Turkijoj, 
ant išpildymo kurio,laike atsilanky
mo caro Vmdobonoj, stengsis iš- 
diefėti Austrijos pritarimą. Pagal 
Lamsdorfo užmanymą: Turkijai 
turi būt daleista apvaldyti Bulgari
ją ir Serbiją ir po priežiūra Mas
kolijos ir Austrijos, palaikyti val
džią ant tų kraštų. Reikalingus 
ant vedimo karės pinigus Turkijai 
turės suteikti Maskolija ir Austri
ja, kadangi tąsyk Bulgarijoj ir Ser
bijoj iš tikro valdytų‘ne turkai, bet 

. Maskolija ir Austrija ir visa nauda 
joms patektų. Nežinia, ar tokiam 
užmanymui pritars kitos Europos 
viešpatystės.

ll Sveikiausias miestas Europoj 
yra Bėrlynas, toliau eina Vindobo- 
na ir Londonas, o ant galo Pary
žius; Maskolijos miestai yra ne- 
sveikiausi, kadangi čia randas ne
sirūpina apie žmonių sveikatą, 
stabdo vien miestų besistengimus 
pagerinti gyvenimo sanlygas. Vo
kietijoj skaitlius gyventojų nuo 
1871 m. kaimuose beveik ne pasi
daugino, užtai skaitlius jų mies
tuose pasidvigubino.

II Londono laikraščiai praneša, 
jog turtingi žydai atsišaukė į An
glijos randą su prašymu duoti jiems 
šmotą žemės Anglijos valdyboj 
Uganda, rytinėj Afrikoj, ant uždė
jimo žydiškos viešpatystės, kuri 
butų po Anglijos protekcija. An
glijos randas ant to sutinka, bet 
Ugandos gyventojai protestuoja 
ir dėl tų protestų gal žydiška vieš
patystė ne galės susitverti.

II Berlyne suštraikavo 1100 om
nibusų vėžėjų. Jie reikalauja 12 
valandų darbo dienos ir vienos va
landos ant pietų; algų reikalauja 
ant mėnesio: konduktoriams po 20 
dol., >12.75 vežėjams ir po >12.50 
arklių prižiūrėtojams. Taigi ne 
daug, bet darbdaviai ant to ne su
tinka.

II Ant salos Naujos Zelandijos, 
laike netikėto išsiveržimo Wai- 
mangu geizero, pražuvo keturios 
ypatos, kurios smarkaus oro trau
kimo likosi j verdantį geizero van
denį įmestos ir ten išvirė.

(I Hamburge, Vokietijoj, mote* 
ris Wiese nunuodino keturis vai
kus ir kunus jų jmėtė į besikuri- 
nantį pečių. Už tai likosi suareš
tuota ir be abejones liks atsakan
čiai sūdo nubausta.

0 Maskvoj, ant Brasto geležin
kelio'Stacijos atėjo iš Minsko siun
tinys išduodantis ne gerą kvapą.

* Žandarai atidarė siuntinį ir rado 
jame pūvantį kūną gerai apsirė- 
džiusio, šilkiniuose marškiniuose 
vyriškio, ant kurio pirštų buvo 
deimantiniai žiedai. Pasirodė iŠ 
tirinėjimų, kad negyvėlis yra tai 

Į tortingas Lietuvos dvarponis To- 
t maševski, kuris gyveno viename 

Maskvos hotelyj ir terp jaunų pa
leistuvių Maskvoj buvo gerai pa- 

į žįstamas. užsiiminėjo kazyravimu 
ir lošė gana pasekmingai. Matyt 

' jo sandraugai lošikai jį nužudė ir 
pinigus paėtnė, kadangi kišeniuose 
pinigų ne buvo. Kaip pasirodė, 
siuntini s ant geležinkelio buvo pa
duotas Minske. Drabužiai ir skal
biniai negyvėlio buvo brangus, 
pirkti Vilniuje.

II Ant rubežiaus Belgijos ir Vo
kietijos yra mažutėlė viešpatystė 
Moresnes. Čia neseniai kazirnin
kų kompanija parengė lošimo na- 
jtius. Kaimynams namai tie ne 
patiko, todėl Vokietija ir Belgija 
sutarė priverstinai uždaryti lošimo 
urvą. Kada atėjo belgiški ir vo
kiški žandarai, tame urve buvo 180 
lošikų, daugiausiai belgijonų, mas
kolių ir italijonų.

II Peterburge suareštąvo kokį 
ten prigavėją, kuris, apsirėdęs už 
vyskupą, sakėsi esąs staČiatikišku 
vyskupu Tichonu; lankėsi namuo
se turtingų maskolių ir rinko au
kas neva ant cerkvės, o ištikro ant 
savo naudos. Mat atsiranda ne 
tikri vyskupai, prigaudinėjanti 
lengvai tikinčius ir žiūrinčius ne 
tiek į žmogų, kiek į jo drabu
žius.

II Ant Kaukazo (Maskolijoj), 
Baku aplinkinėse, užsidegė Nobe
lio kerosino sėminyčios. Ugnis 
išnaikino visas sėmimo įtaisas ir 
pridirbo blėdies ant 25000000 rub
lių.

II Siame, pietinėj Azijoj, sudegė 
viena iš turtingiausių buddistų 
bažnyčia arba pagoda. Sudegė 
joje teiposgi daugybė visokių bran
gių daigtų. Čia buvo padirbtos 
iš aukso ir sidabro kvietkos, gau
tos karaliaus nuo visokių kunigaikš
čių; Čia buvo sudėti ir karių trofė
jai; čia buvo drabužiai seniau vieš
patavusių karalių. Pražuvo ugny
je daugybė brangių rankraščių, 
dievaičių stovylų iš aukso ir si
dabro; pražuvo teiposgi daug 
brangių kkmenų, koki toj bažny
čioj buvo sudėti. Prie gesinimo 
ugnies dalyvavo ir pats karalius, 
bet užgesinti ne pasisekė.

II Kaip Londono laikraščiai pra
neša, Vengrijos magyarai rengiasi 
pakelti revoliuciją su mieriu visiš
ko atsiskyrimo nuo Austrijos, jie 
laukia vien progos ant pakėlimo 
revoliucijos, kada Austrija išsiųs 
kariumenę ant suvaldymo iškilusių 
prieš Turkijos valdžią maištų Ma- 
čedonijoj. Magyarai nori Vengri
ją pagarsinti už atskirą karalystę, 
ant sosto pasikviesti vieną iš sūnų 
Vokietijos ciecoriaus, bet nežinia, 
ar tasai panorės teip neramiame 
krašte kaip Vengrija viešpatauti.

|| Moksliška ekspedicija masko
liaus Vangulovo atlankė viršūnę 
garsaus kalno Ararato, ant kurios, 
kaip žinote, po didžiamjam tvanui 
sustojo Noes arka. Ant kalno vir
šūnės termometras rodė 20' šalčio. 
Vtagulov paskui įrengė ant viršū
nės to kalno meteorologišką tėmi; 
nyčią su automatiškai ženklinan
čiais oro atmainas instrumentais. 
Instrumentai parodė, kad nuo per
nai ant viršūnės Ararato didžiausias 

• šaltis buvo 150c žemiau zero, o 
mažiausias zero.

’ || Mieste Homelyj, Mogilevo 
gubernijoj, buvo žydų skerdynės 
panašios į buvusias Kišineve. Žy
dus mušė ne tik kaimiečiai, bet ir 
ginkluoti kareiviai. Keli žydai ir 
krikščionys likosi užmušti, o daug 
yra sužeistų. Žydų pardavinyČios 
ir namai išplėšti. Homelyj yra 
40000 gyventojų, o tame skaitliuje 
26000 žydų.

|| Amerikos kariškos laivynės 
kasieriaus pagelbininkas Nicbol- 
son, mieste Chepa, Chinuose, už
puolė ant vokiško konsuliaus ir už 
tai pateko po sudu. Sūdąs jį de
gradavo, bet amerikoniškas ad
mirolas Evans rado bausmę už per 
mažą ir išbarė sudžias už tokį nu
sprendimą.

|| Bavarijoj, VVachensee ežere 
prisigirdė Schmidt, jo pati ir 
trįs suaugusios dukterys. Kaip 
pasirodo: dukterys ne norėjo skan- 
dytiesi, bet tėvas jas privertė sėsti 
į valtį ir ant vidurio ežero valtį ap
vertė ir tokiu budu visa šeimyna 
prigėrė. Kokios privžastys tą pa
gimdė, nežinia.

* Pagal ištyrimus Dro Behrin- 
go, džiova kaipo palaikai nuo tėvų 
ne pereina ant vaikų (tą jau seniai 
patėmyjo prancūziški daktarai), 
teiposgi ji kaipo epidemija nesi- 
platina terp suaugusių. Vaikai 
gali gauti džiovą, jeigu juos maity- 
ti pienu paeinančių nuo džiova 
sergančių karvių.

|| Prancūzijos parlamento pa
siuntinys,socialistas Brisard,apdir
bo projektą visiško atidalinimo 
bažnyčios nuo rando. __ Briard pri
pažįsta bažnyčiai visišką liuosybę 
pildyti tikėjimiškas pareigas. Bri
ard savo projektą apdirbo ant par
lamento prisakymo.

II Santaikos sudui turinčiam iš
rišti nesutikimus terp Venezuelės 
ir Europos,, tūlos viespatystės pa
rdavė savo reikalavimus: Prancūzi
ja reikalauja >16000000, Suvieny
tos Valstijos Šiaurinės Amerikos 
>10900000, Italija >8300000, Belgi
ja >3093000, Anglija >2500000,Vo
kietija >1417000, Holandija >1046- 
000, Išpanija >600000, Mexiko 
>500000, Švedija >200000. Tiek 
pinigų Venezuelė vienog neįstengs 
išmokėti.

Amerikos laikralfciai savo lai
kė garsino, jog Turkijos sultanaš, 
besigerindamas Amerikai, jos tiri- 
nėtojanis išdavė tiesą kasinėti griu
vėsius senovės miesto Babilono. 
Dabar vokiška Orientalistų drau
gystė garsina, jog koncesiją ant 
kasinėjimo ant vietos senovės Ba
bilono turi tik minėta draugystė, 
amerikonams gi daleista vien kasi
nėti kalvas EI Ibrahim, kurios nie
ko bendro su senovės Babilonu ne 
turi. .

II Į Londoną šįmet daugiau ga
bena vaisių iš Amęrikos negu 
tais įdėtais ir kadangi Prancūzijoj, 
kuri iki šiol daugiausiai pristaty
davo vaisių Anglijai, šįmet užde- 
rėjimas buvo menkas, tai ameriko
niški vaisių prekėjai iš to naudoja
si ir savuosius parduoda brangiau 
negu kitais metais. Už skrynią 
kriaušių ima >2.20^-2.30, slyvų 
>2.91, armėniškų slyvų >2.67.

|| Vokietijos sveikatos užveizda 
garsina, jog pereituose > metuose 
Vokietijos gyventojai išgėrė viso
kių svaiginančių gėrymų už >625- 
000000, taigi ant to kiekvienas vo
kietis išmetė po 35 dol. Kiek tai 
gero už tuos pinigus galima būt 
padaryti I

|| Nors prūsiškų ir belgiškų žan
darų likosi uždaryti kazirninkų 
uždėti lošimo namai mažutėlėj 
republikoj Morisnet, bet pasitrau
kus svetimiems žandarams, iš nau
jo likosi atidaryti ir čia renkasi 
kazirninkai iš visokių svieto kraš
tų.

II Galicijoj,mieste Stanislavove, 
iš kareiviško-archyvo prapuolė pa
slaptį Austrijos kariumenės plia- 
nai. Plianus tuos pavogė unter- 
oficieras Bodnar ir pardavė mas
koliškoms valdžioms,o tą padaręs, 
išdumė'į Ameriką.

|| Prūsuose, provincijoj Šlezijoj, 
kastynėse Laurabuette atsitiko 
smarki dujų expliozija, kurios du 
darbininkai likosi užmušti; sunkiai 
sužeistų yra 17 ypatų. Be abejo
nės užgriuvusioj kastynių oloj 
dar daugiau expliozijos aukų.

t Garsus išradėjas vaistų nuo 
diphterito Dras Behring,apreiškė, 
jog ant gamtos mokslų žinovų su
sirinkimo Kaselyj jis praneš svar
bias žinias apie gydymą džiovos. 
Kadangi Behring nepriguli prie 
besigiriančių.tai visi laukia apreiš
kimo su nekantrybe; be pamato jis 
nesigirtų.

t Profesorius Behring išrado 
naują vaistą nuo džiovos. Vais
tas tas yra skiepijimas kaip ir ap
saugojimo rauplės. Jos, įskiepytos 
sveikam žmogui, saugoja jį nuo už
sikrėtimo džiova.

|| Mūšyje su pasikėlėliais 
Kotszani, 18 d. rugsėjo, 600 
kiškų kareivių likosi užmuštų; mū
šyje jų dalyvavo 7000. Įdūkę dėl 
teip didelių nuotrotų, turkai išde
gino daug bulgarų apgyventų kai
mų ir gyventojus išskerdė.

siautė musų aplinkinėse; aš pasi
slėpiau girioj, vaikščiojau per die
ną, skaidėjimas ganiojo manę kaip 
laukinį žvėrį. Apyvakarej aš puo
liau ant kranto klampynės, kur 
manę pakelė, radę medžių kirtėjai, 
čielą mėnesį aš kovojau su mirčia 
ir klejojimuose išdaviau mano pa
slėptas mislis, išdaviau priežastis 
mano kentėjimų; tarnai tuojaus iš
pasakojo tas naujienas po visas ap
linkinės. Tik lapkričio mėnesyj 
aš pasikėliau iŠ lovos.

Mano pirmutinis išėjimas buvo 
prie Šaltinio ir aš pasirupinaih kad 
nieks nėjo su manim. Didelis 
šimtametis medis nužudė savo la
pus, jie nupuolė,kaip pulkas sulau
žytų gyvasčių, daug jų plaukinėjo 
ant Šaltinio vandens paviršiaus. 
Aš sėdau ant vienos storos medžio 
šaknies. Ypatiškas stebuklingąs 
paveikslas nešiojosi migloj, širdis 
mano drebėjo, o karčios ašaros 
bėgo iš akių ir ritosi per veidus. 
Tame akies mirksnyj išgirdau ark
lio zovadą; aš pamačiau Maksimi
lijonę, jojančią prie šaltinio ant di
delio šimelio. Jaunas vaikinas 
jojo Šalia jos. Ii pamatė manę ir 
pasakė porą žodžių savo sandrau- 
gui. Jis su rastumu papurtė gal
vą ir abudu nujojo toliau; paskui ji 
viena sugrižo.

Ii nulipo nuo arklio ir artinosi 
palengvais žingsniais prie manęs. 
Ji buvo dar gražesnė negu pirma, 
jos akys žibėjo, lupos buvo dar 
raudonesnės negu pirma. *AŠ dre
bėjau lyg nusidėjėlis ir geidžiau 
mirties.

Kada ji su visu prisiartino, pa
griebė mano ranką ir ištarė tykiu 
balau:

— Atleiskite man; nors aš ir su 
visu nekalta, bet gailiuosi, kad 
jums kentėjimus suteikiau.

Ji žiurėjo į manę su prilankioms 
akims ir kalbėjo toliau:

— Atsiminkite, jog aš esu jūsų 
kaltininkė......... ir jeigu tik aš ga
lėčiau kuom prie jūsų laimės prisi
dėti....

— O, — surikau aŠ nusiminęs— 
buvo man tik viena laimėt

— Kas gal žinoti — atsakė ji.
Ir čia atsitiko kas nepaprasto, 

kas stebuklingo. Rodėsi lyg ko
kia paslapta pajiega varo laiką pry- 
Šakin ir metai bėga į minutą laiko. 
Maksimilijonės veidas persikeitė, 
išrodė lyg butų kitokių laikų ir 
prigulėtų kitai ypatai. Jos akyse 
buvo nayviškumas ir kas ten nau
jo. Man rodėsi, lyg kad iš ateities 
žiba žaibas, kuris pataiko į manę 
kaipo spindulys ateinančio gyveni
mo, kuriame pereina dvasia k tos 
esybes. ’

Ji murmėjo lyg sapne.
— Aš ne paliausiu nė vieną die

ną mislijusi apie jus.
IlgaiHlar, prapuolus jai ant ke

lio, laikėsi įtekmė paslapto atsiti
kimo. Nuo to laiko aš ne buvau 
teip nuliūdęs. Gilumoj mano 
jausmų užgimė nauja viltis, silpna, 
netvirta, kaip besiilsinti žemėj 
medžio sėkla. Vienog ar yra kas 
tvirtesnio už tokią sėklą. Visa 
tvirtybė aržuolo, ilgas gyvenimas 
kedro guli juk toje sėkloj!

Metai perbėgo. Aš iškeliavau 
iš tėvynės svetur ir Meksike ve
džiau pilną visokių atsitikimų gy
venimą. Sidabro kastynėse aš už- 
■dirbau milijonus, kurie išrodė man 
be vertės. Atmiąimai Maksimili
jonės laikėsi manęs kaip ir pirmose 
dienose.

Mano širdis, pripildyta ne
užganėdinimo ir kentėjimų tajKi 
visai ne jauslį ant grožybės mek- 
sikonių. Pasimirus motinai, be 
giminių, nuo iškeliavimo iš tėvy
nės, neturėdamas iš ten nė jokių 
žinių, dirbau aš vien kad dirbti, be 
jokių siekių, laukiau su nekantry
be tos valandos, kada manę priims 
šalta žemė.1 Teip sulaukiau 35 
metų mano amžiaus.

Vieną vakarą, sėdint man mano 
sode ir kvėpuojant šviežiu oru, 
koksai ypatiškas jausmas manę 
perėme, po citrinų medžiais, švie
soj kitų žvaigždžių, man rodėsi, 
lyg matau mano tėvynės didelį jx>- 
pelį ir jo šešėlyj esantį Šaltinį, prie 
kurio aš laukdavau Maksimilijonės. 
Regėjimas buvo ftip aiškus, jog aš 
surikau. Jis prapuolė palengva 
ir aš išgirdau ateinantį iš toli bal
są... aš aiškiai girdėjau, lyg kad 
manę šauktų į tėvynę grįžti.

Aš paklausiau to balso, sėdau 
ant laivo; buvo jau ant dangaus 
lapkričio debesys, kada aš atkakau 
į Prancūzijos portą Bordeaux. 
Kelionėj mano atminimas apie re
gėjimą išnyko ir aš geidžiau vien 
pamatyti tėvynės kalnus, girias ir 
pievas. Atkakus man ant mažos 
geležinkelio stacijos Pervenche, 
užsimaniau pirmiausiai atlankyti 
seną šaltinį. Palengva, kaip palši 
debesys ant dangaus, ėjau aš savo 
keliu, atminimai viens po kitam 
atgijo mano dvasioj. Buvo jau 
po pietų. Ant galo pirmiausiai 
pasiekiau seną popelį, šaltinis dai
navo savo paprastą dainą. Nieks 
čia nepersikeitė. Buvo tas pats 
oras, ta pati migla kįlo nuo me
džių viršūnių, toki jau lapai puolė 
nuo medžių, kaip ir toj dienoj, 
kada aš apleidau kambarį kaipo 
gyjantis ligonis.... Ir tas pats

ant didelio šimelio. Aš tykiai su
rikau. Ji nulipo nuo arklio ir pri
siartino prie manęs. Tik kada ji 
su visu prisiartino, prapuolė iluzi- 
ja, bet Vien kad duoti vietą teisy
bei. šalia manęs stovinčioj, dan
giškai tykame jos veide, nayviŠka- 
me jos žiūrėjime aš pažinau ne 
Maksimilijonę, bet kitą ėsybę, ki
tų laikų, kokiame kartą, 17 metų 
atgal, prie to paties Šaltinio pasi
rodė man Maksimilijonė.

Jus be abejonės jau supratote, 
kalbėjo toliau Berthoud. Jauna 
mergina, kurią sugrįžęs prie šalti
nio patikau, buvo tai duktė Mak- 
similijonės, kuri daugiau negu 14 
metų atgal pasimirė. Kas gi ją 
atveda dienoj mano sugrįžimo prie 
Šaltinio, kokios paslaptingos pajie- 
gos, ar tik atsitikimas tą padarė? 
Kokiu budu aš ją pirmiausiai galė
jau matyti ant veido kitos mano 
numylėtos? Kodėl ji jautė, kad 
turi pamylėti tą nepažįstamajį, ku
rį pirmą syk savo gyvenime matė? 
Aš laikyčiau tą už neišaiškinamą, 
jeigu nežinočiau, kad yra paslaptos 
pajiegos, kurios rūpinasi apie mu
sų likimą.

Kiekvieną kartą, kada tik apie 
mano laimę misliju, kiekvieną rytą 
ir vakarą, kada aš mano laimės 
Sendraugę spaudžiu prie širdies, 
dėkavoju aš toms paslaptoms e- 
sančioms ant svieto pajiegoms. * •'

Stebuklas.
ParaAe J. H. Roariy.

Tikrasis svietas?— sušuko Bert
houd. — Kuom jus atskiriate tūlas 
teisybes nuo iluzijų? Kas jums 
gali pasakyti, kad tūlos teisybės, 
kurios šiądien priimtos kaipo ab- 
solutai, ne bus teipjau klaidžios 
kaip astronomija Ptolomaeaus? Aš 
ne niekinu mokslo,aš tikiu teipjau, 
jog augščiausia ir svarbiausia teisy
bė nėra ne pasiekiama, bet ar ji nė
ra tuom, kas gimdo didžiausias 
paslaptis? Kas gi rišasi su ma
nim, tai aš dalyvavau viename to
kiame atsitikime, kuris teip žin
geidžiai skamba, kad net tikras 
stebuklas ne gali manę į kokį ypa- 
tišką nusistebėjimą įvaryti.

Dvidešimtis metų atgal aš įsimy
lėjau į jauną merginą, gyvenančią 
dvare Vernes, kitoje kalvos pusėj, 
kur ir aš gyvenau šu mano mutina. 
Nors aš vos pastojau pilnamečiu, 
bet meilė buvo gili ir liko vienai- 
tine visame mano gyvenime. Va
sarą ir žiemą aš laukiau Maksimi
lijonės, kada ji pasirodys ant ke
lio netoli nuo šaltinio, kurį dengė 
didelis popelis nuo laikų Ludviko 
XIV. Ji ėjo čia prie kiekvieno oro 
pėkŠčia, jojo raita, arba važiavo 
vežime, sustodavo kartais prie šal
tinio atsigerti. Ji gėrė kaip kokia 
deivė. Kada jos maža ranka,kokias 
tik tepliorius Van Dyck nuteplioti 
mokėjo, kįlo' prie raudonų kaip 
vyšnios lupų, visas jos paveikslas 
atsimušdavo, kaip veidrodyj, šal
tinio vandenyj. Tas pasikrutini- 
mas pirmiausiai pagimdė mano 
nusistebėjimą. Ji sveikino manę 
ir kalbėjo porą žodžių, kurie teip 
meilingai skambėjo kaip y- šaltinio 
vanduo. Ar ji tąsyk suprato, kad 
aš ją myliu? Reikia apie tai abe
joti, kadangi ji buvo labai nayviš- 
ka. Aš tikiu,jog jai užteko nekal
bos, lengvos koketerijos.

Pradžioj vasaros su šeimyna iš
važiavo. Aš įpuoliau į nusimini
mą ir tankiai norėjau mirti. Aš 
klaidžiojau su pabalusioms lu
poms, pailsusioms kojoms, kaip 
sumuštas aplink dvarą Vernes ar
ba per čielas valandas sapnavau 
prie šaltinio. Vieną dieną kas ten 
pasakė mano motinai, jog Maksi- 
milijone susiežiedavo. Ta žinia skaudėjimas pripildė mano dvasią, 
manę įstūmė į tikrą delirium (be- Šaukiau aš mirties, geidžiau jos. 
protystę'ljklejojimą. Buvo tai vie- x____
ną rugsėjo dieną. Audra ir lytus patėmyjau Maksimilijonę, jojančią

— Namuose JuozoGondilos pn. 
47 Banker str. atsitiko nelaimė. 
Mat Gondila apsivedė ir iŠ bažny
čios su sveČiaiš sugrįžo namon. 
Namai vienog buvo ne dideli, visų 
svečių patalpinti ne galėjo. To
dėl jaunavedys užsimanė priėmimą 
parengti ant verandos, namų už
pakalyj. Veranda vienog ne išlai
kė sunkenybės, ji nugriuvo ir visi 
svečiai ir jaunavedžiai nupuolė nuo 
25 pėdų. Prie to 17 mėnesių sū
nūs Marės Mezienės likosi su visu 
sutrintas, o septynios ypatos: jau
navedys Gondila.jaunamartė Rože, 
Ona Domboskienė, Marė Mezas, 
Katre Anglevskienė, Leonas An- 
glevskis ir Juozas Koruna,* likosi 
sužeisti.

— Savo gyvenime pn. 14 So. 
Clinton str. iš seno revolverio nu
sišovė 16 metų negrė Ethel Chris- 
topher. Pašautą sunkiai nugabe
no į ligonbutį. Daktarai pripažį
sta pašo v imą už pavojingą, liet ne 
už neatbūtinai mirtiną. Tame jau. 
laike gyvenime buvo negras Kro
lis. Jis likosi suareštuotas. Na- 
mieje rado patžudės jiarašytą laiš
ką pas motiną, kuriame sako, jog 
nusibodo gyventi, todėl nusižu
do.

— Terpulyčyj už namų nr. 258 
S. Marshfield avė. policija rado ne 
gyvą 36 metų maskoliškąl fžydą, 
Harry Weinberg. Kaip pasirodė, 
jis nusižudė su karboline rūgščia. 
Weinberg jau nuo seniai buvo ne 
sveikas ir be abejonės stoka ^svei
katos ir privedė prie patžudystės.

-— Chicagoj apvajkščioja dabar 
100 metines sukaktuves nuo .užsi- 
dėjimo miesto. Ant iškilmių su
važiavo daug svečių iš visos ,Ame- 
kos. Iš tikro Chicago yra apgy
venta vieta nuo 230 metų, bet mie
stu pastojo tik 100 metų atgal.

— Kadangi mergina Clara Craw- 
ford atmetė jo meilę, pereitos ne
dėlios dieną nusišovė pagarsėjęs 
sportmanas Albert Kellogg. Pat- 
žudys buvo 25 metų. Clarai ne 
patiko Crawfordo užsiėmimas, 
todėl ji jį atmetė.

AT81SZ A ŪKIMAS
Pittsburgo Vitauto Mokslo 

Draugystes.
Mes, lietuviai Vitauto Mokslo 

Dr-tės, pajieškome Jono V. Mont
vilos, kuris redagavo laikraštį ku
nigo Čepanonio “Šv. Kazimiero 
Pasiuntinį”. Jis pažadėjo parga
benti į musų knygyną musų pa
rinktas knygas ir apsiėmė jas par
gabenti ant 25%, taigi ant ketvir
tos dalies pigiau, negu parodyta 
katalioguose. Mes ant to pristo
jome ir 31 d. gegužio 1902 m. da
vėme ant rankų 40 dol. Jis pini
gus priėmė, o mums pasakojo, kad 
knygos pareina. Rodė mums ne
va savo spaustuvę ir vis ramino, 
kad knygos pareis. Mes ne tik ne 
sulaukėme pareinant knygų, bet ir 
patsai musų ramintojas iš čia pra
sišalino ir mes nežinome, kur jis 
dabar yra ir kur mes turime jam 
iduotų musų pinigu jieškoti. Gal 
pas kunigą Cepanonį? Pažadėtų 
knygų mums ne pristato, o pini
gus pasilaikė. Teip daryti neva 
lietuvių vadovui labai ne gražu, 
bent teip mums rodosi; gal p. 
Montvila tame prisilaiko kitokių 
nuomonių!

Knygyno sekretorius
Antanas Rauktis.

Redakcijos atsakymai.
P. Gulbiui. Straipsniuose rei

kia turėti visada vieną mierį, o ne 
kelis ant syk. Reikia arba išrodi
nėti klaidas Recordo aprašyme 
lietuvių, arba parašyti visai atski
rą straipsnį apie socializmą, kas 
nesiriša juk visai su aprašymu lie
tuvių patilpusiu Recorde. Kad 
aprašyme tame ne viskas teisybė, 
tas buvo jau“Lietuvoj” paminėta, 
antrinti todėl nėra reikalo; ant ga
lo ir Tamistos raštelyj ne viskas 
teisybė.

9.

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pairai Bitnerą.

Aprūpinimas vandeniu senovėj. — Vandenį 
semianti vindai ir kitokios įtaisos.

Iš pradžių mes žadėjome parodyti, kaip 
aj>sireiškinias gamtos pajiegų, iš kokių mes 
naudojamėsi visokiuose musų reikaluose, re
miasi ant apsireiškimo patraukimo ir nustu- 
mimo. Dabar, kada mes jau šiek tiek susi- 
Įiažinome su mechanikos pamatais, ne sunku 
bus suprasti ir tolesnius aiškinimus ir mes 
dabar peržiūrėsime visokius gamtos pajiegų 
šaltinius.

Ant pirmos vietos iš tokių gamtos pajie
gų stovi vanduo,,apie kurį mes dabar plačiau 
pakalbėsime. .

Vanduo yra visur ant žemės ir Jame yra 
daug jiajiegoe, nors iki šiol žmonių ne visame 
sunaudotas. Sunaudoti vandenį ant visokių 
reikalų bandė žmonės nuo laliai senų laikų.

Jau senovės Egipte, taigi krašte kur ci
vilizacija prasidėjo labai anksti ir iki šiol ne 
suvisu mums pažįstama, stengėsi su pagelba 
visokių įtaisymų priversti gamtos pajiegae 
dirbti ant žmonių naudos.

Kitur nepažįstamą žemės vaisingumą, 
apie kokį paminėta net šventraštyj, Egipte 
gimdė jierijodinki užtvinimai upės Niliaus: 
užtvinę vandens klojo ant užlietų laukų vai
singą dumblą, ant kurio žmonės tuojaus, nu
sekus vandenims; sėjo javus. Ir dabar Egip
te, prie menko žemės apdirbimo, pasėti kvie
čiai išduoda vidutiniškai 150 kartų daugiau, 
taigi 10 kartų daugiau negu Lietuvoj.

Bet užtvinę- vandens ant laukų guli ne 
ilgai, o Egipte lytų nėra kartais ir per kalis 
ištisus metus pagrečiam. Reikia todėl už- 
tviuusį vandenį užlaikyti ant tolesnio laiko, 
kadangi net į vaisingą dumblą įiasėti javai be 
drėgnumo ne gali užderėti gerai. Kągi todėl 
darė senovės egiptiJonai ant palaikymo vai
singumo žemės savo tėvynėj! •

Gyventojai suprato reikalą vandens ir 
po kiekvienam u|>ės tvanui,dalį jo nuleisdavo 
Į tyčia iškastus jirndus, apsaugotus pylimais 
ir pakėlimui vandens turinčius įtaisytas šliū
žes; prūdai toki, senovės egjptijonų įrengti, 
buvo labai dideli?

Didžiausias iš tokių žmonių iškastų van
dens surinkimo vietų buvo teip vadinamas 
Merido ežeras, iš kurio didumo stebėjosi se
novės grekonys. Egipto kultūros tirinėtojas. 
neseniai pasimiręs Egipto liekanų muzėjaus 
perdėtinis Brugsch. išskaitė didumą to seno
vės egiptijonų jiarengto vandens rezervoro.

Tas žmonių rankomis iškastas ežeras už 
ėmė pusę ketvirtainės lietuviškos mylios arba 
28125000 ketvirtainių metrų; gilumo turėjo 
7 metrus arba 23 pėdas, taigi jame tilpo 200 
milijonų kubiškų metrų vandens.

EgijMukrtJi vandeiu mūkimui vidum.

Ant aprūpinimo vandeniu miestų ir fa
brikų vartoja , kitokias prietaisas. Tokios 
prie ta i sos yra antai Hamate, Sirijoj, netoli 
Nar-el-Azi, paupiuose Oronto, kuris netoli 
Antiochios įpuola į Tarpžemines jūres. Siau
roje Hamato klonyj upė Orontas teka gana 
smarkiai ir vanduo smarkiai suka medines il
gas rato lopetaites, prie kurių yra pritaisyti 
moliniai kaušai. Į tuos kaušus subėga van
duo ir pakilęs augštyn, išsipila į tyčia pa
rengtas rindas ir joms bėga, kur reikia. Šeši 
ratai, kiekvienas 24 metrų arba 79 pėdų augš
čio, parūpino pakaktinai gėrymui vandens 
miestui senovėj vadinamam Epifania.

Kiekvienas toks ratas yra tai ypatiška 
pramoniŠka įtaisa, prigulinti kokiai kompa
nijai. Toki jau ratai, arba vindai, tik ma
žesni, labai išsiplatinę Išpanijoj, kur teiposgi 
per mažai yra drėgnumo; čia tie ratai varto
jami ant Įialaistymo laukų.

Rytiniuose kraštuose labai išsiplatinęs 
dar kitoks pritaisymas ant ištraukimo van
dens iš gilių Šulinių. Prie virvės pririša daug 
molinių puodų ir su pagelba vindo, ant ku
rio apvynioja tnrvę su puodais,nuleidžia juos 
į vandenį, prisemia ir Jie pilni kįla augštyn, 
o ištuštinti leidžiasi žemyn. Galas virvės, 
prie kurio pririšti pilniejie puodai, pasikėlęs 
į viršų, apsi vynioja aplink vindą,prie to puo
dai, besisukant vindai, palinksta horizontališ
kai ir vanduo išsipila į pritaisytas viršui rin- 
das.

Yra keletas pavidalų tokių vandens trau
kimui vartojamų vindų; prie traukimo tan
kiai naudojasi iš gyvulių jiajiegos, kaip an 
tai: arklių, jaučių, verbliudų ir tt.

Maskoliškose valdybose Vidurinėj Azi 
joj. kaip antai Turkestane ir Bucharoj, var 
toja teiposgi pakėlimui vandens iš gilių šuli 
nių vindus su puodeliais.

Čieras Merido Egipte.

Kada upė Nilius užtvindavo ir vanduo 
užliedavo laukus, jo prileisdavo ežerą; kitą gi 
metų dalį,su pagelba šliūžių, vandenį pakal
davo ežere ir. jį leisdavo ant išdžiuvusių, 
drėgnumo reikaįąnjančių laukų.

Panašaus buqo užvaisinimo laukų prisi
laikė senovės laikuose gyventojai ir kituose, 
per mažai drėgnumo turinčiuose kraštuose, ir 
tas atgabeno labai didelę naudą žeindafbystei 
tų kraštų. Antai prigulinti dabar Maskoli- 
jai vidurinės Azijos kraštai senovėj pasikėlė 
ant augšto kidturiško laipsnio, buvo vaisingi, 
šiądien yra neapgyventais tirais, kuriuose 
slapstosi vien pulkai ginkluotų plėšikų, už
puldinėjančių ant prekėjų karavanų. Seniai 
mat, išvadžiodami vandenį, gyventojai tuos, 
tirus padarė vaisingais ir kraštas kultūriškai 
augštai galėjo pasikelti. Patekus tiems kraš
tams į rankas ne teip rūpestingų, ne teip ci
vilizuotų tautų, išnyko visa civilizacija ir tie 
kraštai pavirto į tirus; apie jų pakėlimą ir 
dabartinė jų valdytoja Maskolija iki šiol ne
sirūpina, kadangi ir ji labiau moka griauti 
kitų civilizaciją ir darbus negu prisidėti prie 
palaikymo ir pakėlimo.

Dalis vandens, išleista iš rezervoaro ant 
suteikimo drėgnumo dirbamiems laukams, 
upeliais ir kanalais grįžta vėl į upę ir jos te
kėjimo būva į jūres nunešta. Žmonės nuo 
labai senų laikų stengiasi apverstų ant savo 
naudos pajiegą tekančių vandenų. Tokius 
bandymus žmonės pradėjo daryti tąsyk, kada 
žemdarbyste pasikėlė antaugštesnio laipsnio. 
Teip antai, Herodatas savo raštuose aprašo 
prietaisą panašią į vindą pakėlimui vandens; 
prietaisas tokias statė ant vidurio tekančių 
vandenų. Paprastai toki vandens traukimui 
vindai susidėjo iš aštuonių greta viens kito 
ratų, padirbtų iš bambuso arba iš teip vadi
namo rotango. Nėjokių metališkų dalių ne 
turėję tie ratai, kokius iki šiai dienai vartoja 
pakėlimui vandens gyventojai rytinių kraš
tų. Augščio tie ratai turi apie 10 metrų (33 
pėdas) ir juos stato viduryj palengva tekan
čių upių. Vandens tekėjimas palengva suka 
ratą ir vanduo, patekęs ant lygiai nutašytų 
lopetaičių, nubėga į prie jų pritaisytus krei
vus bambusipius. kaušiukus, kįla į viršų ir 
išsipila į tyčia iškastus kanalus ir jais teka 
ant laukų ir kitur, kur reikia. Chinuose to
kių ratų yra nesuskaitoma daugybė ant upių 

(ir upelių.

. Traukimas vandens is Sulinių vidurinėj Azijoj.

Ant Į>aveikalėlio matyt, kad Čia, su pa 
gelba buomo, arklys varo vertikališką lazdą, 
sujungtą su pagelba dantuoto rato su vindu 
arba ratu, su kurio psgelba vandenį pakelia 
į viršų.

Kada horizontališkai pritaisytas ratas 
nesijungia su dantuotu perduotoju pajiegos, 
tai tankiai prie vindo pritaiso didelį ratą su 
trepais, ant jų užvaro jautį teip, kad jo pir
mutinės kojos spaudžia trepą; jaučio sunku
mas suka ratą ir jautis, besisukant ratui,turi 
dėti kojas vis ant augštesnio ir augėlesnio 
trepu virbalo. Tos veislės vandens traukimo 
prietaisos žinomos Azijos gyventojams nuo 
labai senų laikų.

Iš kitų,taukiaus vartojamų senovėj prie
taisų pakėlimui vandens,reikia paminėti teip 
vadinamą pateriioster, kurį perstato žemiau 
padėtas paveikslėlis praščiausiame pavidale.

Pzternoster.

- Ant fdviejų ratų A ir B uždėtas 
diržas arba retežis galintis stumti pryšakin, 
prie jo pritvirtintas perpendikuliariškai at
sakančio didumo lentas; jos įeina į gaiščiai 
padėtą, gerai nulygintą rindą, padirbtą iš 
molio arba iš kitokių medegų. Sukant su 
rankena ratą A, mes priversime vandenį, ku
rį varo augštyn prie diržo pritvirtintos len
tos, kilti ir jis išbėga į parengtą rezefvrrą 
arba kanalą.

Dar geresnė pakėlimui vandens prietai
są yra — jau paminėtas, išskaitant Archi
medo išradimus, teip vadinamas Archimedo 
sliekas, kurį matote ant žemiau padėto pa
veikslėlio." Jis susideda iš atidengtos iš abie
jų galų dūdos, kurioje drūčiai, sandariai prie 
jos sienų prisispaudęs Sriubas. Dūda vienu 
galu paskendusi vandenyj, kurio dalį norime 
pakelti augštyn ant musų reikalų. Sriubą 
reikia sukti atbulai, negu yra jo gvintai ir

' (Toliau# bus.)



Geriausias Sztoras Chicagoje dėl pirkimo
Nauji Rudeniniai Tavorai kožnam skyriuje namo

LIETUVIAI VISI MĖGSTA CZIA PIRKTI, KODĖL TU NE.

A. Szilingis.Ch. Kazokas, Joon Bayorinas T) O V 8110 S DI*!© $10
ir kili lietuviszki pardavėjai pa- . , . •

tarnaus tau. D IT Kili IU.
Nauji Ceikiai.

Melrose — 25 stukiai 36 ool. vilno
nio melrose, visokiu naujų plynų at
szviesiu dėl rudens, teipgi jardo ‘'pla
tumo grynos vilnos flianeline maiszi- 
ne, visu szio rudens at- /ta gą 
szviesiu. ypatingai gera /KA 
verte po 50c., per szita 
iszpardavima.....................

Whipcordai—42 ool. ploczio viso
kiu žymiausiu parvu, 46 col. grynos 
vilnos storas oheviotas, 44 col. sicilian 
teipgi 50 ool. skolinis languotas siuda- 
las, didele apsstis dėl P**1 XV/V 
rinkimo. 98c. gatunkas. ftaUA 
per szita iszpardavima tik^^^^

lerina, gražu uolos aprukintais perli
niais knypkiais ir juostelėmis irios
iomis su aksomu ir aksomine apika- 
kle, naujos mados rankoves surauk
tos apie rankovalius, salynu pamuss- 
tos perdem, butu pigu po 914, juodu, 
palšiu ir rausvu jda a a /ta 
dažu, musu ypatin U* LA LA Vg 
g* preke..................lĮl V ■ V O

Zibelinai — 54 eol. ploczio impor 
tuoti plynu ir maissytu dažu, 46 col- 
grynos vilnoe tekinkai Ha visokiu nau' 
ju nobby parvu, taipgi 44 eol. sicilian 
ypatingai puikaus žvilgėjimo gelsvai, 
juodai, irmelynri pil-afla X XV XV 
nai verta 11.25, per ^1 (|(| 
szita iszpardavima Ji Į

Szilkai ir Aksomai.
Taffeta salikas — 25 stukiai 20 ool. 

vieno szilko taffatas, visokiu nauju 
tamsiu ir szviesiu v*kari-/ta/ta 
niu atszviesiu. verte 50c .">UA 
musu iszpardavimo preke

Szilkinis aksomas — 50 stukiu 20 
eol. vieno szilko aksomas, giliai da- 
žuotu atszviesiu. papras- /ta 
tai parsiduoda po 91.00, ^I^A^V 
per szita iszpardavima..

Peau de soie — 10 stukiu jardo pla
tumo juodas peau de soie, tam tyczia 
geras gatunkas. labai minksztas ir 
lankstus, gatunkas, /ga g ją 
kuris parsiduoda poUT I X XV 
91.50, dabar po........Į B

siskirti nuo steliuoto darbo, už kuri 
reikalauja po925/*a g m 
ir 930. per szita U* I £ |||| 
iszpardavima...

Drabužiu skyrius atdaras ne
dėliotu is iki pietų.

Valku ilgakeliniai siutai po 94.75, 
amžiaus 13 iki 20 metu, padaryti isz 
grynai vilnoniu cheviotu, kaszmiru ir 
tweedu juodu, mėlynu ir dailiai pilitu 
maiszenu, viensegiu ir dvisegiu ma
dų, paprasta preke szitu drabužiu yra 
97.00, iszpardavimo^lk X ■■ 
musu preke ūj A Am 

.........f □
Dykai su vaiku drabužiais. Bo- 
voe, žaislai, lenktiniai peiliai ir tt., 
dykai su vaiku drabužiaia

Palaidi rudeniniai dra
bužiai dėl moterų ir vai

ku.
Motenszki siutai, dirbti isz grynai 

vilnoniu gelumbių, gražiai juostuoti, 
satynines ar szilkines Įuostos, vystės 
pamusztos geros ruszies salynu, sijo
nai pilno ploczio, graznuoti ir negraz- 
nuoti, tu paprasta ""V X\ X^
preKe 910 ir 912, y-ff Į UV 
patinga preke Į

Moterų ir mergiszcsiu iszeiginiai 
siutai vėliausiu madų, padirbti isz 
naujausiu gelumbių, importuotu sko- 
tiszku maiszenu,labai geros ruszies ti
krai vilnoniu broadclothu juodu, mo-\ 
lynu, szirksznetu ir kitokiu gražiu 
gelumbių, jakes yra Liudviko XIV, . . 
bliužbs su ilgais sijonais. Princo Al- musu iszpardavimo 
berto ir pusliememnio darbo žiponai, 
szitie siutai butu^ia J X^ X^ X^ pigus po 916.50. ęiO OO 
musu preke.... | R ^X

Moterų Ir mergiszcsiu žiporai, pa 
daryti isz storo peau de soie szilko, su 
bliusiniu prieszakiu, ilgos siiono įsi
žiurus, anksstai pritaikytu užpakaliu 
grainuoti siilkine pynele, šilta dra
buži reikia matyti, kad pasakyti jo 
verte ir butu pigu 48* XV XV 
po $15. musu ypa- U" LA Lį Kr 
tinga preke tik... ąra į yj

Moterų szilkiniai sijonai, geriausio 
gatunko peau de soie szilko. graznuo- 
ti apvadais tos paczios materijos ir 
gražioms szilkinetns pynelems ir graz
noms, artiszilkio nuleidžiamas pasijo
ms drauge, kitur parduodami po 910, 
musu ypatinga isi-^A^aw XV XV 
pardavimo pre- y

Didysis baldu gryčias.
Supamos k rases dirbtos isa vieno ar

žuolo, nendrine sedy-a|a g XV XV' 
ne augszta atlašia. U* I Ilgi 
gerai iszlenkta, tik Į ,ĮJf Lj

Staline kede. dirbta isz vieno ar- 
žuolo,nendrine sėdynė, augszt* atla
sas, paprasta preke t. 25,

preke 75c

TINKANTI DKABŽ1AI 
DEL VYRU IR V"1KU- 
Vyriszki madiniai rudeniniai 

siutai.
Vyriszki siutai vienseges ar dvise- 

ges mados, grynai vilnoniu cheviotu, 
thibetu. vrorstedu ir seržu, sukirpti 
pagal tikra mada
gerai siūti, parsi- į I
duoda po 910, tikuū^B Į

Vyriszki puikus rudeniniai siu
tai.

Musu puikus rudeniniai siutai po 
910 yra tikrai geriausios vertes Chica
goje sziendien. nauju parinktiniu ge
lumbių geriausio gatunko, plynu ir 
bruksznetu vrorstedu. drutu kaszmi
rų, languotu ir clay diagonalių, lygus 
pagal mada, materija 'rpadirbimabi- 
le kokiam 915 siutui Chicagoje, išni
kto buvo padirbti parsiduoti už ta pre- 

nn 
iszpardavima... g VI W

Moteriszkos pliusai nes pelerinos, 
padarytos isz tyczia gero mariniu kar
vių pliuszo. gražiai apipynetos mohai- 
ro pynele ir kapotoms poterkoms. la
bai gražiu kirpenu. dabintos tikrai 
meszkinems graznoms isz priess ir a- 
pie kakle, augsztas pastatomas kei
merius, szilkais pamusztos perdem, 
30 col. ilgio su 120 col. apaczios ma
tavimo, paprasta
$14 pelerina, musu,U* LA LA VX 
preke.................... WVbVVF

Moteriszkos gražios įuodos peau de 
soie szilko vystės, gražaus gatunko 
szilkas. prieszakis, užpakalis ir ran
koves perdem siuvinėtos ir adytos, 
naujos mados rankoves, gražus atver- 
cziamas kalnierius, szita vyste reikia 
matyti kad suprasti, didžiausias vvs- 
eziu iszpardavima«4*e ^ta sa 
paprasta preke 96. ® Q LA Q 
tiktai.......................WU|VV

Moteriszkos jakes. padirbtos isz ge
riausio gatunko grynai vilnonio ker- 
sey audeklo, turi iki pusei pėcziu pa

Megstines korlinos. baltos ar gels
vos. 3) jardo ilgos, pilnas plotis, ver
tes 92 (laida ir prie- jga a /ta XV

Brusselinis karpetas, didelis pasi
rinkimas naujausiu rasi- MM XV 
tu. labai geras gatunkas, UA 
už jarda...............................

Rasztuoti Rrusseliniai ruiminiai 
kaurai — didumas 9x 10) pėdu, su 
spaustais krantais, vilnonis viražus, 
apstingęs parvos. a*s X X "f 
verti žili 00 dabar U" II Į Em 
Uk*‘$ll>f □

Drapanine, 5 sziupledos.isz aržuolo, 
misingines ranke- ■■■ m
nos, gerai tiniszuo-U* Į Įų
*ui O

Sofos storu apmuszalu, su kutais

$5.00

Vyru geriausi rudeniniai siutai.
Mes i sis ta tom e aut pardavimo ge

riausius gatavus dėvėjimui drabužius 
Chicagoje, siutus iw nauju rudeniniu 
materijų, teip kad Jie lygus steliuo- 
tam darbui ir turi didžiaužiaužsitike- 
jima ant szitu siutu, kuriuos mes isz- 
stalome po S15. jie yra puikiai pada
ryti iss visu pusiu Reikia žinovo, kad

KLEIN BROS
J95-805 S° HALSTED Sl_ ’ .

Cor Crnalpopt -Aa/e

Draugyscziu Reikalai
Susirinkimas.

Brooklyn. Didelis ketvirtinis 38-tos 
Kuopos Susiv. Liet. Amer. susirinkimas 
atsibus nedalioj. 2-tra vai. po pietų, sve
tainėje po nr. 73 Gpand St., Brooalyn, 
N. Y. Todėl visi draugai yra užkvie- 
cziami pribūti ir iszgirsti svarbius ap
svarstymus, teipgi stengtis ioeszti savo 
kvartaline dokle.

Juozas Szunskis, Sekr.

Kalius.
Brooklyn, N. Y. ®et»-

nis' balius 38-tos Kuopos Susiv. Lietuviu 
• Amer. atsibus subatos vakare, 17 d. spa

liu (Oct.X 1903 »•> pr*»ides 7:30 Svetai- 
nejeC*eciiiatlail,po nr. 101—103 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Muzike bus per 
deregenta B. Rinkevicziu. Užkviecziam 
visus lietuvius ir lietuvaites ka>p vieti
nius taip ir aplinkinius ant teip prakil
naus pasilinksminimo, kur visi busite 

■* nriimil Ir imcra r i • na i*>užganėdintais ir priimti kuogeriausiai. 
Komitetas.

Temykite!
Philadelphl*. Pa. 8. D. Kuopos bus 

laikytas susirinkimas 3 d. Spaliu (Oct.j, 
1603, 8 vai. vakare, saleje Lietuviu Citi- 
zens Kliubo, 2832 Clerfleld St. Todėl 
visi sanariai yra kviecziami kuoekai- 
tli n gi ausiai atsilankyti.

Komitetas.

PaakutiniaSaliuninku Baaket 
PIKNINKAS.

West Pullman, UI. 4 d. spaliu (Oct.) 
1903. bus laikytas paskutinis pi krin
ka* szios vasaros, ant kurio užpraszo se- 
kanezias draugystes: Szv. Vincento, Szv. 
Mikolo ir Jaunu Lietuviu Kliuba, susi
rinkti in Buzos sale ant 10 vai. ryto, isz 
kur tiesiog atmarszuos in West Pull
man Paul Grove. Muzika bus isz pat 
Rymo italijonu. Todėl kviecziame vi
sus saliuninkus atsilankyti.

Su guodom*.
P. Kareckas.

Baltimore, Md. Tėvynės Mylėtoju 
Draugystes Kuopa, laikys savo susirin
kimą, subatoj. 3 d. spaliu 1903, saleje po 
nr. 213 Green St., ant būrio yra užkvie- 
eziami visi sanariai ir užsimokėti meti
ne mokesti 60c., teipgi galės ir nauji 
prisiraszyIi,taipjau taps naujai iszleistos 
knygos sąnariams iszdalintos.

- Su guodone Vincas Kvederas.

Chicago. Ctarninke 6 d. spalio 1903 
Jaunu Amerikos Lietuviu Pasilinksmi
nimo Kliubas, laikys savo prieszmetini 
susirinkimą, saleje 3400 Auburn avė., 

•8:30 vai. vakare, ant kurio turi pribūti 
kiekvienas sąnarys, antsziosusirinkimo, 
bes bus iszduota rokunda nuo praėjusio 
baliaus, todėl sanariai privalo atsilygin
ti už parduotus tikietus.

Su guodone,
J. Bagdžiunas, sekr., 

931 33rd Str.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau savo draugu: Vincento Pe- 

lacko ir Kazimiero Banaiczio, abudu 
Kauno gub., Sziauliu pa v., parapijos 
Szeduvoo. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žino ant adreso:

Joe Juckevicze, 
244jSpnng Alley, Pittsburg, Pu.

Pajieszkau savo brolio. Andriaus Nau
jalio, isz kaimo Vesalavos, Mikaliszkio 
gm., Marijampolės pav., Suvalkų gub. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ii ne 
ant adreso:

Mike Naujalis,
Boz 267, South Wilm’ngton, III.

Grundy Co.

Pajieszkau lietuvaites nuo 16—25 me
tu ant apsivedimo. Teiksis atsiszaukti 
vien laisvamane,” mokanti kiek nors ra- 
szyti ir grajyti ant piano.

Box 35, Springfleld, 111.

Pajieszkau savo kaimyno, Adomo 
Meszkio, Kaunogub., Sziauliu pav., Pa-į 
pilės parap., kaimo Dragyniu. Jis pau 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre
so: Dominykas Stulpin,
Boz 45, Mendelssohn, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Antano Parin
ko, Suvalkų gub., Seinų pav., Leipunu 
gm. ir parapijos, kaimo Druskeninku, 
puse meto atgal gyveno Du rango, Cclo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Vincas Paulekas,
Box 162, Athens, Iii.

Pajieszkau savo brolio, Povilo Laba
nausko, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Zrosnosgtn., Simno parap., kaimo Ates- 
ninkeliu, taipgi ir szvogerio Jono Branu- 
szaucko, Suvalkų gub., Seinų pav., 
Szventažerio gmino, kaimo Kamisariut- 
kos. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso;

Joe. Labanauskas, 
653 Ferdinand St., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, Francisz- 
kaus Matuko, Kauno gub., Radviliszkio 
parap., isz kaimo Gendviliu, 4 metai 
kaipAmerike, pirmiau# gyveno Balti
more, Md. Jis pats ar kas kitas teiksis [ 
duoti žine ant adreso:

Teodor Vaichulis,
212 First St.. Elizabeth, N. J.;

Pajieszkau savo draugo, Juozapo Ra- 
davieziaus, Kauno gub., Telsziu pav., I 
isz miesto Varnių. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Aleksandra Porembski, 
Box 1270, Pullman, 111.

Pajieszkau savo draugu: Mateuszo Ar
inai io, isz Rudupiu kaimo.Lūkės parap., 
Antano Struszinskio isž Prienupiu kai
mo, Telsziu parap. ir Antano Lileikio isz 
Patumszaliu kaimo, Lūkės parap., visi 
Kauno gub. 
teiksis duoti žine ant adreso:

Frank Norkus,
55 Sudbury St., Boston, Mass.

Pajieszkau savo draugu: Jono, ir Au
gusto Varendrotu ir juju sesers Jetes, ji 
yra naszle, turi du vaiku, vaikas yra 15 
metu senas, o mergaite 17 metu, du me 
tai atgal gyveno Chicago. 111. Jie patys 
ar kas kitas taiksisduoti žine ant adreso:

Anton Bliuvas,
Box 76, Humbert, Pa.

Pajieszkau savo tikro brolio, Juozapo 
Melinio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Viduklės parap., isz kaimo Lataku, asz 
jojo sesuo pribuvus isz kariaus pas J. 
Rumbavicze, meldžiu atsnzaukti ant 
adreso:

J. Rumbavicze,
Box 364, Westville, III. |

Pajieszkau vienos y palos. Selvestro 
Urbono, jis paėmė 91l0.00del užstatymo 
belos ir prasiszalino isz ežia, jis vidutinio 
ūgio, rauplėto veido, su ' apgamu 
ant sprando, jeigu kas duos žine apie ji 
gaus nagrados 950.0, jeigu kur jis at
vyktu tegul lietuviai apsisaugoję. Jeigu 
kas apie ji žinota praueszkite ant szio 
adreso: •

Stanislovas Paplauskas, 
Black Diamond, Pa.

“AU8ZROS** Dr-tes fondau, 
beuimokinauczial lietuviuzkal 

Jaunuomenei. 
I Aukos isz Carnegie, Pa: 

Antanas Savukaitls.............. 25
Ignotas Savukai lis.................... 10
Kazimieras Selvestraitis........10
Aleksandra Papei ka.............. 25
Kazimieras Papeika................ 25
Antanas Jankauckas.................25
Petras Liepa..............................25
Martinas Plungis.................... 10
Kajet. Gedaminas.................... 10
Franciszkus Kiselauskaa........10
Juozapas Revetkas.................25
Dr-ta Szv. Antano.................... 70

92.70 
Szia suma paskintom taip: 

Kankintiniams 91.00, 
Visztaliui 65c. ir„Auszrai' 

Pasiuntimo kasztai 5c. 
Auko issz Roscoe, Pa.: 
A |Gustanis.............................
J. Melynis...............................
L. Katilius.............................
A. Rėkus.................................
8. Janulis........ .......................
A. Ilgūnas.............................
A. Balsys...............................

.91.00

Jie patys arkas kitas Peter 1>endi

.1.00 
..50 
..50 
.50 
..50 
..50 
.50

Viso 94.00
Szia suma paskirstom taip: 

Kankintiniams91.00; Delegatui 
in Nyderlandija 91.00; Viszta- 

j liui 50c. ir ,, Auszros” dr-tai..
I Aukos isz Courtney, Pa.: 
| Juozapas Kruopus.. 
Į Jonas Szlemz.......

Kaz. Meluzis....... 
Sim. Sinkeviczhis.. 
Juozapas Norvilas. 
Jurgis Venczulis... 
Izidorius Miltakis.. 
Kaz. Szedvilas.... 
Vincas Jankauckas 
Antanas Sabutis.... 
Jonas Kinderis. .. 
Stasis Kinderis.K... 
Dom. I^ekavicze

.91.50

Viso 91.55
Szia suma paskirto taip: 

Kankintiniams 70o.. Viszta
liui 25c. Ir,.Auszros” dr-tai.................. 60
NuoScrantono „Auszros” Dr-tes

Kuopos per dra Bacevicziu...........3.75
Isz suaukautu ant mitingo „Vytau

to" dr-tas, New Haven, Conn.... .'1.25
Buvo 9366 85

Sykiu 9374.96
Stipendija Europoje besimo- 

kinaneziai Frank. 159...................... 931.27
Lieka 9343.68

Aukos VISZTALIUI. 
Isz surinktu auku Rascoe, Pa..., 
Isz surinktu auku CuoiVney, Pa., 
Isz surinktu auku Carnegie. Pa.. 

Buvo
Sykiu 919778

....50

....25

....65
918 38

Dykai pri- 
' siusime 

kožnani ant 
pareikala-> • 
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszki 
katalioga, 
kuriame 

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

Adresuokite teip:
Kelpsch A Co. 74 Centre St., Chicago, IU.

Buce, to Kelpncb, Norriko dt Co.

L1ETUWIUJDAKTAKA«

M AR J A DOMIATT
Kauno gub. Ssauliu pawlėto.

723 W. 18th Street.
Nuo Stos iki ISlos ryto.

Teleiutuks: CaiuU 78. 
Telefonu galima los kiekvienos 

aptiekoe.

MMMMMBMBM

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoms tautiškoms ir baž

nytinėm* Draugystėms išdirba:-1 
Karūnas, Amerikoniazkae 
Weliawaa, Szarpaa, Juos
tau, Kukardas, ženklelius,' 
Kepures ir dėl MarszaUtu,

[ Goodooniems Kunigams išdir 
>ba:~ Kapas, Arnotas. Dalmati- 
’kaių Albas. Stulas ir wmu baž
nytinius parėdus. Visokį darbf st- 
'lieka artistiszkai in laiką.
, Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
>arba guodotmi Kunigai, kad Jusu

darbas butu prideranetiai atliktas ir tuom sušelpti šatro tautetę, patreskite ji tikrai I 
lietutraitiai, j

T- ANDRUSZEWICZ & CO.
116 W. Divislon St, Chicago, III. |

Parankiausia Banka
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING.
Union Stock Yards Chicago

KAPITOLAS ir SURPLUS $283.000.00

VIR8ZININKAI:
S.R.Flyan. Prezidentas. J.A.Speer, Vice-PruMeetas. T. J. FiUgeraM, Kasieriaas AslL

DIREKTOKIAI:
Louit F.Serttt, ii Swift A Co.
lamas H.Ashby. ii U. 9. Vari A Trantit Co.
Sam i A.McClean Ir..ii Contm. Packing Co. 
ArthorG.Looaard. ii U. S. Y art ATrantHCo. 
Levi B. Doud. ii Dood A Koožer.

P.A.Valentine, ii Armour A Co.
Neison Morris, ii Neitos Morris A Co.
lesto P.Lymaa, ii Hammond Co.
John A Spoor. ii U. 9. Vari A Trantit Co.
Froderick S. Mintton. Attomey

S. R. Flynn, ii National Lite Stock Bank.

Aitą banka priima ant užkavojimo pinigus nuo 91.00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pinigus moka 3 procepi|. Čia visi Stock Y ardų darbininkai gali 
pasidžti savo pinigus tuojau*, kaip lik gauua algas, ir už padėt us gaus 3 procentu.

Lletiiviszka Ranka.
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greicaiausiu laivu. Paeito 
St*. No. 8.

S. Mack, 
212 First SU. Elizabeth. N. J.

< w

2 B t

| A-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!

į X-Spiuduliai vartojami dėl atradimo ligos
ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.

ISZPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARY’J išgydo visas vyry ligas 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yra ju SPECIJA- 
LIŠKUMAS, Ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specijalistus šiaurvakaruose.

Vyrai su geiianAiom Ir silpnom nugarom, inkstais, skaudėjimais kiauiiuese. lytiikg nusilpni|imt|, skaudančio nosiUapinimu, naktį- 
niais nubogintais, susitraukusiais arba neitlavintai* organais, trotyjimas atminties, norviikumat. skaudėjimai krutinėję, inkstą liga, 
plautis pūslės. misisto|imas Uapume. krituliai prie* akis, negalėjimas attikti savo pridorysčią, skaudėjimas galvos, klapatyjantis pa
raudimas, prieimanatlmas. silpnumas, meiankolija, negeras kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plauku. VISIŠKAI IŠGYDOMI.

liPflQ* ^,eKHr»YtiMzki nulteglmai, užniKMlyJimau kraujo, Varicocele, viainz- 
dpClljdilJLhUd llįUo. Mat iazKydonti. Grriczlauaiaa iMz<ydytua-s <tel nilpuu syru.

Janni yVMI nUJ***Pnlnt* Per bjaurina paproczlua ir per-idirbirna, uilpni ir nrrviazki I8ZGY- 
d d U111 Y JI ai IX)M1 po T1KICA OVAKANC1JA, AKIH PINIGAI BVGKAŽIN'TI.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.
OHixo valaiuloK ■ ’ 10 ‘ki 4 * ****•lf no« 6 7 “k"*-

lataiun*. ( Medeliams ir per žventet nuo 10 iki 12.

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

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
Itsikirpk žiu. nes ao visados eis laikraityje. šitas yra geras dėl egzamino su X-Spinduliais.

Aukos unt k asz t u delegatui in 
Nyderiandija. 

Isz suaukautu Roscoe, Pa...................1.00
Buvo 932 00 
Sykiu 933 00 Z

Aukos kankintiniatus 
Aukos nuo mitingo „Vytauto 

Dr-tes”, New Haven, Conn.: 
L Baranauskas.......................... 10
I. Galiniu* .............   10
I. Ulonas......................................10
J. Prauckus................................25
S. Jakavicze..............................30
S. Cvirka...............•....................25
V. Paseckas................................10
A. Vaisus.............................. 1.00
T. Karalaitis.............................. 10
A. Klimas....................................10
K. Blažaitis........................... ..10

Viso 92.50
Sžja suma paskirsto teip: 

„Auszros” Dr-tai 91.25, Kenk.......... 1 25
Isz suaukautu Carnegie, Pa................1.00
Isz suaukautu Courtney. Pa..................70
įsa snaukautu Roscoe, PaT^^^... .1.1

Buvo 9506.98
Sykiu 9510.03

Pigiai ant pardavimo pirmaeftiris 
lietuviszkas Bahunas ant Bridgeporto. 
Laisnis iszpirktas, randa pigi, lietuviu 
apgyventoje vietoje. Parsiduoda isz 
priežasties vyro mirties. Atsiszaukite 
pas savininke po nr. 3157So.Halsted St., 
kerte 32-roe ui. Chicago. 111.

(10-16)

AR SLENKA’PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsirydyti ir praszalmti li
gas. tegul kreipiasi prie Eurvpeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDŽOS, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal |o metodą irhy- 
geniszka užsilaikyme ir tt.

1 Klausenti rodoa per gromatas adre
suokite taip:

J. M. Brundza Co.
New York A Brooklyn. U. 8. A.

">

Reikalaitju 1000 vyru prie gelžkelio 
darbo, Colorado, Wyoming, Nebraska. 
So. Dtkota ir Minneeoia sztatuoee.kelio-1 
ne dykai isz Chicagos. 500 vyru reikalau-' 
ju prie darbo giriose IVieconsin ir Michi-' 
gan sztatuoee, mokestis 25 iki 28 dol. ant 
menesio, valgis ir guolis dykai. Teipjau 
reikalauju vieno vyro dirbti msinose 
Iliinojuje prie anglių.

John Lucas,
122 La Šalie St., Room 6.

(10—9) Chicago, III.

Reikalingas faunas vyras prie buezer- 
nes ir grosernes. Velytina tokio, kurs 
jau yra dirbės toki darba. Atsiszaukite 
pas: IV. Ažukas,
3329 Auburn avė., Chicago, III.

Reikalinga* geras agentas pardavi
nėti vyną ir degtine. Mokestis gera. A 
teikite tarp 10 ir 11 vai. isz ryto, ant szio 
adreso:

BRAND BROTHERS CO., 
206—210 Illinois St., Chicago, III.

(10-9)

Ar nori vazinot in kraju? 
jeigu teip, tai asz intaisau ant laivu ui 
darbininką,jeigu kas norite gauti pilnes 
ne informacija, raszykite Indedami už 
2c. marke ant atsakymo.

Adresas:
JOSEPH ROSSELL.

4 Washington St. North Boston, Mass. 
(16-10)

Temykite Lietuviai.
Tiktai dėl lietuviu daugybe visokiu, 

czebatu, czeveryku, dėl moterų, vyru, 
vaiku dideliu ir mažu, geriausio gatun
ko ir. geriausios skuros, o padai niekados 
nenuplyszta. Todėl pstsanavijau szi me
nesi viską dėl lietuviu parduoti už puse 
prekes, todėl gi skubinkitės su visais savo 
draugais atsilankyti pas:

* S. Czeleden,
1227 8. 2nd 8t„ Philadelphia, Pa.

(10-30)

Jieznas Sergantis

i labai trumpa LaiKa gal pasveiKt.

SERGANTIEMS
Gviranhiojame pilna isrgydyma.

r*wkmin<lsi>al*l rvdao vltoklM pa.leptš 
ir iMvii.iine. 1i*m. kaip antai li<at aiirdlea. 
plaucilu. lakatu, pilvo, paima akandrllnma, 
allpna atminti, dvasiazka nusilpimą. Irtlaakaa 
ailpnyiva. azkivuma. autinimą, veri, blykš), 
paa motrria, kraujarlma it tt., nervu Ilgu, po 
dagra. renmatiama duainitna. paralvėiu ir t L 
Pvaaaalinu runai*, gydau gimdvmo ligas, vi
sokį na sutinimus etn. Nerviazkš ligas gydau 
au i«gelba geriausiu etekUlaaku prietaisu.

I-ytiasku daliu litras
Isagydau per Keletu dienu, kraujo uė- 

nuodyjimua. odos Ilgas, m-mm. Ilgima, Sau
das gerkle) ir bumo), nosy), akyrr ir ausyse, 
netekimą vyrltkumo. lycziu nusilpnėjimą irtu 
f yda u kuopaaekmingiaualal ir gvaren- 
UoJU Pilna isagydyma Cbro« 

nlaakoa ligos yra mano eaccia* 
HaikUmb. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzamlnavlmaa ligonio ir jo iszgy- 
dymas— tai yra mano prideryste.

DR. LAIDĖS
Sipltollnls specialistas.

132 E. 24-ta ui., kampas Lszington avs., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 0 ryto iki 8 vakare, Nedelioma 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti aaabiszkal atsilankyti, gali para- 
ssytl lalszka; būtinai reikalaujame pacljento 
insitikejimo.

Szneku visokloee ka.boee. Turtu praktika 
Lebanon Bellevue Post G radus te UnlvMVlty 
Uospitzd. Direktorius aiedicimszko Instituto.

Daugiau kaip
30 metus Isimcgintas!

Dr. RICHTERO 
wisaui swietul žinomu 1 

“ANKER”(l.to.is 
PAIN EKPELLER.

yra gerl.a*!* fyd(»te ase

Rteumatizmo,
| Neuralgijos, Sausgėlos,
i Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir Wisokiu Rheamatisgka 
skaudėjimu.

U 86®. ir 50c. pus wisus 
aptiekorius arba pas

L F. At Rfchter & Co., j
L 215 Pearl Street. A

New York.

Jeigo kuris sergate, tai mes galim duot rodą, raszik pas Dr. E.. G. DKj\K.E7, da- 
žiūrėtoja ir primvedziu gydytoju

“National Medical Associaiion,, 
sąnariu New Yorko ir Pensylvanios universitetu, kuris per31 metą sunkiu darbu ir prak
tika darodie kad nėra tokiu ligu ar senu ar apleistu pripažintu už neižgydumas pa« 
vyrus, moteris ir vaikus katrų jisai negalėtu išgydyt.

Nes yra negalimas da kta, kad viens gyditojas galėtu visus silp
numus tikrai žinoti ir juos iž^ydyt, dėl to Dr, DRAKE kožnai ligai- 
turi atskirą gyti i toją. Paciento silpnumo liga bus visiems gy d i to
jams perstatyta. Kožnas silpnumus tokiu budu turi atskira sau gy- 

bet Dr E. G. DRAKE su visais gydytojais visus silpnumus 
laiszke iszbando ir kožnam rasztu užtikrina visiszkai ižgy-

ymą.
Kožnas sergantis rasztu apturi užtikrimimą jog isz savo ligos 

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

Kad senas Me<lical Direktor Dr. DRAKE gal visiszkai ligą iš
gydyti ir visada kožnam serganezem pagelbėt, matyt isz raszto kur

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

Guodotinas Fonas Drake,
____ ,______ Labai dicku Pons Daktare už 

rodą, neatidiekit dieną nuo die- išgydymą. Nieks negalėjo mane 
noN, tik tuojau raszik i t pa* Poną papialbet, jusu lekarstos siustą 
Dr. Drake o jis i labai trumpa man per expresą izgyde mane i 
czesajums pagialbes.__________ trumpa etosą.

Asz buvau sergantis kataru ir Kati ne jusu 
galvos skaudeiimu, iusu medici- ne žinau, kas su 
na mane ižgyde, už ka jum labai būt. 
dėkui. Dieve duok jam senibies Sn guodone 
irszczesti. Nn guodone

A.8LAVA. PAl’L

Guodotinu Poną* Daktaras!
K<>znas kuris sęrgate, duodam

medicina, asz 
manim szendie

RĘDŽYEKI.

Guodotlnaa Ponas Dr. Drake,
Nieks ne ral apraszit to skausmo 

kuri turėjau kauluose, asz potroti- 
naudauk pintam pas visokius Daktaru 
už dika, širmu metus ir mysiiau 
re i kės man numirt. Iž mieto* asz 
dosizenojau ape Poną Doktorg ir. jusu 
Medikai Asaoriation. Jusu medicina i 
labai trumpa ir zesa mane pastate aut 
kojų, už kajumrabai grąžei dieku.Asz 
rekomendavoju 1 jus institutą n Įs
iem mano pazistamem ir prieteliam.

Su guodona
JUW KANAI su famlija.

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

, Gromatas meldžiam ant szio antraszo siusti:

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

Temylite!

liBzkus iDitrumenlai. Kat turite ka ant pataisy
mo meldžiu pas mane atnesztl o viskas bus pa
taisyta kuogeriausiai. Su guodone,

J. M1RAU8K1S,
3305 Auburn Avė., Chicago, III.

Skaitykite visa!
Naujai Iszrastos Gyduoles.

Sno įi*!vo« •knud.jlmo. dantų gėlimo, pl*n- 
rlBk*i“o-.pl«*»ė*nn, joe leivtlo g»lv». eu- 
tvtrttne plauko., stabdo galvos svaigime, uosles 
uėkimszlma iru. Prisiunšk 2Sc markėms ir gan - 
•i jas. Podraug pranešiu vialems lietuviams, 
kad šs atpirkau visa bizni Zubovo sekretu ir 
slaptybių ir tie, kurte yra prisiuntė pinigus Zu
bovui. tat tav<>ra nuo manės gaus: asz dabar tas 
slaptybes parduodu uė labai tusia preke. Ka. 
prisiuns 8i oo gaus kales litukas l’»s mane 
teipgi galite gauti gromatom. popieru su gra
žiais apskaitymais ka kokuas skaitydamas ap
siverks Prlslusk Zbe markėmis ir gausi tuziną 
tu popieru o uė 1000 88 00. Aėte.uok:

GEORGE PUPAURKIS, 
873 33r<l 8L, Chicago. III.

akur tu 
gi? Nugi pa* 

Piatra Szlaki nes 
isxtroszkes. o 

pu ji gulim* atsi- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus net

iss Havanos, o iszsigerus irau n i žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbeli ne galiu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti an^liszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

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

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

F.PBradchulis
Attorney and Counse'or atLaw.

Chamber of Commerce Bldg. Room 709
S. E. Corner LaSal)e A Washington sts 

CHICAGO, 1LL. 
Telephone Main 3642.

Wienintalis lietuwys adwokatas, baigės 
mokslf jurisprudencijos esion Amerikoj 
VVeda prowas kaip ciwilisxkas taip ir 
kriminaliszkas visuose suduoee.
Bes. 168 W 18th , Cor. Union St.

Telephone Canal 484.

HILLE’S F0T0GRAFA8,
3402 S. HalatM St.

duima puklu Fotografijų; ui lūšna tiku

. S2.00
** v**ata

TEMYKITE.
3#* Geriausia prekyste dėl Lietuvių.

Kiekvienam kurt prieiųt tavo adreeą, 
tam prieiųjtiu DYKAI naują betwriiką 
KATAL10GĄ, kuriame yra daugybė: 
armonikų, tkripkų.kiemetų.ekambinan- 
Čių ukrynu&ų, irraiomų maUnukių. 
Reikalaujant laikrodėlių k at alio g a, 
reikia prieiųeti už 5 et. markf dėl palto 
kaitų, o greitai būt prieiųttae.
Dėl guodotinų draugysčių dirbamepečė- 
tit ir ženkleliut ui preinamiausių prekį.

Adresuokite teip:
M. J. DAMU0NAIT1S, 

3138 L0WE AVĖ., CHICAGO, ILL
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