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laikraščiuose, tai vien žinias 
ant nuraminimo: lygiai mas-

- Amerika ' * Ikuliški, kaip ir japoniški po

Viliaus ministerija garsina 
linias laikraščiuo.-e apie apsi
reiškusias-priga vyste* su A- 
merikosrandui prigulinčioms 
žemė n* vakariniuose prie Pa- 
cifii^o štetuo*©. Mįnisiteris

■i -.- • Ę-.-V - i ...» 1 į
sako, jog nuo metu ateidavo . _. . ‘................ - * . . tmai esą tik uz mažmožiusi ministerija žinios apie pn- . , . . . ,
gavystes su rando žeme. Ant 
tų skundų ministerija paren

• gė tirinėjimą. kuris prasidėjo 
nuo sausio mėnesio šių metų.

: Kaip ra misteris garsina, tiri-, 
' nėtojai jau tiek padarė, kad i 
neužilgio keli kalti urėdnin- 
kai bus suareštuoti; su urėd- 
ninkų pagelba kėli spekulian
tai pasisavino kelis šimtus

i tūkstančių randui prigulin
čios žemės. Laikraščių gi 
paleisti paskalai, buk urėd
ninkai pardavė net už 20 mi- 

j lijonų doliarų randui prigu
linčios žemės pasirodė netei
singais.

Teip garsina viršininkas, 
įkurio globai pavesti ran
dui prigulinti žemės plo
tai: gal vienog vėliau pasiro
dyti, kad Ir jo tirinėtojai ne 
viską susekė, gal pasirodyti 
didesnės prigavystės, negu ti
rinėtojai susekė. Ir pavogi
mas vienog kelių šimtų tūk
stančių akrų žemės ne priguli 
Jau prie mažos prigavystės.

Kaip dabar pasirodo, tary
bos terp Filipinų gubernato
riaus, ir popiežiaus delegato 
reikaluose išpirkimo kliošto- 
riams prigulinčios žemės ant 
Filipinų ne tapo pertrauktos. 

’ bet jos užkliuvo, kadangi be
sitarianti negali susitaikyti: 
popiežiaus delegatas reika
lauja daug didesnio užmokės- 
nio už nekrutančius turtus

. klioštorių, negu Amerikos 
randas apskaitė vertę tų tur
tų. Filipinų gubernatorius 
tikėjosi ką nors dar nuderėti 
nuo rando paskirtos sumos, 
tuom tarpu popiežiaus dele
gatas reikalauja dvigubai 
daugiau. Kadangi gubernato
rius ne turi tiesos išleisti be 
pąsiklausimo daugiau pinigų, 
negu rando paskirta, tai jis 
turėjo’pranešti į Washingto-

i ną apie didesnius popiežiaus 
delegato reikalavimus. Kol 
naujos gubernatori’uiinstruk- 
cijos ne ateis, ant teip ilgai 
tarybos likosi pertrauktos.pas
kui jos vėl atsinaujįs.

Ant salų Havai Washing- 
Jono randas turėjo ant galo 
prašalinti dabartinį guberna
torių Dolę, kadangi jam ad
ministruojant, išėjo į aikštę 
visoki negražus darbai urėd- 
ninkų. Randas vienog Dolę 
ne prašalina nuo tarnystes, 
bet nuo urėdo gubernatoriaus, 
perkelia ant urėdo augščiau- 
sio sudžios ant tų pačių salų. 
Jeigu vienog gubernatoriai 
privalo turėti čystas rankas

* ir sanžinę, tai dar tas labiaus 
reikalingas sudžioms, kurie 
yra juk tiesų ir doros daboto
jais. Dole gi prie tokių ne 
priguli.

Pereitą sanvaitę mieste Ma- 
nilėj pasibaigė prova net ke
liolikos filipiniečių už besi- 
priėšinimą amerikonams. Du 
vadovu nusprendė sūdąs ant 
sušaudymo, o kitus ant ilgo 
kalėjimo. Ir už ką? Ugi už 
gynimą laisvės savo krašto.

n Poliliszkos žinioj

Rytine Azija.
Užgimę nesutikimai terp 

Maskolijos ir Japon jos iki 
r šiol dar vis neišsiaiškino, dar 

nepasibaigė ir nežinia, kaip 
pasibaigs-jšRytinėsAzijoe at
eina vis prieštaraujančios ži
nios. Randai abiejų kraštų, 
taigi lygiai Japonijos, kaip ir 
Maskolijos, jeigu garsina ką

■ rando įtekme išeinanti laik
raščiai stengiasi įkalbėti, kad 
tarylio* terp šitų viešpatysčių 
traukiasi užganėdinančiai ir 
yra viltis,kad besitariantiems 
neužilgio pasiseks su visu su 

jgitaikyti, kadangi nesutiki-
», už 

kokius nieks karė' nepradės; 
pereitą sanvaitę net buvo pa
garsinę, buk Masko
liai pasisekė galutinai susi
taikyti su Japonija, tik tie 
laikraščiai ne pagarsino ant 
kokių išlygų tas susitaikymas 
padarytas. Randų žinioms 
vienog ne labai kas nori tikė
ti, kadangi privatiškos užgi
na rando garsinamas, įversta- 
to dalykų stovį visai kitokioj 
šviesoj. Randai mat nenori 
bauginti, todėl slepia teisybę, 
slepia tokius nesutikimus,ko
kie galėtų karę pagimdyti, 
kadangi garsinimas teisybės, 
kol karės dar nėra, kenktų 
abiedviem nesutinkančiom 
pusėm :nupuldytų kursą lygiai 
maskoliškų, kaip ir japoniš
kų procentinių popierų, ir 
ant kurso galėtų žudyti 
beveik • tiek, kiek kaštuotų 
pati karė.

Kad raminimai ne turi tik
ro pamato, tą parodo tolesni 
atsitikimai. Japonija Įierka, 
kur tik gali, daugiau kariškų 
laivų, du pirko net pietinėj 
Amerikoj, kelis davė padirb
dinti Anglijoj. Japonijos 
garlaivių kompanijos gavo ži
nią nuo karės ministerijos, 
kad kiekvienoj valandoj gali 
būt jų laivai paimti ant karės 
reikalų, taigi gali būt paimti 
karės ministerijos. Žemės 
kareiviai iš krašto vidurių 
renkasi į pakrantes,kad ūmai 
galėtų būt laivais perkelti 
ten, kur reikia. Nors mini- 
eteriai ir Japonijos ciecorins 
ir ne geidžia karės,bet ateitėj 
jie numano, kad be karės ne 
galės apsieiti. Japonijos ran
das, nors ir geidžia išvengti 
karės, bet nesirengia išsižadė
ti svarbių savo mierių; jis ne 
tik reikalauja liuoeos preky
stes Mandžurijoj, bet teipos
gi visiškos neprįgulmystės 
Korėjos. Jeigu Maskolija 
sykį tvirtai atsistos Korėjoj, 
ji per karę, ar be karės, nu
stumtų JaĮ»oniją ant laipsnio 
menkų, silpnų viešpatysčių. 
Ant to Japonija sutikti ne 
gal be karės. Jeigu užgims 
karė Maskolijos su Japonija, 
randas paskutinio krašto ti
ki, kad Amerika turėtų įsi
kišti, kadangi pergalėjusi Ja
poniją, Maskolija pasistengtų 
ir Ameriką išstumti iš Didžio
jo oceano; Amerikai gi daug 
parankiau kovoti iš vien su 
Japonija prieš šiaurės meški
ną, negu paskui, su dar la
biau susidrutinusia Maskoli
ja kovoti vienai. Jeigu kova 
ateitėj neišvengiama, tai da
bar geriau ją pradėti negu 
laukti, kol Maskolija dar la
biau susidrutįs.

Matyt Maskolija nesirengia 
nusilenkti prieš Japoniją ir 
kitus savo priešus, - tą rodo 
paskutiniai atsitikimai toly- 
muose rytuose. Maskolija 
visam svietui buvo pažadė
jusi spalių mėnesyj ištraukti 
savo kareivius iš Mandžurijos 
ir ištikro maskoliai buvo pa
sitraukę iš Niu Čvango ir iš 
Mandžurijos sostapilės Mug- 
deno; pereitą gi nedėlią 1500 
maskoliškų kareivių atėjo vėl 
į Mugdeną, užėmė visus chi- 
niškus urėdus, urėdninkus 
išvaikė. Mugdene ir jo ap
linkinėse yra apie 20000 chi- 
niškų kareivių, bet jie gavo 
prisakymą niekur ne stoti

maskoliams ant kelio. Mas
koliškas pasiuntinys Pekine, 
Lessar, sakv, jog Mugdeną 
maskoliai užėmė todėl.' kad 
chiniški urėdninkai ne pildė 
savo pareigų.

To negana: maskoliai užė
mė net prigulinčius Korėjai 
paupius Valu. Vietininkas 
maskoliško caro, admirolas 
Aleksiejev, perkėlė savo rezi
denciją iš Porto Arthuro į 
Vladivostoką, Siberijoj. Su 
kokiais mieriais tą padarė, 
nežinia; dabar jau neužilgio 
Vladivostoko portą* užšals ir 
į jį negalės ateiti laivai, nė iš 
porto išeiti.

Maskolijoj yra partija stu
mianti į karę; šalininkai ka
rės yra ir terp ministerių, bet 
yra teiposgi toki, kurie ne 
geidžia karės. Londono laik
raščiai tvirtina, jog karės par
tija Maskolijoj {Miėinė viršų, 
priešinga* karei karės miui- 
steris Kuropatkin pasi t rau
kia nuo vietos ir pereina ant 
jeneral-gubernatoriaiis į Ki
jevą, vietoj pasitraukusio je- 
nerolo Dragomirovo. Jeigu 
karė iki šiol neprasidėjo, tai 
vien todėl, kad besilankantis 
dabar Vokietijoj maskoliškas 
caras dar nedavė savo prita
ri mo;kalba,buk,kad žinoti ką 
daryti, caras nori Į>asiklausti 
Vokietijos ciecorians.

Balkanų pussalin.
Nors ant Balkanų pussalio 

pavojus karės Turkijos su 
Bulgarija ir išnyko, bet su 
suvaldymu Imsi kėlimo neina 
Turkijai teip lengvai, kaip ji 
norėtų. Maištai Macedoni- 
joj, teisybė, eina silpnyn, bet 
juos ne Turkija suvaldė, tik, 
•galima sakyti, badas ir besi
artinanti žiema. Šeimynos 
pasikelelių pasislėpė į kal
nus, kur kenčia badą ir šaltį; 
terp jų pasibaisėtinai plati
nasi ligos. Ant galo Masko- 
lija ir Austrija pagązdino.kad 
su savo kareiviais užims Ma- 
cedoniją ir joje įves tvarką. 
Kariauti prieš Turkiją ir jai 
padedančias Maskoliją ir 
Austriją pasikėlėliai negali; 
todėl, noroms ne noroms, tu
rėjo sutikti priimti Turkijos 
pasiūlytas išlygas atleidimo, 
įvedimo reformų ir sušelpimo 
gyventojų.

Tokius jau, kaip pasikėlė- 
liams, reikalavimus Maskoli- 
ja ir Austrija pastatė ir Tur
kijai; taigi kad ji kuo vei
kiausiai įvestų reikalingas 
ant nuraminimo gyventojų 
reformas, kadangi kitaip sve
timi užims Macedoniją ir įves 
tokias reformas Turkijos kaš
tais, kokias laikys už reika
lingas.

Nors Macedonijoj dar pasi
taiko susirėmimai turkų su 
pasikėlėliais, bet pasikėlimas 
šiuom kartu eina silpnyn; gal 
ant pavasario, jeigu reformos 
ne užganėdįs gyventojų, jie 
iš naujo pasikels. Dabar prieš 
sultano valdžią pasikėlė gy
ventojai A gir apskričio. Bu
vo čia jau didelis susirėmi
mas, kuriame dalyvavo net 
10000 kareivių. Turkai nu
žudė apie tūkstantį kareivių; 
ant mūšio lauko krito ir to 
apskričio sultano gubernato
rius.

Maskolija.
Kadangi sena meilė terp 

maskolių ir prancūzų pradėjo 
nykti, prancūzai pamatė, kad 
susirišimą Prancūzijos su Mas
kolija vien paskutinė išnau
doja, o ten, kur Prancūzijai 
reikalinga buvo pagalba, jos 
maskoliai ne davė, tai visi 
laisvesniu jų pažiūrų prancū
zai pradėjo reikalauti panai
kinimo nenaudingo susiriši
mo; juo toliau, juo daugiau

Vilniaus girių apsaugojimo I nijos tniertuo*e:Vileiioj:1921buvo tokių reikalavimų. Mas
kolija suprato, kad butų ne- komitetą* uždraudė |>er 15 | vyriškis, 1283 moterį*;Lydoj: 
gerai ypač dabar, jeigu Pran- nietų kirsti medžius giriose 5728 vyr., 4578 mot,. Ašinė 
euzija apleistų Maskoliją. To- dvaro Lipiniškių, Ašniėnų nii<»se 3997 vyr., 3665 mot., 

pav.
Sventėnų pav*. mot.- Moterų gi daugiau bu-

Vilniuje daliar darbuojasi vo sekančiuose iniestiiose: Vii- 
prie atnaujinimo Švento Jono niuje: 82222 vyr.,83325 mot., 
bažnyčios. Bažnyčia ta sta- ....................
tyta ant vieta* senolės stab- 

inaskoliškąjį miuisterį priėmė į meldiškos žinyčios. Tri^le- 
karštai, bet gyventojai kur'šimts metų atgal, š’ugriovu* 
ka* šalčiau negu tai butų pa- murinę sieną, rado akmeninę 
darę i»orą metų atgal. Mat; koją matomai stabmeldiško 
prancūzai jau netiki ma*ko- dievaičio, kuri dabar yra Vii- 
liams, o šiuom kartu, turinti niaU* muzėjuj. 
nesutikimus su Japonija ir Vilniaus Įiolicijos oficierai, 
norinti ką naujo pelnyti Tur I jieškodami vagilių, apvogti 
kijoj, Maškolija svetimos *ių Jonelio krautuvę, darė 
pageltais labiau reikalauja ne- kratą vienuose namuose ant 
gu Prancūzija. Be abejonės, Naujamiesčio, kur slapstosi 
apart gerinimo*! žodžiais, vagiliai; gyvenime Kantam- 
maskoliška* ministeris turėjo vičo, Jo daįgtuoee užtiko ne
ką nors Pranciizijai į>ažadėti tikėtai kvarmą popierinių 25 
ir tai ant rašto,kadangi Mas, ir 3 rublinių ir prietaisas 

1 spaudimui popierinių pinigų.
Matyt Kantorovič užsiiminė
jo dirbimu netikrų pinigų.

Vilniuje likosi atidaryta 
speciališka mokykla išlavini- 
nimui imi v iečių pollcistų. Mo
kykla ta yra ant priemiesčio

dėl, ant nuraminimo ir pa- 
glostymo prancūzų, caras, su 
savo locna ranka rašytu laiš
ku išsiuntė į Paryžių masko
lišką nžrubežinių dalykų ml- 
nhterį. Prancūzijos valdžios

Ašinėnų nuošė 3997 vyr., 3065 mot., 
ir giriose Podstarzyno, Trakuose: 1993 vyt.. 1791 

mot.- Moterų gi daugiau bu-

kolijoe ministerių žodžiam! 
Jau nieks ne tiki, caro tarnai 
jau žinomi visur, kad mėgsta 
laužyti savo žodį. Bet ką 
siūlo prancūzams caro mini- 
steris, dar nežinia. Sykį mas
kolių prigauta Prancūzija, 
jau jeib pažadėjimais ne pa-1Z vėrinei aus. Į mokyklą pri; 
siganėdįs, pati neturėdama ims 110 feldvebelių, ir unter- 
naudos, maskoliams ne padės, oficierų į «leistų iš kariume-

' Inėe; netarnavusių kari u menėj
Vidurine ir pietine |( „„.kykų ne priims.

Amerika. r................. •Iš centrališko bepročių na-
Republikoj San Domingo I nio paliego įtalpinta ten imi- 

revoliucija paėmė viršų; ran- ti popo Šemetilos, 22 metų 
do kariumenė likosi sumušta; moteriškė, 
kadangi mat išėjo į aikštę 
prigavystės dabartinių valdi* 
ninku, tai jiems gyventojai 
ne pritaria. Jau beveik visa 
republika revoliucijonierių 
rankose. Jie dabar prisiar- 
tin iš visų pusių prie republi- 
kos sostą pilės ir tikisi greitai 
ją Įiaimti. Revoliucijonie 
riai už prezidentą nori Į>a- 
kviesti Įiernai išvytą preziden
tą Yimenez, tik nežinia, ar 
ilgai pasiduos Jo valdžiai.

Paskalas apie neva užgimu
sius maištus ant Panamos 
siaurumos, republikoj Colum- 
bijoj, į Misi rodė neteisingu; 
maištų čia niekur ne buvo.

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Paliaigoj lapkričio Vilniu

je davinės OĮieros perstatymus 
itališka giesmininkų trupa; 
ant poros perstatymų anga
žuoti du geriausi ant svieto 
giesmininkai italijonai: bari
tonas Batistini ir tenors Ma
sini. Taigi Vilniaus gyven
tojai turės progą išgirsti ope
ras giedamas gerų giesminin
kų tankiau negu Chicagos 
gyventojai.

Vilniuje sudegė dirbtuvės 
parafinuotos popieros. Blėdį 
gaisro padarytą skaito ant 
23000 rublių.

Vilniaus ligonbutyj sergan
tiems limpančioms ligoms yra 
sergančių: 17 tymais, 4 difte
ritu, 1 krupu, 17 šiltinėms ir 
7 kraujine.

Vilniaus žemiškas bankas 
garsina, jog už nemokėjimą 
skolų, bus per aukcijoną par
davinėjami dvarai ir miestų 
namai. Aukcijonai atsibus 
banko mimuose 10, 12,17,18, 
19, 20, 24, 25 ir 27 d. lapkri
čio, pagal maskolišką kalen
dorių, teiposgi 11 ir 18 gruo
džio. Norinti pirkti dvarus, 
turi turėti daleidimą ant to 
nuo Lietuvos jeneral-girber- 
natoriaus.

■ Dėl tankių užsikrėtimų li
goms nuo pastipusių gy
vulių skurų išdirbiayčiose 
Suravičo, Vilniaus policijos 
viršininkas atsišaukė prie gu
bernatoriaus su reikalavimu, 
kad minėtos išdirbinyčios bu
tų su visu uždarytos.

Žydiškoj pigioj valginyčioj 
nuo pradžios *|>alių. prasidė
jo skaitymai pamokinančių 
prelekcijų. Pirmiausiai pra
dėjo skaityti lekcijas apie že
mės vidurius. Žydai paren
gia daug naudingesnes lėkei 
jas negu maskoliai, lekcijos 
skaitomos būva kas suhatą.

Vilniaus mahometonai pra
dėjo statyti naują gražų me- 
četą. Mahometonų Vilniuje 
yra apie 400. Visoj gi Lie
tuvoj yra jų apie 10000.

Vilniaus BlaivysteR komi
tetas šįmet ketina rengti pre- 
lekcijas ne tik miesteliuose 
Vilniaus gubernijos, bet ir 
kaimuose. Iki šiol vienog ši
to komiteto {išrengto* prelek- 
cijos nebuvo naudingos, pre
legentai garbino vien viso
kiais budais maskolišką rau
gą. o nieko naudingo ne iš
mokino.

Perdėtinis Vilniaus vande
ninių kelių apskričio,ateinan
čiuose metuose rengiasi su
šaukti susivažiavimą speciali
stų ant apkalbėjimo, kaip pa
gerinti vandeninius kelius ir 
Iškelti Lietuvoj nupuolusią 
ir negalinčią Išsikelti garlai
vystę.

Iš Vilniaus gub. .
Vilniaus gubernijoj po so

dyboms yra 50000 desiatinų 
žemės; dirvų, ganyklų ir pie
vų 2401 682 dės. ;girių ir krū
mynų 1013 566 dės.; girių po 
užveizda apsaugojimo komite
to yra 913 800 dės. Miestui 
Vilniuj priguli girių: Kup- 
rianiškiuose 61 dės. 1377 siek
snių, Leoniškiuose 66 dės. 52 
sieks., Autokoliuj 115 dės. 
427 sieks. Visoj gubernijoj 
nenaudingos žemės yra 426- 
595 desiatinos. Tokiu budu 
dirvos, pievos ir ganyklos už
ima 61,72% viso gubernijos 
paviršiaus, girios ir krūmynai 
29,04%, nenaudinga žemė 
10,96%, sodybos 1,28%.

Gyventojų 1 d. sausio šių 
metų Vilniaus gubernijoj bu
vo 1757218 galvų abiejų ly
čių, o tame skaitliuje 884792 
vyriškiai ir 872436 moterys. 
Vilniuje buvo 82222 vyriškiai 
ir 83328 moterys, arba iš viso 
165547 gyventojai.

Vyriškių daugiau negu mo
terų buvo sekančiuose guber-

Disnoj: 3554 mot., 8546 vyr., 
ŠVeiitėnuoše: 3253 mot., 3200 
vyr. Atskiruose |>ąviečiiio- 
se gyventojų buvo: Vilniaus 
pav. 230079. Vileikoj235599, 
Disnos 221529, Lydoi 225808, 
Ašmenų 249123, &ventėnų 
204759, Trakų 224709. Vi
suose Vilniaus guliernijos 
miestuose buvo 214004 gyven
tojai. U

Tirštumos apgy venirno bu
vo — 47 gyv. ant lĮetvirtai- 
nio viorsto. Keturiotilešimtys 
metų atgal išpuolė, tik po 
23,5 gyv. ant ketvirtainio 
viorsto, taigi per1.tą laiką 
skaitlius gyventojų -guberni
joj |>asidvigubiiio. U

Pagal tikėjimus gyventojų 
buvo stačiatikių 44o|l34,tame 
skaitliuje gyvenančių mies
tuose 34053, |>d kaimus 406- 
881; grekiškai armėniško ti
kėjimo išpažintojų |0, tame 
gyvenančių iniiestuose 5, po 
kaimus 5. sentikių tiiaskolių 
24530, tame gyvenančių mie
stuose 2733. po kaimfis 21748, 
rymo katalikų 1035323, tame 
gyvenančių miestuose 60190, 
po kaimus 975035; Evangeli
kų 2659, tame gyvenančių 
miestuose 1887, pd kairaus 
772, kalvynų 252, takne gyve
nančių miestuose 229, po kai
mus 26, žydų 249001, tame 
gyvenančių miestuose 113761, 
po kaimus 135270; ! karaimų 
681, tame gyvenančių mie
stuose 612, }»o kaimus 19; 
mahometonų 3955,tame skait
liuje gyvenančių miestuose 
485, po kairaus 3470.

Laike gyventojų nuskaity
mo 1858 m. stačiatikių buvo 
185755, sentikių 'maskolių 
11553, katalikų 504314, liute
ronų 589. kalvynų 258, žydų 
67645, karaimų 494,.mahome
tonų 1735.

Dabar Vilniaus gubernijoj 
katalikai tveria 59%- viso gy
ventojų skaitliai)*,stačiatikiai 
23%, žydai 15%.

1902 metuose atsivedimų 
buvo 11766, o tame skaitliuje 
miestuose 1859, po kaimus 
9907; taigi kasdieną išpuola 
po 32 apsivedimu.

Vaikų užgimė: (mestuose 
7575, o tame skaitliuje 4215 
vyriškos lyties ir 3Į360 mer
gaičių; po kai muši 58385, o 
tame skaitliuje vyriškos ly
ties 30167 ir mergaičių 28108. 
Iš viso pereituose; metuose 
Vilniaus gubernijoj užgimė 
65960 vaikų abiejų lyčių.

Mergvaikių užgiinė mie
stuose: 410 vyriškos lyties ir 
369 mergaičių, po .jtaimus gi 
843 vyriškos lyties ir 769 mer
gaitės. Taigi mergvaikiai 
tvėrė 8,4% viso Užgimusių 
vaikų skaitliaus. Šas dieną 
išpuola po 180 giminių.

Pereituose metuose Vil
niaus gubernijoj pasimirė 
žmonių: miestuose; 2655 vy
riškiai ir 2336 moterys; po 
kaimus: 16801 vyriškis ir 
15901 moteris; iš viso 37693. 
Vidutiniškai išpuolė po 108 
mirtys kas dieną. Tokiu bu
du užgimę pervirši ja pasimi
rusius ant 28267 gąlvų, arba 
ant tiek pasidaugino gyven
tojų skaitlius naturališku 
budu, ne skaitant iš kitur at
kakusių.

1851 metuose Vilniuje gy
veno: 26498 vyriškiai ir 25876 
moterys, taigi iš tiso buvo 
52367 gyv.; pabaigoj gi per
eitų metų buvo 82222 vyriš
kiai ir 88325 moterys arba iš

viso 165547, taigi |ier 52 me
tu skaitlius gyventojų pas:- 
trigubino.

Visoj gi gubernijoj 1851 m. 
buvo: vyriškių 404433, mote
rų 331614,arba išviso 788516: 
|>ereitą gi metą buvo 884792 
vyriškiai ir 872486 moterys, 
arba iš viso 1757228. Taigi 
l>er 52 metu skaitlius gyven
tojų gubernijoj pasidaugino 
ant 968712 galvų.

Pirmoje pusėje rugsėjo mė
nesio Vilniaus gub. buvo 26 
gaisrai, kurie užgimė: nuo per
kūno įtrenkime 5, nuo neva
lytų kaminų 4, nuo padegi
mo 4, nuo neatsargumo 2 ir 
nuo nežinomų priežasčių 11. 
Visuose tuose atsitikimuose 
ugnelė pridirbo hlėdies ant 
3680 rubl.

Netikėtų mirčių buvo 18. 
Patžudystė 1. Negyvėlių rado 
3.

Vagystų papildyta 12. Pa
vogė daigtų už 1425 rubl.,ga
tavų pinigų 383 rubl. 40 kap. 
Arklių pavogė: Trakų pav. 
11, Ašmenų 4, Vileikos 3 ir 
Disnos 10; iš viso 30 arklių. 
Iš pavogtų arklių: 1 pavogtą 
Trakų j>av. ir 2 Vileikos jų 
savininkai surado ir atgavo 
atgal.

Vilniaus gubernijoj šįmet 
siautė smarkiai kraujinės,nuo 
kurių ypač daug vaikų numi
rė.

Iš Širvintos, Vilniaus 
gub.

29 d. rugsėjo likosi padėti 
pamatai po naujai statoma ši
tame miestelyj stačiati kiška 
cerkve. Neužilgio pristatys 
Lietuvoj daugiau stačiatikiš
kų cerkvių negu čia yra sta
čiatikių. Neturi mat masko
liai ant ko pinigus mėtyti.

Iš Ncnnpilės, Suvalkų gub
Viršininkas Senapilės pa- 

viečio, maskolius Kravcov, 
pasitraukė nuo vietos, arba, 
geriau sakant, likosi per kel
tas už paviečių viršininką į 
Disną, Vilniaus gubernijoj. 
Koks maskoliškas valkata vie
toj Kravcovo ateis į Sena pilę, 
dar nežinia. Geras, žinoma, 
ne ateis.

Iš Grodno.
Iš Grodno gubernijos ir iš 

visos Lietuvos kraustosi dau 
gybė žydų į išlaimintą Ame
riką; dabar keliauja daugiau
siai jauni amatininkai.

Grodno gubernijoj yra iš 
viso apie 700stačiatikiškų po
pų, taigi dešimtį sykių dau
giau negu katalikiškų kimi
a

Iš Belsko, Grodno gub.
6 d. sjialių, ant susivažiavi

mo apskričio sūdo, čia i>er- 
kratinėjo provą cerkvės tarno 
Koliados, kuris buvo apskų
stas už nunuodinimą popo 
Volkovskio. Apskųstąjį gy
nė advokatas Božanov. Sū
dąs Koliadą išteisino, kadan*- 
gi kaltės jam negalėjo daro- 
dyti.

is Kalvarijos, Suvalkų 
gub

8 d. spalių maskoliai pa
šventino čia staČiatikišką cer
kvę (antrą, kadangi viena-jau 
čia yra ant poros šimtų mas
kolių visame pavietyj), pa
statytą ant atminties gimusio 
Kalvarijoj kareivio Nikitino, 
užkankinto tekiniečių (Azi
joj) 1880 metuose. Ant pa
statymo tos cerkvės caras da
vė 3000 rubl.; kitus pinigus 
sudėjo kareiviai. Cerkvės 
pastatymas kaštavo 40000 ru
blių.

Iš Kretingos, Kauno gub
Savininkas Kretingos, Tiš

kevičius, drauge su dvarpo
niu Lenąkiu, šįmet atliko ke
lionę ant automobilio iš Can- 
nes, Prancūzijoj, į Kretingą. 
Pervažiavo jie per visą Pran
cūziją, Vokietiją ir dalį Lie
tuvos. Benzinas apkurimui 
automobiliaus, važiuojant per 
Prancūziją, kaštavo 117 fran
kų, per Vokietiją 120 markių, 
važiuojant Maskolijoj vior- 
stas kelionės kaštavo 5 kap.

Iš Ašmenų, Vilniaus gub.
Pradėjo dirbdinti pliantą 

nuo geležinkelio stacijos Soli 
į Ašmėnus. Darbas vienog 
traukiasi palengva. Darbuo
jasi prie to areštantai ir mas
koliai darbininkai. Kol plian- 
tas nepabaigtas, pavasario 
laike sunku iki geležinkelio 
stacijai prisigriebti.

Fabr kai Lietuvoj.
Pagal atskaitą fabrikų in

spektoriaus, visoj Maskolijoj 
fabrikų, taigi dirbtuvių, ku
riose dirlš daugiau negu 20 
darbininkų, yra 17786, ku
riose dirba 1710735 darbinin
kai. Lietuviškose ir Baltgu- 
diškose gubernijose, po už
vaizdą fabrikų inspektoriaus, 
buvo 1003 dirbtuvės su 36477 
darbininkais. Dirbtuvės tos 
siteip skirstosi:
Vilniaus gubernijoj yra 386 

dirbtuvės, kuriose dirba 
8311 vyriškių ir 2345 mote
rys, o tame nemačių 916 
vaikinų ir 726 mergaitės.

Vitebsko gubernijoj yra 207 
dirbtuvės su 4684 darbinin
kais vyriškiais ir 2259mote- 
rims, o tame skaitliuje ne- 
mečių yra: 663 vaikinai ir 
697 mergaitės.

Grodno gub. dirbtuvių yra 504 
su 10613 vyriškių ir 6396 
moterims darbininkėms, o 
tame skaitliuje nemečių: 
908 vyriškiai ir 868 mergai
tės.

Kauno gub. dirbtuvių yra 211 
su 4612 vyriškių ir 598 mo
terims darbininkėms, o ta
me nemečių :473 vaikinai ir 
190 mergaičių.

Minsko gub.dirbtuvių yra 219 
su 5601 vyriškių ir 2912 
moteriškų darbininkų, o ta
me nemečių:882 vaikinų ir 

1315 mergaičių. ,

Ligonbuėiai fabrikų 
darbininkams.

Ant prisakymo fabrikų in
spekcijos, 27 d. rugsėjo Vil
niuje atsibuvo susirinkimas 
fabrikantų Posselio, Mozero 
ir Kučkuriškėspopieros dirb
tuvės, ant apkalbėjimo reika
lo organizavimo daktarų pa- 
gelbos dirbantiems tose dirb
tuvėse darbininkams. Possel 
apsiėmė parengti prie savo 
dirbtuvės gydinyčią ant 4 lo
vų. į kurią, prisidėję prie už
laikymo gydinyčios, turės tie
są siųsti savo darbininkus ir 
kitos čia paminėtos dirbtu
vės.

Su panašiu mieriu atsibuvo 
susirinkimas skurų išdirbiny- 
Čių savininkų Smorgonėj. Iš 
pradžių išdirbinyčių savinin
kai ne norėjo nieko pridėti 
ant gelbėjimo apsirgusių dar
bininkų, bet fabrikų inspek-' 
torius apreiškė, jog pagal tie
sas, yra tai jų pareiga apie tai 
pasirūpinti. Likosi nutarta 
parengti darbininkams Iigon- 
butį ant šešių lovų. Užlai
kymas jo kaštuos po 1500 
rublių ant metų. Ant to iš
dirbinyčių savininkai nutarė 
mokėti po 40 kap. nuo kiek
vienos išdirbtos skuros.

Skurų išdirbinyčios 
Lietuvoj.

Iš visokių pramonės šakų 
Lietuvoj, augščiausiai stovi 
degtinės varymas ir skurų iš-
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dirbimas. Nėra Lietuvoj gu
bernijos, kurioje ne btRų ke
lių akurų i&iirbinyčhfr' Di- 
dži a ilsios- iMirbinyčioe yra: 
Baltstogėj, Kriukuose ir So 
kolkoj. -Visose išdirbinyčio- 
še Lietuvoj dirba su viršum 
10000 darbininkų, kuriame 

. tai akaitliuje yra 4000 žydų;
apart žydų,dirba skurn iAdir 
binyčioae: lietuviai, lenkai, 
maskoliai, vokiečiai ir toto
riai. Daugiausiai išdirbiny- 
čių yra Vilniaus gubernijoj, 
nes 55; jose dirba 2500; tiek 
jau darbininkų yra išdirbiny- 
čioee Grodno gubernijoj. Ma
žiau jų yra Kauno, Minsko ir 
Vitebsko gubernijose.

[sz Amerikos
Ir namieje ne valia pasigerti.

Boston, Mass. Šteto Massachu- 
settsa augščiausias sūdąs išda
vė nusprendimą, jog kiekvienas 
šteto gyventojas, jeigu nuo svai
ginančių gėrymų apsvaigįs protą, 
vis tiek kur tą padarytų, saliune 
ar namieje, turi būt suareštuotas. 
Tegul todėl gyvenanti štete Mas- 
sachusetts musų girtuokliai sau
gojas! per daug gerti, kadangi mat 
ir namieje pasigėrusius policija tu
ri tiesą areštuoti, o sūdai gali uždė
ti dideles bausmes.

Naujos mokyklos.
Vilniaus mokslinio apskri

čio viršininkas pragarsi no, jog 
. - savininkas dvaro Kreuzbnrg, 

Dinaburgo pavietyj, Vitebs
ko gubernijoj, Ivaionas Korf, 

’ ' išreiškė norų paaukauti jam 
prigulinčiu ūkę Inken, su 18 
desiatinų žemės ir visoms trio* 
botus, ant pa rengimo čia mo
kyklos mergaitėms ūkininkų 
dukterims Kreuzburgo vals
čiaus; nkę Šuilk, sn 26 desia- 

- tinoms žemės, ant pa rengimo 
mokyklos vaikinams to paties 
valščiaus ir ūkę Buke.su 5 de- 
siatinoms žemės, parengimui 
čia mokyklos vaikams ūkinin
kų Levenhofo valščiaus.

NepastaekimaH pranaMZo. •
New York. Garsus Chicagos 

pranašas Dowie iškeliavo su 3000 
savo šalininkų į New Yorką, tikė
damas pusę gyventojų atvesti prie 
savo tikėjimo ir surinkti daug pi
nigų; paskui jis rengėsi keliauti į 
Rymą ir popiežių atvesti prie savo 
tikėjimo. New Yorke vienog Chi
cagos pranašas gero biznio ne pa
darė ir pinigų ne daugiausiai su
rinko. Ne tik N’ew Yorko gyven
tojų ne atvedė ant gero kelio, bet 
150 jo locnų pavaldinių nuo pra
našo pabėgo, o kiti rengiasi teip- 
jau keliauti namon, iš kur atkako 
į New Yorką.

naikino 20 namų. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 200000 dol.

New York. Sudegė esančios 
netoli Peapack puikios iš marmo- 
ro pastatytos arklinyčios milijo
nieriaus Blairo. Blėdį gaisro pa
darytą skaito ant 100000 dol. 
Brangius arklius vienog iš ugnies 
spėjo išvesti.

Pad.mah, Ky. Šitame mieste 
siautė didelis gaisras, kuris vidu
ryj miesto išnaikino kelias dides
nes pardavinyčias. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 250000 dol.

Johnstoun, Pa. Sudegė čia
nykštis operos teatras. Blėdį ug
nies padarytą skaito ant 200000 
dol.

Phu.adelphia, Pa. Sudegė ja
vų krautuvės Baltimore & Ohio ge
ležinkelio. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 200000 dol. Prie gesi
nimo vienas ugnagesys sudėgė, o 
penki nugriuvusios sienos likosi 
sunkiai sužeisti.

Explk>zijo*.
Niagara Falls, N. Y. Įtaisose 

Niagara Power Co. atsitiko ex- 
pliozija, kurios 3 darbininkai liko
si užmušti, o penki sunkiai sužeis-
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lš Prūsų Lietuvos.
Tilžės kritninališkame audė 

perkratinėjo prov^ spyninin- 
kų gizelio Grunaik kuria kų 
ne gerai padaru>l1ta mokinti
nius mušė su Įkaitinta geleže

Amerikon paeztas.
Amerikos pačtas negal būt už 

paveikslą priimtas, nors jo užlai
kymas kaštuoja daugiau negu ko
kiame nors kitame krašte! Devy
nios dešimtys įplaukimų ir išdavi
mų yra be jokios kontrolės; todėl 
ir gal čia ant pačto atsitikti viso
kios prigavystės. Mažiausiai aš
tunta dalis laiškų ne patenka į 
rankas tų, kuriems tie laiškai buvo 
siųsti.

Southheld, Ind. Praplito Čia 
paskalas, buk dirbtuvėse Illinois 
Steel Co. expliodavo dinamitas 
ir į šmotus sudraikė 7 darbininkus. 
Kompanija sako, jog expliozijos 
ne buvo, bet kiti paskalą laiko už 
teisingą. Katros pusės teisybė, 
nežinia.

Isz darbo lauko,

1OOO lenku Jieszko tarnui.
Chicagos lenkas Osowski iške

liavo į Oregoną ir Washingtoną 
jieškoti žemės ant uždėjimo len
kiškos kolionijos. Iš Chicagos

ir 13 mokintinių tokiu budu [rengiasi ant farmų keliauti tuk- 
pužeide. Užtai sudap nu-i 
sprendė jį ant .pusės metų ka
lėjimo. Geras mat mokinto 
jas, nėra kų sakyti!

Tilžės sūdąs nusudijo dar
bininkų Jurgį KenklĮ iš Pa
gėgių ant nedėlios kalėjimo 
užtai, kad jis su diržu mušė 
savo pačių todėl, kad ji su 
juom nenorėjo lietuviškai 
melstiesi Šeštinių dienoj.

1 d. spalių Moriškiemiuose 
nesugauti vagiliai nuo gany
klos pavogė du arkliu vertės 
1500 markių ūkininkui Jan- 
cųi.

Karklėje ūkininkas- Pece- 
lis buvo savo valtį bemazgo
jus, kaip kaimynas pašaukė, 
jog kūdikis plaukia ant vau 
dens upėj. Pecelis šoko į 
upę ir kūdikį iš vandens iš
traukė. Tik ant kranto iš
vydo, jog tai yra lavonėlis jo 
pusantrų metų dukters, kuri 
turėjo į upę įpulti ir prigėrė.

Iš vienų namų Tilžėj ištru
ko paukštis papėga ir lakio
jo po daržus Gastuose ir 
Skaisgiriuose ir po kitus kai
mus. Kadangi paukštis mo
kėjo kalbėti ir su tuom nesi
slėpė, o čia kalbančio paukš
čio nieks ne matė, tai žmonės, 

. išgirdę jo kalbų, persigando, 
tikėdami, kad tai yra velnias. 
Ant galo Gruenebaume kal
bantį paukštį sugavo ūkinin
kas Barkowski ir išliuosavo

■ Prūsų Lietuvų nuo nešiojan- 
- čio paukščio pavidalų velnio.

Ant važiuojančių skersai 
šėnių naujai dirbamo geležin
kelio nuo Pagėgių- į Lauksar
gius ūkininkų Mediškiemių 
kaimo, M. Šepoko ir Andriaus 
Stašulio užbėgo darbininkiš
kas trūkis; vežimas likosi su
daužytas ir jame buvę lietu
viai ūkininkai išpuolė ant 
kelio. Šepokas likosi į gal
vų sužeistas, o S tašu Ii ni su
laužė kojų, kurių Tilžės ligon- 
butyj, kur Stašulis likosi at
gabentas, su visu nupiovė.

Netoli Pilavos, laike smar
kaus vėjo užbėgo ant sudimos 
maskoliškas laivas ,,Merku- 
ras’’. Jurininkai laivų aplei
do. '

Terp Gurnių ir Kovalių, 
bėgantis nuo Karaliaučiaus į 
Eitkūnus trūkis pervažiavo 
trįs arklius ūkininko Špato iš 
Berkovinų ir užmušė juos ant 
vietos.

Oberprezidentu Prūsų Lie
tuvos likosi paskirtas Potsda
mo prezidentas grafas Moltke; 
dabartinis Lietuvos viršinin
kas Richthofen pasitraukia 
nuo vietos.

Į stantis lenkų. Ir lietuviai, geriau 
i padarytų, jeigu vietoj grustiesi 
į kastynes, apsigyventų ant far- 
mų.

Prigavimas raudo.
Portland, Oreg. Čianykštis 

laikraštis “Oregonian" praneša, 
jog čia likosi susektos prigavystės 
prie dalinimo randui prigulinčios 
žemės. Prigavėjų organizacija 
prisisavino didelius gražių randui 
prigulinčių girių plotus. Organi
zacija turėjo padėtojus ne tik terp 
vietinių urėdninkų, bet ir genera- 
rališkame žemės užveizdos biure 
Washingtone.

Kauplea.

Pittsburg, Pa, Miestelyj Al- 
legheny siaučia terp žmonių gana 
smarkiai rauplės. Pittsburgo 
sveikatos užveizda uždėjo kva- 
rantėną ant Alleghenes gyventojų, 
kad nedaleisti atvilkimo epidemi
jos.

Sūkurys.
Oklahoma City, Okla.

kus Sūkurys beveik su visu sugrio
vė kaimą Hydro. Prie to 3 ypa- 
tos likosi užmuštos, sužeistų gi y- 
ro daug.

Smar-

0'ypatON užtroszko.

Marion, Oh. Nuo priėjusio į 
kambartį, iŠ pertr ūkusios dūdos, 
naturališko gazo, užtroško čia 6 y- 
patos. Nėra vilties nė vieną iš jų 
atgaivinti. *

Nelaime* ant geležinkeliu.

Sacramento, Cal. Ant Central 
Pacific geležinkelio susimušė du 
trukiai. Prie to 7 darbininkai li
kosi užmušti, o daug važiuojančių 
likosi sunkiai apkultų.

Topeka, Kans. Ant Rock ls- 
land geležinkelio, netoli Troy, su
simušė du trukiai. Prie to 14 pa- 
sažierių likosi sužeistų.

Kansas City, Mo. Ant Santa 
Fe geležinkelio, netoli Dean Lake 
patiko nelaimė geležinkelio trūkį. 
Prie to moteris Salvation armijos 
viršininko Emma Booth Tucker 
likosi užmušta; pulkauninkas tos 
armijas Holand mirtinai sužeistas, 
ir 15 kitų ypatų likosi sužeis
tų-

Charlotta, N. C. Netoli nuo 
Čia, ant Southern geležinkelio, iš
šoko iš relių tavorinis 
to keturi trūkio tarnai 
mušti.

trūkis, 
likosi

Netoli

Prie 
už-

nuo 
stu-

IšEliznbeth, N J
Pereitą sanvaitę per 3 dienas 

tose aplinkinėse smarkiai lijo; 
tus pagimdė tvanus, kurie užliejo
keletą namų. Žmonės tikėjo, kad 
pasikėlė ir jūres nuneš miestą, bet 
lytus nustojo ir užstojo giedros 
šiltos dienos.

Yra Čia apie 2000 lietuvių. Yra 
lietuviškos draugystės: Sv. Ka
zimiero, Šv. Juozapo, Šv. lurgio, 
Lietuvos Sūnų ir kuopos abiejų 
busivienyjimų; Šią vasarą susitvė
rė naują Šv.Petro ir Povilo Dr-tė, 
o neseniai susitvėrė šv. Rožan
čiaus moterų Dr-tė.

Terp musų lietuvių nėra sutiki
mo, net draugystėse susirinkimai 
retai atsibūva be barinių ir tai vi
sai nereikalingų, nes barasi pa
prastai už mažmožius. Ant pas
kutinio susirinkimo Šv. Kazimiero 
Dr-tės. šanariai pradėjo bartiesi 
dar neprasidėjus mitingui, o bar- 
nys buvo asabiŠkos, šanariai susi
rinko ant mitingo užbaigti kitur 
užgimusius nesutikimus. Dabar 
geresni vadovai iš draugystės,tapo 
išmesti. Nesutikimai,kaip papra
stai pas mus, užgimė už tikėjimą, 
kuris nieko bendro su draugystės 
reikalais ne turi: išmetė iš drau
gystės tuos sąnarius, kurie nesine- 
ša į bažnyčią maldaknygių | bet 
meldžia Dievo malonės ne iš kny
gos, bet iš širdies. Dabar drau
gystėj nėra sumanesnių vado
vų.

Ir teip gyvenime nėra terp čia
nykščių lietuvių sutikimo. £>uba- 
toms ir nedėlioms retai apseina be 
peštynių; suduose pilna lietuvių 
provų. Argi kunigas ne galėtų 
musų lietuvių pamokyti doresnio

Die-

seniai 
matyt 
palie-

Win-

r New York. Čianykščiai 
stiklo lygintojai pareikalavo pakė
limo algų nuo >18 ant >21 ant san- 
vaitės. Darbininkai reikalauja 
teiposgi pripažinimo jų unijos. 
Jeigu darbininkų reikalavimai taps 
išpildyti, be abejonės dirbtuvių 
savininkai pakels akuliorių prekes 
ir nuo pirkėjų dvigubai atlups pa
keltas darbininkų algas.

• Haverhill, Mass.
ceall ACo.čeverykų dirbtuvėse pri
gulinti jau nuo pusantrų metų 
prie unijos darbininkai gauna to
kias algas kaip ir neprigulinti. Da
bar darbininkų algos likosi truputį 
pakeltos. Darbininkai tikisi dau
giau negu iki šiol uždirbti.

* St. Lotus, Mo. Terp paro
dos rengėjų ir darbininkų užgimė 
nesutikimai, kurie gali pagimdyti 
štraikus; parodos rengėjai vienog 
tikisi užgimusius nesutikimus 
prašalinti ir tokiu budu užbėgti už 
akių besirengiantiems št rai
ką ms.

r Chicago.Ill. Konservavimo 
dalies darbininkai čianykščių gy
vulių piovinyčių pakėlė štraiką. 
Darbininkai reikalauja pakėlimo 
algų ant 2#c. už darbo valandą, o 
darbdaviai ant to nesutinka.

Čianykščios plytnyčios paleido 
nuo darbo 1400 darbininkų, o 400 
bus paleisti gruodžio mėnesyj, ka
dangi plytnyčias nori ant žiemos 
su visu uždaryti.

* Memphis, Ten. Stovinti čia 
garlaiviai ne gali išplaukti, kadan
gi ne gali gauti negrų prie darbo. 
Negrai reikaląuja po >125 ant mė
nesio algų. Už pigesnę prekę jie 
ne nori tarnauti ant garlaivių.

Pottsvii4.e, Pa. 44 kastvnės 
kietų anglių, ant pakėlimo anglių 
prekių, bus uždarytos ir per tai 30- 
000 darbininkų per sanvaitę ne tu
rės darbo.

5 New York. Organizacija til
tų ir geležinių budavonių darbinin
kų suorganizavo štraiką ant iškovo 
jimo pripažinimo vietinių unijų di
desniuose Amerikos miestuose.

* Terre Haute, Ind. Ameri
can Car and Foundry Co. sumaži
no darbus ir per tai 1000 darbinin
kų atsiradabe darbo.

1 CUMBERLAND, Md. Southern 
Coal Co. uždarė čianykščias savo 
kastynes ir per tai 300 
atsirado be darbo.

* Youngstown, Oh. 
darbai čianykščiose
plieno dirbtuvėse. Prie darbo pa
tilpo 5000 darbininkų.

* Cambridge, Oh.
Sheet Steel Co. prisakė
čianykščias savo dirbtuves, 
tai 1000 darbininkų 
darbo.

5 Pittsburg, Pa. 
stotai geležinkelio
Western Aleghenyj ir per tai 500 
darbininkų atsirado be darbo.

1 Columbus, Oh. Independent 
Window Glass Co. numažino, su 
darbininkų pritarimu, jų algas.

r Butte, Mon. Likosi uždary
tos čianykščios plieno dirbtuvės ir 
per tai 6500 darbininkų atsirado be 
darbo. «.-*

1 St. Lluis, Mo. Vežėjai 
Louiso expresinių kompanijų, 
viso 400 vyrų, pakėlė štraiką.

1 Chicago, III. Susitverė 
priešinga unijoms organizacija.

darbininkų

Prasidėjo
Carnegies

buvo tur* Bankas buvo lietu-
2__j viams reikalingas, kad ! iŠliuosuoti

TaIrt-Į juos nuo išnaudojimo svetimtau- 
pabugę ^ar Anykščius lietuvius išliuo- 

suos nuo išnaudojimo, tą tik atei- 
1 didelius 

•j • ' '__ y.'j ama. nuopelnus pripažinti Į butų per
tė, kaip lietuviai, paprasti darbi- anksti. Rd.). 'PirmiatĮ juk.nė vie
niškai, moka lošti teatrus; pama
tė ant scenos senovės lietuvių gy-

buvo pilna žmonių. Visi 
užganėdinti, nes dar tokio gražaus 
perstatymo ne buvo matę, 
sūnų ne buvo, nes tie, 
nuodėmių, ant teatro ne atėjo; už
tai atėjo.visi protingesniejie lietu- l*8 dabar jarj
viai ir to nesigailėjo.  ________ 'Pirmiau juk nė vie

nas bankas ne mokėjo palukų (visi 
bankai nuo sudėtų pinigų moka ir 

venimą ir musų didžiausią karžy- mokėjo palukas; teip yra ne tik 
gį Keistutį. Amerikoj, bet visur; jjeigu Maha-

lei«u Eliubetbe butų tuokiau noy.u, l»nku»«. lietuj ne 
------ .„t,; .......... v..........  <*•« P»lukM’ ,a‘I*'*'0

gj Keistutį. Amerikoj, bet visut;

parengti toki puikus pasilinksmi
nimai ir musų fanatikai gal su lai
ku suprastų, kad teatruose nieko 
blogo ir bedieviško nėra. Tas 
eitų ant visų naudos.

Buvęs ant teatro.

ja (o kiek čia yra lietuvių?. Jei
gu jų yra mažai, tai ant užlaikymo 
parapijos reiks didelių aukų.Rd.), 
pastatyti bažnyčią ir parsitraukti 
kunigą, jeigu kur yra atliekamas. 
Galima vięn geisti, jeigu gausime 
kunigą, kad gautume gerą, o ne 
tokį,1 kuris mus terp savęs piudy- 
tų, kaip tai daro daugumas musų 
kunigų. Pamatysime, kas iš tos 
agitacijos užgims.

Uodas.

La Fayette, Ind. 
čia susimušė trūkis vežantis 
dentus, grįžtančius nuo bolės mė
tymo. Prie to 16 ypatų likosi už
muštų, o apie 30 tapo sužeis
tų.

Pueblo, Col. Netoli Aspshapa 
Creek^ant Santa Fe geležinkelio, 
užbėgus trūkiui ant tilto, jis iššo
ko iš relių ir lokomotyvą ir du va
gonai nuo 100 pėdų nupuolė į upę. 
Trūkio vedėjas likosi mirtinai su
žeistas, o 12 kitų ypatų tapo nors 
sunkiai bet ne mirtinai sužeis
ti-

American 
uždaryti 

Per 
beatsirado

var-Sudegė 
Pittsburg &

Gaisrai

Nsw York. Ant Manhatan sa
los siautė didelis gaisras, kuris iš-

St. 
iš

čia

jūrių ežių kiaušiniai segmentiruo- 
jasi, taigi juose darosi grabutės va
dinamos blastulėms, o iš tų paskui 
darosi teip vadinamos gastrulės, 
taigi tie grabutėms pasidalinę kiau 
Šimai gauna pilvą ir ant galo gas
trulės persikeičia į kirminus, o i| 
tų užgima jau jūrių ežys. Jeigu 
gi užvaisintus jūrių ežių kiaušinius 
padėti po įtekme radiaus spindu
lių, tai blastulė darosi, bet blastu- 
lė niekada ne pereina į gastrulę, 
taigi ne gauna pilvo, naujas 
sutvėrymas išsivyštyti ne gali. Jei- 
gu gi užsimezgusias gastrulės pa
dėti' po įtekme radiaus spindulių, 
tai jų tolesnis išsivystymas apsi
stoja ir tankiai iš jų neišsidirba 
kirminai. Jeigu gi jau gerai išsi
vysčiusias gastrulės padėti po įtek 
me radiaus spindulių, tai nuo jų 
pasidarę kirminai būva maži ir ne
turi kojų, palengvinančių plauki- 
nėjimą, taigi jos ne išsivysto nor- 
nališkai. Iš tų bandavonių matyt, 
jog su pagelba radiaus spindulių, 
jeigu tą daryti iš pradžių, galima 
su visu nedaleisti išsivystyti užsi
mezgusiam vaisiui; jeigu ta daryti 
vėliau, tai galima iššivystymą su
laikyti, pavėlvti, net perkeisti vai
siaus pavidalą. Apart to Bonn

■ persitikrino, jog įtekmė radiaus 
i spindulių ne venoda ant vyriškos
ir moteriškos vaisiaus sėklos;* vy- a 
rišką sėklą jie . išnaikina, užmu- 

I ša, ant moteriškosios ne turi teip 
[didelės įtekmės ir moteriškoji sėk
la, po radiaus spindulių įtekme 

Įgali užsivaisinti ir išsivystyti. A-
part kiaušinių jūrių ežių, Bonn 
darė bandavones ant išsivysčiusių 
nuo 8 dienų varlyčių i kada jos dar 
ne pavirto į buožgalves). Po 
įtekme tų spindulių iŠ tokių užgi
musių varlyčių buožgalves: buvo 
ne paprastos, monstruališkos, o iš 
tokių išsivystė ir nepaprastos var
lės.

Jeigu radiaus spinduliai turi to
kią įtekmę ant kiaušinių jūrių ežių 
ir varlių, tai jie tokią jau įtekmę 
turi ir ant žmogaus vaisiaus: iš 
pradžių jie gali išnaikinti užsimez- 
gusį vaisių; gali jo išsivystymą ap- 
stabdyti, o dar vėliau po jų įtek
mę turi užgimti ne paprastas mon- 
struališkas vaikai.

i

8 
t

i 
i
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Iš Sunderhnd, Mhhm.
Yra Čia keliolikas lietuvių ir len

kų, tai 11 d. spalių atsilankė kok
sai misijonierius su misijoms mo
kyti žmonis. Ir mokino per visą 
sanvaitę ne tiek Dievą, kiek kuni
gus garbinti, mokino ne tik die
noms, bet ir naktims. Žinoma, 
labiausiai gązdino pragaro kan
čioms už neklausymą spangai ku
nigų. Rėkė, kad laikraščių ne 
skaitytų: girdi, “jeigu skaitote, tai 
bent vaikams neduokite, saugokite 
juos nuo prapulties.”

Tūli musų tautiečiai po misijo- 
nieriaus pamokslui nėžinojo ką da
ryti: ar su visu laikraščių ne skai
tyti. ar skaityti kaip kada, pa- 
veikslan, nedėlioms, ar nė vieno 
ne galima skaityti; todėl nu
ėjo prie dievobaimingo misijonie- 
riaus paklausti. Ant klausymo tas 
atsakė, jog gerus galima skaityti,o 
tie geriejie, žinoma, yra tik kuni
gų išleidžiami; kitų, girdi, ne gali
ma nė į rankas paimti. Kadangi 
klausiantis nežinojo, katrie yra 
geri, tai dorasis misijonierius pa-

nigus, bet rėdą jose kunigo; todėl rašė net vardus šešių laikraščių, 
W gerumą ar negerumą a t šaky- kokių po bausme pragaro kančių 

mas puola ant kunigo. Rd.), bet katalikai ne gali nė į rankas paimti, 
patys lietuviai. , Uždrausti misijonieriaus surašė

Trįs metai atgal k įtaigas buvo I visi tie laikraščiai, kurie atidaro

tikti tik per tai, kad )ię dėjo į ban
ką pinigus vien ant užkavojimo, 

;a | kaipo bėgančius depozitus, ku- 
Iriuos kiekvienoj valandoj galima 
atgauti. Rd.), o dabarį nuo atsira
dimo lietuviško bankOį ir angliški 
bankai moka 4% ant metų (tas 
atsitiko tik per tai, kad dabar lie
tuviai žino ant kokioj rokundos 

v. . pinigus j banką padėti; tą patjKalbetom buvo , • L-... Į procentą butų gavę ir pirma, jeigu 
........... j savo pinigus butų žinoję ant ko- 

1 kių išlygų padėti. Tame nuopel-

Iš Brooklyno, N. Y
11 d. spalių prasidėjo čia disku 

sijos apie 
sų reikalus.
8. Diskusijos traukėsi 2% va
landos. Pasibaigus diskusijoms, Į 
p. J. Lutkauskas užmanė sumesti 
po kelis centus ant tautiškų reika
lų. Draugai tam užmanymui pri
tarė ir sumetė 2 dol. ant naudos 
musų moksląeivių į Dr-tės „Auš
ros” fondą. Ant to susirinkimo 
likosi pakeltas užmanymas, kad 
draugysčių sanariai mokėtų po 
vieną centą ant mėnesio ant tau
tiškų reikalų (galima ir centines 
aukas įvesti ir kok-ktuoti ant tau
tiškų reikalų ant kiekvieno susi
rinkimo. Kolektuojant, aukas me
ta tik tie, kurie nori; kolektos to
dėl skriaudos niekam nejiadarytų, 
o ant tautiškų reikalų, kokių turi
me daug, visgi susirinktų keli do- 
liariai viršaus. Rd.).

Brooklyniečiail neužmirškite 
ateiti ant diskusijų, kurios atsibu-

nų ypatiškų lietuviško banko nėra. 
Rd.).

Toliau korespondentas rašo, 
buk daugumas lietuvių leidžia sa- 
vo vaikus į publiŠkas mokyklas, o 
kunigo įsteigtą lanko vos tik keli 
vaikai. Tas teiposgi neteisybė, 
nės lietuvišką parapijinę mokyklą 
lanko apie 70 vaikų. Minėtą mo
kyklą įsteigė ne kunigas, bet pa
tys lietuviai; jeigu ji ne gera, tai 
ne kunigas tame kaltas (musų pa
rapijinės mokyklos, ne vien Maha- 
no’ Uj, užlaikomos u4 žmonių pi-

va kas antrą nrdeldienį, 2 valau* užmanęs statyti atsalĮančią moky- žmonėms akis, kurie juos mokina
— . _ . L, < j._______i. . _  _ i • * > t'ienlztAc it-
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naikinti tuos nesutikimus,bet sten
giasi juos kuo ilgiausiaitpalaikyti? 
Juk nesutikimų ne geidžia 
vas!

Čia pasimetė keletas nuo 
gyvenančių, taigi iki šiol 
sutinkančių porų. Moterys
ka vaikus, o pačios bėga su kitais. 
Čia plati dirva musų kunigui nai
kinti papiktinimą, bet jis to neda
ro. Vietoj taikyti nesutinkančios, 
jis velija juos dar piudyti. Tas 
vienog išduoda kuoniekiausius vai
sius.

Kitur lietuviai deda aukas ant 
visokių tautiškų reikalų, kaip mo
ka, teip darbuojasi ant tėvynės la
bo. Pas mus nieko tokio ne ma
tyt, ne matyt nė noro, ką gero mu
sų tautai padaryti. Tokia daugy
bė lietuviškų draugy&Čių gelėtų ir 
ką gero musų tautai padaryti, bet 
jos nieko gero ne daro ir para
ginti prie gero nėra kam. Tie, 
kuriems priderėtų tą darvti, apie 
tautos labą mažiausiai rupinasi;per 
tai ir stovime mes užpakalyj kitų 
vietų lietuvių, net tokių, kur jų y- 
ra dešimtį kartų mažiau.

Musų lietuviai ne nori skaityti 
laikraščių ir moksliško įturio kny
gų, kadangi, pagal jų nuomonę, 
knygos tokios šliuptarbių rašytos. 
Ką gi, rodosi, dievotumas su 
mokslu gali bendro turėti, kuom 
gali mokslas kenkti keno nors 
tikėjimui, jeigu mokslas tikėjimo 
klausymais neužsiminėja? Kodėl 
dievuoti ne parašo ir neišleidžia 
moksliškų knygų?

Apie kokias nors aukas ant tau
tiškų reikalų pas mus ne galima nė 
užsiminti,kadangi nieks reikalo to
kių aukų suprasti ne nori. Ki
tur ant tautiškų reikalų aukauja 
lygiai pavienios ypatos, kaip ir 
draugystės, iš mus miesto apie ko
kias nors aukas nieks ne misli- 
ja.

Ant susirinkimo ČianykŠčio Ukė- 
sų Kliubo p. Makauskas užmanė 
parengti prakalbas ir pranešimus 
apie visokius tautiškus reikalus, 
kurie mus pamokintų geriau pildy
ti musų pareigas. Susirinkę ant 
to sutiko ir nutarė parengti tokias 
prakalbas, parsikviesti kalbėtojus 
iš kitur.

dą po pietų, pn. 73 Grand st.
Surinktus ant naudos Aušros 

Dr-tes pinigus prisiunčiame.
Kazys. .

Kaip buvo laikraščiuose garsin
ta, prieš besiartinančius rinkimus 
čianykštė Lietuvos Sūnų Dr-tė 25 
spalių j»arengė viešas prakalbas 
paaiškinimui darbininkų reikalų. 
Kalbėtojai buvo Šie: J. Perkūnas 
iš Newarko, J. Palubinskis, K. 
Balčiūnas, J.. Lutkauckas ir J. 
šunskis. Kalbėtojai išrodinėto 
demokratų ir republikonų prtga- 
vystės; ragino žmones prie skaity
mo naudingų knygų ir laikraščių.

Žmonių prisirinko pilnutėlė sa
lė, ne truko 
nuomenės. 
si užsilaikė 
prezidentą, 
pertraukinėjo kalbas.
mo prezidentas Buchinskas užma
nė, kad nemokantis priderančiai 
užsilaikyti butų laukan išmestas. 
Visi susirinkę pakelė rankas, pri
tardami išmetimui tvarkos ardyto
jo. O vienog jis yra prezidentu 
lietuviškos darbininkų organizaci
jos, skaitančios apie 700 sąnarių!

Gerasis.

Šiuom kartu nė jau- 
Laike susirinkimo vi- 
ramiai, išėmus unijos 
kuris laike prakalbų 

Susirinki-

M. Varguolis.
Čianykščios dirbtuvės pradėjo 

silpniau dirbti,pertai daug darbinin 
kų yra be darbo.

20 d. spalių atlošė čia teatrą; 
duota buvo drama “Keistutis”; 
teatrą lošė Brooklyno Teatrališka 
Simano Daukanto Dr-tė. Nors 
šitas veikalas yra patriotiškas, ne
užgauna niekeno tikėjimiškų jaus
mų, bet teatras baisiai išgązdino 
musų karštus, bet menko proto 
katalikus fanatikus, kadangi mat 
kas ten paleido paskalą, kad te
atras yra bedieviškas; žinoma, pa
darė tą ant juoko, o musų fanati
kai, nieko nežinanti, palaikė tą už 
teisybę ir tikėjo, kad buvę ant te
atro ne gaus nuodėmių atleidimo ir 
ne galės patekti į dangų. Todėl 
čianykščios katalikiškos draugy
stes: Šv. Juozapo ir Šv. Petro ir 
Povilo ant mitingo nutarė net 
bausmę uždėti ant tų sąnarių, ku
rie eis ant teatro. Matyt terp šitų 
draugysių sąnarių hų*t-nė vieno, 
kuris suprastų teatrų vertę, jeigu 
galėjo teip kvailus nutarimus už- 
girti.

Teatras vienog nusidavė gražiai 
ir be tų dviejų draugysčių. Salė

26 d. Spalių, ant salės pn. 103 
Grand str., Lietuviškų kriaučių j- 
nija parengė susirinkimą ir prakal- 
bas„ ant išaiškinimo politikos rei
kalų.

P. V. Karalevičius, atidaręs su
sirinkimą trumpoj kalboj paaiš
kinęs mierį susirinkimo, ant pirmo 
kalbėtojaus perstatė p. V. Kara
lių, kurs savo kalboje nurodė aiš
kiai, kokiu budu lengviausiai gali
ma pagerinti būvį ir pastoti lai
mingesniais. Toliaus aiškino nau
dą susirinkimų, prakalbų ir musų 
emigracijos.

Toliaus kalbėjo p. Alex. Lapas, 
kurs savo kalboje aiškino politi
škus siekius ir nurodė yvairių par
tijų politiškas suktybes.

Potam p. Petronė Karalienė 
dekliamavo eilės, specijališkai su
rinktas, garsių autorių ir pritai
kintas prie darbininkų padėjimo; 
kas padarė didelį įspūdį ant klausy
tojų.

Pagaliaus kalbėjo p. Antanas 
Milleris. Jis savo satyriškoj kal
boj nurodė 'daugybę draugijinių 
atsitikimų, ir savo kalba daugumą 
prajuokino.

P. J. Žaliauckas aiškino senu
mą lietuviškų darbų ir jų vertę; 
teipgi ragino kibti prie politi
kos.

P. Jos. Šunskis, savo trumpoje 
kalboje, paaiškino socialiŠkus sie
kius ir jų naudą.

Ant galo kalbėjo p. Jonas Ste
ponaitis. Jis terp kitko aiškino 
uždėjimą unijos ir jos gyvenimą.

Ant to susirinkimas pasibai
gė.

Susirinkusių, kaip vyrų teip ir 
merginų, buvo gana daug, visi už
silaikė ramiai.

Svečias.

Iš Mananoy City, Pa.
Nr. t48 “Lietuvos” patilo iš Ma- 

hanoyaus korespondencija su ne
teisingoms žinioms. Korespon- 
dentas užmeta musų kunigui, buk 
tas, surinkęs apie 30000 dol. ir 
uždėjęs banką, kurio, yra prezi
dentu ir buk po bausme neįleidimo 
į dangų, liepia lietuviams nešti 
pinigus į jo globoj esantį banką. 
Bankas likosi įsteigtas ant visų 
lietuvių naudos ir ištikro jie iš to

klos triobą.bet žmonis nesuprato Į g>nti savą nuo visokios veislės iš
vertės užmanymo ir viskas pasiliko naudotojų ir skriaudėjų. Taigi 
po senovei. Taigi i ne kunigas čia misijonierius ne gero, bet blo- 
kaltas, bet patys žmoni' _ 
ar negerumas mokykįos nesiremia 
ant jos'triobos, bet 
koks yra suteikiamas! ir ant 
kintojaus. 
ra, tai tame 
matome. 1 
tyti žmonėms ant ' ko remiasi 
negerumas ir ko reikįa ant pageri
nimo; nuo menkiau suprantančių 
ne galima per daug, reikalauti. 
Rd.).

AŠ nelaikau kunigu pusę, 
man eina apie teisybe. Aš su ku
nigu nė jokių reikalui neturiu; jis 
manę iš sakyklos teibgi yra vardu 
ir pravarde iššaukęs'už gaivinimą 
Susiv. Liet. Amerikoj kuopos, bet 
aš noriu eiti teisybės keliu, kadan
gi tik prisilaikydami^ teisybės, mes 
galime sulaukti gerų; vaisių.

Žinia apie uždėjimą zokono yra 
tai tikras prasimanyęias.ne vertas, 
kad apie tai kas rašittų. (Iš žinių 
patilpusių “Žvaigždėj”, galima 
manyti, kad tas nėra jirasimanvmu 
Rd).

A. Bk Strimaitis.
Laikraščiai pnvalp talpinti tik 

gryną teisybę, vis tiėk, ar ji gera 
ar ne gera: reikia girti gerą, bet 
peikti piktą, nors tą.darytų ne tik 
musų draugai, bet net tėvai. A- 
sabiŠkų simpatijų ir antipatijų ko
respondentai turi išsižadėti, rašyti 
turi tik gryną*7hisybę. Ir apgi- 
nimuose reikia teipjhu prisilaikyti 
grynos teisybės, kadangi tenden- 
tiški raštai tik žemina laikraščius. 
Mieris neišteisina visų kelių, ko
kių rašantis gali prisilaikyti. w

Taigi i ne I
ys žmonės • gerumas Į g° mokino ir dar už moksią žti.o-

.n t mokslo,
mo

ji igu ne ge-
!n< g žmonių kaltės ne

Kunigo pareiga persta
tas ant i ko

bet

nės turėjo jam sunkiai uždirbtus 
pinigus mokėt. Kalbino ne laiky
ti bedievių savo stubose.

Mus atlankęs misijonierius terp 
kitko teikėsi apreikšti, kad net tie, 
kurie gyvena toli, kurie negali ant 
puikių pamokinimų ateiti, kad 
paliktų jam doliarį. Taigi 
ištikro, galima sakyti, kad misijos 
buvo parengtos ne su mieriu pa
mokyti ko gero ir mums naudingo, 
bet ant rinkimo pinigų.

Tankiai mes rugojame, kad terp 
mus nėra broliškos meilės, vieny
bės, sutikimo, kad mes ne galime 
susitaikyti, piaunamėsi terp savęs. 
Kaip gi vienog gali terp mus būt 
sutik ūsas, jeigu sa\o pamokini
mais ir pamokslais musų misijo- 
nieriai mus terp savęs piudo, sėja 
nesutikimus, neužkantą kitaip ma
nančių! Ne žmonių, bet. pačių 
mokintojų kaltė, jeigu tokių atža
garių pamokinimų ne nori klausy
ti visi suma'nesniejie lietuviai.

Sunderlandietis.

Iš New Haveno. Con.
Nr. 43 ,,Lietuvos!' patilpo žinu

tė, jog kokia ten ČiąnykŠtė Tautiš
ka Pardavinyčia pusę pelno paūka
vo ant naudos Tėv.h^ylėtojų Dr-tės 
ir pinigus atsiuntė į ,,Lietuvos” 
redakciją. Tas yra gerai, tik nieks 
nežino čia apie lietpviŠką tautišką 
pardavinyčiąį čia yra tik dvi lietu
viškos karčemos, bet jų nieks už 
tautiškas nelaikė. Taigi kokia ta 
tautiška pardavinyčia (po žinute 
apie auką pasirašė p; Cvirka. Nuo 
jo todėl ir priderėjo, reikalauti pa
aiškinimo. Redakcija nežino, ar 
yra ar ne New Havene tautiška ko
kia pardavinyčia, patalpino žinutę 
ant atsakymo p. Cvirkos. Rd.).

Pas mus nėra na tik pardaviny- 
čių, bet nė jokių kitokių tautiškų 
lietuviškų įtaisų. (Daugumas čia
nykščių lietuvių žodį „tautiškas” 
ne kitaip supranta kaip „bedie
viškas”.

Krutame ir mes nors labai pa
lengva. Neseniai susitverė čia tau- 
t iŠka paŠelpinė Dr-tė ir kuopa Su- 
siv. Liet.Amerikoj. Dabar norime 
suorganizuoti čia Lietuvišką Ne- 
prigulmingą Kliubą. Tikimės, kad 
mums pasiseks sutverti Kliubą, 
kadangi jis ištikrp visiems lietu
viams naudą atgabentų^ Svetim
taučiai čia mažai žino apie lietu
vius, visus juos vadina polande- 
riais. Jeigu čia susitvertų Kliu- 
bas ir pradėtų darbuotiesi ant po
litiškos dirvos, tai ir kitos tautos 
suprastų skirtumą »terp lietuvių ir 
lenkų (dar geriat) svetimtaučius 
galėtume apie savę pamokyti ko
kiais svarbesniais tautiškais 
bais, tautiškoms įtaisoms ir 
Rd.).

Terp čianykščių lietuvių dabar 
varoma yra gana smarki agitacija, 
kad sutverti čia lietuvišką parapi-

Iš Tol ura. III.
Terp čianykščių lietuvių dides

nių nesutikimų nėra, kaip tūli kal
ba, labiausiai todėl, kad Čia dar nė
ra lietuviško kunigo, kuris juos 
terp savęs pi ūdytų.

Čianykščiai lietuviai mėgsta 
skaityti knygas ir laikraščius. Į 
knygynąNeprigulmingo Lietuviško 
Kliubo ateina sekanti laikraščiai: 
“Lietuva”, “Vienybė**, “Saulė” 
ir “Katalikas” ir iŠ tų laikraščių 
naudojamės. Knygų knygyne yra 
dar ne daug, bet ir iŠ tų, kokios y- 
ra, galime naudotiesi.

Ir pas mus vienog ne visi lietu
viai mėgsta skaityti: yra čia gana 
dar tokių, kurie labiau mėgsta var
tyti žemukus ir augŠtukus negu 
knygos lapus. Tikimės, kad ir 
tie susipras ir nežudys laiko be 
naudos prie kazyrų ir saliunuose, 
bet griebsis teiposgi 
mo visokių raštų.

Iš lietuviškų organizacijų yra 
čia: Neprigulmingas Politiškas 
Kliubas, pašelpinė Šv. Jono 
Krikštytojo Draugystė ir Sus. Liet. 
Amerikoj kuopa. Gaila tik, kad 
ant susirinkimų ateina vos kokia 
trečia dalis sąnarių. Ne pasirodo 
musų lietuviai nė
ant tautiškų reikalų. Kaip gi mus 
sugėdina Westvilles lietuviai, ku
rie į trumpą, laiką paaukavo 100 
dol. ant tautiškų reikalų. Galėtu
me ir mes tą patį daryti, o nepa
vargtume; reikia tik gero no-, 
ro.

skaity-

su aukoms

Tolukietis.

dar-
tt.

Intekmė nidiaus spindu
lių ant gyvų daigtų.

Kad radiaus spinduliai turi įtek
mę ant gyvų daigtų, apie tai buvo 
jau “Lietuvoj” rašyta: skaitytojai 
jau žino, kad su pagelba radiaus 
spindulių Peterburgo gydytojas 
Dras London suteikė neregiams 
regėjimą. Ant to vienog ne pasi
baigia įtekmė ne vien ant jau už
gimusių sutvėrimų, bet ir ant 
užsimezgusių kiaušinių, iš ku
rių turi užgimti gyvi daigtai.

Bandavones. su kiaušiniais jūrių 
ežių ir varlių atliko tirinėtojas Ge
orge Bpnn. Jis bandavones darė 
aru 8000 jūrių ežių kiaušinių, 
ir persitikrino, jog nors paprastai

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

Isz visur.
nuoKad apsaugoti -žmonis 

per daug didelės įtekmės kunigijos, 
kuri kartais tą įtekmę ir ant pikto 
sunaudoja, Prancūzijos randas 
rengiasi uždrausti su visu rengti 
ir užlaikyti privatiškas mokyklas. 
Galima abejoti, ar uždraudimas iš
duos gerus vaisius. Juk ir priva- 
tiškos mokyklos ne visada gali 
blogus vaisius atgabenti, jos atga
bena ir gerus. Pakilus labiau 
žmonių apšvietimui, net kunigų 
užlaikomos mokyklos turės, taiky
ti esi prie žmonių reikalavimo. 
Viskas mat nuo žmonių paeina, 
nuo jų noro ir supratimo. Kuni
gai, negalėdami mokyti atvirose 
mokyklose, mokįs slapta, be jo
kios kontrolės.

|| Visi svetimi konsuliai mieste 
Bilbao, IŠpanijoj, atsišaukė prie 
valdžių, dėl užgimusių Čia darbi
ninkų maištų, reikalaudami 
kareiviško apgynimo porte 
stovinčių svetimų laivų. Jei
gu IŠpanija ne galės apginti sveti
mų laivų, tai kiti kraštai priversti 
bus siųsti į Bilbao savo kariškas 
laivynes. Mieste Bilbao kareiviai 
užėmė Visus bankus, didesnes par- 
davinyčias ir viešos naudos įtaisas. 
Ant ulyčių buvo švarkus susirėmi
mai terp kareivių ir darbininkų, 
kuriuose net kelios dešimtys dar
bininkų likosi užmuštų arba pašau
tų.

Į| Popiežiaus rime, Ryme, dalyj 
kur priima svetimus kunigaikščius 
ir kur yra didelės vertės abrozdai 
ir muzejus teiposgi knygynas, 1 d. 
lapkričio užgimė gaisras. ■' Prie 
gesinimo atbėgo į pagelbą ir mie
sto ugnagesiai, teiposgi policija. 
Daug knygų knygyne, abrozdų ir 
didelės vertės dokumentų likosi 
liejamo vandens pagadytų.

II Siaurinėj dalyj Madžurijds_di-_ 
deli tvanai. Užtvinę vandensiL 
ardė geležinkelį ir pertai maskoliai 
ne gali iš Siberijos pergabenti ka
reivių į Portą Arthuro; todėl dabar 
maskoliai* vėl pasirodo nuolankes
niais prieš Japoniją; rodosi vienog 
kad per tą nuolankumą jie nori 
vien laiką laimėti, kol keliai neiš
džius.

II Savo laike Plocko katalikiš
kas vyskupas Šembek parašė ko
kią ten lenkiškoj kalboi menkos 
vertės knygą. Knygą tą sukriti
kavo kunigas Kowalewski. Užtai 
vyskupas suspendavo kunigą ir 
ant galo privertė jį VarŠavos laik
raščiuose atšaukti savo kritiką ir 
perprašyti vyskupą. Tai pas ku
nigus vadinasi laisvė žodžio ir nuo
monių.

ii Garsi pietines Amerikos re- 
publika Columbia, kuriai priguli 
Panamos siauruma, ant Šių metų 
savo surinkimuose turi nepriteklių 
80 milijonų pesetų. Ant 8 milijo-

II 
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B(J republikos gy ventojų yra taila 
didelis nepriteklius.

f jį Mieste Tiflise ant važiuoįan- 
iio su pačia Kaukazo jeneral gu-

• • gernatoriaus, kunigaikščio Galici- 
užpuolė trįs čiabuviai ir gana 

suskiai su peiliais sužeidė gal
vą* —

į) Mieste Meksiką koksai Tosca- 
na, ką tik paleistas is kalėjimo, šo
vė ii revolverio penkis kartus į to 
krašto prezidertą, jenerolą Diaz, 

I bet tuviai prezidento neužga-

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ

Parai
JU NAUDOTIS.
Bitnerą.

garinę maAinų. MaAina ta buvo įdirbta ant! 
sekančių jtainatų. Šildydami vandenį katile 
B, mes apturime ifi vandens garą, kuris pir
miausiai pripildįs rezervuarą

Gundytojai
Parai* A Ni«mojew*kl.

| Ant Kaukazo, netoli Berluno, 
kalnf gyventojai užpuolė ant ka
reivių arklių, pavertė 120 arklių ir 
aimušė šešis kareivius. Atlikę sa
vo darbą, su paveržtais arkliais pa
slėpė kalnuose.

I Japonijos pakrantėse susimu- 
Ugarlaivys “Progress” su “Tokai 
Maru '. Paskutinis paskendo. Iš 
buvusių ant jo 100 žmonių,' tik 56 
išgelbėjo, kiti prigėrė.

| Mieste Areųuipa, republikoj 
Peru. Pietinėj Amerikoj, nepažį
stama?- vyriškis šovė trįs kartus į 
buvusį šitos republikos prezidentą 
Rotnoną, bet Šūviai ne pataikė. 
Sovėjui pasisekė pabėgti.

f J Laikraščiai praneša, buk dau
gelis inžinierių, dirbusių masko
lišką geležinkelį per Mandžuriją, 

» pateko po sudu, kadangi kelias ne 
\ gerai padirbtas, inžinieriai 

milijonų rublių maskoliško 
do pinigų supylė į savo 

| nių. _____________
B Paryžiuj, darbo beržėj,

mė muštynės terp susirinkusių ir 
policijos. MyŠtynėse 45 policistai 
ir 100 darbininkų likosi sužeistų. 

L Suareštavo 100 darbininkų.

daug 
ran- 

kiše-

užgi-

», N Mieste Charlottenburge,netoli 
Berlyno, L d. lapkričio pasimirė 
garsus vokiškas istorikas, proleso- 

I rius Berlyno universiteto, Teodo
ras Momsen.

|j Maskoliai rengia garlaivių 
liniją terp Siberijos porto Vladi
vostoko ir Suvienytų Valstijų por
tą ant Paciflko.

it Visokiuose Italijos kraštuose 
nuo smarkių lytų užgimė tvanai, 
kurie daug blėdies pridirbo.

Nauji Rasztai.
Isz gyvenimo lietuviszku veliu 

bei velniu. Surinko I>ras .J Basa* 
navicziu.H. Chicago. Spauda 
* Lietuvos“. 3M.5 pusi, ir S3 pusi 
Įžangos.

Į ' įžangoj telpa aprašymas lietuvių 
įtikėjimų ir nuomonų apie dvasias 
ir velnius; plačiai aprašytas numi
rėlių laidojimo būdas. Pasakų 
telpa knygoj 825 apie: rojų, čyščių 
ir peklą; Apie giltinę, marą bei 
kolerą; Apie myrio pranešimą, apie 
mirštančio svečius; Apie pavidalą 
vėlius Kas vėles mato; Apie dvas- 

' sergius bei dvasnešius, Apie vėles 
į , per šermėnis bei laidotuves; _ Apie 

vėles mirusių, Apie vėlių namon 
grįžimą, Apie sukvietimą vėlių;

- Kaip ilgai dvasios ant žemės pasi
lieka; vėlių giedojimai ani kapinių; 
apie vėles bažnyčioj; apie vėlių

. medžiokles, Apie vėlių pulkus ir 
kelinę; kaip vėlės žmonis kankina; 
kodėl dvasios turi vaidytis; Apie 
visokius dvasių pasivaidyjimus; 
kaip dvas'ios vaidijasi ant priekal
nių ir kitur; apie slogučius; 
prakeikimus, Apie vaidilius, 
velnius. ’

Taigi, kaip matome, yra 
didelis yvairumas patilpusių
goj pasalų. Jos ne tik turi neiš
pasakytai didelę mokslišką vertę, 
bet ir mažai apšviestam smagu bus 
jas skaityti. Pasakos visos su
rinktos iš žmonių lupų, 
rinkimą jų priguli didelė 
Drui Basanavičiui.

zKpart šitos knygos, dar 
Basanavičiaus surinktų 
pasakų spaudinasi “Lietuvos” 
spaustuvėje. Vėliau spaudinsis 
Dro Pieterio Raštai, kuriuos Dras 
Basanavičius jau baigia rankioti į 
vieną knygą.
Robin.sona* Kruziu* arba pasek
mei uepaklmmumo. Morai iszka 
apysaka. Antra pertaisyta laida. 
Chicago. lDO3ni. Iszleista 
“Lietuvos“. S3 pusi.

Yra tai antra laida žinomos apy
sakos. Pirmos laidos lygiai kalba, 
kaip ir rašyba buvo ne geriausia; 
antroje laidoje ir kalba gryna ir 
rašyba šiądien musų raštuose var
tojama. Knygutė todėl verta nu
sipirkimo, ypač tėvai turėtų pirkti 
ją pasiskaityti vaikams.

Apie
Apie

labai
kny-

Už su- 
padėka

3 tomai 
yvairių

paveikslėlio angdčiau ėdančio, kairėje pusėj 
grūstuvas vos pradeda kilti augdtyu, prieto 
uždanga v ^avo sunkumo ir oro s(>audimo 
yra uždaryta: keliant augėtyn grūstuvą, rui
mas }K> juom darosi didesnis, per tai ir čia 
esantis oras stojasi labiau praskiestu, Jis ne 
įstengia atsverti atmosferos spaudimo ant van
dens paviršiaus šulinyj: per tai vanduo iš 
šuliniu kįla tiesiog augštyn į pompos dūdą 
prie grūstuvo. Nusileidęs žemyn, grūstuvas 
spaudžia tą vandenį. Uždanga V, pompos 
dūdoj užsidaro, užtai grūstuvo uždanga v at
sidaro ir vanduo, pasikėlęs augščiau, užima 
ruimą augščiau grūstuvo. Pasikėlus vėl augš
tyn grūstuvui, jis iškelia tą augėliau Jo ė- 
santį vandenį ir jis išteka per pritaisytą rin- 
dėlę laukan, o tuom tarpu po apačia grūstu
vo įeina tokiu jau budu vėl vanduo į cilinde- 
rį iš šulinio. Augštis pasikėlimo vandens H 
paeina nuo atmosferos oro spaudimo,kuris ga
li pakelti vandenį vidutiniškai iki 10 metrų 
(83 pėdų); kadangi vienog iš cilinderio ne 
galima su visu oro išvaryti, tas gi, kuris j>a- 
si lieka cilinderyj, teipoegi spaudžia aut besi
veržiančio į Jį vandens, tokiu budu vanduo 
pompose gali būt pakeltas iki 6—7 metrų 
(19—23 pėdų). Jeigu augštis H bus dides
nis, vanduo ne gali pasikelti iki grūstuvui 
arba net iki dūdos, kurioje yra grūstuvas.

Aut pakėlimo vandens ant didesnių 
augštumų, naudojasi iš spaudžiančių pompų, 
kuriose uždanga išėjimui vandens yra ne i»a- 
čiame grūstuve, bet dūdoj D. Prie pasikėli
mo grūstuvo šitose pompose, uždanga K* trau
kiančios vandenį dūdos pasikelia, o uždanga 
F1, po įtekme spaudimo prisirinkusio ant jo 
viršaus vandens, užsidaro. Besileidžiant 
grūstuvui žemyn, uždanga F’užsidaro, grūs
tuvas varo vandenį laukan per atsidariusią 
uždangą v į dūdą 1). Kaip tik kilimas grūs
tuvo apsistoja, uždanga v užsidaro. Grūstu
vo dūda tokiu budu su visu atsiskiria prie 
įtraukimo vandens nuo spaudiiaiičipe dūdos, 
o prie pakėlimo nuo traukiančios dudosiaugš- 
tis pasikėlimo h vandens todėl šitose |>ompose 
niekuom neaprnbežinotas, augštis gi įtrauki 
mo H jiasilieka tas pats, ką ir paprastose pom
pose. taigi 6—7 metrų.

Apie kitokias pompas mes ne kalbėsime, I 
o pereisime prie motorų varomų su pagelba 
oro krutėjimo, taigi varomų vėjo.

Visiems pažįstamuose vėjiniuose malū
nuose mes sunaudojame tik mažutėlę dalelę 
oro krutėjimo, taigi vėjo.

Vėjinių malūnų datig yra visokiuose Eu 
ropos kraštuose. Antai Holandijoj 12000 
ratų, varomų vėju, traukia iš žemumų, vadi
namų polderais, vandenį ir tokiu budu tos 
žemumos,* buvusios pirma jūrių dugnu, likosi 
paverstos į dirbamus vaisingus laukus. Vė
jas varo malonus malimui grudų, vandens 
pakėlimo mašinas, ventiliatorius ir tt. Iš oro 
krutėjimo mes naudojamėei prie aorta rimo 
grudų arpose, vėtymo; dumplėsi ant palaiky
mo ugnies kalvėse ir tt. Vienu žodžiu, iš oro 
krutėjimo žmonės savo darbuose naudojasi 
nuo seniai ir ta i»ajiega palenvina žmogui 
darbą.

Didžiausią vienog civilizatoriską įtekmę 
turėjo pasinaudojimas iš oro krutėjimo ne 
tiaminuose žmonių reikaluose, bet jūrinin
kystėj. Atsiminkime tik, kiek tūkstančių 
žėglinių laivų dar šiądien, ėsant garlaiviams, 
važioja tavoms per jūres iš vieno krašto į 
kitą, iš vienos musų žemės dalies į kitą. Gar
laiviai atsirado ne seniai: šimtas metų atgal 
jų visai ne buvo, visi važiojanti tavoms ir 
žmonis, net kariški laivai,buvo žėgliniai. 8u- 
prabtama todėl bus visiems, jog pritaikymas 
oro krutėjimo, taigi pasinaudojimas iš vėjo 
jūrininkystėj didžiausią ant civilizacijos tu
rėjo įtekmę.

Kapitonai žėglinių laivų turi turėti dide
lę pažintį oro, turi mokėti naudotiesi iš oro 
krutėjimų, kad laivas galėtų nuplaukti į pa
skirtą vietą, kadangi retai pasitaiko, kad vė
jas pustų tiesiog teip kaip.reikia: tankiausiai 
žėglinių laivų vedėjams reikia naudotiesi iš 
vėjo pučiančio iš šonų. Todėl viršininkai 
ir jurininkai žėglinių laivų turi mokėti teip 
nustatyti žėglius, kad vėjas ir iš laivo šono 
pučiantis, galėtų varyti jį į paskirtą vietą. 
Todėl tai mūšiuose terp laivynių ant jūrių 
priešai dabar kanuolių šūviais stengiasi išar
dyti mašinas, kadangi joms sugedus, dabarti
niai gariniai laivai ne gali plaukti, kur nori, 
be mašinų jie turi pražūti, seniau gi stengėsi 
pirmiausiai išnaikinti stiebus ir kitokius pri- 
taisymus išpliekimui žėglių, kadangi be jų 
laivas teiposgi buvo atiduotasant jurių vilnių 
malonės, turėjo pražūti.

Nauji iszradimai
t Italijonas Buredetti iš Mi

lano padirbo lengvą serdoką, kuris 
juom užsidengusį saugoja nuo 
smarkiausių šūvių. Atliktos ban- 
davonės išpuolė su visu pasekmin
gai-

t Kauffield, gyvenantis štete In
diana, .išrado būdą dirbimo nesusi- 
kuliančio stiklo. Atliktos banda- 
vonės buvo su visu pasekmingos. 
Kokiu budu Kauffield suteikia stik
lui neišpasakytą tvirtumą, tą laiko 
jis paslaptyj.

Kiekvienas prašė rodoę, arba pa
rodė savo opas; iisgi tylėjo ir sto
vėjo ištolo. Ratx>n»6 jo nešaukė 
artyn. Bet ans |ekė paskui rabo
nį. Ėjo per miestus, ežerų kran
tais, Jordano klotum*, per tirus 
atėjo paskui rabęnį ant kalno.

Prisiartino pri^ rabonio.

Ilgai žiurėjo į Sabonį, paskui at
sisėdo šalia jo ir'prakalbėjo. Ra
bonis klausė, nepertraukdamas 
kalbos. Jis gi kalbėjo apie žemę, 
ką tęsiasi po jų kojoms, apie už
migusias minias: ir jų vargus. To
liaus pasakė, ėsąs turtingu,bet tur
tai nesuteikią jam laimės. Paliko 
savo turtus toli ir ėjo paskui rabo
nį, idant jam prisižiūrėti, ką jis 
mislina ir veikia?

Ir pamatė, jo^ veikia jis dalykus 
neregėtus, iš kurių stebisi prasčio
kai. Bet jis nesistebėjo. Nės ra
bonis veikė daug, bet nesilytėjo 
svarbiausio dalyko.

Paliuosuoja nuo skausmo. Bet 
tas skausmas Kugrįž. Nušluosto 
ašaras; bet kitais tuoj pasirodys a- 
kyse ir riedės pf^r veidus. Pakelia 
suklupusius; bėt jie vėla parpuls 
po sunkumu priespaudos.

Matė, kaip aną kart, dirstelėjus 
raboniui į figos, medį, medis nuo 
ugnies jo pažiūrėjimo nudžiūvo. 
Tiki, jog jeigu pažiūrėtų tokiu bu
du į akmeninę polą, ant jos išaug
tų kedras. Bet rabonis ne- 
nor vartot savoigalybę ant tuom- 

I laikinės žmoniiį naudos..........
Žmonės gi kenčia ir laukia. Ra

bonis yra ganytoju. Kodėl nemaiti
na savo kaimines? Rabonis yra 
sargu: kodėl gi leidžia per vartus 
Badą, Skurdą ir — Rymą?!

Papenėk burbą, o rankos neši
kas butų ranka plakęs akmeninę ' K'kbs už svetimos gerybės. Nuril- 
sreną. Paskui uolos po truputį dy^ skilvį, o lupos nežeis prisaky- 
persiskyrė. pasirodė pakriaušės, Į mų pranašų ir mokintojų. Tu esi 
plyšiai, o už jų riogsojo kalno vir- stiprus, atkreipk savo ausį ant ak- 
įunė. meninės uolos,, tegul kiekvienas

Tuomtarpu saulė nusileido •kmuo |>avirsta į duoną, o kiek- 
tarpe uolų pas.darė tamsu. Pa-1 vicnas Krumstaę žemės į brangų 

i- •_ J------ tuos
ranką

kairiojo mano delno parašyta, jog 
pergyvensiu tuos, su kuriais priva
lau apsieiti atsargiai.

Anna atsakė neramiai:
— Tai gal geriaus, kad jis neitų 

kalbėt su raboniu?
Kajafas nusišypsojo.
— Tegul kalba ir tegul jį mums 

čia atveda. Tada jau ne jis pats 
su juom kalbės.

Atsisveikino ir persiskyrė.

Gariu* mažina Severy. 

iš kur išstums orą. Uždarę kraną C, 
rome kraną rezervuaro su šaltu vandeniu e, Į 
vanduo tekės į indą & kur nuo to sutirštės1 
garas, pavirs į vandenį ir tokiu budu tame 
inde pasidarys beori n is ruimas, tai yra, pasi- 
mažįs atmosferos spaudimas. Dėlto vanduo 
iš rezervuaro R pasikels augštyn ir pripildįs 
dalį indo N ir dūdą A.

Atidarysime vėl kraną 6* ir išleisime iš 
katilo garą, kuris, suprantama, išstums van
denį iš indo S ir suvarys jį į dūdą A, kadan
gi. jis į rezervuarą R sugrįžti ne gali dėl užsi
darymo nuo vandens spaudimo apatinės už
dangos, augštyn gi jis gali iiuosai pasikelti. 
Augštis. ant kokio pasikels vanduo, |*aeis 
nuo pajiegos garo spaudimo. Paskui, uždą-, 
rius kraną Čir atidarius kraną s, mes aptu
rėsime vėl sutirštėjimą garo ir naują pasikė-: 
limą vandens iš rezervuaro R ir tt.

Ant pakėlimo vandens ant nedidelių 
augštumų, pa veikslam ant 65 metrųj apie 200 
pėdų) augščio, Severy turėjo pakelti garo 
spaudimą katile iki 6 atmosferų; nuo to dide
lio sįiaudimo nuolatai gedo dūdų sujungimai,, 
tirpo aplipinimai, pasitaikydavo, net gana 
tankios eksĮilioziJos, ttsiė! tai tbs mašinos, 
kaipo imvojingos, ne rado platesnio pritaiky-i 
mo. Jos būvu vartojamos vien išvadžiojimui 
vandens didelėse triobose, vasariniuose prie
miesčių gyvenimuose, soduose, į markuose, tai
gi visur, kur nereikėjo pakelti vandenį ant 
didesnių augštumų kaip 40 jiedu.

Papin išmislijo naują mašiną pakėlimui 
vandens su garo pagelba.

Šitoje Papino mašina padirbta buvo se
kančiai: tuščiame, uždengtame ant viršaus 
cilinderyj su drūčiai įtaisytu dugnu, sanda
riai įtaisytas gali krutėti grūstuvas, pritvir
tintu prie rėmų, einančių per viršutinį cilin
derio stogelį. Grūstuve yra skylė, kurią sau 
dariai uždaro rėmas cilinderio stogo; rėmas 
tas gali slinkti per cilinderio stogą.

Cilinderyj, per šildymą, pa verčia į garą 
truputį vandens; grūstuvą pakelia su bloko 
pagelba ir viršui jį sulaiko su |>age)ba atsa
kančios užstumoe. Vandens garai per skylę, 
esančią grūstuve, iš cilinderio išvaro orą ir 
išsiplatina jame; paskui,uždarę skylę stogelio 
rėme, užgesiname po cilinderlu ugnį, }>er tai 
vandens garai atAala ir persikeičia vėl į van
denį, iš kurio pasidarė ir tokiu budu j>o grūs
tuvu pasidaro beorinis ruimas. Prašalinę at
stumą, priverčiame grūstuvą nusileisti žemyn, 
stumia jį žemyn atmosferos spaudimas. To
kiu budu sunkenybė pasikelia augštyn, vis 
tiek, kas Ji ne butų. arba, kitaip sakant, bus 
atliktas darbas.

Pirmutinį jiagerinimą Papino mašinos 
atliko du angliški darbininkai, Newkoman ir 
Kowley. Pagerinimas rėmėsi ant to, kad jie, 
ant suskubiuimo sutirštėjimo garo, bandė šal
dyti cilinderį su garu, pildami ant Jo šaltą 
vandenį.

Newkomano mašinos buvo vartojamos 
vien ant pakėlimo vandens. Svarbiausias jos 
negerumas buvo tas, kad per tai daug garo be 
jokios naudos pražūdavo.

Tą neparankumą prašalino Watt. Jis 
išrado speciališką prietaisą sutirštinimui ga
ro, teip vadinamą kondensatorių, kurį pritai
ko iš lauko prie cilinderio, laikančio garą; į 
kondensatorių eina iš cilinderio garas,atlikęs 
Jau reikalingą darbą.

Toliau Watt panaikino nelygumą bėgi
mo mašinų, gimdomą nelygaus besikilnojimo 
ir besileidimo grūstuvo cilinderiuose. Su pa
gelba atsakančio rato, jis permainė tiesų besi- 
kilnojimą ir besileidimą grūstuvo rankenos į 
besisukantį krutėjimą, ant rankenos užmovė 
sunkų ratą. Tasai ratas, pradėjęs krutėti, įsibė-

atida

Jordanas buvo raudonas nuo 
i spindulių nusileidžiančios saulės, 
| Jo vandens ritosi per turtingą klo- 
| nį, apaugusia palmoms, vynme
džiais ir alyvoms. Išrodė kaip 

i puikiausias sodas, žemė pažadėta, 
kur rodos niekad ašara nepasirodė 
žmogus akyje, o žemiškas skaus
mas nepasiekė žmogaus širdies.

Ant kranto stovėjo bū
relis žmonių ir žiurėjo į einantį 
nuo upės žmogų, kuris keliavo 
galvą nulcn kęs, lyg giliai užsidū
mojęs. Buvo tai ans jaunas rabo- 

; oia.- "J
Jo rūbai baltavo ilgai terp žel

menų. Jis ėjo tolyn ir tolyn nuo 
upės. Paėjo iš pradžių link Jeri
chono, bet tuojaus pasuko į šalį. 
Medžiai ko tolyn vis buvo mažes
ni. Ant galo medžiai ir žolė su
vis išnyko ir prasidėjo tirai.

Žemė akmenuota ir smiltėta bu
vo tamsiai geltona. Tolyje matyt 
būvo melsvi kalnai. Kada rabo
nis žengė tarpe uolų, balsas jo 
žingsnių atsimušė kalnuose, lyg Į

ir

Vietines Žinios. Todėl meldžiame visu dr-eziu ir Kliubu 
toje dienoje ne daryli jokia pikniaku 
ne bailu, kad neužkenkiu meto vieni ki
liem*. Su guodone

Komitetą*.
Derby, Conu. Dr-te D. L. K. Vytauto, 

i*z rihellon. Derby ir Aneonia Conn., tu
re* savo balių 25 d. Lapkriczio, svetainė
je Liederkranz. Shelton Block, antMain 
St., ant kurio grajy* puiki muzika In- 
ženga vyrama 25č, o moterim* ir merffi- 
nom* už dyka. Todėl užprassome kuo- 
daugtauaiai taulieczin i*z aplinkiniu 
miesteliu ant szic puikaus buliaus atsi
lankyti.

(20—11)

BALIUS!
Brooklyn, N. Y.

ro, turės savo bailu 21d. Lapknczio,sve
tainėje Palace Hali,po nr. 89—93 Grand 
St. Prasidės 740 va), vasara. Inženga 
•u padėjimu drabužiu vyrams 25c,o mo
terimi ir jaunoms merginom* 15c. Vi
etų lietuviu* ir lietuvaites, taipjau ir 
lieluviszkaa draugystes užkviecziame 
kuoskaitlingiausiai susirinkti. , 
(11—13) Su guodone Komitetas.

— VVashington parke, netoli 55 
ui., parko sargai užtiko iškastą že
mę. Atkasę, giliai užtiko skrynią, 
o joje kūną vyriškio, į kurio galvą 
įkaltas buvo medinis vagis. Kas yra 
negyvėlis ir kas jį parke užkasė, 
nežinia. Policija mena, kad tai 
kokio štukoriaus darbas. Kūnas 
dar gerai užsilaikęs, matyt ne se
niai užkastas.

— Pereitos nedėlios dieną, Frei- 
heit Turner halley, Dr-tė Kudir
kos parengė teatrą; duota buvo 
komedija p.a. „Dėdė atvažiavo." 
Kadangi per pamokslą kunigas 
vietinėj lietuviškoj bažnyčioj drau
dė žmonis nuo teatrų ir balių, tai 
ant teatro susirinko ne daugiausiai 
žmonių. Draugystė vienog, rodo
si, kad bent savo kaštus surinko, 
ne reiks bent pridėti.

— Gyvenantis pn. 3341 Aubum 
avė., lietuvis Juozas Adomavičia, 
dirbantis Chicagos  j Psjieszltau Stanislovo Kavlskio, Kau- 
peiliu perpiovė sau gerklę ir 
piaustė pilvą. Dar gyvą nugabe
no į ligonbutį, kur jis ir pasimirė.

piovinyčiose.su

Kadangi prieš mirtį atliko išpažin
ti, tai likosi katalikiškai palaido* 
tas. Kitaip ir būti ne galėjo, ka
dangi patžudys prigulėjo prie la
bai dievuotų Chicagos lietuvių ir

1 buvo dideliu priešininku teip ku- 
į nigų vadinamų bedievių. Paliko 
jis pačią su trejatu vaikų.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė iš 'rišo 1126 vyriškiai ir 
738 moterys: terp pasimirusių 
vo 530 vaikų iki vienų metų 
žiaus. Daugiausiai pasimirė 
džiovos, nes 220.

— Pereitos nedėlios dieną, atsu
kinėjęs gazo dūdas, nusinuodino 
gyvenantis pn. 3641 Wabash avė.

140 metų Feliksas Sears. Kaipo 
1 priežastį patžudystės paduoda 
į sutikimus su šeimyna: velionį 
seniai apleido jo pati.

kriaušės išrodė nė koki juoduliai, i a^meni> *r tfRdl tą duoną, 
Tik viršūnė kalno buvo skaisčiai j ^tangumynus painia tiktai 
raudona. Rabonis žengė į tą pu- jtavo tmoncs- • • • • • 
Sę. * i Tą ištaręs^ ištiesė rankas

Eidamas, nepakėlė nė sykį gal-' klonies.
vos, tik žiurėjo į žemę. Iš po jo Rabonis pasjėpė delnuose savo 
kojų šmdrkštelėjo driežu kas; kitur veidą ir klausė j - Jis gi kalbėjo to- 
vėl išlėkė paukštukas, sušnypštė ' liaus, vis su didesniu užsidegimu 
žaltys, nktėlėjo ereli* augštai pa- nors jo žibančios akys 
dangės**. ' buvo Šaltos. Rabonį apėmė ne-

Lipimąs ant kalno buvo sunkus, j smagus jausmas ir jis atsakė: 
Prakaitas liejosi nuo jo kaktos per i 
veidus ant’ l>arzdos. Kvėjiavo:
sunkiai, b** perstojimo. Raudonu- mėnulio ragas. Apielinkės pasida- 
mas nuslinko nuo kalno ir viršūnė dar rūstesnės.
jiaskendo tamsoj. Rabonis ėjo 
palengviau, kadangi aštrus akmens 
žeidė jam kojas....

Ant galo sustojo ant viršaus kal
no ir atsisėdo. Tada tik apsižiū
rėjo aplinkui, į dangų ir į že
mę

Žemė jau suvis paskendo nakties
Umsumose: ant dangaus.žvaigždės;
žibėjo. Rabonis gurėjo į tas numojo, .r tose aumose H ape-j 
irides, krutini jo kilnojosi ir ji. »<'»P«1‘O«>. K..l<-st,s tmon.jos

į pusę

— Kankini r(ianę. Atsitrauk'. 
Ant krašto dangaus pasirodė

Spindulys p^iolė ant veido rabo- 
į nio ir to žmogaus, kuris nutilo, bet 
| nesitraukė. !

Rabonis dar vis slėpė veidą savo 
Į rankose, o mintys jo buvo toli nuo 
| kalno,ant kurio sėdėjo ir nuo žmo
gaus, kuris nenuleido nuo jo a- 
kių.

Durnojo, ir tose durnose jį apė-

vargų. Tada ansai žmogus vėla 
prakuŠdėjo:

— Gailiesi širdžia, ne išminČia.

Komitetas.

BALIUS!
Dr-ta Szv. Kzzitni®-

Pa H esz kojiniai

su_ do <ub., Vevirtenu para p., kaimo Ix>o- 
dilu. Ji* pat* ar ka* kita* teiksi* duoti 
žine tol adreso;

Ant. Draimonl*.
23 Bedford 8t , New York. N. Y. 

(11-4) .
Pajieszkau Kazimiero Aiduko, Kauno . 

gub., Panevėžio par. Ji* pala ar kaa ki
tas teiksi* duoti tinę ant adreso:

Tekle Malinauskai ta, 
Wauoonda, UI.

Pajieszkau savo draugu: Motejaus, 
Mikolo ir Martino. Kauno gub., Rasei
nių pav., Skaudvile* parap.,eodo* Pužu, 
10 metu atgal gyveno Chicago, III. Tu
riu dėl 1u labai svarbu reikalą, lodei kas 
duos apie Juos tinę, gnu* Si.00 nagradoe.

Antanas Jakszta, 
924 33H Su . Chicago. III.

bu- 
am- 
nuo

ne-
ne

Ponui Tiltui, arba Tani 
pačiam.

Apgailėtina, kad Tamista visą 
savo logiką kontradikciškojT ? įpras 1 
mėj, ir dagi prieš publiką drįsti 
išreikšti. Ateitis parodįs, kaip tu
rėsi pats už kaltes gailėtis. Mato
si aiškiai, jog gamta nubaudė, ne- 
daleisdama doriškos srovės. Rods, 
bereikalo sunaudojame keletą juo- 
dilos lašų, kadangi nepažinojome 
Jūsų kūdikiškumo, taigi, lenkda- 
miesi iš kelio, pasitursiname, pa
likdami |us prie Jūsų pamylėto 
siekio, ant toliaus nuo polemikų 
su kūdikiais galutinai atsisako
me.

Lietuvišku kriaučių unijos
Komitetas.

15. Istorija garinių mašinų. Mašinos Watto ir jų 
pagerinimai. Gariniai katilai ir jų apkyrimas.

Dar didesnę įtekmę negu vėjas, ant civi
lizacijos musų žemę apgyvenančių žmonių tu
rėjo pritaikymas garo ir išradimas garinių 
mašinų. Pirmus
pritaikyti garą prie

pasistengimus 
varymo mašinų 

atliko profesorius Marburgo universiteto Pa- 
pin du šimtui metų atgal ir tas į teip trumpą 
laiką padarė žymias permainas civilizuotų 
tautų gyvenime, perkeitė išdirbystę. Šiądien 
nėra ant žemės civilizuotų tautų, kurios nesi
naudotų iš visokių garinių mašinų; iš jų nau
dojasi ir daugelis pusiau civilizuotų tautų. 
Švilpimus garu varomų mašinų girdėt visur 
Europoj, girdėt juos net pusiau civilizuotoj 
Turkijoj, Egipte, Indijose, Chinuose,pietinėj 
Afrikoj, Australijoj ir veik visoj Amerikoj. 
Kokią vienog garas užima vietą eilėse gamtos 
pajiegų?

L Šildydami vandenį iki atsakančiam šilu- 
laipsniui, mes jį paverčiame į garą, ver

dantis vanduo iš palengvo persikeičia į garą; 
garą uždarome į siaurą indą ir naudojamės! 
iš pajiegos, su kokia jis stengiasi iš to ankšto 
ruimo išsiveržti.

Papin pirmutinis užmanė padirbti maši
ną, paremtą ant sunaudojimo garo ypatybių.

Iš tikro iš Papino nurodymo pasinaudojo 
Severy ir 1696 metuose padirbo pirmutinę

Perdavimu krutėjimo grūstuvui su pagelba besisukančio 
rato O.

gęs, po įtekme inercijos, sukasi toliau per tū
lą laiką, nors jo ne varo pajiega.Tokiu budu 
mašina, su pagelba tokio rato, darbuojasi ly
giai net tuose tarpuose, kada grūstuvo krutė
jimas nuo kįlančio pereina į besileidžiantį 
žemyn. Prie rato volo pritaiso diržus, kurie 
varo atliekančias kokį darbą mašinas. Tik 
pritaisius paminėtą įsibėgimo ratą garinės ma
šinos atrado platesnį pritaikymą.

Toliaus Watt išrado teip vadinamą ,,pa- 
ralelogramą”, taigi dalį garinių mašinų ir 
šiądien nešiojančią išradėjo vardą. Su pa
gelba tos prietaisos kreivas rankenos krutėji
mas likosi perkeistas į vertikališką krutėjimą 
grūstuvo, sujungto su pečiais.

pajuto įstabų dvasios pakvli- 
mą.

Jam išrodė, jog plati žemė, yra 
tai laivas, O kalnas augščiausia to I H“ la^ui penėsi prakilniais žo- 
laivo vieta, nuo kurios vadas išduo- jdžiais! 
da paliepimus jurininkams, į kur 
reikia plaukti. Jautė, jog jis viens 
toje valandoj nemiega ant laivo, 
apsvarsto kelią, kuriuom laivas 
tur plaukti per pasaulės jūres ir jo 
balsas bus jurininkų išklausytas. 
Jo balsas ėmė stiprybę iš to bliz
gančio dangaus, iŠ tų mirkčiojan
čių žvaigždžių ir to viso, kas buvo 
viršui ir žemai. O norint naktis 
jau užstojo, nors saulės Šviesa jau 
užgeso, jis matė prieš savę toli, 
matė tolimus dalykus ir suprato jų 
reiškimą.

Pažiurėjo vėl į žemę ir jo veidas 
išreiškė didelę meilę ir gilų gailes- 
ties jausmą. Per nakties tamsumą 
jis matė, kas dedasi nakties laike. 
Matė sumigusius savo namuose 
žmones, užsnudusius ganyklose 
piemenis ir miegančius ant kranto 
žuvininkus. Matė netekusius pa
stogės ir gyvenančius tiruose dėl 
pūvančių juodulių ant kūno ir nuo
dingų pūslių.

Ir dirstelėjo toliaus; pažiurėjo į 
gilumas širdies ir išminties sumi- 
gušių žmonių. Ir žiūrėdamas, ne
nusigando to, ką matė. Ir norint 
ašaros stovėjo jo akyse, bet buvo 
nusiraminęs.

Širdys tų žmonių buvo prastos, 
protai ne daug reikalaujanti; bet 
rankos drebėjo nuo darbo, o badas 
-jų vidurius kankino.

Pertai nenorėjo juos sūdyt, bet 
gtidė duoti jiems palengvinimą, 
suraminimą, nušluostyt jų ašaras, 
sustiprint ant dvasios.

Tada rabonis supyko, atkreipė 
degančias akis į aną žmogų b tas 
nulenkė galvą žemi aus, atsistojo, 
nusileido nuo kalno ir išnyko tam
sumoj.

(Toliaut bus.)

Staiga jam pasirodė, jog užpa
kalyj jo kasžin kas stovi. Atsigrę
žė.

Nakties patamsėj ant kalno,prie 
pat jo šono, stovėjo vyras su juo
du veidu ir žibančioms akims. 
Žiurėjo į rabonį ir tylėjo.

Tą žmogų jis matė jau keletą 
kartų. Nuo nekurio laiko jis ėjo 
paskui minias, kurios lydėjo rabo
nį nuo miesto į miestą. Kiekvie
nas geidė dasilytėt rabonio drabu
žių; jis gi niekados ne prisiartino.

Rabonis atsiduso. Jam rodėsi, 
jog su anuom žmogum atsitraukė 
koks debesis, kuris buvo uždengęs 
jam žemę. Mėnulis pakįlo augš
tyn ir apšvietė tirus. Naktiniai 
paukščiai' pradėjo sukinėtis aplink 
kalnus. Kur nekur davėsi girdėt 
erelio balsas. Rabonį apėmė ne
ramumas.

Mėlynas mėnulio ragas pakilo 
ant dangaus, o paskui vėla pradė
jo leistis artyn žemės. Raudo vis 
labyn, kol neužsidegė kaip lieps
na. Tirai buvo vis liūdnesni. 
Rabonis pakįlo, nusileido nuo kal
no ir žengė tarp uolų.

Neramumas jo vis augo ir augo. 
Matė prieš savę kelią, kuris veda į 
augštį. Buvo status, išklotas erš
kėčiais, išbarstytas aštrių akme
nių. Rodėsi jam, jog mato užpa
kalyj savęs šešėlio pavydaluose 
neapskaitomas žmonių minias, jog 
rodo jiems aną baisų kelią, pats 
eina pryšakin, minios traukiasi į 
šalį stf baime ir nieks neina paskui 
jį......

Tai vėla jam rodėsi, lyg kokios 
jūrės užlieja smiltynus, o jis su mi
nioms šešėlių stovi ant kranto. 
Žengia ant vilnių; šešėliai, ištiesę 
ranką, traukia paskui jį. Bet po 
jų kojomis skiriasi vandenys, my
nios eina į dugną.........

Balsva dienos šviesa išsklaidė 
svajones. Rabonis apsidairė ap
linkui ir painiodamas mokinti
niams pėdas, ėjo per Šalis, kur dar 
nebuvo mokinęs ir gydęs*. Žiurė
jo atydžiai į žmonis ir jų gyveni
mą. Jau pradėjo temti, tada atėjo 
į Jeruzolimą.

Praėjo prd vartų sargus ir įėjo 
į mažą gatvę. Minios slankiojo

Chicagoslietuviai 
rengia dideli sztora.
Šiose dienose Chicagoje tapo in

korporuota lietuviška draugystė 
vardu: “Bridgeport Clothing Co.*’ 
su kapitalu $10.000.00. Dr-tės 
mieris — pirmiausiai nupirkti 
pliacių, išstatyti namą ir įsteigti 
didelį departamentališką štorą, ku
rio svarbiausia dalis bus drapanų 
departamentas. Prie šios kompa
nijos arba draugystės gali prigulė
ti kiekvienas lietuvis, vyras, mo
teriškė arba mergina — pirkdamas 
vieną ar kelias akcijas. Akcijos 
prekė $50.00. Pinigai suimti už 
parduetas akcijas bus dedami ban- 
kon ir kaip tik visos akcijos bus 
išparduotos, kompanija tuojaus a- 
tidarvs biznį. Akcijų yra tik 200, 
kurias kompanija tikisi veikiai iš
parduoti ir biznį tuojaus pradėti. 
Pardavimui akcijų aprinko offisą 
“Lietuvos” redakcijoje.

Jeigu kitų tautų žmonės, susiri
šę į organizacijas, gali įsteigti di
delius Štorus, duodančius milžiniš
ką pelną, tai kodėlgi lietuviai to 
negalėtų padaryti. Yra viltis, kad 
Ši pirma Chicagoje lietuviška kom
panija pasekmingai atsieks savo 
mierį ir padarys pradžią ir paragįs 
kitų miestų lietuvius kibti prie biz
nio.

Norinti įgauti akciją šios kompa
nijos gali atsišaukti “ Lietuvos”, 
redakcijon.

Pajieszkau tavo draugu: Petro Vil- 
I kaus, Juozo Sknliuno ir Mikolo Cegin- 
skio, metai atgal gyveno Red lxxigo, 

i MonU Jie patys ar kas kitas teiksis 
! duoti žine ant adreso:

John Keniutis.
i P. O. Box 34, Red Lodge. Mont.

Pajieszkau savo draugu: Jono Grizai- 
; ežio, Sziauliu pav., Radviliszkes parap., 
Juozapo Mulo, Paoedelio volasties ir Mi- 

' koloSzkuliioo, Panevėžio pav., parapi
jos Smilgių, visi Kauno gub. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Julian Birgiello,
G. Pont Offloe » Cape Town,

, So. A Iries.
Pajieazknu savo draugu: Franciszkaus 

ir Antano Macijauskiu, Kauno gub., Ra
seinių pav., kaimo Veiszcziu ir JonoNor- 
buto, Kauno gub., Skaudvilės parap., 
kaimo Ivangenu. Jie patys ar kas kitas 
teiksi* duoti žine ant adreso:

Juozapas Masaitis,
72 Llmerick St., Gardner. Man.

Pajieszkau savo Moerz. Tekles Gab- 
sziukes, Kauno gub., Sziauliu pav., Li- 
gumos parap.,kaimo Muraiiszkiu, 3 me
tai atgal ji atvažiavus buvo isz Lietuvos 
in Du Bota Pa. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Domininkas Gabazis.
1070 35th St., Chicago. III.

Pajieszkau savo brolio, Juozapo Bul- 
kievicziaus. Kauno gub., Telsziu pav., 
parap. Alsėdžių. 10 metu kaip Amertke. 
Jis pat* ar kaa kita* teiksis duoti žine 
ant adreso.

Francitzku* Butkievicze, 
4359 So. Wood St.. Chicago, III.

Pajieszkau Selveetro ir Magdės Viz: 
baru, Suvalkų gub., Vilkaviszkio pav.. 
Gižu gmioo,kaimo Pagramdu. Jie paty* 
ar kas kita* teiksis duoti zine ant ad
reso:

Motiejų* Gutaucka*.
Box 123. La Baile. III.
- Paįieazkau tavo brolio, Juozapo Mit- 
kiavieziau*. 10 metu kaip Amerika ir gj - 
veno Chicago, III., ir yra ženota* tu len
ke. Ji* pat* ar kas kitas taikais duoti 
žine ant adreso:

Bronitlava Mitkiavicziute,
1313 So. Front 8t., Philadelphia, Pa.

Pajieazkau savo draugo. Juozapo Bra
zio, Kauno gub., Raseinių pav., 3 metai 
atgal gyvenb Micheeoke. Ind. Jis pats 
ar kas kita* teiksis duoti žine ant adreso: 

Izidor Szimkus,
312 McRavnold St., Grand Rappiaa,

Mielu
Pajieszkau savo pusbroliu: Antano 8i- 

mavieziaus ir Jono Juzevicziaua, abudu 
Kauno gub.. Raseinių pav. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žiue ant adreso:

Jonas Gadauskis,
St. Charles, UI.Box 357,

Draugyscziu Reikalai

(Dar bus.)
I

Brooklyn. N. Y. Lietuvos Hunu dr-ta 
turės savo balių, 7 d. lapkricsio, salėj e 
„Caecilia Hali’’ po nr. 101—103 Grand 
St. Prasidės 7:30 vai. vakare. Inienga 
vyrams su padėjimu drabužiu 25c., mo
terim ir Jaunom merginoms 15c. ir sąna
riams draugyscziu ineinantiems inoorpo- 
ra 15c. Prieto draugyste turės savo ba
ra. Su guodon-.,

A. Liesnievskis,sekr.

TEATRAS KOMEDIJA.
Chioago. Dr-te Dovydo Karaliaus tu

rės savo pirma teatra po vardu „Jurgis 
apmaskolintas", 15 d. lapkricsio, Frei- 
heitTurner saleje 3417 8o. Halsted St. 
Sale bus atidaryta 4 vai. po pietų, teat
ras prasidės 6 vai. vakare. Perstatymu 
bus puikus ir pilnu juoku. Todėl ui- 
praszome visu lietuviszku draugystes, 
ir pavienius lietuvius kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti, nes tai bus pukutinis balius 
ir teatru prieis adventus. Tikietai po 
35c ir po 25c. Teipgi praneszame drau
gystėms ir Kliubams, kad ta pati dr-ta 
turės savo pikninka 4 d. Juliaus 1004 m. 
Raišings Grove Parke, River Side. III.

Chicago. 14 d. spaliu pasimirė Kss- 
tantinas Laudanskis, 30 metu senas, pa
ėjo isz Kauno gub., Raseinių miestelio, 
ChicagoJ pergyveno 2 metu, prigulėjo 
prie dr-tas Szv. Franciszkau*. kuri 16 d. 
spaliu labai inkilmingai palaidojo. Liko 
pati ir dūkta didžiausiame nubudime. 
Laidotuves rede graborius.

John Petroshius, 
168 W. 18-th St., Chicago, III.

Chicago. 34 d. spaliu pasimirė Jurgis 
Norkus. 37 metu senas, paėjo isz Kauno 
gub. ir pav., kaimo Jaksėtu, 20 motu 
kaipAmerike, prigulėjo in dvi draugys
tes „Liuusybes" ir „Dovydo Karaliaus”, 
kurios velionio kuna labai inkilmfngai 
30 d. spaliu palaidojo. Laidotuves rede 
taipgi John Petroshius.

Brooklyn, N. Y. 11 d. spaliu pasimi
rė Adomas L rmanavieži us, paėjo isz Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Simno pa- 
rap., kaimo Prelsmciszkiu. Amerika 
pergyveno 19 metu. Turtas liko 79c., 
neprigulejo ne in jokio draugyste, palai
dojo ji czianykutis brolis savo k autais 
Jeigu kas norėtu platesnes apie ji iinias 
gauti, tegul raszo ant nito adreso:

. Wm. Ulines,
222 Berry St., Brooklyn, N. Y.

Pinigų Prekė.
Iki 500 rubliu, rubli* po..................... 52fc
Nuo 500 Iki 1000 rubliu, rubli* po. .52|c 
Viraz 1000 rubliu, rubli* po...............52$c

Prie kiekvieno tiunlinio reikia pridėti 
30c. ant paežio kasztu.

Jai norite, kad pinigai graliai ir gerai 
■uvaikneziotu ir niekur nežūta, tai sius
kite per,. Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. OUraevaki,
024 38rd St.. Chlcaffo- UI.

pioviny%25c4%258diose.su
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Ypatingas Iszpardavimas
Moteriszku Siutu, Jakiu, Palerinu ir Vyru bei 

Vaiku Drabužiu.

A. Szilingis
Ir 5 kiti lietuviszki pardavėjai pa

tarnaus tau. *
Dovanos prie $10 

pirkiniu.

Paveikslas naujo Popiežiaus l’IESZO X.
__________________________ miera 18x24 coliu.

Moteriszki žiponai, dirbti isz 
puikaus kersey, juodu, rusvu ir 
mėlynu satynu pamuszti, pus- 
liemeniai ir liuesas užpakalis, 
abiejų darbų — Samson’o ir 
Jacobs’o pre- Aft AO 
ke ,15.00 
musų preke....

Moteriški išeiginiai sijonai 
dirbti iš naujų maišenų, teipgi 
plynai juodi Samson’o ir Ja- 

B'°“'"u,sų$2.89

; Samson’o ir Jacobs’o preke 
■ <14.00, musų (hA O 

ypatinga preke.

Moteriszkos pliuszines paleri- 
nos, dirbtos iŠ gero Šilko mo- 
hair pliuszo, pamusztos per
dėm, dabintos tibetiniu kaileliu 
— pilnas dydis — Samson’o ir 
Jacobs’o pre- ( 
ke $6.00, musu ’ 
preke tik...........
$7.50 už vyrlszkus siu- 
tiiN ir ph»MXCziuB, ver-

‘ tęs $12.00.
Tai yra - drabužiai, kurie yra 

lygus labai tiems, už kuriuos 
kitos krautuvės atima nuo jus 
*12.00. Tukstancziai dėl pasi
rinkimo ant kiekvieno vėliausio 
kirpimo, paimant rasztuotus 
.ivorstedus, tvveedus ir kaszrni- 
rus, nuo plynai tamsiu iki pa
žymiausiu kirpenu? Ploszcziai 
yra tamsiai szirksznetu vicunas, 
grynai vilnoniu mėlynu ir juodu 
bebriniu ir kersey, tyczia ilgu ir 
vidutiniu ilgiu, su gero szilko 
aksominiais kalnieriais ir dy
džiu net iki 44, 
iszpardavimo aT

Už $10, $12, $15 ir 
$20 mes parodome siutus ir 
ploszczius, kūme kasztuotu nuo 
*5 iki *10 daugiaus kur kitur. 
Yra viens dalykas tą pasakyti, o

kitas tą padaryti. Mes tll pil- 
(i n rome.

Drabužiu skyrius 
atdaras nedeliomis 
iki pietų.

šhrs aa Vn1k" drabužiai, kurie ^0,0^ išrodo, gerai ir dėvisi

Vaikų trumpkeliniai siutai ir 
tolubeliai, dirbti iŠ tamsiai da
žytu cheviotu, teipgi plynai mė
lynų ir juodu, amžiaus nuo 8 
iki 16 metu, tolubeliai yra 
szirksznetu cheviotu, tamsiai 
mėlynu warumbo chinchilas ir 
raštuotu melton, dydžiu nuo 3 
iki 10 metu, reta-gK f Q >■ 
liuojasi po M A
musu preke.......

Vaiku diržuoti ploszcziai am
žiaus nuo 8 iki 17 metu, tikrai 
vilnoniu Friezes. gelumbių, juo
du ir Oksfordo dažu, visi ilgo 
darbo, paprasta verte *6.00, 
musu dabartiniogBą A 
iszpardavimo 4^*^

Vaikų ilgiejie žiponai su ard- 
va didele pliuszine palerina, 
dabinti iš gero melton, dydžiai 
3 iki 14 metu, Samson’o ir Ja
cobs’o prekė Ag £>A.....m>i*o9

- Moteriszki iszeiginiai sijonai 
vilnonio venetian, teipgi plynu 
dažu, gražiu mėlynu ir pilku, 
gražiai padirbti, Samson’o ir 
jacobs’o prekė Ai A A prek.:mUSa.... $4.99

Moteriszki siutai isz geru ge
lumbių, ilgas žiponas szilko pa- 
□eszumo ir pynele dabinti —

HLEINBROS
795 805 S°Halsted St_

Cor Canrlport Pve 'O

Laimingu.
TURTAI IR GROŽYBES 
PER NIEK, JEIGO ESI NE
SVEIKAS; NES SVEIKATA 
DIZIAUSIE YRA LAIME, 
PASTOT LAIMINGU IR 
SVEIKU JEI NORI,'TAI 
PERSKAITYK DEL SAVO 
NAUDOS.

Drūti ir sveiki zmonies yra 
laimingi, nustoja sveikatą 
niekur netur linksmybes. 
Sveikatą yra brangiauses 
daigtas pasauleję, kurios ant 
nieko negalimamainyt. Idant 
būt sveiku, reike paczem apsi- 

rupyt. Kartais yra ligos kad menki daktarai negali iszgydit, 
o isz kibirkszties dideli ugnis pasidaro,neiszmanelei daktarai, 
yietoją pagelbos dar arsziau padaro, kad turėtu ka gydit, 
serganezius lozoriais padaro ir be laiko nustume in grabą.

Kurie nori būt iszgyditais nuo visokiu ir nžsisenejusin ligų, 
tiesiok raszykit pas: Vyriause Directoriu ir \ adova

NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION 
Dr, E,. G DRAKE, jis iszgydis ir tada kaip kiti daktarai 
yra jumis sunaikyne ir apleidę rankas pakratydami, nuo savo 
begedyszko darbo, je patis bodami priežasezia didesniu sopu- 
liu.Dr.Drake su geriase pasekme visas ir apleistas ligas iszgydo.

Dr E. G. Drake dėlto tokius didelius darbus atlieka, kad 
dėl kožnos ligos turi po atskyrę specialystą ir pagal reikalą 
visi sueina in krūva ir sprendžia liga su visais apecialystais, 
drauge su specialystu tos ligos pagal apraszyma arba ant 
vietos ligoni isztyrineją.

Dr. Drake in akys kožna daigta pasako, ne kaip palaižūnai 
kaip su lapes vuodega su liežuviu suka idant serganti apkvailyt 

paiaižuuyste užganedyt, Dr. Drake reikalaujantiems sveikatą suteikė; per savo augszta 
mokslą medecinos. Kokios tik ligos gali atsirast ir reikaląvymai nuo daktaiu.ats szau- 
k i te o pilnai busite užganedyti ir dėkingi, isz daugel pora gromatu paduodam apie tikrybe.

-------- Dudley. Pa., 12. 1903 
Au Andrius Pasnicko pripažįstu Jumia uz tikri dak

tarą milymas Dr, Drake labai dekavoju uz gyduole*, ku
rio* man sveikata sugražino. Turėjau skadejima strėnose 
per devynis metus, o nuo jns gyduolių kūrės apturejas su
naudojau ir in 10 dienu likausi visai sveika*, girdėjau kad 
esate garsingi placziam sviete daktariszkam gabume, bet 
tus ant to ir uzsipelnot. esu labai dėkingas tegul ponas 
)i*vas jums atnagradyja uz toki dideli darbe

ARA8NICKA8 P. O. Dudley, Pa.

fioznas Gali Būt

Center R itland, Vt.. Sep. 19, 03.
Geradejingas Dr. Drake,

Kad bueziau pirmiaus skaitės leikraszczius, bueze daug 
piningo suesedyjas ka ant daktartresu iszdayee, bet kaip 
perakaiesiau apgarainying Dr E.G.Drake National Medical 
Association.irprassiau kad darytu man pagelba jei galima- 
tad kaip tik apturėjau gyduoles ir benaudodamas jas likau
si visai sveikas: uz tai esu dėkingas uz savo sveikata 

gero linkėdama ANDRIUS DUVEIGA.
Bos 15. Center Rutland, Vt.

Szimtus gromatu su podekavonema turime ant ranku, nes visu sutalpit negalima delei atokumo vietos. 
Paprastoms dienoms dėl Igoniu priėmimas atidarytas nuo 10 vai. isz ryto iki 5 vai. popiet. Nedelioms nuo 
10 iki I valandai po piet gromata> raszykit lietuvyszkai ant szio adreso:
Dr. E. G. DRAKE, National Medical Association,

34 WEST 26 ST.. NEW YORK.
Aukos kankintiniams.

Buvo 
Isz surinktu per V. Grinių,

So. Chicago.. ....................................
Aukos surinkto* Dayton, Ohio.

per J. Keidoskiu:
•V. Ambrazaitis...................................
A-> i. Keidoaius................. .. ............ .
A. Rinkeviczius............ .....................
J. žemelis.................. .......................
J. Katiiavas.........................................
A. Milošu*............................. ..
A. Ploplis..............................................
J. Giedraitis......................................... .
J. Szidereviczius.......... ..

6.00

.10 
1.00 
..10 
..20 
..10 
...5

Sykiu 8«.0u

“AUSZRO8” Dr-tea fondas, 
boeimoklnancziai lietvviszkal 

Jaunuomenei. 
Aukos surinktas So. Chicago 

per V. Grinių: 
Juozas Volentinas........
Alzbieta Kaminckiute.. 
Antanina Bukauskiene........ 10
Antanas Bukauskas...................10
V. Debulevleziu*................:..10

V. Valentiniene .
V. Grinius............
L. Berti ne kai....

.10 
.25 

_____ .17 
Viso 1.32

Szia suma paskirsto teip: 
Kankintiniams 10c, o „Ausz- 

* ros” dr-tei 62 
Buvo 6330 11 

Sykiu 6330.73

Pigiai ant parandavojimo sztoras su 
gyvenamais ruimais. Gera vieta ant sa
liuno; lietuviui ar lenkui. Atsiszaukite 
po nr. 3024 Poplar Avė., Chicago, III.

Grand Opening. , •
Chicago, III. Darau balių inkurtuviu 

savo naujo saliuno, Subatoj ir Nedelioj, 
7 ir 8 d. Lapkrlęsio, ant kurio grajys 
pirmos kliasos muzika, ir bus geriausi 
gerymai. Todėl užprozau visus gentis 
ir pažystamus atsilankyti.

Su guodone 
Jonas Javaiszaa,

5259 Union Avė., kerte 53-czioa ui., 
Telephone Root 1203. Chicago, III.

Pajieszkau savo pusbroliu. Jono ir 
Petro Ausziuru, 7 metai kaip Amerike. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti line 
ant adreso:

A n ton Bliuvas,
Rox 76, Somerset Co., Humbert, Pa. | 1J2 La Šalie 8t., 

m—
Pigiai ant pardavimo, geras lietuvisz- 

kss šaitanas, vietoje lietuviu apgyvento
je. Atsiszaukite in „Lietuvos” redakci
ja. (13-11)

Reikalauju 1000 vyru prie gelžkelio 
darbo, Colorado, Wyoming, Nebraska, 
So. Dakota ir Minfiesoia sztetuose,kelio
ne dykai isz Chicago*. 500 vyru reikalau
ju prie darbo giriose VVisconsin ir Michi- 
gan sztetuose, mokesti* 25 iki 28 dol. ant 
menesio, valgis ir guolis dykai. Teipjau 
reikalauju vieno vyro dirbti mainoee 

i Iliinoiujs prie anglių.
! John Lucas,

, Room 6.
(11—g) Chicago, III.

Reikalingas lietuviszkas daktaras 
prie aptiekos Jos. Leszczynskio, 3315 So. 
Morgan St., Chicago, III.

Yra labai gražus pa
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi- 
dtiriniai Črūbai balti? 
viršutiniai raudoni, o 

- abrozo^dugnas tamsiai 
žalias. Neapsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE oO centų.
Gaunamas ,, Lietu vos” 
redakcijoj. Adresas:

A. 0LŠEVNKI8, 
1124 33r<l 8tr“

Chlrago, III.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotmom* tautiškom* ir baž-1 

nytinem* Draugystėms iudirba:-1 
Karuaaa, AmerikoaiazUaa 
Weliawaa, Szarpaa, Juoa- 
taa, Kukardaa, Zcaltlaliua,' 
Kepure* ir dėl MarazalkuJ

’ Guodotiniem* Kunigam* isidir* 
iha:-Kapas, Arnotas. Dalmatl- 
'kas. Alkas, Mala* irwisu*baž- 
.nyūniua parėdus. Visokį dar b} at- 
'lieka artistisekai in laika.
i Norėdamos guodotinoa Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad jusu

darbas butu prideranetiai atlikt** ir tuom susielpti *awo tautetę, paweskite ji tikrai 
lietuvvaitiaig

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St, ( Chicago, Ui.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EXCHANGE BUILDING.
Union Stock Y ards Chicago

KAPITOLA8 Ir SURPLUS $283.000.00.
V1RNZININKA1:

S.fLFtynn. Pr*nd*ntat. J.A.Speer, Yic*.Pr*ndaata». T. J. FitigaraM, Kasieriau* Azlt

DIREKTORIAI:
P.AVatonUira. ii Arai**r g C*.
Nalsen ■•rris. ii Nata** Marti* 6 C*.

Fr*d*nck S. Vinston. AHorn*,

la»M H.Asbky. ii U. 6. Yart 4 TransH C*. 
Sam‘1 A HcC)*aa Ir. JI C**tia. Packing C*. 
Artfcur G.L***art. a U. A Yart ITransitC*.

Šita bunka priima ant ulkavojimo pinigus nuo 61 0Q Iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pinigu* moka :tj>r<«-«>nią *i* via: Stock Vardų darbininkai gali 
pasidėti aavupiuigu* tuojau*, kaip lik guuua algas, ir už padėtua gaus 3 procentą

Skaitykit visa!
NAUJAI 18ZRASTOM GYDUOLĖM.

raiti 
K*k

CW<*» ivaigli 
i $wo aaetM

Hoai.

ikaitjr**-

Aor«a«*k

GEORGE PUPAU8KI8,
873 33-rd Mtrvef, CHICAGO, 1LL.

Naujausios Knygos, 
u Pasako* i*z ryvenimo Heluviiutku 

Veliu bei Velniu. *urinktos D»oJ. 
Hasanavieziau*. 470 puti a p.. Chi 
cag<>. IU. 1903m. Saroje knygoj* 
telpa keliszimtai rražin pasakų apie 
rojų (dangų), ciysczru. pekla: apie 
giltine, merą, kolere. apie dva*** 
(du«zia«). velnius ir ju vaidinim*ai 
ir tl. Pasako* užraazyto* tokioje 
kalboje kokioj* buvo pasakoto*. 
Pa ne vėžy j p*g"l Panevnžro kalba. 
Suvalau gubernijoje, pagal Suval- 
kiecziu • kalba, Pruau Lietuvoje pa
gal Prutu lietuviu kalba. Dtukijoj 
pagal diuku kalba ir tt. Kas mėg
sta gražias pasakas, tegul nusiperka 
ssi* knyga, o joje ra* Stirnius gražiu 
pasakų. Preke neapdaryto*.. .82.00 
Apdaryto* .*..................................82 50
Karalius Apysaka. Dievas ir Kara
liai, Evaldo pasak*. įsileido L 8. 
D. P. Izoodon*. 1903. pusi. 16...10c 
Robiu*ouM Kražius. Graži ir mora- 
lisxkapa**ka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1903. pusi 83. 25c 
EilesįPranciszkaus Vaiczalczio (fia- 
kupasakos). * įsileido T. M. D. Ply- 
moutb. Pa. 1903. pusi. 165. Ciia 
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų.........................y.........................50c
Garnio* Istorija, pagal Povile Bert, 
verte Dras A. Baceviczia, spauda 
„Lietuvos” Chicago, puslapiu 209. 
Knygele su daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalu, žuviu. žmonių, me
džiu ir akmenų trumpai, aiszkiai ir 
suprantamai Iszaiszkina mums gam
tos istorija, ypacz tuos dalykus, ant 
kuriu žmones nudėtai žiuri, bet ju 
garai nesupranta. Preke............50c
Kaip žmogus gyveno ant žemes* 
Paraižė 8. M. Iszleido T. M. D. 
pus). 47. Chicago, III. 1903m. Kny
gute aprasio visa gyvenime žmogaus 
ant žemes nuo pat jo atsiradimo iki 
pasieki m ocivilizacijos. 25 paveik
slėliai parodo senove* žmonių varto
tu* akmeniniu* tarankius, namus, 
kapus ir lt. Preke........................ 10c

977 Vsržytinas, ka jos duoda kajliialis- 
tams, darbininkams, ir kaip jas rei
ki* panaikintr. įsileido Liet. Soc.D. 
Partijos London; 1903, pusi.16. ..10c 

976 Valdžios pilvo. Paraitė Jonas G rą
žys. Iszleido L. S. D. Partija- Lon
done, 1908, pusi. 16...................10c

949 Paslėpė* vilko norus rodo lapes uo
dega. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne, 1903, pusi. 7......................5c

Kalendorių* 1904 metam* 154 pusi., yra 
didžiausio ir geriausio kalendorius 
su daugeliu moksliszkustraipsniu Ir 
visokiu kitu svarbiu žinių.... 25c

Ko užsimoka* už „Lietuva” viso meto 
prenumerata 82.00 gaus sula kalendorių 
dovanu.

Adresuok:
A. 0L8ZEVSKIS, 

924 33-rd Bt., Statlon 60, 
CHICAGO,ILL.

65

124

365

507

669

Km isz amerikiecziu nori gauti
“Darbininku Ba Įsa”

ir kitus prigultuosius Lie.uvių Social- 
Demokratiszkos Perlijo* rMztus, siųsti 
”Dar. Balsui” rankrMzcziua pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, nuo dabar 
tesikreipia su tuomi ne prie draugo Mi- 
szeikos, kaip iksziol, bet ant adreso:

5236 Indiana a^e., Chicago, Iii.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spiūduliai vartojami dėl atradimo ligos

AT$ISZAUKIT TU0JAU8, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

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

Vyrai se geiioėiom ir silpnom nugarom, taksiai*, skiudėįimsis kiotiuoso, lytiikq nutilpaėlimą skandinsiu oasiiiMiaimu. aakti- 
niai* nuMgimsis, susitraukusiais arba noitisviataii organais. tr*ty|ima* atminties, nerviikumu, skaud«|imai krūtinėm, inkstą ilga, 
plauti* pūslė*, nusistolima* tlapam*. krituliai prioi aki*, nogaitlima* atlikti savo priderysėig. skaudėliau* galvo*. klapatyjaatis pa-

^npriialięrknę litfnv Nrgan»ti**ki nulseglmai, užnuodyjiman kraujo. Varicocele, staiiiz- 
llgUo, j|Mj iazgydomi. GreicsiaUMlmu lazgydy u>aa dėl nilpuu vyru.

Jfllini VVrili ®***Upnintl per tyauritii* paproczliM ir perddirblrua, Nilpoi ir nerviazki INZGY- 
UAUU1 IJiai domi po TIKRA GVAUANCIJA, ARBA PINIGAI SUGRAŽINTI.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

olando.: j«“

State Medical Dispensary,
. PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN 8UREN UL

Inejinias per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
Haikiipk kitą, mi m visados ei* iaikraityj*. litas yra geras dėl egzamino o K-Spinduliais.

Prie visu). Lietuviu, Moterių, Vyru, Jaunu 
Senu Amerikoje.ir

Garsusis profesorius.Ed. C. Col- 
lin*, gydytojas, prielel^ beturėsiu, 
gelbėtojas serganeziųjųinuo skaus
mų. kuris jau tuknUnczius ypatų 
nuo mirties iszgnlbėjo,

AUKAUJA
kiekvienam Hergnncziani savo vie
natinį, naują ir gerinusį gydymosi 
būdą nuo visokių ligų ir savo turtu 
bei žodžiu gvarantuoja

UŽ GREITA IR
PASEKMINGA 1SZSIGYDYMA

„KAD PASVEIKTI“.

J j U-Jį^

AK 8LESKA PLAUKAI? 
AK NORI KAD ANT PLI- 
KOSPALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iagaigydyti ir praazalmTTlI- 
ga*. tegul kreipiasi prie Europeiazko 
Prof. ir Dr. RRUNDZO8, o so kurio ro
dą tokstanesiai ligoniu trumpame laiko 
peaigelbo vien tik pagal |o metode irhy- 
geniuke užsilaikymą ir tl. •

Klauaeoti rodoa-per gromatu adre 
suokite teip:;

J. M. Brundza Co.
Now York A Brooklyn, U. 8. A.

Ratilai kur tu

labai isztroszkea. o 
P** ji galima 
vedyti, n** jis turi 
puiku Ir azalta ba- 
varške a)ii, gardžia 
runka ocz.iszczena 
arielka, cigarus net 

tu Havanos, o iszaigeru* gauni žmogus 
pulku užkandi kiekviena diena, lai jau 
ilgiau su išmista kalbėti ne galiu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale«del veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocziu 
susikalbėti angliukai. AteikitepM ma
ne, o au jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
iu kitu miestu galite gauti pa* mane ge
riausi* nakvyne.

Petras Šlakls,
3321 Auburu avė., Chicago, 111. 

(Tarpe 33 ui. ir 33 pi.) 
Telephona* Root 21.

■V* LIETUVISZKA PREKYSTE. 
4Arreikalauij laikro

dėlį, lenciugelį, žiedą, 
armoniką skrypką ir 
visokių kitų daiktų. 
Ta visk} gali gauti 
pas mus dideliam pa
sirinkime.

Ilstančiam daiktu* į 
visus Amerikos mies
tus ir miestelius savo 
kaltais. Jurgis A. Da
mijonaitis dabar lan
kosi po lietuviikM ko
lonijas, pM jį galite 
apaisteluoti visokius 

daiktus, arba raSykite reikalaudami nau
jo 1904 m. KATALIOGO, prisiuvami 
už 6 centus markę dėl pačto kaitų. Adre.

M. J. DAMIJONAITIt,
3138 L0WE AVĖ., CHICAGO, ILL

GEO. BARONAS, 
2011 CareyAUey,

8. 8. Pittsbunrh, Pa.
Km norite gaut* verte* 61.00 peczati 

sustatomoms robinems Ii tarom* su ku- 
riuom* galėsi atspausti koki tik nori ad- 
rasa, mano preke 61.00, o atramento pa
du sakei* ir rankauuk* dykai. Papiero* 
dėl gromatu rauimo 8 tuzinai 61.00.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3432 8. Ilalsted Bt.

Tu k s taneliai nelaimingųjų aukų, 
be t u rožių ir turtingų žmonių isz 
visų pasaulės knaztų per laisz- 
kQs bėga prie profeaoriaus Ed. 
1). Collins, 140 W. 34 St., New 
Yorke, kad pa landyti jo naujo 
ir pasekmin giausio gy
dymo ligų budo.

Del pertitlkrinimo czb pAdnodam 
ktlle jam raižytus laiszkue:

Miskbsvill*, Pa..
Per 20 metų sirgau ilga, kuri} įvairų* 

gydytojai gydė, bet nieko negalėjo nu
veikti. Jausdamasis jau arti mirties, 
kokiu tai būda lalkroityjrradau prof. 
Ed. C.Collin* apgarsinimą apie jo nauj} 
gydymo bodą Tuojau* pas jį nurostau;

Profesorius Ed. C. Collln* n* tik k} 
man* nuo Ilgo* Iszgydė, bet Ir nuo mir
ties {išgelbėjo. Dieve, jam užmokėki*

8hcfmxboviczivs.

C U* A* C«QU, U T*. H.
VlsiStkai mirtinai buvau serganti*, nes 

turėjao vidurinę Ilgą Kencziau neap
sakomai. Kiek gydytojams Ir aptiekom* 
Iszmokėjau pinigų, bet nieks nepagel
bėjo. Nė vienam gydytojo! jau netikė
jau, bet vien} svkį perskaiegiau apgeni- 
nl'n* apie prof. Ed. C.Collin*, New York. 
Toli gyvendama jam pa ras z ta n Tuokart 
pati persitikrinau, kuomi prof. Collins 
yra, nes po kelių sfvaicsių jis mano vi-

gyduolių, antsyk mf palengvėjo Ir szia*- 
len esu sveiko žmogum. Kiekvienam 
erganeziam pritariu nusiduoti pas prof.

Prof E4 C. ('♦Ulnz.

siaskal Iszgydė, Prof. Collln* gydymu 
gailu pavadinti stebuklu.

Makt Kaczvb,

Silvk* Liu, Mik m.
Su dideliu džiaugsmu pranešiu, juog 

profesoriaus gydyklos mg sveikatą ir jau
nystės spėka* jau visiszkal sugrąžino. 
Turėdama jau per 60 metų, ant sveiks-, 
tos buvau nupuolu* ir krūtinėj skaudulį 
turėjau. Ėjau pa* visokius gydytojus ir 
nė vienas m} nepagelbėjo. įsiskaitęs 
laikrasityj apie prof. Ed. Collins, nusi- 
drviau pu jį. Profesorius mane nauju 
badu per du ir puse mėnesio gydė ir 
siiandien jaueziuosi netik sveiku, bet, 
tarsi, ant 20 metų jaunesniu. Su stluom 
profesoriui Ed. C. Collln* sudedu padė- 
kavonę už pagręžinim} m} sveikatos.

Juozas bviHKL ir pati.

Chicago, III.
Neturtu tiek žodžių dėl padėkavojimo

kryžiuj skausmą kaddiibti nepajlegiau. 
Turėjau daug gydytojų, bet visko buvo 
veltu. Kožna* gydytojo mano lig} via 
kiuip vadindavo ir nė vieno neiszgydė. 
Po suvartojimui-gt prof. Ed. C. Collins

Raszant pas daktarą, galit raszyt lietuviazkai, ant tokio antraszo:

Prof. ED. C. COLLINS, 140 W. 34 St., NEW YORK.

ATMINKIT ! juog prof. Ed- C. 
3ollins tasai naujas gydymo būdas 
f Tt su nieku nesulyginamas ir tik 
Lie kurie serga, gerai lino apie ste
buklingas gydymo ir istgydymo 
gyduoles.

DEL VISU ! Žmonių ligos szian- 
lien baisiai prasiplatinę, o tai vis 
Lodei, kad perka kokias patentuo
tas gydyklas arba eina pas bent fu- 
jzenus gydytojus ir pas tokius pa- 
zelbus meldžia. Pertat prof. Ed. 
CL Collins kiekvieną sergantį pas 
mve kvieczia ir praszo atsakyti ant 
tzių užklausimų:

Ar gerai girdi 7
Ar eini niekynf
Ar turi neuralgij}?
Ar tavo liežuvis czystaa t
Ar oda niežti 7 .
Ar e*fvisada nuilsusiu 7
Ar turi skaudulį galvoj 7
Ar per daug szirdis jausta?
Ar turi skaudulį ausys* ir kryžiuj?
Ar esi neramybėj 7
Ar turi pūslės lig}7 
▲r sergi ant nervų? 
Ar sergi gumbu? 
Ar lengvai gali dūsuoti ? 
Ar pilv} po valgiui skauda 7 
Ar turi sąnariuose gėlim}?
Ar turi ant kūno kokius* nors papusi* 

ku* 7
Ar turi serganezi} paczi} ir vaikus 7

Prof- Ed- C- Collins užsiėmimas 
yra: Kožnam ^erganeziam rasztu 
ar asabiszkai duoti rodą ir pagal 
norą visišzkai iszgydyti ir atnau
jinti spėkas.

Prietelystė. kantrybė, inteligen- 
tisakumas, sąjausmai, greitas pri- 
sitarnavimas. Ant galo jo neapra- 
szomas gerumas, yra priežastimi, 
juog ne dykai prof. Ed. C- Collins 
visi praminė

GYVASTIMS GELBETOJUM.

MARIA D()WIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo 81 o* iki lOtos fyvo. 
nuo 7-tos Iki S vai. raksi*.

Nedellomt tiktai nuo 8-toa iki 10-tal ryto.

Telefoną*: > Morgan 1382. 
Teiefonuot galima iss kiekvieno* 

aptiekoe.

F.PBradchulis
Attormj ind Connselor it Uv.

ChUDber of Commerce Bldg. Room 709
8. E. Oorner LaSalle & Wohington sts

CHICAGO, ILL.
Telephone Mata 3642.

Wienintelis lietusrya advrokataa, baigę* 
mokai} juriaprudencijosczion Amerikoj 
Weda provo kaip civilioko teip tr 
kri m i nelinko irisuose suduos*.
Res. 3441 S.Hal*ted arti 33 Boul.

Telephone Root 74.
Dykai pri
siusime 
kožnam ant 
pareikala-. < 
vi m o mu8u 
NAUJA 
li^tuvinzka 
katalioga, 
kuriame 

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

Adresuokite teip:
Kelpsch & Co. 74 Centre SI, Chicego, OI.

Buce, to Kelpsch,' Norrlko & Co.

DipliinuiToti Lietiiiszkt Akisierkt.

N. Dumsza,
109 North 7 Bt., Brooklyn, N.Y.

Telephone CaB 762 William*burg.
Paaiazvencztau savo viengentėm* pa

tarnauti ju ligose prie gimdymo ir su- 
szelpti geriausiom* rodome reikale. To
dėl ataisaaukite prie lietuviuko* akuuer- 
ko* Brooklyne.

Lietuviszka Banka.
(Uždėta 1888 mate.)

Stancziam pinigus greitai ir saugiai in 
viso dalis svieto. Parduodame Laiva
kortes ant greieziausiu laivu. Paeito 
Su. No. 8.

S. Mack,
212 First 8L, 7 Elizabeth, N. J.
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