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Metas XI

Politiszkos žinios.
—o— 

Amerika
Pereitą sanvaitę tūluose 

Metuose atsibuvo rinkimai 
miestų viršininkų. Kaip 
paprastai, perėjo kandidatai 
kapitalistiškų partijų, taigi 
republikonų arba demokra- 
tu; iš didesnių miestų, vien 
jaieste San Francisco ant 
miesto majorę likosi išrink
tas kandidatas darbininkų. 
NewYorko demokratai šiuom 
kartu laimėjo, ant įtekmin- 
ginusio Amerikoj urėdo mie
sto viršininko išrinko demo
kratišką kandidatą. To 
galima buvo ir laukti. Ame
rikoj mat teip būva, kad jei
gu Washingtone viešpatauja 
republikonai, tai didesniuose 
miestuose demokratai, kad 
abiejų partijų politikieriai 
galėtų turėti šiltas vieteles 
urėduose. Jeigu, (>aveiks- 
lan, po republikoniškam pre
zidentui išrenka demokratą, 
tai urėdninkai. patekę ant 
urėdų per malonę nužudžiu
siu valdžią prezidento atsi
randa be vietų, kadangi nau
jas turi apdovanoti urėdais 
savo draugus ir padėtojus. 
Keikia rūpinti vietas jų nete
kusiems per išrinkimą kitos 
partijos prezidento, o tą ge
riausiai galima padaryti, ren
kant ant didesnių miešti! vir
šininkų kitos partijos politi
kierius. kurie turi priglausti 
netekusius vietos prie prezi
dento; jie pereina iš po pre
zidento valdžios po valdžia 
didesnių miestų majorų. An
tai Chicagoj miesto majoras 
yra nuo McKinleyo preziden
tavimo demokratas Ha rišo n 
ir laikosi ant urėdo jau per 
šešis metus ne dėlto, kad jis 
butų geresnis už kitus bet to
dėl, kad prezidentu yra re- 
publikonas Roosevelt. Jeigu 
ir ant miestų viršininkų pa
tektų politikieriai tos 
pačios partijos ką ir prezi
dentas, tai ant syk šimtai buk- 
tančių urėdninkų atsirastų 
be vietos ir be lengvos duo
nos, ne butų kur juos dėti; 
todėl tai ant didelių miestų 
majorų vis renka viršininką 
prigulinti prie kitos politiš
kos partijos negu preziden
tas, o tas jau apdovanoja ly
giai geroms, o kartais dar ge- 

, resnėms negu“' prezidentas, 
vietoms savo politiškus drau
gus ir padėtojus. Teip yra 
nuo seniai. Matyt todėl, kad 

»priešingų partijų vadovai, 
nors neva smarkiai kovoja už 
per varymą savo kandidatų, 
bet iš tikro jie, turbut, slapta 
yra padarę sutarimą su kitos 
partijos vadovais; teip bent 
išrodo, kadangi kitaip ne ga
lėtų teip atsitikti, kad jeigu 

/ prezidentą išrenka republi- 
koną, tai ant majorų dides
nių miestų išrenka demokra-? 
tus. Teip gal vienog būti 
tik tol, kol visą tautą valdo 
mažas politikierių skaitlius, 
kol gyventojai nesupranta, 
ar nenori suprasti svarbumo 
rinkimų ir balsuoja, ne ap
svarstę pasekmių balsavimo; 
kol gyventojams rodosi, kad 
rinkimai yra tik ant to, kad 
ar tos, ar kitos partijos poli
tikieriai turėtų urėdus ir per 
juos galėtų išnaudoti visus 
ukėsus. Teip vienog ilgai 
būti ne gal, turi ateiti laikas, 
kad milijonai žmonių nesi
duos savę išnaudoti politikie
riams ir ant tautos reprezen
tantų rinks ne politikierių 
pastatytus kandidatus, bet 
žinomusj daugumui išmintin
gus ir dorus vyrus. Teip ve
dant politišką vežimą, kaip 
veda dabar sudemoralizuoti 
politikieriai, Amerikoj tu
rėtų neužilgio užgimti tokia

kruvina revoliucija, kokios 
ant svieto dar nebuvo.

Vidurinė ir pietine 
Amerika.

Visai netikėtai užgimė re
voliucija ant prigulinčios re- 
publikai Columbijai Pana 
mos siaurumos. Revoliuci- 
jonieriai tą siaurumą apgar
sino už neprigulmingą re- 
publiką. Ant suvaldymo re
voliuci jonierių Columbija 
buvoatsiuutusi karišką laivą, 
kuris norėjo bombarduoti 
^anamą, bet kapitonas sto
vinčio porte Amerikos kariš
ko laivo „Nashville” apreiš
kė, jog ne daleis bombarda
vimo ir ne duos Columbijai 
naudotiesi iš esančių ant Pa
namos siaurumos geležinke
lių pergabenimui kareivių,nė 
karėj reikalingų daigtų. To 
negana: kapitonas ,,Nashvil- 
les” išsodino ant sausžemio 
dalį amerikoniškų jurininkų, 
taigi parodė, kad jis gina re- 
voliucijonierius prieš Colum* 
bijos randą. Washingtono 
randas |>asiskubino pripažin
ti naują Panamos republiką 
ir tokiu bud u apsunkime ve
dimą karės Columbijai prieš 
revoliuci jonierius.

Kas yra ta naujai susitvė
rusi Amerikoj Panamos re- 
publika? Ji užima Panamos 
siaurumą. Gyventojų turi 
250000. taigi mažiau truputį 
negu jų yra antai Rygoj, o 
truputį daugiau negu Vil
niuje. Kokią galybę gali 
turėti tokia neva ueprigul- 
minga viešpatystė? Žinoma, 
nė jokios. Suvienytos Val
stijos vienog ne geidžia Ame
rikoj tvirtesnių, galingesnių 
viešpatysčių: jeigu Suvieny
tų Valstijų galėj butų, jos 
}>asislengtų visas pietinės 
Amerikos republikas ir kai
mynišką Meksiko išskaidy
ti į tokias mažas kaip dabar 
susitvėrusi Panamos republi- 
ka. Tąsyk Suvienyti^ Val
stijų politikieriams butų 
auksiniai laikai, jie galėtų 
valdyti ir išnaudoti visą teip 
šiaurinę, kaip ir pietinę 
Ameriką, jų balso visi turėtų 
klausyti, nes apie pasiprieši
nimą tokių mažų, turinčių 
vos tiek gyventojų kaip Ryga 
republikų ne galėtų būt nė 
kalbos, jos, viena po kitai, 
patektų su visu po globa Su
vienytų Valstijų. Butų tai 
puikus laikai ne vien politi
kieriams, bet ir kapitalis
tams, kadangi pietinė Ame
rika gamtos apdovanota vi
sokiais turtais, ne trūksta 
ten nė aukso, nė sidabro, nė 
visokių brangių akmenėlių; 
ir žemė ten vaisinga.

Išeinnanti Meksikoj laik
raščiai tiesiog užmeta Suvie
nytų Valstijų randui, kad 
ne kas kitas, tik jis parengė 
revoliuciją ant Panamos 
siaurumos, o jeigu jis tiesiog 
rankos ne pridėjo, tai pada
rė tą kiti su žinia ir pritari
mu Washingtono politikie
rių. Gal būt, kad tie užme- 
tinėjimai yra teisingi.

Amerika mat savo kaštais 
nori nukasti nupirktą nuo 
pracuziškos kompanijos Pa
namos kanalą. Tam Colum- 
bijos randas nesipriešino, bet 
kada Suvienytų Valstijų už- 
rubežinių dalykų ministeris 
pareikalavo, kad Colum - 
biją atiduotų po trįs mylias 
abipusiai kanalo žemės plotų 
ir kad galuose kanalo galėtų 
parengti tvirtinęs —Columbi- 
jos kongresas ir senatos tą 
reikalavimą vienbalsiai atme
tė. Nuo to laiko tarybos li
kosi pertrauktos, bet Ameri
kos randas neužmezgė kitų 
su Nicaraguos rebublika, per 
kurią teiposgi, nors su dides

niais kaštais, kanalas gali 
būt nukastas. Laukė tyliai, 
bet į Panamos portą atsiuntė 
kariškus laivu*, kurie čia ne
buvo reikalingi. Laivai tie 
laukė, kol revoliucija neužgi-
mė, o kada užgimė, jų kapi-j 
tonai stojo revoliucijonierių 
pusėj. Taigi čia ištikro aiš
ku, jog revoliucija ir atsisky
rimas Panamos nuo Colum
bi jos, jeigu ir ne pačios A me
nkos parengtas, tai jis pada
rytas su žinia ir pritarimu 
Suvienytų Valstijų; revoliu- 
cijonieriai turėti turėjo paža 
dėtą nuo Suvienytų Valstijų 
pagelbą.

Ar vienog tas atsiskyrimas 
Panamos apsieis be kraujo 
praliejimo, ar Columbija ne 
bandys jai prigulėjusį kraš
tą suvaldyti, o jeigu užgims 
karė, ką darys tąsyk Suvie
nytos Valstijos? Kas iš to 
išpuls, dabar negalima žino
ti. Jeigu užgims karė ir Su
vienytos Valstijos atvirai 
rems Panamos revoliucijonie
rius — jo** bus įtrauktos į ka
rę, kuri, kaip ne (>asibaigtų, 
visgi kaštuos Suvienytų Val
stijų ukėsams ne vieną de
šimtį, o gal ir šimtą milijonų 
doliarių. Jeigu ir kitiems 
kraštams karė kaštuoja daug, 
tai Suvienytoms Valstijoms 
ji kaštuoja dvigubai, kadan
gi čia nėra tautiškos armijos, 
bet vien armija samdininkų, 
kuriems reikia daugiau užmo
kėti. negu moka ten, kur yra 
priverstina kareiviška tarny- 
sta. Washingtono politikie
riai, dar ne suvaldę Filipinų, 
nori, matyt, į karę į (minioti 
Ameriką Columbi joj. Čia 
karė gali trauktis per eiles 
metų kaip ir aut Filipinų.

Rytinė Azija
laikraščiai praneša. Jog 

Rytinės Azijos maskoliškų 
valdybų care vietininkas, 
admirolas Aleksiejev. pasi. 
traukė nuo vietos ir Įiersikė 
lė į Vladivostoką; už caro 
vietininką į rytinę Aziją bus 
atsiųstas vienas iš didžiųjų 
maskoliškų kunigaikščių. 
Anglijos laikraščiai tą atšili
mą aiškina tuom, jog Masko- 
joj nupuolė įtekmė geidžian
čios karės su Japonija jmrti- 
jos.

Vokiški laikraščiai pagar
sino, jog tarybos terp Japo
nijos ir Maskolijos jau teip 
toli nužengė, kad neužilgio 
bus galutinai padarytas su
tarimas ir ne reiks bijotis ka
rės. Žinia ta buk paremta 
ant žinių, kokias turi Vokie
tijos užrubežinių dalykų mi
nisterija. Japoniški vienog 
laikraščiai tvirtina, kad terp 
Japonijos ir Maskolijos dar 
tarybos nenužengė teip toli, 
kad galima būt susitaikyti, 
priešingai, jos apsistojo, ka
dangi maskoliškas pasiųtinys 
Japonijoj laukia naujų pa
siūlymų nuo užrubežinių da
lykų ministerio Lamsdorfo, 
kuriam važinėjant užrube- 
žiuose, tie nauji pasiūlymai 
negalėjo būt apdirbti. Kaip 
matyt iš japoniškų laikraš
čių, Japonija ne turi didelio 
užsitikėjimo, kad dabartinės 
tarybos išpultų užganėdinan
čiai; nužiūri Maskoliją, jog 
ta, užvilkdama tarybas, nori 
vien laikų laimėti ant geres
nio pasirengimo į karę.

Londono laikraščiai pagar
sino, buk terp Vokietijos, 
Austrijos ir Maskolijos liko
si padarytas sutarimas, pa
gal kurį: Vokietija ir Austri
ja prižada padėti Maskolijai, 
jeigu pradėjus jai karę su 
Japonija, paskutinei norėtų 
padėti ar tai Amerika, ar tai 
Anglija.

Tie pats laikraščiai prane

ša, Jog Chinų ciecorienė, ma
tydama, jog karė terp Japo
nijos ir Maskolijos ant Chi
nų plotų neišvengiama, ren
giasi persi kelti iš Pekino į 
Kai Fang.

Balkanų pusžilis.
Ant Balkanų pussalio 

maištai ištikro eina mažyn ir 
todėl Turkijos sultanas da
bar pasirodo ne teip nuolan
kiu kaip pirmiau. Jis atme 
tė reikalavimus Maskolijos ir 
Austrijos reformų, kadangi 
jas priimdamas, jis priimti 
turėtų svetimų viešpatysčių 
kontrolę jam prigulinčiuose 
kraštuose. Klausymas da
bar, katrai pusei atseis nusi
lenkti: ar Turkija turės pri
imti susijungusių prieš ją 
Maskolijos ir Austrijos rei
kalavimus, ar ĮNiskutinnms 
atseis tuos reikalavimus su
mažinti?

Vindobonos laikraščiai gar
sina. jog naujam Serbijos 
karaliui Petrui nusibodo jau 
būti įnagiu užmušėjų kara
liaus Aleksandro, todėl nau
jas karalius nori atsisakyti 
nuo valdžios su visu. Val
dyti kraštą, nors teip mažą 
kaip Serbija, turintį mažiau 
gyventojų negu skaitlius lie
tuvių. ne teip lengva, kaip 
kam rodosi.

Vokietija.
Vokietijoj lahkėsi masko

liškas caras, kuris turėjo su
sivažiavimą su Vokietijos cie- 
eorium. Prie susitikimų 
ciecorių buvo ir abiejų kraš
tų užrubežinių dalykų mini- 
teriai, kurie, besikalbant 
abiejų kraštų valdonams, ve
dė kokias ten tary Ims, bet apie 
ką ir ką nutarė, to laikraščiai 
nepaduoda.
Pietvakarinėse vokiškose Af

rikos valdybose pasikėlė čia
buviai prieš vokiečius. Pa- 
sikėlėliams (►asisekė net ke
liose vietose |>aimti miestus, 
kur likosi išskersti veik visi 
vokiečiai, o tame ir vokiški 
kareiviai.

riumeuėjlikosi pakeltos algos 
nuo 540 rublių ant 000 rubl. 
ant metų.

Vilniaus pačto užveizda gar
sina, jog Beisagoloj. Kauno 
gub., liko*! atidaryta telegra
fo stacija.

Kareivis raperų batalijom), 
maskolius Petras A pa gi n, at- 
keršydams už skriaudas, šovė 
į savo kapitoną Sudiejevą ir 
sunkiai jį sužeidė. Užtai ka
riškas sūdąs A paginą nuspren
dė ant sušaudymo.

Kūną užmušto Vilniuje To- 
maševskio, kurį kaipo siunti
nį užmušėjai buvo išsiuntę į 
Maskvą, pargabeno atgal į 
Vilnių, o iš čia išvežė į Lit- 
minus ir išlaidojo giminės 
kapuose. Maskvoj jį buvo 
palaidoję vienoj duobėj su 
miesto beturčiais. Ant rei
kalavimo giminių, jis buvo at
kastas ir jo pusbrolis kūną 
atgabeno į Vilnių.

Iš Radoškovicų, Vilniaus 
gub-

Aplinkinėse šito miesto aut 
rudens, |>asil>aigiis laukųdar- 
bams. pasidaugino vagilių 
skaitlius. Gana tankiai pa 
sitaiko užpuolimai ant važiuo
jančių keliu. Vagiliai pavo
gė aplinkiniuose kaimuose 
ne mažai arklių. Netoli kai
mo Petnikovo užpuolė ant ke
liu einančio žydo kromininko 
ir sunkiai jį sumušė. Tas 
vagiliams aut gero neišėjo, 
kadangi sumuštas žydas va
gilius |*žino ir jų pravardes 
išdavė (ndicijai.

Neseniai Jaunas bernukas 
vieno kaimo netoli Radoško- 
vicų, pagavęs 12 metų mer
gaitę, nuvilko ją į krūmynus 
ir sužagė. Tas vienog išėjo 
į aikštę ir niekšas sėdi jau ka
lėjime. Be abejonės sūdąs 
nuspręs užtai ant sunkių dar
bų Sachalino kastynėse, kaip 
tai tiesos reikalauja. Toki 
nusidėjimai ne priguli prie 
menkų: nors mergaitė ir jos 
tėvai ir dovanotų niekšui.su- 
das ne dovanos.

Permainos kunigų 
Vilniaus dljecezljoj.

Vilniaus katalikiškoj dije 
oesijoj likosi paskirti nauji 
vikarijai: kun. Kundzevičia 
į Kobrinių,Grodno gub. ;kuu. 
Silicki į Bernardinų bažny
čią Grodne; kun. Juozas Bal
čiūnas į (>arapijo8 bažnyčią 
Grodne; kun. Minkovski į 
Zabludovą; kun. Rom. Chodi- 
ko Į Dubrovą* kun. Bal. Sper- 
ski prefektu geležiekelio mo
kyklos Vilniuje.

Paskirti už prabaščius:kun. 
Wac. Herasimovič įGnieziną; 
kun. Riškliamus į Naują Dva
rą; kun. Fr. Bernatos į Bud
nikus; kun. Jui. Karpovičia 
į Mosarus; kun. Fel. Mingi- 
nas į Naują Pagostą; kun. 
Straškievič į Lebedevą; kun. 
Ign. Rosolovski išrinktas džia- 
konų Sviro dekanato.

Paliuosuoti iš klioštoriaus 
kunigai: Zero ir Juchnevičia. 
Paliuosuoti nuo vietų: kun. 
Al. Vaškevičia, konsistorijos 
asesorius ir kun. Vominas •*— 
Sviro džiakonas.

Iš Dinaburgo, Vitebsko 
gub-

4 d. spalių, čianykščiame 
kalėjime sėdinti kaliniai pa
kėlė maištus. Priežastis maiš
tų buvo ta: 8 d. spalių, už 
kokį ten nusidėjimą, nusūdy
tas prie sunkių darbų į Sibe- 
riją Baranauckas likosi paso- 
dytas į tamsųjų karcerą. Per
žiūrint areštantus vakare, ka 
da atidarė karcero duris, Ba
ranauckas iššoko iš Jo, šauk- 
damas:„muša”l Išgirdę šauk
smą ant viršaus sėdinti areš- 
tan tai,pradėjo daužyti langus,

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Laikraščiai garsina, buk 
inspektorius čianykščios rea- 
liškos mokyklos Viuogradov, 
gavo nuo apšvietimo tniniste 
rijos daleidimą parengti mie
ste privatišką reališką moky
klą, kuri turės tokias jau tie 
sas, ką ir ministerijos užlai
komos.

Vilniaus mokslinio ajiskri- 
čio viršininkas gavo žinią iš 
apšvietimo ministerijos, Jog 
valdžios negali versti valščių 
prisidėti prie užlaikymo mi
nisterijos šelpiamų pradinių 
mokyklų.

Vilniaus Blaivystės komi
tetas pereituose metuose tu
rėjo surinkimų 6210 rublių, 
o išdavimų 17760 rublių. To
kiu budu nepriteklius siekia 
11500 rublių.

Vilniuje neužilgio bus ati
darytas kantoras žemdirbių 
draugystės savitarpinės pa
skolos žemdirbiams, kuri ap- 
rupįs visokius žemdirbių rei
kalus.

Darbininkai einanti į dar
bą, šalia Šv. Petro bažnyčios 
užtiko kūną jauno vaikino 
drabužiuose gimnazijos mo
kintinio. Pasirodė, kad tai 
yra kūnas maskoliaus Popo
vo. Jis buvo peršautas; bet 
kas jį peršovė, nežinia. Tiek 
žinia, kad kūnas buvo iš ki
tur atvežtas ir prie bažnyčios 
iš vežimo išmestas. Ar tik 
Popov nebuvo šnipuku ir ar 
ne už tai tik jį peršovė?

Kunigams kapelianams ka- 

stengėsi ištrukti. Pasisekė 
vienog Baranauską įstumti į 
karcerą ir viskart nusiramino. 
Ant rytojaus, dalinant valgį. 
Baranauskui vėl? pasisekė iš
bėgti į koridorą;į pagriebė jis 
kėdę ir su Ja užpuolė ant ka
lėjimo virš!tiulio. Tas išsi
traukė revolverįjir pašovė Ba
ra naucką į šoną.,

Dinaburgo Blaivystės ko
mitetas gailesta*uja, kad jo 
uždėti arbatnampai nemasko- 
lių apgyventuose kraštuose 
ne turi pasisekiuio, nieks jų 
ne lanko. Mat žmonės su
pranta, kad tie. arbatnamiai 
yra tai inaskuliųiino urvai, o 
jų prižiūrėtojai tai rando šni- 
pukai. Ne įstabu, jeigu į 
tokius urvus nemaskoliai ne 
nori eiti. Ant patraukimo 
ne maskolių į tuos arbatna- 
mius, Blffi vystės komitetas 
nori sutverti chorus ir kursus 
pasi mokinimui maskoliškos 
kalbos. Abejotina, ar ir su 
tuom patrauks į arbatnamius 
ne maskoliškos kilmės gyven
tojus. Aplinkinėse Dinabur
go gyvena latviai ir gana 
daug vokiečių. Teip vieni, 
kaip ir kiti turi geresnius loc- 
nūs chorus, negu gali būt 
maskolių suorganizuoti Kur 
sai maskolijkos kalbosteipos
gi ne patrauks į arbatnamius 
ne maskolių. 1

Tas pats Blaivystės komite
tas ketina ilinaburge (įreng
ti nedėlinee mokyklas suau 
gusioms merginoms, ■ prie tų 
mokyklų organizuoti prelek- 
rijas. Jeigu prelekcijoa bus 
parengtos su mieriu garbinti 
maskolišką raugą, tai jų. kai
po nenaudingų, ne maskoliai 
ne lankys.

Iš Grodno.
Maskoliškas caras šįmet 

laukėse ant medžioklės Balt- 
bokščio giriose< Ant j>ami- 
nėjimo savo atšilankymo, jis 
paskyrė l(K)0 rublių ant iš
dalinimo beturčiams gyvento
jams Baltbokščio aplinkinių. 
Ne daug tai. Gal daugelis 
žmonių beturčiais Justojo tik 
per bjaurumą, ir kvailumą 
caro valdžių. 'To snurdo,ko
kį žmonės kemįia dėl kvailu
mo valdžių, nė atlygįs caro 
^dovanotas ant išdalinimo 
terp gyventojų tūkstantis 
rublių.

Grodne rengiasi atidaryti 
reališką mokyklą. Pastaty
mas triobos kaštuos 150000 
rublių. Ant parengimo tos 
mokyklos aplinkiniai dvarpo
niai sudėjo jau 150000 rubl.

Po paskutinių žydų mušimų 
Gomely j, Mogilevo gub., ir 
Grodno žydus apėmė baimė. 
Nežinia kas paleido paskalą, 
kad (>er Nešt t nes Grodne muš 
žydus ir kad žydai, ant atsi- 
gynimo.gabena ginklus. Pa
skalas tas pasiekė gubernato
rių, kuris pašaukė žydų ka
balą ir jį užtįkrino, kad žy
dai ir (>er Nertines gali ra
miai melstieai, mušimo ne 
bus. Ir ištikro ta diena per
ėjo ramiai; skaitlius polici- 
jantų vienog tą dieną buvo 
padidintas, atsiųstais į pagel
bą policijai, kareiviais. Už 
miesto keliai buvo saugojami 
kareivių, kurie ne leido va
žiuoti į miestą ūkininkams iš 
kaimų.

Iš miestelio Gruzdžių, 
Kauno gub.

Šitame miestelyj gyveno du 
draugai maskoliai, mokinto
jas ir pačto viršininkas. Vie
ną vakarą mokintojas ilgiau 
užsibuvo pas pačto viršinin
ką ir išeidamas, paprašė vai
šintojo palydėti, bet Us atsi
sakė tą padaryti, ant ga
lo sutiko palydėti iki kiUi 
gatvei. Kada draugai išėjo 

iš namų, mokintojas pagriebė 
pačto viršininką už gerklės, 
pradėjo smaugti, o su lazda 
gana sunkiai apdaužė galvą. 
Kada pačto viršininkas, ap
svaigintas nuo smūgių, puolė 
ant ulyčios, mokintojas nubė
go į Kamšti pį ir pasiskandi
no, prisirišęs akmenį prie kak
lo. Dėl kokių priežasčių mo
kintojas užpuolė ant savo 
draugo ir kodėl paskui skan
dinosi, nežinia.

Žydai Lietuvoj.
Lietuvoj žydai tveria vidų 

tiniškai 13% viso gyventojų 
skaitliaus, bet kad jiems gy
venimas ant kaimų apsunkin
tas. Ui jie, norom* nenoroms, 
turi gyventi miestuose. Lie
tuvos miestuose žydų yra kur 
kas daugiau negu krikščio
nių: miestuose ir miesteliuose 
Minsko gubernijos žydų yra 
69% viso gyventojų skait
liam*. Kaunogtibernijoj 68%, 
Vitebsko gub. 61%, Grodno 
gub. 60%, Vilniaus gub. 
56%, Kuršėj 45%. Miestai 
gi užima plotą: Minsko gub. 
0,07 dalį viso 1659 ketvirtai
nių mylių paviršiaus, arba 166 
ketv. mylių, Vitebsko gub. 
0,07 dalį, arlta 57 iš viso plo
to 819 ketv. mylių; Grodno 
gub.dalį 1,15, arba 105 ketv. 
myliai*: Kauno gub. 0,23 dalį 
arba 170 ketv. mylių iš 741 
mylios viso gubernijos pavir
šiaus; Vilniaus gub. miesUi 
užima 0,29 dalį gubernijos 
paviršiaus 771 mylios. Žy
dai, kaip žinote, gali gyventi 
tik miestuose, taigi ant Lie
tuvos miestų plotų, ant kiek
vienos ketvirtainės mylios jų 
(įloto, išpuola po 2730 žydų.

Panaikinimas servitutų 
Lietuvoj.

Viešpatystės rodą perkrati- 
nėja dabar klausymą pa nai
kinimo servitutų Lietuvoj. 
Ant rodos buvo pakviestas iš 
Lietuvos ir kunigaikštis 
Dručky Lubecky. Ant susi
rinkimo Minsko žemdirbių 
dr-tės jis pranešė apie pama
tus viešpatystės rodos ajKiirb- 
tų tiesų. Kunigaikštis sako, 
jog viešpatystės rodą nutarė 
priverstiną (»anaikinimą ser
vitutų. Už juos ūkininkai 
gaus nuo dvarponių 15% to, 
ką jie gavo prie panaikinimo 
baudžiavos, geros žemės, o 
jeigu žemė, dvarponio duoda
ma, butų niekesnė negu ūki
ninkų, tai jie gaus 25%.

Užderejinias Lietuvoj.
Pagal žemdarbystės mini

sterijos surinktas statistiškas 
žinias, šįmet Lietuvoj surinko 
visokių javų nuo desiatiuos: 
rugių 80 pūdų, avižų 75 pd., 
miežių 60 pd.,bulvių 380pd., 
kviečių 50 pūdų,dobilų 100— 
150 pūdų, šieno 120 pūdų. 
Avižos nedidelės vertės, šie
nas daugume supuvęs. Ant 
ūkininkų laukų užderėjimas 
buvo dar menkesnis: iš kapos 
pėdų rugių prikulia vos du 
pudu grudų; bulvės daugelyj 
vietų nesugrąžino nė sėklos. 
Prekės grudų nupuolė, vien 
kanapių valaknas noriai per
ka perkupčiai.

Nauja protestoniška sekta.
Terp latvių Rygoj platina

si nauja tikėjimiška sekta 
teip vadinamų „subatnikų”. 
Subatninkai švenčia subatą 
vietoj nedėlios, bažnyčių ne 
turi, susirinkimus ir dievmal- 
dystą atlieka privatiškuose 
namuose. Jie ant naudos 
perdėtinių turi mokėt dešim
tinę, taigi dešimtą dalį savo 
įėmimų. Sektą tą terp latvių 
platina koki ten ateiviai iš 
Prūsų.

Iš Prusą Lietuvos-
Prūsų Lietuvoj šįmet gana

anksti užstojo šaltas oras: 
naktyj 19 d. spalių Tilžėj bu
vo 3° šalčio pagal Celciaus 
termometrą. Jeigu šalčiai 
greitai ne pasiliaus, tai dar 
nenukaltos bulvės ir daržo
vės prapuls.

’ Pabaigoj spalių mėnesio į 
Tilžę atgatieno 20 valčių stin
tų iš Klai]>ėdos. Žmonės Min
tas greitai išpirko; mokėjo po 
2.20—2.50 Mk. už šepelį.

Ant maskoliškojorubežiaus 
koksai neteisingas vedėjas 
apvogė jauną lietuvį, norintį 
keliauti į Ameriką: (>avogęs 
nuo emigranto 150 rublių, ve
dėjas jį apleido, o pats su pi
nigais pabėgo.

Paskutiniuoselaikuone mas
koliški rubežiaui*sargai ypač 
sargiai pradėjo daboti, kad 
nedaleisti įgabenti,! Maskoli
ją priešingų valdžioms raštų. 
Užtai Lietuvoj knygų nešėjai 
ima trigubas prekes, kadangi 
knygas mat sunkiau |>er ru- 
bežių pergabenti, negu buvo 
pirma.

Silokarčemoj likosi atida 
ryta žieminė žemdirbystės mo
kykla. Į ją prisirašė jau 16 
mokintinių, o dar gal prisira
šys daugiau. Mokykla tokia 
ūkininkams labai naudinga: 
joje per žiemą pasimokinę pa
gerinto žemdirbystėsbudo, 
pa vasary j įgytą mokslą galės 
jau ant savo ūkės pritaikinti.

Geležinkelio trukyj, atbė
gusiame iš Maskolijos (Eitkū
nus, viename vagone rado 200 
užtrošktįsių žąsų.

Teplavoj tarnaujanti res
tauracijoj mergina, pagim
džiusi vaiką, jį užsmaugė, o 
(>askui, bijodama už tai baus
mės, pati pasiskandino.

Žąsų ant turgaus į Tilžę at
gabeno iš Maskolijos 60 veži
mų, iš viso 5000 žąsų. Jas 
išpirko prekėjai išsiuntimui 
į Berlyną; mokėjo po 3—3.50 
M k.

i Dvare Albertinhause į 6 
sanvaites pastipo 18 arklių. 
Ilgai nežinojo dėl kokios prie
žasties tas atsitiko; tik (>arga- 
bentas veterinorius susekė, 
kad arkliams su yla buvo gro
bas perdurtas. Suareštavo 
trįs dvaro bernus, kurie,kaip 
mena, tą piktadarystę pada
rė. Jeigu nužiūrėjimas pasi
rodys teisingu, kalti bus 
skaudžiai sūdo nubausti. Ką- 
gi.rodosi.gyvulysgali kam nu
sikalsti? Tuom tarpu žmogus, 
vietoj atkeršyti jį nuskriau- 
dusiam žmogui, atkeršyja nie
ko ne kaltam gyvuliui.

Iš Pietinės Afrikos.
17 d. rugpiučio žvejai mie

sto Cape Town ant meškeres 
pagavo neiš(>asakytai didelę 
žuvį, tokią, kokios, čia nieks 
ne matė. Prekėjų draugystė 
už tą žuvį užmokėjo 1300 sva
ro šterlingų. Ilgio ta žuvis 
turėjo apie 6 sieksnius (did- 
žuviai,gyvenanti šaltuose kraš
tuose, yra dar didesni. Rd.); 
lašiniai buvo 12 colių stori.

Paskutiniuose laikuose įCa 
pe Town privažiavo tokia 
daugybė žydų, kad jie ne ga
li rasti darbo. Neseniai prie 
miesto vartų rado vieną ap- 
silpusį žydą, kuris sakėsi nuo 
trijų dienų nieko ne valgęs. 
Jį pasisekė atgaivinti. Ne
seniai čia aut geležinkelio 
trūkis pervažiavo žydą paei
nantį iš Vilniaus ir užmušė 
ant vietos; kiti vilniškiai žy
dai užsiėmė jo palaidojimu.

Iš Lietuvos į pietinę Afriką 
dabar mažiau žmonių atva
žiuoja. Mieste Cape Towu 
darbą sunku gauti, todėl dau
gelis liet/ivių keliauja dabar 
į vokiškas Afrikos valdybas, 
kiti iš miesto keliauja ant 
kaimų. Į Transvalių keliau
ti randas dar ne duoda dalei- 
dimo. Bekgilas.

-
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Isz Amerikos.
X

Aukso Ir sidabro produkcija 
saiuoMe metuose.

Pagal atskaitą Amerikos pinigų 
mušinyčios direktoriaus, šiuose 
metuose ant viso žemės pavir
šiaus aukso išprodukavo už 
295889600 dol., o sidabro už 
215861800 dol. Aukso daugiau
siai išprodukavo Australijoj, nes 
už 81578500 dol.; antrą vietą uži
ma Suvienytos Valstijos Šiaurinės 
Amerikos su produkcija 80 milijo
nų doliarų. Prieš karę pietinėj Af
rika užėmė pirmą vietą, Šįmet gi 
ten aukso iškasė tik už 39023700 
dol., taigi neiskasė nė pusės to, ką 
iškasdavo prieš karę. . Daugiau
siai sidabro iškasė Meksike, nes už 
77804100 dol.: antrą vietą užima 
Suvienytos Valstijos šiaurinės 
A menkas su produkcija 71757600 
dol. Iš Europos viešpatysčių, si
dabro daugiausiai iškasė Išpanijoj, 
nes už 4784100 dol.

Musais su indijbuais
Dovglas, Wyo. Užgimė šitose 

aplinkinėse kruvinas mušis šerifo 
su indijogais Sioux giminės, ku
riame 10 indijonų likosi užmuštų, 
o 11 pateko į nelaisvę. Mat urėd- 
ninkai indijonų užveizdos sumažino 
teip indijonams duodamas už pa
veržtą nuo jų žemę porcijas, kad 
raudonveidžiams neliko nieko dau
giau, saugojimo nuo bado,
kaip veržti nuo farmerių gyvu
lius.

Pakele kerosino prekes
Nkw York. Standard Oil Co. 

pagarsino, jog kerosino prekės li
kosi pakeltos, po 1c. ant galono 
bardavinėjantiems kerosiną, tai jo 
reikalaujantiems žtseis mokėti po 
1% —2c. viršaus.Tokiu budu kom
panija per metus uždirbs 10000000 
doliarų.

Darbininkai labiau skaito moks 
liszkas knygas negu turtingi.
New York. Perdėtinis miesto 

knygynų komiteto apreiškė, jog 
darbininkų apgyventose miesto 
dalyse daug daugiau reikalauja ant 
pasiskaitymo moksliškų knygų ne
gu turtingose miesto dalyse,* kur 
skaito daugiausiai apysakas ir ro
manus. Darbininkai mat jieŠko 
knygose mokslo, o didžturčiai jose 
jieško pasilinksminimo ir laiko 
praleidimo..

įlinkimai New Yorke.
New York. Pereitos sanvaitės 

u tarnui k e New Yorke atsibuvo rin
kimai miesto urėdninkų. Ant 
miesto majoro išrinko visai neti- 

■ ketai Georgą McClellaną. Ed- 
<Vard M. G r ant išrinktas už kont- 

- rolerį, o Charles Formes už 
prezidentą miesto rodos. 
Politikieriai gana jau demo
ralizavo visokiais budais Amerikos 
gyventojus. McClellan yra 
demokratų pastatytas, bet jį 
dais demokrotų paskui aplei
do.

Poiitiszka žmogžudyste
Lousville, Ky. Laike paskuti

nių rinkimų ant ulyčios susitiko 
einanti balsuoti priešingų partijų 
politikieriai: Stevens ir Kiley. Ki- 
.ley pradėjo tuojaus šaudyti į savo 
politišką priešininką. Balsavimo 
būdoj buvo republikonų šerifas,tas 
teiposgi pradėjo.šaudyti į Kileyą 
demokratą ir mirtinai jį pašo
vė. -

Ne dvasia.
New York. Pereitą sanvaitę iš 

vandenš ištraukė negyvėlį, kurį 
palaikė už Joną Siebertą. Dabo
ti prigerėlį, namiejie susirinko jo 
draugai. Tuom tarpu, esant drau
gams kitame kambaryj, įėjo į tą 
kambarį Siebert. Draugai, pamatę 
Sibertą, palaikė jį už dvasią ir 
stengėsi pabėgti. Pasirodė, kad 
numirėlis buvo ne Siebert, bet ki
tas žmogus į Siebertą panašus.

Užsidegė kastynes
Butte, Mont. . Kastynėse Ke- 

arsarge, netoli Virginia City, užsi
degė mašinų dalis. Iš buvusių 
kastynėse žmonių: 9 sudegė, ki
tiems gi pasisekė laimingai išsigel
bėti.

Neteisingas agitatorius.
Nf.w York. Keliaujantis darbi

ninkų Agitatorius Sam Park, už ė- 
<nimą pinigų nuo darbdavių, likosi 
ant dviejų metų kalėjimo nuspręs
tas ir pergabentas į Sirrg Sing ka
lėjimą.

. Peleda žmogžude.
New York. Į vieną miesto li- 

onbutį atgabeno moteriškę Schlei 
chen, kuri pagimdė čia vaiką. Pa
guldė ją prie atidaryto lango, per 
kurį įlėkė pelėda ir "pradėjo savo 
dainą. Subėgo tarnai ir daktarai, 
pelėdą ant galo pagavo. Kada 
paskui nuėjo prie Schlėichienės, ji 
buvo jau negyva, numirė ji nuo iš 
gąsčio.

vietyj likosi lynčuotas koksai Mi- 
tchell. Už jį jo giminėms nuo pa- 
viečio sūdąs pripažino 7000 dol. 
Jeigu tokios tiesos butų visur, be 
abejonės lynčavimų butų mažiau 
ir valdžios geriau gintų žmonių gy
vastį.

Numirė Montanos vyskupą*.
Helena, Mont. 3 d. lapkričio 

pasimirė Čianykščios dijecezijos 
viršininkas, vyskupas John Bran
de!.

Paskendo laivas.
Menominee, Mich. Trįs sanvai

tės atgal iš čia išplaukęs laivas 
“Rosebud” ne atėjo į Cheboygan. 
Matyt paskendo. Ant jo buvo du 
broliai Cota ir jų sesuo.

Gera* neapsimoka. '
Philadelphia, Pa. Nusibank- 

rutino čia esanti nuo 1784 metų 
sėklų pardavinyčia Landretho ant 
150000 dol. Laikraščiai sako, jog 
tas atsitiko per tai, kad savininkai 
vedė biznį pagal seną būdą: laikė 
per žiemą ne turinčius darbo sam
dininkus, seniems mokėjo pensijas 
vietoj išvyti, kaip daro tie, kurie iš 
svetimo darbo milijonus surenka.

Geltonasis drugys.
Loredo, Tex. Sugrįžęs iš pa- 

rubežinių Mexiko apskričių Dras 
Murray tvirtina, jog per šiuos me
tus mieste Montery 25000 žmonių 
apsirgo geltonuoju drugiu, iš ap
sirgusių pasimirė 5%; dobar dar 
ten yra 500 žmonių drugiu sergan
čių.

Gaisrai

Albany, N.Y. Siautė Čia dide
lis gaisras ant River Street, kuris 
pridirbo blėdies ant vieno milijono 
doliarų.

New York. Ant 11 Avenue, 
terp 35 ir 36 str.', užgimė baisus 
gaisras. Ugnyje pražuvo 25 ypa-. 
tos, o tame 5 vaikai. Daugumas 
pražuvusių užtroško nuo durnų; jie 
yra italijonai.

Niw York. Ant Coney Island 
siautė gaisras, kuris išnaikino 250 
namų. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant pusantro milijono dolia
rų.

Philadelphia, Pa. Sudegė čia 
spaustuvės Avil Printing Co. ant 
Market str. Blėdį ugnies padaryk 
tą skaito ant 300000 dol.

Montpellier, Ind. Sudegė 
čia McDonaldso arklininkai. Prie 
to pražuvo dvi ypatos ir dvi likosi 
sunkiai apdegintos.

Ashland, Wis. Beveik su visu 
išdegė 20 mylių nuo čia ėsantis 
miestelis Cibon. Terp kitko su
degė čia esančios lentų piovinyčios 
ir medžių krautuvės Chicago Colo 
Lumber Co.

Peoria, III. Sudegė čia dra
bužių krautuvės Jacobs Clothing 
House. Krautuvių savininkai li
kosi suareštuoti, kadangi juos laiko 
už padegėjus.

Nelaimes ant geležinkelio.
Louisville, Ky. Netoli She- 

phersville, ant Louisville & North- 
ville geležinkelio susidaužė du 
trukiai. Prie to du trukių tarnai 
likdsi užmušti, o vienas sunkiai su
žeistas.

Charlotte, N.D. Ant South
ern geležinkelio, netoli Concord, 
susidaužė trūkis. Prie to keturios 
ypatos likosi užmuštos.

Kansas City, Mo. Laike tirš
tos miglos, ant 12 gatvės susimu
šė čia du pilni žmonių ulyčinio 
geležinkelio karai. Prie to viena 
ypata likosi ant vietos užmušta, o 
50 ypatų likosi sužeistų, o terp tų 
keturios ypatos sužeistos mirti
nai.

Explk>ztjOH.
Columbus, Oh. Čianyksčiame 

State University expliodavo ga
rinis katilas mašinos. Expliozijos 
du studentai likosi užmušti, o daug 
tapo sužeistų.

Crestline, Oh. Ant čianykš- 
čio geležinkelio expliodavo vago
nas parako ir dinamito prikrautas. 
Expliczijos 400 vagonų likosi iš
ardytų, o trįs ypatos likosi sunkiai 
sužeistos, lengviau sužeistų yra 
daug.

Už lynęzav linus atsako pavietas.
Štete Ohio likosi išduotos tiesos 

pagal kurias: už lynčavimus atsa
ko pavietas, kuriame lynčavimas 
atsitiko; nuo paviečio šeimynos 
lynčuotų turi tiesą pajieškoti atly
ginimo. Neseniai Champaigne pa-

Isz darbo lanko.
T Denver, Col. Trinidad di- 

strikte kastynių savininkai pa
garsino, jog tie darbininkai, kurie 
panedėlio dieną ne ateis į darbą, 
bus ant visados iš kastynių praša
linti. Mat organizuoti kalnakasiai 
šitose kastynėse nutarė nuo pane
dėlio štraikuoti, ant iškovojimo 8 
vai. darbo dienos.

1 Wilkesbarre, Pa. Anglių 
kastynėse Lehigh Valley, Lehigh 
& Wilkesbarre, Delaware, Lacka- 
wanna & Western ir Philadelphia 
& Reading kompanijų prasidėjo vėl 
darbai.

1 Chicago,III. 1100 darbinin
kų American Hide & Leather Co. 
nutarė štraikuoti. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų; dabar jie 
uždirba vos po 10 dol. ant sanvai
tės.

T Welch, W.Va. Čianykščios 'tėsŠv. Baltramiejaus parengė tau- 
United States Steel Corporation i tišką vakarą su prakalboms, dai- 
dirbtuvės likosi ant neaprubežiuo- 
to laiko uždarytos. Per tai 2000 
darbininkų atsirado be darbo.

1 Butte, Mont. Didesnė da
lis čianykščių plieno dirbtuvių ap-
stabdė darbus: pirma šitose dirb
tuvėse dirbo 2200 darbininkų, da
bar liko tik pusė to skaitliaus.

1 Niagara Falls.N.Y. Štraikas 
darbininkų elektriškų įtaisų Kana
dos pusėj pasibaigė, darbininkai 
sugrįžo prie darbo.

1 Fal River, Mas. Po trijų 
mėnesių stovėjimo, prasidėjo dar
bai čianykščiose medvilnės dirbtu
vėse.

1 Chicago, III. International 
Harvester Co. paleido nuo darbo 
6000 darbininkų, o vėliaus ketina 
paleisti dar daugiau.

1 Harisburg, Pa. Dirbtuvės 
geležinių dūdų prašalino nuo darbo 
250 darbininkų.

1 Lowell, Mass. Čianykščios 
medvilnės dirbtuvės sutrumpino 
darbą iki 48 valandų per sanvai
tę.

1 Worcester, Mass. Darbai 
čianykščiose plieno dirbtuvėse ei
na prastai,nuo darbo prašalino 285 
darbininkus.

ISZ
Lietu viszku dirvų.
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IšLawrence, Mass.
Lietuvos Sūnų Dr-tė laikė balių 

31 d. spalių. Šita Draugystėlė 
turi savo konstitucijoj paminėta, 
jog privalo platinti lietuvystę ir 
mokslą tarpe savo Brolių, draugų 
ir abelnai tarpe visų lietuvių. Nuo 
savo užsidėjimo Šitą mierį pildė, 
kur tiktai proga pasitaikė. Paren
gė tautiškus perstatymus, laikė 
prakalbas, užlaiko knygynėlį ir 
kitokiais budais savo brolius ‘kėlė 
iš miego. ■

Paskutiniame laike užmanė ba
lių su dainoms ir prakalboms; pa
kvietė Bostono Dainorių Drau- 
gystėlę, “Birutos Kankles”. Dai
norių pulkelis susideda iš šešių 
merginų ir penkių vaikinų: Onos 
Baronaičiutės, Grasildos Starkiu- 
tės, Veronikos Lazauckiutės, Ma
rijonos Kazakevičiūtės, Mortos 
Valaičiutės, Zosytės Slabiutės, J. 
Eronimo Vaičiūno, Vladislovo 
Gentauto; vadovu jų yra Vincen
tas Gumauckas, kuriam, už pasi
šventimą ir surėdymą šio vieninte
lio Massachusetse surėdyto pulke
lio priguli garbė.

Tarpe šokių dainavo puikias lie
tuviškas tautiškas daineles. Ma
lonus balsai ir gražus sutaikymas 
klausančiam ašaras iš akių išspau
dė. Kokiais neteisiais pranašais 
yra tie, kurie sako, buk musų tau
ta šioje šalyje nyksta. O ne, ji ne 
nyksta, nes mes turime tokius vy
rus ir moteris, kurie gaivina musų 
tautą netik darbais, bet ir puikiais 
savo balsais.

Kalbėtojas buvo Petras Latvin- 
skas, kuris savo kalboj ragino mus 
prie darbo,meilės tėvynėš ir moks
lo; liepė ne paisyti ant griovų, ko
kius mums verčia ant musų takų 
lietuvystės priešai.

Žmonių susirinko diktas būrelis, 
visi linksminosi ir džiaugėsi iš pra
kilnių punktų programo, kurio nie
kada nepamirš (koki tie punktai? 
Rd.). Priderėjo daugiau būti, bet 
kitus sulaikė vigilija prieš “Visus 
Šventus”, nors namuose kur kas 
didesnius balius kėlė ir kazyroms 
lošė.

Iš baliaus draugystė turėjo šiek 
tiek pelno (ant kokios viešos nau
dos pelnas paskirtas? Rd).

Balių aprašė reporteriai ir sve
timtaučiai džiaugėsi iš lietuvių pra
kilnumo. Už viską mes. dėkayoja- 
me Bostono dainoriams ir kalbėto
jui.

Liet. Sūnų Dr-tės Draugas.

Iš Plttsten, Pa.
Spalių 25 d., lietuviškoj bažny

čioj atsibuvo keturių dešimčių va
landų atlaidai, kurie traukėsi iki 
27 d. vakarui. Ant šios iškilmės 
suvažiavo iš šios apielinkės veik 
visi lietuviški kunigai. ’Tulipara- 
pijonai lėmė, jog šįmet bus sakomi 
karšti ir graudus pamokslai, bet 
viskas atsibuvo nepaprastai. Bū
davo kaip ims kunigėliai garbinti 
bedievius ir šliuptarnius, tai net 
sienos bažnyčios braška. Šįmet, 
rodosi, Dievas kitą dvasią musų 
kunigams atsiuntė. Pamokslai 
buvo sakomi iš didesnės dalies a- 
pie tikėjimą ir meilę artymo, nors 
tos meilės pas musų kunigėlius ne-- 
galėtume atrasti nė viduryje die
nos su žiburiu. Keikti šliuptar
nius, tai,tiesą pasakius,ne buvo nė 
laiko, kadangi reikėjo rimtai iš vi
sų šalių apsvarstyti, išrasti geriau
sią būdą, per kurį butų gal' na ap
dumti lietuviams akis, kad jie pri
sidėtų prie įrengimo zokoninkių 
mergų namo; bekeikiant šliup
tarnius, visos riebiausios avys iš
sprūdo iš kunigėlių nagų, ir tik 
su pagelba išlavintų mergų kuni
gai tikisi tą viską atitaisyti, ką 
menkas protas pagadino. .

G......s.
Spalių 28 d. draugystė Blaivys- 

noms ir dekliamacijoms, atminčiai 
sukaktuvių šimto metų gimimo 
dienos musų garsaus istoriško raš
tininko Simano Daukanto. Kalbė
tojai buvo: Žiuponė Gilbaitienė, 
P. Paseckas, M. Valentinavičia iš 
Scranton, Pa., Dr. J. Želvienė iš 
Plymouth, Pa., I. Paukštis iš Ed- 
wardsville, Pa. ir J. Kazakevičia iš 
Exeter Borough. Dekliamavo 
lietuvaitės iš Vaičaičio eilių: dvi 
Matusevičiūtės, Miliauskutė irVa- 
laiČiutė. Dainavo jauna dainorių 
draugystė ir Scranton, Pa. Susi
rinkusiems užvis labiau patiko de- 
kliamacijos. Kaslink kalbėtoju— 
akyva kalba buvo Dr. |.Želvienės. 
Apart kitų tautiškų ir darbinin
kiškų patėmyjimų, guodotina kal
bėtoja, trumpais žodžiais, paaiški
no vertę rengiamų lietuviškų 
klioštorių, persergėjo lietuves mo
tinas, kad jos sergėtų savo dukte
ris. Kalbą Dr. J. Ž. susirinkę 
pripažino,iš didesnės dalies,už tei
singą. Nepatiko ji vien tūloms 
surembėjusioms merginoms, ku
rios, netikėdamos gauti atsakantį 
vaikiną, tikisi atrasti klioštoriuje 
sau vietą.

Žmonių ant susirinkimo buvo 
nedaug. Centų ant tautiškų rei
kalų tapo surinkta $3.30.

Pittstonietis.

Iš Chicago*.
1 d. lapkričio, susirinkę keli lie

tuviai pas Juozą Valentiną, suta
rėme paaukauti po kelis centus 
ant tautiškų reikalų. Sudėjome
$1.32 ir pinigus tuos siunčiame
į “Lietuvos” redakciją i pravardės 
aukautojų ir jų aukos pagarsintos 
pereitame “Lietuvos” numeryj. 
Rd.). Pinigus tuos sekančiai pa
skirstome: 70c. ant naudos kankin- 
tinių ir 62c. ant naudos besimoki
nančios jaunuomenės į “Aušros” 
Dr-tės fondą; tikimės, kad besimo
kinanti jaunuomenė, sušelpta lie
tuvių aukoms, pabaigusi mokslą, 
savo darbais stengsis tau-
tai atlyginti už suteiktą pa- 
šelpą, platįš mokslą viso
kiais budais terp lietuvių. To jie
ištikro reikalauja ir tai musų sese- |. 
rys dar labiau negu broliai. Antai 
Chicagoj gana didelis lietuvaičių 
skaitlius, o terp musų merginų nė
ra nė jokio susirišimo. Yra čia 
lietuvaitės svajojančios apie moks
lą, tik vargas, kad nėra kam pra
džią padaryt. Todėl musų mergi
nos lanko kas Šventą dieną diev- 
namius, tikėdamos ten mokslą ra- 
sti, bet to ne randa, kadangi pa
prastai apie tą ir mokintojai mažai 
išmano, o jeigu ir išmano, tai 
mokslo minioms jo trokštančioms 
suteikti ne nori. Be mokslo gi 
minias visi skriaudžia ir išnaudo
ja.

Kaip jau “Lietuvoj” buvo pa
minėta, Freiheit Turaer halley bu
vo parengtas lietuviškas teatrališ
kas perstatymas. IŠ perstatymo 
susirinkę buvo užganėdinti. Gir
dėjau dvi moteriški terp savęs kal
banti; jos negalėjo atsigėrėti per
statymu ir niekaip negalėjo supra
sti, kodėl kunigai draudžia žmo
nėms lankytiesi ant teatrų, gazdi- 
na net nedavimu išrišimo už lan
kymą teatro. Draudė eiti ant te
atro tą pačią dieną Chicagos lietu
viškas kunigas per savo pamokslą. 
Ką savo drausmėms jis norėjo at
siekti, sunku suprasti. Ar ne bu
tų praktiškiau,kad musų kunigėliai 
vietoj drausti, eitų drauge su 
mums. Ar gi ne geriau, kad lie
tuvių pinigai patenka lietuviams,o 
ne svetimtaučiams, kad žmonės 
lanko teatrus, negu kad prisigėrę, 
voliotusi karčemoj po stalu?

Barzdinėlis.

Iš Waterbury, Conn.
Darbai šiuom sykiu eina ne 

prasčiausiai, bet iš kitur pribuvu
siam sunku gauti darbą.

Žiūrint į lietuvių gyvenimą,labai 
liūdna darosi: nors Čia yra ir 
darbščių vyrų, bet dėl musų bro
lių nesupratimo, darbas menkus 
atgabena vaisius. Kur ne ateisi, 
vis išgirsi prasivardžiavimus: tai 
zanemunčikas, tai kalakutas, tai 
indikas, o apie šliuptarnius tai nėr 
nė ką kalbėti, keikti tuos pamoki
na krikščioniškai ir musų dvasiš
kas vadovas.

Jeigu musų prabočiai teip nesu
tikimuose butų gyvenę, tai lietuvių 
nė ženklo nebūtų likę. Kodėl mes 
negalime pamesti nesutikimų? 
Kam mums glaustiesi prie lenkų, 
ar mes negalėtume gyventi drauge. 
Meskime visus prašivardžiavimus 
ir nesikentimusl

Ch. V.

Iš Dayton, Oh.
Nors čia lietuvių ne daug yra, 

bet jie dirba, kaip gali, ant tautiš
kos dirvos. Neseniai susitvėrė 
draugystė po vardu Švento Petro 
Dr-tė. 25 d. spalių turėjome su
sirinkimą, laike kurio buvo laiky
tos ir prakalbos. Buvo kalbėta 
apie visokius musų tautiškus rei
kalus, kalbėta buvo ir apie musų 
kankintinius, už besistengimą ap
šviesti musų brolius, maskoliškų 
valdžių ištremtus iš tėvynės. Mes 
nutarėmė paaukauti po kelis cen
tus ant naudos musų kankintinių.

Surinkome iŠ viso $2.80, kuriuos 
prisiunčiame į “Lietuvos” redak
ciją (pravardės aukautojų ir jų au
kos buvo pagarsintos pereitame 
“Lietuvos” numeryj. Rd.).

A. Kuidušius.

Iš Serą utim, Pu.
Už dvipatystę likosi čia suareš

tuotas lietuvis Pranciškus Sidara- 
vičia, paeinantis iš Vilniaus gub., 
su viršum 15 metų gyvenantis A- 
merikoj. Jis paliko pačią Lietu
voj, o keturi metai atgal Amerikoj 
apsivedė su Petronėle Jurkute, pa
einančia iŠ Raseinių pav., kaimo 
Palipu. Ant Sidaravičiaus nelai
mės, netikėtai atvažiavo jo pirmo
ji pati iš Lietuvos, kuri, pamačiu
si, ką jos vyras padarė, davė jį su
areštuoti.

Lietuvis Rapalas Irkmonas ne
seniai likosi sumankytas Sandy 
Bank kastynėse: nulaužė jam a- 
bidvi koji.

5 d. šio mėnesio, tose jau kasty
nėse, likosi užmuštas lietuvis Sta
nislovas RuČis, vos keturi mėne
siai prieš tai apsivedęs. .

Darbai anglių kastynėse sumažė
jo, dirba vos pusę laiko. Kada 
pradės geriau dirbti, nežinia.

Bočių Juozas.

Iš Ansonia, Conn.
ČianykŠČiai lietuviai sutvėrė 

“Politišką Kliubą”; inkorporato- 
riais yra: F.Karbauckas, Burkauc- 
kas, Pučiarskas. Išsyk prisirašė 
27 sanariai. Ant susirinkimo 30 
spalių pribuvo 3 angliški politikie-' 
riai ir visokiais budais kalbino lie
tuvius laike rinkimų balsuoti už 
fabrikantų kandidatus. Kadangi 
terp mus mažai yra suprantančių 
politiškus reikalus, tai visoki sve
timtaučiai ir prikalba mus savo iš
tyrimais kapitalistų balsuoti už 
musų priešus. Rodosi lietuviai 
butų geriau padarę, jeigu butų su
tverę sekciją Lietuvių Sočiai.-De- 
mokr. Partijos.

Per Šiųmetinius miesto viršinin
kų rinkimus išrinko majorą demo
kratą, kuris tiek vertas ką ir repu- 
blikonas.

Luciperius.

Svetimi balsai. .
Lenkiškas Związko laikraštis 

“Zgoda”, nr. 45, patalpino, teip 
sakant, protestą lietuviškų Związ- 
ko seimo delegatų prieš besisten- 
gimus lietuvių atsiskirti nuo lenkų. 
Protestuojanti, vardu lietuvių tau
tos (?), bara visus lietuvius, kurie 
ne nori lenkams tarnauti, turi at
skirus nuo lenkų mierius. “Zgo
da” tą atsišaukimą perstato kaipo 
neišpasakytai svarbų politišką do
kumentą, lygų Lublino unijos su
tarimui, ant kurio ir remiasi pro
testuojanti.

Kasgi vienog yra tie kalbanti 
vardu lietuviškos tautos neva lie
tuviai? štai jų pravardės: Andrius 
Zmudowicz ir Prūsų Lietuvos (to
kių pravardžių terp Prūsų lietu
vių nėra, pravardė ta mozūriška, o 
ne lietuviška. Rd.);Julius Ejdymt 
— iš Kauno gub.; A. Mazulewski, 
iš-Žemaitijos; Povilas Bolenski, iš 
Vilniaus gub: A. Zielezinski, iš 
Vilniaus gub.; Dr. K. 2urawski, iŠ 
Vilniaus gub.; K. Wojtkiewicz, iš 
Minsko gub.; Kaz. Zdanowicz—iš 
Suvalkų gub.; Wl. Dackiewicz, iš 
Suvalkų gub.; Wl. Maior.iš Grod- 
no gub.; Julian Piekarski, iš Vil
niaus gub.; H. Dajnowski, iš Su
valkų gub.; A. Sankowski, iš Su
valkų gub.; Aug. Liszkowski,J. A. 
Kaletta, iŠ Vilniaus gub.; Mik. 
Kossakowski, iš Suvalkų gub., W. 
G. Sava, iš Smolenskogub.; Dr. 
Statkiewicz, iš Volyniaus.

Tie tai ponai protestuoja ir tai 
vardu lietuvių tautos prieš lietu
vius besistengiančius, priešais rei
kalavimus Lublino unijos, atsi
skirti nuo lenkų. Ar patiks kas 
ką nors iš čia paminėtų ypatų terp 
besidarbuojančių ant lietuvių nau
dos ir kokius darbus nuveikė? Mes 
šitų ypatų darbų ant naudos lietu
vių tautos ne pažįstame. Kas ne 
dirba, tam nerupi reikalai ir nauda 
lietuvių; kokią toki turi tiesą kal
bėti vardu lietuviškos tautos?Terp 
augščiau paminėtų ypatų yra vos 
poras suprantančių lietuviškai, bet 
nėra nė vieno mokančio Šiaip teip 
lietuviškai rašyti, ką geriausiai 
parodo privesta žydiškame žargo
ne neva lietuviška citata, kuri se
kančiai parašyta: “kaipo ligus su 
ligieis ir losi su loseis (vietoj: ly
gus su lygiais ir liuosi su Guosais. 
Rd.”). Kaipgi vardu lietuvių ga
li kalbėti išgamos ne mokanti lie
tuviškos kalbos? Kas Čia, pasa
kysime lenkų žodžiais, “za szop- 
ka"? Jeigu laikanti savę už lietu
vius ne moka lietuviškai, tai tuom 
parodo, kad jiems reikalai lie- 
tuvyštės ne rupi jie nenori su jais 
susipažinti, tokie ne skaito lietu
viškų raštų, o ne skaitydami, iš kur 
gali žinot apie lietuvių reikalus ir 
vargus? Nė lenkiškuose, nė ki
tuose raštuose apie lietuvių reika
lus ne ras, kadangi lenkai ignoruo
ja lietuvius, jų vargų pažinti ne 
nori.

Apleisime vienog ypatas protes
tuojančių ir pereisime prie svar
besnio klausymo, taigi prie prieti
kių lietuvių su lenkais. Tame pa
siremsime ant šios dienos reikalų, 

o ne ant nužudžiusio vertę Lubli
no unijos sutarimo, kadangi geriau 
praeities ne kelti iš nunjirusių, iš 
prisikėlimo jos ir lenkai’ pe turėtų 
naudos.

Šiądien tautas jungia pe praeitis 
bet šiądieninė nauda ir reikalai. 
Kovoje už musų tautos būvį mes 
galime eiti iš vien su lenkais prieš 
abiejų skriaudėjus, bet ant to ne 
reikia, kad lietuviai savę už lenkus 
laikytų; ne reikia nė to, kad lietu
viai siektų baltgudžių arįia mužru- 
sų kraštus; lietuviai gina savo et
nografiškus rubežius, kitiems kelio 
neužstoja. Ar lenkai nori mums 
tame padėti? Jeigu ne, tai kokią 
naudą lietuviams gali suteikti besi- 
laikymas lenkiško skverno?

Kovoj už musų būvį ■, Lietuvoj 
lenkai šiądien mums ne : padeda, 
bet tankiai skundžia valdžioms 
besidarbuojančius lietuvius. Ar 
to Amerikos lenkiškas Zuiązkas 
ne žino. Už kalbiškas tiesas, ten 
kur jos dar paliktos^ kaip antai 
bažnyčiose, lietuviams reikia teip- 
jau kovoti su lenkais, kaip ir su 
maskoliais.

Norėtume žinoti kame1 ir kada, 
kovojant lietuviams už savo tiesas," 
lenkai padėjo? Kada už uždraus
tas Maskolijoj lietuviškas knygas 
daugelis lietuvių pateko į kalėji
mą, daugelį ištrėmė į Siberiją, 
Amerikoj lietuviai rinko aukas ant 
sušelpimo musų valdžių kankinti- 
nių; aukas dėjo kurtais ir žydai, 
bet nuo lenkų aukų beveik ne bu
vo. Gal protestuojanti prieš lie
tuvių superatizmą atsakys, kad a- 
pie tuos lietuvių vargus knkai ne
žinojo. Gal ir teip buįi. Tas 
vienog, kas nori ištikro mums pa
dėti, kas laiko mus už brolius, tas 
stengiasi susipažinti.su musų var
gais, o patėmyjęs, kad mums pa
gelba reikalinga, jos ne atsakys; 
lenkai gi ne tik su musų vargais 
ne nori susipažinti, bet ne nori nė 
padėti mums kovoti už mpsų mas
kolių pamintas tiesas. Reikia 
mums visur vesti kovą vien musų 
vienų pajiegoms. Taigi ką muiųs 
gali duoti besilaikymas vienybės 
su lenkais ? Gal tą mums paaiš- 
kįs protestuojanti prieš lietuvių 
seperatizmą ?

Pažiūrėkime į musų prietikius 
čia Amerikoj. Net, lietuviškose 
draugystėse, kur daugumas sąna
rių yra lietuviai, o vos keli lenkai, 
ant susirinkimų būva vartojama 
vien lenkiška kalba. Lietuviai 
turi mokintirsi lenkiškai, lenkai iš
mokti lietuviškai ne ant geresnio 
susipažinimo su lietuviais ne laiko 
už daigtą reikalingą. Kur gi čia 
yra ta lygybė, kuria teip mėgsta 
girtiesi ponai lenkai?

Ne padeda mums lenkai nė mu
sų varguose, nė darbuose, nė ko
voje už musų politiškas tiesas; tą 
mes viską turime atlikti savo pa
jiegoms — tai kam mums vienybė 
su lenkais? Ii raišiotų vien mums 
rankas, o naudos ne atgabentų; ne 
matydamas sau naudos, kas gi no
ri rištiesi? Juk lenkai nesiriša su 
vokiečiais todėl, kad susirišimas 
toks lenkystei naudos ne atgaben
tų; lietuviai gi, nematydami didelio 
prilankumo lenkų savo mieriams, 
teipjau nesiskubina užlaikyti vie
nybę su senovės savo po
nais.

Pirma pasistengkime kovoje 
vieni kitus paremti, varguose su
šelpti — o paskui pamatysime, kas 
iš to išpuls; iki šiol lietuviai pa
aukavo ne mažai ant lenkiškų rei
kalų, nuo lenkų nė jo
kių aukų ne sulaukė, ne sulaukė 
ne kitokios pagelbos.

Redakcijos atsakymai.
Korespondentui isz Haverhill.
Žinutė menka, lietuvius ne a- 

peinanti. Tiktų ji į kokį vietinį 
airišką laikraštį, į lietuvišką ne 
tinka.

Isz visur.
|| Viršininkas armėniškos bažny

čios, teip vadinamas “Katalikos”, 
laike dievmaldystos bažnyčioj Tif* 
lise, ant Kaukazo, viešai iškeikė 
maskolišką carą už paveržimą sa
vasties armėniškų bažnyčių Mas
kolijoj. Iki šiol “Katolikos”metė 
iškeikimus vien'ant Turkijos sul- 
tano ir Persijos šacho, taigi ant 
nekrikščioniškų valdonų, iškeiki- 
mas krikščioniško caro yra tai pir
mutinis, ypač kad Maskolija persi- 
statydavo savę už apginėja arrne- 
niečių ir ji ne kartą sukėlė maištus 
armeniečių Turkijoj. Toliau, tur
būt, Maskolijai ne pasiseks jau ar- 
meniečius savo tarnais padaryti. 
Iškeikimas caro Maskolijai labai 
ne parankus; valdžios vienog užtai 
iki šiol ne iŠdryso “Katolikosą” a- 
reštuoti.

II Lenkijoj, Lubartowo pavie- 
tyj, Lublino gubernijoj, išdegė di
delis kaimas Niedzwiady. Sudegė 
77 namai ir 188 negyvenamos trio- 
bos. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant 55000 rublių. Toj pačioj gu
bernijoj išdegė kaimas Bazek: su
degė čia 60 namų ir 200 negyvena
mų triobų. Kaip pasirodė, pasku
tinėj vietoj ugnis užgimė nuo pa
degimo: padegė koksai elgeta 
užtai, kad vienas to kaimo ūkinin
kas ne priėmė elgetos ant nakvy
nės. Padegėjo ne pasisekė su

gauti, kadangi jis, atlikęs savo 
biaurų darbą, tą pačią naktį iš tų 
aplinkinių prasišalino.

U Vokiški laikraščiai persergsti 
norinčius ant uždarbių keliauti į 
Pietinę Afriką. Darbai yra tik 
ant farmų. Ateiviai turi ant trijų 
metų padaryti kontraktus. Dar
bas traukiasi nuo saulės užtekėji
mo iki nusileidimui ir užtai darbi
ninkai gauna 1—1)4 shilingo ant 
dienos, išto nutraukia kas sanvai
tę po 1 shilingą iki nepasibaigs 
kontraktas. Tiek lauk^ darbinin
kai gali uždirbti ir Lietuvoj, o čia 
gyvenimas pigesnis negu Afri
koj. _____________ _

II Kopenhagos universiteto pro
fesorius Albertson darbuojasi da
bar ant išradimo mašinos, kuri va
rys geležinkelio trukius su greitu
mu 500 viorstų į valandą laiko 
(greičiausi trukiai, varomi su elek
triką, Vokietijoj neseniai išrasti, 
bėga su greitumu vos200 viorstų). 
Pajiega,varanti trukius Albertsono 
mašinose,bus ne garas arba elek
triką, bet magnetiška. >

|| Pašauktų į kariumenę jaunų 
vyriškių Prancūzijoj šįmet pasiro
dė net ant 34000 mažiau negu per
nai, kas rodo, jog Prancūzijoj gy
ventojų skaitlius nesidaugina, skai 
tlius gemančių vaikų mažinasi. 
Randas rengiasi pasirūpinti apie 
pagerinimą sanitariškų sanlygų, 
kad mažiau vaikų mirtų ir žada vi
sokius palengvinimus turinčioms 
daugiau vaikų Šeimynoms.

|| Vokietijos kolionijose Afrikoj 
bandymas užleisti zebrą su arkliais 
išdavė kuo geriausius vaisius." Iš 
tokio sumaišymo šitų gyvulių pri
siveisė jau gana daug teip vadina
mų zebrulių, kurie ir greitesni ir 
drutesni už mulus,paeinančius nuo 
susimaišymo asilo su arkliu. Tai
gi iŠ susimaišymo žebros su arkliu 
išsidirbo nauja naminių gyvulių 
*eislė.

II Laike rinkimo Vokietijos par
lamento pasiuntinių Koeslino ap- 
skrityj, dabotojai Otto ir Gustav 
Paeding sufalšavo balsus ir užtai 
abudu likosi ant pusės metų kalė
jimo nuspręsti. Ir Prūsų Lietu
voj žmonės skundžiasi ant balsų 
suskaitytojų. Jeigu ištikro priga- 
vystes ir Lietuvoj su balsais gali
ma būt darodyti, rinkimai butų pa
naikinti ir reiktų rinkt iš nau
jo.

II Kasdami pamatus naujai baž
nyčiai Peterburge, gilumo j 4 metrų, 
užtiko griuvėsius seno miesto. Me
nama, kad vietoj dabartinio Pe
terburgo buvo teiposgi didelis mie
stas, kuris paskui nugrimzdo dur- 
pinyČiose, ant kurių stovi Peter
burgas. Kokia tauta statė tą 
miestą ir kada jis nugrimzdo, tas 
dar neištirta.

II Pietinės Maskolijos persekio
jami žydai rengiasi išsikraustyti į 
Palestiną. Susitvėrė atsakanti 
kompanija, kuri išsiuntė į Palesti
ną agentus tirinėti ant vietos gy
venimo sanlygas. Rengiasi į Pa
lestiną keliauti daugiausiai geri, 
jauni amatininkai.

|| Vokiškoj valdyboj pietvakari
nės Afrikos, Damaraland, pasikėlę 
čiabuviai per šturmą paveržė tvir- 
tynę Warmbad, visus vokiečius jo
je buvusius išskerdė, o angliškas 
tvirtynėj gyvenančias Šeimynas pa
ėmė į nelaisvę.

|| Ant rubežiaus Brazilijos ir 
į Urugvajaus, pietinėj Amerikoj, 5 
d. lapkričio buvo smarkus susirė
mimas terp brazilijonų ir Urugva
jaus policistų; prie to 4 ypatos li
kosi užmuštos, o daug tapo sužeis
tų.

II Berlyno laikraštis “Berliner 
Tageblatt” praneša, buk laike 
ėmimo į kariumenę Vaišavoj užgi
mė kruvinas mušis terp žydų ir 
maskoliškų žandarų, kuriame 40 
ypatų likosi sunkiai sužeistų.

h Laike vėtrų ant Baltiškų ir 
Šiaurinių jūrių, siautusių pabaigoj 
rugsėjo mėnesio, paskendo 116 lai
vų. Kiek prie to pražuvo žmonių, 
dar nežinia, bet skaitlius pražuvu
sių be abejonės yra ne mažas.

|| Mieste Mula, Išpanijoj, laike 
susirinkimo platinimo mokslo 
draugystės Athenaeum trioboj, su
griuvo trioba ir sienų 7 ypatos li
kosi užmuštos, o 20 tapo mirtinai 
apkultų.

II Denver, Col. Viršininkas 
kalnakasių organizacijos Mitchell 
prisakė kalnakasiams Colorado ka
stynių pradėti štraiką visose kasty
nėse, ant iškovojimo 8 vai. darbo 
dienos.

II Lembergo universitete, stu
dentai" teologijos (klierikai) rusi
nai apdrabstė lenkišką kunigą,rek
torių universiteto Fijalką, supuvu
siais kiaušiniais.

II Miesto Kuehein, Chinuose, 
vyriausias miesto majoras likosi 

nuspręstas ant nukirtimo galvos, 
kadangi jis į pusantrų metų tarny- 
stos nukirto galvas 8000 žmonių.

|| Amerkos konsulius Brazilijos 
sostapilėj, mieste Rio Janeiro. 
Seegers, pranešė savo randui, jog 
azijatiškas maras Brazilijoj prade
da platintiesi smarkiau*.

H Mieste Jerome, republikoj 
Hayti, siautė gaisras, kuris išnai
kino 150 namų, ne skaitant negy
venamų triobų.

5 Bloomington, III. Vandali* 
gelėžinkelio kompanija pakėlė ant 
20% algas tarnaujančių ant tru
kių.

II Paryžiuj ugnagesiai ir poli- 
cistai įsiveržė į kapucinų klioštorių 
ant Ruede la San te ir išvaikė zo? 
koninkus.

H McKeespo*t, Pa. Duųuesne 
dirbtuvėse prasidėjo darbai su 
dviem darbininkų atmainom.

|| Mieste Turshiz, Persijoj, buvo 
antru kartu Šįmet žemės drėbė jimair 
laike kurių pražuvo 350 žmonių.

Nanji Basztai.
Kaip žrnogUN gyveno ant žemes? 

Nu 25 paveikslėliais. Puranze S. 
M. Chicago. 1VO3 m. Iaz1 e i n ta 
Tėvynės Mylėtoju Draugy stes. 47 
pusi.

Yra tai 10 knygutė išleista Tė
vynės Mylėtojų Dr-tės. Šitoje 
knygutėj yra išaiškinimai: kada 
žmogus atsirado ant žemės; pada
linimas žmogaus istorijos į ketu
rias gadynes. Apdaužytų akmenų 
gadynė. Žalvario gadynė. Gele
žies gadynė. Kaip seniai žmonės 
gyvena ant žemės? Viskas tas 
teip prieinamai išaiškinta, kad ne 
sunku knygą suprasti ir mažiau
siai apšviestam žmogui. Knygutė 
moksliška, parašyta su mieriu ap
šviesti musų brolius. Tegul tik 
jie iš jos naudosis. Ant geresnio 
paaiškinimo aprašymų,yra dar tam 
tikri paveikslėliai.

Antaną* K ...ak, Soeialirnio 
MlIpnoK pumom. AtepauMta taz 
Dirvos - Žinyno autoriau* kaaz- 
tai*. Nhenandoah, Pa., V. J. 
Nzliakio MpauatuveJ IfMKŠm 72 
pusią p

Veikalėlis tas pirmiausiai talpi
nos! “Dirvoj”, žinoma, ant suma
žinimo kaštų išleidimb į knygutę, 
todėl su juom, skaitė/kunigų iš
leidžiamą “Dirvą” Aurėjo progą 
susipažinti. Vieya, kur pirmiau
siai pasirodė Šilas veikalas, paaiš
kina ir jo pakraipą: kunigai yra 
priešininkais socializmo, todėl ja
me įieško vien silpnų pusių. To 
paties jieško ir Antanas K... .as. 
Kad socializmo moksle vra silpnos 
pusės, to nieks neužgina, kadangi 
terp neideališkų žmonių nėra ide
ališkų teorijų, tokias galptų kelti 
tik ideališki žmonės; tokių nėra 
ant svieto, leigu socializmas ir 
turi silpnas puses, tai visgi jis la
biau rūpinasi apie beturčių naudą 
ir reikalus, negu kapitalistiškas 
mokslas, kuris, nors viešpatauja 
per tūkstančius metų, bet ne ma
žiau už socializmą turi silpnų pu
sių; silpnas kapitalizmo puses visi 
jaučiame.

Gundytojai.
Parai* A Niemojemki.

<Tfaa).
visur; jis žiurėjo į žmonis ir viską, 
ką matė, stengėsi gerai atsiminti. 
Praėjo pro didžturčių ramus, o 
rūmų tų priskaitė didelę daugybę. 
Potam praėjo pro namą, kur sto
vėjo dalis kariumenės, ką sergėjo 
miestą. Ant galo pamatė šešias
dešimtis tvirtynės bokštų ir slan- 
kiojančias ant . mūrų sargybas. 
Matė galybę ir turtą, tas spėkas, 
ką valdo pasaulę ir rašo įstatymus, 
pagal kuriuos turėjo gyventi žmo
nių giminė. -Paskui praėjo pro 
rūmą Vietininko, kuris perstatė 
Rymo galybę. Tuomet tas miesto 
užimąs, tie puikus didžturčių rū
mai, kariumenė, tvirtynės bokštai, 
viskas tas drauge išrodė lyg koks 
kalnas, kuris užgulė jo kelią, kal
nas, kurio jis prieš tai ne buvo ma
tęs, apie kurį niekad nė nemislijo 
jisai, kuris pakrantėse ežero kal
bėjo į žmonis prasčiokus, gydė li
gonius ir drutino apsilpusius. 
Apėmė jį didelis liūdnumas, jis 
pasuko bažnyčios linkon, užlipo 
ant trepu ir apsiverkė. Naktis 
jau nusileido ant miesto.

Ant daugaus nežibėjo žvaigždės. 
J uodi debesys paslėpė dangų. Ap
link buvo rustu, baisu. Tuščia 
šventinyčia darė sunkų įspūdį. Ra- 
bonis pridėjo veidą prie muro ir 
ašaros jo varvėjo viena po ki
tai.

Tada užpakalyj savęs išgirdo 
kušdėjimą:

— Nepaklausei manęs . ...■ Ne
tikėjai mano žodžiams.... Perė
jai per šalį nuo tirų iki bažnyčios 
trepu ir ašaros tau ėmė byrėt iŠ 
akių.... Bet dar ne teip tu verk
si....

Vėla prieš jį stovėjo ans žmo
gus. Rabonis pažino jį iš balso. 
Bet ne atkreipė į jo pusę savo gal
vos. Ansai tuomtarpu kušdėjo to
liau:

susipa%25c5%25beinti.su


| — Silpo*’ ėsi 
jegu mislijai ... 
frt tau širdį....

Vietininko rūmą?.
■ „mm?-..- Ką gi tu geliuoji 

ką tu gali padaryti?!....
K Rabonis pradėjo drebėt, 

įdėjimas tęsėsi toliaus.
E-. .— Dar dešimtį tūkstančių skur-pa*m*Q^‘u ve<*‘ politikų 

diin seks paskui tavę.... DarJkio)’. P° tirus ^skui kas4in koki
F kita dešimtis tūkstančių raišų i|ties į bintiainką^kada^mes Čia turime 
j prieš tavęs skaustančias rankas. —. — -i- -

I į fr toliaus? Kas toliaus?!.
f | r'Ttabom- vėla uždengė rankoms Į

Abejont dras- 
Matei kariumenę 

Matei mus 
ir

O

valandSlę tylėjo; ant galo ištarė ty- Į 
liai:

— Apsirikau. Tai žmogus ma

— Gal ir geriaus — nusijuokė 
Kajafas, primerkdamas akis. — 

Į Bet tu, Sutene, kas tai nelabai 
Sa-

tokius svarbius dalykus.
Sutenas patrauki pečius.

Į jalas pradėjo krapštyt pirštu 
j tis ir paskui tarė:

— Ar važiuotum į Rymą?
— Ko? — užklausė Sutenas.
— Važiuoja senis Chalenis, še- 

, . Gundau teipogi ir 
Anną. Žiliausias ir labiausiai pa-

Ka- 
dan-

—r S a i d o k e gerų tavo norų 
t netenka vilyčių... . Gal nepai- 

ssstMt to! anos eįjėtt, gaujos ta- 
K- vęs neapleis.... Bet tu pats — ; -___ _ __

? k, «iksi -f -j ■ Jįs ligo-

Sutenas negalėjo suprasti ir 
Kajafas suvis nesistebėjo, kadangi 
jam bebūnant šalyj, dalykų stovy
je įvyko daug permainų. Pradėjo 
aiškint Sutenui.

— Gavome tikriausius darody- 
mus, jog dabartinė Rymo cieco- 
riaus numylėtine yra žydelka. E- 
santi labai gera moteriškė. Cieco- 
rius pažinęs ją laike puotos pas jo 
mylimą Seganą, kur ji dainavo cho
re Kits jo mylimas, Makro, pasi
rūpino suartinti juodu ir Šiądien 
yra tai pirma moteriškė ant vjsos 
pasaulės.

Sutena net papurtė.
— Ką tas mus gal apeiti?— su

riko nekantriai.
— Ką tas mus gal apeiti, Sųte- 

nai?l. Pavirtai į laukinį tame bar
bariškame krašte terp burtininkų 
ir skurdžių! Ką tas mus gal apei
ti?.... r Važiuoja delegacija pa
kalbėt su ciecoriaus numylėtine. 
Turi ji įtekmę ant ciecoriaus ir 
pertai gali mums daug gero pada
ryt.... Kas tau, Sutene? Tu 
koks pasidarei nesavas!

Ir išėmęs pirštą iš burnos, pra
dėjo galvą linguot. Sutenas susi
raukė ir tarė per dantis:

— Na, jau na, šyvos gaivos, 
rimti seniai, kunigai žemesni ir 
augštesni įieško užtarimo palei
stuvės. ... Dar to tik reikėjo!

Kajafas nutvėrė jį už rankos.
— Tfu — nuspjovė Sutenas, at

stūmė nuo savęs senio ranką ir iš
ėjo.

i tiems, neregiams, pavargėliams, 
j Bet kasgi sveikiems, suprantan- 
»» tiems gyvenimą ir negalintiems 
K numirti ?.... O jeigu skelbi ne 

pasaulės karalystę, tai ko atė- 
. jai?.... Ar supras tavų gyvi ir 
F eis paskui tavę?.... Svajotojas 

■si!.... Dirstelėk žemyn' nuo 
Kl^agštumos 'šios Šventinyčios!

Kulk abejonėj galvą į akmenis, o 
F jėigu Augščiausias pašaukė tavę ir 

tavo išmintį aprinko už įrankį, tai 
f tenai žemai lauks tavę glėbiai a- 
| aiuolų, kurie tavę paims ir lengvai 
I ant žemės pastatys, svajotojau!.. .

Rabonis atsigręžė į tą pusę, iš 
E kur, girdėjo kušdėjimą ir pažiurėjo. 
F Tamsumoie «iatyt buvo žmogy- 
; sta su žibančioms akims. Bandė 
B akimis susilygint su raboniu, bet 
ji po valandėlei nuleido žemyn tas 

kibančias akis, pasuko prie trepu 
ir išnyko tamsumoj.

■į- Rabonis bėgo iš miesto.
Naktis jį vėla užklupo tiruose, 

Tfpo^kuriuos vaikštinėjo su suklydu- 
J «ioms mintimis. Bėgo rytai ir va- 
| karai, o jis be valgio slankiojo 
"tarpe akmeninių uolų, tarpais at- 

t rėmęs kaktą į kalno sieną, skendo 
K durnose.

Iz vieną naktį užlipo vėl ant a- 
iį- nos stačios viršūnės. Toje pat 

valandoje stojo prie jo anas žmo
gus.

Mėnulis parodė visą savo veidą, 
šviesa užliejo tirus, kol jie buvo 

į matyt, kur juodavo paimu gi
ria.

Tada ans žmogus, atkreipęs įRa- 
bonį savo žibančias akis ir ištiesęs 

K- tolyn abidvi rankas, tarė stipriu 
I balsu:

— Kalbėjau tau du kartu, nepa-
■ - klausei tnahęs.... Žiurėjai pats

Į savo akimis į kraštą, ką tęsiasi nuo 
į tirų iki sienų Švento Miesto..........
I Gal jau dabartės supratai, kas yra
■ pasaulė ir kuomi turi būti tie, ką 

I nori ją valdyt.. .. Pažiūrėk dar ir
■ svarstyk!

Rabonis žiurėjo tolyn. O jis kal- 
K bėjo:

*— Žiūrėk į tuos klonius, mies- 
I tus, tvirtynes, kariumenes...........
t Žiūrėk į tas miąiąs nuogas ir ap

dengtas, pavargusias ir turtin- 
I gas.. ..- Žiūrėk. į tuos namus, ru- 
| mus ir tvirtynes..... Viskas tas 
į puls prie tavo kojų, viskas tavęs 
| įklausys, jei eisi paskui manę!

Rabonis suraukė kaktą.
— Atiduosiu tau valdžią ant to 

’ visko, ar girdi? Pavešiu tau vieš- 
, patystę ant žemių ir ant žmonių!.. 
[ Tik buk mano pusėj! Daryk, ką 

aš tau sakysiu! Klausykie ma- 
■ nęs!

Bet Rabonis jau jį pasiekė savo 
akims. Pakėlė ruščiai galvą ir ta
rė griausmingu balsu:

I . į— Šalyn gundytojau! Esi valdo
nų bado ir troškimo, gali bausti 

I nelaime, bet žmogaus dvasios ne
pavergsi! Šalyn!

Ir pasiliko viens ant kalno vir- 
I šunės.

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP 1$ IU NAUDOTIS.
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Garini*

Pirmutines Watto garines mašinos buvo 
tik pagerintos Newkomano; buvo tai teip va
dinamos atmosferines mašinos; jose garas ga
lėjo įeiti tik iš vienos puses po grustuvu į ei- 
llnderį. Pamatai, ant kurių remiasi šitos 
mašinos, yra tie: pasinaudoti iš garo ant ap
turėjimo beorinio ruimo; oro spaudimas iš 
viršaus, verte grūstuvų cilinderyj leistiesi že
myn, kada po juom sumažėjo si audimas. To
kios mašinos darbavosi atsakančiai tik prie 
mažo garo spaudimo ir darbas jų buvo ne ly- 

Tų nelygumų Watt stengėsi prašalinti 
pritaikydamas prie 
volo dvi mašini, 
kurių įsibėgimo ra
tai buvo teip sudė
ti, kad kada vienas 
kėlė cilinderio grū
stuvų augštyn, ki
tas leido jį žemyn.

1784 m. Watt 
dasiprotėjo.jog be 
siskečiantis garas 
gali suteikti dides
nę pajiegų už oro 
spaudinių. Dar pir
miau jis leido karš
tų garų ir ant vir- 

| šaus grūstuvo, bet
darė tų vien ant prašalinimo vodingos įtekmės 
ataušusių nuo tekančio vandens cilinderio 
sienų. Paminėtuose metuose Watt sumislijo 
sunaudoti garų ir iš kitos cilinderio puses, 
nustumiraui grūstuvo žemyn: su pagelba ypa- 
tiškų kanalų išvodžiojimui garo ir atsakančių 
atsidaromų ir užsidaromų uždangų, jis atsie
kė tų, kad galėjo leisti garų tai po apačia 
grūstuvo, tai ant jo viršaus; prie to kiekvienų 
sykį atsidarė uždanga ir garas galėjo pereiti 
į kondensat orių. Tokiu budu teip pagerinta 
Watto mašina galėjo darbuotiesi lygiai ar tai 
besileidžiant, ar kįlant grūstuvui; ji darba
vosi dvejopai.

Pasinaudodamas iš nurodymų Watto, 
vienas inžinierius Watto mašinų dirbtuvėse 
išrado krutantį ekscentrikų, su kurio pagelba 
galima buvo uždaryti garų tai viršui grustu- 
vo, tai jo apačioj.

Dabar yra jau net keli sistemai sutei
kianti galėjimų naudotiesi iš dvejopo garo 
darbo. Bet mes apie kitus čia ne kalbėsime, 
Įiertiurėsime sudėjimų cilinderio, kurį mato
te ant augščiau ėsančio paveikslėlio. Kana- 
lai a a ir a1 a* Jungia viršutine ir apatinę dalį 

Kajaus atbuko kėdė; , jo pusę, cilinderio su garu, kuris įeina per K į kame- 
- * . - , - * rų £* B. Tokiame padėjime, kaip parodyta

- Ta. beprotis, — kalbėjo pats pBreikrisliOi t y. J^d. atidaryta- k»n»
žiurėjo į duris ir lingavo galva.

sau. nusistebėjęs. - Ir toksSmo- ias „.„i.ganu, 9'p.ndtia grurtuv, P i«apa£iott 
gus nonwit politikų. jr jį aUgįtyn. Kada gi skylė a ‘ bus už-

Syfjsojosi ir galvą kratė. daryta nusileidusią c jmvidalo uždanga, osky-
Ko jis nuo mus non. kal' hg a bus atidaryta, tai garas tekės į cilinderį 

bėjo, ir dar syk| pradėjo svarstyt i ant viršaus grūstuvo ir spaus jį žemyn, 
reikalų delegacijos. Atlikęs savo darbų, garas, per a ’ a ’, įeis į sky-

— Ko jis non nuo žilų plaukų | j prfeįjngai bus prie pasikėlimo grūstuvo: 
Semihaus Jochajaus, Chale* atlikęs savo darbų garas išeis per a a į tų pa-

Dar vienų svarbų pagerinimų garinių 
Watt: Jis išrado teip vadini

Šemiliaus Jochajaus, < 
jaus?.... Ko jis nori nuo tos 
delkaitės, kuri atsidavė cieco- 
riui? •

. — Tai yra pavojingas beprotis? 
užbaigė.

Toje valandoje .en, dori, pasi- kurinima. pe-
roda urna, .r p^ake. jog Mdjo ,”^1^ „.gufiitoriaua Watt iMijjooa. 
šventinyčios perdėtims, kuris va- - r ° - -
dinosi Šimonas.

Kajafas liepė jį įvesti, 
buvo labai išblyškęs, drebėjo j' 
rankos ir linktelėjo žemai, o Kaja
fas paklausė, ko atėjo.

Šimonas pasakė su piktumu, jog 
minia sugriebė prieš šventinyčią 
paleistuvę, apsupo iš visų pusių ir 
□orėjo užmušt akmenimis. Bet 
įsimaišė Vietininko sargyba, už
stojusi už moteriškę. Pakilo bar- 
□ys, laike kurių subėgo daugybė 
žmonių. Tuomtarpu atėjo šimti
ninkas ir dėl suraminimo mynios

ma- 
šinų padarė Watt: Jis išrado teip vadinamų 
reffuliatoritf, suteikiantį mašinoms lygų bėgi
mų, kurios pirma darbavosi ne lygiai, ant

ti kareiviai kiipininkai, mėtanti akmenis 16 
kilpinių, teip tame ifediavinę, kad galėjo pa* 
taikyti į lekiantĮ matų paukAtell. 16 rankos 
su tokiu smarkumu ne galima akmens išmes
ti, kadangi metant i6 rankos, musų raumenų 
pajiega darbuojasi labai trumpų laikų; kilpi- 
nėj gi, sukant akmenį vis au didesniu greitu
mu per kelias sekundas, Įialeisdami, su
teikiame tokį greitumų, su kokiu jį sukome 
laike paiiuosavimo.

Apart bėgančios nuo oentro pajlegos yra 
kita, jai priešinga, taigi traukianti f centrų 
besisukantį kūnų.

Paveikslų i6 centro bėgančių pajiegų ga
lima privesti daug; mes pertiurėgime čia vie
nų. Paimkime stiklų vandens pripiltų, pri
tvirtinkime jį 16 vidurio prie lanko ir pradė
kime smarkiai sukti lankų ir kų pamatysime? 
Nors stiklas ne kartų apHieuks teip, kad ati
darytas jo galas bus į žemę nukreiptas, van
duo i6 jo neištekės.

Dėl nepažinojimo nuo centro bėgančios 
pajlegos raiteliai arba bicyklistas prie smar
kių užsisukimų vupuola nuo arklio arba nuo 
bicyklio, kadangi į laikų nepasilenkia į rei
kalingų pusę tiek, kad tas galėtų atsverti nuo 
centro stumiančių pajiegų; ant atsvėrimo tos 
pajiegos reikia pasilenkti į užsisukimo rato 
vidurį.

Kaip raitelis cirke paailiuoauoja nuo įtekmė* nuo centro 
bėganėloe pajiegoz.

Vietines Žinios.

Po mėnesiui Kajafas vieną gra
žią dieną sėdėjo darže ir diktavo 
sunui laišką pas tūlą vertelgą Ry
me, kada jam pranešė, jog atėjo 
Sutenas ir nori su juom pasimaty
ti.

Kajafas tuojaus pertraukė dar
bą, paleido sūnų, o Sutenui liepė 
eit į namus, kur ir pats tuoj pribu
vo.

Sutenas buvo piktas ir ant jo 
veido matomi buvo ženklai jo ke
lionės. Kajafas jautriai jį pasvei
kino; Sutenas atsakė šaltai.

Kajafas nusiminė.
— Nuliūdai, sunau'— tarė į jį, 

sodindamas šalia savęs ir artinda
mas savo veidą prie jo veido, kad 
geriaus prisižiūrėti. -

Sutenas tylėjo.
— Na, o ką gi tas burtininkas, 

tas gydytojas, numylėtas žmonių, 
žvaigždė ankstyboji raišų? — 
klausinėjo pasityčiodamas.

Sutenas neatsakė. Kajafas aty- 
džiai į jį žiurėjo ir kalbėjo vis aš- 
triaus:

— Argi jo nepamatys akys ma
no? Kada pasirodys ans vadas 
buŠiančių musų kariaunų? Į Kada 
sutvers legijonus, numes rymionų^ 
jungą, iŠliuosuos šalį ir karališką 
valdžią atiduos į musų rankas?

Žodžius “karališką” ir “į musų 
rankas” ištarė su ypatišku paženk-

vo mašinas nuo įtekmės ne lygaus kūrimo ug- 
*. nies pečiuje po katilu. Reguliatorius parem-

tas ant darbo nuo centro bijančių pajiegų. 
!° Kasgi yra tos nuo centro bėgančios pajiegos?

Apie tai pakalbėsime žemiau.
Pririškime akmenį prie virvutės ir pra

dėkime jų su akmeniu sukti aplink; tuojaus 
pamatysime, kad virvutė išsitempė, o jeigu 
suksime dar smarkiau ir jeigu virvutė bus 
silpna, ji gali nutrukti; tųsyk akmuo lėks ke
liu tiesios linijos ab, einančios nuo sukimosi 
rato arba perpendikuliariškai nuo nutrukti-. 
sioe virvutės laike jos pertrukimo.

Pajiega ištempianti virvutę, o kartais ir 
tarė, jog lieps kareiviams . išduoti Pertraukianti prie .likimo pne jo. pnnėto

' J n um armans ruiaiatan.
moteriškę, jeigu ją kunigai apsudįs.
Ką čia daryt? Žmonės stovi su 
akmenimis ir rėkia, kareiviai krei
piasi prie kunįgų. Reikia greitai 
spręsti, kadangi greit labai gali 
ištikt muštynė terp žmonių ir sar- 
Pl-

Pabaigė ir laukė atsakymo. Ka
jafas pradėjo nekantriai krapštyt 
pirštu dantis, potam tarė rim
tai:

— Ką sako šeštas prisakymas?
Šimonas atsakė.
— O ką kalba Maižiešius Raš

te? — klausė vėla Kajafas.
Šimonas privedė trjs vietas. 

Tada Kajafas atsistojo, pakėlė tie
siąją ranką iki kaktai ir tarė iškil
mingai:

— Tegul žmonės išreiškia savo 
pasibiaurėjimą!

Ir linktelėjo galva. Šimonas 
pasilenkė žemai ir skubiai išėjo, 
Kajafas gi pašaukė tarnus, kad ji 
palydėtų iki Annai, kurį jis dar 
kartą norėjo kalbint, kad prisidėtu 
prie delegacijos išrinktu tautos 
galvų, važiuojančių pas paleistuvę, 
idant per ją turėti įtekmę ant Ry
mo valdono.

Galas.

Redakcijos atsakymai.
Sim. Daukanto Dr-tks Komite

tui. Apie teatrą pirma mums at
siuntė kitas korespondentas. Tal
pinti dvi korespondenciji apie tą 
patį dalyką ne galima.

Prišiklaususiam. Aprašymas 
prakalbų jau kitos, pusės pirma at
siųstas ir .sustatytas; vėlesniojo to
dėl patalpinti ne galima.

P. Slitsktui. Apie tą daktarą 
jau “Lietuvoj” buvo minėta. Su 
tolesniu ant jo skundu reikia 
kreiptiesi į sveikatos užveizdą. 
Talpindami dabartinį raštą, mes 
užsitrauktume tik daug kaštuojan
čią provą ant savo sprando.

akmens, besisten
gianti jį numesti, 
nėra tai kokia ypa- 
tiška pajiega, bet 
yra tik pasekmė iner 
cijos krutančio ak
mens. Daigtas, įves
tas į besisukimų po 
įtekme kokios nors 
pašalinės pajiegos, 
pagal inercijos tie
sas. stengiasi lėkti 
keliu tiesios linijos, 
bėgančios nuo besi- 

sukimo rato, kokį pririštas daigtas turi dary
ti, bet lėkti teip ne duoda virvė, prie kurios 
tas daigtas pririštas. Virvė tokiu budu trau-> 
kia prie jos pririštų daigtų į vidurį rato, kokį 
pririštas daigtas, besisukdamas, padaro; iner
cija gi darbuojasi priešingoj linkmėj. Abid
vi šitos pajiegos lygios ir viena kitų atsveria. 
Ypatiškoe pajiegos čia nėra ir jeigu siūlas 
arba virvutė, ant kurios sukame pririštų daig
tų, nutruks, prie jos pririštas daigtas ne puo
la į rato vidurį, bet lekia perpendikuliariškai 
nuo rato radiuso, taigi nuo virvutės, prie ku
rios jis buvo pririštas.

Didumas nuo centro bėgančios pajiegos 
atsako didumui gyvos pajiegos besisukančių 
kūnų: Ji didinasi proporcijonališkai kvadra
tui greitumo besisukančių kūnų; prie lygaus 
greitumo ji atbulai proporcijonališka radiu
sui rato, kokį padaro besisukantis kūnas, tai 
yra: juo ratas, kokį turi padaryti besisukantis 
kūnas, yra mažesnis, juo mažesnė bus ir nuo 
centro bėganti pajiega.

Prasčiausių pritaikymų nuo centro bėgan
čios pajiegos matome kilpinėj, iš kokios, kaip 
žinote. Dovidas užmušė Galijotų. Akmenį 
įdeda į šmotelį žalios skuros ir su pagelba 
dviejų šniūrelių suka jį smarkiai aplinkui; 
jeigu atsakančiame laike paleisti vienų šniū
relį, akmuo su dideliu smarkumu išlėks teip, 
kad su juom galime pataikyti, kur norime. 
Senovėj, kol ne buvo parako nė karabinų.ka
rėse vartojamos buvo kilpinės; buvo atsakau

Darbai nuo centro bėgančią 
pnjiegą.

Yra daug pritaikymų nuo centro bėgan
čios jiajiegoa. Iš tų paminėsime apie nuo 
centro bėgančias džiovinimo mašinas. Šitas 
mašinas vartoja ant greitesnio išdžiovinimo 
šlapių audeklų dirbtuvėse. Kaip nuo šlapios 
kepurės nupurtome vandenį, jų purtydami ir 
švytuodami, teip su ĮMigelba greito sukimosi 
mašinos iš šlapių audeklų vandenį iš pradžių 
iš vidurio audeklo išvarome į jo Įiaviršių, o 
nuo paviršiaus jau jis išlaksto į visas puses 
nuo audeklo. Tos džiovinimo mašinos dar
buojasi teip gerai, kad į kelias minutas jos 
išdžiovina labiausiai Įieršlapusį audeklų, ant 
ko jį pirma aut ilgo laiko reikėjo padžiauti 
džiovinyčioee.

Pienininkystėj vartojami separatoriai 
paremti ant tų pi^ių nuo Centro bėgančių pa
jiegų pamato. Su pagelba greitai besisukan
čių, paprastai 7000 kartų į minuta, seperato- 
rių, atidalina į |>orų minutų iš saldaus pieno 
visus riebumus teip, kad lieka vanduo. Var
tojant sepera torius. į porų minutų galima nuo 
pieno atskirti grietinę, ant ko pirma reikėjo 
daugelio valandų ir prie naujo budo piene 
ne lieka nė trupučio riebumo, ko prie nugrie
bimo, kaip tai darydavo pirma ir daro dar 
dabar visur Lietuvoj, ne galima gerai pada
ryti, kadangi riebumas būva piene ne vien 
ant Įiaviršiaus, bet ir giliai. Su seperato- 
riais iš tokio jau daugumo pieno apturi dau
giau sviesto, negu darant tų teip, kaip daro 
Lietuvoj ūkininkės.

Tokiu jau budn, su Įtageiba greito suki- 
mo.iš padėtų į atsakančias mašinas korių,atida- 
lina medų iš korių ir juos vėl atgal į avilį įde
da. Per tai bityis nerei kilau damos krauti 
vis naujus korius, suneša daug daugiau me
daus.

Ant tų tai pamatų nuo centro bėgančių 
pajiegų, kaip jau paminėjome, Watt padirbo 
reguliatorių, su kurio pagelba mašina pati 

reguliuoja savo greitu
mų. Tas būva reikalin
gu tuose atsitikimuose, 
kada susirenka perdaug 
garo, kuris atlieka per 
daug didelį spaudimų, 
kaip ir atsitikimuoee.ka- 
da garo yra per mažai; 
greitumų mašinos viena- 

---- ■^r«- - me ir kitame atsitikime 
Rcguiia’riuz w.«o. reguliuoja pati mašina 

su pagelba reguliatoriaus.
Prietaisa ta susideda iŠ dviejų metalinių 

bolių B pritvirtintų prie dviejų pečių 
O A, OA', besisukančių vietoj O, tai yra ant 
vertikališkos ašies. Du kiti pečiai sujungti 
su pirmutiniais vietose A ir A1 ir apima, 
kaipi žiedu, vertikališkų ašį. Žiedas gali 
slinkti augštyn ir leistiesi žemyn ant ašies ir 
tokiu budu palengvina bolėins B B1 pasi
traukimų labiau nuo ašies arija prie jos prisi
artinimų. Su pagelba diržo, ašis P gali būt 
įvesta į besisukantį krutėjimų, o drauge su ja 
ir bolės B B1; juo greičiau suksis, juo la
biau jos stengsis atsitolinti nuo ašies.ant ku
rios sukasi, taigi stengsis pasikeiti augštyn. 
Prie pasikėlimo bolių, slinks augštyn ir ste
bulė Jf, kurių apima šakė rankenos IZ. To
ki u budu buomo M 1L pečiai IL kils augš
tyn, arba leisis žemyn ir tokiu budu bus re
guliuojamas garo spaudimas ir drauge su 
tuom ir mašinos greitumas.

Tolesnis pagerinimas Wattp mašinos li
kosi atliktas per pritaikymų didesnio gano 
spaudimo, sulyginant su tuom, koks buvo pri
taikomas senose mašinose, nepereinantis 1 at
mosferos; per padidinimų garo spaudimo li
kosi suteikta didesnė pajiega mašinoms.

— ( saliuną Hofmeyerio,. ant 
kertes Locuzt ir Orleans s t r., pe
reitos nedėlios naktyj įsiveržė va
giliai, nukovė taliun įninką ir paė
mė visus pinigus. Vagiliai pirma 
buvo pašislėpę namų kelnorėj ir į 
saliuną atėjo naktyj, kada jis buvo 
jau uždarytas; per kelnorės langelį 
ir pabėgo.

— Susibarusi už ką ten su savo 
vyru, gyvenanti pn. 291 West 
Randolph s t r., Nellie Miller, pa
griebė revolverį ir paleido tuvį sa
vo vyrui į galvą; kulka įlindo į už
pakalinę galvos dalį. Daktarai 
pripažino pafovitną už pavojingą. 
Millerienė tvirtina, buk jos vyras 
norėjo jai su kavos puodeliu muk
ti į galvą. Narsi moterikkė likosi 
suarektuota, •

— Morgan Parke sudegė perei
tos nedėlios dieną oranžerijos so- 
dauninko Baerenvogelio. Ugnis ik- 
naikino visus brangius augmenis ir 
kvietkas.

— Namuose pn. 162 West 
Blackhawk str. pasimirė moteris 
lenko Kozlowskio. Vyras jos, 
radęs rytmetyj negyvą pačią, ne 
pranekė apie tai policijai, bet nuė
jo į saliuną ir ten girtuokliavo; po
licijai pranekė kaimynai. Vyras 
sako, jog jo pati nusinuodino; kai
mynai tą patvirtina, kadangi, dėl 
biauraus pasielgimo su ja vyro, ji 
ne kartą kalbėjo, jog nori nusižu
dyti. Kozlowski likosi
suareštuotas ir nugabentas į tirinė- 
jimo kalėjimą.

— Pagal paskutines statistiškas 
žinias: Chicagoj yra merginų ir 
našlių galinčių tekėti 454062 ir 
517308 vyriškių galinčių vesti pa
čią, taigi vyriškių yra daugiau, bet 
tame skaitliuje yra apie 60000 nuo 
15—19 metų, taigi ant apsivedimo 
dar per jaunų. Tokiu budu skait
liai beveik susilygina ir vyriškiams 
nėra reikalo teip labai nusimin
ti.

• . i , .— Chicagos miesto valdžiose iš
eina į aikštę nei gražus darbai i»rėd- 
ninkų policijos departamente. Li
kosi paskirta speciališka komisija 
ištirimui nusidėjimų urėdninkų. Be 
abejonės rastų kaltų ir kituose de
partamentuose, jeigu tik panorėtų 
jieticoti.

Atsišaukimas.
Jau buvo seniau garsinta apie 

Wm. Penn. lietuvių provą už nu
žudymą Rutkaucko. Mes, aplin
kui būdami, nieko nematėme, kas 
jį nužudė, o mes tapome aŠtuoni 
apsūdyti vieni į Pottsvillės ka
lėjimą, o kiti du į Philadelphią: 
vienas ant viso gyvenimo, o kitas 
ant 10 metų.

Mes pottsvilliečiai šiądien išeina
me ir kaip apie tą žudystą nežino
jome, teip ir nežinome. Mus kan
kino be jokios kaltės ir patys ap- 
kaltintojai teip sako, bet jau po 
laikui. Mes sveiki į kalėjimą 
įėjom ir sveiki išeinam su ramia 
šautine; ne ėsame kalti to žmo
gaus kraujo.

Padėkavojam tiems visiems, ku
rie musų dvasią gaivino per tą lai
ką. siųsdami laikraščius ir kny
gas; “Vienybė” ir “Lietuva” pri
siuntė daug aukų musų kaliniams. 
AČiu jums visiems, brangus broliai, 
kad musų neužmiršote ir suŠelpėt 
mus naudingais raštais ir per tai 
mums laikas pasitrumpino ir pro
tas labiau išsilavino.

Šituom laiku prisiuntė mums 
naujų knygų šie aukautojai: A. B. 
Strimaitis iš Mahanoy City 26 
knygas, “Vienybė Lietuvninkų” 
13 ir V.S. Zubrickas 8. Už ką 
siunčiame širdingą padėkavonę.

Mes šitame kalėjime įsteigėme 
skaitinyčią lietuviams ir paliekame 
knygas lietuviams, kurie ėsti šita
me kalėjime. Knygų yra 128, ku
rios yra paliktos ant vieno rankų, 
kuris privalo duoti kožnam ant pa
siskaitymo, o po perskaitymui turi 
sugrąžint ir kitas imti (geriaus.kad 
jos butų po kalėjimo administra
cijos užveizda.Rd.).

Jeigu kas siųstų auką kaliniams, 
tegul uždeda tokį adresą:

V. . Ravinsky, 
Schuylkill County Prison.

Pottsville, Pa.

Draugyscziu Reikalai
TEATRAS KOMEDIJA.
Chicaffo. Dr-te Dovydo Karaliaus tu

ras savo piršta taatra po vardu „Jurgis 
apaaskolintas”, 15 d. lapkriesto, Frel- 
bsilTurnar retoje 8417 8o Halsted 8t. 
Balo bus atidaryto 4 vai. po pietų, teat
ras prasidės 0 vai. vakaru. Perstatymas 
bus pulkus Ir pilnas Juoku. Todėl at
prastoms vltaa lietuvlMkas draugystes. 
Ir pavienius lietuvius kooskaitlingiausial 
atsilankyti, nes tai bus paskutinis balius 
Ir teatras priešą adventus. Tikietol po

Ir po 85c. Taipgi praneštame drau
gystėms ir Kliubams, kad to pati dr-te 
turas savo pikninka 4 d. Juliaus 1904 m. 
Ratai ngs Grove Parka, River 8ido, III. 
Todėl meldžiame visu dr-eaiu ir Kliubn 
toje dienoje ne daryti jokiu plkninku 
no bailu, kad neužkenktumom vieni ki
tiems. Bu guod< ne

Komitetas.

Derby, Coon. Dr-te D L. K. Vytauto, 
isz Bhelton, Derby ir Anuosią Conn., tu
ras savo balių 25 d. Lapkriesto, svetainė
je Liederkrans. Bheiton Bloek, ant Malu 
8t., ant kurio grajys puiki muzika. Iš
žengs vyrams 25č, o moterims ir mergi
noms už dyka. Todėl užpraszome kuo- 
daugiaustai tautiecziu isz aplinkiniu 
miesteliu ant sale puikaus balinus atsi
lankyti. Komitetas.

(30-11)

BALIUS! BALIUS!
Brooklyn, N. Y. Dr-te Szv. Kazimie

ro, turas savo balių 21 d. Lzpknczlo,sve
tainėje Palace Hali ,po nr. 80—93 Grand 
8t. Prasidės 7 JO vai. vasara. Inženga 
su padėjimu drabužiu vyrams 25c,o mo
terims ir jaunoms merginoms 15c. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites, teipjau Ir 
lietuviszkas draugystes užkviecziame 
kuoskaitlingiausisi susirinkti.
(11—13) Bu^uodone Komitetas.

Chicago. Dr-ie Szv. F randas k aus 
Ser. loaz teatre „Betlejauc Berneliai" 
subatoj, 20 gruodžio, 1903. Pulaskio 
salėjo. 800 8. Ashland ava. terpe 17 Ir 18 
ui. Sale atsidarys 0 vakare, teatras 
prasidės 7 JO. Po teatrui bus balius. Ti
kintu prekes 25c. 35c. ir 50c. Visus lie
tuvius ir lietuvaites szirdingai kvieczia 
atsilankyti, pamatyti puiku teatre ir ant 
baliaus drauge su visais pasilinksminti.

(85—13) Komitetas.

Balius! Balius!
Pituburg,-8. 8. Pa. Draugyste Karei

viu D. L K. Vytauto, turas savo balių 
28 d. gruodžio 1903 m. salėjo Turoer ant 
lesios gatves 8. 8., kuri beveik visiems 
lietuviams yra žinoma. Prasidės 7ta 
vai. vakaro ir trauksis iki vėlyvai nak- 
eziai. Inženga porai 50c. pavienei mer
ginai 25c. Todėl uzpraazomo viaus lie
tuvius ir lietuvaites, kaip vietinius teip 
ir aplinkinius kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti ir pasilinksminti. 8u guodooo, 

« Komitetas

Paskutinis Balius!
Atminkit jog 22 d. lapkriezio yra pas

kutine nedelte pnesz adventą, o ant tos 
nedėlios Jaunu Amerikos Lietuviu Pa
silinksminimo Kimba* rengia szoki 
Freiheit Turoer releje, 3417—21 South 
Halsled st. Prasidės 5 vai. po piet. 
Gries* puiki muziko profesoriaus Kifer. 
Inžanga vyrams 35c , merginoms 25c. 
Ne vienas neprivalo azito szokio apleisti. 
Taipgi iu pelno nuo saito baliaus tūla 
dalis bus paskirta ant toutiszku reikalu, 
todėl atsilankydami ant szio szokio ne 
tik pasilinksminsite bet ir tauta savo 
pere įlįsite.

(11-30) Kliubas.

Palieszkoiimai.
Pajieszkau Domininko Lukoezevi- 

esi aus, isz kaimo Rudžiu, Panevėžio 
pav., Kauno gub. Jis mane apvogė, 
kas ji kur užtemys teiksis veikiai duoti 
man žine.

Jonas Lukoczeviczius, 
114 W. 18th 8t, Chicago, III.

Pajieezkau savo szvogeriu, AntanoMa- 
tukevieziaus, ir miestelio 8ziauliu Kau
no gub., du metei atgal gyveno Brook- 
lyn, N. Y. Jis pate ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

J. Bartkus
8 Izirain st., Cleveland, Obio.

Pajieszkau Antano Pociūno, Kauno 
gub., Vilkmergės pev., Vadakliu para p., 
kaimo Užulėniu, du metai atgal, gyveno 
Pitteburg, Pa, Jis pate ar kas kitos 
teiksis duoti žine ant adreso:

Jonas Maskoliūnas, 
1939 Sedgeick st., Allegheny, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Jokūbo Sida- 
ravieziaua Suvalkų gub.. Marijampolės 
pev., parapijos Prienų. J<s pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso: ,

L. Sider,
P. O. Bok 491 Madisou Co., Troy, III.

W»lto mažina.

(Toliaua bus )

The Bridgeport 
CLOTHING CO.

Kaip jau žinote iš pereito “Lie
tuvos” numerio, kad Chicagoje su
siorganizavo ir tapo inkorporuota 
lietuviška kampanija ant įkūrimo 
didelio departamentališko štoro. 
Minėta kompanija laikė savo pir
mą susirinkimą petnyčioj, 6d. šio 
mėnesio ir ant šio pirmutinio susi
rinkimo išpardavė jau 25 akcijas po 
150.00, už kurias įplaukė į kasą 
11250.00. Antrą susirinkimą kom
panija turės petnyčioj, 13 d. šio 
mėn., Store Palionio, 3312 South 
Halsted st. 7 vai. vakare. Norin
ti įgyti akcijas ir tapti sąnariais 
šios kompanijos ir savininkais di
delio štoro, ateikite ant šio susi
rinkimo. Kompanija užkviečia 
tiktai apie biznį mislyjančius vyrus 
norinčius padvejoti savo pinigus.

Pajieszkau savo draugu: Motėj aus, 
Mikolo ir Martino Gedvilu. Kauno 
gubernijjs, Raseinių pavieto, Skaud
vilės parapijos, sodos Pužu, 10 me
tu atgal gyveno Chicago, III. Tu
riu dėl fu labai svarbu reikale, todėl kas 
duos apie juos žine, gaus 81.00 nagrados.

Antanas Jakszta, 
924 33rd 8l„ Chicago. III.

(13—11)

Pajieszkau Jono Staszaiczio, Annu- 
sios Szteszaicziutes, po vyru Džiauge- 
nlutes ir Kazimiero Aszmio, visi Kauno 
gub., Raseinių pav., parapijos Girkal
niu. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Jurgis Vaiczka, 
480 N. Darien st., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau Izidoriaus Petravicziaus, 
Kauno gub., Raseinių pav., Batakių vol., 
kaimo Akstinu, asz turiu labai svarbu 
reikale dėl jo. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Jonas, Butkui
500 Ohio st., East St. Louis, III.

(20-11)

Pajieszkau doros lietuvaites arba lie 
tuviszkos prusai tęs. laisvamar.es sau dėl 
apsivedimo. Atsiszaukit ant adreso:

V. M. Lungin, 
Station W. Box 14. Brooklyn, N. Y.

(11-37) .

Pajieszkau Juozapo Laito, Kauno gub. 
Panevėžio pav., isz miestelio Pumpenu. 
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Jonas Gutouskis, 
857 33rd st., Chicago, III.

“AUSZROS” Or-tes fondas, 
beeiinokinaucaiai hetuviszkai 

Jaunuomenei.
Aukos surinktos per J. Zubricka, Tor- 

rinjton, Conn.
Jonas Zubrickas......................... 25c

Juozas Povilauckss.....................25c
Veronika Povilauckione............25c
AntenasStockus .....................35c
Ona Zubnckteon........... .......35c
Vincas Žuvelh.............................. 25c
A lėks. Bratoznoiderta.................25c
Tam. Vasiliauskas..................... 85c
Amalia Bratozneiderione........ 25c
Antanas Jurkevicze.................... 25c
Petras Malioauckas.................... 25c
Antanas Gud iszkis ............ 10c
Antenas Pūkas............................ 10c
Jokūbas Radzevieze.......... ...,10c
Liudvikas Ssoras.........................10c
Motiejus Jurkevicze..........10c 
Antanas VokiotoHis.................... 10c
Mare Radzevicziene...................... 5c

Viso K 50

Bais suma paskirstom teip: 81.00 Kan
kinusiam*. 81.00 delegatui in Nyder- 
landija, 25c. Viszteliui ir „Auszros” 
Dr-toi 81.25

Aukos surinktos ant vestuvių Jono 
Baltruazaiczio, Dickson City, Pa. 
Kas. Aoziarujautukas................10c
Agota Acziarujautckieoe. ....5c 
Vm. Baleika........................... ...10c
Mar. Baieikiene.......................... 10c
Vm. Marcinkeviczius.................30c
Ant. Drozdi*................................25c .
Ona Drozdiane.......................  10c
Mot. Kajatckas............................15c
Mar. Kajackiene......................... 10c
Juozas 8zikarėkis........................30c
Adom. Borutas.......... ................... 5c
Tad. Narvilis....'...................... 10c
Jonas Babuszis ............................25c
Katr. Babusziene........................10c
Kar.is Prakorimas....................... 15c
Ona Jarmaliute........ ....................10c
Atikas Aimanavicziue................ 10c
Jpnas Baltruszaitis........................5c
Mare BallruszaitieDe.................... 5c

Viso 82.30

Isz szitu atitraukta Kankintiniams 
30c. ir paczto kasztai 8c. „Auezrai” 82.00

Szv. Izidoriaus Dr-te 8. Chicago 85.00 
Buvo 8330.73 

Byklu"«M*J8

Aukos kankintiniams 
Isz surinktu per J. Zubricka 

Torrington. Conn......... .. ................. .81.00
Isz surinktu per vestuves Jono 

Baltruazaiczio. Dickson. Pa........... .30c
Buvo g0.OO

Sykiu 810.80

Aukoe ant kaaztu delegatui in 
Nyderisundija. 

Isz surinktu per J. Zubricka 
Torrington, Conn............ . .................81.00

Buvo 858 00

Sykiu 849.00

. Aukos VT8ZTALIUI. 
Iss surinktu per J. Zubricka 

Torrington, Conn.......................... .. .25c
. • Buyo 814-95

Sykiu 815.30

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių, 

verta 25c. gausi dykai, jei užsiraszy- 
si laikraszti „Lietuva” ir užmokėsi 82.00 
už viso meto prenumerata isz virezaus. 
„Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikreszlis visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 82.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi ,. Lietuva" kas subate per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 
iszleistojo, adresuodamas teip: 

A. OL8ZEW8KIS, 
924 33rd St. Station 00, Chicago, UI.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

siunczia saro pinigus in kreju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtauezius, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kiaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu boa vietojo pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva" jau 11 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu skolų 
namus. 3 lotus, drukarne ir už kėlės de- 
szimtis tuksteneziu dol. vertes ta voro 
knygomis ir kitokiais daiktais. 8zia- 
dien per „Lietuvos” redakcija siunczia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir ausirijokai. „Lietuva" yra 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paczto stacifC isz kurios pinigai plaukia 
in kreju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes. tai pirk ja 
„Lietuvos" redakcijoj, o gausi pigiau ir 
geresnius laivus kaip visur. Mes par
duodame ssifkortes ant visokiu kompa
nijų laivu kas tik ant kokiu nori. 
Raszsyk tuoj aus, o gausi prekes visu 
szifkorcziu ir pinigu.

Adresuok ant vardo „Lietuvos" įsi
leistojo sziteip:

A OLSZEW8KI8.
924 33rd St. Station 00. Chicago, IU

Pigiai ant pardavimo mūrinis namas 
stovintis ant kertes, lietuviu apgy ventoj 
vietoj. Priežastis pardavimo savinin
kas iszvažiuoja isz miesto. Atsiszauki- 
te pas

Mrs Hanke,
121 Canalport avė., Chicago, Iii.

(11-27)

Buitys kalba.
Lincolnville, Kans.: — Mel

džiu pasiųsti man doklelį Trinerio 
Amerikoniškojo Elixiro Karčiojo 
Vyno, kuris, kaip Aš persitikrinau, 
yra puikum Vaistu nuo mano skil- 
vinės ligos. Turėjau doklelį jau 
pirmiaus ir man tas vynas žymiai 
pagelbėjo, diktai manę sustiprin
damas. Negaliu be jo apseiti da
bar. Ignotas Urbanek.

Visi, kurie vartojo šitą vaistą, 
kalba apie jį kuogeriausiai. Šitas 
vynas yra patogiu pritaisymu pa
darytu iš gryno kaliforniškojo vy
no ir geriausių gydančių žolelių. 
Jis veikia ant skilvio sienų ir žar
nų, sustiprindamas jas ir daryda
mas tinkančiomis priėmimui ir vi
rinimui maisto. Įimtas maistas iš
sisklaido po visą kūną pavidale 
naujo kraujo. Jeigu virinimas yra 
geras, kraujas yra gaunamas atsi
naujinęs, sveikas, gaivinantis, ku
ris yra pamatu gyvasties ir sveika
tos. Trinerio Elixiras Karčiojo 
Vyno, puikiai sutaiso virinimą.

Ant pardavimo visose aptiekose, 
kaip ir pas patį fabrikantą, Juoza
pą trinerį 799 S. Ashland avė.,

Chicago, III., Stacija Pilsen.

laisvamar.es


GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

darbininkai gali

Hoznas Gali Būt

•100
32 50

L Profesorlns mane nauju 
iu ir pase mėnesio gydė Ir

r

Svieto pagarsėję specijaiistai STATE MEDICAL DISPENSARY! išgydo visas vyry 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.

Mokslaine drapana kirpimo.
Szi mokslaine mokina kriaucvius pui

kiausio drapanų kirpimo, visose sulysę 
Amerikos, kurie negali pribūti asabiss- 
kai, tai mes jiems pristacsiame lekcijas 
ir gvarantuojame issmokyti teip gerai, 
kaip ir asabiszkai. Raszydarni laiszkus 
dėl pilnos informacijos, adresuokite 
teip:

The Chicago C uttinir School, 
2020 Michigan av. Chicago. 111.

Lietuviška Banku.
(Uždo ta 1*88 metru) 

8iuncxlam pinigus greitai ir saugiai In 
visas dalis svieto. Parduodame laiva
kortes ant greicsiausiu laivu. Paėsto 
ftte. No. H.

siszkal iszgydė, Prof. Collins gydymą 
galiu pavadinti stebuklu.

Makt Kaczvr,

Pigiai ant pardavimo, geras lietuviai 
kas sallunas, vietoje lietuviu apgyvento
jo. Atsissaukite in „Lietuvos" redakci
ja. (13-11)

Pigiai ant pardavimo, mūrinis namas 
su lotu, duonkepinyosia ir grasome, vie
toj lietuviu apgyventoji biznis nuo se
niai iszdirbtes. PrietaMis pardavlnro 
savininkas issvaliuoja it* Chicagos. At
sukau k t te po no. 3226 Muspritt si.. Chi
cago. 111. (11—27)

Telefonas:* Morgan 1382. 
Talefonuot galima iss kiekvienos 

aptiekoa

F.PBradchulis 
Attorney and Counselor itin. 

Chuiber of Commerce Bldg. Room?09 
8. E. Oorner LaSalle A Washington eta 

CHICAGO, 1LL.
Telephone M ai n 3642.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslf jurisprudencijoscslon Amerikoj 
Weda praves kaip c i vii Įsakas teip ir 
kriminalisskas visuose suduoto.

Bes. 5441 8.Halsted arti M Botai.
Telephone Root 74.

V T k man.
Station W. Box 14, Brouklyn, N. Y

Fopiero* vieal dykai!
Kas prisius 25c. markėms, aplaikys 

tuziną popieru su kouverlais ir dar gaus 
grafe pavincsevone vertes 25c. dykai. 
Popieros su puikiais apskaitymais ir 
dainelėms. Agentai daro gera pelnt 
pardavinėdami aitas popieras. Adre
suok:

tiesiok raszykit pas: Vyriause Directoriu ir \ ado y a 
NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION

Dr. E. G DRARE, jis iszgydis ir tada kaip kiti daktarai 
yra jumis sunaikyue ir apleidę rankas pakratydami, nuo saro 
begedyszko darbo, je patis būdami priežasctia didesniu sopu- 
liu.Dr.Drake su geriase pasekme visas ir apleistas 1 igas iszgydo.

Dr E. G. Drake dėlto tokius didelius darbus atlieka, kad 
dėl kožnos ligos turi po atskyrą speci 
visi sueina in krūva ir sprendžia liga

Gargusia profesorius Ed. C. Col- 
lins, gydvtojas, prietefts beturczių, 
gelbėtojas serganc^iąją nuo skaus
mų. kuris jau tu kstancziua ypatų 
nuo mirties iszgelbejo,

AUKAUJA 
kiekvienam sergancziam gavo vie
natinį, naują ir geriausį gydymosi 
būdą nuo visokią ligą ir savo turtu 
bei žodžiu gvarantuoja-

UŽ GREITA IR
PASEKMINGA 1SZSIGYDYMA

„KAD PASVEIKTI“.

Chicago, III.
Neturtu tiek žodžių dėl padėkavojimo 

prof. Ed. C. Collins už jo pasekmingu 
gyduoles ir rodąs. Nuo ilgo laiko turėjau

Silym Lajui, Mixm.
Su dideliu džiaugsmu pranešiu, juog 

profesoriaus gydyklos mą s vėl* ' 
nystės spėkas jau visiszkal 
Turėdama jau per 60 metu, 
tos buvau nupuolus ir'krūtinėj skaudulį 
turėjau. Ėjau pas visokius gydytojus ir 
nė vienas mą nepagelbėjo. įsiskaitęs 
laikrasztyj apie prof. Ed. Collins, nusl- 
drviau pas JJ “ 
būda per d 
stiandien Jaueziuosl netik sveiku,. bet, 
tarsi, ant 30 metu jaunesniu. Su sziuom 
profesoriui Ed. C. Collins sudedu padė- 
kavonę už pagrąžinimą mą sveikatos.

J vokas hviHSL Ir pati.

Mes parduodam bonkomis, galionais ir 
bačkomis. Užpraszytus gėry m u s per telefo
ną tuojau* .pristatome, pamėgink musų 
puikę Castle Sąuare Gryna Rūginę Arielka. 
Kvorta $1.00. Tuzinat $9.00. Mes esame 
vienatiniais agentais plačiai žinomos Rus- 
kos Arielkos Zvierka Bonka $1.00. Tuzi
nas $7.00. Claremont Vynai, geriausi Cali- 
tornijos produkcijos Port Sherry, Musca- 
tel, Angelica ir tt. bonka po 60c. Tuzinas 
$4.00. Kiti Californijos vynai nuo $2.50 už 
tuziną ir augščiau. Mes parduodame savo 
ta vorus į visas Suvienytas Valstijas. Frei- 
tą apmokame jeigu orderis yra ant $7.00 
ar didesnis. Ant visų C.O.D. orderių rei
kalaujame depozito. Agentu Reikalaujame.

Laimingu.
TI RTAI IR GROŽYBES 
PER NIEK, JEIGO ESI NE
SVEIKAS; NES SVEIKATĄ 
DIZIAFSIE YRA LAIKE, 
PASTOT LAIMINGU IR 
SVEIKU JEI NORI,'TAI 
PERSKAITYK DEL SAVO 
NAUDOS.

jį?

r>O\/ A ’M A 1 Visiems Sergantiems ant V rlLAIŽAI įQ dienu išmėginimo

GARSINGAS

Kaulai kur tu 
jTĘ begi? Nugi pa* 

Fiatra Szlaki nes 
labai isz. t rotu kės. o 
pa* Ji galima 

a vedyli, nes Ji* turi 
Am puiku ir szalta ba- 

varska alų. gardžia 
ruski ocziMCsena 

m arielka, cigarus net 
iss Havanos, o iszsi gerus rauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamiata kalbeli ne galiu. Lik 
■veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači ui tlumocziu 
susikalbėti an^liszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

Petras Šlakį s,
3321 Auburu avė., Chieago, 111.

(Tarpe 33 ui. ir 33 pi )‘ 
Telepbonas Root 21.

Reikalauju lietuviaskos merginos 
prie offlso darbo, mokanestoe atsakinėti 
laiszkus ant Typevrriterio, geras užmo
kestis Auissaukite pas

George Pupauckis, Office, 
873 33rd sL, Chicago. III.

Reikalinga* geras agentes pardavi
nėti vyną ir degtine. Mokestis gera, 
Ateikite terp 10 ir 11 vai. isz ryto, ant 
salo adreso:

Brand Brothers Co.
Klausk: Kalkovrski. 

206—210 Illinois si.. Chieago, IU. 
(11-37) .

: - »• \ (
Reikalinga* geras kriaucsiua mo

kantis gerai siūti kotus; mokestis 915 50 
iki 50.00 ant menesio per kiaurus metus. 
Csion valgis ir stancija kasstuoja 118 00 
anY menesio. Jei neturi pinigu ant ti
kinto mes prisiusime. Jei nerastum leip 
kai n apgarsinta, tai mes savo kasztu su
gražinsi m atgal, bet nemokantis gerai 
siūti kotus tegul neatsiszaukia. Antrą
sias:

P. J. Kelley, 
P. O. Box 664 Bluefield, W. V*.

(11—20)

Vyrai su teiianiieei Ir silpnam nugarėm, inkstais, skaudėjimais kiautiuoM, lytižkų nusilpnėjimu, įkandančiu nniilapiaimu, M kil
niais nubegimsis, susitraukusiais ariu neižiavintais atganau, tretyjimas atminties, natvižkumii. skaudetimai kortinėje, ink^^ liga, 

krituliai prieė akis, negalėjimas atlikti saro pridorysčig. skiudeji">*> *aives, klapatyįantis pa- 
raudimas, priežmananmas, silpnumas, melankolija, negeras kvapas, patretyjimas apetito, puolimas plauku, VISIŠKAI IŽGYDOMI.

ęnAfiifllięTknę Negamtlaakl nubegimai,utnuodyjim** kraujo. Varicocele, tieisz»
□pCVljaUMkUO llguo. kai domi. Greicziauažau iaagydymau <lel *Upnu vyru.

Janni Virži “*“Upnintl per bjaurinę paprocziua irpemidirbim*. uilpni ir nervinzki I8ZGY- 
daUUl IJIal IX)MI FO TIKRA GVAKANCLJA, ARBA FIN1GAI KL’GRAŽINTI.

Yra labai gražus pa- 
veiknlan, ant kurio ma
tosi naujas impiržius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai C rūbai balti, 
viršutiniai ranuuui, o 
abrozo dugnas tamsiai 
žalias. Neapsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gaun»n>AH ..LietuvoB” 
redakcijoj. Adresas:

A. OI ŠEVSKIS, 
1)24 »3rd 8tr.,

Chicago, III.

Paveikslas naujo Popiežiaus P1USZ0 X. 
_______________________ _ miam ISKMooilo.

DlpUimnoU UttBiisiki Atmerki.
N. Dumsza, 

109 North 7 St., Brooklyn, N.Y.
Telephone Coli 762 VVillismsburg.

Pssiszvenczisu savo viengentėms pa
tarnauti jn ligose prie gimdymo ir su- 
szelpti geriausioms rodoma reikale. To
dėl ateissankiteprielietuvisskoealfusaer- 
kos Brooklyn*

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

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

723 W. 18th Street 
Nuo 8tie iki lOtoe ryto. * 
■■e ?-tM iki • v*L vakar*.

•drllom* uatai na® n-toa Iki tetai ryto

Šita bunka priima ant užkavojiaso pinigus nuo 11.00 iki didžiausiai sumai Ir 
už sudėtus pinigus moka 3 procentą v la via; Stock T«fdi ‘ 
pasidėti savo piuigus tuojau*, kaip Ilk gauna algas, ir už padėt us gaus 3 procentą.

■V LIETUVISZKA PREKYSTE.
Ar reikalauij laikra- 

delį, lenciugelį, žiedą 
armonika, skrypka, fr 

YJF visokiu kitu daiktų. 
• Ta viską gali gauti 

pas mus dideliam pa
sirinkime.

LsiunČiam daiktus į 
visus Amerikos mies
tus ir miestelius savo 
kaitais. Jurgis A. Da
mijonaitis dabar lan
kosi po lietuviškas ko
lonijas, pas jį galite 
•paistei uoli visokius 

daiktus, arba rašykite reikalaudami nau
jo 1904 m. KATALIOGO, prisiųsdaml 
už 6 oentus markę dėl pačio kaitų. Adre. 

■. J. DAMIJONAITIS, I ~ ..

HM ton »«., CHIC.CO, ILL

Clbąr Cbekk, Utah.
Visistkai mirtinai buvau sergantis, nes 

turėjau vidurinę Ilgą. Kenczlau neap
sakomai. Klek gydytojams ir aptiekoms 
iszmokėjau pinigų, bet nieks nepagel
bėjo. Nė vienam gydytojui jau netikė
jau, bet vieną svkį perskaicziau apgarsi
nimą apie prof. Ed. C.Collins, New York. 
Ton gyvendama jam paraszian. Tuokart 
pati persitikrinau, kuomi prof. Collins 
yra, nes po kelią sąvafczią jis mane vl-

•
 Dykai pri- 
siusime 
koinam ant 
pareikšla- • 
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame

atrakite daug nauju armonikų, laikro- VmNRBBB 
dėlių, lenciugeliu ir visokiu kitu d&ig-
tu. Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi. 

Adresuokite teip:

Kelpscb i Co. 74 Centre St., Chiago, III 
Buce, to Kelpeeb, Norrlko & Co.

' Guodouniem* Kunigams iaidir 
ba:~Kapas, Arnotas, Dalmati
ka*, Albas. Stalas irwi»u» baž
nytinius parėdus. Viioki darbą at
lieka artiiumkai in laiką.

Norėdamos guodounos Dr-tes, 
iarba guodotini Kunigai, kad Ju*u 

tautelę, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Diviaion 8t, Chieago, III.

Guodounoms tautuzkoin* ir baž-i 
nytinetna Draugystėms atdirba:-* 
Karūnas, Amerikoaiaakaa^ 
Wel|awaa, Saarpaa, Juo*, 
taa, K u kardas, Ženkleliu*,1 
Kepure* Ir dėl Mar*a*lku' 
pared**.
darbas butu priderancziai atliktas ir tuom susielpti tai 
lietuwaitiai, _

Dudlev. Fa., 12. 1903.
Asą Andrius Paanickas pripažintu Jumis u* tikią dak

tarą rodymas Dr. Drake labai dekavojn u* RyduoJea, ku
rtos man sveikata su gražino. Turėjau skadejima strėnos* 
p®r devynis metus, o nuo jns žyduoliu kūrės apturėjo su
naudojau ir in 10 dienu likausi visai sveika*, girdėjau kad 
esate garsingi placziam sviete dnktariaskam gabume, bet 
jus ant to ir ussipelnot, esu labai dėkingas tegul poną* 
Dievas jums atnagradyia uz toki dideli darha

A. RA8NICKA8 P. O. Dudley, Pa- 

Szimtus gromatu su podekavonems 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 WE3T 26 ST., NEWYORil

Kas iss amarikiecstu nori gauti 

“Darbininko Baisa”
ir kitus prigultuosius Lie.uvių Social- 
Demokratiszkos Partijos rautus, siųsti 
“Dar. Balsui“ rankrasacsius, pinigus ar 
tureli kitus kokius reikalas, nuo dabar 
tesikreipta su tuomi ne prie draugo Mi- 
sseikos, kaip iktsiol, . bet ant adreso:

A. Lalis,
5236 Indiana avė., Chicago, m.

. New York Specialty Co.
9S2 6th Avė. New York. ■ City.

Kožnas gaus šį diržų, su paaiškinimu kaip jį varto
ti. Ši proga yra duota tik ant trumpo laiko. Todėl 
naudokitės. Rašykite tuojaus reikalaudami

ELEKTROS DIRŽO.

Tnkstancziai nelaimingąją auką, 
beturczią ir turtingą žmonių isz 
visą pasaulės krasztą per laiss- 
kUs bėga prie profesoriaus Ed. 
D. Collins, 140 W. 34 St., New 
Yorke, kad pabandyti jo naujo 
ir pasekmingi ausio gy
dymo ligą budo.

Del persitikrinimo ežia paduodam 
kelis jam raszytus laiszkus:

Minemvillz, Pa.
Per 20 metu sirgau liga, karią įvairus 

gydytojai gydė, bet nieko negalėjo nu
veikti. Jausdamasis jau arti mirtiPx, 
kokia tel būda laikrasztyj radau prof. 
Ed. C. Collins apgarsinimą, apie jo naują 
gydymo badą. Tuojaus pas Jį nurasziau; 
po kelią ėąvaiczlą mątruputį pagerėjo Ir 
sziandieną jau visiszkal pasveikau.

Profesorius Ed. C, Collins ne tik ką 
mane nuo ligos iszgydė, bet ir nao mir
ties iszgelbėjo. Dieve, jam užmokėki* 
UŽ jo stebuklinga gy<b nią.

T. Shufsaboviczius.

MAK.JA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS

Grand Opeuing!
Chicago. Pastatęs nauja Dama, ati

darė* nauja saliana. darau inkurtuviu 
balių ant subatoe ir nedėlios 14 ie 15 d. 
iapkrlczio, ant kurio grajys pirmos klia- 
■os muzike, noktai bus apatinėj* saleje. 
Gėry m u gaus kokiu kas tik panorės. 
Taigi užpraszau visus pažystamus ir tau- 
tieczius atsilankyti: Su guodone,

J. K. Chmieliaoskas, 
865 33rd St.. *«*i^'* Chicago. Dl.

Grand Opening.
Atidaręs nauja saliuna darau balių jo 

inkurtuviu kaba toj, 14 lapkriezio, ant 
kario grajys gera muzika ir svecziai 
dideleje saleje gale*, gerai pasiszokti ir 
pasilinksminti. Visus aplinkinius ir 
pažystamofkvtecztu atailankyti.

Domininkas Norbutas, 
325 J6th St. kerte Wentworth avė.

» Chicago Heights, III.

Kas toks isz Haverhill, Mass. prisiun
tė po*telkarte klausdamas apie knyga 
No. 296 ir nepadavė savo vardo ne ad-

laimingi, nustoja katą 
i.it'ki.ir i.Hin ' iik-i:.\bts 
Sveikatą yra brangiauses 
daigtas pasauleję, kurios ant 
nieko negalimaniainyt. Idant 
būt sveiku, reike paczem apsi- I 

rupyt. Kartais yra ligos kad menki daktarai negali iszgydit, | 
o isz kibirkszties dideli ugnis pasidaro,neiszmnnelei daktarai, 
▼ietoją pagelbos dar arsziau padaro, kad turėtu ka gydit, 
serga nerius lozoriais padaro ir be laiko nustume in graba.

Skaitykit. visa!
NAUJAI IBZRAHTOM GYDUOLKM. 

i-» /~r» K** ,la*ka *H*klaa®. ,WUkaa*. tos-
<*)• gaiva, •atviru** piaakaa, *l«Wo

S. Msck.
212 Fir*t Si., " Elisabeth, N. J

lystą ir pagal reikalą 
. bu visais specialystais,

drauge su speci, dy>tu tos ligos pngal apraszyma arba ant 
vietos l>g°ni isztvrineją.

^)r‘ I)r;ike in akys kožna daigta pasako, ne kaip palaižūnai 
kaip 8n lapes vuodega su liežuviu suka idant serganti apkvailyt 

palaižunysto užganedyt, Dr. Drake reikalaujantiems sveikatą suteikė; per savo aug8<ta 
mokslą medecinos. Kokios tik ligos gali atsirast ir reikalavymai nuo daktaru,ats szau- 
kiteo pilnai busite užganedyti ir dėkingi, iszdaugel poragromatu paduodam apie tikrybe.

Center R :tl*nd. VL, Sep. 19, 03.
GeradejingM Dr. Drake,

Kad buczian pirmiau* skaitos laikriteK-ziu*, bucae daug 
pininga sucz^dyja* k a ant dakiaruesu iszdave*. bet kaip 
perskaiestau apgarsinymą Dr E.G.Dmke National Medical 
Anociation.ir prassiau kad darytu man pagelta jei gnlima- 
tad kaip tik apturėjau gyduoles ir benaudodamas jas likau
si visai sveikas; uz tai esu dėkinga* uz savo sveikata 

gero linkėdama ANDRIUS DUVE1GA.
Boz 15, Oenter Rutland, V t. I

umatUma. ,unkuma 
■ ■

■■ / '.'v ■■■. >r '•
ma ir vaiksieriou- 
m* kraujo. pauM-li- | “»;“»»« paakiu,. uAkleiejua* viduriu, bjauriu*

1 tepnu*. tunkuma kojoto, Jrųni
***** VPd* **BlS*laplnin>o, jei^u nešąli 
nleRotiar valąytt, Jeigu esi nuvargę* rytr^trl Mi baugu*, fedingaa, auaimlne*. Jeigu lytinei 
dairi yr» puulpn^e, tai nm Ru®r*oa Jtwr* 
Fh* k***'

Sm (Uita Elektro* Juo.ta neSz10)*»i »nt ftyno^noU
K*1*1" minėt* tentojimu. Bektrika dabar vartoja ganiausi dak

tarai, nas ka ctektrika padaro tafto KV'duolos instenria. Prl.m.k ui jTmarke o rauL kny«
daktX" ‘P~‘yi“U k*'P

Naujausios Knygos.
43 Pasakos iss gyvenimo įietuviMku 

Veliu bei Velniu, surinktos DroJ. 
Basanavicziaus. 470 puslap., Chir 
cag”. Iii. 1903m. Szioje knygoj* 
teip* kelixxiratai gražiu pasakų: apie 
rojų (danguj, cxy*cxiu, pekla; apie 
giltine,.aaara, kolera, apie dvases 
(dusziaa), velnius ir ju vaidinimas! 
ir tu Pasakos užrassytos tokioje 
kalboje kokioj* buvo pasakotos. 
Paneveiyj pagal Panevėžio kalba, 
Suvalkų gubernijoje, pagal Suval- 
kieczia • kalba, Prusu Lietuvoje pa
gal Presu lietuviu kalba, Dzūkijoj 
pagal dzuku kalba' ir lt. Kas mėg
sta gražias pasakas, tegul nusiperka 
■šia knyga, o joje ras szimtus gražiu 
pasakų. Preke neapdaryto* 
Apdarytos........... .. ...............

65 Karalius Apysaka. Dievas ir Kara
liai, Evaldo pasaka. Užleido L 8. 
D. P. Londoną 1903, pusi. 16.. .10c 

124 Robinsonas Kruzius. Graži ir mora- 
liszkapasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, 11). 1903. pus). 83. ,25c 

7*6 Valdyte, originaliuka novele Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
stabmeldiszkus kunigus ir ju die
vus.... ....................  15c

365 Eiles’Pranciszkaus Vaiczaiczto (Se
ku paša ko*). Užleido T. M. D. Ply- 
moulh, Pa. 1903, pusi. 165. Csia 
telpa suvirsi 100 labai gražiu dai
nų.....  -.......................50c

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 
verte Dras A. Bacevicsia spauda 
„Lietuvos“ Chicago, puslapiu 209. 
Knygele su daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalu, tuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų trumpai, aiszkiai ir 
suprantamai iszaiszkina mums garn
io* istorija, ypacz tuos dalykus, ant 

. kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta. Preke.. .50c

669 Kaip žmogus ryveno ant žemes?
Paraus S. M. Iszteido T. M. D. 
pusi. 47. Chicago, 111. 1903m. Kny
gute aoraszo visa gyvenimą žmogaus 
ant žemes nuo pat jo atsiradimo iki 
pasieki m ocivilisacijoe. 25 paveik
slėliai parodo senovės žmonių varto
tus akmeninius inrankius, namua 
kapus i r U. Preke...........................10c

903 Isz musu prasitęs Paraaze Jonas 
Gražys. Iszteido L. S. D. P. Londo
ne 1903. pusi. 16........................ 10c

Darbininku kalendorius 1904 m.. ..15c 
Laiszkeliai Vorai ir Muses. Pnligi- 

nimas prie ponu ir darbininku. ...5c 
977 Varžytines, ka jos duoda kapitalis

tams. darbininkams, ir kaip jas rei
kia panaikinti. Iszteido Liet. Soc.D. 
Partijos London, 1903, pusi 16..,10c 

976 Valdžios pilvas. Parasze Jonas G rą
žys. Ipzleido L. S. D. Parti ją. Lon
done. 1903, pusi. 16............. 10c 

949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
degų. Iszieido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7.......................... 5c

Kalendorius 1904 metams 154 pusi., yra 
, didžiausias ir geriausias kalendorius 

su daugeliu mokaiiszkustraipsniu ir 
visokiu kitu svarbiu žinių.....25c*

Kas užsimokės už „Lietuva“ viso meto 
prenumerata 32.00 gaus szita kalendorių 
dovanu.

Adresuok:

A. 0LSZEV8KIS, 
024 33-rd 8L, Station 60, 

CHICAGO.1LL. “GIANT”
Tūkstančiai žmonių jau išsigydė su plačiai žinomu 

Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietčji- 
mo, bėgunkos, vidurių silpnumo, nuo ligų: plaučių, 
žarnų, inkstų, kraujo, gyslų, kosulio, karščiavimo, 
drugio, nerviškumo, silpnumo, žodžiu sakant, nčra li
gos, kurioje šis diržas nebūtų pagelbėjęs.

Sveikus jis sergsti nuo ligų. Kas geidžia pasinau
doti iŠ jo gerumo, turi iškirpt šį apgarsnimą iš laikraš
čio, paduodant savo aiškų adresų ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

Geru ir Pigiu
Vynu, Likieriu ir Arielku

G7IU3I TIKTAI P7IŠ

Ira Rosenzweig & Co.
Didžiausia Vynu ir Likieriu Krautuve Chicagoje.

124 E Van Buren St ir 
288 S. Clark St 

Telefonas Harrison 630.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank 

EXCHANQE BUILDING,
Union Stock Yards Chicago 

KAPITOLAS ir 8URPLUS S283.000.00.
V1RKZININKA1:

kiny**. Prezidentu. J.Atgoer, Vice-PrazMeatas. T. J. HtafsraM, KasieriaM AsH.

DIREKTORIAI:
Leete F.8wffi. » *wm A C*.
Jums M.AaMy, M U. 3. Y art A TransH Ce. 
Saa'l A.McClsan Jr.,il Ceatt*. ftecki*| C*. 
Artine G. Lsenart, H U. A Yart ATranMCe. 
Levi A D*tM, HOMdAKester

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

gyduolią, antsyk mą palengvėjo fr sziatF 
dien mu sveiku žmogum. Kiekvienam 
sergancziam pritariu nusiduoti pas prof. 
Collins. Fb- Piztbaszaz.

ATMUnOT I juog prof. Ed. C. 
Collins tasai naujas gydymo būdas 
yra su nieku nesulyginamas ir tik 
tie, kurie serga, gerai tino apie ste
buklingas gydymo ir iszgydymo 
gyduoles.

DEL VISU I Žmonių ligos szian- 
dien baisiai prasiplatiną, o tai vis 
todėl, kad perka kokias patentuo
tas gydyklas arba eina pas bent fu- 
szenus gydytojus ir pas tokius pa
galbus meldžia. Pertat prof. Ed. 
C. Collins kiekvieną sergantį pas 
save kvieczia ir praszo atsakyti ant 
szią užklausimą:

Ar gersi girdi ? 
▲r eini niekyn ? 
Ar turi neuralgiją ? 
Ar tavo liežuvis czystest 
Ar odą niežti ?
Ar esi visad* nuilsusiu ?
Ar turi skaudulį galvoj ?
Ar per daug szlrdls mnsza?
Ar turi skaudulį ausyse ir kryžlujt 
Ar esi neramybėj ?
Ar turi pūslės Ilgą? 
ar sergi ant nėrvų? s 
Ar sergi gumbu?
Ar lengvai gali dūsuoti ? 
Ar pilvą po valgiui skauda ? 
Ar turi sąnariuose gėllmę?
Ar turi ant kūno kokius nors papus*, 

kas?
Ar turi serganezią paezlę ir valkus ?

Prof. Ed. C. Collins užsiėmimas 
yra: Kožnam sergancziam rasztu 
ar asabiszkai duoti rod^ ir pagal 
norą visiszkai iszgydyti ir atnau
jinti spėkas.

Prietelystė, kantrybė, inteligen- 
tiszkumas, sąjausmai, greitas pri- 
sitarnavimas, ant galo jo nes p ra
ižomas genimas, yra priežastimi, 
juog ne dykai prof. Ed. C. Collins 
visi praminė

GYVASTIES GELBETOJUM.

P.A.Valentine, ii Araraer A Cs.
BĮ^rria i A a. AmWwsa^g** i3« 68 ROm*

J*sss P.Lyaaa. ii Naasrand Co.
John A tf ssr. ii U. A Yart A Trasti! Cs.
Fradoricb S. Winston, Attoraoy.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spi nduliai vartojami dėl atradimo Ii gos 

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJAVK SZITA IR ATSIINBSZK SU SAVIM.

'V ' V’ Kirkto.. )*.•<•
Jfl J V<«*r. Jo* tari *to**kila*al <r**o-ua 

ealfte. ranAnr** )** tatai pieta!
iiį>4-. K^ktoik* datar varjoj* »>»1 ur* k*

................. ’** •p*»»’-rk<’. Pn*t**k te- m»r-z Zu i\i k*«*>* u ■»••< <•«»** m *******. vs-ta j f r ts.su *■■»> įsus aar*»«ok
GEORGE PUPAU8KI8,

87.3 3»-rd Htreet, CHICAGO, ILE.

GERA RODĄ SILPNIEM IR SERBAM* 
TIEM VYRAM.

** GtydsMigmiAt dWn>
"X dieno* Jok daug lietu*!* 

kurie Itankodami tik- 
ro* dakian./ko.

BB1BI_ _ « !** i.okiau.i.i pet-rik*
Mk-NHl’* >n r»uk»» tokiu daktaru 

kurie vtaat nieko
iod>n.. 

vyriaiku Ilgu, netik 
tw(mditro iiDogui ma* 
itau.io. naodtH. bet dar 
betf.-di.zkai apiplėšta, 
a.z

d ■» t,"? A
■*’

w'u“ Alnolu kur tikrai 
gali rasti teMng* Ir ataakanvila daktaruika pa- 
gelba reikale.

Nemialyk Jog Jutu liga yra net..gydoma dėlto 
kad koki lelcaertel ar ttudeatal tUMlikaliaikuoe* 
i*atltutao*e ar di.pentotaa* negalėjo Ju* Uutrdy- 
Ii. Neaidnok ■prigauti tokiem daktaram kurie už
dedami gydyti dykai Iki Uagyjlmul arta largvdytl 
uitoneju.ia liga ui kokiu* penkių, dobanu. pri
traukia Smogu ir n* tik ka a p!u p*, bet dar labiau 
padidina liga ir apaunkina iugydym*. Joki, ge
ra. Ir auakanti*daktarai negydu dykai, belduo* 
tiktai rodą.

A.1 gydvdama. Ir tlrinedama. vyrUia. liga, ta 
riraium *) metu ne tik ka logavau alaakaneii**- 
»ia praktika, bet p*.iwke man lairaaii. man .to
nam slnoma* gyduole*, tu kurtom aaa teagydSlM 
tnk*t*ncxiiu vyra. tugraZinau Jiem .reikalą, tvir
tuma ir vyriatkuma.

Manoonaat yra Inrengtaa tu vlnsum SOmeta, 
tariu naujausio te .radimo geriaualu* inatramen- 
tua dėl darymo egzaminu, elektrtaikaa gydymui 
matziuat. ir geriausia ant .vieto Roentgeno 
m» spinduliu mauina. »u kuria galima matyti per 
vtea žmogau, kuna ir tokiu bodu atrandu uitl**- 
neiuala* ir pa.lalepu.1*. liga*.

A.r gydau elektra ir gyduolėm. Mano gydymą* 
yra naujautiaa. genau.iat. leuingutuaiaa ir tik- 
riatuia*. Koauam duoda tie*dari>.ka ultikrlal- 
ma nigTdymoir kodna* gali būt .veiku ir tvtrt* 
vyru. Joki, daktare* uetiudlgin* tu manim gy
dyme vyrte.ka Ilgu, ne* a*, toro gyduole, ir būda 
gydymo laikau pualanty te.

A*, teagydau vialtoknlkraujo iUnuodyJlma,>**- 
BU t litu. uAaeneyu>i*> paalapttuga* liga, ir Ilga* 
paeinaneaia* nuo Aagimoat tave iriaMtyknsMt Jate 
gu tari gėlimą kaulu, tvaigima ir .katuteJima gal- 
voa. tkamlejima P« krutinę. Muanu, augam* ir 
•tretiu. gėlimą ar nepapraata plakimą uirdiea. u- 
Syma anty*e ir galvoje, dvvbejima ir vaik.acuK.Ji- 
ma kraujo, pamelinavu.iu* paakiu*, puri k toliu* 
l.puogu*i ant reido ar kūno, gvltoua* pleuta* ar 
runa* ant bile koku* dalie* kuuo.puvimą ar *kau- 
dejitna gerklėj*, uikieieJima viduriu, bjauriu* ir 
beirtu* atpilu., tunkuma ant kojų, indubu.ia* e- 
ki*. Jeigu tetolna tekia laike mėgo ar prto nual- 
aalapinimo. yruru negali miegoti *r ralgyn. Jeigu 
esi ■ uola tai nuvargę* Ir p*U*tantto e*i hnuįirt .|P 
dingą*. nu»imlne«. uiairuplne* ir nuatojea viltie*, 
Xigu lyti*.ko* dėlto yra nutilpney* teip jog Mma 
atlikti vyro pridrryaezia ir neturi vatolaa*. Jrigu 
e»i ftakrvet*. kokia liga, tai ateik ar nuirk paa 
mane, o aaa duoala tetelnga ir tikra rodą dykai.

A*, i.igydaiau liga* karina Smogu yra kenkiąs 
EIS metu ir daugiau*, ir kurtu kyi daktarai ne- 

lengtiaml i..gydyti. pripažino neit.gvdoaiotn.
Am i»<gidau labai trumpame laike .u.i*.lepi

nimą lovoje bemiegant. kurte labai ktepaiin* rr- 
ru*. Jeigu tun minėta klapnta tai at.uiauk ar 
taMyk pa* mane, o likti išgydytu ant viaadoa.

Dr. H.M Boto. 17* & Clark K. kampo Monro* 
SL. antro flora. Chioaga. OL < Mm* et įdaryta* ka* 
diena nuo 0 iki 4. Panedello. .Servdo*. IVtnye.toa 
ir Suhatu* rakarato nuo T iki NedelioJ nuo10 iki L

Turėjau daug gydytojų, bet viskas buvo 
vaitu. Kainas gydytojas mano ligą vis 
kitaip vadindavo ir nė vienas nelszgydė. 
Po suvartojimui-gi prof.. Ed. C. Collins

Raannt pas daktarą, galit raszyt lietuviazkai, ant tokio antraszo

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

niisi'iiu

ts.su
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