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bus tesposgi amerikonų ran
kose ir nauja republika turės 
savo sostapilei pasirinkti kitų 
miestų. Atskyrus tų, kų ati
duoda Suvienytoms Valsti
joms, jiasirodys, kad nauja 
Panamos republika turės vos 
ne vos tiek gyventojų, kiek jų 
yra Lietuvos sostapilėj, Vil
niuje.

Eilipiniški įiasikėlėliai vėl 
labiau subruzdo ir vėl smar
kiau priešinasi amerikonams. 
Dabar pasirodo, kad kovoti 
su pasikėlėliais konstabelių 
pajiegų neužtenka: į morų 
kraštų reikėjo siųsti regulia- 
riškų Amerikos kariumenę. 
Pereitų sauvaitę buvo jau ke
li gana smarkus susirėmimai 

Ipasikėlėlių su amerikoniška 
kariumene. Nieks ne gal 
dar įšpėti, kada ant Filipinų 
kova pasibaigs ir išsiviešpa 
taus tvarka.

Vidurine ir pietine 
A merika.

Pereitų sanvaitę Coiuinbi- 
jos randas atsiuntė į Panamų 
savo komisijų ant tarybų su 
randu naujos, iš Columbijos 
valdybų susitvėrusios. Pana
mos republikos. Stovinti 
p >rte Amerikos kariški laivai 
neleido išlipti ant kranto Co
lumbijos komisorianus; už
kvietė juos ant laivo, kur jie 
susitiko su Panamos komiso 
riais ir žinoma, tokiose san- 
lygose nieko negalima buvo 
nutarti. Amerikos laivyne® 
viršininkas pasiūlė Suvieny
tų Valstijų tarpininkystę 
prie sutaikymo Columbijos 
su Panamos republika, bet 
Columbijos ko m išorių virši
ninkas, jenerolas Reyes, at
metė tokių tarpininkystę. 
Tas ir suprantama, kadangi 
Columbijos ržndas gerai nu
mano, jog tik per Amerikos 
prisidėjimų susitvėrė Pana
mos repnblikajneįstabu todėl, 
jeigu atmetė tukių tarpinin
kystę. kadangi ji ne butų 
bepusiška.

Columbijos laikraščiai pa
talpino, vardu Columbijos 
tautos, atsišaukimų į visus 
Suvienytų Valstijų gyvento
jus, su nurodymu visų į>eik- 
tinų darbų ir intrigų Su
vienytų Valstijų rando, kurs 
savinasi san tokias tiesas, ko
kių ne turi. Pagal padary
tų sutarimų su randu Naujos 
Grenados, iš kurios paskui 
susitvėrė dvi republikos: Ve- 
nezuelė ir Columbija, už tie
sų išsodyti Amerikos karei
vius ant Panamos siaurumos, 
Suvienytų Valstijų randas 
pasižadėjo apginti čielybę 
Naujos Grenados, taigi ir 
Columbijos; dabar Suvieny
tos Valstijos prikalbėjo Pa
namų atsiskirti nuo Colum
bijos ir paskutinei ne dalei- 
džia siųsti kariumenės ant 
suvaldymo pasikėlusios pro
vincijos. Tokiu budu Su
vienytos Valstijos sulaužė 
pirma jų pačių padarytų su
tarimų.

Columbijos prezidentas at 
siuntė į Washingtonų prote 
stų prieš pasielgimų Su
vienytų Valstijų. Ar tie 
protestai, nors butų ir teisin
giausi, pagelbės Columbijai, 
galima abejoti, kadangi Su
vienytų Valstijų randui nei
na apie teisybę, bet vien kad 
žemės plotai abipusiai kana
lo prigulėtų Suvienytoms 
Valstijoms, kur jos galėtų 
elgtiesi, kaip patiks, galėtų 
rengti tvirtynes apgynimui 
kanalo arba ir visiškam už
darymui jo laivams kitų tau
tų, jeigu tų laikytų už nau
dingų.

Ar Columbija ištikro nepa- 
sikėsįs pabandyti su ginklu 
rankoj suvaldyti savo at

Politiszkos žinios.
.-O-

Amerika
Ekonoiųiškos san lygos A- 

menkoj eina niekyn, išgabe
nimas Amerikos ta vorų pra 
deda mažintieji, o kad dirb- 
tutifcšišdirba daugiau išdir
binių. negu reikia užganėdi- 
nimui vietinių reikalų, tai 
atliekamus nėra kur parduo
ti. Amerikos išdirbystę pa
kėlė ne normai iškos sanly 
gos, bet. dideli muitai ant 
išdirbinių kitų kraštų. Iš 
syk, kol kiti kraštai nedasi- 
protėjo Atmokėti Amerikai 
tuom pačiu, ėjo viskas gerai: 
dabar vienog pasirodo, jog 
ėu į>agelba didelių muitų ne 
'galima gerovės palaikyti, ka
dangi kiti kraštai pradeda 
vartoti prieš Ameriką tų patį 
ginklų: Prancūzija pakėlė 
muitus aut visų Amerikos 
ta vorų: tų patį padarė Mas
kolija; reikalaujančios sveti
mos duonos ne visame gali 
Amerikai atmonyti, bet ir tos 
žada pakelti muitus. Ang
liškos kolionijos nelaukia, 
kol Anglija įiakels muitus, 
bet pačios juos pakelia: antai 
Nauja Zelandija uždėjo mui
tus po 20% ta vorų vertės ant 
atgabenamų iš Amerikos ta 
vorų. Per tai ypač plieni
niai ir geležiniai Amerikos 
išdirbimai ne randa svetur 
pirkėjų. Dirbtuvės priver
stos sumažinti produkcijų, 
mažina darbininkų skaitlių, 
o pasitikusiems prie darbo 
mažina algas. Tų patį daro 
medvilnės dirbtuvės.

Negalėdama išnaudoti tvir
tesnių tautų, Amerika sten
giasi nors mažesnes išnaudo
ti, bet ir su toms ne gali be 

«' atsakančio atlyginimo susi
tarti. Už pripažinimų Ame
rikai politiškos ir ekonomiš
kos įtekmės ant Kubos, to 
kršto randas dar pernai pa
reikalavo paliuosavinių Ku
bos prekystai per numažini
mų muitų ant svarbesnių Ku
bos tavorų. gabenamų į Su
vienytas Valstijas. Su užga- 
nėdinimu kubiečių Washing- 
tono senatas nesiskubino, ati
dėjo tų klausymų ant šių me
tų. Šįmet prezidentas Roo- 
sevelt, bijodamas, kad per 
senatorių užsispyrimų ne nu
stotų įtekmės ant Kubos, pa
naujino reikalavimų,kad Ku
bai butų pripažinti paliuosa- 
mai prekystėj. Terp senato
rių ne truko priešininkų pa- 
liuosavimų, bet visgi didesnė 

, dalis pasirodė protingesnių.
Paliuosavimai priimti 335 

' balsais; priešingų buvo 21.
Amerikos randas ne dykai 

mat remia atsiskyrusių nuo 
Columbijos Panamos republi- 
kų; ne dykai pasiskubino su 
jos pripažinimu už neprigul- 
niingų viešpatystę. Ne lau
kė jis, kol kitos viešpatystės 
pripažįs Panamų už neprigul - 
mingų viešpatystę, bet pada
rė jau sutarimų su tuom tar 
piniu naujos republikos ran
du reikaluose Panamos kana
lą Silpna, mažutėlė naujai 
susitvėrusi Panamos republi- 
ka, už pažadėjimų pagelbos, 
jeigu Columbija pasikėsintų 
jų suvaldyti, piipažino Su
vienytoms ' Valstijoms visas 
tas privilegijas, kokių jos 
reikalavo antPanamossiauru- 
mos. - Pagal sutarimų su Pa
namos, Suvienytų Valstijų 
pripažintu pasiutiniu: Su
vienytos Valstijos užmoka 
Panamai 9—10 milijonų do- 
liarų, o už tai gauna plotų 
žemės 10 mylių platų abipu
siai rengiamo Panamos kana
lo, kuris sujungs Atlan- 
tiškų su Didžiuoju oceanu; 
miestai Panama ir Colon

tikro neišvengiama; kada ji 
vienog užgims, dabar, ar už 
kelių metų, to negalima ži
noti.

Japonija stengiasi prieš 
Maskolijų Chinus sukelti; ir 
Maskolija reikalavo, kad už
gimus karei, Chinai eitų iš 
vien su maskoliais; kadangi 
Chinų randas ant to nesuti
ko, bet pradėjo tarties! bu 
Japonija, tai maskoliai vėl su 
savu kareiviais užėmė Man- 
dzurijos miestų Mugdenų, 
iš kur išvijo chiuiškus karei
vius.

Balkanų puNsaliN.
Padėjimas naujo Serbijos 

karaliaus nevertas pavydėji
mo. Apturėjęs sostų per ma
lonę žmogžudžių oficierų, kad 
ant jo galėtų užsilaikyti, tu
ri geri n tiesi savo geradė- 
jnms; ant jų priderančio ap
dovanojimo trūksta karaliai 
pinigų, kadangi užėmęs so
stų. rado vieš| «t ystė.4 iždų 
tuščių. Randas j ieškojo pas
kolų* svetur, bet nįekuĮ* ne 
gavo. ' Kreipėsi prie vienos 
asekuracijos draugystės, siū
lydamas, kaipo grebežių ase- 
kuravimų gyvasties kara
liaus, bet draugystė atsisakė 
a-e-kuruoti gyvastį Serbijos 
valdoną Be pinigų sunku 
kraštų valdyti, gyventoja! 
dusyk mokesčių mokėti ne 
nori.

Macedonijoj, kaip pereitų 
sanvaitę apreiškė įtasikėlėlių 
vadovas Sasaruv, teip ir atai 
tiko: pasikėlė! iai subruzdo 
vėl smarkiau prieš Turkijos 
valdžių kovoti. Dabar tas 
atseina lengviau,kadangiTur- 
kija paleido namon beveik 
pusę sutrauktų į Macedonijų 
kareivių.

Pereitų sanvaitę turkiška 
kariumenė turėjo gana smar
kų susirėmimų su pasikėlė- 
liais netoli Spatovo. Risis 
pasi kėlėlia i pasitraukė, bet 
mūšyje turkai nužudė 81 už
muštų kareivį, o 47 pašau
tus. Iš to jau matyt, kad 
mušis turėjo būt gana smar
kus.

M

Anglija.
Anglijoj lankėsi ^Italijos 

karalius, kur jį priėmė labai 
širdingai. Savo kalboj ka
ralių® išreiškė, jog Italijos ir 
Anglijos politiški siekiai yra 
vienoki. Laikraščiai garsi
na, jog terp Italijos ir Angli
jos likosi, laike atsilankymo 
karaliaus, įdarytas sutari
mas, pagal kurį: užgimusius 
nesutikimus šitos viešpaty
stės pasižada atiduoti ant iš
rišimo santaikos sudui.

Atsilankymų Italijos kara
liau? Anglijos laikraščiai 
bandė sunaudoti ant gazdini- 
mo Vokietijos ir Maskolijos, 
tvirtindami, buk iš Anglijos, 
Prancūzijos ir Italijos likosi 
sutvertas ryšis. Tam vienog 
tuojau užgynė Prancūzijos ir 
Italijos randai. Prancūzija 
pasilieka prie susirišimo su 
Maskolija, o Italija su Vo
kietija, o Anglija yra vie
na, be draugų ir padėtojų.

siskyrusių provincijų, to ne 
galima žinoti. Išeinanti Co 
lumbijoj laikraščiai šaukia į 
karę, reikalauja, kad ant su
valdymo Panamos butų išsių
sta kariumene. ne įtaisant, 
kas iš to užgims, kad ir karė 
su Suvienytoms Valsti
joms. Kare gazdina ir ran
das Columbijos; bet ar ištik
ro išdrįs jų pradėti, tų paro
dys ateitis. Žinios ateinan
čios iš Columbijos sostapilės 
yra cenzūruojamos, todėl ne
galima tikros teisybės žinoti; 
randas neperleidžia nė jokių 
jam nepatinkančių telegra
mų. Matyt todėl, kad ran
das kų nors slepia.

Prie Panamos nori prisidė
ti dar dvi Columbijos provin
cijos, bet randas naujos re 
publikos nenori priimti, ka
dangi tos provincijos leng
vai pasiekiamos Columbijos 
kariumenės, ant Panamos 
siaurumos, kol įnirtus gina 
Amerikos kariški laivai. Co
li) m bijos kariumeuei prisi
griebti ne lengva.

Repnblikoj San Domingo 
dar revoliucijonieriai galuti
nai no apvaldė visos republi
kos. Buvusio rando šalinin
kai laikosi dar krašto sostą- 
pilėj. kurių iš visų purių ap
stojo revoliucijonieriai. Pe
reitų sanvaitę jie bandė į»er 
šturmų veržti miestų, bet ke
lis užpuolimus ginanti mie
stų numušė. Prancūzai nuo 
stovinčių porte kariškų lai
vų išsodino prancūziškus ka
reivius ant apgynimo pran
cūziško pasiuntinio ir gyve
nančių mieste San Domingo 
prancūzų. Dabar mūšiai aį>- 
sistojo ir prasidėjo tarybos.

Rytine Azija
Apie stovį dalykų Rytinėj 

Azijoj, apie prietikius terp 
Maskolijos ir Japonijos vis 
prieštaraujančios ateina ži
nios, žiūrint ant to. iš kur 
jos ateina Prancūziški ir 
maskoliški laikraščiai garsi
na raminančias žinias, ka
dangi kitaip Sitų kraštų pro
centinės įiopieros nupultų ir 
per tai atseitų milijonus žu
dyti be karės. Užtai angliški 
laikraščiai nuolatai prana
šauja karę, kurios buk iš
vengti ne galima. Ir Angli
jos vienog laikraščiams ne 
galima tikėti, kadangi tik 
ant Anglijos naudos išeina, 
jeigu Maskolija kų žudo; vis
gi Maskolija yra svarbiausia 
Anglijos priešininkė, kuri 
be karės naikina ir griauja 
Anglijos ' įtekmę Azijoj: 
iš Chinų spėjo beveik 
su visu Anglijos įtek
mę išstumti. Ginti jų su 
ginklu Anglija ne išdrysta, 
tai nors kitokiais budais 
stengiasi savo priešininkei 
kenkti.

Jeigu todėl nė angliškų, 
nė prancūziškų ir maskoliškų 
laikraščių žinioms ne galima 
tikėti, tai reikia priimti, kad 
teisybė yra viduryj, tarpe 
dviejų prieštaraujančių ži
nių. Rodosi, kad teip yra 
ištikro. Tarybos terp Japo
nijos ir Maskolijos vedamos 
yra be pertrūkio; kadangi 
jos teip ilgai usi velka, tai ma
tyt besitariančios pusės ne 
gali susitaikyti. Tuom tar
pu abudu besitarianti kraš
tai drutina savo kariškas pa 
jiegas, kadangi gerii žino, 
jog geriausiai nuolankumų 
priešo galima apturėti tik tu
rint ant parėmimo savo rei
kalavimų skaitlingų kariu
menę. Kas iš tarybų už
gims, dabar įspėti ne galima. 
Gal užgimti karė, o gal šiuom 
tarpu pasiseks jų toliau nu
stumti. Ateitėj terp Japo
nijos ir Maskolijos karė iš

| Vilniaus beturčių užvaiz
do® sąnarius likosi išrinkti: 
Montvila. Podjakonov, Dmo- 
chovski, Strumillo. Ponia
tovskį, Gruzovski, Baginski 
ir Lukaševič.

Kelių užveizda- nutarė ant 
visų didesnių stacijų atidary
ti telegrafistų mokyklas, į 
kurias priims 10% merginų.

Vilniaus Mariniškų mer
gaičių institutų lankė pernai 
368 mergaitės, iš jų 67% bu
vo stačiatikių. 21% katali
kių, 6% žydelkaičių, likusių 
dalį trėrė protestonės ir ma- 
b ome ton ės.

•

Iš Vilniau* gub.
Pirmoje pusėj sj>alių mė

nesio Vilniaus gub. buvo 27 
gaisrai, kuriė užgimė: nuo 
neatsargumo 2, nuo negerai 
įtaisytų kaminų 3,nuo pade
gimo 1 ir nuo nežinomų prie
žasčių 21. Visuose tuose at
sitikimuose ugnelė pridirbo 
blėdies ant 40000 rubl.

Netikėtų mirčių buvo 4. 
patžudyačių 2. vaikžudystė 1, 
užmušystos 2. V’agystų įm- 
pildyta 12, daigtų įiavogė 
už 2000 rubl., gatavų pinigų 
507 rubl.

Arklių pavogė: Trakų pav.- 
16, Lydos 3, Aštnėnų l,8ven- 

,tėnų 1. Vileikos 2. Dianos 1, 
išviso 24.

In Disnos, Vilniaus gub.
šiųmetinis užderėjimas lau

kuose buvo šitame pavietyj 
ne geriausias. Pavasary j 
ūkininkai užsėjo laukus su 
įsiskolinta sėkla. Ant mai
sto ūkininkams išdalino vi
sus javus, supiltus valsčių 
krautuvėse. ’ kadangi mat ir 
pernai surinktų nuo laukų 
javų aut maisto neužteko. 
Sugrąžinus paskolų valsčių 
krautuvėms, surinktų nuo 
laukų javų ūkininkams neliks 
ant ]>ardavimo, neuž
teks ir ant maisto iki pjutei. 
Bulves šįmet su visu prapuo
lė, nesurinko jų nė sėklos. 
Reiks todėl suteikti ūkinin
kams kokį nors uždarbį, kad 
a|>aaugoti juos nuo hado. 
Darbo butų, jeigu tik ran
das ant to duotų pingų: vi 
šame pavietyj nėra nė jokio 
plianto, ant suteikimo ūki
ninkams uždarbių randas ga
lėtų nupilti kokį bent vienų 
pliantų; visi keliai pavietyj 
netikę.

Užstojus rudeniui, smar
kiau subruzdo šitame įiavietyj 
arkliavagiai, jie dabar drą
siau varo savo netikusį ama
tų.

Iš Šventėn^, Vilniaus gab.
Netoli*nuo Čia, kaime Azu- 

baluose, Lingmanų valsčiu
je, namuose ūkininko Do- 
veikio užtiko pinigų dirbtu
vę. Rado kvarmas iškirptas 
beržinėse pintyse ir padirb
tus pinigus po 50 kap. De
veikis prisipažino ir likosi 
suareštuotas.

Kaime Zasviriuose, Šven- 
tėnų pavietyj, sudegė kluo
nai maskoliškos klebonijos, 
o juose šiųmetiniai popo ja
vai. Blėdį gaisro padarytų 
skaito ant 4000 r. Mena, kad 
gaisras užgimė nuo padegi
mo, bet kas galėjo padegti, 
to nesusekė.

18 VerchovNko valsčiau?, 
Vilniaus gub

Dėl prasto apdirbimo lau
kų, ūkininkai šito valsčiaus 
nesurenka tiek javų, kad to 
užtektų ant prasimaitinimo; 
daugumui ūkininkų užten
ka duonos vos ne vos iki Ve
lykų, kiti ant kalėdų jau su
valgo tų, kų surenka nuo 
laukų. Kaip gi jie prasimai
tina? Paprastai skursta ir 

Isz Lietuvos.

Iš Vilniaus.
Prie Vilniaus mokslinio 

apskričio yra dabar trįs liuo- 
sos stipendijos besimokinan
tiems iš užrašo BartoševiČie- 
nės.

Į Vilniaus archyvų likosi 
pergabenti seni istoriški ak
tai iš Vitebsko archyvo. Ak
tai tie telpa 357 didelėse 
skryniose.

Netoli Vilniaus, bėgantis 
į Minsku trūkis, pervažiavo 
einančių šenims senelę ir už
mušė jų ant vietos.

baduoja, kadangi ant vietos 
nė jokių pašalinių uždarbių 
nėra. Kada pabaigia duonų, 
veža į miestų ant įmrdavimo 
bulves, o už gautus pinigus 
įierka miltų, druskos, ir alie
jaus. Kada paliaigia bulves, 
gabena ant pardavimo kiau
les, avis, vištas. Gyventojų 
pagirių padėjimai geresnis, 
kadangi gali nugabenu;nors 
kada ne kada į miestų veži
mų malkų. Reikia pridurti, 
kad ne visi ūkininkai augina 
daržoves, ųe vienam net ko
pūstus reikia pirkti mieste. 
Užtai pupų ir žirnių čianykš- 
čiai ūkininkai turi pakakti
nai.

Iš Lietuviško Krašto, 
Grodno gub.

12 d. spalių 6000 žydų su
sirinko į girių, netoli miesto 
ant įiasirodavijimo. Aplin
kiniai ūkininkai, įiamatę 
pulkų žydų girioj, pranešė 
apie tai žandarams. Val
džios išsiuntė Aimtų kareivių 
ir persi rėdžiusius už kaimie
čius žandarus ir policistus. 
Kareiviai a į įsiautė žydiškm- 
revoliucijonierius, nes susi
rinkę girioj buvo revoliucijo- 
nieriai. Žydai, įiarnatę ka
ri nmenę, stengėsi paliegti, 
bet visgi pasisekė suareštuoti 
<»8’ypatas, o tame^skaitliuje 
20 moterų.

18 d. spalių Brante, sesijoj 
Grodno a|>skjričio sūdo, buvo 
įierkratinėjima pro v a 22 ark 
liavagių. Liudininkų pa- 
šaukta buvo 242. Sūdo rui
muose visi pašaukti negalėjo 
patilpti, todėl sūdąs atsibuvo 
miesto teatre. Prisaikiutie- 
jie sudžios buvo aplinkiniai 
ūkininkai, terp jų buvo ir 
nemokanti nė rašyti, nė 
skaityti.

iš kaunu.
Kauno IUa i vystės Komite

tas rengiasi mieste atidaryti 
vyriškų nedelinę mokyklų 
prie teip vadinamo ..Liaudės 
Namo”; apart to ketina prie 
to namo pa rengti ir tiesda- 
riškų biurų.kur turinti provas 
galės advokatų rodos įiasi- 
klausti.

Iš Telšių, kaunu gub.
Pagal paskutines žinias. 

Telšių katalikiškoj vysku
pystėj yra: 19 dekanatų, 
esančių 7 paviečiuose Kauno 
ir Kuršės gubernijose. Vi
soj vyskupystėj yra 218 pa
rapijinių bažnyčių, 143 fili- 
jališkos ir 624 kunigai. Pa- 
rapijonų katalikų yra 1258- 
052, o tame 1171555 Kauno 
gubernijoj. Katalikiški klioš- 
toriai yra: bernardinų Kre
tingoj, uždėtas 1610 metuo
se; dabar jame yra 6 zoko- 
įlinkai. Kauno benediktinių 
klioštoriuje yra 12 minyškų, 
o Kražių katarinių kliošto- 
riuj 5 minyškos. Kauno ka
talikiškoj dvasiškoj semina
rijoj pereituose metuose bu
vo 84 klierikai. Seniausia 
bažnyčia yra Keidainiuose: 
ji pastatyta kryžiokų laikuo
se, kada lietuviai buvo stab
meldžiais.

Iš Lucino, Vitebsko gub.
22 d. spalių, prašalintas 

nuo vietos Lucino uriadnin- 
kas Dorofejenko šovė du kar
tu į paviečio viršininkų Stu- 
artų, norėdamas atker
šyti už prašalinimų nuo vie
tos. Šūvis pataikė į šonų, 
bet kad pajiega jo buvo men
ka, tai kulka pramušė vien 
ploščių ir jo pamušalų, načel- 
ninko visai ne užgavo.

Iš Minsko.
Už nemokėjimų skolų, už

trauktų Vilniaus žemiškame 
banke, paskirta ant priversti

no pardavimo: Minske 29 na
mai už skolas 450000 rubl., 
pavietyj 18 dvarų už 140000 
rubl. Mieste Borisove* 11 
namų už 31000 rubl. pavietyj 
tiek jau dvarų už 260000 r. 
Babruiske 4 namai už 28600 
rubl., pavietyj 17 dvarų už 
625000 rubl. Igumeno pav. 
8 dvarai už 115000 rubl. Mie
ste Pinske 19 namų už 72000 
rubl., įavietyj 4 dvarai už 
110000 rubl. Mozyriuj 11 
namų už 60000 rubl.. pavie
tyj 3 dvarai už 567000 rubl. 
Riečicos pav. 6 dvarai už 
270000 rubl. Naumiestelio 
pav. 14 dvarų už 463000 rub. 
Slucko |>av. 5 dvarai už 345- 
000 rubl.

Iš Grodno.
' Pabaigoj šių metų Grodne 

atsibus susivažiavimas visos 
Maskolijos rabinų, aut apkal
bėjimo visokių žydus aki
nančių klausymų. Maskoliš
ka viliąsis ministerija davė 
jau ant to savo pritarimų ir 
daleido rabinams susi važiuo
ti.

Iš Rygos
Pereituose metuose, iš Lu- 

bekos. ant laivo ..Deutscb- 
land’’, atkako į Rygų ameri
koniškas pavaldinys Jonas 
\Sapper. Maskoliškos val
džios susekė, kad jis yra iš
eivy® iš lorkeno valsčiaus; 
išėjo ir priėmė svetimo kraš
to ukesystę be da leidimo 
maskoliškų va Idaių. Rygo> 
apskričio sūdąs nusprendė 
už tai Wapį>erų ant amžino 
išvijimo iš Maskolijos, be tie
sos ka/ia nors čia, ka<i ir su 
svarbiausiais reikalais.atkak
ti.

Cianykštė Lietuviška Su
šelpiamoji Dr-tė, 27 d. rugsė- 
Jo .-ių metu, pa rengė vakarą 
su teatrališku perstatymu ir 
tautiškoms lietuviškoms dai
noms; po teatrui ir dainų 
buvo balius. Žmonių susi
rinko daug, visos sėdynė?- 
buvo Išparduotos. Ant sa
lės galima buvo patikti ly
giai -įiaprastus darbininkus, 
kaip ir baigusius augščiau- 
sius mokslus. Perstatytas 
buvo veikalas „ Amerika Pir
tyje’’. Perstatymas nusida
vė labai gerai, nes aktoriai 
nieko nesigailėjo ant išsimo
kinimo gerai savo rolių. La
biausiai vienog susirinku 
siems patiko tautiškos dai
nos. Chorų, susidedantį iš 
52 ypatų, dirigavo p. Visoc
kis.

Paskui buvo balius. Ant 
baliaus tvarka buvo kuo ge
riausia. Apart lietuvių vi
sokių luomų, buvo ir lenkai, 
bet jų buvo nedaug. Visur 
buvo girdėt lietuviška kal
ba. Dr-tės viršininkas, už
klaustas lenkiškai, atsakinė
jo tik lietuviškai; pirmsedžiu 
yra inžinierius Maciejauskas. 
Gerai, kad iš lietuviškų 
draugysčių varoma lankau 
svetima kalba.

Už tikietus įėmimų buvo 
555 rubl. 95 kap.; išdavimų 
815 rubl. 64 kap., tai gryno 
pelno liko 240 rub. 31 kap. 
Draugystės kasoj yra 14144 
rub. 95 kap. Kitas vakaras 
ir balius bus 22 d. lapkričio 
Latvių naujame teatre ant 
Romanovo gatvės.

Įsiviešpatavusi lietuviška 
dvasia Lietuvių Sušelpiamo- 
joj Dr-tėj labai nepatinka 
lenkams. Kad išardyti lie
tuviškų Dr-tę, lenkai uždėjo 
lenkiškų p. v. „Pščola”irį 
jų visokiais budais kunigai, 
net per pamokslus ragino lie
tuvius rašytiesi, už mirusius 
sąnarius žadėjo net dykai 
laikyti mišias. Lietuvių vie
nog ne patraukė, kadangi

čianykščiai lietuviai supran- 
|ta jau. kad jie ne lenkai. 
Lenkai traukė prie savę lie
tuvius rengdami balius, bet 
Ir tas didelės naudos ne atga
beno. ,

Dabar ir čianykščiai kuni
gai paliovė rėmę lenkus, ka
dangi čianykščiai lenkeliai 
ištikro elgiasi ne laliai pagir
tinai. Paskirtose dienoaė 

I bažnyčioj atsibu va' lietuviš
kos dievmaldyatos ir j>amoks
lai.

X. X.

Maskoliška kolionizacįja 
Lietuvoj.

Jau buvo paminėta, jog 
Vilniaus jeneral gubernato
rius užmanė, su pagelbaUkiš- 
kojo Banko, kolionizuoli 
maskoliais Žemaitiją. Ir iš
tikro, dėl prilankomo, ar gal 
dėl menkos doriškos vertė® 
Lietuvos dvarponių, tas Vil- 

I niaus jeneral gubernatoriui 
gana sekai. Dvarų Pavalgi- 

i nes, Telšių pav., turintį 1100 
įdesiantinų geros žemės, su 
Į pagelba ūkiškojo banko pir- 
į ko 36 mažrusių šeimynos iš 
I Černigovo gubernijos: mokė
jo po 75 rub. už desiatinų; 
dvaras tas prigulėjo jenero- 
lui Strandmanui. Ūkiškasis 
bankas, ant- išdalinimo terp 
partrauktų į Žemaitiją mas
kolių ūkininkų, pirko dvarų 
Jozefovų nuo grafo Kaiser- 
lingo, turintį 1500 destatinų; 
dvarų Krėstus, užimantį 700 
desiatinų, nuo jenerolo Lav- 
rovo. Kadangi Lietuvoj 
daug yra dvarų prigulinčių 
maskoliams, tai jų netruks; 
klausymas tik, ar į Žemaitiją 
įgabenti maskoliški ūkininkai 
ilgai galės čia užsilikti? Tas 
įjaeis nuo lietuvių supratimo. 
Lietuviai ne privalo užmirš
ti, kad valdžios gabena į Lie
tuvą maskolius ant apsilpni- 
nimo lietuvių, todėl masko
liški kolionistai yra lietuvių 
priešai. Jeigu lietuviai tų 
supras, valdžių įmrgabenti 
maskoliški ūkininkai ne ga
lės gyventi terp neprilankių 
sau Lietuvos gyventojų, tu
rės kraustytiesi ten, iš kur 
atėjo.

Iš Krušų Lietuvos.
Kaip praneša Tilžės „Nau

ja Lietuviška Ceitunga,” plia- 
nas naujo geležinio tilto per 
Nemuną ties Tilže yra rašti- 
nyčioj vandens Buda vo
nių Tilžėj ir jį gali kiekvie
nas apžiūrėti. Ilgis tilto bus 
415 metrų, įdotis 11,25 
metro. Tiltas tas bus ant 
plianto nuo Tilžės į Taura
gę-

Klaipėdoj išimtininkas Jo
nas Balcas ir Pranciškus Pet
kus įiateko po sudu už netei
sių prisiegų.

Kybartuose, maskoliškoj 
pusėj, ties Eitkūnais, likosi 
suareštuoti du maskoliškos 
muitinyčios urėdninkai, už 
gabenimų į Maskolijų užru- 
bežiuose išleistų revoliucijo- 
nieriškų raštų. Jų gyveni
me padarė kratų ir ištikro 
rado daug visokių priešingų 
maskoliškoms valdžioms raš
tų. Be sūdo juos išgabeno į 
Peterburgo tvirtynės kalėji
mui Matyt buvo užskųsta.

Paskutinėj sanvaitėj spa
lių mėnesio už javus mokėjo 
Tilžėj: už 100 kyliogramų 
kviečių 14,74—16—60 Mk., 
rugių 12.90—14.50 M k., mie
žių 12.75—13.55 Mk., avižų 
10.90—12.35 Mk., baltųjų 
žirnių iki 21 Mk., bulvių 4 
Mk., šieno 4 Mk., šiaudų 
3,60 Mk.

Klaipėdoj mokėjo: už šėpe- 
lį kviečių 5.94—6.20 Mk., 
rugių 4.05—5.20 Mk., mie
žių 4.70—5.55 Mk., avižų



2.75—3.00 Mk., žirnių 8.00 
—9.00 Mk, ropučių 1.70— 
2.00 Mk. Ui 100 svarų šiau
dų 1.60—^80 Mk., šieno 
1-60—2.00 Mk. Ui svarų 
sviesto 0.90—1.00 Mk. Ui 
kapų kiaušinių 3.60 Mk.

Iš Glnsgovu, Škotijoj.
1 d. lapkričio atsibuvo čia 

krikštynos pas J. Bučinskų, 
kuris užsikviete didelį sve
čių būrelį apvaikščioti sū
naus Alfonso krikštynas. 
Svečiai kalbėjo apie visokius 
reikalus. Besilinksminant, 
p. Dalbokas užsiminė apie 
musų nelaimingus brolius, 
maskoliškų valdžių ištremtus 
iš tėvynės į šaltus Maskolijos 
tirus, kur iie kenčia vargų ir 
badų, atskirti nuo brolių ir 
seserų tėvynėj. Mes, pri- 
jausdami tiems nelaimiu 
giems musų darbininkams, 
paaukavome 11 stilingų (pra
valęs aukautojų ir jų au
kos pakvituotos kitoj vietoj. 
Rd), pinigus siunčiame į, Lie
tuvos” redakcijų. Nors tai 
ir menka auka, bet jeigu 
musų broliai visur, prie kiek
vienos progos, nors po tiek 
sudėtų daug musų kauki uti
nių sušelpti galėtume.

A. Mca.

le su 30 pasažierių garlaivys Dis- o jeigu neturėsime inteligentų, vis- 
covery” ir į paskirtą vietą ne atė- kas turės pult žemyn. Nesitikėki-

Isz Amerikos.
Partiavinejo urėdus.

Omaha.. NjTbr. Washingtono 
senato sąnarys,senatorius Dietrich, 
pateko po sudu. Jis ' apskųstas, 
jog už pinigus pardavė vietą 
pačto perdėtinio mieste Hastings, 
Nebr., Jokūbui Fiscberiui. Ne 
vienas vienog Fischer už pinigus 
yra urėdą pirkęs; gerai jieškant, 
tokių Amerikoj rastume gal dau
giau.

Naujos vario kastynea.
Marinette, Wis. 30 mylių nuo 

Menominee, netoli Carney, "štete 
Michigan, rado didelius vario plo
tus. Susitvėrė jau kompanija, ku
ri parengs čia vario kastynes. Mat 
vario prekės dabar, dėl didelio jo 
reikalavimo, visame sviete paki
lo. *

Ateiviai atkakęiu Kanada.
Iš Europos pereituose metuose 

'• į Kanadą atkako ne daugiausiai 
ateivių, bet užtai iš Suvienytų Val- 

'• stijų atkako jų su viršum 70000, 
daugiausiai farmerių, kurie nusi
pirko farmas provincijose: Manito- 
boj, Asinibojoj, Saskatchewan ir 
Albertinoj,.

šaitanu (laužytoja pas preziden
tą.

Washington, D. C. Garsi sa
liutų daužytoja, Carrie Nation, 19 
d. lapkričio atėjo į prezidento rū
mą ir rėkaudama, reikalavo, kad 
ją nuvestų pas prezidentą Roose- 
veltą. Paskui nuėjo ant senato 
susirinkimo ir ten triukšmą pakė
lė. Ant galo garsią moteriškę su
areštavo ir nugabeno ant polici
jos. *

Iszeiviai užsnigti.,
Missoula, Mont. Trout Creek 

distrikte, Montanoj, užsnigo čielą 
partiją emigrantų, kurie, negalėda
mi išsiliuosuoti iš sniego, ’ didelį 
vargą kenčia; daugelis užsnigtų ne 
turi nė jokio valgio.

Vis tai ne gerai.
Buvęs New Yorko porto emi

grantų užveizdos viršininkas Mc 
Sweeney likosi nuo vietos praša
lintas, ant jo vietos užstojo koksai 
Williams. McSweeney įstengė 
bent nuo visų apkaltjnimųpasiliuo- 
suoti. Visus dokumentus paliko 
skrynutėj ir prašė savo įpėdinio 
persiųsti juos pagal paduotą ant
rašą. Tuom tarpu, kaip tvirtina 
McSweeney, jo siuntiniai bkosi a- 
tidaryti ir visi dokumentai, net 
privatiški laiškai jo pačios,’ tapo 
perskaityti. To nieks ne paskai
tys už pagyrimo vertą darbą. Gal 
būt, kad McSweeney. ir ne geriau
sias buvo žmogus, bet nieks ne tu
ri tiesos knistiesi jo privatiškuose 
dalykuose, nieks ne turi tiesos 

, peržiūrinėti jo siuntinius, jeigu sy
kį priėmė ir pažadėjo pasiųsti, kur 
reikia. Matyt Amerikos urėdnin- 
kai visai ne gali atskirti doro nuo 
ne doro darbo.

j '. -
Apkaltina Amerikos Jenerola.
Wa§hington, D.C. Senato ko

misijoj majoras Rathbone apreiš
kė, jog laike valdymo ant Kubos, 
jenerolas Wood ėmė pinigus nuo 
Havanos lošimo urvų. Teiposgi 
jis išdavinėjo priešingus tiesoms 
prisakymus Kubos sudams; drau
gavo su buvusiais nusidėjėliais. 
Jeigu tai teisybė, tai ištikto prezi
dento Roosevelto draugas vertas 
butų paniekos.

Prapuolė garlaivys
Seattlž, Wash. 14 d. spalių 
Notre, Alaskoj, išplaukė į Seatt-

jo. Mena, kad garlaivys. su vi
sais buvusiais ant jo žmonėms, pa
skendo. Garlaivys “Excelsior”, 
išplaukęs iš Nome vėliau, ant jūrių 
patiko tuščią valtį su vardu “Dis- 
covery”, matomai nuo paskendusio 
garlaivio nuleistą į jūres.

Kunigai auaimuHM
Whiting, Ind. Buvo čia viena 

stačiatikiška ar gal unijotų para
pija. Neseniai užsidėjo katalikiš
ka ir nuo to laiko prisidėjo nesuti
kimai terp parapijonų ir abiejų 
kunigų. Pereitą sanvaitę grekiŠ- 
kasis,taigi stačiatikiškasis kunigas, 
patikęs ant ulyčios katalikiškąjį, 
išmušė jam su kumščia porą dantų. 
Nelabai tai gražus paveikslas pa- 
rapijonams. Dabar dar kunigai 
susiprovos.

Užgriuvo darbininkių.
Youngstown, Oh. Besidarbuo

jant srutų kanale, užgriuvo 6 dar
bininkus italijonus; 3 iš jų likosi 
užmušti, o du teip sunkiai sužeis
ti. kad nėra vilties ant jų išgiji
mo.

Gaisrai
Philadelphia, Pa. Sudegė Čia 

krautuvės “Philadelphia Straw 
Board Co.” Blėdį ugnies padary
tą skaito ant pusės milijono dolia- 
rių.

Louisville, Kv. Sudegė Čia 
masonų žinyčia ir Hopkinso teat
ras. Blėdį ugnies padarytą skaito 
ant 300000 dol.

Butler, Pa. Sudegė čia Park 
teatras, Central hotelis, ir kelios 
kitos triobos. Blėdį ugnies pada
rytą skaito ant ant 300000 dol. 
Prie gesinimo nugriuvusios sienos 
trįs ugnagesiai likosi sunkiai su
žeisti. . .

Columbus, N. K. Sudegė čia 
beturčių namai. Ugnyje pražuvo 
ir 4 priglausti tuose namuose be
turčiai.

. Ezpliozijoa.
Sharon, Mich. Vienoje krau

tuvėj atsitiko čia dinamito explio- 
zija, kurios 3 vyriškiai likosi už
mušti, o vienas mirtinai sužeis
tas.

Isz darbo lauko.
5 New York; Dirbtuvėse: Re- 

ading Iron Co. Danvilley, Pa., 
Scranton Both Co., Boonton Iron 
& Steel Co., Diamont State Steel 
Co., Wilmington, Del., New Ha- 
ven Ironn & Steel Co., Kinsely 
Iron & Machine Co. Cantone.Mas. 
ir West End Kolling Co. Lebano- 
ne, Pa. sumažino produkciją ant 
pusės ir pei tai reiki joms tik pu
sės dabartinio darbininkų skait- 
liaus; 10000 darbininkų atliks.

5 Wilkesbarre,Pa. Pasibaigė 
štraikas minkštųjų anglių kautynė
se Snowshoe. Kompanija sutiko 
mokėti darbininkams dirbantiems 
giliai po 66c. nuo tonos, o augštai 
po-60c.; nuo balandžio mėnesio 
ateinančių metų mokės po 66 cen
tus.

r Halifax, N. S. Dominion 
Iron & Steel Co., turinti dirbtuves 
mieste Sydney, prapešė.jog numa
žina algas tarnaujančių ant 10 iki 
30%. Darbininkai iš geros valios 
ant to nesutinka,todėl čia turės už
gimti štraikai.

• 1 Phoenixville, Pa. Likosi 
uždarytos kelios dalys dirbtuvių 
Phoenix Iron Co. Pertai 800 dar
bininkų neteko darbo.

5 Philadelphia, Pa. Pirštinių 
dirbtuvės Mathieu Co. likosi užda
rytos dėl štraiko ant štukų dirban
čių darbininkų. Per tai 700 mote
rų ir vyrų neteko darbo.

me, kad mus kiti nuves (zokonin- 
kės, partrauktos iš Šveicarijos ar 
kitokios dirbs ant savo ypatiškos 
naudos ir naudos kunigų). Jeigu 
mes nenorime savo tautos myrio, 
tai turime tvert draugystės “Auš
ros” kuopas kiekviename kampe
lyje apgyventame lietuvių, daryt 
kolektas ant visokių susirinkimų, 
rengti balius ir koncertus ant nau
dos moksląeivių, tada mes tautą 
pakelsim, kada turėsime inteligen
tus, o inteligentu nieks ne gal būt 
be moks'o, mokslo ne galima įgyt1 
be pinigų, tai turim ir žiūrėt kaip pa
kaktinai pinigų surinkt.

Buvęs ant puotos.
Iš AiboniiL Conn

15 d. š. mėn. lenkai laikė mass- 
mitingą, norėdami sutverti nepri- 
gulmingą parapiją. Susirinko 
diktas būrelis lenkų, pribuvo ir 
kun. O., norėdams sutverti nepri- 
gulmingą parapiją. šaukė, kaip 
mokėjo ir aiškino reikalą nepr. 
baž., o žmonės tyčiojosi ir po ilgų 
prakalbų, lenkai teip įpyko, arti
nosi prie sakyklos ir jau butų^nu- 
traukę kun., jeigu ne svetainės sa
vininkas, kuris visus išvijo laukan. 
Girdėt,kad ir lietuvius'kalbina prie 
nepr. parap.
j Čia Ansonijoje eina lenktynės 
terp parapijonų: lenkai Rym. Kat. 
prigul. nori pirkti bažnyčią, jau 
pliacių pirko Derby, bet ansonie- 
čiai sako, kad per toli.

Lenkai Rymo kat. dar labiaus 
kalbina lietuvius prie savo parapi
jos.

Lluciperius.
Iš Pliiladelptiiii, Pa.

9 d. šio mėnesio vienas Phila- 
delphios išmistus lietuvis kėlė ves
tuves. Kad atsiginti nuo ne pra
šytų svečių, ėmė nuo norinčių ant 
vestuvių ateiti po 5 dol. įžangos. 
Kaip žmonės pasakoja, gerą pada
rė su tuom biznį. Pamatysime, 
kiek iš to nepaprasto šaltinio pa
skirs jis ant tautiškų lietuviškų rei
kalų.

15 d.šio mėn. atsibuvo pirmutinė 
neprigulminga dievmaldysta, kurią 
atlaikė žinomas jau Amerikoj Di
lioms. Žmonių susirinko pusėti
nas būrelis. Per sumą sukolekta- 
vo 14 dol.

18 d. lapkričio, šiaurinėj miesto 
dalyj.buvo parengtas Kaulakio ša
lininkų koncertas ir prakalbos. Ant 
kalbėtojaus likosi užkviestas žino
mas niekintojas žmonių laisvesnių 
pažiūrų, I. Žilinskas.

Ne Kaulakis.
IšThorp, Wig

Šitose aplinkinėse reikalauja vi
sokių darbininkų, per tai šįmet 
brangiau moka už darbą: giriose 
moka po 28-35 dol. ant mėnesio; 
lentų piovinyčiose teiposgi pakėlė 
darbininkų algas.

Žemės prekės šitose aplinkinėse 
žymiai pasikėlė. Tikri lietuviai 
ne myli Thorpo aplinkinių irfarmų 
ne perka, turbut nenorėdami mai- 
šytiesi su lenkais, kurių yra čia a- 
pie 400; yra čia ir plikbajorių iš 
Kauno gub.; tie savę laiko už len
kus; kiti lietuviai apsivedę su len
kėms, teiposgi su kunu ir dvasia 
atsidavę lenkams. Tikrų tėvynai
nių yra čia mažai, ant guodonės ir 
pagyrimo užsipelno F. Mikolainis, 
kuris darbuojasi, kaip galėdams, 
ant labo musų tėvynės.

J. Kurtinaitis.
Iš Cteyeland, Oh.

18 d. spalių prasidėjo čia para
pijos fairas. Kunigėlis net per 
pamokslą užprašė lietuvius ateiti 
ant jo parengto fairo, bet liepė 
neateiti girtiems.

Skaitančių knygas,ypač moksliš
kas, čia reikia net dieną su žiburiu 
jieškoti; laikraščių skaitytojų yra 
teiposgi labai mažai.

Clevelande lietuvių yra ne ma
žai, bet tik mažas jų skaitlius su
pranta,kas tai yra lietuvis;daugelis 
laiko savę už lenkus ir terp savęs 
kalba pagadyta lenkiška kalba.

Clevelandietis.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Iš Tyre, Pa
Ant krikštynų sunaus Alponso 

Vitauto Merkevičiaus, besilinks
minant mažam būreliui svečių, 
žiuponė M. Rinkevičienė įnešė: 
kad mes neužmirštume vargą ken
čiančių tautiečių, ištremtų į Sibe- 
riją už tautiškus darbus, teiposgi 
ir į mokslą einančių.

Po trumpai diskusijai užmany
mas tapo priimtas, svečiai sumetė 
<3.40. Iš tų pinigų: ^3 skiriame 
moksląeiviams, “Aušros” fondan 
<2,26, o kankintiniams <1,14. Pi
nigus visus prisiunčiame į “Lietu
vos” redakciją, kaip augščiau mi
nėjome: moksląeiviams <2,26, o 
<1.14 kankintiniams.

Mes laikome už savo pareigą 
ištart kelis žodžius j “Aušros” 
fondo administraciją: kad kiekvie
name numeryj laikraščio butų pa
garsinti administratorių adresai, o 
organą ji gali pati pasiimti (juomi 
yra ,“Lietuva”.Rd,).

Teiposgi reikalaujame nuo ad
ministracijos didesnio pasidarbavi
mo, nors tiek, kiek veikia T.M.D. 
“Aušros” draugystės fondas yra 
svarbiausia institucija ypatingai 
čia Amerikoj. Nors mes šiądien 
dirbtume ir iš marškinių išsivilkę,

Iszgirdo.
Pasakojimas Jurgio d'Eaparbes.

Neseniai sugrįžęs iš Amerikos 
jaunas brangių daigtų prekėjas 
vieną kartą užėjo į mažą banko 
kontorą Paryžiuj, esančią ant Vie- 
vienne ulyčios ir paklausė, ar dirba 
čia Charles Antonaine.

Pašaukė tarnaujantį. Buvo tai 
jaunas vaikinas dvidešimties metų, 
su šviesioms, teip šviesioms a- 
kims, kad rodėsi, lyg kad kas ten 
mėlyno buvo sutarpinta jo ašaro
se.

Io pavidalas ir rankos buvo 
gražios. Apsirėdęs jis buvo į nu
nešiotus, ne aiškios parvos, bet 
čystus drabužius. Pamatęs nepa
žįstamą, jis stojo prie jo šonu, iš
tiesęs pryšakin vieną ranką, lyg 
rodėsi su ją norėjo uždengti prasi- 
trynusias alkūnes sermėgos.

Jis ne perkeitė stovėjimo net ta
da, kada išgirdo nuo nepažįstamo
jo apie myrį savo motinos, kitąsyk 
pagarsėjusios giesniininkęs Fades
tinos, pasimirusios varguose vie
name iš pigiausių Philadelphios 
viešnamių, y

Abudu vyriškiai stovėjo priešais, 
apžiūrėdami viens kitą ir tylė
jo.

Atėjūnas, gražiai apsirėdęs po- 
■ nas, su brangiu akmeniu ant piršto 
. dešinės rankos, apsilaistęs 
kvėvyloms, su Ausistebėjimu žiu- 

! rėjo į Charlesą Autonaine, stebė- 
i damasi, kad jaunas vaikinas, išgir- 
1 dęs apie tokį baisų atsitikimą, vis
gi užlaikė tiek nepaprasto ramu
mo, tiek savo dvasios sausu
mo.

Ant galo jis pratarė.
— Taigi matyt, jus ją pažinojo

te, ar teip?
— Teip, aš ją gerai pažinojau 

dar Ryme, kur pardavinėjau jai 
visokias graznas; teisybė, tai buvo 
penki metai atgal, kada ji pagarsė
jo kaipo giesmininke kompozicijoj 
Tošinio “Manieelle”. Ji manęs ne 
užmiršo. Ir Philadelphijoj 
aš ją patikau netekusią 
balso, visai nubiednėjusią, 
apleistą ir tų, kuriems savo gies
mėms suteikė turtus, kuriuos gel
bėjo, visų antreprenerių, direktorių 
ir publikos.

Ant nelaimės, aš apie tai dasiži- 
nojau per vėlai: mirdama, ji spė
jo man parašyti jūsų pravardę ir 
pravardę tų, kurie......

Antonaine greitai pertraukė:
— Kurie manę priglaudė ir už

augino! Teip, teisybė, aš išaugau 
apleistas!.........

— Pasidėkavojant jų vardui ir 
antrašui, aš ir dasižinojau, kad jus 
tarnaujate šitame banke.

Ant galo, štai atsiminimai, ko
kius aš jums atvežiau nuo jūsų 
motinos — jos fotografišką pa
veikslą ir šliubinį žiedą. Ji ne 
davė jums nė jokio laiško, tarda
ma, jog dabar ne turi tiesos rašyti 
jums ir melsti atleidimo. Toki 
buvo jos paskutiniai žodžiai, ku
rie gali sukrutinti net jūsų Širdį, 
nepaisant ant visos neteisybės liki
mo, kuris jus teip.........

- Aš jus klausau^
— Vienu žodžiu, ji norėjo jums 

pasakyti: Gana.
Nepažįstamasis nutilo ir pama

tė, kaip per veidą banko tarno ri
tosi viena ašara, paskui kita, tre-

Iš Nash u a Junction. Mich.
7. d. lapkričio ant geležinkelio 

suvažinėjo jauną lietuvį, paeinanti 
iš Kauno gubernijos, Panevėžio 
paviečio;dirbo jis ant geležinkelio, 
atkako čia vos 6 sanvaitės atgal, o 
iš Lietuvos 5 mėnesiai atgal. Pra- 
arvdės jo nieks nežino. Velionis 
paprašė boso pinigų ir gavęs 15 
dol.,išėjo į štorąko ten nusipirkti. 
Be abejonės užsitraukęs grįžo šė- 
nims namon ir ne tėmyjo gerai; 
atbėgęs trūkis jį pagavo ir su visu 
sumalė.

J. Jokubka.
Iš East St. Louis, III.
Lapkričio 4 d. tapo šerifo iš

kraustytas kun. J. Mašotas, kuris 
iki šiol su parapija ir vyskupu pro- 
vojosi. Iškrausčius iš klebonijos 
kun. MašotąJ turbut pasibaigs ir 
visos jo provos, nės dabar neturi 
jokios tiesos prie parapijos kabinė
tis. Vietinė lietuviška parapija 
neturi dabar Itlebono, dievmaldys
ta atlieka airių kunigas, kol vys
kupas gaus kitą kunigą vietoj Ma- 
šoto.

Tikros teisybės mylėtojas.
Nno •‘Aušros” Dr-tės.
“Aušros” Dr-tė turi dar daug 

tikietų ant 1000 cigarų p. Naujoko 
leidžiamų ant išlaimėjimo ant jos 
naudos. Norinti prisidėti prie 
gelbėjimo musų besimokinančios 
jaunuomenės nors pardavinėdami 
tikietus, teiksis atsišaukti ant ant
rašo “Aušros” Dr-tės finansų sek
retoriaus, p. A. Lalio, 724 33-rd 
str. Chicagoj, o tikietai bus išsių
sti.

Jis pastojo laikraščio pardavinė
toju. Ir nepaisant ant melagingo 
Šauksmo: “Ateitis”, “Ateitis”! Jo 
locna ateitis ne buvo pavydėjimo 
verta. Ant galo kogi jau teip la
bai nusiminti? Juk ji*- buvo vie
nas ant svieto; o ar daug reikia vie
nam! .

Bet ne — kalbėjo jam koksai 
balsas — dabar dar yra kas, čia 
brosloto kišeniuje, kairėje pusėj, 
augščiau širdies.... tavo moti
na!

Ir tose valandose, kada prakal
bėdavo tasai vidurinis balsas, An
tonaine užmiršdavo, kad jis yra 
pavargėlis: jis sėdo ant suolo, nu
stūmė į šalį “Ateitį” ir atsargiai 
išimdavo iŠ kišeniaus fotografišką 
paveikslą.

Moteriške buvo dvidešimties 
penkių iki dvidešimties aštuonių 
metų su gražiu veidu, degančioms j 
akims, su tirštais plaukais, nupuo-1 
lusiais ant puikaus kaklo. Matyt 
paveikslas buvo nuimtas kokioj 
nors rolėj.

Teip, tai buvo jo motina,Fades- 
tina.

Dabar jis ją gerai pažinojo.
Sename numeryj Paryžiaus laik

raščio “Figaro” jis perskaitė, jog 
ji gimė Neverse, jog pasimirus tė-, 
vams, persikraustė į Paryžių, kur i 
užsiminėjo pardavinėjimu kvietkų |

Antonaine ne klausė, kodėl jo 
motina nuo jo atsisakė, pametė 
ant rankų svetimiems žmonėms nuo 
pats jo užgimimo; jis ne sudyjo 
Fadestinos; jis jos gailėjosi ir to
dėl truputį pasigailėjo ir pats sa
vęs.

Kada jis pažiurėjo į nepažįsta
mąjį, tas nepasirodė jam nužvelg- 
tinu: jis ne galėjo būt jo tėvu, ka
dangi jis negalėjo turėti daugiau 
kaip dvidešimtį metų. Kaip tik 
jis apie tai persitikrino, ant syk 
prapuolė jo gėdingumas, jis įpuo
lė į liūdnas durnas, davė liuosybę 
besiveržiančioms ašaroms,pats ne
žinodamas: ko ir kodėl jis verkia, 
jis, kurs niekada ne išleido nė vie
nos ašaros nė didžiausiuose var
guose.

į kokį laiką potam bankas su
degė ir Antonaine kitoj vietoj tu
rėjo laimės jieskoti.

Jis jieškojo. Jis ilgai jieškojo. 
Rasti darbą lengviau pasakyti, ne
gu padaryti.

Dabartinė žiema, — tikra nelai
mė! Gal kam pasirodyti, kad tą 
žiemą visi paryžionys griebėsi 
darbo ir užėmė visas vietas.

Nepaisant ant gražaus rašto, 
prabas kurio jis atsargiai ėmė iš 
kišeniaus ir rodė prašydamas vie
tos — jis teip ir liko be vietos.

Tąsyk jis užsimanė pardavinėti 
laikraščius ant ulyčių.

Tokia permaina užsiėmimo jo 
ne gėdino. Teisybę sakant, jis 
apskritai liuosas buvo nuo garbės 
troškimo. Seną ženklą ant kepu
res perkeitė ant parašo auksinėms 
literoms: “Ateitis.”

Ir nuo to laiko jis pradėjo par
davinėti “Ateitį”, kaip galima 
daugiau numerių, šaukdamas ant 
ulyčių dar neįpratusiu balsu. 
Nieko — jis mislyjo, ir balso to
nas ateis geras savo laike.-

Ar ras juose 2 centu?
■ Yra! Bet tai vienaitiniai, pas

kutiniai; tai visi jo turtai, jo vaka
rinis valgis.

Su pinigais rankoj jis, svyruoda
mas, pradėjo žengti pryšakin. 
Jeigu jis ne Šoko į minių pulką tai 
tik todėl, kad truko jam pajiegų. 
Besikabindamas rankoms ir besi- 
kumŠčiodamas su alkūnėms, su 
pakeliu laikraščių, apdriskęs, lyg 
netekęs proto, jis spėjo įmesti sa
vo vienaitinį pinigą, savo vakarinį 
valgį į mažą skylutę.

’— Ei! Klausykite! kas ten atsi
tiko?

Žiūrėkite prie 4 numerio — Šuk
telėjo pardavinyčios savininkas 
pagelbininkui — žiūrėkite,

I koks girtuoklis puolė ant 
Į mės!

Jį išnešė ir lauke pasodino 
suolo, vargšą pardavinėtoją laik- 

i raŠčio “Ateities,” apmirusį nuo 
i bado ir džiaugsmo; jis ką tik išgir- 
| do fonografe balsą savo motinos, 
{ giedančios žinomą ariją iš Manice- 
į llo, kuris jai laimę ir garbę 
laike atgabeno!

ten
Že-

ant

savo

ATSILIEPIMAS
Į L L- Susiv. Kuopas.
Žiūrint ant kylančios musų lite-

ant terrasų kavinyčių Lotyniška- , raturos ir visokios pakraipos orga- 
me, daugume studentų apgyven- ■ nizacijų, kaip ve: ant Susivinyjimo 
tame miesto kvartale. Kaip ji ■ Lietuvių Amerikoje su posmertine 
buvo graži!.... Bent teip 
rodėsi, žiūrint i 
geltusį paveikslą.

Laikas nutrynė tik ugnį ir jaus.
mus nuo to gražaus ir i 
veido; primerkęs akis, jis 
kaip išpalengvo atsidalina 
paveikslas, kaip jo motina iš po-I 
pieros lyg išeina, atgyja.

Bet kad išgirsti jos balsą?

jam i assekuracija, ant Susivienyjimo 
nusitrynusį, pa- ' Rymo Katalikų teip-gi su .posmer- 

j tinę assekuracija, ir su mieriu ap
sigynimo kunigų luomos reikalų, 

šviesaus i ant Susivienyjimo Lietuvių Lais- 
matė vaman*4 su mieri^is paliuosavimo 
veido ' darbininkų nuo kunigiško ir kapi

talistiško jungo, ant T. M. Dr-stės 
su mieriu platinimo moksliškų 

I knygų, ant draugysčių “Aušros,” 
“Motinėlės” ir komitetų šelpimui

Juk j> tokį puikų turėjo balsą. njojtsJąeįvių ir kankintinių: matant
“Atėjo diena , rašė kritikas laik
raščio “Figaro”, kada pasirodė 
Fadestina. . mes, rodosi, kad lietuviams

— Teip, nuo to laiko ir prasidė- Į reikia 
jo jos triumfai.
Ryme,Peterburge,visame sviete!... 
Graži, puiki, su užkerojančiu bal
su, jos jtageidavo visur operų 
perstatytojai. O jis, jos sūnūs, jis 
niekada ne girdėjd įtaiso savo mo
tinos: jis niekada jos giesmės jau 
neišgirs!......... Jos giesmės, ku
rioms užkerėdavo viso svieto klau
sytojus, jam, jos sunui, prapuolė 
ant visados mirties tylėjime.........

— Jos balsas, svajojo vargšas.
Išgirsti į savę atkreiptą motinos 
balsą......... kaip tai turi būt mie
la, gerai, linksma,... Aš girdė
jau. kaip kitos motinos kalba tu
šavo vaikais, tokiais jau žmonėms 
kaip ir aš, — kaip gi miela 
girdėti!......... Bet man tas
leista, nors aš kasžin kaip 
žiūrėčiau į paveikslą — ji, 
teip gražiai pirma giedojo, 
prakalbės; as jos * niekada 
girsiu, niekada!

Atėjo laikai, kad ir laikraščių 
pardavinėjimas nupuolė. Tą žie
mą Antonaine gavo “kišenių džio
vą”, tai yra jis išleido visus savo 
užČėdyjimus iki paskutiniam ska
tikui. Jis dabar iššaukdavo savo 
laikraštį prispaustu, užkimusiu 
balsu, kadangi pilvas buvo tuščias. 
Kadangi įtaisas buvo užkimęs, 
niekas negirdėjo ir ne pirko 
“Ateities”.

Bet jeigu badas yra viena 
svarbiausių ligų, jis nuo jo mažiau 
kentė negu nuo kitos — nuo šir
dies ligos. Jau visi ulyčių kromi- 
ninkai pažinojo tą laikraščių par
davinėtoją, kuris per ištisas valan
das sėdėjo ant suolo, žiūrėdamas 
į moterišką fotografiją, paskui at
sistojęs, pradėdavo šaukti dvasią 
plėšiančiu šauksmu: “Ateitis”! 
“Ateitis”!

Teip Antonaine palengva pradė
jo žudyti protą.

Nė daugiau, nė mažiau. Nuo 
to laiko, nuo kada fotografišką 
kortele sutvėrė jam motiną, nuo to 
laiko, nuo kada jo akys matė ją 
kaipi gyvą — jis neišpasakytai 
kentėjo, negalėdamas išgirsti jos 
balso, jis matė ja tylinčia, nors, 
rodėsi, ji buvo teip arti jo.........

Kada jis žiurėjo į paveikslą, 
tada matė pusiau atidarytas lupas, 
jam rodėsi, kad štai išgirs jos bal
są, štai ji užgiedos, prakalbės, ant 
galo....... .

Oi! išgirsti savo motiną, nors 
sušnabždėjimą, nors atsidūsėjimą, 
vieną žodelį!.... Bet ne galima; 
tai svajonė!....

Atsirėmęs į sieną bulvarų bu
delės, mirdamas nuo bado, su 
pundeliu numerių “Ateities”, 
drebėdamas nuo šalčio kaip rudens 
lapas, besistengdamas šaukti kuo- 
garsiausiai, laikraščių pardavinė
tojas be mislies žiurėjo į krutan
čius žmonių pulkus ir štai!.. ..

Ten! visai, visai arti, ką jis pa
matė? kas sustabdė jį su atidary
toms lupoms, su švytuojančioms 
rankoms? Ant ko jis žiuri teip 
įsikneibęs šitoj pardavinyčioj, 
koks regėjimas jam persistatė?

Jis labiau prisiartino, pratrynė 
akis, kaktą su ranka, dar kartą 
pažiurėjo.... Teip, jis aiškiai 
perskaitė! Ten.... vardą....

Pradėjo jieškoti kišeniuose.

dar besimokinančius kaip kur lošti 
teatrus, giedoti lietuviškas gies-

ne- 
nieko daugiau, kaip links- 

Jai plojo delnais mintis. Šokti ir balius rengti. Lai
svamanių Susivienyjimas nutarė 
net, ir išdavė MANIFESTĄ į vi- 

' sas viešpatystes praėjusiame Lie- 
* pos mėnesyje, teikalaudjtmas nuo 
caro Maskolijos ir Vokietijos 
zeno Lietuvos neprigulmystės.

Bet lietuviai Amerikoje, nuveikę 
tiek pagirtinų darbų, užmiršo ir tai 

I svarbiausią dalyką: jie nesutvėrė 
tautiškos darbininkiškos organiza
cijos Amerikoje, nors renka pini
gus ant darbininkiško delegato ke
lionės, kurs turi dalyvauti tarptau- 
tiškame darbininkų KONGRESE.

Teisybė, kad Lietuvių Laisva
manių Susivienyjimas, apart kitų 
reikalavimų, savo Platformoje pa
statė ir reikalavimus Socialistų 
Partijos, bet įvykdinimas jų nėra 
svarbiausia jo užduotė apsigyni- 

I mui nuo šios gadynės vihką ryjančio 
Moliocho 1 kapitalizmo); Pirmoji 
užduotė L. L. Susivienyjimo yra 
išplėšti lietuviško darbininko pro
tą iš nasrų dvasiško Moliocho, ar
ba galybės skelbiamų jam dogmų, 
kurios jį laiko vergijoje abiejų. 
Karo! Marks, juos pažinęs ir nuro
dęs sušuko: “Darbininkai viso 
svieto, vienykitės ir ginkitės”! 
Tai-gi, K. Balčiūnas, pirmsėdis 
L.L. Susiv., suprasdamas reikalą 
lietuvių darbininkų Susivienyjimo, 
prisiuntė man laišką su sekančiais 
užmanymais: 1-o. Idant paskirti 
nors “Lietuvos Sūnų Draugystės” 
ir “Kriaučių Unijos” reprezentan
tus ant busiančio L/L. Seimo Phi- 
ladelphijoje, ir drauge nutarti, prie 
kurios iš pasidalinusių socialistų 
Amerikoje dalies turi prigulėti lie
tuviai socialistai? Ar prie 
cialist Labor Party,” ar prie 
mocrat. Socialist Party,” ar 
Dėbso Partijos? 2-0. Jdant 
kauti emigrantų namuij 2000 
zempliorių knygų; ir tą užmanymą 
paduoti nusprendimui kuopų. 3-o. 
Idant numažinti L.L. Susivienyji
mo išleistų knygų prekę.

Apie tuos užmanymus turiu pri- 
derystę nors trumpai pakalbėti.

a) Kasti nk kvietimo reprezen
tantų darbininkiškų draugysčių ir 
unijų ant Laisvamanių Seimo, tai 
galiu tiek pasakyti, kad yra 
liuose miestuose lietuviškos 
c i a 1 i s t ų kuopelės, kaip 
Scrantone, Pittsburge, PhiladeJ- 
phijoje, o gal ir kitur, kurios ne
priguli nė prie amerikoniškų so- 
cialistiŠkų kuopų, nė terp savęs 
neturi susirišimo dėlto, kad ameri
koniški socialistai, kaip maskoliš- 
kiejie, nenorėjo iki šiol pripažinti 
lietuviams tautiškos socialistiškos 
organizacijos. Jie nori, kad lietu
viai pastotų amerikonais, ir savo 
tautai jokių tiesų ne reikalautų. 
Tokių kuopelių reprezentantus nė
ra reikalo kviesti, nes daugumas jų 
sąnarių priguli prie socialistiškų 
L.L. Susiv. kuopų; o sanariai to
kių kuopelių, kurie nenori dar 
spiauti į mučę dvasiškų moliočhų, 
tai gali pasilikti apiegardoje.

Kviesti gi reprezentantus 
viškų darbininkiškų ar unijų 
gysčių nėra galima dėl tos 
žasties, kad L. L. Susiv. Komite
tas neturi užtikrinimo, jog pakvie
timas bus priimtas. Velytina tik 
yra, kad tokios draugystės prisira
šytų prie sočiai ištiško L. L. Susi-

vienyjtmo.o tada galės pasiųsti savo 
delegatus ant Seimo,kur galės sa
vo darbininkiškus reikalus apsvar
styti, ir prie tarptautiškų darbų 
galės prisidėti. Lenkų socialistai 
Amerikoje bei Europoje nėra su
silieję su jokia amerikoniška, vo
kiška, ar maskoliška Socialistų 
Partija, o vienog balsuoja už dar
bininkiškus kandidatus savo, arba 
svetimos tautos organizacijos pa
statytus, kurios jiems pripažįsta 
tautiškumą. Čia kįla klausymas: 
kas rinks lietuvišką delegatą ant 
terptautiško darbininkų kongreso? 
Ar darbininkiškos draugystės, ku
rios aukavo,ar aukaus pinigus ant 
kaštų kelionės delegato, o nepri
gulinčios prie jokios amerikoniškos 
socialistų partijos? Ar prigulin
čios prie vienos iŠ persiskyrusių 
dalies socialistų, nepripažįstančių 
lietuviams tiesos turėti savo tautiš
ką delegatą terptautiškame kong
rese? Ne. Tokių draugysčių 
mandatai neturės jokios vertės lie
tuviškam delegatui. Pirmųjų dėl
to, kad ne priguli prie socialistų 
organizacijos ir ne priėmė jų pro- 
gramo. — Antrųjų dėlto, kad ne- 
reikalaja tautiško Lietuvos darbi
ninkams reprezentanto.

Tos tik lietuviškos draugystės 
turės tiesą rinkti delegatą, kurios 
savo programe pastatys Lietuvos 
neprigulmystę su socialistiŠka 
platforma ir tokių draugysčių iš
rinktas delegatas į terptautišką 
kongresą galės tik reikalauti sau 
balso ir pripažinimo tiesų, prigu
linčių lietuviškam delegatui, kaip 
va: vartoti savo kalbą, rinkti 
tarptauliŠkus socialistų viršinin
kus, kontroliuoti finansus, ir ru- 

j pintis apie gerovę ir apšvietimą 
lietuviškų darbininkų, ir tt. jeigu 

' norime likti ir vadintis lietuviais.
b)Kaslink užmanymo aukauti 

' knygas emigrantų namui, aš mis- 
lyju, kad pirmiaus reik apsvarstyti 
ir nutarti klausymą: Kas yra 
savininku, o k a m p r i - 
guli likusių knygų
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vilkų darbininkilkų organizacijų 
ne drįstų sakyti, kad darbininkai 
neturi tiesos liuosai protauti ir elg
tis, tik jų paliepimų klausytų.

Kun.V. Dembskis, 
L. L. Susiv. Sekretorius.

Susivienyjimui neturint charte- 
rio, bei surašytos konstitucijos, jo 
Cent. Komitetas negali be kuopų 
pritarimo aukauti. Kuopų sana^ 
riai įmoka po 15 centų kas mėnesį 
ant išleidimo knygų ir gauna po 
vieną egzempliorį. O kam-gi 
po teisybei priguli likusių egzem
pliorių prižiūra ir atsakymas? Juk- 
gi ne Centrališkam Komitetui, pė 
kokiai pavieniai kuopai. Likusios 
knygos yra savasČia visų kuopų 
sąnarių. Taigi ir prižiūra jų turi 
prigulėti kiekvienam sąnariui, ar
ba jo kam kitam pavestam. O ką 
jis su savo savasčia padarys, tai 
kiti sanariai neturi tiesos jam to 
uždrausti. Taigi ir norinčių au
kauti emigrantų namui ne gali
ma versti be sulaužymo jų valios ir 
papildymo skriaudos. O kur gali 
būti skriauda, ten gema neužganė
dinimas. Todėl, neturėdamas 
specialiŠkos valdžios sukontrolia- 
vimo išėjimo knygų dėl nerangu
mo nekuriu kuopų sekretorių, pa
duodu užmanymą:

“K ad likusiejie, 
sų išleistų kaštais 
s i v . knygų 

b u 
P i 1

e k z
S u- 

e m - 
pagal 
u ž s i -

sąnarių,

Nauji iszradiniai
t Gyvenantis mieste Salt Lake, 

Utah, Samuel Gibson, padirbo 
naują orlaivį, kuris, kaip tvirtina 
patsai išradėjas, galutinai išriša 
klausymą orlaivystės. Su savo or
laiviu Gibson žada ateinančiuose 
metuose atlėkti ant visosvietinės 
parodos į St. Louis. šitas orlai- 
vys galėsęs lėkti prieš vėją su grei
tumu 180 mylių į valandą ir paims 
50000 svarų sunkenybės. Teip iš- 
giria savo išradimą patsai išradė
jas; kokiu ištikro pasirodys, tą ga
lima bus matyti iš bandavonių. 
Iki šiol svarbiausius pagerinimus 
orlaivių padarė europiečiai, ameri- 

| konai tame iki šiol stovi toli užpa- 
! kalvį europiečių,jie nieko svarbes- 
I nio ant tos dirvos nenuveikė.

* Paryžiuj ką tik atliko banda- 
vones su nauju karabinu, išrastu 
inžinieriaus Caby. Naujas kara
binas neša ir pataiko gerai nuo 3

Į viorstų, parako reikalauja ^ant 
trečdalio mažiau negu dabartiniai 
prancūziškos kariumenės vartoja
mi Lebelio karabinai; bivių gali į 
minutą paleisti 40. Karabinai y- 
ra mašininiai, bet jie sveria tik 9 
svarus, taigi kur kas lengvesni už 
mašininius karabinus vokiškos ka
riumenės ir tas lengvumas daro 
juos geresniais už vokiškuo
sius. z

t Kastynių inžinierius Zagoran-' 
ski, gyvenantis Maskvoj, išrado 
naują vaistą nuo džiovos. Kad 
naujas vaistas pasekmingai gydo, 
džiovą, tą patvirtina net teippavy-- 

i dus kitiems garbės daktarai speci
alistai ir Amerikos konsulius 
Smitb. Peterburgo ligonbučiuose 
daro dabar bandavones su šituotn 
vaistu, o sveikatos užveizda dalei- 
do inžinierini Zagoranskiui su sa
vo vaistu gydyti džiova sergančius 
nors jis ir ne daktaras.

X Vokiškos laivynės inžinierius 
Zopke išrado prietaisą jo pramin
tą vardu “Stentor Mikrophon”, 
kuri, įleista į jūres, ištolo, pirm 
negu galima pamatyti, persergsri 
apie kiekvieną besiartinantį laivą. 
Prietaisa ta bus pritaikyta ant Vo
kietijos kariškų laivų.

* Prancūziškas gydytojas Scholl
susekė, jog raudona Šviesa pasek
mingai gydo rauples, nedaleidžia 
randų; perleista per raudonus stik
lus Šviesa į kambarį, kuriame guli 
ligonis, gydo pasekmingai ir ty
mus. *

t Išpaniškas inžinierius Torres 
Quevedo išrado būdą perdavimo 
pajiegos iŠ toli, ant plaukiančių 
jūrėms laivų, ant orlaivių ir tt. 
Išpanijos parlamentas paskyrė 
200000 pesetų ant išbandymo Que- 
vedo išradimo. I

t Paryžiuj atliko naujas banda
vones su galinčiu lėkti prieš vėją 
orlaiviu brolių Lebaudy. Orlai- 
vys į pusantros valandos laiko per
lėkė 45 mylias. Bandavones iš
puolė su visu pasekmingai.

p 1 i o r i a i 
skaitlių 
mokėjusių 
kuopoms išdalinti. Tą
lengva padaryti. Kiekviena kuo
pa, turėdama savo Komitetą, žino 
kiek, ir kokiame laike turi regulia- 
riškai užsimokėjusių sąnarių ant 
platinimo laisvamanybos. Daleis- 
kime, kad Susivienyjimas turi 100 
sąnarių, o lieka iš trijų tūkstančių 
atspaudintų ekzempliorių kokios 
knygos 1500 ekz., tai kiekvienam 
sąnariui išpuls gauti 15 ekzemplio
rių. O jeigu kuopoj yra 20 sąna
rių, tai jai priguli 300 ekzemplio
rių.

Kiekviena kuopa, turėdama pil
ną tiesą ant savo pinigais išleistų 
knygų,turės ir rūpintis apie geriau
sią jų sunaudojimą. Jeigu kuopa 
kur turėtų paimti, persikraustant į 
kitas vietas sąnariams, tai nė viens 
iš jų ne bus nuskriaustas. Kiek
vienas sąnarys, gavęs kas jam 
teisingai prigulėjo ir aukavęs ant 
išleidimo knygų, nenorės jų laiky
ti pas savę, tik stengsis, pats ap- 
sišviesdamas, ir kitiems tą duoti. 
Ar jis jas išparduos ant savo nau
dos, ar kam padovanos, visgi bus 
nauda visuomenei, ir mus Susivie- 
nyjimui. Kuopos turi neatbūtinai 
pastoti žibintuvais ir platintojais 
liuoso protavimo. Sustiprėjusios 
kuopos įgaus daugiau įtekmės, o 
Susivienyjimas, ją įgavęs,galės išpil 
dyti platformoje Laisvamanių nu
rodytas užduotes.
c) Taigi ir K. Balčiūno užmany
mas numažinti prekes išleistų, ar 
išleidžiamų knygų, prigulės ne nuo 
Centrališko Komiteto, tik nuo 
kiekvienos kuopos sąnarių nuta
rimo. Jos galės pardavinėti ne 
tik po 50% rabato, bet ir be jokio 
pelno. Paskyrimas prekės prigu
lės nuo savininko knygų.

Kuopos, turėdamos įvairių kny
gų, galės rasti pedliorių*r su juo
mi suderėti išpardavinėjimą. Apie 
agentus reikia kuopoms neatbūti
nai rūpintis, jeigu norime, kad so
cializmas ir mus darbas turėtų di
desnę pasekmę, o ardytojai lietu-

Dykai!
Gražu dideli ir labai Kerą kalendorių, 

verta 25c. gaiiMi dykai, jei užsirašy
si laikraszii „Lietuva” ir užmokėsi *2.00 
už viso meto prenumerata isz virszaus. 
..Lietuva” yra didžiausius ir geriausias 
Imkrasz'is visoje Amerikoje. Joje rasi 
dauaiausisi svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk *2.00 su savo aiszkiu adresu 
o gausi Lietuva” kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

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

A. OLSZEWSXIS.
924 33rd 8t. Station 60. Chicago, III.

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
..Lietuvos” redakcija turi savo agen

tus Brroklyne, Philadelphijoj, Baltimo- 
reje ir Shenandoah.

8r.tai agentu adresai.
E.-Froonea, 73 Grand st.

Brooklyn, N. Y.
J. Brazinski, 1235 8. 2nd st.

Philadelphia. Pa 
Wm. J. Morton,

E. Cor. Sharp & Camden sis 
Baltinote. Md.

Jos Vai ūkas. 306 W. Ooal st, 
Shenandoeh. Pa.

Pas ssituoe agentus gausite „Lietuva” 
15c. kas subara.

či.

ui

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

siunczia aa?o pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokiussvetimtaucsius, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori aiusti pinigus in ktaju, tai 
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje 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- 
ssimtis tukstancziu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktais. Ssia- 
dien per „Lietuvos” redakcija siunczia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paczto stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, ui pirk ja 
„Lietuves” redakcijoj, o gausi pigiau ir 
geresnius laivus kaip visur. Mes par
duodame szifkortes ant visokiu kompa
nijų laivu kas tik ant kokiu nori. 
Raszsyk tuojaus, o gausi prekes visu 
szifkorcziu ir pinigu.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” isz- 
leistojo sziteip:

A OL8ZEW8KI8.
034 33rd St. 8ution 60. Chicago, IU.



LIETUVA

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Piųtal Bituerą.

Isz visur.Kadangi toks įtaisymas, taigi garinės. 
: mašinos be besislubuojaučių (iečių įiasirodė 
1 geresnėm,tai Jos ir išstūmė senąsias y|>ač nuo 
laiko, nuo kada pradėjo dirbdinti horizon- 
tališkai gulinčius cilinderius.

Seniau dirbdino garine* mašinas tik su
Kanalai perėjimui liepsnos teip įtaisyti, ‘fališkais cilinderiais, kadangi tikėjo,kad 

kad liepsna ne gali pasiekti jų sienų augš- į0™fališkų cilinderių sienos greičiau nu- 
— * dyla iš tos pusės,ant kurios sienos savo Munku-

imu gidą grūstuvas ir per tai greitai sunaiki
na lygumą cilinderio, grūstuvas negali san
dariai uždaryti cilinderio, daug garo turi 
išeiti per pasidarusius terp grūstuvo ir cilin
derio sienų plyšius. Pasinslė vienog, kad 
tas nors ir atsitinka, liet ne teip greitai, Į 
kaip iš syk tikėjo ir tą ne parankuiną galima 
prašalinti per atsakantį pritaikymą grūstu
vų. Jau 1820 m. pradėjo dirbdinti mašinas 
su besisukančiais cilinderiais. Abudu cilin- 
deriai tokiose mašinose sukasi aplinkui.

Tokios yra svarbiausios garinės mašinos 
vartojamos prie visokių darbų visokiuose 
kraštuose dabar; Jas vienog, su pagelba viso
kių išradimų nuolatai gerina, kad padaryti 
kuo parankiausioms; nors dėl pagerinimų 
garinės mašinos taupa brangesnėms,bet jeigu 
joe geriau atlieka darbą, tai didelėj pramo
nėj jos .apsimoka ir. per tai išstumia senas, 
nors pigesnes, bet negalinčias atlikti tiek 
darlio. Dėl brangumo mašinų, didelė pra
monė pereina į rankas didžturčių, neturtė
liai, ne galinti tokių mašinų įsitaisyti, negali. 
Įmsekmingai konkuruoti su didžturčiais. 
Tik Į>er tai, kad Amerikos kapitalistai nesi
gaili pinigų ant ^įtaisymo dirbtuvėse viso
kių pagerintų mašinų, paskutiniuose laikuo
se išdirbystė čia pasikėlė labiau, Amerikos 
išdirbimai gali konkuruoti su išdirbiniais ki
tų kraštų, kadangi (pagerintos mašinos pi
giau ir geriau atlieka darbą. Su didžtur
čiais galėtų konkuruoti darbininkų koopera
cijos, bet jos iki šiol dar nesusiorganizavo, 
kaip reikia.

Čian vandens (>aviršiaua. todėl katilas nė vie
noj vietoj ne gali labiau įkaisti, kadangi jo 
sienos tuojau* šilumą atiduoti* jame esan
čiam vandeniui. Visi perėjimai liepsnos iš
kloti nedegančioms medegoTns. Šildymu re
guliuoja priplaukimas oro. Tą oro priplau- 
kimą galima lygiai padidinti, kaip ir suma- 
tinti su pagelba atsakančio* už- 
stumoe, užstumti arba atidaryti užstu- 

t * mą galima su. pagelba virvės, pritvirtintos 
prie blok}.

Paprasti cilindriški- katilai reikalauja 
daug ruimo ir prie darbo ne atsako jau da- 

' kartiniem* reikalavimams, todėl juos išstū
mė katilai naujesni, geriau savo užduotu at
liekanti j

Nedaug skyriasi nuo cilindriškų katilų 
katilai turinti dūda* perėjimui ugnies. Juo
se, teip kaip cilindriškuose, pirmas perėji- 

p mui ugnies kanalas yra katilo apačioj. Pir
miausiai liepsna iš ugnavietės, esančios prie
šais kanalą, eina atgal, toliau per dūdą, ei
nančią prie katilo šono, eina prišakin, o pas
kui vėl atgal dūda prie kito katilo šono, iš 
kur įeina jau į kaminą.

Ugnines dūdos r-uteikia galėjimą išnau
doti geriau šiluma, 4fcdangi išvadžiojančio* 
ugnį dūdos ir pati ugnis yra pačiame kati
le, jos apsiaustos vandeniu, kuris iš jų*peri
ma visą šilumą. Esant ugnavietei išlauko, 
daug šilumos eina ant šildymo visai nereika
lingo tvorelės padėjimui anglių ir kitų įtai
symų. Bet katiluose išvadžiojančiuose ugnį 
į katilo vidurį tankiau pasitaiko ekspliozi 
jos; tas ypač atsitinka, jeigu išvadžiojanti 

j . ugnį dūda ne bus vandens apsemta.kas paeina 
nuo nedabojimo, o kartais ir nuo to, kad tu
rinti parodyti augštį vandene katile prietai
są ne gerai rodo, nes ir tas karta* atsitinka.

Ant geresnio išnaudojimo ugnies, išva- 
džiojančias liepsną dūdas ir kanalus pritaiso 
išilgai katilo, dirba* jas iš kaltos geležies; 
apart to, išilgai katilo dirba dar po vieną ar 
du kaitintoju, taigi dideles iš kaitos geležies 
dūdas, kurioms teka vanduo į katilą, dūdas 
tas šildo ugnis, o per tai ir jose esantis van
duo patenka į katilą jau šiek tiek apšildyta*. 

‘ Tokiu* šildytoju* pritaiso arba apačioj katilo, 
arba viršuj.

Prie išvadžioja učių ugnį katile didesnių 
dūdų pritaiso kelias mažas, kurios teipoegij 
turi būt vandene ajisemtoe. Tom* dūdoms 
teka vanduo ir eina ugnie; jos, turėdamos di
desnį eusidurimą su Ugne, geriau šildo jose 
tekantį vandenį ir vandenį esantį katile; per 
tai vanduo katile greičiau ir lygiau įšyla.

Kadangi tokių dūdų būva ne viena ir į 
jas, kaipo laibutes, nelengvai įeina liepsna, 
tai atseina padidinti oro traukimą, ką pada 
ro arba dirbdindami augštu* kaminus, kaip 
tai matote antai dirbtuvėse, arba kitokiais 
budais, kaip antai lokomotyvose: pridirba 
prie didelės dūdos mažą dūdelę greitam išėji
mui garo.

Peržiūrėsime dar vieną garinių katilų 
sistemą, arba teip vadinamus vandens dūdi
nius katilus. Situose katiluose yra kelios 
laibos dūdos vandens pripildytos, o tos dū
dos yra ugnyje. Toki katilai tuom yra ge
resni už išvadžiojančius liepsną, kad pirmuti
niuose rečiau pasitaiko ekpliozi jos, bet užtai 
jie tankiai genda ir per tai reikalauja tau
kių pataisymų.

Pakalbėsime dabar apie apkurimo gari 
nių katilų sistemų*.

Dabar apkurimu* įtaiso pagal teip vadi
ną durnus deginantį sistemą.

Sudeginti su visu dumiis, žinoma, ne ga 
Įima, kuriant, paveikslan, anglims arba kito
kioms kietoms apkurimo medegoms; tą gali
ma padaryti tik vartojant aut apkurimo ga- 

- zines medegas, nors ir tas ne apsieina be pai
nių. Galima, paveikslan, sumaišyti žibini- 
mo gazą su oru, prie degimo jų apturėsime 
tik gazines medegas, taigi anglerugštį ir van
dens garus; durnų visai ne bus, taigi šiluma 
bus sunaudota, jos žus mažiau negu prie ki
tokio apkurimo garinių katilų budo.

Nepaisant vienog ant didesnio paranku- 
ino gazinio apkurimo, šiądien visgi dar, tik 
*u mažais išėmimai*, vartoja visur veik akme
nines anglis; tuose vienog atsitikimuose, kur 
atseina per ilgesnį laiką palaikyti didelę ši
lumą. nuo seniai vartoja gazinį apkurtiną.

Didelėse išdirbystėsė žibinimo gazas at- 
seitų per brangiai; ten todėl vartoja genera- 
torinį gazą, kaipo daug pigesnį.

Nors vienog gazinis apkurima* ir yra 
daug parankesniu,akmeninės anglys, ne pai
sant ant visų ne parankumų, ne žudo savo 
vertės pramonėj. Tik kaip kokiuose atsiti
kimuose galima vartotugazinį apkurimą vie
toj anglinio; tik ten vartojimas gazo apsimo
ka. kur gaza* yra pigus, bet anglys visgi iš
puola pigiau už gazą.

Skystos medegos, kaip antai kerosinas, 
ant praktikos prie apkurimo garu varomų 
mašinų teiposgi pasirodo parankesnėms už 
kieta*. Atsakančiose įtaisose kerosinas, ar
ba benzinas sudega beveik su visu be dūmų, 
bet ir tos medegos, nors ir parankesnės, ne
gali išstumti akmeninių anglių. Kerosinas 
tik aplinkinėje jo šaltinių gali būt vartoja
mas vietoj anglių; žinoma, jeigu jų aplinki
nėse nėra, todėl jos brangios. Antai ant 
Kaukazo, mieste Baku, kur yra daug kerosi- 
no šaltinių, o nėra anglių, pigiau išpuola 
apkurimas kerosinu negu anglims.

Kerosinas prie degimo duoda daug šilu
mos, daugiau negu akmeninės anglys; be
veik neišduoda dūmų ir prie apkurimo rei
kia daug mažiau darbo.

Apleisime vienog aprašinėjimą apkuri
mo medegų, o sugrįšime prie garinio katilo 
lokomotyvose, kurio sudėjimas bus dabar ge
riau suprantama*. Kaip žinome, prie loko
motyvų nėra balairsyro; jo neturi ir didesnė 
dalis naujesnių garinių mašinų; jose cilindę- 
rių grūstuvus priveda į krutėjimą, taigi kil
noja augštyn ir leidžia žemyn besisukantis 
volas, su pagelba tam tikros rankenos.

16. ‘Garinės mašinos su gariniais ratais, su 
garinėms turbinoms ir compound. — Dabartiniai 
dideli garlaiviai. — Naujos geležinkelių mašinos.

— Pamatai besidarbavimo garinių mašinų.
8usi(>ažinęs tik su sudėjimu senų maši

nų, pamatęs milžiniškas garines mašina* ant 
dabartinių didelių garlaivių, turinčias (*ajie- 
gą kelių arba net kelių dešimčių tuksiančių 
garinių arklių (pajiega mašinų ant garlaivio 
..Deutschland“ siekia 33000 garinių arklių), 
arba jeigu (mmatytų nors vieną mašiną Ber
lyno’ elektriškos stacijom, tai nerastų nieko 
bendro terp dabartinių ir senų garinių maši
nų, o dar labiau ne|>atemytų nė jokio pana
šumo su vandeniniais ratais, varančiais į»a- 
prastusLietuvojesančius vandeninius malū
nus. Ištikro vienog daliartinės milžiniškos 
garinės mašinos yra tai vaikai vandeninio 
rato ir aprašytos jau tandeus stulpinės maši
nos. Slenkantis liesi kilnojimai grūstuvo, 
kokį matėme vandens stulpinėse mašinose,li
kosi perkeistas naujose į besisukantį; |>asi- 
naudojimas iš didelio garo spaudimo naujo 
se mašinose reikalauja labai (minių pr i taisy
mų, jie painioja genį supratimą sudėjimo 
naujausių garinių mašinų, bet ir Jose paina 
tai, ant kurių jos į m re m tos. yra tie pats, ką 
ir senose mašinose.

Jeigu mes dabar (>ažiurėsiine į kokį van
deniu sukamą ratą, padirbtą įprasto ūki
ninko, nesusiįiažinusio su pamatais mecha
nikos, iš medžio arlia iš karklų, padirbtą si- 
rijono, kokiu* Mažojoj Azijoj gyventojai 
pažinojo dar prieš Christaus užgimimą, tie 
ratai vienog visgi atsakė reikalams — tai ar
gi ne užeis mums dabar ant mislies klausy
mas. ar tą ratą negalima buvo teiposgi vary
ti su pagelba garo, vietoj vandenei Priim
dami tokią mislį, mes savo galvoj jau turė
sime užmanymą prasčiausio* garinės 
mašinos. Iš pradžių bandymai pritaikyti 
garą vieloj vandes ir kitokių gamtos pajiegų, 
kaip antai vėjo, patiko daug kliūčių; avar- 
biausia iš jų buvo ta. kad garas iš uždaryto 
ruimo, suradęs kelią, išsiveržia laukan su 
neišpasakytu greitumu. Ant galo tos klin
tys likosi žmogaus proto pergalėtos. Pirmu
tinis (>ergalėtojaa tų kliūčių buvo švediškas 
inžinierius Lavai.

Garinis ratas-turbiua Lavalio,
Kaip matote ant |>aveikplėlio, I^avalio 

mašina susideda iš rato *u lopetoms, įdėto 
kaipi į makštis; garas prie rato eina per lai
bą dūdelę su storoms sienom*. Gara* iš dū
delė* veržiasi sn greitumu 300 metrų per se
kundą ir tokiu budu varo ratą su greitumu 
15000 apsisukimų per minutą arba po 250 
per sekundą.

Daug reikėjo darbo ant suradimo budo 
suvaldymo tokio greito besisukime: bet toks 
greitumas ir reikalingas dinamo mašinose, 
dirbančiose elektriką, prie kurių ir tapo pri-dirbančiose elektriku prie kurių ir tapo 
taikyti tie gariniai ratai.

Garine dinamo elektriška mašina Lavalio.

(Toliau* bus )

II Dėl atsiskyrimo Panamos, kas 
atsitiko per amerikonų prisidėjimą, 
terp Columbijos gyventojų užgimė 
didelis nekentimas amerikonų. 
Mieste Cartagenoj minios gyven
tojų vaikščiojo ulyČioms šaukda
mos: “šalyn su “yahkeeis”. Ame
rikos konsulius ne drįso išeiti iš 
namų. Mieste Barranųville mi
nios Šukavo; “užmušti ameriko- 
nusl” Ant Amerikos konsuliaus, 
stovinčio ant balkono, mėtė su 
akmenims. Neužtenka vienog 
šauksmo, reikia ir atsakančių pa- 
jiegų- Jeigu visos išpaniškos A- 
merikos republikos susijungtų ant 
atsigynimo, nė amerikonai ne dry- 
stų jose intrigų varyti; kol vienog 
jos ėdasi terp savęs, 
ant šauksmų ne paisys.

II Prancūzijos senatas užgyrė 
naujas tiesas, pagal kurias zoko- 
ninkams ir zokoninkėms uždrausta 
yra mokinti vaikus kokiose nors 
augštesnėse mokyklose. Pagal 
nuomonę musų Karvojų,prancūzai 
yra kvaili, tik Karvojai turi pro-

II Paryžiuj*, prie bandŽvonių 
naujo galinčio lėkti prieš vėją or
laivio brolių Lebaudy, pasikėlęs 
orlaivys atsimušė į medį ir explio« 
davo. Expliozijos orlaivys likosi 
išnaikintas. Jame sėdėję tik ne- 
znaimiai užsigavo.

|| Vokietijoj daug siuntinių ame
rikoniškų obuolių sugrąžipo atgal, 
neįleido per rubežių, kadangi mat 
atsiųstuose šviežiuose obuoliuose 

amerikonai užtiko vodingą sodams San Jose
utelę.

II Poznaniatrs archivyskupas j || Kirk Kilish distrikte, 
Stablewski prisakė nubausti tuos 1 donijoj, turkai išdegino 
klierikus dvasiškos seminarijos,ku-1 bulgariškus kaimus.

Mace- 
penkis 

klierikus dvasiškos seminarijos,ku- Į bulgariškus kaimus. Atmokėjo 
rie ne nori klausyti istorijos ir lite- mat už tai, kad bulgarai užpuolė 
raturos lekcijų naujai rando pa- ant miesto Zarosa. 
rengtoj Posnaniuje svietiškoj aka- j -----------------------
demijoj. Tuom archivyskupas || Ritų kongregacija prie naujo 
parodo lenkams, kad jis yra padė- popiežiaus perkratinėja dabar 
toju Vokietijos valdžių. Kaip gi klausymą pripažinimo už šventą 
mat Posnaniaus archivyskupas ' garsios Prancūzijos apgulėjo*, pie- 
Stablewski stovi žemiau už buvusį i menaitės Orleano Mergelės. 
Vilniaus vyskupą Zverovičą! Tas, , -----------------------
nors su lietuviais elgėsi neteisin-1 || Rymo laikraštis “Messagero”
gai, bet turėjo drąsą pasipriešinti pranešė, jog Milane suareštavo trįs 
neteisingiems maskoliškų valdžių j anarchistus, kurie buk buvo sutarę 
reikalavimams. užmušti Šveicarijos preziden-

U Pilname žmonių geležinkelio 
trūkyje, netoli Žmerinkos, pietinėj 
Maskolijoj,keli maskoliai užsimanė 
pilstyti spiritą. Nežinia kas netoli 
uždegė briežiūką ir nuo to atsitiko; ugnies padarytos labai didelės, 
baisi expliozija, kurios 35 ypatos -----------------------
likosi užmuštos, o kelios dešimtys || Vulkanas Stromboli.ant Lipa- 
likosi sunkiai apdegintų. Nuo už- riškų salų, pietinėj Italijoj,pradėjo 
sidegusio spirito eapliodavo ga- . mesti uguį. 
benamas slapta vieno pasažieno 
parakas, kurio buvo su viršum du ; 
pūdai. Explioxijo« ir visas trūkis 
likosi išardytas.

II Meksike, mieste Vera 
siautė didelis gaisras, kuris 
kino 1500 namų.

Cruz, 
išnai- 

Blėdys

— Jau antra sanvaitė kaip trau-
II Per rinkimus pasiuntimų į kiasi pietinėj miesto dalyj tamau- 

Prusų seimą likosi išrinkti: 19M ant ^ritkarių Straikai.
konservatyvai, 96 pasiuntiniai ka- Miesto valdžios ant karų, kur jie 
talikų itartijoa, 76 nacional - libe- sodma daugiau policistų
ralai, 31 liberalas, 13 lenkų ir 11 kara,s važinėja pasažienų;
pasiuntinių kitų partijų. Ar išrin- ta‘K‘ policija likosi paversta į kom- 
ko lietuvių kokį pasiuntinį, neži- P*n>jO9 tarną. Miesto majoras 
nia. J,_
va t y vai, prisiglaudę prie vokiškų
jų, tuom pačiu atsisakė nuo atski
ro savo pasiuntinic.

__________ savastį* yia į>«vuju)

H Chinuose likosi išduotos tie- ,iciį« luri daboti kompanijos 
sos, pagal kurias bažnyčios bud- ras - 
distų ir taotistų ir joms j 
cios žemės turi būt apverstos ant 
mokyklų reikalų. Taigi ant pakė
limo apšvietimo terp chiniečių ne 
truks pinigų, kad tik chmiškose 
mokyklose mokintų daugiau euro- 
peiŠkų mokslų.

Juk ištikro lietuviai konser- apreiškė delegatams darbo federa
cijos, protestuojančios prieš varto
jimą policijos ant gynimo kompa- 

■ nijos karų: “kol gyvastis ir
, savastis žmonių yra pavojuje, po-

II Mieste Tarutino, Kalugos gu
bernijoj, gyvenanti maskalka Ma- 
rutina priiminėjo nuo mergų ant 
auginimo vaikus, užtai imdavo 
pinigus, o paimtus vaikus, vietoj 
auginti, |>ečruj sudegindavo. Ji 
sudegino su viršum tūkstantį vai
kų, kol jos biaurus darbas išėjo į 
Aikštę.

|| Londono laikraščiai praneša, 
jog visokiuose Maskolijos mies
tuose susiorganizavo paslaptį re- 
voliucijonieriški komitetai su mie- 
riu užmušti 30 jtekmingiausių, o 
drauge ir kvailiausių augštų urėd- 
ninkų, o tai užtai, kad randas pa
veržė savastį armėniškų bažnyčių 
Maskolijoj.

II Angliška valdyba Nauja Ze
landija, Australijoj, uždėjo 20% 
tavorų vertės muitus ant visų ne iŠ 
Anglijos ir jų valdybų atgabenamų 
tavorų. Per uždėjimą tų muitų 
išgabenimas Amerikos tavorų į 
Naują Zelandiją be abejonės turės 
sumažėti, ypač sumažės išvežimas 
amerikoniškų bicyklių.

» bud- r“’”- Bet kodėl miesto majorai 
prigulįn- ne siunčia po kokis Šešis policistus 

į kiekvienus namus daboti, ginti 
•avaatį ir gyvastį gyventdjų? Da
bar, kada didesnė dalis policistų 

Į nusiųsta daboti ir ginti Štritkarių 
kompanijos savastį, miesto namai 
ir gyventojai atsirado didesniame 
;>avojuje, ant jų tankiau užpuldi
nėja miesto plėšikai ir vagiliai.

— Pereitą nedėlios dieną, prieš 
namus kaipo seabsas ant štritkarių 
tarnaujančio Steatero, pn. 1707 W. 
63 str. du vaikai padėjo lėlę. Tas 
teip įpykino seabsą, kad pagriebė 
šmotais užprovytą karabiną, šovė 
ir gana sunkiai sužeidė abudu vai
ku. Taigi mat miesto gyvento- 

I jams gresia pavojus ir nuo štritka
rių kompanijos seabsaujančių tar
nų.

— Gyvenanti pn. 443 W. 70 str. 
M. C. Olson, nuomariu serganti, 
neužsitikėdama daktarams, atsi
šaukė prie garsaus Cbicagos pra
našo, neva stebuklingo gydytojo 
Dowie, bet ir tas nieko negelbėjo. 
Pereitos nedėlios dieną Olsonienė 
atėjo ant Dowies parengto susirin
kimo ant kertės Michigan avė. ir 
12 str. ir čia staiga pasimi-

dailos
gar-

|| Berlyne prie įėjimo į 
muzejų stovintis paminklas 

.saus gedaniečio, išpiaustytojo ab- 
rozdų Chodowieckio likosi neži
nomų piktadarių pagadytas. Kas 
tą padarė, nežinia. Gal koki neuž- 
kenčianti lenkiškos pravardės vo
kiečiai fanatikai tą padarė.

|| Hamburge viena moteriškė 
atsisakė mokėti prigulinčius mo
kesčius, kadangi moterys neturi 
tiesos balsuoti prie rinkimų urėd- 
ninkų, tai ne reikalauja nė mokes
čių mokėti: jeigu joms atimtos 
sos, tai ne galima nė pildymo 
reigų reikalauti. Protavimas 
visu teisingas.

tie-
pa-
su

|| Cbicagos dantistas Ruppel 
praktikavo kaipo dantų gydytojas 
Dancige, neįgavęs ant to tiesos. 
Užtai sūdąs nusprendė jį ant už
mokėjimo 300 markių bausmės. 
Ruppel apeliavo į augštesnį sūdą, 
kuris ne tik nenumažino bausmės, 
bet ją pakėlė iki 3000 Markių.

|| Siberijoj suareštavo 40 jaunų 
vyru, kuriuos laiko už revoliucijo- 
nienus. Matyt Maskolijoj ištikro 
eina riestai, jeigu revoliucijonieriš- 
ka vilnis prisigriebė jau ir į Siberi- 
ią-

rė.

Draugyscziu Reikalai
Chieago. Dr-ie 8zv. Franciszkaus 

Ser. losz teatre „Betlejaus Berneliai" 
subato|. 26 gruodžio, 1903. Puiaskio 
saleje. 800 S. Ashland avė. tarpe 17 ir 18 
ui. Sale atsidarys 6 vakare, teatras 
prasidės 7:30 Po teatrui bus balius. Ti
kt et u prekes 25c. 35c Ir 50c. Visus lie
tuvius ir lietuvaites szlrdingal kvieczia 
atsilankyti, pamatyti puiku teatre ir ant 
baliaus drauge *u visais pasilinksminti.

(25—12) Komitetas.

Didelis antras Metinis Balius.
IVilmerding, Pa. Dr-tes Lietuvos Hu

nu, turės savo antra metini balių suba- 
toj. 28d Lapkriczio, saleje Auditorium 
prieitai' 4>*t dypa Praaidea 5 vai, po 
pietų ir trankais iki vėlyvai nakcziai. 
Muzikantai bus labai puikus dėl palink
sminimo svecziu. Todėl utpraszome vi
sus lietuvius ir lietuvaites isz Pittsbur- 
go apygardos susirinkti ir pasilinksmin
ti. Su guodone,

Komitetas.

The Bridgeport Ciothing Co.(nauja lle- 
tuviszka korporacija) turės savo sekanti 
susirinkimą petnyczioj, 20 d. sz.io mene
sio. žztore Palionio. 3312 S. Halsted 8t. 
7:30 vai. vakare. Kas nori pastoti jos 
sąnariu, gali ant szio susirinkimo ateiti 
Ir prisirassyti pirkdamas viena ar dau
giau akcijų. Kiek kas turės pirkęs ak
cijų liek turės ir balsu, tai yra nuo kož- 
nos akcijos po viena baisa. Kas nori 
tureli didesnis tiesa szioje draugystėje 
tegul perka daugiau akcijų, tai jo tiesa 
bus didesne. Akcijų gali pirkti kas 
kiek nori, to draugyste niekam nedrau
džia. Draugyste ne yra niekas kitas tik 
tie kurie turi akcijas jau pirkę, tie reisz- 
kia draugyste, tie yra jos savininkais ir 
valdonais. Nori būti savininku didelio 
sztoro, pirk kiek nori akcijų ir busi 
juomi.

Chicago, Nedalioje 29 d. lapkriezio 
2 vai. po plotu bus laikius susirinkimas 
„Tėvynės Myl. Dr-tes” kuopos, po oo 
3301 Auburn ava. L. Ažuko saleje ant 
kurio užkvlecslami visi sanariai ir no
rinti prislraszyti.

Kuopos Komitetas.

Metiniu akeįjoiiiertu auairtnki- 
maa.

Brooklyn Liet. Korporacija laigys pir
mi matini akcijouleriu susirinkimą 8 d. 
gruodžio (Deoember) utarninke, 1908 m. 
prasidės ant 7*0 vakare, saleje po num. 
78 Grand st. Brooklyn. N. T. Taigi 
nea^utinai malonėkite ♦ pribūtie ant 
ssio susirinkimo, nes tai viens isz pir
mųjų ir svarbiausias mus ekonomiszk** 
klausymas bus apsvarstytas Jeigu kas 
nors isz akcijonieriu negailu pribulie, 
tašyk turi per raszta pavesite kam nors 
isz skcljonieriu savo baisa, kurs turės 
verte per 11 menesiu. Norinti pirktis 
akcijas turi pribulie pradedant susirin
kimą, nes yra daleista visiems iszslpirk- 
tl akcijas prieše seriją. Neturintlelie 
pilna nors viena akcija negales toliam 
dalyvauti ant susirinkimo. Rasztu tu
rite atsiliepti antssio adreso:

Lllhtianian Corporation, 
256 Grand su Broklyn. N. Y.
(4—12) Su guodone. Komitetas.

Aukos V18ZTALIU1.
Isz surinktu per J. Ru>zki, Phi- 

ladelphla. Pa .............................  50c.
Buvo 615 20

Sykiu 815 70

“AUKZ1MM4” Dr-tes fondas, 
trestmoklnancsiai lletuvtazkai 

Jaunuomenei.
Aukos surinktos per kriksztynas 

sunaus Alfonso Vytauto Merkevi- 
cziaui iss Tyre. Pa. 
M Rinkavicze.... 
A. Ilgūnas.............
A Merkevycze... 
E. Ilgu u lene.........
J. Rinkavicze.... 
M. Kundrote . .. 
E. Merkevicziana 
K Draugelis .... 
S. Gula visokis...

.50 
.25 
.50 
.25 
.25 
.20 
.25 
.40 
.M

(4-11)

Piijle*zko|imHL
Pajisszkau doros lietuvaites arba 

luviaikos prusaiies. laisvamanea aau dėl 
apsivedimo. Alslszaukit ant adreso 

»■ V. M. Lungin,
Stetion W. Boz 14. Brooklyn, N. Y.

’ (11-27)

Pajisszkau *avo paeitos, Stanislavos 
Sungailieoes. po tėvai* (Žemuiiules), 5 
pėdu ir 3 coliu augszczio, apskrito bsh- 
raudooio veido, »u trumpe buks noss ir 
n*ip Juokės tai ant žandu darosi duobu
kes, ssviesisl geltonu plauku, 22 metu 
aena,apslvilku*u su juodu saiikiniu siutu 
(Automobile boat). anghazkai szneka 
gerisu* negu lietuvtszkai, kurižd.szio 
menesio pabėgo su kitu vyru. Jonu E- 
riuszkevicžium.tokio pat sugszczio kaip 
ji. J uodu plauk u, pu cik uola pasmakre, 
szneka gerai lietuviukai ir lenkiukai, 
o prastai angliukai. Taigi jeigu ku 
kur lokius užtėmy* ir duos man line, tai

lie

į-J. SuDgaila,
275 Wilbur st., Scrantoo, Pa.

(11-27)
Pajieezkau merginos Spergaicziutas, 

motai algai gyveno Broektoa, Mas* Ji 
pati ar kas kitas duos žine ant žemiau* 
padėto adreso tai gaus puiku prezenta 
vertes 50c.

J. Scbiliaki,
3933 Ridgo avė., .Philadelphia, Pa.

Pajieazkau savo sunaus FrankMaraus- 
ko, Kauno gub., Raseinių pav , aodžiaua 
Prapienio. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

» 1 .eonas Msrauskas, 
(11—12) SeatUe, Wa*h.

PaJie-zkSu pažystamu Jono Paszkaus 
ko ir Juozapo Palaaauako, abudu Kauno 
gub., Panevėžio pav., parapijos Szidla-

Ii žine ant adreso.
Mikola* Akeisilis, 

efo Garber, < arteret, N. Y
' (11-12)

Pajleszkau savo dėdės. Jono Rama
nausko. Kauno, gub., Sziauliu pev., 
Trtazkin vol.. sodžiaus Pažemgrimdžiu. 
Jis pats ar ka* kitas teiksis duoU žioe

A. Knauoztunaa.
P. O. Boz 811, Scbeoectady. N. Y. 

(11-12)

Pajleszkąu Juozapo Kriszcziuno, Su
valkų gub., Naumieaczio ptvų Gelgrau- 
dlszkio gm., kaimo Mozunszkiu. Jis 
pat* ar kas kitas- teiksis duoti line aut 
adreso: t ,

Jįtoupas Sauopis,
Ed AmusCŠsmp, Lincoln Center, Me.

Naujausios Knygos.
43

Viso 83.40 
Sala suma paskintom teip; 81.14 
Kankintiniams ir ,,Auszroe”D-tei82.26 
Aukos lietuviu 

Beotland. 
V. Blatkaucus ... 
P. Dalb.................
J. B.........................
J. Giedrys............
J. Rupeika...........
T. Dalb.................
Br. Graneck..........
A p t. Viki. Micevicz. 
Jon. Baczinskis...... 
Jon. Dalboka..............
Kaz. Rugienius..........
J. Bernotai lis...........
V. Hzleinis...................
Ai. Rupeika...............
Ant. Vaitiekūnas.... 
Ant. Daunora............
J. Bernotai lis.............

isz Gliragovo,

1. 8* 
... .6 
___ 1 
....1 
....1

6

.1

1 
6

1 
Sykiu 17 84 

Prisiunlimo kasztu atsima 8j

Viso n
Ant amerikoniszku.......................
Aukos surinktos Mares Auksz- 

takalviuies. Balilmaro, Md.
Mare Auksztakalniuta. 
Mare Kabaazinskiute...

Pasakos isz gyvenimo lietuviezku 
Veliu bei Velniu, surinktos DroJ. 
Basanaviczlauv 470 puslap., Chi
cago, III 1903m Szioje knygoje 
telpa keli neimtai gražiu pasakų: apie 
rojų (danga), ezyseziu, pekla: apie 
giltine, marš, koletą, apie dvasus 
(duszias), velnins ir ju vaidinimui 
*ir u. Pasakos už raižytos tokioje 
kalboje kokioje buvo pasakotos. 
Panevėžy] pagal Paneveiio kalba. 
Suvalau gubernijoje, pagal Su vai- 
kiecaiu • kalba, Prosu Lietuvoje pa
gal Prosu lietuviu kalba, Dzūkijoj 
pagal dzoku kalba ir lt. Kas mėg
sta gražias pasaka*, tegul nusiperka 
ežia knyga, o joje ras stimtus gražiu 
pasakų. Preke neapdarytos.. .12 00 
Apdarytos.....................................62.50
Karalius Apyaaks. Dievas ir Kara
liai, Evaldo pasak*. Iszleido L B. 
D. P. Londone, 1908, pusi. 16... 10c 
Robinsonas Kražius. Graži ir mora- 
liazka-passka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1906. pusi 83. .23c 
Valdyta, originaliezka novele Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
atabmeldiszkus kunigus ir ju die
vus.................................................... 15c
EilesįPranciszkaus Vaiczaiczio (8o- 
kupasakoe). IszleidoT. M. D. Ply
tų ou t h, Pa. 1903, pusi. 165. Ošia 
telpa su viraz 100 labai gražiu dai
nų......................................................50c

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 
verte Dras A. Baceviczia, spauda 
„Lietuvos” Chicago, puslapiu 209. 
Knygele su daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalu, žuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų trumpai, aiszkiai ir 
suprantamai iszaiszkina mums gam
tos istorija, ypacz tuos dalykus, ant 
kuriu žmones nuolatai žiuri, bot ju 
gerai nesupranta. Preke.... 50c

65

124

176

365

tų 14 669 Kaip žmogus ryveno ant žemes?

G. Oliavicziens.. .*............ .
Antanas Šiliškis...............
Jonas Spūdis.......................
Johaona Szalgauck ene... 
Justinas Kulis....................
Martin Poezka...................
Jurgis Kailius....................
Katarina Railiene..............
Ona Karaliūte...................
Emilija Žalnieriute..........
Ona Czesntene. ... ..... 
Kataaina Malulevicsieoe. 
A. Lisausku.........................
J. Macziulaiu*................... .
B I a ton ieni e............ 
M (kolas Karalius............... .
Edvardas Mikuszaucka*... 
M i kolas Akelaitis...............
Jonas Dsunis.......................
Simonas Macziulsilis .... 
Ona Railiene.....................
Andrius Skladauskas..........
J. Garbus.............................
Kazimieras Vahnckas..... 
Ons Jasilioniene.................
Katarina Akietaitieoe........

Psrasze 8. M. Iszleido T. M. D. 
pusi. 47. Chicago, Iii. 1903m Kny
gute apraezo visa gyvenimą žmogau* 
ant žemes nuo pat jo atsiradimo iki 
pasiekitn ocivilizacijo*. 25 paveik- 
aleliai parodo senove* žmonių varto
tus akmeninius inrankius, namus, 
kapus ir U. Preke.........................10c

903 Isz musu praeitas. Paraižė Jonas 
Gražys. Iszleido L. 8. D. P. Ix>odo- 
- ne 1903. pusi 16...............  10c

Darbininku kalendorius 1904 m....l5c 
Laiukeiiai Vorai ir Muses. Pnhgi- 

mma* prie ponu ir darbininku... 5c 
Varžytines, ka jo* duoda kapitalis
tams. darbininkams, ir kaip ja* rei
kia panaikinti. Iszleido Liet. Soc.D. 
Partijos London. 1903, pusi 16...10c 
Valdžios pilvas P arasze Jonas Gra
žys. Iszleido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903. pusi. 16............  10c
Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Iszleido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7................................5c

Kalendorius 1904 metams 154 pusi., yra 
didžiausias ir geriausias kalendorius 
su daugeliu moksliezkustraipeniu ir 
visokiu kitu svarbia žinių.... 25c

Kas užsimokės už ,,Lietuva” viso meto 
! prenumerata 82.00 gaus szita kalendorių 
dovanu.

Adresuok:
Ytaolabu 810,85 A. 0LSZEVSK18, 

W24 33-rd 8L, Statlon <M>, 
CHICAGO,ILL.
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Aukos surinktos ant kriksztynu 
pat J. Ru'zki, Philadelphia, Pa. 
K Czeledinas................................. 50
M. Velyki*’........... .........................50
K. Snapaziuke...............................50
O. Arbassauckieoe.. ..................50
J. Tamulis.......................   25
K. Tamulis____
8. Arbaszauckas. 
A. Avižienio*.... 
J. Ruožais....................................15
J Velykiene................................... I5i
F. Koraak........................................15
Kun. V. Dembekis........ . ............10
A. Velykiute..................................10
J. Mankus....................................... 10
J. Valinskas.... ..’.......................10
A. Szpera........................................10
A. Leis trumas................................10
J. Gudisakis..................................... 5
J. Gudiszki*.......... .......... 5
F. Czeiediniene................................5
J. Aleksandraviczi*........................5

Sykiu..........64 25
Szia suma paskirstome teip: 50c 

Visztaliui, 81.00 Delegatai in Ny- 
derlsueijo, 81.00 Kaokinuniams ir 
„Auraros” Dr-tei............................

N. Bagdon. NevrCaatle, Wyo.... 
Joeep Klembauskaa,Scranton,Pa. .

Buvo 8338.98'

Iszleista.
Hektografas....................... 82.50
Paszelpa..............................................25.12
Stipendija J. Graž.............................. W 03

Viso iuleista 853.65

Lieka 8304 72

25

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

Jonas Naujokas, 336 Broome st. 
; A. Lesnievrskis, 144 E.Houston St.

So. BOSTON, MAS*. 
: Nikod. Gandrelis, 344 Bruadvray

K M. Lubėnas, 283 Srd Si.,

$ 10.00 Nagradon 
Tam kuris uitemis ir duos line apie 
Aleksandra Drabojaoek, 5 padu ir 7 co
liu augszczio, 30 metu senas, juodbru
vas k ūdas, isz paniuro žiuri, paeina in 
miestelio Smargoniu, Antnenu pa v., 
Vilniaus gub. Kalba ruskai ir blogai 
kalbr lenkiukai, gretinasi prie lietuviu, 
o niekur savo pravsrde ne pasako. Jei
gu kas toki uitemys ir duos line snl že
miau* pedetoodreso, gaus 810.00 nagra- 
do*.

L. Svidunovicz, 
188 Ferry sL, Ne*ark, N. J.

(27-11)

Kas užtomys kur Jurgi Venskaiti, 6 
pėdu augszczio, juodu* ūsais labai nu
skuręs. isz paniuro žiuri, pailgo veido, 
kuri* paemes nuo Antano Venckaus 
860.00 prasiszalino isz Chicagoa, 111. 
Todėl jbigu kas toki kur užtėmy* ir 
dues žine ant žemiau* padėto adreso tai 
gaus •10.00 nagradoe

A n ton Venckus.
236 W. 48 Pl„ Chicago, Iii. ( Belkalingaa geras agentas pardavi

nėti vyua ir degtine Mokestis gera. 
Ateikite terp 10 ir 11 vai. isz ryto, ant 
szio adreso:

Brand Brothers Co.
Klausk: Kalkovrski, 

206—210 Illinois st., Chicago, 111.
(11-27)

Pigiai ant pardavimo murini* namu 
alovmtis ant kertes, lietuviu apgyvento] 
vietoj. Priežastis perdavimo savinin
ku iszvažiuojs iss miesto. Atsitrauki
te pas

M r* Hanke, 
121 Canalport avė., Chicago, III.

(11-27)

Pigiai ant pardavimo, mūrinis namas 
su lotu, duonkepiuyczia ir grotame, vie
toj lietuviu apgyventoji biznis nuo se
niai iazdirbtas. Priežastis pardsvinao 
savininkas įsivažiuoja isz Chicago*. At
smaukite po no. 3226 Muspratt st.. Chi
cago, III. (11—27)

Aukoti kankintiniams
Antanas Miciaviczia........
Petras Dalboka*................
Elzbieta Dalbokiene.........
Kazimieras Rymsz*........ .
Welhelmin* Rymsziene.. 
Jonas D* 1 bok a*..........i..
Ona Dalbokiene.................
Jonas ėernotaitis ..........
Bronislova Bernotaitiene. 
Mateuszas Motuzą............
Jonas Baczinskas..............
Urszule Baczinskiene.... 
Tsdeuszas Dalboka*........
Ludvikas Serafinas.........
Anele Berafiniene..............
Stanislovas Jokubauckas 
Mot. Bscsinakas...............
Kas. Rugienius................

Musu darbu yra musu geriausiu agar- 
sinlmas.

9 KB1AUCZIA1 «
Palionis ir Zacharevieze,

3312 So. Halsted Street, Chicago, Ii).
Mes siuvanti visokius drabužius, pigiai 

Ir vis naujos mados. Prozom atsilan
kyt ir persitikrinę, duokit mums pra
džia, o mes jus užganėdinsi m. Musu dar
bu yra musu geriausiu apgarsinimu.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry si 
Ant. Asevicztus, 30 So.Orange, Avė.

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovra* Rinke šviežiu*, 73 Grand st.
K. Balcziunas 256 Grand at.

i Juos. Szunskia, 97 Grand St.

EL1ZABETH, N. J.
Jurgi* Orinikaitis, 75 Wall st.

SHENANDOAH, PA. 
j Andrius Macais. 133 8. Main st.

PITTSTON, PA.
Alek Lakaviczta, 100 Even st.

81.75 WATERBURY, OONN
...90 Jonas Taraila, 844 Bank st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

E.ST. LOUI8. ILL.
J. J. Ražokas, 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, OONN.
Motiejus Mažeika. 11 E. Laurai st.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee Si,

BALTI MORE. M D.
L. Gaw)ia, 2018 N. VVashington st

PH1LADELPHIA. PA
M. A. Ignotas, 925 So. 2nd St.

LAWRENCE. M A 88. 
Antanas Žvingilas,

ALLEGHENY PA.
8. Dominai t it, 1436 adam* S*.

“Lietuvoa” keliauianti agentai.
Jurgi* Kazakesnczia.
Juozas Petrikis.
Jurgis A. Damijonaitis, 
Izidorius Gudaitis.

Kur uie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pu juos užsirauyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiem* užsimokėti; pi- 
n'gai bus teisingai mum* priduoti. Pas 
juos taipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip Ir redakcijose.

'‘Luitcvos Iszlkistvvb

,6p. 
•iP 
.3p. 
•«P 
,3p. 
.18. 
.3p. 
9p. 

.3p. 
«P 
,7p. 
3p. •

6p.
Ap

t
Viso II szil.

Ant amerikoniszku........................82.68

Balti m ores T. M. D. kuopa per
V. Nagornausk*.................................61.05

Isz surinktu per kriksztynas su
naus Alfonso Vytauto Merkevi- 
cziaus, isz Tyre, Pa...........................81.14

N. Bagdonas New Castle, Wyo. .81.00 
de tz surinktu per J. Rusiai, Phi-

Iphfa. Pa .......... •1.00 
Buvo •10.90 
Sykiu •18.77 

ant kasztu delegatui in 
Nyderlandlja,

N. Bagdon, New Castle, Wyo....32c. 
Isz surinktu, per J. Rusėki,rhi-

ladelphia, Pa..................................... 81.00
Buvo 648.00

Sykiu 650.32

AukOM

Pa

Lietuviai pa* sava. 
FB. M OCR EV 1CZE,

83 Endicott st., Boston, Mus.
Siuncziam pinigus in visu dalis svie

to, parduodam laivakortes ant visu llni- 
niju, atjieszkom dalis Lietuvoj, neturin
tiems pinigu parvažiuoti in tėvynė duo
dam darba ant laivo kur gali parvažiuoti 
už dyka. Žodžiu sakant mes viską ku 
tik yra reikalinga, pagal iszgale. pada
rom. Kreipkitės prie.mus, o busite už- 
ganėdyti. (11—12)

Naujas Apgarsinimas.
Tautiecziai Lietuviui pas sava.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo ui. dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi. Lenciūge! i ii 
auksiniu ir paauksitu ir sidabriniu, 
auksiniu tiedu, szpilku, kompasu, kol- 
cziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl grajinamu maszinu- 
kiu. Maszinukes dėl raszimo gromatu. 
Monn knyga ir visokis prieuisas darimui 
estuku. Isloriszkos knygos kokios tik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknygių, dideliu ir mažu ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gromatoms 
su pavincziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigiu prisiuskite 
ui 5c. marke ir gausite kstalioga, ku
riame i asile aprassyms visu daigiu ir ju 
prekes. Pas mane t a vorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip:

- JOS. MATUTIS, 
112 Grand st. Brooklyn. N. Y.

(15-D

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszka] į “Lietu 

vos” redakciją, visada paraižyk ant 
laissko savo varde ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok Ir senąjį savo adrese. 
Jeigu pats gerai raižyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokancsiam, 
parassyti. *

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tainelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pašilai- 
kik sau tik mažai* balu korcsiukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” siuskie prastoje grema- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekiau ežias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Siųnesiant markes, reikia jas 
įdėti į laiaska Ii uotas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laisaku. Sulipintos 
ant laiasko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios ui pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temyli ant virst 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleog- 
visite tszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” issleisluva,
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ll*mwo. Yr 
rakant* f 
Z apie žila

.x f. r1. .** .-v * * 1
31A7 M- lltUated *»♦ . C’IiIvimto,

paskaityti ir pvrettlkrintt t»s paveikti* 
ula reaova. Cruiuntk 81 tat tdrete

Lletnvhzka Banka-
(Uždėta 1888 mate.)

Siuncsiam pinigus greitai ir saugiai in 
visas dalis svieto. Parduodame Lalva- 
kort«s ant grėicaiausiu laivu. Paėsto 
Sta No. 8. r

S Mack
212 First 8u. Ė liskbalh, N. J

Darbininkų Kalendorius-
iSM metant it«l«lt**t L. 8. D. P . ..Darbl- 

aiaka Balto“ redoke Talpia* tavyj daug aky
va ir pamokinauetia darbinlakiatku ttraipaaia. 
Prekta * ortit.

Naujai IttJeltTto* darblalaklttkot kaycot:
1. Vtldžiot pilvas ......................... 10c-
S. Kanliat. Dievą* ir karaliai... 10c.
«. Varžtinet ...........’....................... 10c.
4. tt* mota praeitos.................... ..1*0.
B. V< rai ir mate* lapeliai po........to.

Kas pritik* SO oeata saat vitat virta mlaatat 
kaygite* ir Ktleitoona. Adretat:

A. LAL18
5233 Indiana avė.. Chicago, III.

SVEIKATA už 25c
Skaudėjimas kaulu, strėnų ir galvos; 

sziurpuliai, nerimastis, cziaudejitnas, bė
gimas glytes, iszii žiu vintas nosies ir Dur
nos, kosulys, paeina nuo perszalimo ir 
maleriszku nuodu kūne. Vienas baksiu- 
kasjohn’s Kold-Kura iezgydys minėtus 
kenkimus, 25c. Kataliogas visokiu gy
duolių su apraszymais daug ligų dykai.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 3314 MO8PRATT ST. CHICAGO. ILL

Motslaine drapana kirpimo
Ssi mokslains mokina kriauklus pui

kiausio drapanų kirpimo, visose ssslyse 
Amerikos, kurie negali pribūti asabiss- 
kal, tai mes jiems prisincsiame lekcijas 
ir gvarantuojame iszmokytl teip gerai, 
ksip ir asabiszkai. Rassydarni laisskus 
dėl pilnos informacijos, adresuokite 
teip:

The Chicago CuttiiiK Bchool, 
2O2D Michigan av. Chicago, III.

PopieroN visai dykai!
Kas prisius t5c. markėms, aplaikys 

tutina popleru su konvertais ir dar gaus K iže pavinezevone vertes 26c dykai.
pieros su puikiais apskaitymais ir 

dainelėms Agentai daro gera peln* 
pardavinėdami szias popieras Adre
suok:

V. Ukrnan.
Station W. Bos 14, Brooklyn, N. Y.
—

DOVANAITIKTAI 23c

Ui tusina popieru d*l gromatu ramty 
mo su visokiom pavinccevonem ir su į 
gražiausioms kvtetkom pagraiytoao ant 
kitu kilu vietoj kvietku prilipyti pra
šus koliaravi a broleliai, žodžiu sakant 
gražiausios popieros anl pasaulės. Prie 

t kiekvieno tuzico pridedųm puiku auk
suota tbroseli, o 5 tutinai už 81.00. 
Atidaromi abrozelisi arba altorėliai po 
15c . gražesni po 2Oc.. popieros gromatu 

. raižymui su auksuotais krasstai* ir ati- 
daromom kvietkom 1 už 10c. gražiausio* 
1 už 15c. Teipgi uilaikotn didele visokiu 
knygų krautuve. Ataiusk savo adresa, o 
gausi mus katalioga ir pasirinkai ka no- 

* re*i. Reikalaujam pardaviku ir duodam 
. gera uždarbi. Adresuokite teip:

A. ZVINGILAS A Co.
P. O. Rox 234 Lavrence. Mass

APGARSINIMAS.
Naujausios spaudos, dvi
linkos linijuotos baltos 
popieros. su gražiais 
kraszteliais ir puikiais 
paveikslėliais, kaip tai 

tu Popiežiaus Leono XIIL su Paneles 
9xv. Nekalto prasidėjimo, yraRgatunku 
paveikslai ir po kuinu kitokia apakai ri
mas, labai puikios popieros. tuzinas po- 
pieru su kopertais 23c., o 5 tuzinai ui 
81.00.

W. J. PETKUN, 
303 N. Main, st, Brockton, Mas*.

» KATALIOGA?
Jame randasi apraszymai su pa

veikslais ir prekem, yvairiu elektro- 
magnetiszku gydanezm įuostu, žiedu, 
padu, krutinės ir plaucsiu apsaugoto
jo; inhelatoriu, daktariszku baterijų, 
visokiu geriausiu gyduolių, plauku ir 
usu augintoju; drukuojamu maszine- 
lia, painu, monu ir sztuku; elektrisz- 
Ira žvakių stovyluku su laikrodėliais ir 
tt. Kąsprisius už ac marke gausszi- 
ta katąMvą dykai Raszyk szeudien.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
8215 S. Morgan St., Chicago. III.

Visiems Sergantiems ant 
10 dienų išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS
“GIANT”

Tūkstančiai žmonių jau išsigydė su plačiai žinomu 
Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietėji
mo, bėgu n kos, vidurių silpnumo, nuo ligų: plaučių, 
žarnų, inkstų, kraujo, gyslų, kosulio, karščiavimo, 
drugio, nerviškumo, silpnumo, žodžiu sakant, nėra 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: r

New York Specialty Co.
986 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.

Paveikslas naujo Popiežiaus PllSZO X.
m tara 18x24 coliu.

Yra laimi g ražu m pa
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas popietiUB 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai rauūuui, o 
n bruto dugnas tamsiai 
žaliau. Nea įsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
GaunaniRH ..Lietuvos” 
redakcijoj. Adresas:

a. olSevskis,
924 S3rd Nlr.,

Chicago, III.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
GuodiMincMiM t aunu koma ir baž

nytinėm* Draugystėm* is/dirba:-1 
karūna*, Amerikouinzkan 
Heliaaati, Szarpan. Juom- 
tas, K u kardai*. Ženkleliu*, 
Kepurtu Ir dėl Marnzalkn

' Guodotiniema Kunigam* iszdir* 
i b*:- Kapas, Arnotai, Dalmati
kų*, Alba* titulą* ir w«ua baž
nytinius parėdus. Visokį darlią at- 
ilieka artittit/kai in lai k»- _ 
, Noredamb* goodotino* Dr te*, 
arba guodotini Kunigai, kad Jutu

darbas butu priderancziai atlikta* ir tuom suaielpti *awo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuvaiti ai,

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

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spinduliaivariojamidelairadimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJALK SZITA IR ATSINE8ZK SU SAVIM.

Vtitndrs: iki 10ryto. Nuo 3 iki po pietų ir po7 vakare.

GEORGE
Street,

tu poplvni. Vž 
Adresuok

S73 .3.3-ni

Elektriką psdsro, to gyduoles negali 
Turiu daugybe grom.tom. popisru su 
gražiais apskaitymais, ka .kallyda-

galvo. svaigimą preke 1100 Gyduo
les nuo dantų gėlimo, nosies nik ta- 
šalmo, ožsisaaldimo, preke |l 00 
Pas man* galite gauki visokiu liuku ir 
monu ui maia preke. Kas prisiui fl 
gaus kales .įtaka. Taipgi turiu

*8.00 gaaai IOUO

PUPAUSKI8, 
CHICAGO, ILL.

OttisaM ir gyvenimai:
732 West 17th Street, kerte Paulina; prieszais szv. Vaitiekaus beinyczia 

Telefonas Canal 1137.- Telejona gausi dykai viaoee aptiekoue.

Parankiausia Banka.
The Stock Yards Savings Bank

EX€HANGE BUILDING.
Union Stock Yards Chicago

KAPITOLAS Ir SURPLUS $283.000.00.
VIB8E1NINKAI:

S. R. F lyną. Prutoootos. J.A.tgoar, V ioe-Frsr Mastas. T. J. Fitzg*r*id, Kasteria** AsiL

DIREKTORIAI:
Louis F .Svtt. iš Svlft 4C*.
lamas HAshSy, ii U. t. Ysrd A T rasti t C*.
Sam i A McCIaan ir.,ii Cantia. Packing Ca.
Artbur G.Laaaard. ii U.S. Y ar* 8 T ramti C*.

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

Vyrai m geliančiom ir silpnom nugarom, i* k t tai t. tkaudeiimais kiaHŠiMM. lytiškų nusilpnėjimų, skaudant u nusišlapinima, Mkti- 
mais nubogintais, susitraukusiai* arba neišlavintais organais. tr*tyįimas attainti*s, nerviškumai, skaudoj mai krutino)*, inkstų liga, 
plautis pustas, nusistojimas šlapumo, krituliai prieš akis, nogalojimas atlikti savo priderysčių. s«iud*jimas gaivos, klapatyiaatis pa
raudimas, priešmanavimas. silpnumas, molankoli)*, negeras kvapas, patretyjimas apetito, puolimas plaukų, V.SIŠKAI IŠGYDOMI.

Qnpriia 1 icykličnQ* nubeginmi, uAmiodvJimau kraujo. Varicocele, vMaz-
uPvvy&lluaBvO IlgUb. gai b»xgydond. Grcicziauniau iitAgydj man dėl rdipnu vyru.

Innni VVT21 •>,**Upuint| per bjauri HM paprrrcziiiN ir per-idirbirua, k lipti i ir uerviuzkl laZGY- 
JdUlil I JI ttl ix>Ml f»O TIKRA GVARANC1JA, ARBA PINIGAI SUGRAŽINTI.

P.A.VaJ*«iti**, ii Ar*»*uf A C*.
N*l**e Morris. ii N*lson Morris A C*. GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

DAKTARAS E. F. NAPIERALSKI

SPECIJALISTAS PRIVATISZKU LIGŲ.
Fr*d*rick S. Minsten, Attent«j Levi B. Doita. H Ooud A K**)*r

S. R. Flyno.lš National Uvo Stock Bank.

Šita banka priima ant užkavojitno pinigu* nuo 11 00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtu* pinigui moka 3 procentą. • ia visi Stock Yardiį darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojaus. kai p n k gauna algas, ir ui padėtus gaus 3 procentu.

valant: j Vii’)?^

visa!
U.YDUOLE8.

State Medical Dispetrsary,
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St.,' Chicago, III.
Išsikirgli šitą. a«s m visad** sis laikraštyj*, litas yra geras M egzaMine u X-Spindeliais.

Nauja Buda Godumo
Pamatuotą ilgmetiniu triusu ant lauko naujausių laimė

jimų medicinos, o užtvirtintą tūkstančiuose 
atsitikimų, suteikia:

Profesorius
Dras E.C.Collins,

140 W. 34-ta ui.,
NEW YORK,

N. Y.

Pirmsedis
The (Jollins 

New York Medical Institute.
140 W. 34-th St, 

NEW YORK, N. Y.

____ _  __ ___ _ .. _ _ , _ . . užsisenėjusia liga. O kad tas naujas gydymo bodas 
padaro tiesiog pastebėt nūs rezultatus, kad pakelia sergančius iš lovos skausmų, trumpu laiku gražina jiems stipruma 
ir sugiebumą p ie darbo, liudija tuksiančiai dėkii.gystės laiškų nuo žmonių, kurie aplankyti sunkių ligų, trumpame 
bėgyje laiki/ntgavo vėl pilną sveikatą ir daugelis rašo, kad kuomet visi daktarai apleido juos, pri|>ažindami jų ligą už 
neišgydoma, parašė abejodami peš profesorių Collins'ą ir, stebėtinai, po kelių dienų vartojimo vaisių pajautė tokį ste
buklingą pagerėjimą, kad tuojau įgijo viltį atgavimo sveikatos. Todėl nė viens su Kokia nebūk liga neturi abejoti apie 
galimastį atgavimo sveikatos.

Nauji išradimai rybose vaislininkiško sugiebumo yra žinomi nedaugiu! iš tų mokslinčių, kurie dabar pataiko 
trumpu laiku išgydyti tokias ligas, kurtos pirm nelabai seno laiko buvo tiesiog neišgydomomis.

Tuomi datyrustu tardytoju vaistininkiškos žinybos, yra profesorius Dr. E. C. Collins.
Dėl jo užtenka nuoseklaus aprašymo L gos ir trumpo atsakymo teip arba ne ant žemiaus paduotų klausimų. 

Klausymai: ant kurių reikia atsakyti trumpai teip ar ne. 
Simiuiu džiova? 

I lig» Urale* ar inkstų?

Visiems sergantiems kokia nebūk, nors ir labiausiai

Kunti ; ' 
Skauda tari salva
Skauda tau ausi*

Tari p?rų valgutnų

Neturi trumpo kvapo 
Vartoji daug gėrynių 
Daug vartoji tabako 
Turi reumatizmų 
E*i vedus ar ne 
Kok» yra dažas (lapum<>.

Turi gerus vidurius 
Skauda krutinu 
Jtautl dieglį tone 
Plaka ėirdis per daug 
Dreba tavo raukos 
Jauti skaudėjimų Šlapinamus 
Dsti greitai

Atsakius ant šitu klausymų reikia.ypatiškai aprašyti savo ligą, kokiu budu ir kaip tankiai apsireiškia, ką dau
giausiai skaust*, kaip iltrai tas traukiasi ir tt.

Atrašykyte su užsitikėjimu, o tapsite išgydytais, laimingais, tinkančiais prie darbo. Kas turėtų kokią abejonę, 
tegul perskaito žemiaus padėtus kelis padėkavonėš laiškus.

Jaknų liga išnyko.

Garbus
Profesoriau Collins:

Galiu jums pasigirti, kad po suvartojimui 
tusų vaistų esu pilnai sveikas. Sirgau ilgy 
laikų ir nesitikėjau kad tnang teip urnai pagy- 
dytumete. Jau neturiu skaudėjimo galvos nė 
vidurių, o diegimas Šone visai prapuolė.

Tegul Jus Dievas už tai užlaiko daugelį 
metų.

Moteriškas nereguliartškumas
Buvan serganti per 8 metus neregullarit- 

kumu mėnesinės, turėdama kožnu kartu nell- 
pasakomus skausmus strėnose Ir papilvėje. 
Teipogi skaudėjimas galvos mane kankino. 
Rodos daktarų negelbėjo mano kančioms, kol 
nepamėginau prof. Collins’o, kuris bėgyje mė
nesio manų pilnai išgydė.

Paulina Zagar,
C'laremont, Minn.

Tomistą prof. Oolitus:
Vartodama, vaistus, kurtuos man prisiun

tė!. per dvi denas jaučiau skausmo viduriuose, 
tone ir apie tird|, bet dabar jaučiuosi pilnai 
sveikas. Prisiunčiu Jums savo fotografija.

Su gaodoue
Toni Rončak.

SB07-1U Pinos, , Soseland. III.

Jonas Strah.
Hx 12

Mogtdore. Ohio.

Marya Levicką.
Vaiiey, M k-h. 

Brunetamis Pone Profesoriau :
Vaistai, kuriuos malonėja! man prisiųsti, 

vra visi suvartoti, o už prisiuntiiiių jų sudedu 
širdingų ačiū, kadangi jie suteikė nepaprastų 
pagelba. Pau mano nuo jų visiškai išsigvdė 
už kų dar sykį širdingai dekavoju už suteiki
mą man šitos pagelbos. kurt mums buvo būti
nai reikalinga.

Stefan Kandy.
Guttenberg, N. J. 

Gnodotlnas tamsta profesoriau;
Daneiu guodotinam Tamlstal. kad esu 

jau vislikal sveikas. Siunčiu tad ėirdiga pa- 
dėkavong už ižgydyma nustips ik tos atkaklios 
silpnybės, kuri many teip ilga laika kankino. 
-Esu Tamistai neiėpasakonial dėkingas. Ro
dysiu tamstų ii pajautimo dėkingumo visiems 
p&ži tt&in iiniB.

Bu didele guodone. STEFAN KENDY.

Wilhelm Panis.
Manchester, N. H. 

Dauggalts Pone Daktare:
Jaučiuosi skolingu lireikiti Guodotinam 

Tamstai savo dėkingumų už teip greitų išgy
dymų manės. U tikro pats netikėjau. Idant 
galėčiau boti teip urnai sveiku, tamstos vie
nok stebuklingi vaistai padare ns U pasak y tų 
darbu.

Su prideranče guodone WILHELM PANI8.

Turime (imtu* kitų padėkaronės Išlikų, kurių čion dėl .tokoi vteto* negalime patalpinti.
Mltogl serganti nenustokite vilties, bet gydykitės kuogreiėiaiulai pa* ganųjį «peeiali»tj prof. ColHnt'g. o ilslgydysite trumpam laike. 

Atminkite, kad »u liga nėra juokų, o kas tiųdien duodasi lengvai lėgydyti, lytoj gal didesnio reikalauti gydymo.L
Prssergstime, sergančius nuo teip vadinamų elektriškų juostų. Sergantis paaršina jaisiais stovį savo sveikatos Ir prailgina gy- 

dyma. Tos juostos neturi visiškai jokios elektrybės ir yra tiktai apgavysta
Meke n lėkite, jeigu nereikalaujate, nes prof. Collins jus ISgydis. Raiyklte dabar, ueatldeliokite iki rytdienai. Adresas:

The Profesor COLLINS, New York Medical Institute, 140 W. 34 St., New York, N. Y.

IhJaniik,

MAKJA DOVV1ATT

Teiet uaa: Morjau 13H2. 
Telefonvol galim* Iss klekwi*n< 

aptiek oa.

723 W. I8th Street.
Nuo 8tie Iki lOtoa ryto 
nuo 7-to* iki S vai. »»kai*. ~~

Nedelioma tiktai nuo K-to* iki 10-1*1 ryto.

Hei, Džiausi, tai šiądien vėl į m vėla va i Į darbi}.
—Jee, įmy šimto pypkių, Fn-nk. jau antrą aykį šit} nedėlią; 

tik iiinbukaK ir tru- 
belie/ui mano laikro- 
dėlių, vieni} dienų 
skubina, kiti} vėluo- 
ja. nė pata Saliaino- 
iian negalėtų laiko 
sužinoti.

Matai.
juk ir aš turiu laik- 
rodėlį, nepamaliavo- 

hU al1^''11 kaip
nikeli-

iihi i,)- 
k'n

1 metai kaip pirkau
/ R|hviios lietuvis- 
A flyUL, 3 HH kos firmos Kelpša ir

D < f] Noreika ir per 8 nie-
i 11 M tm* Via ėjo ir dabar ei

na kaip indžinaa. Tu. Džian'uk, dar grinoriua. nežinai 
kur pirkti,me*» vini pirkome ir Įierkame nuo Kelpša ir Ko., 
senos firmos Kelpša ir Noreika; norą jau ilgi} tuoa laik
rodėliui turime, vienok ir šiądien iš jų džiaugiamės).

Jei nori Kerą laikrodėly, nikeliny. nidatiriny ar auknitiy.
.Jei nori csyMo aukso žiesta,<era kotnpaMa.kry želi, lens-itiKelj. 
Jei nori armoniką ant 3. 2 ar 1 eile, pruaiMsku ar italijonfazku. 
Jei nori nnvsziiiukiii aromatom* slrukuoti už *1, M3..*>O, Jk.5.

JRIO, ar $20.
Jei nori labai Keru brltvu aiiKeluko plieno. Keru piiNtu, iua»r.i 

miklu plaukaniM kirpti,
Tai rasiz.vk.OKM,iMi <iv kai katalioKa su |sat ei kibsim <iel iMCMirinkimo 

AdreMiiok: teip:
Kelpsli A Co. Socc. lo Kelpscb Moreiko <S Co.,

74 Center Street, CHICAGO, ILL.

Koznas Gali Būt Laiminčia.
TI KTAI IK GROŽYBES 
PER NIEK, JEIGO ESI NE
SVEIKAS; NES SVEIKATĄ 
DIZIA18IE YRA LAIME, 
PASTOT LAIMINGI IR 
SVEIKI’ JEI NORI, TAI 
PERSKAITYK DEL SAVO 
NAUDOS.

Sveikatą br.ingiai.isvs
Jin iiii — daigtas pasiiiilejr. kurios art

nieko negalimamainyt. Idant 
‘ būt sveiku, reikepaczem apsi-

rupyt. Kartais yra ligos kad menki daktarai negali iszgydit, 
o isz kibirkszties dideli ugnis pasidaro,neiszmanelei daktarai, 
yietoją pagelbos dar arsziau padaro, kad turėtu ka gydit, 

Į serganezius lozoriais padaro ir be laiko nustume in graba
M Kurie nori būt iszgydižais nuo visokiu ir užsisenejusiuligu, 
w tiesiok raszykit pas: Vyriause Directoriu ir \ adova 

NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION
M| £)r. E,. G DRAKE, jis iszgydis ir tada kaip kiti daktarai 

1!g i Hl yra jumis sunaikyne ir apleidę rankas pakratydami, nuo savo
/■N begedyszko darbo, je patis budami priežasczia didesniu sopu- 

c ' n| liu.Dr.Drake su geriase pasekme visas ir apleistas ligas iszgydo.
k Iii Dr E. G. Drake dėlto tokius didelius darbus atlieka, kad

,Wu dėl kožnos ligos turi p<> atskyrę specialystą ir pagal reikalą 
V1'' 1,1 l'r’1V;i 11 'T’vi tižia liga >11 V1>,: > ,-pvti., y-1.
diauge -II ial\>tu tos l'gos p..gal a j-raszy ma ii r I ..t

1111 I viet°3 l’g°ni isztyrineją.
1,1 i,kx s kožna daigia pasako, ne kaip pala:zura 

kaip su lapes vuode^asu liežuviu suka idant serganti apkvailyt 
palaižunystę užganedyt, Dr. Drake reikalaujantiems sveikatą suteikė; per savo augszta 
mokslą medecinos. Kokios tik ligos gali atsirast ir reikalavymai nuo daktaru,ats szau- 
kiteo pilnai busite užganedyti ir dėkingi, iszdaugel poragromatu paduodam apie tikrybe.

Geru ir Pigiu
Vynu, Likieriu ir Arielku

G/IU3I TIKTAI PJIS

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

124 E. -Van Buren St. ir
288 S. Clark St

Telefonas Harrison 630.
£uj| Mes parduodam bonkomis, galionais ir
BmI bačkomis. Užpraszytus gėry mus per telefo- 
JFA ną tuojaus pristatome, pamėgink musų 
j 1 puikę Castle Sųuare Gryna Ragine Arielka.

Kvorta $1.00. Tuzinat $9.00. Mes esame 
vienatiniais agentais plačiai žinomos Rns- 
kos Arielkos Zvierka Bonka $1.00. Tuzi- 
nas *7.0(1. Clareiliont Vynai, geriausi Gali- 
tornijos produkcijos Port Sherry, Musca- 

Angelica ir tt. bonka po 50c. Tuzinas 
I $4.00. Kiti Galifornijos vynai nuo $2.50 už 
i tuziną ir augščiau. Mes parduodame savo 
I tavorus į visas Suvienytas Valstijas. Frei- 
I tą apmokame jeigu orderis yra ant $7.00 
I ar didesnis. Ant visų C.O. D. orderių rei- 

* kalaujame depozito. Agentu Reikalaujame.

iiHI*l\|i

Center R> itland. Vt.. Sep. 19, 03.
Oeradejingaa Dr. Drake,

Kad bucaUa pirmiatis ikaitee lai kraupesnis, burte daug 
piningu Riictvlyjas kaant daktarų esu iszdayei, bet kaip 
perakaicahu apgarainyntą Dr E.G.IJrake National Medica! 
Aunociation ir praaaiau ka i darytu man pagelba jei gslinia- 
tad kaip tik apturėjau gyduoles ir benaudodamas jas likau
si visai sveikas; uz tai esu dėkingas uz savo sveikata 

gero linkėdama ANDRIUS DUVEIGA.
Box 16, Center Rutland, Vt.

Dudley. Fa , 12. 1903
A a* Andrius Pasnickas pripažįstu Jumis ur tikią dak

tarą milymaa Dr. Drake labai dekavoju va gyduole*, ku
rios ni*n sveikata augrsšino. Turėjau akadejima atrriit *«• 
per devynis metus, o nuo jna gyduolių kūrės apturėjęs su
naudojau ir in 10 dienu likausi visai sveika*, giidejau kad 
esate garsingi placziam sviete daktariukam gabume, bet 
ius ant to ir ussipelnot, esu labai dėkingas tegul ponas 
)ievas jums atnagradvja ui toki dideli darha

A. RASNICKaS P. O Dudley. Pa.
Bzimtus gromatu su podekavonems turime ant ranku, nes rišu šutai pi t negalima delei stokumo vieton. 

Paprastoms dienoms dėl Igoniu priėmimas atidarytas nuo 10 vai. isz ryto iki^S vai. popiet. Nedelioms nuo 
10 iki I valandai po piet g r omą t a < raszykit lietuvyazkai ant srio adreso:
Dr. E. G. DRAH.E, National Medical Association,

34 WE3T 26 ST., NEW YORK.

E nnMAJ«L..IU Dipliamavota LieinviszkaAknszerka. 
r.rDradChUIIS N. Dumsza,

1(M) North 7 BU, Brooklyn, N.Y.
Telephone Call 762 Williamaburg.

Paaiazvencalau savo viengentėms pa
tarnauti Ju ligose prie gimdymu ir su- 
sselpti geriausioma rodoms reikale. To
dėl ataiaaaukiteprie lietuvisakoaakuazer- 
koa Brooklyne.

Attonej and Coonselor it Law. 
Chunber of Commcrce Bldg. Room 709 

8. E. Oorner LaSalle A Wa*hington ite 
CHICAGO, ILL.

Telephone Main 3641 
Wienintalia lietuvrya advrokataa, baigmė 
tnokžlg įuriaprudeDCijoacsion Amerikoj 
Weda provraa kaip ciwillaikaa teip ir 
kriminaliaakaa vriauoae atiduota.

Ree. A441 S.lialMted arti AA Boul.
Telephone Root 74. *

Kas iar. amerikiecalu nori gauti

“Darbininku Baka”
ir kitus prigulinesius Lietuvių Social- 
Demokratiukoa Partijos rasztąs, siųsti 
“Dar. Balsui” rankraszcsiua, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tjuo dabar 
tesikreipia su tuomi ne prie diąugo Mi- 
sseikos, kaip iksziol, .bet ant adreso:

5236 Indiana avė., Chicago, III-

K“ LIETUVISZKA PREKYSTE.
Ar reikalaut) laikro* 

IhviHl-O deli- lenciugelį, i leda, 
armoniką, skrypka. Ir 

iHr visokių kitų daiktų.
Ta visk} gali gauti 
pas mus dideliam na- 
sirinkime.

daiktus

V;s

Wv?flw » kaštais. Jurgis A. Da- 
Fmijonaitia dabar lan

kosi po lietuviškas ko
lonijas, pas jį galite 
apsisteluotl visokius 

daiktus, arba rašykite reikalaudami nau
jo 1904 m. KATALIOGO, prlatųsdami 
ui 6 centus markę dėl pačio kaštų. Adre.

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

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
34A2 S. Habued 8U 

w»ms n, iVmš roto«r*ntMi- •;< ui| -s, ..
* ? nr

* Kaulai kur tu 
N ugi pati 
Szlaki nes 

isxtroeskes, o 
pas ji galima atai- 
vedyti, nes jis turi 
puiku ir s žalia ba- 
varska alų, gardžia 
rusk a ocsiszcsena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigerus <rsut.i žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti ne gailu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to Jis turi 
puikia sale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacs ui tlumocziu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

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

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