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Politiszkos žinios.
— o— 

Amerika
:į . Prietikiai terp Suvienytų 

Valstijų ir pietinės Ameri
kos republikos Columbijos 

S dar neišsiaiškino. TerpColum- 
bijos gyventojų užgimė dide
lis nekentimas amerikonų, 
kuriuos laiko už tikrą prie- 

5 žastį atsiskyrimo Panamos. 
| Raudos Columbijos nenori 

tęsti per toli nesutikimų, 
- kad iš to neužgimtų karė, 

[ bet gyventojai gali priversti 
randą, priešais jo norus, pada- 

t| ryti ką nors tokio, kas Su- 
g vienytoms Valstijoms liepa- 
| tiktų, iš ko galėtų užgimti 
į. karė. Tūlų provincijų gy- 

R ventojai žada net revoliuciją 
| pakelti, jeigu randas ne pa- 
r sistengs suvaldyti Panamą, 
|. kurią karštai remia Suvieny- 
| tos Valstijos. Tokiu budu 

■ Columbijos randas,ir be savo 
į noro, gali būt Įtrauktas Į ka- 
| rę su Suvienytoms Vaisti- 

g joms.
Suvienytos Valstijos, rodo- 

| si, ir laukia, kad ant Pana- 
, mos,su mieriu ją suvaldyti, už

puls Columbija; todėl aut pa
gelbėjimo jau pripažintai 

• naujai republikai VVashing- 
tono valdžios rengia gana 
tvirtą žemės kariumenę, ku
ri bus išsiųsta ant Panamos 
siaurumos; skaitlius kariškų 
laivų bus padidintas.
- Kada Suvienytų Valstijų 

pasiuntinys pranešė Colum- 
I bijos randui* jog Suvienytos 

"Valstijos pripažino naują Pa
namos republiką. Columbijos 

g ‘ užrubežinių dalykų ministe- 
I ris Rio atsakė, jog žino nuo 

seniai, kad prezidentas Roo- 
| ,sevelt pripažino Panamos re

publiką ir priėmė jos pasiun
tinį. Toliau ministerie Rio 
pasakė, jog pasielgimą Su
vienytų Valstijų laiko už su
laužymą sutarimo padaryto 
1846 m.; priminė, jog Co
lumbijos kariumenė likosi 

t jau išsiųsta ant suvaldymo 
I atsiskyrusios republikos ir 

nėra abejonės, kad ta kariu- 
meuė suvaldys atsiskyrusią 

- provinciją, jei darbo ne 
stabdys Suvienytos Valsti
jos. Ant galo Columbijos 
ministeris išmetinėjo Suvie
nytoms Valstijoms, kad jos 
ir pirma šelpė ir palaikė re- 
voliucijonieriij pusę ir per 
tai tik revoliucija teip ilgai 
ant Panamos siaurumos ne- 

u galėjo būt suvaldyta.
- Panamos laikraščiai šaukia 

1 randą užimti salas gulinčias 
1 prie Panamos siaurumos, tai- 
|i gi salas: San Andrės, Provi- 

dence ir Albuquerque ir ki- 
I tos mažesnes. Kiti laikraš- 
I čiai užmano tas salas atiduo- 
f ti ant laivynės stacijos Su

vienytoms Valstijoms. Tas iš- 
Į tikro joms galėtų patikti, bet 

ar patiks teiposgiPanamos re- 
L publikos gyventojams — apie 
Į tai galima abejoti, kadangi 

tąsyk nauja republiką dar 
Į mažiau turėtų eavistovystės 
I negu štetai Suvienytų Vai- 
Į stijų; prezidentas Panamos 

republikos butų tik tarnu 
Amerikos laivynės viršinin
kų.

! Randas Columbijos atsi
šaukė į visas pietinės ir vi
durinės Amerikos ispaniškas 
republikas su prašymu para
mos ir pagelbos, jeigu už- 

i gimtų karė su Suvienytoms 
Valstijoms. Iš tų republi- 

x kų, tik Venezuelės preziden- 
/ tas Castro atsisakė paremti 

Columbiją, kitos republikos 
ne davė dar atsakymo.

Columbija siunčia dabar į 
Washingtoną jenerolą Reyes 
ant kokjų ten tarybų, bet ro
dosi, kati jenerolas čia nieko

gyventojus. Ant galo, jei
gu ir pasisektų nuraminti 
Macedoniją, tai maištai gali 
užgimti kitose Turkijos pro
vincijose,į kuriuos, Maskolijai 
kariaujant Azijoj, galėtų įsi
kišti kiti ir visą iŠ maištų bau
dą sau parimti, Maskolijai 
nieko ne duotų.

Tos tai priežastys sulaiko 
Maskolijos atsakymą ant Ja- 
{Kinijos reikalavimų, o ne ca
rienės liga.

Austrija ir Vengrija.
Italijoj užgimė demonstra

cijos gyventojų prieš Austri
ją, kurių randui iki šiol ne 
įiasisėkė nuraminti. Visuo
se dideliuose miestuose mi
nios žmonh} keikė ir niekino 
Austrijos ciecorių, niekino 
susirišimą Italijos su Austri
ja ir Vokietija. Neprilan
komas gyventojų Austrijai 
gali tą susirišimą išardyti.

Vengrijoj teiposgi tvarkos 
nėra. Chorvatijoj vėl kai
miečiai pradeda rodyti neuž
ganėdinimą. Randas turi 
surištas rankas, kadangi įm> 
litiškos |»artijos ne gali susi
taikyti; parlamento susirin
kime laiką praleidžia ant be- 
sikoliojimų, asabiškų besikal- 
tinimų, vietoj rodavytiesi 
apie krašto reikalus. Vos ne 
vos ciecorius surado y|*atą 
norinčią Įmimti urėdą mini- 
eterių pirmsėdžio ypatoj Ti- 
šos, o jau dabar rodosi, kad 
ir tas ne ilgai galės urėdą 
palaikytį, kadangi Įiarlamen- 
to pasiuntiniai ant susirinki
mų ne duoda Tisai nė lupų 
atverti. Teip būva tik puo
lančiose viešpatystėse; teip 
buvo ir Lenkijoj paskuti
niuose jos neprigulmystės 
laikuose. Ir Lenkijoj ant 
seimų susirinkdavo Įtasiunti- 
niai ant Įiasikoliojimų, o ne 
ant {>asirodavymo apie kraš
to reikalus. Lenkija todėl 
puolė; tas pats gal atsitikti 
ir su Vengrija.

iš Mandžurijos, bet reika
lauja. kad Korėja butų įm> 
JaĮKjnijos įtekme, aprubėj 
Japonijos reikalų. At Mas
kolija ant to sutiks, nežinia. 
Priežastį užvilkimo atsakymo 
ant Japonijos reikalavimų 
paduoda carienes ligą,dėl ku
rios buk caras ne gali užsi
imti viešpatystės reikalais. 
Turbūt vienog čia yra kito
kios priežastys. Juk Masko- 
lijos ministeriai carą, ypač 
dabartinį, Mikalojų, neturin
tį nė pakaktinai proto, nė 
valios, laiko vien už įnagį, 
kuris turi vien jmsirašyti ten 
kur ministeriai * liepia; jo 
noro nięks nesi klausia; nors 
Maskolijos caras yra neva 
neapr u bežinotu Maskolijos 
valdonu, neva turi niekuoin 
neaprubežiuotą valią, bet iš
tikro jis nė jokios valios po
litiškuose dalykuose ne turi, 
nežino nieko, kas jo viešpa- 
tystėj darosi, turį, daryti 
vien tą, ka jam jo locni mi
nisteriai pa liepia. Taigi už
vilkimas atsakymo ant Jajio- 
nijos reikalavimų ne paeina 
nuo carienės ligos, liet tas be 
abejonės užsivelka dėl svar
besnių priežasčių. Gal būt, 
kad Maskolija dar į karę ne 
pasirengusi Įiakaktinai; gal 
būt, kad jai ne paranku įsi
painioti į karę su Japonija, 
kol prietikiai Turkijoj nesu- 
vesti į tvarką, kol maištai 
Macedonijoj nepasibaigė ga
lutinai. Svarbi priežastis, 
sulaikanti Maskoliją nuo at
viro atmetimo Japonijos rei
kalavimų yra teiposgi žiema, 
laike kurios neparanku karę 
vesti ir dagi teip toli nuo 
viešpatystės vidurių. Gal 
būt, kad ant Į»a vasario .Mas
kolija kitaip kalbės su Japo
nija, žinoma, jeigu ne bus 
Europoj kokiu svarbesnių 
atsitikimų,kurie privers Mas
koliją atsargiau elgtiesi Azi
joj.

Su Japonija Maskolija ka
rės ne pradėjo, bet ji gali 
greičiau dar užgimti su Chi- 
nais. Provincijų viršininkai 
reikalauja, kad ciecorienė 
išvytų maskolius iš Mandžu
rijos; siūlo atsiusti ciecorie- 
nės kariumenei 100000 gink
luotų vyrų į pagelbą karėj 
su maskoliais. Mandžurijoj 
ištikro buvo jau keli susirė
mimai chiniečių su masko
liais. Iš tų susirėmimų gali 
užgimti tikra karė. Žinoma, 
prastai apginkluoti, be su
manių vadovų chi- 
niečiai ne galėtų prieš mas
kolius atstovėti. Ne reikia 
vienog užmiršti, kad Chinai 
teip didelė viešpatystė kaip 
visa Europa; kelių tinkančių 
kariumenei ten nėra, Masko
liams todėl savo kariumenę 
reiktų išskirstyti ant tokio 
ploto kaip visa Europa, ir tai 
terp neprilankių gyventojų, 
nuo kurių gautų užnuodintus 
valgius ir vandenį. Chinuo- 
se yra 400 milijonų gyvento
jų, taigi daugiau negu visoj 
Europoj. Suvaldyti tokį 
kraštą ne butų lengva, ant 
to Maskolijos pajiegos gali 
pasirodyti per menkos. Bai
mė karės su Chinais, kurios 
Maskolija iš tikro negeidžia, 
kadangi gana Įiavojinga pri
kelti iš miego 400 milijonų 
mongolų, sulaiko teiposgi 
Maskoliją nuo šiurkštaus at
metimo Japonijos reikalavi
mų; stengiasi vien laiką lai
mėti ir žiuri, kas gali atsitik
ti, kur pajiegos pasirodyk rei
kalingiausioms.

Teisybė, Turkijos randas 
sutiko, ant nuraminimo Ma- 
cedonijos, įvesti Austrijos ir 
Maskolijos užmanytas refor 
mas; bet nieks negal įspėti, 
ar tos reformos užganėdįs

ne pelnys, kadangi Suvieny
toms Valstijoms parankiau, 
jeigu pietinėj Amerikoj bus 
kuo silpniausios ir kuo ma
žiausios republikos, kadangi 
tokios bus atiduotos ant ma
lonės Suvienytų Valstijų.

N e vados senatorius New- 
land užmanė priskirti Kubą 
prie Suvienytų Valstijų kai
po atskirą štetą. Senatorius 
vienog ne Klausia, ar kubie
čiai to nori? Jie kariavo net 
per eiles metų prieš vienkal
bius ir vientikius išpanijo- 
nus, tai dar su didesniu pa
sišventimu kariaus prieš no
rinčius uždėti savo jungą 
amerikonus. Per daug di
delis godumas niekur tau
toms ant gero ne išeina: tik 
dėl godumo išnyko galinga 
Rymo viešpatystė; dėl godu
mo iširs kada nore Maskolija 
ir Anglija. Amerikonai go
dume niekam nesiduoda savę 
pralenkti; gal jų neužganė
dintų net apvaldymas viso 
žemės paviršiaus. Godumas 
Amerikos politikierių yra 
didžiausias pavojus jai pa
čiai. Apvaldymas kad ir vi
sos išpaniškai kalbančios 
Amerikos nesudrutįs Suvie
nytų Valstijų, bet jas kpeilp- 
nįs.

Vidurinė ir pietinė 
Amerika, j

Naują Panamos republiką 
pripažino jau Vokietija ir 
Prancūzija. Anglija dar to 
ne padarė, o Maskolija, ma
žai Amerikoj turėdama rei
kalų, su pripažinimu nesi
skubina. Ištikro dar nežinia, 
kas gal išpulti; gal dar Co
lumbija, jeigu Suvienytos 
Valstijos su ginklu 'ne pa
rems Panamos republikos, ją 
suvaldyti; išėmus pakrančių 
ir tai ne toliau, kaip vien 
kol siekia Amerikos laivynės 
šūviai.

Anglija nepripažino Pana
mos republikos todėl, kad 
toje nepasižadėjo dar priimti 
dalį Columbijos skolų. Co
lumbija turi svetur užtrauk
tų skolų 14 milijonų doliarių; 
iš to ant Panamos išpultų 
milijono doliarių. Kadangi 
Panama už koncesiją ant nu- 
kasimo Panamos kanalo nuo 
Suvienytų Valstijų gauna 10 
milijonų doliarių, tai nors iš
mokėtų ant jos puolančią da
lį Columdijos skolų, dar at
liks su viršum 8 milijonai: 
taigi pinigiškai nauja repub- 
lika stovės geriau už kitas 
Amerikos republikas, bet už
tai politiškai čia nėra silp
nesnės už Panamą.

Republikoj San Domingo 
revoliucijonieriai paveržė 
miestą San Domingo, pasku
tinį, kur laikėsi dar rando ša
lininkai. Buvęs San Domin
go republikos prezidentas, je
nerolas Wos y Gil pasislėpė 
ant stovėjusio porte vokiško 
kariško laivo ,,Falke” it da
bar atkako ant salos Porto 
Rico. Suvienytos Valstijos 
dar nepripažino naujo rando, 
bet jų pasiuntinys persegėjo 
naują randą, kad pasirūpin
tų sykį galą padaryti nuola
tinėms revoliucijoms, kurios, 
kenkia svetimų kraštų pre- 
kystai, nes kitaip kitiems at- 
seis tuom užsiimti.

Rytinė Azija.
Rytinėj Azijoj dalykai iki 

šiol neišsiaiškino. Japonija 
perdavė maskoliškam pasiun- 
niniui Rosenui savo reikala
vimus, o tas juos nusiuntė į 
Peterburgą. Iki šiol iš Pe
terburgo atsakymas ne atėjo, 
todėl ir tarybos apsistojo. 
Londono laikraščiai tvirtina, 
jog Japonija dabar nereika
lauja pasitraukimo maskolių

šiai reikalauja. Antai užsto
jus žiemai ir trumpoms die
noms, kada žmonės reikalau
ja žiburio, Vilniaus kerosino 
prekėjai ant syk pakėlė ke
rosino prekes nuo 1 rubl. 20 
kap. ant 1 rubl. 60 kap. už 
pūdą. Prekės tos begėdiškai 
didelės.

1 d. lapkričio tiesVilnium, 
vakarinėj dalyj,po nusileidi 
mui saulės, ant dangaus pasi
rodė raudoni stulpai. Buvo 
tai atsimušimas šiaurinės 
šviesos. Laike prancūzų su 
vokiečiais karės 1871 m. Lie
tuvoj tokių stulpų, baltų ir 
raudonų, buvo daug matyt. 
Šįmet, kada Vilniuje matyt 
buvo stulpai, Prancūzijoj ne
galima buvo nė telegramų 
siųsti, ant to turėjo ne mažą 
įtekmę ta šiaurinė šviesa.

Vilniaus muitjnyčių ap
skričio viršininkas atsišaukė 
į Prūsų provincijų viršinin
kus, prašydamas atsakančių 
padavadijimų, kad nuo pa- 
rubežių butų prašalinti su
krauti prekėjų medžiai, ka
dangi, girdi, už tokių medžių 
Įiasislepia kontrabandnešiai 
ir maskoliški sargai negali jų 
patėmyti. Na, o argi Prūsų 
valdžių pareiga lengvinti 
maskoliams gaudymą kontra- 
bandnešių? Prūsų medžių 
prekėjai Prūsų pusėj gali ten

Isz Lietuvos.
i ■■(>—’ •

Iš Vilniaus.
Biznieriai visur vienoki, 

visur jie naudojasi iš tinka
mų aplinkybių ant didinimo 
savo turtų kaštais kitų gy
ventojų; visur pakelia pre
kes tokių tavorų, kokių ko
kiame laike žmonės labiau-

medžius krauti, kur jiems pa
tinka. Nežinia, ką aut to
kio begėdiško reikalavimo 
atsakys Prūsų provincijų 
prezidentai. Prūsų Valdžios 
tankiai tarnauja maskoliams, 
todėl tie paskui ir siunčia vi
sokius l>egėdiškus reikalavi
mus.

Iš Šventėnų, Vilnimi* 
gubernijoj

Šitame mieste neišpasaky
tai daug yra akims sergančių 
žmonių: beveik ketvirta gy
ventojų dalis serga akims; 
ypač daug yra sergančių liga 
vadinama trachoma. Iš vie
tinės mokyklos reikėjo pra
šalinti 65 mokintinius ser
gančius akims, kad jie liga 
neužkrėstų kitų dar sveikų 
mokintinių. Vietiniai dak
tarai besiplatinimą akių ligų 
aiškina tuom, kad Čia varto 
jamas gėry m ui vanduo turi 
daug kalkių, kurios kenkia 
akims, gimdo jų uždegimą. 
.Miestas nori {tarengtą 1901m. 
darbo namą apversti ant Į»a- 
rengimo akių gydinyčios.

Iš Volkovisko, Grodno 
gubernijoj.

Šitame pavietyj prisiveisė 
daug arkliavagių. Neseniai 
kaime Navariškiuose. Volko 
vieko pavietyj, ūkininkams 
Pavilčai ir Cimaniukui Išvo
gė po arklį. Pristovas Piras- 
ki surado Pavilčai pavogtą 
arklį Pružanos pav. pas ūki
ninką Neveravičą. Tas su- 
lituotas, išdavė savo san
draugos ir apreiškė, jog Pa- 
vilčos arklį pas jį atvedė ūki
ninkas Zaliesianų kaimo Pe
lenis. Pristovas, {jaėmęs ke
letą žmonių, Įiats Įiersirėdęs 
už arkliavagį/su Neveravi- 
Čia nuvažiavo pas Belenį ir 
čia išgavęs vardus kitų ark
liavagių, Į>ašaūkė krūmuose 
paslėptus žmonis ir suarešta
vo Belenį, kuris, kaip pats 
prisipažino, vagia arklius 
nuo keliolikos metų, o nieks 
jo negalėjo sugauti. Paskui 
likosi suareštuoti ir kiti ark
liavagiai. Ar nuo jų likosi 
išvalytas Volkovisko Į>avie- 
tia, apie tai reikia abejoti, 
kadangi ir po suareštavimui 
smarkiausių arkliavagių, vo
gimas arklių nesiliauja, be
veik kas naktį kokiame kai
me pavagia po vieną ar po 
kelis arklius.

Iš Vitebsko.
Mokintojai čianykščios 

gimnazijos, teip kaip jau 
pirma padarė jų sandraugai 
antai Vilniuje, nutarė šią 
žiemą ‘ parengti vakarinius 
kursas visokių mokslų mažai 
apšviestiems žmonėms, tei- 
ĮK>sgi kursus svetimų kalbų. 
Kiekvienas prelegentas per 
žiemą perskaitys 10 iki 25 
lekcijas. Mokestis po 2 iki 
6 rublių už kiekvieną moks
lą; taigi mokestis gana dide
lė, didesnė negu gali užmo
kėti mažai uždirbanti darbi
ninkai.

Iš Dinaburgo, Vitebsko 
gub.

Neseniai geležinkelio kon
duktorius Antonov, ant tuš
čio pliaciaus netoli Peterbur
go geležinkelio stacijos, rado 
dešimtį obligacijų paskolos 
miesto Tifliso po 1000 rubl. 
kiekviena. Matyt tos 
obligacijos likosi pavogtos, o 
kad vagiliai jų išduoti ne ga
lėjo, tai pametė. Pernai iš 
Tifliso banko ištikro pavogė 
daug obligacijų ir apie tai 
buvo pranešta visiems ban
kams ir randas daleido, vie
toj pavogtų, išleisti obligaci
jų duplikatus. Kaip tos 
'ĮifHso banke pavogtos obli

gacijos galėjo atsirasti- Dina- 
burge, nežinia. «

Pereituose metuose netoli 
Dinaburgo susidaužė greita
sis geležinkelio trūkis, bėgan
tis iš Peterburgo. Tirinėto- 
jai rado kaltais: kelio sargą 
ir geležinkelio meisterį ir tie, 
nors nieko nekalti, pateko 
{Kjsudu. Prova atsibuvo Za
rasuose, ją perkratinėjo Kau
no apskričio sūdąs. Jis iš
teisino sargą, d kelio meiste
rį nusprendė ant vieno mėne
sio arešto.

Is Lietu visko Minsko.
Direktorius čianykščios 

gimnazijos pranešė policijai, 
jog pabėgo užveizėtojas gim
nazijom kanceliarijos Susins- 
ki: prieš Įiabėgimą jis paėmė 
kelis tūkstančius rublių iš 
I>anko, rando atsiųstus aut 
st i į >endi jų neturtingiems 
gimnazijos mokintiniams. Su 
Sušinskiu prapuolė ir tie 
rando pinigai. Suareštavo 
jį gyvenime vieno jo„d raugo, 
kur jis ramiai kazyravo. Jis 
atvirai pasakė, jog raudo pi
nigus pra kazyravo.

Minsko dailės draugystė 
žada perengti muzikos mo
kyklą, kur norinti, galės be 
jokio užinokesnio mokintieji 
muzikos ir giedojimo.

Vienoje iš didžiausių mie
ste salų, salėj ,,Paris , čia- 
nykščiai daktarai nuo 13 die
nos lapkričio parengė prelek-! 
vijas visokių mokslų, kaip j 
tai Įiadarv ir {įereitą žiemą.

Pereituose metuose Minsko! 
daktarai Įiarengė |>a moki
nančius skaitymus, skaitymų į 
buvo 19, iš jų 9 buvo apie 
fiziką.likusiejie apie kitokius 
gamtos mokslus, kaip antai 
iš chemijos, astronomijos ir i 
tik dvi iš medicinos. Už tai i 
trįs metai atgal veik visos 
lekcijos buvo apie mediciną. | 
Lekcijas lankė iš viso 5178 
klausytojai, tai ant kiekvie
nos išpuola po 273 kiaušy-! 
tojai.

Iš NeHvežo. Minsko gub.
Čianykščioj katalikiškoj i 

bažnyčioj tepliorius Brazdo- 
vič atnaujino sieninius abroz- 
dus (freskos). Toj bažnyčioj 
likosi sienoj įmūryta atmin
ties lenta ant įjarbės auto
riaus Margero, lenkiškai ra- 
šusio lietuvio, poeto Kondra
tavičiaus.

Iš Mintaujos, Kuršėj.
Mintaujoj likosi atidaryta 

pirmutinė Maskolijoj herai- 
diška paroda, taigi paroda vi
sokių bajoriškų ir kitokių 
dipliomų ir dokumentų. 
Terp dokumentų yra: masko-Į 
liški, lietuviški, lenkiški ir 
kryžiokų išduoti ir kitoki 
raštai. Daugiausiai doku
mentų yra ant parodos iš 
Kuršės ir Latvijos.

Iš Kauno.
Iždo ministerijos likosi už

tvirtinti įstatai naujai pa-j 
rengtos Uhreščiko privatiš- Į 
kos prekystes mokyklos.

Kauno Blaivystės komite-; 
tas užlaiko arbatnamius, 
nakvynės namą ir rengia te
atrališkus perstatymus. Tik 
nakvynės namai ir perstaty
mai apsimoka, o ant užlaiky
mo arbatnamių reikia daug 
pridėti. 1901 m. nakvynės 
namai turėjo įėmimų 1875 r., 
išdavimų 260, tai gryno pel
no išpuola 1606 rub. 'teat
rališki perstatymai atgabeno 
pelno 692 rubl. Už tai ant 
užlaikymo arbatnamio reikė
jo pridėti 932 rubl.

Vilniaus tiesdarių butas, 
ant susirinkimo Kaune, 1 d. 
lapkričio perkratinėjo provą, 
žinoma prie uždarytų durų,

be pašalinių, 7 darbininkų, 
apkaltintų už pasipriešinimą 
valdžioms 2;d. balandžio šių 
metų.

4 d. lapkričio Vilniaus 
tiesdarių butas perkratinėjo 

i Kaune provą žydų darbinin- 
I kų:Furmano,Ehreiiburgo,Po- 
Idleski, Cigelniko, Icikovičo, 
jLevino ir Ijelfando, apskų
stų nž pasipriešinimą polici- 
l jai laike stabdymo pereituo
se metuose užgimusių de
monstracijų Kauno teatre. 
Ąpkaltintus gynė: Peterbur
go advokatas Zarudnyj, Mas 
kvos — Mandelsham, Smo
lensko — Johanson ir vieti- 

į nis — Fiukelstein. Vilniaus 
tiesdarių butas, išklausęs 

{apkaltinimų, rado juos be 
pamato, todėl visus septynis 
darbininkus rado nekaltais 
ir paliuosavo. O vienog jie 
gana ilgai laikomi buvo ka
lėjime.

Direktorius Kauno gimna- 
ižijos atsišaukė į miesto rodą, 
! prašydamas padidinimo pašei- 
į pos aut užlaikymo esančios 
prie gimnazijos techniško pie
šimo mokyklos. Miesto ro
dą nutarė paskirti minėtai 
mokyklai metinę pašelpą po 

1200 rublių.
Kauno tautiškame name 

skaito dabar pamokinančias 
lekcijas mažai apšviestiems 

| klausytojams: iš geografijos, 
gamtos mokslų, astronomi
jos, medicinos, anatomijos ir 

I literatūros.
Lietuvos alaus leidėjai 

rengiasi Kaune ir kituose 
Kauno gubernijos miestuose 
įtaisyti alaus pardavinyčias.

Iš Panevėžiu, Kauno gub.
Speciališkas komitetas ren

gimo žemdarbiškos ir naminės 
pramonės parodos.nutarė atei
nančiuose metuose, gegužio 
mėnesy j,parengti parodąPane- 
vėžyj. Paroda trauksis per 
trįs dienas, pradedant nuo 
22 d. gegužio pagal Ameri
koj vartojamą kalendorių. 
Prie Įiarodos komiteto prigu
li Kauno gubernijos dvarpo
niai: Kozakovski, Bystron, 
baronas Holalein, Doviat, 
Karpis, grafas Kaiserling, 
baronas Roop ir kiti.

Paroda dalįsis į 10 dalių: 
arklių, raguotų galvijų, gy
vulių auginimo ir auginimo 
paukščių, žemdarbiškų pro
duktų, pienininkystės, maši
nų ir žemdarbiškų įnagių, 
žemdarbiškos pramonės, gi- 
rininkystės ir medžionės, da
lykų turinčių susirišimą su 
žemdarbyste, konkursų. Ant 
parodos bus prileisti daiktai 
iš visos Maskolijos, Lenkijos 
ir iš užrubežių. Komitetas 
turi ant išdalinimo dovanas: 
nuo arklių auginimo dalies, 
žemdarbystės ministerijos, 
žemdarbiškų ir prameniškų 
draugysčių.

Iš Raseinių, Kauno gub.
Blaivystės komitetas prie 

čianykščio arbatnamio pa
rengė tiesdariškos parodos 
biurą, tik už parodą ima ga 
na brangiai: už rodą žodžiais 
reikia mokėti 1 rubl., o už 
surašymą skundų 10 rublių. 
Visai neturtingiems rodą 
suteikia dykai. Tokia, tur
but ir rodą, ypač kad ją su
teikia vietiniai žydai advo
katai.

Iš Kybartų, ant Prūsų 
rubežiaus.

Ant pats Prūsų rubežiaus, 
priešais Eitkūnus, Lenkijos 
Lietuvoj, yra Peterburgo- 
Virbaliaus geležinkelio staci
ja ir pirmos kliasos muitiny- 
čia Kybartuose. Kybartai 
pralenkė jau savo švarumu 
miestą Virbaliu, todėl gy
ventojai atsiliepė į randą su 
prašymu, kad Kybartai butų 
pakelti į miestą. Ar prašy
mo to išklausys angštesnės 
valdžios, nežinia.

Iš PriiNų Lietuvos.
Kaime Jedvilaičiuose tar

navo bernas iš maskoliško
sios Lietuvos Mėnulaitis. Su- 
sipykus su kitu, pas tą patį 
ūkininką tarnavusiu bernu 
Kubavičiu, paeinančiu iš 
Prūsų Lietuvos, Įiaskutinis 
žemaitį su peiliu subadė. Už 
tai Tilžės sūdąs nusprendė 
peilio garbintoją ant 2 metų 
kalėjimo.

Kaip paduota Tilžės „Nau
ja Ceituuga-’, maskoliškos 
valdžios sutraukė jau ant 
rubežiaus daug paslaptų sar
gi} daboti kontrabandnešius 
ir išeivius, norinčius kelian
ti į Ameriką. Į Kretingą 
atkako jau 20 tokių pataptų 
šnipukų. Toki šnipukai 
stengiasi prisiglausti prie iš
eivių, o paskui ant^ jų užve
da rubežiaus sargus; tarpi
ninkus vedančius išeivius 
per rubežių areštuoja. Tie 
šnipukai gavę iš ministerijos/ 
4000 rublių.

26 d. spalių Šneiderendoj 
'sudegė tvartai ūkininko Bar 
Įkes su visais gyvuliais ir ja
vų krautuvė su šiųmetiniais 

į javais.
Tarnaujanti 1 naruty j tar

naitė lietuvėSkeratike išPup- 
laukių gyvą savo vaiką užka
sė į žemę ir išgirdusi verk
smą užkasto vaiko.greitai ant 
duobes žemę sumynė. Už tai 
sūdo likosi ant nužudymo 
nuspręsta.

Ant Įiaskutinio galvijų 
turgaus už karves mokėjo 
Tilžėj iki 180—300 markių, 
o už skerdžiamus galvijus po 
34 Mk. nž centnerį gyvo 
svarumo.

Dėl šilto ir gražaus rudens 
Prosų Lietuvos ūkininkai 
galvijus šįmet galėjo ilgiau 
ant ganyklos laikyti negu ki
tais metais.

Kristupe Sabrovskis, 31 d. 
gegužes atėjo į Smarų bažny
čią, bandė savo pačią iš suo
lo ištraukti, liepė jai pote
riauti, nes jį turėsianti mirti. 
Už tai sūdąs nusprendė jį ant 
6 mėnesių kalėjimo. Matyt 
jis buvo girtas.

Prūsų Lietuvos vandenyse 
sugauna daug augšlių. Žuvys 
tos valgiui ne daug vertos, 
gaudo jas dėl žvynų, kuriuos 
vartoja ant dirbimo netikrų 
žemčiūgų.

Piliavos trono dirbtuvėse 
šįmet dirba daugiau darbi
ninkų. Kaip kokią dieną 
atgabena į dirbtuvę po 2000 
centnerių stegių, iš kurių 
dirba troną. Dirbtuves tas 
teip padidino, kad jose da
bar dirbs ir per vasarą.

Iš Škotijos.
Škotijos lietuviai yra duos- 

nūs aut tautiškų reikalų. 
Laike vestuvių, krikštynų ir 
kitokių susirinkimų prakil- 
nesniejie lietuviai užmano 
aukauti ant tautos reikalų 
dalį savo uždarbio ir daugu
mas nuo to neatsisako,

Gla»gove 7 d. lapkričio lai
ke vestuvių p. Platkaucko, 
kepėjo iš Wishaw, tapo už
manyta ateiti į pagelbą ei
nantiems į mokslą neturtin
giems Lietuvos jaunikai
čiams ir, kaip bematant, ta
po sumesta 17 šilingų (žiūrėk 
atskaitą „Aušros” draugy
stės). Prakalbose p. P. D. 
ir p. J. B. buvo nurodytas 
vargingas padėjimas musų 
jaunuomenės, kuri kenčia 
didelį vargą ne tik dėlei sto
kos ištekliaus, bet ir dėlei 
meilės tėvynės. Priminimas 
liūdnos dalies jaunikaičio, 
aprašyto knygutėje ,,Nebe- 
pirmas”, labiausia sujudino 
jautresnes širdis tėvynės my
lėtojų ir matyt buvo, kad tie. 
ką aukavo, tai darė su noru 
ir persitikrinimu.
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Isz Amerikos.
Verguve.

Savannah, Ga. Septyni žemės 
plotų savininkai Pietinėj Georgi- 
joj likosi apskųsti, kad jie laikė 
verguvėj negrus; prieš šituos ver
gų laikytojus paduota 20 skundų. 
Terp apskųstų yra ir sąnarys šteto 
legislaturos. Geras tiesas gali iš 
davinėti toki tiesdariail

Kova bainyeaioĮj.
Denver, Col. Prie altoriaus 

čianykščioj itališkoj bažnyčioj ra
do kraujų baloj gulintį kunįgą Ma- 
riano Lifare ir kokį ten Juozą Sar- 
cė i£_Pittsburgo. Kunigas turėjo 
trįs kulkas, o Sarce vieną įvarytą 
į pilvą. Abiejų sužeidimai mirti
ni. Atgaivintas kuuigas papasa
kojo, jog Sarce tyčia .iš Pittsburgo 
atkako įDenver su mieriu užmušti, 
kadangi mat Sarče kunigui užmeta 
kaltę, kad viename Nėw Yorko 
banke prapuldė savo ten sudėtus 
pinigus.

Suakmeneje numirėliai.
Hanibal, N. Y. Ant čianykš- 

čių kapinių, su mieriu perkelti nu
mirėlius į kitą vietą, atkasė kelis 

' kapus. Grabai buvo iširę, bet 
kūnai buvojeip gerai užsilaikę, 

' net akys, jog rodėsi, lyg kad nu
mirėliai butų gyvi. Mena, kad tas 
gali paeiti tik nuo ypatybių žemės, 
kurioj kūnai palaidoti, pavirto į 
akmenį.

Nelaime kastynese.
Dubois, Pa. Čianykščiose kas

tynėse, besikeliant darbininkams, 
nupuolė kėlimosi prietaisa. Trįs 
darbininkai nupuolė su prietaisa ir 
-užsiniušė ant vietos.

Explioz(jotu
Conellsville, Pa. Kastynėse 

Ferguson atsitiko smarki expliozi- 
ja. Laike expliozijos kastynių o- 
loj buvo 21 darbininkas; iš jų 10 

.likosi užmuštų, o 11 sunkiai su
žeistų, terp kurių yra ir mirtinai 
sužeisti.

-• Fort Smitu, Ark. Bagauza 
kastynėse atsitiko gazo expliozija, 
kurios 12 darbininkų likosi užmuš
tų.

Cripple Cfeek, Col. Vindica- 
tor kastynėse, kur yra darbininkų 
štraikai, atsitiko expliozija, kurios 
kastynių superintendentas ir vie
nas darbininkas likosi užmušti. 
Pasirodė, kad dinamitas nežinomų 
piktadarių buvo padėtas. Kom
panija paskyrė 5000 dol tam, kas 
padės surasti padėjusį dinamitą. 
Milicija suareštavo 15 nužiūrėtų 
ypatų, bet ar jos kaltos, neži
nia.

Philippi, W.Va. Century kas
tynėse atsitiko smarki expliozija, 
kurios 3 darbininkai likosi užmuš
ti, o 12 tapo sunkiai sužeistų.

Gaisrai
Lilly, Pa. 21 d. lapkričio ty

čia darbininkams geležinkelio pa
statytuose namuose užgimė gais
ras. Nakvojo tuose namuose su 
viršum šimtas italijonų geležinke
lio darbininkų. Iš jų mažiausiai 
27 arba sudegė, arba terpduryj li
kosi sumyndžioti. Tūli iš išsigel
bėjusių, atsiminę, kad skryniose 
liko jų pinigai; bandė juos išnešti, 
bet įėję į degančią triobą, jau iš 
jos neišėjo. Auksiniai ir sidabri
niai pinigai nuo karščio sutirpo,po
pieriniai sudegė. Nuo ko naktyj 
užgimė gaisras, tikrai nieks neži
no.

Omaha, Nebr. Sudegė čia di
delė grocerija Brolių Allen. Blė
dį gaisro padarytą skaito ant 300- 
000 dol. Prie gesinimo 5 gesin
tojai nuc augštutinių lubų su lu
boms nupuolė į apačią ir visi su-

Isz darbo lanko.
1 Salt Lake City, Utah. Ple- 

asant Valley Coal' Co. pagarsino, 
jog visi štraikuojanti darbininkai, 
kurie ne ateis į darbą, bus ant vi
sados prašalinti ir turės tuojaus iš
sinešdinti iš kompanijos namų ir iš 
namų ant kompanijos žemės pa
statytų. Pusė čianykščių darbi
ninkų mat gyvena savo locnuose 
namuose, pastatytuose ant kompa
nijos žemės.

1 Chicago, III. Pasibaigė 
štraikai tarnaujančių ant štritkarių 
pietinėj miesto dalyj. Kompanija 
turėjo lyisilenkti, turėjo, teip kaip 
tarnaujanti reikalavo, atiduoti ne
sutikimus ant išrišimo santaikos 
sudui. Karai jau vėl bėgioja ant 
visų linijų. Jeigu ne kompanijos 

t užsispyrimas štraiko galėjo visai 
ne būti.

5 Marriston, N.. J. Visose 
kasfynėse E m pire Steel & Iron 
Co. Monnt Hope, Hibernijoj ir ki
tose kastynėse Morris paviečio nu
mažino ant 10% darbininkų algas 
nuo 1 d. gruodžio ir nuo to laiko 
dirbs su viena darbininkų atmaina.

* • Tas pasieks 3000 darbininkų.
Uostom, Mass. Medvilnės 

dirbtuvės Naujos Anglijos štetuo- 
se moka dabar darbininkams ant 
10% mažesnės negu pirma al- 

, 5 Washington, D. C. Čianykš- 
čios valdžios gavo skundą, jog 
austerių valinyčiose Alabamoj len
kiški darbininkai laikomi yra kai
po vergai, badu marinami už ma
žiausią nepaklusnumą; darbininkai 
šaukiasi prie valdžių, kad juos iš 
verguvės išliuosuotų.

5 Karės ministerija sutiko šteto 
Colorado gubernatoriui nusiųsti 
1000 karabinų ir reikalingą amuni
ciją ant apginklavimo 1000 milici
jos kareivių dabojimui kastynių, 
kadangi mat šitame štete jau nuo 
seniai traukiasi kalnakasių štrar- 
kai.

1 Snow Shoe, Pa. Pasibaigė 
nesutikimai kalnakasių su kompa
nijoms Šitose aplinkinėse; darbi
ninkai laimėjo tą, ko geidė. Da
bar čia darbai eina gerai ir iš kitur 
.atkakę greitai gauna darbą.

Laivų dirbtuvių Towsend Ship- 
building Co. uždarė ant neapru- 
bežiuoto laiko savo dirbtuves ant 
Shooter Island ir per tai 1600 dar
bininkų atsirado be darbo.

5 Everett, Pa. Dėl stokos 
reikalavimų, likosi uždarytos Eve
rett Furnace Co. dirbtuvės; darbai 
šitos kompanijos kastynėse likosi 
sumažinti.

5 Finday, Oh. Darbininkai 
čianykščių skalbinyČių suštraikavo, 
kadangi į vieną skalbinyčią priėmė 
ne prigulintį į uniją foremaną.

* San Juan,' Porto Rico. Pa
sibaigė štraikai čianykščių cigarų 
dirbėjų. Nuo dabar darbininkai 
gaus po 6 dol. už 1000 cigarų. ;

* Philadelphia, Pa. ’ Darbai 
eina čia silpnai: geležies, cigarų 
dirbtuvėse ir skurų išdirbinyčiose 
dirbą silpniau negu pirma.

T Pittsburg, Pa. Tarnaujanti 
ant čįanykščių štritkarių rengiasi 
štraiką pakelti, jeigu jų reikalavi
mai he bus išpildyti.

* IndianopoliS, Ind. Darbi
ninkai čianykščių gyvulių pipviny- 
čių nutarė štraikuoti ant iškovoji
mo didesnių algų. j

r New York. Arklių samdyto
jai susitaikė su vežėjais: pripažino 
darbininkams 10 valandų atilsį po 
14 valandų dirbo.

* Quebec, Canada. 20čevery- 
kų ir čebatų dirbtuvių likosi Čia 
uždarytų, kadangi 5000 darbininkų 
pakėlė štraiką.

* Salt Lake City,Utah. Trau
kiasi dar vis kalnakasių štraikjū 
štetuose: Colorado, Utah, Wyo- 
ming.

1 FayetteCity, Pa. Dąrbii 
kastynėse apsistojo, dirba šitose 
aplinkinėse tik dvi kastynės.

r Port Wayne, Imd. Wabash 
geležinkelio kompanija prašalino 
dešimtą dalį darbininkų.

P. Laz. Atsitikimas vietini?, 
visuomenei ne svarbus, todėl fpto- 
grafiškos klišės daryti ne verta; tas 
be kaštų ne apseina.

UĮZ • ■ 
Lietu viszku dirvų.

Iš Worcester, Mass.
Nors čia lietuvių yra ir ne dau

giausiai, bet jie bunda jau iš mie
go, nė .joki migdinimai jau pabu
dusių ne gali užmigdyti, nors pa
budusių dar yra mažai, per tai ne 
daug jie gali nuveikti^ dar jie ne 
gali pasigirti su tokiais darbais 
kaip Bostono lietuviai, bet yra vil
tis, kad ir čia bus geriau.

Turime čia kuopelę tautiškojo 
Susivienyjimo, bet prie jos mažai 
priguli sąnarių; yra kelios bažny
tinės draugystės, bet į jas dar ma
žiau priguli Sąnarių.

Kun. lakštis'turėjo čia medinę 
bažnytėlę, kurioje laikydavo diev- 
maldystą: rytmetyj lenkams, o su
mą lietuviams. Ilgai stovėjo baž
nyčioj juodas kryžius su lenkišku 
parašu. Ant pamokslų girdėdavo 
žmonelės vien barnis, kad pinigų 
per mažai duoda. Keiksmai ir ba
rimai ne atgabeno tokių vaisių, ko
kių kunigas laukė, nes žmonės dar 
mažiau aukavo. Kunigas užsima
nė pabandyti statyti naują murinę 
bažnyčią, tikėdamas, kad ant jos 
pastatymo žmonės neš daugiau 
doliarių. Bet ir su tuom apsiriko: 
lenkai gavo daleidimą pasistatyti 
locną bažnyčią ir parsitraukti ku
nigą lenką. Lenkai nuo Jakščio 
atsiskyrė, o su jais vilniečiai lietu
viai ir lenkberniai, tai statymas 
naujos bažnyčios gulė ant sprando 
mažo lietuvių skaitliaus.

Iki šiol pasistatė vien skliapą. 
8 d. lapkričio atsibuvo dievmal- 
dysta naujame skiepe. Lietuviai 
skubinosi už jų pinigus pastatytą 
duobę pamatyti, bet kunigo komi
tetas, kaip į teatrą, neleido be už
mokėjimo doliario. Atsėjo nup 
durų grįžti teip lietuviams, kaip ir 
airiams. Išgirdę apie tai vaikai, 
ant ulyčios pradėjo Sukauti: “dolar! 
dolarl”

Nors čia yra diktai lietuvių Ame 
rikos ukėsų, bet nėra politiško 
Kliubo.

Prie miesto viešo knygyno, per 
storonę p. Giliaus, likosi parengta 
ir lietuviška dalis. Lietuviai kny
gas noriai ima; knygų yra visokio 

turinio. Ir čia vienog kun. Jakš- 
tis stengėsi gaudyti žuvis drums
tame vandenyj: visas moksliškas 
knygas stengėsi perstatyti už a- 
narchistiškas; bet kiti lietuviai tei
singiau išaiškino valdžioms pa
kraipą ir turinį lietuviškų knygų. 
Išėmus Dembskio, Iš ko kįla me
lai, kitos knygos knygyne "pasiliko 
ir iš jų visi lietuviai, norinti skai
tyti, gali pasinaudoti.

J. Smoleitis.

Iš Baltinio rėš, Md
| Čianykštį portą atkanka diktai 

musų tautiečių, kurių, dėl neturė
jimo antrašų, daugelį sugrąžina at
gal. Ant jų ne pasigailėjo nė mu
sų kunigėlis, nenorėjo nė pažiū
rėti. Bet kada lietuvis vaikinas 
Arcišauckas parsitraukė iš Lietu
vos merginą, norėdamas apsivesti 
ir mergina pribuvo 6 d‘. lapkričio, 
jos sužieduotinis, neįstengdamas 
pats jos išimti iš ateivių namo, 
priverstas tapo. kunigo pagelbos 
jieškoti,kad duotų šliubą. Kuni
gas atėjo į ateivių namą ir pama
tęs jauną merginą, paprašė, kad 
jam daleistų su ja pasikalbėti, 
įėjo į atskirą kambarį ir ten pa
kalbėjęs, išėjęs, apreiškė emigran
tų užveizdos urėdninkams, jog 
mergina ne nori už minėto vaikino 
tekėti (.vaikinas ne privalo per 
daug nusiminti:mergina,jeigu duo
dasi jeib kam perkalbėti, tuom pa
rodo,kad ne myli; geriau ne turėti 
moteries, negu turėti ne mylinčią, 
nes tokia tankiausiai namus į pra
garą paverčia. Rd.). Urėdninkai 
kunigui patikėjo (jeigu jis ne tiesą 
kalbėjo, tai argi iš vaikino draugų 
ne buvo nė vieno, kuris butų tą 
urėdninkams pasakęs? Rd.) ir jam 
atidavė merginą, ji norėjo nuo 
kunigo pabėgti, bet jos ne leido, 
ne leido jos nė su vaikinu pasima
tyti.

Arcišauckas, ne gaudamas mer
ginos, apskundė kunigą į sūdą. 
Prova atsibuvo 26 d. lapkričio. 
Kunigas atsivedė merginą į sūdą, 
bet čia jos nuomonės persikeitė 
(matyt ji ir pirma nė jokių ne tu
rėjo: teip greitai žmogaus nuomo
nės ne persikeičia, ypač meilė į 
trjs dienas išdilti ne gal.Rd.). Sū
dąs pavedė merginą kunigui, bet 
vaikinas užsispyrė provą varyti to
liau. Ką pelnys, pamatysime.

. Lazauckas.

Iš Mayiiardo,Ma88.
_ Lietuvių yra čia 20 šeimynų ir 
apie 200 pavienių, bet su darbais 
ant naudos musų tautos jie nepasi
rodo. Iš to gana didelio lietuvių 
skaitlius yra čia vos keli, kuriuos 
galima tikrais lietuviais vadint*, 
tikrų lenkbernių užtai bus čia apie 
60, yra ir keli toki, kurie visai ne
prisipažįsta lietuviais esą, savę 
lenkais vadina, Šalinasi nuo lietu
vių, kalba namieje vien lenkiškai. 
Daugelis čianykščių lietuvių gir- 
tuoklystose paskendę; kadangi ant 
vietos saliunų nėra, tai jie keliauja 
ant atsigėrymo į Hudsoną, kaip ki
ti pareina namon panedėlyj, užsi
mokėję policijos sude po kelis dolia- 
rius.

Užsimink tokiems, kad paaukau
tų ką nors ant tautiškų reikalų, tai 
atsako, kad tautystę pramanė 
šliuptarniai. Jie aukauja po kelis 
doliarius saliunininkams ir polici
jos sudžioms, o ant tautiškų reika
lų neduoda nė cento.

Šį pavasarį užsidėjo Čia pagelbi- 
nė Šv. Juozapo Djr-stė. Iš May- 
nardo ir Hudsono priguli 45 sąna
riai, 6 gi reikėjo išbraukti (už ką? 
Rd.). Ant gana didelio lietuvių 
skaitliaus tai labai mažai. Vieni 
kalbina lietuvius rašytiesi prie 
draugystės, kiti gi visokiais išmis- 
lais atkalbinėja. Smarkiausiu 
draugystės priešu yra A. Gul.

Turime mes neva savo mėsinin
ką. Užsidėjęs bučemę, garsino 
jis savę už lietuvį, bet nuo lietu
vių pralobęs, į lenką pavirto. Ne 
priguli į lietuvišką draugystę, ne 
skaito jis nė jokių lietuviškų laik
raščių, jo vaikai visai lietuviškai 
ne supranta.

Čianykščiai lietuviai elgiasi ne 
visada gražiai. Svetimtaučiai net 
Dievo prašo, kad neatsitiktų lietu
viškos vestuvės, nes tąsyk per ke
lias dienas žmonės ne turi ramu
mo.

Tokiais darbais mes nepakelsi
me musų garbės; ant to reikia 
priešingai elgtiesi, negu elgiasi 
daugumas musų miesto lietu
vių!

Perkūnas.

Iš WiIkeRs Barre, Pa.
Linksma darosi ant širdies, skai

tant laikraščiuose žinias apie besi- 
darbavimą musų brolių, apie jų 
nuveiktus darbus, apie jų aukas 
ant tautiškų reikalų. Pas mus 
nieko panašaus nėra, mes vien 
prasivardžiuojame ir skirstomės 
vis į smulkesnius neužsikenčian- 
čius terp savęs būrelius. Yra čia 
dievuočiai ir bedieviai; yra zanavy
kai, kapsai, dzūkai, pinčukai ir tt. 
Tie nesutikimai nieko gero atga
benti ne gal. Vietoj vienytiesi, 
mes vis skirstomės ir per tai nieko 
svarbesnio nuveikti ne įstengiame, 
kadangi terp savęs nesikęsdami, 
vieni kitų darbus stabdo
me. . Kartais mes, teisybė, deda

me gana dideles aukas, tik gaila, 
kad ne ant musų tautos tik ant po
licijos naudos.

Štai neseniai į vieną karčemą 
suėjo karšto kraujo musų vaikinai, 
iš pradžių pradėjo koliotiesi, ma
tyt prigulėjo ne prie vienos parti
jos, o paskui su kumščioms viens 
kitą glostė. x Ant sutaikymo atė
jo policistai, bet kad ant vietos 
sutaikyti ne buvo galima, tai nuve
dė ant policijos. Tas musų karš
tuoliams kaštavo gana brangiai: 
turėjo užsimokėti po 2)4 iki 6)4 
dol. Iš viso reikėjo sudėti net ke
lias dešimtis rublių. Jeigu nors 
pusę tų pinigų, kokius moka musų 
lietuviai policijoj, apverstų ant 
tautos labo, kaip tai augštai mes 
galėtume pasikelt. Laikas, rodo
si, mesti jau tuos piktus papročius 
ir griebtiesi gražesnių!

G. T.

Iš Detroit, Mieli.
Čianykščiai angliški laikraščiai 

praneša apie muštynes, panašias 
į buvusias savo laike lietuviškoj 
bažnyčioj Philadelphijoj, kokias 
Čianykščioj lenkiškoj bažnyčioj 
šv. Kazimiero sukėlė kun. Conus. 
Rods vaidai lenkiškose bažnyčiose 
lietuvius mažai apeina, už juos at
sako ir vaisius renka pats lenkai, 
lietuviški laikraščiai ne pašaukti 
prižiūrėti lenkiškus reikalus. Jei
gu apie atsitikusias muštynes De
troito lenkiškoj bažnyčioj laikome 
už musų pareigą pamiuėti, tai vien 
todėl, kad prie Šv. Kazimiero baž
nyčios priguli ir tūlas lietuvių 
skaitlius ir kad sukėlęs maišatį 
kun. Conus, nors pats yra išgama, 
bet yra sūnūs lietuvių. Kunigas 
Conus < Misiukonis),4 nors nesu
pranta lietuviškai, yra sunu? lietu
vio, augęs ir gimęs Detroite, Čia 
pavirto į lenką. Pradėjo mokslą 
lenkiškoj Detroito seminarijoj, o 
baigė Baltimorėj; į kunįgus įšven
tintas Detroite 1902 metuose.. Tė
vas jo, Antanas M. Conus (Misiu
konis) gerai Detroito lietuviams 
pažįstamas, laiko saliuną ant ker- 
tėsFerry ir St. Aubin gatvių; dėl 
biznio laiko savę už lietuvį, nesi
gėdi lietuviškai kalbėti, bet • vai
kus užaugino leukiškais ameriko
nais.

Šaras.

Iš Philadelphia, Pa
Kriaučių darbai eina Čia ne ge

riausiai, nežinia dėl kokių priežas
čių; kitais metais šiame laike bū
davo net per daug darbo.

Čianykščiai lietuviai dalinasi net 
į keturias partijas: vieni rymionys 
laikanti kun. Kaulakio pusę, kiti 
teiposgi rymionys tik priešingi 
Kaulakiui, treti neprigulmingi, re
mianti atvažiavusį iš Waterburio 
Dilionį; ketvirti yra laisvų pažiūrų 
laisvai protaujanti, netarnaujanti 
ypatoms lietuviai; ant tautiškos 
dirvos jie smarkiau darbuojasi ne
gu abidvi rymionų partijos.

15 d. lapkričio pas gerą musų 
tautietį K. Velykį atsibuvo krikš
tynos, ant krikštijimo buvo pa
kviestas kun. Dembskis. Ant a- 
peigų susirinko diktas lietuvių bū
relis; susirinkę, gražiai besilinks
mindami, kalbėjo apie visokius 
musų reikalus. Vienas iš svečių 
užmanė sumesti po kelis centus 
ant svarbiausių .tautiškų reikalų; 
ant to visi sutiko ir sudėjo išviso 
$4.25 (pravardės aukautojų ir jų 
aukos pagarsintos kitoj vietoj Rd.) 
kurias paskirstome Šiteip: $1.75 
ant naudos moksląeivių “Aušros” 
fondan, $1 kankintiniams, $1 ant 
uždengimo kelionės kaštų musų de
legatui ant terptautiško darbinin
kų kongreso į Nyderlandus ir 50c. 
Vištaliui. Pinigai .nusiųsti į “Lie
tuvos” redakciją.

Tautietis.

Iš So. Omaha, Nebr.
22 d. lapkričio susirinko suma

nesni tautiečiai pas p. Jakubką, po 
nr. 273 So 21 str. ir sutvėrė Susiv. 
Liet. Am.-Kuopą. Prisirašė 8 są
nariai ir užsimokėjo pilną įstojimo 
ir bertaininę mokestį ir po 12 c. 
ant tautiškų reikalų.

Inkorporatoriais kuopos yra: Al- 
bonas Jakubka, K. E. Bertulis ir 
L. J. Gricius.

Nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį pirmą nedėldienį po 15 
dienai. Dabar laikys pirmą visuo
menišką susirinkimą 20 dieną 
gruodžio, 3 vai. po pietų Kosciuš
kos salėj ant,27 ui.

Mieriai Kuopos yra: platinti lie
tuvystę, rengti prakalbas, deklia- 
macijas, dainas, perstatymus, į- 
steigti knygyną, paremti “Aušros” 
Dr-tę, šelpti kankintinius ir kitus 
tautiškus reikalus, rengti pasilink
sminimus, balius ant naudos musų 
tautos.

Tikimės, kad musų darbas at
neš naudą musų tėvynei.

20 d. gruodžio, 3 vai. po pietų, 
čianykštė Susiv. Kuopa laikys su
sirinkimą su prakalboms. *■

Ant to mitingo yra užprašomi 
visi lietuviai, vyrai, moterys ir 
merginos.

Komitetas.

Iš Newarko, N.J.
24 d. lapkričio cianykščios Tė

vynės Mylėtojų Dr-tės kuopos bu

vo parengtos prakalbos. Kalbėtojai 
buvo: pp. Balčiūnas iš Brooklyno, 
Vitkevičia ir Jonas Perkūnas. 
Žmonių prisirinko pilna salė. 
Prakalbos buvo parengtos ant at
minties 10 metinių sukaktuvių 
Kražių skerdynės, bet kalbėtojai 
mažai kalbėjo apie atsitikimus 
Kražiuose, o apie Tėlrynės Mylė
tojų Dr-tės reikalus niek s ne kal
bėjo. Kalbėtojams susirinkę iš 
pats pradžių rodė neprilankumą 
(tai kodėl ėjo ant prakalbų. Rd.), 
ypač p. Perkūnui.

Vietinis.

Iš Hadeporte, Pa.
Pabaigoj spalių palaidojome kū

ną vieno lietuvio (reikia visada 
pravardę paduoti ir aiškiai ją pa
rašyti. Rd.) sąnario Jono Evange
listo Dr-tės. Draugystė pirm lai
dotuvių padarė susirinkimą ir nu
tarė, kad visi sanariai dalyvautų. 
Viršininkai draugystės, ne pasi
klausę sąnarių, nunešė lenkų kuni
gui 15 dol. už palaidojimą. Ant 
to vienog nesutiko daugumas są
narių, o kad Hadeporte neturime 
nė savo bažnyčios, nė kunigo, tai 
kūną palaidojome be kunigo ir be 
muzikos. Kur nėra lietuviško ku
nigo,o jeigu numirėlį norime laidoti 
sj kunigo asistenciją, tai' lietuvio 
kunigo iŠ rankovės ne iškrėsi; rei
kia kreiptiesi prie svetimtaučių.

J.

Nuo •‘Aušros” Dr-tPs
(Pa*i»skiniaDa«).

Pereitame “Lietuvos” num. bu
vo pranešta, kad norintiejie prisi
dėti prie išpardavimo tikietų, išlei
dimui ant išlaimėjimo p. Naujoko 
paaukautų ant naudos besimoki
nančios jaunuomenės 1000 cigarų, 
kreiptųsi pas“Aušros”Dr-tėsfinan
sų sekretorių A.Lalį,924, 33- r d St. 
Chicago. Tuo tarpu vienog likosi 
išrinkta tam tikra atlikimui, to 

labdaringo darlx),*jx)nia Marė Lau- 
kienė, 3223 S. Halstet st, Chicago, 
III., todėl norinti gauti tikietus,te
gul dabar tiesiog pas ją atsišaukia 
ir jai pinigus siunčia.

Svetimi taisai.
Išeinantis Kriokavoj lenkiškos 

demokratiškos partijos laikraštis 
“Przegląd Wszechpolski,” nr. 10 
šių metų, patalpino “Programą 
Lenkiškos demokratiškos partijos 
Maskolijoj. Lenkiška demokra
tiška partija dar vis neišsižada Lie
tuvos, Mažrusijos ir Baltgudijos ir 
mano sutverti Lenkiją senovės ru- 
bežiuose, taigi “od morza do mor- 
za.” | Baltgudžiams nepripažįsta 
nė jokių tautiškų tiesų, lietuviatas 
gi pripažįsta tiesą kovoti prieš 
maskolystę, bet ne prieš 
lenkystę Lietuvoj: nesubrendimu 
lietuvių aiškina reikalavimą, kad 
apšviesti lenkai Lietuvoj priimtų 
lietuvišką kalbą ir reikalavimą, kad 
kraštai su maišytos kilmės gyven
tojais butų pripažinti už. lietuviš
kus.

Lenkiški demokratai žada pripa
žinti lietuvius už atskirą tautą tik 
ant sekančių išlygų:

a) jeigu lietuviai, besirūpindami 
apie išvystymą savo tautystės, sto
vės politiškoj vienybėj su len
kais;

b) jeigu tose šakose dvasiško 
gyvenimo,kur neužteks lietuviškos 
kalbos, naudosis iš lenkiškos ir 
sems tą, kas reikia iŠ lenkiškos 
kultūros ir darbuosis drauge su 
lenkais ant išstūmimo maskolių į- 
tekmės;

c) jeigu pripažįs lenkams gyve
nantiems Lietuvoj tiesą varyt kul
tūrišką lenkišką darbą.

Jeigu lietuviai tų išlygų ne prii
ma, lenkai žada su jais kovoti, 
stengtiesi net juos apsilpnyti per 
lenkišką kolionizaciją Lietuvoj.

Taigi, apsvarŠČius viską, lenkai 
nuo lietuvių reikalauja to paties,ko 
antai vokiečiai reikalauja nuo Po- 
znaniaus lenkų. Kodėl lenkai vo
kiečių reikalavimų su padėkavone 
ne priima? Todėl, kad vokiečių 
reikalavimai pakerta pamatus len
kystės. Lietuviai namieje teipos
gi nori gyventi ir darbuotiesi liue
sai ant pakėlimo savo tautystės, be 
jokio aprubežiavimo; lenkų demo
kratų reikalavimai juk lietuvių tie
sas aprubežiuoja, stabdo tokiu 
budu ir kultūrišką pasikėlimą lie
tuvių, kulturiškus lietuvių darbus. 
To nė jokia tauta, supratusi savo 
skirtumą ne sutiks iš gero noro 
priimti, todėl ir lietuviai lenkų de
mokratų reikalavimo priimti negal, 
kadangi tas jiems naudos ne atga
bentų, jie vien iš maskoliškų vys
tyklų patektų į lenkiškus. Len
kai gyvenanti Lietuvoj teipjau ne
užkenčia lietuvių kaipo atskiros 
tautos kaip ir maskoliai. Iš kitų 
tautų lietuviams artesni latviai 
pusbroliai, negu lenkai. Jeigu 
lenkai nepripažįsta lietuviams tie
sos reikalauti, kad gy
venanti Lietuvoj lenkai, jeigu jau 
nepriimtų lietuvišką kalbą, tai 
bent kad jos išmoktų, tai kokią 
tiesą lenkai turi reikalauti, kad 
Lietuvoj, kur lenkų yra, kaip antai 
Žemaitijoj, ne su visu 10%, len
kiška kalba turėtų tokias privilegi
jas, kokių lietuviška ne turės?

Visokios tautos kulturiškus vai
sius semia nuo tų, kurie augš-

čiausiai tame pasikėlė, semia iš 
tikro šaltinio; tuom tarpu lenkai 
ne gali apsieiti be svetimos kultū
ros ir ją pats semia nuo augščiau 
stovinčių. Kodėl lietuviai 
galėtų tik per tarpininkystę lenkų 
tą daryti, kodėl ne gali elgtiesi 
teip, kaip ir ponai lenkai? Susi
jungę ant atsiekimo svarbaus mie- 
rio turi turėti lygias tiesas, kitaip 
nė joks ryšis neužsilaikys ilgai, 
turės užgimti vaidai ir kova terp 
pačių susijungusių; tąsyk atsiekti 
kitokį mierį ne bus galima.

Tą lenkai ir šiądien gali patė- 
myti: jie rugoja tai ant lietuvių,tai 
ant rusinu, kad ne užlaiko vieny
bės su lenkais, bet ne nori supras
ti tikrų priežasčių. Nė jokia tau
ta, sykį supratusi savo skirtumą, 
negeidžia ant savo sprando sveti
mo jungo, ne geidžia svetimų po
nų, norinčių aprubežiuoti jų besi- 
darbavimų lauką, vis tiek, ar tais 
svetimais ponais nori būti masko
liai, vokiečiai, ar lenkai. Reikia
todėl viską imti ne teip kaip norė
tume, bet kaip galima? Ne kartą 
žmonėms reikia ne vieno išsižadė
ti: jeigu geidžiamas ne pasiekia
mas, to niekada ne apturėsime.

Nori lenkai iš vien su mums ko
voti ant išstūmimo maskolių įtek
mės iš vakarinių Maskolijos kraš
tų — gerai; bet jeigu nori musų 
ponais būti,kaip ir maskoliai,-vie
nytiesi su jais mums nėra reikalo, 
tas mums nė jokios ypatiškos nau
dos neatgabentų.

Nr. 43 Zgodos”, vienas iš pro
testavusių ant Związko seimo 
prieš lietuvių seperatizmą, p. Ej- 
dymt, patalpino projektą prašali- 
nimo nesusipratimų ir nesutikimų 
lietuvių ir rusinu su lenkais ir su
tvėrimo čia Amerikoj tvirtos len- 
krŠkai-rusiniškai-liųtuviŠkos orga
nizacijos, arba senato, kaip tą už- 
manvtojas vadina. J tą senatą 
nuo lenkų p. Ejdymt užmano iš
rinkti: nuo lenkiško Związko du 
sąnariu; nuo lietuvių, partijų po 
du: visų lietuvių, nuo “Vienybės” 
(tokios partijos terp lietuvių nė
ra) ir “Los Vainių (turbut laisva
manių? Rd.). Katalikiškos parti
jos siųstų po vieną dvasiškąjį ir 
vieną svietiškąjį. Tasai senatas 
rūpintųsi apie visokius reikalus 
tvėrusių Lenkiją tautų ir išrištų 
užgimusius nesutikimus. Visos 
prie organizacijos prigulinčios tau
tos, suprantama, turėtų lygias tie
sas.

Kad susijungus lietuviams su 
lenkais ir rusinais jie turėtų dides
nę gėlybę, tą visi supranta. Ant 
užmanymo p. Ejdymto lietuviai 
galėtų sutikti, bet mums rodosi, 
kad tokią organizaciją, jeigu gali-
ma būt sutverti, tai vien čia Ame
rikoj, bet ir Čia atsirastų daug 
kliūčių; Lietuvoj gi ir antai Galici- 
licijoj dar lenkai nesupranta reika
lo pripažinti lietuviams ir rusi- 
nams lygias tiesas; ant kiekvieno 
žingsnio visų veik lenkiškų parti
jų vadovai laiko lietuvius ir rusi- 
už žemiau stovinčius, kuriems ne 
verta pripažint lygių tiesų. To
kiose sanlygose sunku kokią nors 
organizaciją sutverti. Net Čia A- 
merikoj tuojaus užgimtų nesutiki- 
kimai už kalbą, kadangi lenkai 
tuojaus bandytų į tokį trijų tautų 
senatą įvesti lenkišką kalbą, ant 
ko nė rusinai, nė lietuviai ne su
tiktų.

Pamatysime, ar nors čia Ameri
koj lenkai pritars užmanymui p. 
Ejdymto. Mums rodosi, kad kle
rikalai, kaip jau ne sykį darė, tuo
jaus pasipriešįs pripažinimui lygių 
tiesų rusinams ir lietuviams.

Isz visur.
II Sąnarys Paryžiaus mokslo a- 

kademijos Dubois neseniai parsi
gabeno iš Indijų žemčiūgus dirban
čius jūrių sliekus ir juos įleido į 
Terpžemines jūres prie Prancūzi
jos pakrančių, sumaišė juos su gy
venančiais Terpžeminėse jūrėse gi
miningais sliekais. Dabar Pran
cūzijos pakrantėse prisiveisė jau 
diktai žemčiūgus dirbančių sliekų. 
Apart to, Dubois peršitikrino, kad 
dirbti žemčiūgus priverčia sliekus 
tam tikros bakterijos!, patekusios 
į sliekų dėžę; Dubois susekė tas 
bakterijas ir tvirtina, jog su jų pa- 
gelba jis gali padaryti, kad tuš
čių, be žemčiūgų dėžių ' visai ne 
bus. Tas ištirimas yra svarbus, 
be abejonės jis nupuldys prekes 
žemčiūgų, kurie dabar gana bran
gus.

II Prancūzijos,Vokietijos ir Mas
kolijos geležinkeliai 'sutarė nuo 
1904 metų leisti kasdieną vieną 
trūkį nuo Havro, Prancūzijoj, į 
Chinų sostapilę Pekiną, o sykį ant 
sanvaitės greitąjį trūkį. Važinė
janti pasažieriai nereikalaus niekur 
persėsti, bet sykį įsėdę, galės va
žiuoti tiesiog į Chinų sostapilę. 
Kelionė paprastame trukyj nuo 
Havro iki Pekinui I kliasoj kaš
tuos 490 frankų (98 dol.), antroj 
kliasoj 340 frankų (68 dol.)) grei
tuosiuose trukiuose: I kliasoj 1013 
frankų (202 dol.), II kliasoj 706 
fr. (141 dol.).

|| 1902m. Prancūzijoj skaitlius 
užgimusių vaikų buvo ant 83944

didesnis už skaitlių pasimirusių 
žmonių; 1901 m. gyventojų skait
lius pasidaugino tik ant 72398 gal
vų; bet ir pernai pasidauginimas 
gyventojų buvo didesnis ne dėl pa
sidauginimo gimimų, bet dėl su
mažėjimo mirčių skaitliaus. Ap
skritai 1902 m. ant 10000 gyvento
jų skaitlius jų pasidaugino vos ant 
22, Vokietijoj ant 147, Anglijoj ant 
116, Italijoj ant 110. Taigi skait
lius gyventojų Prancūzijoj daugi
nasi dešimtį kartų palengviau ne

it 22 d. lapkričio vakarinėj Vo
kietijoj siautė vėtros, kurios daug 
blėdies pridirbo: nutraukė telegra
fų dratus. Frankfurte turėjo pasi
liauti bėgiojimas ulyčinių karų. 
Chemnitze, Saksuose, vėtra su
griovė naujai statomus namus. 
Netoli Sechansen vėjas išmetė iš 
šėnių bėgantį trūkį. Beabėjonės 
laike vėtrų paskendo diktai laivų, 
bet apie tai dar žinių nėra.

|| Mieste Tabor, Czekijoj, užgi
mė muštynės terp studentų te- 
nykšČios žemdarbystės akademijos 
lenkų ir čekų, čekai mat paren
gė balių, o lenkai įsiveržė ne išsi
pirkę bilietų. Čekai stengėsi len
kus prašalinti, bet tie išsitraukė 
revolverius ir pradėjo šaudyti per 
langus ir sužeidė keletą čekų. Tik 
pulkas policistų nuramino lenke
lius, suareštavo jų vadovus.

11 Pagarsėjusi vokiška raštinio*, 
kė Maria Eichhorn, rašanti po 
pseudonymu Dalorosa, ant ištiri- 
mo darbininkų gyvenimo, pastojo 
kaipo paprasta darbininkė į vieną 
Berlyno dirbtuvę. Tik tokiu bu
du galima teisingai ištirti darbi
ninkų gyvenimą; kitaip jis bus vis 
vienpusiškai parašytas, žiūrint ant 
to, iš kur žinios semtos.

U Prigulinčioj Cbinams Mongo
lijoj maskoliai vis labiau išsivieš- 
patauja. Dabar maskoliai išvaikė 
chiniškų kareivių sargybą nuo 
perėjimų per didįjį mūrą ir tuos 
perėjimus daboja dabar maskoliški 
kareiviai. Didysis mūras, turintis 
apie 1000 mylių, yra kaipi rube- 
žiumi,atidalinančiu tikruosius Chi- 
nus nuo Mongolijos.

|| Meksike indijonai Yaki užpuo
lė ant miestelio Haciendita, užmu
šė kelis gyventojus ir išplėšė mies
tą/ Paskui užpuolė ant kastynių 
San Franciscoir Čia teiposgi paė
mė viską, ką tik tinkamo rado. 
Kalnakasiai apsiginklavo ir leidosi 
vyti indijonus ir juos pavijo, bet 
nieko atimti ne galėjo, kadangi in
dijonai sumušė darbininkus.

|| Laivai sugrįžę iŠ Šiaurinių 
Ledinių jūrių praneša, jog aplinki
nėse Islandijos 26 d. spalių ant jū
rių puolė tokia daugybė pelenų, 
kad žmonėms ant laivų sunku bu
vo kvėpuoti. Tas pelenų lytus 
traukėsi per ištisas keturias dienas. 
Matyt pelenai tie likosi išmesti iš 
esančių ant salos Islandijos vulka
nų.

II Mieste Gomel, Mogilevo gu
bernijoj, pateko po sudu daug žy
dų. Juos apskundžia, buk jie už
puolė ant maskoliškos kariumenės 
arsenalo ir paveržė ginklus. Ap
skųsti yra ir krikščionys už už
puolimą ant žydų, bet valdžios, 
kaip matyt, stengiasi vien žydus 
apkaltinti ir nubausti.

I, Ties Maskolijos sostapilę Pe
terburgu upė Neva pasikėlė ant 15 
pėdų augščiau paprasto paviršiaus 
ir išsiliejo per krantus. Vanduo 
užliejo žemesnius miesto kvarta
lus. Blėdys tvanų padarytos Pe
terburgo aplinkinėse labai dide
lės.

II Per trįs mėnesius šių metų 
Japonija parsigabeno svetimų ta- 
vorų už $125565000 arba ant 
$15565000 daugiau negu pernai; iš
gabeno gi savo tavorų už $108185- 
000 arba ant $13845000 daugiau 
negu pernai.

II Mieste Sassari, Sardinijoj 
(šiaurinėj Italijoj),likosi ant trepu 
peršautas sekretorius miesto rodos 
Perelas de Fagn. Tas pats 
atsitiko- ir su pirma buvusiu 
miesto rodos sekretorium. Pasiro- 
rodė, kad užmušėjais yra du miesto 
assesoriai.

II Ant Didžiojo oceano, išplau
kęs iš San Francisco į Australiją 
prancūziškas laivas “FranSoise 
Coppee” paskendo. • IŠ buvusių 
ant jo žmonių, 15 prapuolė; neži
nia, kas su jais atsitiko; gal jie visi 
prigėrė.

II Paryžiaus laikraštis “Patrie” 
praneša, log mieste Marsilijoj liko
si suareštuoti keturi anarchistai, 
kurie buk buvo sutarę su dinamitu 
išardyti geležinkelio trūkį, kuria
me iš Anglijos grįžo namon Itali
jos karalius.

II 27 d, lapkričio, Prancūzijos 
pakrantėse siautė smarkios vėtros. 
Kadangi daug žvejų nesugrįžo na
mon, tai mena, kad paskendo 
su visais buvusiais ant jų žmo
nėms.

H Laike paskutinių vėtrų, EI bos 
įtakoj pražuvo penki žvejų laivai, 
su visais ant jų buvusiais žmonėms. 
Iš viso ant Šiaurinių jūrių prigėrė 
102 žmonės.

|| Garsus Dreyfus kurio prova sa
vo laike tiek triukšmo padarė Pran 
cuzijoj.išderėjo naują provą,kadan
gi pirmutinėj provoj sudžios rėmė
si ant netikrų dokumentų.

|| Britiškame kanale, Angliškas 
torpedinis laivas “Falcon” užbėgo 
ant žvejų laivo ir paskutinį pa
skandino. Iš buvusių ant jo žmo
nių — visi prigėrė.

II Viso svieto prekėjų laivynės 
susideda: iš 29943 garlaivių, galin
čių paimti 28183365 tonų tavorų ir 
12183 žėglinių laivų, galinčių pa
talpinti 6459766 tonas tavorų.

|| Stavangia jūrių kojoj pasken
do norvegiškas laivas “Victoria”. 

| Prie to prigėrė 16 jurininkų ir lai
vo tarnų ir du pasažieriai.

II Jutlandijos pakrantėse (Da
nijoj), laike smarkios vėtros pa
skendo laivas “Copella”. Prie to 
prigėrė 15 žmonių.

|| Rytinėse Indijose, Salem ap
skrity;, nuo smarkių lytų užgimė 
didėli tvanai; juose pražuvo 300 
žmonių.

II Paryžiuj yra 200 knygų iš- 
leistojų, kurie kas dieną išleidžia 
po 20 visokio turinio knygų.

Nauji iszradimai.
II Direktorius kolonijaliŠko dar

žo mieste Marsilijoj, Prancūzijoj, 
E. Heckel atliko bandavones su 
auginimu naujos bulvių veislės, 
pargabentos iš Pietinės Amerikos. 
Šitos bulvės auga net ant tokios že
mės,ant kokios ne auga paprastos; 
nesibijo pavasario ir rudens šalnų, 
ne pūva nuo lytaus. Nereikalauja 
kumetinio sodinimo, nes atauga,iŠ 
pasilikusių žemėj Šaknų. Virkš
čios želia iki ruden ir gali būt nu
plautos ir suvartotos ant , pašaro 
gyvuliams. Krūmai per trįs mė
nesius aplipę kvepiančiais žiedais, 
iš kurių Prancūzijoj dirba kvėpy- 
lus. Visas negerumas, kad bulvės 
tos aitrios, bet pasodytų Prancūzi
joj aitrumas nyksta ir yra viltis,kad 
išnyks su visu ir tiks jos ant maisto 
žmonėms.

t Paryžiaus mediškoj akademi
joj, besidarbuojantis Pasteuro in
stitute Dras Marmorek laikė pra
nešimą apie jo išrastą vaistą nuo 
džiovos, kuris, įčirkŠtas po oda 
džiova sergančių, pasekmingai gy
do ligą. Apie pasekmingumą nau
jo vaisto Dras Marmorek seniai 
persitikrino, bet apie tai viešai ne 
garsino, kadangi prie jo butų tuo
jaus atsišaukę milijonai džiova 
sergančių su reikalavimais vaistų, 
o jų negalima buvo pakaktinai pa
rūpinti.

t Inžinierius Rilston iŠ Škotijos 
išrado prietaisą, su kurios pagelba, 
nors laivas susidaužytų ant jūrių, 
jį galima apsaugoti nuo paskendi
mo. Prietaisą tą pritaisė jau ant 
Hamburgo garlaivio “Deutsch- 
land”, plaukinėjančio terp Ham
burgo ir New Yorko.

t Tulone likosi padirbtas galin
tis lėkti prieš vėją naujas orlaivys, 
paskirtas Prancūzijos kariškai lai- 
vynei. Šita laivyne rengiasi kiek
vienam kariškam laivui duoti po 
vieną tokį orlaivį, kurio vertė ka
rėj butų ištikro ne maža.

pinigai:
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

aiunczia tavo pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtauesiua, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, ui 
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 kgip stovi ant savo 
kojų, turi uvo dideliua be jokiu skolų 
namus, 3 lotus, drukarne ir už kales de- 
ssimtis tukstanbziu dol. vertes Uvoro 
knygomis ir kitokiais daikuia Szia- 
dien per „Lietuvos” redakcija siunesia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austržjokai. „Lietuva” yrs 
Ui didžiausias bankinis kamoras ir 
pasato stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji ssifkortes, tai 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” įsi
leistojo ssiteip:

A. OL8ZEW8KIS, 
924 33rd St. Sution 00. Chicago. III.

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

tus Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimo- 
reje ir Shenandoah.

Sztat agentu adresai.
E. Froones, 73 Grand st.

Brooklyn, N. Y.
J. Brazinski, 1225 8. 2nd st;

Philadelphia, Pa.
Wm. J. Morron,

8. E. Cor. Sharp & Camden sts.
Baltimore, Md.

Jos V ai ūkas. 306 W. Coal st, 
Shenandoah, Pa.

Pas saituos agentus gausite „Lietuva* 
ui 5c. kas subata.
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Pagal Bitnerą.

La valio mašinose garas spaudžia ant vi
durinio i»aviršiauB lopetaitės, kaip vanduo 
prie juom varomų ratų. Skaitlius vietų, 
per kurias prie lopetaičių Įeina garas, paeina 
nuo pajiegoa, kokię suteikti norime mašinai. 
Prie mašinų 20 arklių pajiegos padaro 8 vie
tas priėjimui garo. Ratas vienog ir prie jo 
pritaisytos lopetaitės ne gauna garo spaudi
mo ant viso paviršiaus, kaip tai yra turbino
se. bet tik paskirtose vietose.

Angliškas inžinierius Parson padirbo 
tiknj garinę turbiną; joje garas spaudžia ra- 
tą ne vien paskirtose vietose, bet darbuojasi 
lygiai ant viso rato paviršiaus.

Parson savo turbiną 1898 m. pritaikė 
prie varymo mažo garlaivio. Garlaivys tas 
buvo mažas, turėjo 100 pėdų ilgio ir 9 pėdas 
pločio, galėjo paimti 44 tonas sunkenybės; 
bėgo su greitumu 84| mazgo į valandą laiko, 
šriubai gi, varomi turbinos, darė po 2000 ap
sisukimų per miliutą. Varymui garlaivio 
buvo tris turbinos ir kiekviena iš jų varė po 

-Jtrįs šriubus.
Naujas angliškos kariškos laivynės tor

pedinis laivelis „Viper”, padirbtas }>agal 
Parsono sistemą, bėga dar greičiau: jis į va
landą perbėga 35 mazgus.

Garinėse mašinose, teip vadinamose com- 
pound,duoda garui i^»iskėsti,perleisdami jį iš 
vieno cilinderio Į kitą. Jeigu, pa veikslai!. ga- 
oro spaudimas pirmame cilinderyj bus 18 at
mosferų, tai antrame bus 9, trečiame 3, ket
virtame 1 atmosferos ir tt., kol spaudimas ne 
nupuls iki f atmosferos; tada jį išleidžia į 
šaldytoją, arba tiesiog laukan. Teip daroma 
todėl, kad sunaudoti visą spaudimą, kokį tik 
garas gali duoti, atimti nuo jo visą energiją.

Ant to jiaties pamato padirbtos ir Parso
no turbinos.. Ant vieno volo užmauta 20— 
40 atskirų turbinų, iš kurių kiekviena ati
duoda dalį atlikusio garo sekančiai.

Iš pradžių bandavonės su Parsono turbi
noms ne su. visu buvo pasek m ingos, bet išra- 
-dejas greitai prašalino negerumus ir silpnas 
puses mašinos teip, kad jo turbinos dabar 
randa vis platesnį pritaikymą ypač prie dir- 
bimo elektriškos pajiegos ir varymo garlai
vių. Pirmiausiai jas pritaikė ■ Elbeiferdo 
elektriškose dirbtuvėse. Garlaivystėj Par
sono turbinos randa vis didesnį pritaikymą, 
kadangi su jų pagelba galima garlaiviams 
suteikti neišpasakytą greitumą. Iš dviejų

Francu* iškaš kariškas laivas Po i to u.

Kitas didelis garlaivys ,,Celtie,’’ prigu- 
• liūtis White Star kompanijai, turi 100 sieks- i 
nių ilgio, 10 sieksnių pločio ir 7 sieksnius ■ 
augščio; jis gali patalpinti 13650 tonų tavo-i 
rų, o prikrautas sveria 37700 tonų. Paimti 
jis gali 2859 ĮMisažierius; jurininkų ir tarnų 
ant jo yra 335. Iš vokiškų konųianijų gar
laivių didžiausi yra: , .Deutschland,” galintis 
paimti sunkenybės 15500 tonų, ,,Kaiser 
Wilhelm der Grosse” — 14349 tonas.

Svarbus pagerinimai padaryti ir geležin
kelių mašinose: lokomotyvus likosi padidin
tos. kadangi aut traukimo didelių trukių jos 
turėjo būti kur kas sunkesnėms, negu trau- į 
kenčios kelis mažus vagonus senosios. Da
bartinės lokomotyvos, sulyginant su senom- 
sioms, išrodo milžinais.

Ant aprašymo visų pagerinimų geležiu- j 
kelių mašinose reiktų sutaisyti didelę knygą; 
mes apsiėmėme supažindinti skaitytojus vien 
su pamatais šiądieninių mašinų. Reikia vie
nog paminėti vieną geležinkelių sistemą, be
siskiriančią nuo visų seuiaus pažįstamų. Tais 
geležinkeliais yra tai kybanti vienšėniai ge- 

! ležinkeliai.

— Tarnaujančių ant štritkarių 
štraikai pasibaigė ir dabar karai 
bėgioja jau ir pietinėj miesto da- 
lyj. Darbininkai Štraiką laimėjo, 
kompanija turėjo sutikti ant tar
naujančių reikalavimų.

— Mieste Indianopolis, Indianoj, 
likosi farmt-rių suimti trįs Chicagos 
žmogžudžiai: lenkas, vokietis ir 
holandietis. Pažinęs žmogžudžius 
vienas Indianopoliso groęerninkas 
telcfonavo Chicagos policijai, bet 
jos viršininkas tąsyk su policistais 
turėjo daboti štritkarius nuo štrai- 
kierių; siųsti policiiantų gaudyti 
žmogžudžių ne galėjo, nusiuntė 
vos Šešis detektyvus, kurie, žino
ma, žmogžudžių suimti ne galė
jo.

— Pereitos nedėlios dieną, ant 
kertės Randolph ir Erie str., susi
mušė du ulyčiniai karai. Prie to 
septyni pasažieriai likosi gana 
sunkiai sužeisti;mirtinai sužeistų, 
ant laimės, nėra.

— Pereitos nedėlios vakarą, už 
nepnderantį užsilaikymą, iš Grvat 
Northern teatro likosi policisto 
McNamara išmestas laukan neži
nomos pravardės negras. Kadan
gi išmestas ir ant ulyčios ne norė
jo nusiraminti, bet bandė mušti 
policistą, tas išsitraukė revolverį ir 
nušovė neramų negrą. McNamara 
likosi suareštuotas.

— Ateinančią nedėlios dieną, 
aptieko) Dro Graičuno, ant kertės 
Union ir 18 ui., 8 vai. vakare, atsi
bus metinis susirinkimas “Aušros** 
Dr-tės, ant kurio užprašomi norin
ti prie minėtos Dr-tės prisirašyti, 
teiposgi norinti ką nors paaukauti 
ant naudos musų moksląeivių.

norinti keliauti apsisaugos nuo ap
sirikimų ir ne pastovaus gyveni
mo. Susinešus su manim, gali
ma butų ir kelionės tikietą gauti 
pigiau ant Santa Fe geležinkelio, 
vienos iš geresnių linijų vedančių 
prie Pacifico pakrančių.

. J. Jerczynski,
387 12-th St.,

San Francisco,Cal.

RedukcIjoN atsakymai.
Pl.F.VKSAI IŠ DONOROS, Pa. Ko- 

respondencijų po slapyvardžiu, 
jeigu korespondentas, ant redakci
jos žinios, ne paduoda tikros pra
vardės, laikraščiai ne talpina. Re
dakcija nežino, kiek teisybės yra 
atsiųstos*? korespondencijose; už 
jas todėl turi atsakyti korespon
dentai. Jų pravardes redakcija tu
ri žinot, kitaip korespondencijų 
ne gali patalpinti.

Tikros Teisybes Mylėtojui. Ką 
galima buvo iŠ ilgos koresponden
cijos patalpinti, tą patalpinome; 
kiti dalukai privatiški. Turinti pre- 
tensijas privalo kreiptiesi į sūdą, 
ne į laikraštį. Laikraščiai perkra- 

Į tinėja tik viešus reikalus, kovoti su 
ypatoms, nors ir netikusioms, laik
raščiams nepritinka.

garlaivių, padirbtų su Parsono turbinoms, 
paskirtų plaukinėjimui terp Anglijos ir 
Prancūzijos, vienas turi bėgti su greitumu 
30 mazgų, kitas gi 45 mazgų į valandą laiko. 
Tokiu badu kelionę iš Dovre’o, Anglijoj, į 
Galais. Prancūzijoj, galima bus atlikti į pusę 
valandos. Garlaiviai tie turi mašinas 50000 
garinių arklių pajiegos. Kiekvienas iš mi- 
jiėtų dviejų garlaivių turi po 8 šriubus, už
mautus poroms ant keturių volų.

Valtis Grahamo. Čia sukasi Sriubas, apvyniotas aplink valtį, 
o pati valtis ne kruta.

Drauge su padidinimu greitumo garlai
vių. atlikti ir kitoki juose pagerinimai; ant 
naujų didelių oceaninių garlaivių ypač at
kreipta atida, kad keliaujamtiems garlai
viais kuo parankiausiai butų keliauti. 
Drauge su tuom ir garlaiviai dabar dirbdi- 
narni kuo didžiausi, su kuriais ne gali lygin- 
tiesi nė didžiausi seniau buvę garlaiviai: da
bartinių ijgis pereina augštį didžiausių bu- 
davonių, išskiriant augštį Eifelio bokšto.

Vienšėniai geležinkeliai.

1. Bažnyčia Šv. Stepono. 2. Gari. Pensylvania.
(augštis 68j sieksnio) (83 sieksn.)

3 Kolionijos bažnyčia. 4 Bažnyčia Šv. Mikolo Hamburge. 
(78jsieksn) (66 sieksn.)

Vienas iš naujausių oceaninių garlaivių 
,,Pensylvania” turi 83 sieksnius ir 3 pėdas 
ilgio, 8 sieksnius 5 pėdas pločio ir 7 sieksnius 
augščio. Telpa jame 21000 tonų, ruimo tu
ri 746000 kubiškas pėdas. Dvi garinės ma
šinos 6000 arklių pajiegų varo šitą garlaivį 
su greitumu 14 mazgų arba 26 viorstų į va
landą.

Ruimo keleiviams ant šito garlaivio 
yra: 186 pasažieriams pirmos kliasos, 122 
antros kliasos ir 1000 pasažierių trečios klia
sos; išviso gi garlaivys gali patalpinti apie 
4000 pasažierių. Ant pervežimo visų ta vo
rų, kokius šitas garlaivys gali paimti, reikia 
1200 geležinkelio vagonų.

Žiburiai ant garlaivio, kaip ant visų 
naujų pasažierinių, yra elektriški; iš viso yra 
725 elektriškų liampų. Jurininkų ir tarnų 
vienog yra ne daug: tik 150, iš kurių trečda- 
lys, taigi 50, darbuojasi prie mašinų, 30 ju
rininkų ant viršaus ir 70 tarnų tarnauja pa- 
sažieriams.

Geriausiai suprasime didumą garlaivio 
„Pennsylvania,” sulyginę jį su žinomoms 
didelėms budavonėms. Jis didesnis yra už 
didžiausią Vokietijoj ir augšČiausią ant svie
to Kolonijos katalikišką bažnyčią, už bažny
čią šv. Stepono Vindobonoj ir už Hamburgo 
Šv. Mikolo bažnyčią, taigi už visas augsčiau-

1. Trūkis AVestminslerio gelež. — 2 ir 5 — arklių traukia
mas kybantis geležinkelis. — 3. Elektriškas rel.-žinkelis pran
cūziškuose Pirenčjuose — 4. Vagonai vienšėnio geležinkelio.

Iš tokių geležinkelių reikia, kaipo prak
tiškiausius, paminėti kybančius geležinkelius 
prancūziško inžinieriaus Lartigue'o.

Lartigue nėra pirmutiniu išradėju ky
bančių geležinkelių, jis vien pagerino gele
žinkelius inžinieriaus Yaddano, koki buvo 
rengiami su militariškais mieriais, bet jie ne
pasirodė su visu atsakančiais. Yaddano ge
ležinkeliai buvo rengiami ant stulpų, ant ku
rių, pavidale verbliudo balno, buvo uždėtas 
lieptas, išrodantis kaip litera A, ant kurio 
viršaus ritosi abudu vagono ra
tai. Lokomotyvą ir vagonai kybojo iš abie
jų pusių teip, kaip gurbai uždėti ant nuga
ros arklio. Kiti ratai lokomotyvos ir vago
nų buvo padėti horizontališkai ir ritosi iš 
abiejų pusių šėnies.

Tą tai geležinkelių sistemą, visokeropai 
pagerintą, vartoja visokiose vietose Europoj, 
kaip antaiWestminstere, bet tankiausiai juos 
rengia ten, kur padirbti paprastus geležin
kelius ne parankų, arba jeigu ant jų paren
gimo nėra laiko.

Vienšėniai kybanti geležinkeliai Lar- 
tegue’o yra geriausi, kadangi juos, pagal 
reikalą, galima greitai perkelti iš vietos į 
vietą ir sudėti. Tokius greitai pastatomus 
geležinkelius rengia Prancūzijoj net didesni 
dvarai nuvalymui javų nuo lauko; karės lai
ke rengia juos važiojimui visokiij reikalin
gų daigtų kariumenės dalims.

Kybantis geležinkelis sistemo ameriko
no Meygso buvo pirmiausiai padirbtas ir iš
bandytas Bostone. Šitų geležinkelių šėnys 
padėtos ant augštų stulpų. Senių yra dvi 
pori, sudėtų viena ant kitos; ant apatinės 
šėnies slenka vagonai; ratai jų gulščiai 
remiasi ant šėnies; viršutinė šėnis palaiko 
vagonus lygsvarystoj. Vagonai turi ilgo 
cilinderio pividalą su užsmailintais galais, 
kad juos, bėgant, mažiau stabdytų vėjas.

Padirbimas Meygso geležinkelių kaštuo
ja mažiau negu paprastų, kadangi ne reikia 
kasti nė jokių pylimų; kadangi vagonai su

(Toliaus bus.)

Atsakymas “Žvaigždėj.**
Nr. 44 “Žvaigždės“ patilpo At

siliepimas sekretorės naujai susi
tvėrusios Elizabe-the, N. J. moterų 
draugystės, O. Petruškevičienės. 
Nors sekretorė užmeta “Lietuvai” 
neteisybę, bet ištikro jos atsiliepi
me yra daugiau neteisybės.

Sekretorė, savo atsiliepime, kai- 
pi savo numylėtinį, išgirta kunigė
lį, o visokiais purvais apdrebia, iš
niekina visas moteris, kas, rodosi, 
draugystės sekretorei visai nepri
tiktų, bet ji, matyt, nė ne atskiria 
to, kas pritinka, o kas ne pritin
ka.

Sekretorė garbina kunigą, per
stata jį už sutvertoją draugystės. 
Tas yra melu: moterys pačios no
rėjo tverti draugystę, o kunigo 
prašė, kad jis vien užsakytų, kad 
moterys susirinktų. Jeigu kuni
gas butų ir neužsakęs, moterys bu
tų susirinkusios ir be jo malonės, 
gal išskyrus vieną sekretorę.

Toliau sekretorė garsina, buk 
iki susitvėrimo Čia draugystės mo
terys niekur ne prigulėjo. Tas 
teiposgi yra melu. Terp musų 
moterų yra jau nuo dešimties me
tų prigulinčios prie musų tautiškų 
organizacijų; jeigu sekretorė nie
kur ne prigulėjo,tai jai mat rodosi, 
kad be jos ir kitos negalėjo niekur 
prigulėti.

Neteisybę rašo sekretorė,tvirtin
dama, buk nutarta ant mėnesio 
mokėti po 25c., o dabar moterys 
moka tik po 10c.

Sekretorė užmeta “Lietuvai,” 
buk toje talpina melagingas kores
pondencijas, o pati labiau nuo tei
sybės atsitolina: kad tik įtikti 
mielam kunįgėliui, dar labiau me
luoja. Pagal musų sekretorės 
nuomonę: kas rašo į “Lietuvą”, 
kad ir rašytų gryniausią teisybę,tas 
meluoja, o kas rašo į “Žvaigždę“, 
nors garsintų begėdiškiausią melą, 
tą reikia už teisybę priimti, kadan
gi kitaip tas galėtų mielam kuni
gėliui nepatikti; musų sekretorė nė 
nesupranta, kad teip darydama, 
žemina numylėtą kunigėlį akyse 
visų protingesnių žmonių.

Ant galo norėčiau musų sekreto
rės paklausti, kur ir kada musų 
kunigėlis parodė, kad jam rupi 
musų moterų labas, jų apšvieti
mas?

Mielos moterys, išgirdamos ne 
vertus pagyrimo, girdamos su pa
gelba melo, mes ne pakelsime nė 
pačios savęs, nė Ražančiaus Dr- 
tės, nė tikėjimo, nė musų tautys
tės. Vietoj to, mums reikia vie
nybės ir mokslo; tą {gavusios, mes 
atskirsime gerą nuo blogo, mokė
sime nuo išnaudotojų ir skriaudėjų 
atsiginti.

Rožės Duktė.

ATSIŠAUKIMAS 
Lenkų, Lietuvių ir Rusi
nu Draugystės Californi- 

joj.
Sutikmėj su užgyrimu XV seimo 

“Zviązko Narodow’o” Wilkes- 
barre, Pa., apreiškiu, jog jeigu 
kas nors geistų keliauti į vakarus, 
ypač į Californiją, kad atsišauktų 
pirma prie žemiau pasirašusio su 
reikalavimu visokių reikalingų in
formacijų: amatininkai — apie dar- 
bus4 (armėnai ir prasti darbininkai 
apie juos apeinančius dalykus. Rei
kalingos žinios bus noriai suteik
tos, teiposgi apie klimatiškas san- 
lygas, kurios ne kiekvienam tinka. 
Per tai užsičzėdys pinigai, laikas,

Draugysczin Reikalai
Chicago. Dr-ie Hz v. E randu k a u* 

8er. losi teatre „tteilejaua Berneliai” 
sub*U>|, 26 gruodžio, 1803. Pulasklo 
•alėja. 800 8. Ashland ava. tarpe 17 Ir 18 
ui. Sale stiidsry* 6 vakare, teatrai 
prasidės 7:30. Po teatrui bu* balius. Ti- 
kialu preke* 25c. 35c ir 5Oc. Visus lie
tuviu* ir lietuvaite* (širdingai kviaczia 
atsilankyti, pamatyti puiku teatra ir ant 
baliau* drauge *u visai* pasilinksminti.

(25—12) Komitetas

Metini* ak< U*»iilrriu Huslriuki 
nut*.

Brooklyn List. Korporacija laiays pir
ma malini akcijomeriu susirinkimą 8 d. 
gruodžio (Decemberj utarninka, 1903 m. 
prasidės ant 7:30 vakare, sale je po n u m 
73 Grand si. Brooklyn. N. Y. Taigi 
neatbūtinai malonėki te pri būtie ant 
uio susirinkimo, nes tai viens įsa pir
mųjų ir svarbiausia* mus ekooomluka* 
klausymas bu* apsvarstytas Jeigu kas 
nors tu akcijooieriu negailu pributie, 

' tašyk turi per rassta pavesite kam nors 
Iss akcijooieriu savo baisa, kurs turės 

i verte per 11 menesiu. Norinti pirktis 
akcijas turi pributie pradedant ausinn- 

1 k ima. nes yra daleista visiems tusi pirk- 
į ti akcijas prieax seriją. Neturintieji* 
' pilna nors viena akcija negales toliaus 
dalyvauti ant susirinkimo. Rautu tu-

1 rtt* atsiliepti ant ssio adreso 
Lilhuanian Corporation,

■ 354 Grsnd st. Broklyn. N. Y.
(4—lt) Su guodone. Komitetas.

Utaminke, 8 d gruodžio 1968, Jaunu 
Į Amerikos Lietuviu Pasil'nksmmimo 
Į Kliubas laikys savo menesiai susirinki

mą. Ant salo susirinkimo bus issduo
la rok uodą nuo praėjusio szekio. Kliu- 
bu turi inrednee ir dusyk ant nedėlios 
daro gimnaatikus. Mokina sananus 
saokti Ir daug kilu naudingu dalyku 
Norinti pnsirasiyti maištaukite in sale 
po nr 3400 Auburn av., 8 vai. vakare.

J. Bagdžiunaa, sek r 3314 Moapratl st.

Kuopos.
Auuru* Draugystes kuopos turi pilna 

į autonomija. Surinktus nuo sananu mo- 
keecsius kuopos prisiuczia Central!**- 

i kamKuieriui, vardus gi sąnariu ir kiek
vieno mokescziu rokunda prisiuncsia 

j Cenlr Finansų Sekretoriui.s

PirntM Teatras.
Kenslngton. UI. Jaunu Lietuviu Pa- 

Į silinksminimo Kliubas turės savo pirma 
I teatra, 17 d. sausio 1804 m , Turner 
| Hali, saleje ant Krusi n g to d avė. Teat- 
’ ras prasidės 7 vai. vakare. Inžengs 25c. 
Todėl meldžiame visu D ra ūgy sesi u Ir 
Kliubu toj dienoj nedaryti ne jokiu 
balių ne teatru, kad neužkenklumetn 
vieni kitiems.

Jaunu L. P. Kliubas.

Reikalinga* Kunigą*!
Lietuviszka Neprigulmings Kataii- 

kiaska Visu Szventu parapija Waterbu- 
ry, Conn., reikalauja klebono. Todėl 
jeigu kursini guodotinu lietuviuku ku
nigu malonėtu darbuotis ant naudos 
virst minėtos parapijos, meldžiame alsi- 
szsukti kuoveikiausiai ant ežio adreso:

Jonas Žemactausku.
38 W. Porter st., Waterbury. Conn.

Adrenai vimzinlnku .Aazroe* I>-«s
I*rezidentas A. L. Jraiczunas, M. D.

167 W. 18lh st., Chicago. III. 
Kasteriu* A. Olszevskts,

824 33rd si., Chicago, III. 
Business. Sekr. J. Szernas.

5236 Indiana av., Chicago, III.
Fin. Sekr. A. Lalis,

5236 Indiana av., Chicago, III.
Prot. Sekr. J. Žukauskas,

167 W. 18th st., Chicago, III

Pajleezkau savo brolio, Stasio Nieke 
viezlaus, Suvalkų gub., Naumiesczio 
pav., Dobrovales gm. Zapyszkio parap., 
kaimo Naujienos, 8 metai kaip Ameri- 
koj,5 metai atgal gyveno Foreet City, Pn. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti tina 
ant adreso. .

Ona Kubiliene, 
40 Harklns Lane, Wilkes-Barre, Pa.

(11-11)
Pajieszkau savo zzvogerio, Dominin

ko Kuraziaus, Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Kirsnos gm., kaimo Seiminiszkiu, 
10 metu atgal gyveno EHzabelh, N. J. 
Ji* pats ar kas kitas teiksi* duoti žine 
ant adrero:

M. Mažeika.
231 First st., | EHzabelh, N. J.

Pajieszkau Jurgio Ambrazaiczio, Kau
no gub., Raseinių pav., Jurbarko parap. 
kaimo MomvIĮiu Jis pats ar kas kitas 
teiksi* duoti žiae ant adreso:

Ona Ambrozaicziute.
471 Collinsvill* avė., E. St. Loui*,Ill.

Pajieszkau satfo draugu: Mikolo Lit- 
! kevlcztauė ir Jono Szlekio, abudu Kau
no gub., Panevėžio pav., volostiee Rami- 
galo*. Jie patys ar kas kita* teiksis 
duoti žine ant adreso:

Povylas Gverždis, 
810 Oakland av.,' Charleroi, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Jono Avižienio 
I Suvalkų gub.. Marijampole* pav.,Jieva- 
l ravo gm . kaimoBliuviszkiu, 3 metai at 
i gal gyvenoSprlng Vailey, UI. Jis pats 
' ar kas kitas teiksi* duoti žine ant ad

reso:
Andriu* Avižienis, 

843 So. 2od st , Phlladelphia, Pa.
. (11—11)

i Pajieszkau savo sunaus FrankMuraus- 
ko, Kauno gub., Raseinių pav., sodžiau* 

' Prapienio. Jis pats ar kas kitas teiksi* 
' duoti žine apt adreso:

Leonas Marauskas,
(11—12) Keattle, Wa*h

Pajieszkau pažystamu Jono Paazkaus- 
ko ir Juozapo Palaaausko, abudu Kauno 
gub., Panevėžio pav., parapijos Bzidla- 
vos. Jis patys ar ka* kitas teiksi* duo
ti žine snt adreso

Mikola* Akelaitis, 
cfo Gsrber, Carteret, N. Y.

(11-1Ž)

Pajieszkau savo dede* Jono Rama- 
uausku, Kauno gub., Sziauliu pavieto. 
Trišakiu vol., sodžiaus Pažemgriindžiu. 
Ji* per* ar kas kita* teiksi* duoti žine 

į snt adreso:
A. Krlaucziuna*.

P O. Hoz 611, Schenectady, N. Y.
(11-12)

PaHeszkoiimai.
Pajieszkau savo draugo, Vladislavo 

Budraiczio, Kauno gub., Raseinių pav. 
Isz miestelio Tauragės. Jis pat* arka* 
kita* teiksis duoti tinę ant adreso.

Teofil Vaitkuna*.
Gaffney a Comp. Stanley, Wis,

Pajieszkau savo draugo, Juza po Be- 
lingto, Kauno gub., Raseinių pav., iss 
miestelio Kaltinėnų. Jis pats ar kas 
kitas teiksi* duoti fine ant adreso:

Adam Sabockis.
Laurium, Mlch.

Pajieszkau Tamosziaus Puidoko irMa- 
; teuzzo Norbuto, abudu Kauno gub., 
Eirogalos volastles, teipgi ir Juozapo 
Bzulanio Suvalkų gub., 2 metai atgal vi
si gyveno Smithdale, Pa. Jie patys ar 
kas kitas teiksi* duoti iine ant adreso:

Jo* Bissinas.
Box 10. Scofield, Mich.

Pajieszkau Jono Paszalio, Kauno gub. 
Telsziu pav., Parapijos Žarėnų. 28 d. 
October, iszejo in darba, bet in darba 
nenuėjo ir namon daigiau nuo tos die
nos nesugrįžo, nežinia kur Ji* dingo. 
Jeigu kas žido kur jis yra teiksi* duoti 
žine ant adreso:

Petras Deringis, 
128 W. 12th st., Chicago, III.

Dykai!
Gražu dideli Ir labai gera kalendorių, 

verta 25c. gau*l dykai, 1*1 už* i ranty
si įsi krassti,. Lietuve“ ir užmokėsi 82 00 
už viso meto prenumerata isz virezaus. 
„Lietuva“ yra didžiausias Ir geriausias 
lai k rasa t is visoje Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių Ir naujienų.

Atsiusk 82 00 su savo alszkiu adresu 
o gausi „Lietuva” kss subeta per viaa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

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

A. OL8ZEW8KIS.
824 33rd Bl. Btation 60. Chicago, III.

“Lietuvos” Agentai.
NEW YORK. N. Y. 

Jonas Naujokes, 336 Broome st. 
A. I^sniewskis, 144 E.Hotulon 8t.

8o. BOSTON, MA8S.
Nlkod. Gandrelis, 344 Bn»adwsy
K. M. LuMnas, 383 3rd 8t.,

NEVVARK, N. J. 
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry si. 
Ant. Asevtcziua, 30 So.Orange, Avė.

BR(X)KLYN. N. Y. 
BUnislowas Rinkewiczius, 73 Grand st. 
K. Balcziunas 256 Grand st.

Juoz. Bzunskis, 07 Grand St.

ELIZABETH, N J. 
Jurgis Orinikaitis, 75 Wall st.

BHENANDOAH, PA 
Andriu* Maczis, 133 8. Mainst.

PITTSTON, PA. V 
Alek Lakaviczia, 109 Even si.

WATERBURY, CONN 
Jonas Taraila, 844 Bank st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

Reikalingi** vyras kuri* gerai mo
ka duona kepti, mokestis gera. Alsi- 
stauktts ant esto adreso.

Jos Russk A Co.,
8 Colton st.. Bo. Boston, Mas*.

(18—12)

Reikalauja maimeriu in anglių ka- 
styne* vakarines* valstijose ir paprastu 
darbininku in miszkus Micbigan ir Wis- 
oonsin valstijose. Ateiszaukite pas

J. Lucas, agenL
122 La Šalie st. Room 6. 

Chicago, III.

DIDI I IAdIdLIJA

MAHZiNA, kuri elldrnkuoja Tesu
stos varde ir pravarde, su sukala* 
plunksna, alavellu, atrameto padus*kė
lė ir peczetuke............... ....................

j Burtininko knygele — Kuri pasa
ko kaip galima su k a* y rems atspėti kiek
vieno žmogaus laime........................ 2ft<-
Burtininko vinis: — Kuria galima 

perkiszti per pirazu ir ne padaryti ne 
Jokio zooko ant pirszto, kad nieks nesu
pranta kaip tas pasidaro.

Burtininko buteluką* — Kaipszi 
buteliuke paverti ant szono tai guli, o 
pastatyti jo nereikia, ne* pats atsistoja, 
o kaip kitam (teduoti ir liepi teip pada
ryti, Ui jokia rodą to ne padarys, nes 
ksip tik nori parversti, pasakai stok ir 
tuojau* atsistoja..................................25<-

Staple Noveity Houee,
3253 Illinoi* Court, Chicago, Ui.

E.8T. LOUIH. ILL.
J. J. Retoka*. 471 Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Mažeika, 11 E. Laurel st. 
M J Cheponis, 72 JubileeSt.,

BALTIMORE. M D.
L. Gaw)ta, 2018 N. VVashington st 

PHILADELPHIA, PA.
M A. Ignotas. 925 8o. 2nd 8t.

LAWRENCE, MAS8. 
Antanas Žvfngilas,

ALLEGHENY PA
8. Domi neiti*, 1436 Adams 8*^

MLietuvon” keliriuianti agentai.
Jurgi* Kazakewiczia.
Juozas Petrikis.
Jurgi* A. Damijonaitis,
Izidorius Gudaiti*.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gAli pat juo* uisiraszyti “Lietuvę“ 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n‘gai bus teisingai mums priduoti. Pat 
juos teipgi galima gauti viaokee knįgas 
už tą paczię prekę kaip ir redakcijose.

“LiRTUVOS IsZL’tISTVVK

Pasargos Skaitytojams.
I). Kada tik rastai laiszkaj į “Lietu 

voe“ redakciją, visada paraszyk ant 
įaiszko savo varde ir adresą.

t). Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok irsenajisavo adrese. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, Ui a- 

: dresa duok kiUm. geriau mokaneziam.

Pigiai ant pardavimo mūriais B ruimu 
namas su lotu, tinkamas ant dviejų fa- 
miliju. Ataiszaukite po nr. 718 W. 
47 st.-

Pigiai ant pąrdavimo ant dviejų fami- 
liję mūrinis namas su lotu, arti szv. 
Jurgio lietuviszkus bažoycnos. Dasiži- 
nokite ,,Lietuvos" redakcijoj.

Naujausios Knygos.
43 įpasakos įsk gyvenimo iietuviazku 

Veliu bei Velniu, surinktos Dro J. 
Basansvlczieus. 470 puslap., Chi- 
cagtz UI. 1803m. Bzioje knygoje 
telpa kelĮ szimui gražiu pasakų: apie 
rojų (dangų), czyscziu, pekla: apie 
giltine, ąiara, kolera, apie dvas«s 
(dussias)i velnius ir ju vaidini misi 
ir U. Pasako* užrassytoe tokioje 
kalboje Kokioje buvo apasakotos. 
Panevežyj pagal Panevėžio kalba, 
Suvalkų gubernijoje, pagal Suval- 
kiecziu skalbė, Prusu Lietuvoje pa
gal Prusu lietuviu kalba, Dzūkijoj 
pagal dzįiku kalba ir tt. Kas mėg
sta gražisp pasakas, tegul nusiperka

| paraaty.i.
: .8). Jeigu iszperki "Money Orderi”, 
i lai nelaikyki* jį pa save, bet prisiusk 
: redakcijai, nes be “Orderio" redakcija 
Į negali pinigu isz paežio gauti. Pasilai- 
kik sau lik mašale balta koreziukia, o 
didesnėj a, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” siuskie prastoje grems- 
loje, registruoti jo ne reikia.

4). Sumas neeiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paeztinemis msrkemis, 

' bet jeigu sums siekis viens dolieri ar 
! daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
’ orderi". Siuncziant markes, reikia ja* 
I įdėti į laiszka 1 luoša*, sausa*, nesulipin- 
' ta* ir ne lipinti ant Įaiszko. Sulipintos 
ant Įaiszko arba viens snt kitos niekam 

; netinka ir tokios už pinigu* nebus pri- 
I imto*.

Meldžiame rasseju temyli ant virs* 
' paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
i visit* tszleistuvei darba prie laiszku at- 
I sakinejimo ir patys veikiau atsakyme 
| gausite. “Lietuvos" tszleistuve.

Pinigų Prekė.
I Iki 500 rubliu, rubli* po......................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rubli* po. .53|c 
Virs* 1000 rubliu, rubli* po............... 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti 
30c. ant paežio kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per. Lietu vos" redakcija, adresuo
dami: A. Oiszevski,
924 :Wr<i 8L. Chicago. Ui.

szis knyga, d joje ras szimtu* gražiu 
paseku. Preke neapdarytos.. .82.00 
Apdarytos.....................................12 .56

65 Karalius Apytaka. Dievas ir Kara
liai, Evaldo pasaka. Iszleido L. S. 
D. P. Londone, 1903, p tai. 16... 10c 

134 Robinsonas Krežius. Graži ir mora- 
liszka>pąsaks. Antra pertaisyta lai
da. ChĮėago, III. 1908. pusi 88. .25c 

176 Vaidyla. originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
stabmeldiszkua kunigus ir ju die
vus .i........................................... 15c

365 Eiles^Pranciszkaus Vaiczaiczio (Se
ku pasakos). įsileido T. M. D. Ply- 
moulh, fa. 1903, pusi. 165. Czia 
telpa su virst 100 labai gražiu dai
nų.....L.................................30c

507 Gamtos Istorija, pagal Povilą Bert, 
verte Drks A. Baceviczia, spauda 
„Lietuvos” Chicago, puslapiu 309. 
Knygely su daugeliu paveikslėliu: 
gyvuliu, vabalu, žuviu. žmonių, me
džiu ir tkmenu trumpai, atšakiai ir 
suprantamai izzaizzkina mums gam
tos istoįfja, ypacz tuos dalykus, ant 
kuriu žmones nuolatai žiuri, bet ju 
gerai nesupranta. Preke.... 50c

669 Kaip žmogus gyveno ant žemes?
Parašte ;8. M. Iszleido T. M. D. 
pusi. 47. Chicago, BĮ. I0O3m. Kny
gute aprišto visa gyvęnhėa žmogaus 
ant žemės nuo pat jo atsiradimo iki 
pasiekiįiocivilizacijos. 25 paveik

slėliai parodo senove* žmonių varto
tus akmeninius inrankius, namus, 
kapus irki. Preke........................ 10c

903 Isz muso praeites. Parasze Jonas 
Gražys. Iszleido L. 8: D. P. Londo
ne 1^03, pusi. 16...................... 10c

Darbininku kalendorius 1904 m....15c 
Laiszkelia) Vorai ir Muses. Priligl- 

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

tams, dąrbininksms, ir kaip jas rei
kia panaikinti. Iszleido Liet. Soc.D. 
Partijos'London, 1903, pusi.16. ..10c 

976 Valdžios, pilvas. Parasze Jonas Gra
žys. įsileido L. S. D. Partija. Lon
done, 1903, pusi. 16...... ‘......10c

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

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

Kais užsimokės už „Lietuva" viso meto 
prenumerata 12.00 gaus szita kalendorių 
dovanu.

Adresuok:
A. OLSZEVSKIS, 

924 33-rd St., Station 60, 
CHICAGO,ILL.

Lietuviai pa* sava. 
FR. MOCKEVICZE,

83 Endioottst., Boston, Mass.
Siuncziam pinigu* in vism dali* svie

to, parduodam laivakortes ant visu lini- 
niju, atjieszkom dali* Lietuvoj, neturin
tiems pinigu parvažiuoti in tevyne-'duo- 
dam darba ant laivo kur gali parvažiuoti 
oi dyka. Žodžiu sakant mes viską ku 
tik yra reikalinga, pagal iazgale, pada
rom. Kreipkitės prie, mus, o busite už- 
ganėdyli. (11—12)

Naujas Apgarsinimas.
Tautiecziai Lietuviai pa* sava.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai. dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto rzndasi, Lenciugeliu 
auksiniu ir paauksitu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, azpilku, kompasu, kol- 
cziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl grajinamu maszinu- 
kiu. Musinukes dėl rusimo gromatu. 
Monti knyga Ir visokis prietaisu darimui 
sztuku. Istoriszkos knygos kokios tik 
randui lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknygių, dideliu ir mažu ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gromatoms 
su pavineziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigtu prisius k i te 
už 5c. marke ir gausite katalioga, ku
riame luite spruzyma visu daigtu ir ju 
prekes. Pu mane tavorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip:

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

<15—D

$10.00 Na^rados
Tam kuri* užtėmis ir duos žine apie 
Aleksandra Drabojanek, 5 pėdu ir 7 co
liu augszczio, 30 metu senu, juodbru
vas, kudas, isz paniuro žiuri, paeina isz 
miestelio Smargoniu, Aszmenu pav., 
Vilniaus gub. Kalba ruskai ir blogai 
kalba lenkiszkai, gretinu! pne lietuviu, 
o niekur ravo pravarde ne pasako. Jei
gu ku toki užtemys ir duos žine ant že
miau* padetoadreso, gaus 810.00 nagra- 
dos.

L. Svidunovicz,
180 Ferry st., Neverk, N. J.

(4-12)

Musu darbu yra musu geriausiu apgar
sinimu.

2 Kriaucziai 2
Palionį* ir Zacharewicsc,

3312 8. Halstedst., Chicago, III.
Mes siuvam visokius drabužine, pigiai 

Ir vis naujos mados. Pruzom atsilan
kyt ir peraitikrine duokit mums pra
džia, o me* jus užganedinsim. Musu dar
bu yra musu geriausias apgarsinimu.

Už tuziną popieru dėl gromatu rassy- 
mo su visokiom paginezevonem ir su 
gražiausiom* kvietkom pagražytos.o ant 
kilu kitu vietoj kvietku prilipyti gra
žu* koliaravi abrozeliai, žodžiu lakant 
gražiausio* popieroe ant pasaulėa. Prie 
kiekvieno tuzino pridedam puiku auk- 
suoU vbrozeli, o 5 tęziiui už 81.00. 
Atidaromi abrozeliai arba altorėliai po 
15c., gražesni po 20c., popiero* gromatu 
raszymui su auksuoUis kraszUi* ir ati- 
daromom kvietkom 1 už 10c. gražiausios 
1 už L5c. Teipgi užlaikom didele visokia 
knygų krautuve. Auiusk aavo adrese, o 
gausi mus kaUlioga ir pasirinksi ka no* 
reei. lUikalaujam pardaviku ir duodam 
gera uždarbi. Adresuokite teip:

A. ZVINGILA8 & Co.
P. O. Box 234 Lawrence. Mats

APGARSINIMAS.
Naujausios spaudos, dvi
linkos linijuotos balto* 
popieroe, su gražiais 
kraszteliais ir puikiais 
paveikslėliais, kaip tai

su Popiežians Leono XIIL su Paneles
Szv. Nekalto prasidėjimo, yra 6 gatunku 
paveikslai ir po kožnu kitoki* apakaiti-
mas, labai puikios popieroe, tuzinas po
pieru su kopertais 25c., o 5 tuzinai už 
•1.00.

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

Darbininkų Kalendorius.
1MM metasi*. Užleista* L. 8. D. P . ..Darbi- 

slak* Balso" rudake Talpias savyj dau< *kjr- 
va ir psmokiaaaesis darbiaiakisska stralpsais 
Preke 30 oeata.

Naajai Užleistos darbiniakUzkos kayeos
1. VaidSios piltas....... .................Me.
Z. Karaliui. Dieta*ir karaliai.... 10c
8. Vari? tise* .................................. I*c
4. Isz musu praeitos........................Kte.
5. Vorai ir muses, lapeliai po...... te.

Kas prUiui M oeata raus visas tirui ausėtas 
knrfutes Ir Kaleadonu. Adresas

A. LALIS.
5236 Indiana avė.. Chicago, Iii.

Europos LietiTisiti Liltrisiciiii.
“Varpa*" literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikrasztis. Preke 81.25
'Ūkininkas” užsiimantis reikalais 

ūkininku ir paduodantis visokia* kita* 
svarbia* žinias ir pamokinimu*. Iszeina 
kožna menesį. Preke ...,.......... 75c.

“Naujienos" talpinanczios pasaka* 
isz žmonių gyviauimo ir kitokias svarb
ia* žinias. Preke  75c.

Visi tris virszminėti laikraszciai iszei
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilže- 
Že, Presuose. Norinti juos gauti kreip
ėtės prie agento. Adresas:

M. J. I>aniijonaiti*,
3138 Lowe Avė. Chicago,Iii

t J z.

c ti □

Ar slenka Plaukai!
Ar nori kad ant plikos gal

vos užželta.
Kurie nori isuigydyti ir praraalinti li

gas, tegul kreipiui prie Europeiuko 
Prof. Ir Dr. Brundžos, o su kurio rodą 
tukstaneziai ligoniu trumpame laike pa- 
aigelbejo vien tik pagal jo metodą ir hy- 
genizzka užsilaikyme ir tt.

Klausenti rodos per gromatu adresuo
kite sziteip:

J. M. Brundza Co.
Nesr York & Brooklyn, U. 8. A.

“Hic K h odų*, hissalta.“
Ezop, garsus grekiškas raštinin

kas pasakojo apie žmogų ant salos 
Rodus, kur jis buvo atsilankęs ir 
turėjo daug liudininkų. Vienas iš 
klausytojų pertraukė jam kalbą sa
kydamas: “nepertikrinsi mus žo
džiu, bet šok ir parodyk ka gali” 
Lengva yra pasakoti,bet sunku da- 
rodyti. Ta matome,visur, net ir 
kaslink gyduoles Trinerio Ameri
koniško Elixiro Kartojo Vyno. 
Trinerio vynas yra gyduole labjau- 
siai kunigų ir minyškų išgirta, tei
posgi daktarų ir gerų ukėsų. Kiek
vienas sako kad tas vynas yr geriau
siu vaistu nuo visų pilvo ligų, ner
vų, stokos kraujo ir gerai veikia, 
tai ka pats jo fabrikantas sako. 
Atnaujina kraują, duoda gerą ape
titą ir smagu miegą. Yra gardus 
ir tuojaus pagelbsti.

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

Chicago, III.
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Kny gos saitus Npaut.ot*. 
jh-Sy”! Ap*tretaxki«>al Bvleia, aat kariu tino 

ne* nuoiato* Žiari. bet ju geni nesupranta; 
•u 7 abrozaliaia. Naudiagiause knygele ant 
*wteto dasižlnojlmul tst ko darosi žai 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kasyta 

debesiai ir ant ko ji* laikosi.......... 3O<’
4jitn*etika. Knita nss moklnimul rokundu.

Preke............................................................. NBc
HYGIENA. Daktariszka knyga arba mokslas 

api* užlaikvtua s«eik*to*. isz kurio* ga>i be 
pagelbo* daktaro iszslevdyti nuo daugybe* 
ligų. Stita knygai* pritealo rasti* klakwie- 
aMM aamuose.'aae ka* ja*u »tvda perakal- 
tya,pataikysap*i*augnti ano tekstaneziu wi- 
•okia liga, patai*r* užlaikytioruelyteje savo 
sveikata, pailginu sawo amži ir mukęs užau 
ginti Sereikai* ir tsrirtais savo vaikeliu*. 
Fr-t*....................................................vMc

Ar vyskupe* Valanczlu, (Velanczauskas) nebu
vo vilinga Beta vys te* J Paraszyta kn. Damb- 
sklo. Inlet»ta kaistais Susivienyjimo Liet. 
lAiav. Ata. J7 paslaptal........................13c>

Apie tartu įsadtrblm*. P* ras re Sėbram: verte 
8. M. Veikale* gvildenantis politi-ztąją eko- 
acmij*. Kokiais kebais i>*i<llrb* turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia aut 
draugijos gyvsaimo. ...............  3oe

Biologija arba Koksla* apie Gyvu* Daiktu-
Pagal prof. Nasbaamų. Sutaisė Szerna*. Chi
cago, IU, I9C1. Puslapiu 147. Moksle* kokiu budu 
rado** gyvi sutvėrimai ant musu žeme*, kaip

DOVANAI Visiems Sergantiems ant 
10 dienų išmėginimo

GARSINGAS
ELEKROS DIRŽAS
“GIANT”

.4Oo>
Bautštisv* Lietuvoje. P Šmugus. Užtekto 

T. M. D. YA tai baudžiavos istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiljepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa- 

naikinta . ............................................ ISe
Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembskls. Ui 

tekio Sus iv Lietuvių Laisvamanių Amerikoje- 
Su autoriaus paveik ūu ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupe*. Knygrte patiekta reikalui pakili- 

' mo moteriszkės'. Ji nurodo priežastis detel 
kurių moceriszke tapo žemesne už vyriszki U 
paduoda rodykle* ant jo* pakėlimo-..... 25c

Oeogra!įja arba Šerne* apraszymas. Pagal Gai
žu-. Nalkovski ir kitu* sutaisė Szerna*. Yra 
tai naudiagiausta is-5 visu salygsziol isseju 
siu lielavtszka knyga. Atsakui ir suprau-

bu paValksiet*,

Tūkstančiai žmonių jau išsigydė su plačiai žinomu 
Elektros Diržu, nuo reumatizmo, viduriu užkietėji
mo, bėgunkos, 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 adresą ir prisiųsti ant šito
kio adreso:

New York Specialty Co.
986 6th Avė., New York. City.

Kožnas gaus ši diržą, su paaiškinimu kaip j j varto
ti. ši proga yra duota tik ant trumpo laiko. Todėl 
naudokitės. Rašykite tuojaus reikalaudami

ELEKTROS DIRŽO.

kiek joj* yra anglių, geležie*, aukso, drus 
ko* ir kita eerybi*; kiek manu, ežeru, splu, 
tvardai, ploti*, gy'.s, koki kuriuose van- 

nys: aure*. rr**kt. saldus, arkanus, ko-ki j uos* gyvūnai gyvena irti Žeme apra
šu y ta dalimi* lazakaityto* viso* vieszpatys- 
rf*. kar»lv,te* kunige e*zt>*tes, r-'puh'- 
gus ir tt. Ki-k kuri 'je i/mete yra gyv nto- 
]■: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už
sieni imat pramane*, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestaL su kiek gyventoju, fabriku, pra 
moatu: kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
c-iai. lietus ar giedro*; Yrr koks ilgi* dieno* 
ir nakties; kur visada yra lygi dieaa ir nak
tį* kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 0x4 .olic. 
480 puslapiu, ant gero* standžios poptero* 
spandinta, su 71 - aveiksleliais: mapu gyvu 
Pu ir tt. .................................................8-2 1M >

Ta pati, apdary ta audimu kietuose apda
ruose. aaksio-mis litaromie atspausti .para 
eaai ant nudaro* ir uoto. Preke £ U <50 

ori ja Susrieayiu Wsl*tiju Sz tauri ne; A men
ko*. Apraazc kaip Kohumbaa atrado Ame
rika. koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiauai v isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kare* buvo, už ka 
karevo tr kokiuo*-' metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki tr kiek kuris gero padare sziai 
žemei O ant pat galo taip nasi Konstitucija 
Suvienytu Wal»tiju/kuri yra reikalingiausiu 
dalyku per»k*.‘.yu kiekvienam žmogui . 
ežioje Amerikos žemėje „y venaneziam. idant ' 
suprastu kokes jis c/i* tiesas turi, kas jam 
yra vale darytL ku ne vale. Turi puslapiu 
»4. Preke................................................3100

i ;
ui

Datuos*, grsriuo** apdaruose....... •! 
I«t kur atsirado tuntu naminei cyruliai Ir

Saernai. Chicago IU. 19H n>. Pu-lapiu 73.
8a pareikiieieu....................    8Oc

MALDAKNYGES. •
Maža* Aakso Altorių*.katallkiszka maldų kny

gele. Maldoe yra rytmetine*, vakarine*, prie 
epavtedne*. kotnuntjo* miniu, miazparu ir 
daugybe kitu: misų u maldo* «u abroieliali; 
miazparai giedami Uetuw:*zki ir lotiniizki 
daug loiynteaku gieimiu giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramente, procesijų, pakrapini- 
mo ir tL Yra « litanijos: p*alme» Sz. Marijos 
P. ir Karaliau* Dow>do; aktai, rašaacziai. 
Stacijos. žaruok* keliolika *zwentu gie*m,u 
IrtL Yrs tai naujausia ir gražiausia knygele 
is, teisu iietuteisznu msldaanygiu. daili, tai 
ta, slidi poplera; stambu*, aiszku, dnikas 
Miera coliai. Saitu knygeliu apdarui
ir preke* yra sakanerios;

No 1. Mažas Auk*.' Altorius, prastati drū
tais apdarais, auksintais krasiuds.be ap 
kalimo .............................. . ............r..5O<

No- 2. Mažas Akso Altorius, prsstais.dru- 
tais apdarais, auksintais krautais, ap
kaustytom* briaunom* pasidabruotomis 

' bletelemis. su kabute ... 7Sc.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

PR1 EI N AM1 ALSIOS

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI
ziji- . ' *“0 *o ryto iki 4 po pieta. ir nuo 6 iki 7 vakar*.Offito valanda. į N*4eiiom» ir per tvatės nuo 10 iki 12.

Visiem* sergantiems kdkta nebūk, nors ir labiausiai

Paveikslas naujo Popiežiaus PIU8Z0 X.
miera 18x24 coliu.

Yra labai gražus pa- 
veikslas, ant kurio ma
tosi naujas popiežius 
teip kaip gyvas. Vi
duriniai rūbai balti, 
viršutiniai raudoni, o 
abrozo dugnas tamsiai 
žalias. Neapsakytai 
gražus paveikslas.

PREKE 50 centų.
Gaunamus ..Lietuvos 
redakcijoj. Adresas:

A. OLŠEVSKiN,
024 33rd Ntr.,

Chicago, III

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-SpiDduliaivariojamidei atradimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

Guisiotinietm Kunigam* iszdir* 
ba:~ Kanas Aruotas. Dalmati
kas Albas. Stulas ir wi*u* bai- 
nytiniu* parėdus. Visokį darbą at
lieka arttetiszkai in laiką.

Norėdamos gvodotinos Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darbai buto priderančiai atliktas ir tuom suszelpti *awo Uutetj, pswe*kite ji tikrai 
lietuvraitiai, x

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divhion St, Chicago, III.

GuodoUnouis tau tisz koma ir l«i- 
nytineuis Draugystėms iszdirba:- 
Karunaa, AmerikonlMzka* 
Wetiawa», Szarpan, Juok
us, Kukardai*. Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszaiku

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

DAKTARAS E. F, NAPIERALSKI

SPECIJAL1STAS PRIVATISZKU LIGŲ.
Vaiand-s: iki 10 ryto. Nuo 3 iki pofpietu ir po7 vakare.

OfflMM Ir gyvenimas:
Q732 West 17th Street, kerte Paulina: prieszais szv.Vaitiekaus bažnyczia

Telefoną* (Janai 1157. Telejona gausi dykai visose aptiekose

o 7. Mažas Aukso Altorius balto* celiu
lioido* apdarai, kvielkos aat vieno no
nų Įsiklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinu kinas 
tai.............................. ... seoo

ko« newienokioi*

Pinigus įlinkite ant adreto: s
jv ogsze:whki.

08-1 33rdSt., Ctiicaao, IU

Dipllamaiota Lieluviszka Aknszerka.
N. Dumsza,

1OD North 7 St., Brooklyn, N.Y.
Telephone Call 762 IVillianisburg.

į Paaiszvencziau savo- viengentėm* pa
tarnauti ju ligone prie gimdymo ir su-

1 szelpti geriausiom* rudoms reikale. To- 
i dėl atsiszaukiteprie lietuvisakoeakutzer- 
ko* Brooklyne.

Lietuviszka Ranka.
(Uždėta 1888 mete.)

Siuncziatn pinigus greitai ir saugia) in 
I visas dalia svieto. Parduodame laiva
kortes ant greicsiausiu laivu. Paežio

Į 213 First St.,
S Mack.

Elizabeth, N. J

K“ LIETUVISZKA PREKYSTE.
Ar reiknįnuij laikro

dėlį, lehciugelį, žiedą.

Ta viską gali gauti 
pas mus ‘dideliam pa
sirinkime.

Išsiunčiam daiktus į 
visus Amerikos mies
tus ir miestelius savo 
kaštais. Jurgis A. Da
mijonaitis dabar lan
kosi po lietuviškas ko
lonijas, pas jį galite 
apsisteluotl visokius

daiktus, arba rašykite reikalaudami nau
jo 1904 m. KATALIOGO, prisiimdami 
už 6 centus markę dėl pačto kaštų. Adre.

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

AR SERGI?
Y

na ir svaigimą mi
ros. skauuejima pc 
mitine, sąnariu. nu-

Kas isz amerikiecziu nori gauti.

‘‘Darbininku Baisa”
ir kilus pHgulinczius Lietuvių Social- 
Demokratiszkoe Partijos rasztus, siųsti 
“Dar. Balsui“ rankraszczius, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, nuo dabar 
tesikreipia su tuomi ne prie draugo Mi- 
szeikoa, kaip iksziol, bet ant adreso:

5236 Indiana avė., Chicago, III.

Mokslaine drapana kirpimo.
Szi mokslaine mokina kriauctins pui

kiausio drapanų kirpimo, visose s ta lyse 
I Amerikos, kurie negali pribūti asabiaz- 

kai, tai mes jiems prismcziame lekcijas 
ijr gvarantuojame iszmokyti teip gerai, 
kaip ir asabiszkai. Raszy darni laiszkus 
dėl pilnos informacijos, adresuokite 

Į teip:
The Chicago Cutting Nehool, 

2020 Michigan at. Chicago, III.

lavunu* paakiui, užkietejima viduriu, bjauriui 
g baisius sapnus, sunkuipa kojose, jeigu išzsiua 
*kla naktyje ar prie nusisilapinimo. jeigu negali 
miegoti ar valgyti, jeigu esi nuvergei rytmety}, 
ni baugus, gėdingas, nusiminei, jeigu lytiszko* 
ialyi yra nusilpneje. tai muau Elbktboh Jroer* 
praszalys visas minėta* ivmptom**. priduos mag- 
netlztn* ir gyvybe visam kunui. meile, tvirtuma 
ir linksmam*, sutvirtina nasilpuejusias nervas: 
vieno žodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi, 
šzita Elektros Juost* neszio]**! ant gryno kūno ir 
turi itebukling* gydanezi* gal v te virsi minėtu 
zentejitnu. Elektriką dabar vartoja garsiausi d*k 
tarai, nes kn elektriką padaro tai to gyduole* ne 
instrngta. Prisiusk už te. marke o gausi knyga sa 
paveikslai* ir pilnu apraszymu kaip reikia iszsl- 
gydyti be daktaro.
-JOHN’S SUPPLY HOUSE

3219 S. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.

Suvis

DYKAI!
Szi graži Elektros

JUOSTA
apsaugotoji gyvasties.

Reumatizmo, nervu, lytiszko* 
įlipa y tas. atropijos, varieoce- 
les. inkstu, pilvo ir naslsilapi- 
mmo Ilgu. Jeigu reikalauji, 
pnounsk mum* savo adreea ir 
gausi szia juosta visai dykai.

8zls paslullulmas yra tik ant 
trumpo laiku, idant pagarsinti 
musu garsingas juosta*. Mes 
žinome kad ji iszgydys jus. ir

GERI RODĄ SILPNIEM IR SERBAM 
TIEM VYRAM.

No. 8, Mažas Aukso Altorius, moroko 
skutos miaksztnis ai ’ 
kamšei a auksinti kri 
ir knittka •1.86

mendaosite musu juostas savo draugams nuo ku
riu mes galėsime surinkti Zsaztus už dabar dy
kai Iszdalytas juosta*

Mes nereikalaujame nuo ja* jokio primokeji- 
mo. duosime juosta visai dykai,vien dėl apsigar- 
slnlmo.

Sztai PadekavoneN!
’t'zia pridariame keletą padekavoniu. o tokiu 

turime dauyybe, tik dėl steko* vietos negalime 
visu patalpinti.

Raižau jums ka' Monarch" juost* man pada
ru. Po nesztojimul lo ssa jaueziausi sveiku. Ta 
jqo*ta yra verta tiek aukso kiek ji sveri*. Asz re
komenduoju ja kiekvienam *ergancziam

M.J.Curtln. Philip*. Nebr.
Jusu Juosta iszgyde mane, už k* jums žemai 

dekavoju. Per jusu prisidėjimą a**nu*ikraczl*u 
ligų, kurio* per 15 metu mane kankino, už ka 
asz visad* apie jus gerai sznekesiu.

M.S. Napier. TroubleSome. Ky.
> Ass jauczluo*! geriau neng kai* nors priesz 
tai. Estu visgi iszgydytaa per jusu juost*. Yra 
tai aerisusia juosta ir ja visiems rekomenduosiu.

J.tt’.Truitt. NewCa*tle. Wyo
Jeigu reikalauji juostos tai tik prialunak savo 

adresa Ir gausi j* Mes padarysim* ta,k* sakome.
Adresuok:

Monarch Electro-Medical Institote,
56-SO Wabash Avė., CHICAGO. ILL.

JTo. 4- Mala* Aukso Altorius, franeuzisz- 
koe gluadmo* skarele* apdsrai* *pw* 
leis kampais, auksinta kwietka,krymn* ir 
krasitai.........................................    gi. 50

2

ft

6. Matas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais slonlaus kauleliais, su 3 medallke- 
ilals. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe, 
auksu U krantai . .

O Mažas Aukso Altorius, baltos esila- 
boidos apdarai, {atkilusios kwietkos, su 
kaniliM kabute, auksinu kraaztal...•14JC

Girdėdama* diena nuo 
dieno, Jog daug lietuviu 
kuri* jieazkodaini tik
ros daktariuko* pagel- 
boi tankiausiai patenka 
in rankas tokiu daktaru 
kurie visai nieko neisz- 
manj-dami apie gydymą 
vyriszku ligų, netik ka 
nepadaro žmogui ma- 
žiausios naudos, bet dar 
begediszkai aplpteizia. 
asz būdamas specljalis- 
tu vyriszku ligų, pasiry
žau praneszti lietuviam 
idant žinota kar tikrai 
kaoezia daktariszka pa

gelta, reikale.
Netnislyk jog tusu liga yra neiszgydoma dėlto 

kad kokifelczenai ar studentai medikaliszkuose 
institutuose ar dispenserese negalėjo jus Užgydy
ti. Nesiduok prigauti tokiem daktaram kurte ža
dėdami gydyti dykai iki iszgyjimal arba Užgydyti 
užsenejusta liga už kokiu* penkių* doliarios.pri
traukia žmogų ir ne tik ka aplupa, bet dar labiau 
padidina liga ir apsunkina iszgydyma. Joki* ge
ras ir atsakantu daktaras negydu dykai, betduo* 
tiktai rodą. .

Ass gydydamas ir tiri nedarna* vjrrisza* ligas su 
virszum 20 meta ne tik ka ingavau atsakancztaa- 
šia praktika, bet pasisekė man Uzrastl, man vie
nam žinomas gyduole*, su kuriom asz Užgydžiau 
tukstanezius vyru, sagražinau jiem sveikata, tvir
tuma ir vyriszkuma.

Mano ofisas yra in rengtas sn virszum 20 metu, 
toriu naujausio Uzradimo geriausiu* instrumen
tas dėl darymo egzaminu, elektriszkas gydymui 
maszinas. ir geriausia ant svieto Roentgeno sivte- 
so* spinduliu maszlna, sa kuri* galima matyti per 
visa žmogaus kuna ir tokiu budu atrandu užslse- 
nejusta* ir pasUlepuslas ligas.

Ass gydau elektra ir gyduolėm, Mano gydymas 
yra naujausias, geriausia*, teisingiausia* ir tik
riausias. Kožnam duodu tiesdariszka užtikrini
mą iszgydymo ir kožnas gali būt sveika ir tvirtu 
vyru. Jokis daktaras nesuslllgins su manim gy
dyme vyriszkn Ilgu, nes asz savo gyduoles ir bud* 
gydymo laikau paslapty je.

Asz iszgydau vlsiszkai kraujo užnuodyjlma.reu- 
matlzma. užsenejusias paslaptingas ligas ir liga* 
paeinanezias nuo žaglmosi save ir iszdy k ūmo. Jei
gu turi gėlimą kaulu, svaigimą ir skaudejlma gal
vos. skaudejima po krutinę, sąnariu, nugaro* ir 
strėnų, gėlimą ar nepaprasta plakimą szirdies. u- 
žyma ausyse ir galvoje.drėbėjima ir valkszcziojl- 
ma kraujo, pamelinavusius paakius, puczkuczius 
(spuogu*) ant veido ar kūno, geltona* plemat ar 
rona* ant bile kokio* dalie* kuno.puvima ar *kau- 
dejima gerkleje, užkietėjimą viduriu, bjauriu* Ir 
baisius sapnu*, sunkuma ant kojų, išdubusia* tr 
kis. jeigu iszeina sėkla laike miego ar prie nusi- 
szlapinimo. jeigu negali miegoti ar Valgyti, jeigu 
esi nuolatal nuvargęs ir pallstantl* esi baugus.gė
dingas, nusiminęs. užsirupines ir nustojęs vilties, 
jeigu lytiszko* dali* yra nusilpneje teip jog negali 
atlikti vyro prideryaoziu ir neturi vaisiaus, jeigu 
esi užkrėsta* kokia liga, tai ateik ar raszyk pa* 
mane, o asz duosią teisinga ir tikra rodą dykai.

Asz Užgydžiau liga* kurios žmogų yra kankine 
per 15 metu ir daugtaas. ir kuriu kiši daktarai ne- 
iastengdami užgydyti, pripažino neiszgydomom.

Asz iszgydau labai trumpame laike susiszlapl- 
nlmalovoje bemiegant, kuri* labai klapattna vy
rus. Jeigu turi minėta klapata tai atslszauk ar 
raszyk pas mane, o liksi Užgydytu ant visados.

Dr. B. M. Ros*. 175 8. Clark St.. kampo Monroe 
St., antro Boro, Chicago, I1L Ofisas sudarytas kas 
diena nuo 9 iki 4. Panedelio, Seredos. Petnyczlos 
ir Subato* vakarais nuo 7 iki 8:š0. Nedeltoj nuo 
K) ikll.

Kaulai kur tu 
begi? NugipaH 
Piatra Szlaki nes 
labai is-ztroezkes, o 
pas ji galima aisi- 
vedyli, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų, gardžia 
ruska ocziszczena 
arielka, cigarus nei

isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau su tamista kalbėti ne gailu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale>del veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač z už tlumocziu 
susikalbėti angliszkai. 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 Aubuni avė., Chicago, 111.

(Tarpe 33 ui. ir 33 pi .)
, Telephonas Rnot 21.

SVEIKATA už 25c
Skaudėjimas kaulu, strėnų ir galvos; 

sriurpuliai, nerimastis, cziaudejimip. bė
gimas gl vtes, iszdžiuvimas uosies ir bur
nos, kosulys, paeina nuo perszalimo ir 
maleriszku nuodu kūne. Vienas baksiu- 
kasjohn’s Kold-Kura iszgydys minėtus 
kenkimus, 25c. Kataliogas visokiu gy
duolių su apraszy mais daug ligų dykai.

JOHN'S SUPPLY HOUSE,
8314 MOSPRATT ST. CHICASO. ILL

Parankiausia Banka 
The Stock Yards Savings Bank 

EXCHANGE BUILDING, 
Union Stock Yards Chicago 

KAPITOLA8 ir SURPLUS $283.000.00.
VIRSZIMNKAI:

S. R. F lynu. Prsnėentai. J.A.Spocr, V we-Prszide«t*ž. T. J. FHigursK, Kasteriant AsiL

IJIKEKTOKIAl; 
Leuit F.Ssvift. iš Swin k C«. 
James H Athby, iš U. S. Yarė A Traatll Co. 
Sam'l A McClean Jr..U Ceetie. Packing Co. 
ArtteurC.Loenard. iš U.S. Tarė ATraasiiCo. 
Levi 8 Ooud. iš Doud 4 Keeler

P. A. Valentine, iš Armsur A Co.
Nslson Morris, ii Nelton Morris A Co.
lesto P Lyeian. iš Hammond Co.
John A Spoor. ii U. t. Yard A Transit Co.
Fredonck S. Win»ton. Attorney

S. R. Flynn, iš National Lito Stock Bank.

Šitabanka priima ant užkavojitno pinigus nuo 11 00 iki didžiausiai sumai ir 
už sudėtus pinigu* moka 3 procentą, čia via! Stock Yanių darbininkai gali 
pasidėti savo pinigus tuojaus, kaip lik gauna algas, ir ui padėtus gaus 3 procentą.

Hei, Džianai, tai šiądien vėl jmvėlavai į d a r Imi. 
—Jw. iki rūmto pypkių, Frvnk, jau antrų nyki nią Medelių 

tik uinbuka* ir tru 
lieliH Hti mano laikro
dėliu, vienų dienų 
skubina, kitrą vėluo
ja, nė |iatx Saliamo
nai negalėtų laiko 
sužinoti.

Matai, Džianuk, 
juk ir aft turiu laik- 
rodtlį, nepamaliavo 
tų hu auksu, kaip ta* 
v<>, bet gryna nikeli* 
nį, ne nauji}, liet se
ną. o vienok jį ne* 
mainyčia ant 10 to
kių kaip tavo. Jau 
8 metai kaip pirkau 
nuo 8enos lietuvio* 
koe firmos Kelpša ir 
Noreika ir i>er 8 me
tus vieėjo ir dabar ei

na kaip ina&mar. i u, i>xianuk. dar grinorius, nežinai 
kur pirkti,mes visi pirkome ir i>erkame nuo Kelpša ir Ko., 
senos firmoB Kelpša ir Noreika: nors jau ilgą tuos laik
rodėlius turime, vienok ir šiądien iš jų džiaugiainėei.

Jei nori gerą laikrodėly, nlkeliny, Nhladriny »r aukuiny.
Jei nori ccyMto aukMo žiedą,gera kompasą,kryželi, lenciiigelt, 
•Jei nori armoniką ant 3. 2 ar 1 eile, priMluzkuar italiionlMrku, 
Jei nori inaMzinnkiu gTomatoniM druknotl ui $1, *3.50, *5,

Jei nori labai geru britvu angelnkn plieno, geru pustu, manzl- 
nukiu plaukams kirpti.

Tai rasr.yk.o gausi dykai katalioga su itaveikslaisdel isntirinklnio 
Adresuok: teip:

Kelpsh A Co. Socc. to Kelpscb Noreito A Co.,
74 Center Street, CHICAGO, ILL.

Vyrai M geliMČiem ir silpnom nugarėm, lakštais, skaudėjimais kiaušiu* te. lytiškų nusilpnėjimų, skaudančiu nusišlapinimu. Rakti
niais nubosimais, susitraukusiais arba neišlavintais organais, trotyjimas atminties, nerviškumas, skaudėjimai krutinėję, inkstų liga, 
plautis pūslės, nusistojimas šlapume, krituliai prieš akis, negalėjimas atlikti savo pnderysčių, skaudėjimas gaivos, kizpatyjantis pa- 
raudimas, prioimanavimas, silpnumas, molankolija, negeras kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plaukų, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

QnPfiišliC7kn? Ji/jac* nulM*giniai, užnuodyjimaN kraujo. Varicoceie, tįsio-
upvljjdllbo&vi) ligVu* kai Įnagy domi. Greicaiauniau įnagy dy man dėl rtiipuu vyru.

Innnt uuyjj uusiipniuti per bjaurius paproeziun ir pemidirLima, nilpni ir nervinzki 1SZGY-
Jalllll V Ji ai IX)M1 1*0 TIK HA GVAKANC1JA, AKBA PINIGAI 8CGKAŽINTI.

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

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

Nauja Buda Gūdumo
Pamatuotą ilgmetiniu triusu ant lauko naujausių laimė

jimų medicinos, o užtvirtintą tūkstančiuose 
atsitikimu, suteikia:

Profesorius
Dras E.C.Collins, 

ui..
YORK.

N. Y.

140 W. 34-ta
NEW

Pirmsedis
THe Collins 

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

NEW YORK, N. Y.

_ _ _ užsisenėjusia lig*. O kad tas nauja* gydymo būdas 
padaro širsiog pastebėt'uuk rezultatui, kad pakelia sergančius iš lovos skausmų, trumpu laiku gražina jiems stiprumą 
ir sugiebumą prie darbo, liudija tūkstančiai dAkibgyslės laiškų nuo itoonių. kurte aplankyti sunkių ligų, trumpame 
Wgj je laiko atgavo vėl pilną sveikatą ir daugeli* rašo, kad kuomet visi daktarai apleido juo*, pripažindami jų ligą už 
neišgydoma, parašė abejodami |m* profesorių Collins'ą ir. stebėtinai, po kelių dienų vartojimo vaisių pajautė tokį ste
buklingą pagėrėjimą. kad tuojau įgijo viltį atgavimo'sveikatos. Todėl nė viens su Kokia nebūk liga neturi abejoti apie 
galimastį atgavimo avetkaios.

Nauji išradimai rybose vaistininkiško sugiebumo yra žinomi nedaugiu! iš tų mokslinčių, kurie dabar jiataiko 
trumpu laiku išgydyti tokia* ligas, kurios pirm nelabai seno laiko buvo tiesiog neišgydomomis.

Tuomi datyrūsiu tanlytoju vaistiniu kiškos žinybos, yra profesorius Dr. E. C. Collins,
Dėl jo užtenka nuoseklaus aprašymo ligos ir trumpo atsakymo leip arba ne ant žemiau* paduotų klausimų.

Klausymai: ant kurių reikia atsakyti trumpai teip ar ne.
Turi gerus viduriu* 
Skauda krutinę 
Jauti dieglį tone 
Plaka tirais per daug 
Dreta tavo rankos 
Jauti skaudėjimą tlapinantės

r*s kurie iJ jų ag* širdie* Vartoji daug gėrynių 
Daug vartoji tabako 
Turi reumatizmų 
Esi vedfs ar ne 
Koks yra dažas llipuuo

Kkaud* tau aini*
Hėtra per daug tau 
Turi gi rų valguiuų

Atsakius am šilu klausymų reikia ypatiškai aprašyti savo ligą, kokiu budu ir kaip tankiai apsireiškia, ka dau
giausiai skaust*, kaip ilgai tas traukiasi ir tt.

Atraiykyte su užhitik*jimu, o tapsite i&gydytais, laimingais, tinkančiais prie darbo. Kas turetų kokią abejone, 
tegul perskaito žemiau* padėtus kelis padėkavonės laiškus.

Moteriškas nereguliariškumas

MAK.IA DOWIATT

Kauno yub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki lOtoe ryto,
nuo 7-to* Iki » vai. vakare.

Nedelioms tiktai nuo k-tos Iki 10-tal ryto.

T«let iim:i Morgan 1382. 
Telefonoot galime iss kiekvienos 

aptiekoe.

Geru ir Pigiu

Vynu, Likieriu ir Arielku
GJIU3I TIKT7II P7I3

Ira Rosenzweig & Co.
Didžiausia Vynu irLikieriu Movė Chicagoje.

124 E. Vau Buren St ir
288 S. Clark St

Telefonas Harrison 630.

Jskntį liga išnyko.
Tamista prof. Collins:

Vartodamas vaistus, kuriuo* man prisiun
tė!. per dvi denis jaučiau skausmą viduriuose, 
šone ir apie širdį, d*l*r jaučiuosi pilnai 
sveikas. Prisinnčiu Jums savo foto*

Su guodoue
Toni Roniak,

2607-112 Place, SoMlųnd. 111.

Narys Levicką. '
Vaite y, Mfch. 

Brangiausi* Pone Profesoriau:
Vaistai, kuriuos malonėja! man prisiųsti, 

yra visi suvartoti, o už pri*iuntim| jų sudedu 
širdingų ačiū, kadangi jie sutelkė neplprasta 
Įiagelb* Pats mano nuo jų visiškai Išsigydė 
už kydar sykį širdingai dekavoju už nuteiki
mą man šitos pagelbo*. kuri mums buto būti
nai reikalinga.

Garbus
Profesoriau Collins:

Galiu jums pasigirti, kad po suvartojimui 
iusų vaistų esu pilnai sveikas. Sirgau ilgų 
laikų ir ti.-sitikėjsu kad manų teip urnai pagy- 
dytumete. Jau neturiu skaudėjimo galvos nė 
vidurių, o diegimas šone visai prapuolė.

Tegul Jus Dievas už tai užlaiko daugelį 
metų.

Jonu Strah.
Bx 12

Mogadore, Ohio.

metų.

Stefan Kendy, 
Guttenberg, N. J.

Guodotln.s t*m»t* profe»ori»u;
DnneKu Įtuodotln.m Tntniital. k*d mu 

tau viiilkal įvelka*. Siunčiu tad Klrdig. na- 
itekavong už IKuydym. m.nft Ii to« »t k Alios 
■llpnrbčs. kuri manį teip lln laika kankino. 
E»u Tamtetai nrlApa*akoni»I dėkingas. Ro
dysiu tamstų ii pajautimo dėkingumo visiem* 
pažįstamiems.

Su dktete guodone. STEFAN KENDY.

uHISIYIY'

11111

Mes parduodam bonkomis, galionais ir 
bačkomis. Užpraszytus gėrymus per telefo
nu tuojaus pristatome, pamėgink musų 
puikę Castle Square Gryna Ragine Arielka. 
Kvorta $1.00. Tuzinat $9.00. Mes esame 
vienatiniais agentais plačiai žinomos Rus- 
kos Arielkos Zvierka Bonka $1.00. Tuzi
nas $7.00. Claremont Vynai, geriausi Cali- 
tornijos produkcijos Port Sherry, Musca- 
tel, Angelica ir tt. bonka po 50c. Tuzinas 
$4.00. Kiti Californijos vynai nuo $2.50 už 
tuziną ir augščiau. Mes parduodame sdvo 
ta vorus į visas Suvienytas Valstijas. Ftei
tą apmokame jeigu orderis yra ant $7.00 
ar didesnis. Ant visų C.O. D. orderių rei
kalaujame depozito. Agento Relkalanjame.

I- t'Skite- - - ■- -i. .

Buvau serganti per 0 metai nereguliarit- 
kumu mėnesinės, turėdama kožnu kartu neit- 
pasakotnus skausmu* strėnose ir papilvėje. 
Teipogi skaudėjimas galvos mane kankino. 
Rodos daktarų negelbėjo mano kanėtonis. kol 
nepamėginau prof. Colhn*’o, kuri* bėgyje mė
nesio maną pilnai išgydė.

Paulina Zagar,
Claremont, Mina.

Wilhelm Panis.
Manchester. N. H. 

Dsuggslis Pone Daktaro:
Jaučiuosi skolinga išreikšti Guadotlnatn 

Tamstai savo d^kingamf už teip groti* išgy
dymą manę*. Iš tikro pat* netikėjau, idant 
gateriai; būti teip ūmai sveiku, tamstą vie
nok stebuklingi vaistai padaro n.-ifpasakytg 

8i?prideranfie guudone WILHELM PANIS.

Turime Įimtu* kitų padftkavonA* laiikų, kurių čion dėl štoko* v te to* negalime patalpinti.
Dbltogl serganti nenustokite viltie*, bet gydykite* kuogreičiausl*! pa* garsųjį specialistų prof. Coillns’ų. o itsigydysite trumpam laike. 

Atminkite, kad su liga ntra juokų, o kas ilųdten duodasi lengvai išgydyti, rytoj gal didesnio reikalauti gydymosi.
Przsergttime, sergančius nuo teip vadinamų elektriškų juostų, Serganti* neartina jaisiais stovj savo sveikatos ir prailgina gy

dymą. Tos juostos neturi visiškai jokios elektrvbė* ir yra tiktai apgavyste
NekenUkite, Jeigu nereikalaujate, ne* prof. Oollins Jus llgydi*. Rašykite dabar, neatĮdėliokite iki rytdienai. Adresas:

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

<".Gmi KATALIOGA?
Jame randasi apraszymai sų pa

veikslais ir prekėm, yvairiu clektro- 
mamietiazku gydaneziu juostu, žiedu, 
padu, krutinės ir plaucziu apsaugoto
je inhelatoriu, daktariszku baterijų, 
visokia geriausiu gyduolių, plauku ir 
usu augintoju; drukuojamu maszine- 
liu, painu, monu ir sztuku; eleldrisz- 
ku žvakių stovyluku su laikrodėliais ir 
tt Kas prisius už 2C marke gaiis szi- 
ta katalioga dykai Raszyk szendien.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 
3215 S. Morgan St., Chicago, III.

F.PBradchulis 
; Attorney and Counselor at Law. 
Chamber of Commerce Bldg. Room 709 
8. E. Oorner LaSalle & Washington st* 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj 
Weda prowa* kaip oivillszkas teip ir 
kriminalisskas visuose suduos*.
Bes. 5441 8. H alsied arti 55 Boul.

Telephone Root 74.

Popieroe visai dykai:
Kas prisius 25c. markėms, aplaikys 

tuziną popieru su konvertais ir dar gaus 
grąže pavinezevone vertes 25c. dykai. 
Popieros su puikiais apskaitymais ir 
dainelėms. Agentai daro gera pelną 
pardavinėdami szias popieras. Adre
suok:

V. Ukman, 
Statioa W. Boa 14, Brooklyn, N. Y.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 S. llalsted St,

Suma paikiai Fotografljan: uė u»awa Ukla« 
a $2.00

et UMUtetratoje

krasiuds.be
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