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Metas XI

r)

Politiszkos žinios.
—o—

Maskoliįa.
Maskolijos- pasistengimai 

visiszkai surusinti Finlandiją, 
kartas nuo karto susitinka su 
asztriais protestais prakilniau
sių Europos rasztininkų. Ant 
tokių protestų alsillepia da
bar isz szalies Rusijos iszėjusi 
Paryžiuje brosziurėlė, po ant
galviu ,,La Russie et la Fin- 
landė par un Russe"1. Toje 
brosziurėlėj anonymiszkas 
autorius kalba tik apie Mas- 
kolijos su Finlandija senti
kius, bet jo privedamus ar
gumentus gali visai pritaiky
ti prie maskoliszkos . valdžios 
politikos, Vedamos visuose 
jos užgriebtuose krasztuose, 
prie visų gyvenanezių Rusi- 

, jos vieszpatystėj ne masko- 
liszkų gaivalų. Teip jis pa
sakojai, kad caro Aleksandro 
II pradėtos ir veik iszpildytos 
vidurinės reformos puolę į 

x visai neprirengtus prie jų 
sriezius nė protiszkai, nė eko
nomikai, todėl jos nusilp
ninę Rusiją ir buvę priežas
tim pauesztų dviejų skaudžių 
nenusisekimų užrubežinėj 
Maskolijos politikoj: ant lau
kų ties Straasburgu ir Metzu 
nukentėjus ne tiek Fran- 
euzija, kiek Maskolija. Abi 
tiedvi vieszpatysti szalia sa
vęs pamatę naują galingą 
vieszpatystę, - 
kas sykis naujų užgrėbimų, 
naujų žemės plotų. Neilgai 
po to rusiazkos kariaunos, po 
smarkių,kruvinų kovų, atisi- 
durę ties Konstantinopolio 
sienomis ir czia, arti 8zv, So
fijos boksztų, Maskoliją suti
kęs pilnas nenusisekimas: iš
brauktas tapęs san-stefanisz- 
kasis traktatas. Tas Rusijos 
pažeminimas^buvęs pripeczė- 
tytas sostapilyj naujos mili- 
tariszkos vieszpatystės. ant 
berlyniszkojo kongresų. Ma*-

bruzdę ant prastaiinimo caro 
nuo žemės pavirsziaus.

Karalius, būdams pilnai po 
karalienės įtekme ir viską da
rantis pagal jos patarimąt su
teikė dimisiją daugeliui 
augsztesnių oficierų už tai, 
kad jie nepataikę urnai užge- 
syti visus žmonių sukilimus 
ir demonstracijas. Teip gi 
visi augsztesni gūdžios tapo 
nuo savo urėdų praszalinti. 
Laikraszcziai, kritikuojanti 
tokį karaliaus pasielgimą, li
kos uždaryti, telegramai gi 
sukonfiskuoti.

Tarp dabar karaliaus pa
skirtų senatorių randasi teip 
gi visų neužkeneziamas Ra 
diez, kars dvydeszimt metų 
atgal vedė bylą priesz 80 ap
skųstų radikaliszkų pasian
tinių. Byla ta. kaip žinome, 
užgimė dėlei minėtų Įiasiun- 
tinių nepaklusnumo karaliau* 
užmaezioms ir pasibaigė su- 
szaudymu keliolikos apskųstų 
žmonių reprezentantų.

Paskutinės žinios pranesza, 
buk Bielgrade ta(>ęs susektas 
suokalbis ant karaliaus Alek
sandro gyvasties. Pradėta 
aresztuoti žmones visokių 
luomų, ant kurių tik puolęa 
nužiūrėjimas, kad jie nepri
taria karaliai jojo užmaczioae 
atimti szaliai tą pnezią menką 
laisvę, kokia jie da galėjo 
naudotis nuo įvedimo kon
stitucijos. Suokalbis, kaip 
gandas skelbia, turėjęs boti 
iszpildytas pirmą velykų die
ną.

rinimų ukėje. Nešjnia tik, ko
kiais keliais ukininkystės komite
tas visus tuos savo projektus pa
taikys įvykdyti, kokius pragumus 
panaudos snt susiartinimo su Lie 
tuvos ūkininkais.

ti. Kadangi straikierių fon
das stovi labai silpnai, strei
kas vargiai galės ilgai prasi
tęsti, juo labiau, kad siun- 
cziami isz kitų szalių nuo dar- 
bininkiszkųorganizacijų pini
gai paszelpai straikieriams, 
tampa valdžios konfiskuoja
mi.

iszdėtoa maskolių pažiūros 
ant reikalų sumaskolinimo 
vieszpatystės pavaldinių, ne 
maskolių. Vienas isz žymiau
sių rusiszktj publicistų, gr. 
Kutuzov, apsznekėdams mi
nėtą francuziszką brosziurą, 
prideda, kad franeuzų priesz- 
taravimai maskolinimo poli
tikai panaszus esą moralisz- 
kiems trupiniams, užsiliku- 
siems isz senų gadynių. Nors 
gr. Kutuzov rokuojamas bu
vo kaipo vienas isz doresnių 
ir teisingesnių rusiszkų publi
cistų, bet mat ir jis laikosi 
tos nuomonės, kad vieszpa- 
tystės tvirtybė priklausanti 
nuo sumaskolinimo visų sau 
pavaldinių.gyventojų ir kad 
toks sumaskolinimas būtinai 
esąs reikalingas. Savo apja* 
kime jie nenori mat suprasti, 
kad vieszpatystė, kuri savo 
tvirtumą remia ant prievartos 
ir smaugimo pavaldinių sau 
szalių, ilgai negali iszsilaiky- 
ti, kad ankseziau ar vėliau ji 
turi sugriūti. Nors dabarti
nės pamusztos szalys forma- 
liszkai susiliejo su Rusija, 
bet dvasioje jos toli viena 
nuo kitos atsitolino, o juo to
liau, juo valdžia smarkiau 
ves savo maskolinimo politi
ką, juo persekiojami žmonės 
labiau auklės savyje neprie
telingą savo persekiotojams 
dvasią, jiakolaik ji neiszsi- 
verez į atvirą protestą, kurs 
galiaus turės sutrumpinti sa
vo engėjų galybę.

Caras Mikalojus szį pava
sarį rengėsi atsilankyti į Ita
liją, bet dabar, teip bent 
laikraszcziai pranesza, savo 
vizitą atidėjęs iki rudeniui. 
Kadangi Vietotas Ema n uo
lius III sudėjo savo vizitą 
Petropilyj, todėl buvo mena
ma, kad Mikalojus II, kaip 
tai etiketą reikalauja, atlan
kys jį priesz atsilankymą vo- 
kiszkojo kaizerio. Įvykus gi 

, dipliomatai 
laužo sau galvas, norėdami 
susekti priežastis, kurių dėl 
Mikalojus savo kelionę ant 
toliau s atidėjo. Isz pradžių 
buvo menama, kad tokio ati
dėjimo priežastim esą atsiti
kimai ant Balkanų pussalio, 
kad Rusija nenorinti daryti 
nepriimnumų Austrijai, kuri 
yra pikta ant Italijos už jos 
briovimąsi į Adriatiszkų jū
rių pakraszczius. Tie paska
lai pasirodė netikriais, todėl 
pradėta manyti, kad caras 
Mikalojus dėlei politiszkų 
priežasezių nenorįs pasirodyti 
Ryme ir kad geidžiąs susitik
ti su Italijos karalium kur 
nors kitoj vietoj. Ir tas vie
nog pasirodė tik paprastu da- 
leidimu, kadangi Victoras 
Emanuelius priesz iszkeliavi- 
mą į Petropilį tarėjo pirma 
gauti caro pritarimą, kad szis 
sugrąžins jam vizitą Italijos 
sostapilyj, o ne kur kitur. 
Galiaus pasklido gandas, kad 
Mikalojus esąs silpnas, todėl 
savo paprastą vizitą į Darm- 
^tadtą, kuri pripuola szįmet, 
norįs drauge sujungti su ke
lione į Italiją. • Tas vienog 
nesutinka su kitu da paskalų, 
pagal kurį caras manąs ke
liauti į Rymą jūrėmis per 
Konstantinopoliu į Civita 
Vecchia, o isz ten geležinke
liu į Rymą. Bet kadangi ke
liaujant per Konstantinopo
liu būtinai caras turėtų už
sukti ir pas sultaną, kas dė
lei dabartinio dalykų stovio 
ant Balkanų labai neiszpuola, 
tai kelionė ir tapusi atidėta 
ant tolesnio laiko. Kelionė- 
gi jūrėmis užmanyta ypacz 
dėl to, kad tokiu budu apsi
saugoti nuo pasikėsinimų 
anarchistų, kurie, girdi, pas
kutiniame laike begalo su-

koljja gailaus supratusi tų'^a^ar kitaip,
atsitikimų ženklinimą, supra
tusi, kad jie galį būt priren- 

, gėjais dirvas dar didesniems 
jos nuopuoliams. Tąsyk pra
budęs rusiszkas susipratimas 
ir ūmai pradėta veikti ant 
praszalinimo galihczių įvykti 
vieszpatystei nepalaimų. 
Dirbta lygiai viduje kaip ir 

. isz lauko pusės. Padaryta 
sutartis su Franciizija ir gei- 
davimai sulieti monarchiją į 
angszczią admmistrativiszką 
vienybę, tai esą analiogiszki 
įvyksniai, iszplaukę isz vienos 
mislies, turinti vienintelį sie
kį: apsergėti vieszpatystę nuo 
visokių pavojų. Nutarta isz- 
naikinti visokią vięszpatystės 
rubežiuose netvarką, isznai- 
kinti viską, kas silpnina val
džią, kas gali tikti vien artis
tams, svajotojams, bet ne 
strategikams. Taigi nusprę
sta veikti, idant visoj viesz- 
patystėj užvieszpatautų ru- 
siszkoji civilizacija, kaipo pa
matas, ant kurio vien gali 
augti ir žydėti vieszpatystės 
labas ir tvirtybė. Maskoli- 
nimas nemaskoliszkų gaivalų, 

. . tai ne esąs vien rusofilų dar
bas, bet neiszvengiamas rei
kalas. Kaip gi, girdi, fran- 
euzai, tie Maskolijos sandrau
gai, galį prieszintis tam, kas 
yra vien patobulinimu pada
rytos su jais sutarties. Jug, 
girdi, franeuzai be abejonės 
geidžią, idant abi vieszpatys- 
tės pasiektų augszcziausią sa
vo galybes laipsnį ir pasek
mingai galėtų veikti atsitiki
me užpuolimp prieszių.

Kaip tasai anonymiszkas an 
autorius francuziszkos bro- ~ 
sziuros, teip lygiai mano visi 
maskoliszki „diejateliai”.

v Visi jie sutinka ant to, kad 
toje brosziuroj aiszkiai yra

i

Balkanų pussalis.
Susirėmimai revollucijo- 

n i erių burių su vieszpatystėB 
kariaunomis kas kartai tau
kiau įvyksta. Albaniecziai 
autai užpuolė ant miesto Mit- 
rovicų, bet likos atmuszti, 
prie ko tapo pasiautas rusisz- 
kas konsuline Ssczerbin, kure 
už kelių dienų po to pasimi
rė. Ant Bulgarijos rubežiaus 
trįs tukstaneziai pasikėlėlių 
užatakavo pasislėpusią kal
nuose turkų kariauną, bet ta 
po sunkios kovos prasimuazė 
pro užpuolikų eiles ir pabėgo, 
nore ant kovos lauko paliko 
apie tūkstantį žmonių. 8ul- 
tanas atsiszaukė į visus ant 
Balkanų pussalio vieszĮiatau- 
janezius, užkviesdams juos 
bendron veikmėn ant įgyven
dinimo taikos ir ramumo. 
Savo laiszke sultanas atvirai 
iszsireiszkia, kad visi dabar
tiniai maisztai esą moraliszkai 
remiami tūlos didelės viesz- 
patystės, kokios, — nepasa
ko, nore gali suprasti, kad jis 
mena Rusiją. Austrija gi 
tyloms sumobilizavo jau tris 
korpusus kariaunos. Rusija 
loszia czia dvejopą rolę. Ji 
garsiai apreiszkė, kad jokios 
karės nenorinti ir grasina 
bulgarams ir macedonie- 
ežiams, kad jiems ne prigel- 
bės, bet paliks jų likimui. 
Tylomis vienog per savo a- 
gentus kursto j uos prie maisz- 
tų ir rengiasi pati į karę.

Serbija. r
Serbijos karalius Aleksan

dras užsigeidė sugrąžinti savo 
szaliai visas tiesas, kokios bu* 
vo sudarytos priesz suteikimą 
Serbijai konstitucijos. Per
eitą sanvaitę jis iszleido pro
klamaciją, panaikinanezią jo 
paties suteiktą 1901 metuose 
Serbijai konstituciją ir ap
skelbė, kad visi parlamento 
užgirti iki sziol padavadyji- 
mai ir įstatymai nužudo savo 
vertę. Tuo patim jis panai
kina dabartinį pasiuntinių 
butą, praszalindams nuo savo 
urėdų visus žmonių iszrink- 
tus pasiuntinius ir senato
rius, o ant visko to grąžina 
visus įstatymus, kokie buvo 
Serbijoj iki
konstitucijos. Savo atsiszau- 
kime į žmones karalius sten
giasi nurodyti, kad dabarti
nis dalykų stovis ant Balka
nų pussalio esąs labai pavo
jingas ir reikalaująs vienybės 
ir sutikimo visų Serbijos gy
ventojų, tuo tarpu visi pa
siuntinių užgirti įstatymai 
nuo laiko suteikimo szaliai 
konstitucijos eaą jai visai 
blėdingi. Todėl tai jis, ka
ralius, pasistengęs visus to
kius konstitucijiszkus įstaty
mus, kaipo gi ir rinktus iki 
sziol pasiuntinius panaikinti, 
pasitikėdams, kad naujai isz
rinkti pasiuntiniai geriau su
prašę vieazpatystės reikalus 
ir atsakaneziau mokėsę juos 
vesti. Toks karaliaus pasi- 
kėsėjimas ant vieazpatystės 
sukėlė prieszai savę visus sza- 
lies gyventus.. Ant Biel- 
grado ulyczių žmonės sudarė 
milžiniszkas demonstracijas, 
degino karaliaus ir karalienės 
paveikslus, kariauna gi, ku
riai įsakyta iszvdlkyti demon
strantus ir szaudyti nepa
klusniuosius, staeziai tam įsa- 
kymdi pasiprieszino. Minios 
įnirezusių žmonių užpuolė ant 
karaliszkojo palociaus ir pra
dėjo jį akmenimis bombar
duoti, bet palociaus gvardija 
ir karaliaus sargyba, ant pa
liepimo, pasitiko įnirtusias 
minias kulkomis. Daugybę 
žmonių užmuszta ir sužeista.

Isz Lietuvos.

suteikimo jai

Suvienytos Valstijos.
Suvienytų Valstijų prezi

dentas Rooeevelt nuo pirmos 
balandžio dienos pasidarė sau 
vakacijas ir iszkeliavo aplan
kyti kai-kurias vakarines 
valstijas. Tos jos vakacijoe 
tęsis iki pradžiai berželio mė
nesio, per kurį laiką jis, ap
sistodama didesniuose mies
tuose, laikys kalbas ir steng
sis parodyti žmonėms savo 
,,didelius nuopelnus" politi
koje ir veikimuose ant tautos 
labo. Podraug republiko- 
niszki politikieriai geidžia 
parodyti vakarinių valstijų 
gyventojams augszcziausią 
vieszpatystės galvą, užbovyti 
juos, paglostyti, idant tokiu 
budu labiau jiems prisigerin
ti ir užtikrinti sau jų balsus 
laike sekanezių prezidentą- 
ligzkų rinkimų. Tarp yvai- 
rių adjutantų, gaujos slaptų 
detektivų, sekretorių ir tiems 
panaszių urėdininkų drau
gauja prezidentui kelionėje 
da daugybė kitų augsztų ro
dininkų ir senatorių. Be tų 
su prezidentu keliauja drau
ge prezidentas Colum bijos 
universiteto prof. Buttler, 
prezidentas Kalifornijos uni
versiteto Williug ir keletas 
kitų. Jų užduotim bus ant 
skaitlingų susirinkimų per- 
tikrinėti žmones, kad repub- 
likonų partija, arba tikriaus 
sakant, partija didžių kapita
listų — tai tvireziausias ram
stis, ant kurio pamatuojąs! 
szalies gerovė, kad ta partija 
yra galingiausiu faktorium, 
kuri pakels szalį ant augsz- 
cziausio laipsnio žydėjimo ir 
galybės.

Isz Vilniaus.
žeadarbystėa produktai 

tarpu Vilniuje labai pabrango. 
Priešaatia tokio brangumo yra 
tai, kad keliai teip subiuro, juog 
ūkininkai visai negali į mieetę sa
vo produktų atgabenti. Dauge 
Ii* ūkininkų, važiuojanti į Viln;ų 
au vežimais, turi kartais nuo pu. 
siaukelio gtįšti atgal, nes vežimai 
nuklimpatr ir arkliai pailsę ne
gali toliau traukti. Per tai viaoe 
miesto rinkos aptuazlžjo, prekys
tė apsistojo. Brangumas mažam 
akaitliuje atgabenamų produktų 
ypacz skaudžiai atsiliepia ant be- 
tuicsių miesto gyventojų.

Vilniaus žuvininkystės draugy
stės pirmsėdia Stanevicsė atei- 
•zaukė į policijos virszinmkus vi- 
►ų didesnių Lietuvos miestų, pra- 
szydams, kad jam suteiktų žinias 
apie esančius jų miestuose firmas, 
ušsiimanczias pirklysta žuvių.kon 
servų ir kitais žuvininkystės da
lykais. Mat Vilniaus šulinio- 
kystls draugystė nori neužilgio 
įsileisti platokę veikai* apie šu 
vininkystė ir jos iszaiplitojimę 
Lietuvoj, todėl surinkimui t- -n 
tikslui medegos reikalinga yra 
pagalba v»wų tų, Irane suokiu ar 
kitokiu budu turi tu ta pramonės

tuo

Jomarkai Vilniuje.
Vilniuje, apart \aidžios užtvir

tintų trijų didelių jomarkų, kaip 
antai per sz. Jurgi ir dviejų ar
klių jomarkų, esti dar teip vadi
nami dideli kermosziai laike at
laidų, būtinai, per szv. Kazimie- 
rių, szv. Jurgį, sz. Jonę ir per 
szv. Petrę. Nora tįe kermosziai 
cficialiszkai ne pyiskaityti priėjo- 
markų, bet jie jau nuo labai se
niai yra kas metai parengiami, 
susivašiuoja ant jų daugybė svie
to ne vien iaz aplinkinių apygar
dų, bet ir iss tolesnių pavieczių, 
net isz kitų gubernijų. Svarbiau
sias te r p jų yra kaiimierims, 4 d. 
kovo, ant kurio susivaiiuoja mil- 
šiniszkss skaitlius žmonių ir atga
bena daugybę yvaimausių nami
nių i s įdirbimų ir lMmdarbyrtė> 
produktų ant pardavimo. Vie
tiniams gyventojami- toks kermo- 
szius turi tę svarbę, 'kad ant jo 
jie įstengia apsirupifiti visais rei
kalingais kasdieniniam gyvenime 
daigtais, y| a injai mediniais in 
dais ir kitais naminiais iazdirbi- 
mais. .Ant to kermosziaus kas
met su įvažiuoja apių 2400 padva 
dų <*u tavęrais, rokuojant-gi, kad 
kiekviena pedvada sigabtna ne 
mažiau kaip už 20 rublių tavorų 
(kartais viena padvada atgabena 
už 50 ir daugiau rublių tavorų), 
tai tokio kermosziauk apyvartę 
gali aprokuot nuo 4<j iki 50 tuks- 
t idilių rublių. Paprastai ant

motina reikalavo dabar nuo jo pi
nigų ant užlaikymo vaikų, ant ko 
Mickeviczė teip įnirčio, kad ėmė 
ir šiauriausiu budu ję nugalabijo. 
Nevidonas likos suareeztuotas ir 
iss Virbalio į Vilkaviszkio kalėji- 
mę nugabentas.

Holandija.
Holandijos darbininkai, 

ypatingai dirbantiejie ant ge
ležinkelių ir portiniuose mie
stuose, apgarsino generalisz* 
ką atraiką, idant tuomi pri
versti valdžią atszaukti pada- 
vadyjimą, uždraudžianti dar
bininkams straikuoti. Strai- 
kas apėmė visus didesnius 
miestus ir visoki susineszi- 
mai tapo pertraukti. Ant 
straikierių vietos valdžia pa
statė kariauną, kuri turi da
boti tvarką irnedaleisti strai- 
kuojantiems sumiszimus kel-

kermosmus Uždirbėjai auaiva- 
žiuoja 3 d. kovo Vakare, bet ant 
rytojaus, saulei sėdant, ant poli
cijos įsakymo visi kcrmoszninkai 
turi iszvažinėti. Tokiu budu ker- 
moezius tęaiati ne daugiau per 12 
valandų, nuo saulės užtekėjimo 
iki nusileidimo. Per teip trum
pę laikę, žinoma, teip didelio 
skaitliaus visų atgabentų tavorų 
iszdirbėjai negali išparduot i ir į 
kermosziaus pabaigę, kad ne grįž
ti su pilnais vežimais; namo, pri
vemti yra savo isadiibimua m e*- 
to perkupeziama už pigiausię pre 
kę paleisti. Toks dalykų stovis 
buvo iki ssiol labai blėdingas ly
giai patiems iszdirbėjams, kaip ir 
neturtingiems miesto gyvento
jams, kurie,neįstengę į teip trum
pę laikę apsirupinti | už:' pigesnę 
prekę visais reikalingais sau na 
miniaia daigta's, turėdavo paskui 
miesto perkupeziama už tuos pa
ežius daigtua dvigubę prekę" mo
kėti. Taigi tie patįs gyventojai 
pradėjo reikalauti, kad bent vie
nam Kazimieriniam kermoaziui 
butų leista ilgiau prasitęsti, o 
miesto valdžia tę reikalavimę per
statė Vilniaus gubernatoriui. Po 
tūlam laikui parėjo puo guberna 
toriaus žinia, kad, pradedant nuo 
szių metų, ant toliąus Kazimie- 
rinis kermosziua tęsis tris dienas, 
būtinai 4,5 ir 6 d. kovo.

Į
Iss Baltsto-io. Gardino 

gub.
Nežiūrint ant esapezio jau da

bar nemažo skaitliaus ulyczių po
licijos tarnų, kurius turi mieste 
gyventojai savo kasztais užlaiky
ti be jokios isz jų pusės naudos, 
gubernatorius ušproponavo mie 
sto vyriausybei paskirti da isz 
miesto išdinyczies atsakanezię 
sumę pinigų ant užlaikymo nau
jai paskiriamų 50 policijos aargų. 
Be to gubernatorius reikalauja, 
idant miestas paskirtų žemės plo- 
tę ir kėlėtę tukstanezių rublių fon 
dan ant pastatymo naujo kalėji
mo, kuriame galėtų tilpti 300 
žmonių - aresztantų.

Baisi piktadaryste.
Szilosaicziuose, 2 myli nuo Vir

balio, kalvis Mickeviczė bjauriau
siu budu nužudė Bžliuszienė, 60 
metų senelę. Pirmiausiai jis jai

Nsktį )M 4 į 5 kovo nežinomi 
vagiliai įailaužę į R. Broidua gy- 
venimę, prie Mikalojaus priegat- 
vio, pavogė visokių daigių vertės 
ant 745 rublių. Sseimyninkų 
tuo tarpu nebuvo namie, buvo jie 
į Rvecsius issėję, todėl • vagiliai 
ramiai galėjo apeiruoasti. Su- 
areeatuotav likos kiemo sargai*, 
kadangi mena, kad jis, žinodama 
kad sseimyninkai iasėjo į sve- 
esius, patsai turėjęs pne vagilių 
pr siaėbrauti.

Ne seniai “Lietuvoj” buvo pra
nerta, kad tarnaujanti pas gr. 
Tisskevicsius auklė Emilija Vasi- 
lytė, 15 metų mergins, pavogus 
nuo savo ponų 2200 rublių pabė
go iss namų ir daugiau nesugrį 
šo. Buvo paėjęs gandas, kad 
merginę kav nors pav> gęe.kiii vėl 
pasakojo, kad ji su savo mylimu 
pabėgus. Dabar gi Trakų pavie- 
ciio pristavas pranestė Vilniaus 
policijai, kad ties geležinkelio 
stacija Evje rastas nepažįstamos 
jaunos moterisskės lavonas. Po 
apžiūrėjimui pasirodė, kad tai y- 
ra lavonss užmuši tos Vasilytės. 
Policijai galiaus pasisekė susekti 
ir jos ušmuszėję, tūlę Antanę Vi- 
sockį, kurį suaresatuota ir iki Ii- 
rinėjimui pasodinta kalėji
mam

Vilniaus gubernatorius uštvir 
tino miesto vyriausybės pagava- 
d/jimę, ušdraudšiantį statyki me
dinius namus kvartaluose _ terp 
Didžiosios Paguliankos, Aleksan
dro bulvaro ir Petropilio-Varsaa- 
vos geležinkelio.

Į katalikiszkas szv. Jono ir Vi
sų Szventų bažnyczias likos vie
toj žvakių įvesti elektrisaki žibu
riai. Apart szių, rengiama da į- 
vesti elektrinkus žiburius į bažny- 
czias: Auszros Vartų, Bernardi
nų ir Szvientos Dvasios.

Vilniaus ukininkystės komite
tas nutarė rūpintis apie praplali- 
nimę tarp ūkininkų žinių sulyg 
geresnio vedimo ukėa, iszdirbimo 
laukų, kovojimo su ukininkystės 
priesziais (naikinaneziais javus ir 
kitokius vaisius kirminais ir vaba
lais etc.). Be to komitetas žada 
supašindyti juos au reikalais augi* 
nimo girių, su įtaisymų tvenki
nių, stengsis iszrodyti nenaudin- 
gumę iszsidalinimo ūkės į mažus viešė ilgus metus mareziavos su 
szmotel i us,rupi neis apie pagerini- “ 
mę kelių, apie pakėlimę augini
mo gyvulių, bitininkystės, sodau- 
ninkystės ir daugybę kitų page-

Puczkovskio byla.
Kovo 3 dienę Vilniaus sūdąs 

perkratinėjo prietaro Puczkov- 
•kio bylę. Apskundė jį tūlas 
dailydė Golubas, kurs 1899 me
tuose nuo Puczkovskio sauvalios 
turėjo daug nukentėti. Dalykas 
gi buvo toks. 21 dieny liepos 
mėnesio 1899 metuose minėtas 
prietaras važiavo per Varankų 
dvaru (Vilniaus pavietyj). Czia 
jis pamatė Golubę tvartus besta
tant ir, nešima dėl kokios prieža
sties, atėjo jam į galva persitik
rinti apie dailydės ypatę. Prisi
artinęs jis pareikalavo nuo Golu- 
bo paszporto, kurio tas ant ne 
laimės su savim neturėjo. Tada 
prie tavas suareeztuvo Golubę, 
patsai įsisėdo į vešimę, o arėsi- 
tautę įsakė tūlam kaimiecziui 
paskui veši m | vesti. Pristavo
arklys buvo greitas .r Golubas, 
būdams senu žmogum, nespėjo 
paskui bėgti. Pri»tavas-gi, mėg
damas greieziau pavažiuoti, pra
dėjo Golubę kolioti ir keikti, kad 
jis greieziau bėgtų, bet tam nesi
skubinant, Puczkovski iszszoko 
isz vežimo ir pradėjo areeztantę 
daužyti, iszpradšių kumszcziomia, 
paskui gi bolkocziu per gairę. 
Bet ir tas nepagelbėjo, sen:a grei 
cziau negalėjo pabėgti. Tuo tar
pu pasisuko du kaimiecziai ir 
pristavas įsakė jiems „potaezczit 
slanka za borodu” į policiję, kę 
kaimiecziai isztikro ir padarė: 
bijodami atsakymo už nepaklus
numu vyriausybei, jie stvėrė Go 
lubui už barzdos ir taip jį į poli
ciją nutraukė. Atėjus į policijos 
butę Golubas vienog atsipeikėjo 
ir pagrasino Puczkovskiui sudu 
už teip beezirdisakę su juo paaiel- 
gimę,it su gyvuliu, kurį ant sker
dimo veda. Ant tokio pagrasi
nimo pristavas visai pasiuto ir 
czia pat, prie daugybės liudinin
kų, pradėjo Golubę kumszczioms 
talžyti teip šiauriai, kad Golubas 
tuojau kraujais apsiliejo. Teip 
apdirbęs pristavas įsakė Golubę 
varyti į Aszmėnų pavietį, į jo 
gimtinę, nors tasai žadėjo į dvi 
dieni pristatyti paszportę. Neil
gai trukus Golubas savo budelį 
apskundė sudan. Byla tęsėsi net 
per tris metus, kadangi ant kiek
vieno iszszaukimo pristavas į su 
dę nepribudavo ir teip byla vis 
atsidėdavo ant tolesnio laiko. 
Galiaus 3 dienę kovo azių metų 
sūdąs galutinai ėmėsi tę bylę už
baigti. Nors irsziuo kartu Pucz
kovski, kurs dabar yra pristavu 
Dianoj, ant sūdo nepribuvo, bet 
iezsiaiszkinus, kad viskas teip at
sitiko, kaip skundėjas savo skun
de apraszo, sūdąs nusprendė 
Puczkovskį ant vieno mėnesio po
licijos areszto. — Jeigu Golubas 
butų teip apsiėjęs su savo bude 
iiu, kaip tas su juom apsiėjo, be 
abejonės vargszas butų urnai at
sidūręs katorgoj.

Isz Prūsų Lietuvos.
S u bato j, 14 dienę kovo, Kagel- 

macherio svetainėje, Tilžėj, lai
kytas buo Prūsų Lietuvių Susi- 
vienyjimo susirinkimas. Nors 
ant susirinkimo pribuvo nedide
lis lietuvių skaitlius, bet tie, ku
rie susirinko, turėjo gana karsi- 
tss kalbas apie reikalus paplatini
mo apssvietimo tarp Prūsų lietu
vių. Kalbėta uet apie 
įkūrimu naujo moksliszko 
laikraazczio, kurio stoka yra labai 
atjaueziama. Ant szio susirinki
mo tapo sutverta “Tėvynės Mylė
tojų Draugystės” kuopa, į jos vy- 
riausybę iszrinkta: Jonę Vana
gaitį isz Pabudupių pirmsėdšiu; 
Kr.Urėdaitį isz Tilšės išdininku; 
Ansę B ruoš į isz Bitėnų sekreto
rium. Po to šengta prie iszsky-

nimo priimti Amerikos lietuvių 
iszleidimus. Jo įoeszimas likos 
priimtas ir pavestas Literaiszkam 
Komitetui ant permeginimo.

Į Įsrutį atvažiavo tūlas masko- 
liszkas žydelis su* linų vežimu. 
Važiui jant ulyczia, tūlas niekda
rys Botovski, užsirūkęs cigarę, 
degantį briešiukę į linų vešimę 
įkiszo. Akies mirksnyj liepsnos 
apėmė visę vešimę ir sėdintis ant 
jo žydelis vos-vos spėjo isz liep
snų iszrigelbėti. Blėdiee jam to
kiu budu padaryta arti 200 mar
kių, Borovski gi likos suaresz- 
tuotas.

Druczlsukiuose sudegė trioboa 
ūkininko Kalvaiczio. Apart li
kusiojo pastaroj r kitokio negyvo 
inventaro sudegė 9 arkliai, 6 gal
vijai ir visi sparnuoeziai.

Netoli Tėvelių grabėj rado tūlo 
vyriazkio lavonę. Vėliaus pasi
rodė, kad tai lavonas Adolfo Ger 
vino isz Girgždų. Jis buvo užė
jęs-į Szakunų bažnyczię,grįždama 
gi isz balny ežios namo užėjo į 
Tėvelių kareziamę ir ęzia susivai
dijo su kitais svecziaia. Taigi ma
nomi, kad jo pneszininkai turė
jo jį nudaigoti, juo labiau, kad ir 
pinigai ir laikrodėlis nebuvo nuo 
jo atimti, ko szeip plėezikai ne 
butų užmirszę pasiimtu

Meluose Kanszuoee siautė 
smarki ugnis. Užgimė ji ūkinin
ko K. tvartuose ir kaip bematsnt 
asztuonias triobaa į pelenus pa
vertė. Apart szeip visokio ne
judinamo turto sudegė da visoa 
avys, 6 arkliai ir 15 raguotų 
galvijų. Ugnelės aplankyti ūki 
□inkai dfcug vargo turės panėši 
ti, pakol sziek-tiek atsignebs.

Lankoj nuskędo kuczeris Tan- 
szus. Buvo jis nuėjęs ant atlan
kų pas savo tėvus, gyvenanezius 
Senuose Rageliuose, grįždama gi 
namo per neatsargumę įpuolė į 
vandenį ir prigėrė.

Ūkininkas Klingbeil.Kitienė ir 
Lėbart enė, visi iaz Znukių, va
žiavo su ūkininko Stubro vežimu 
isz Pėšaiczių namo. Netoli 
Puszkų kareziamos susitiko jie su 
tulu žemai ežių, kurs vežė linų 
vešimę. Žemaitis važiuodama 
pro szalį užtraukė sziųjų arkliams 
su botagu, tie pasibaidė ir pradė
jo bėgti kiek tik kerta. Kling- 
beilis iszkrito isz vežimo, bet ne- 
susikulė, moterįs gi, vežimui į 
akmenį susitrenkus, Užlėkė pro | 
pryszakį, bet krentant jų eejonai 
kokiu ten budu įsisuko tarp ratų 
ir teip arklių spardomos ir tran
komos į žemę buvo gana toli vilk
tos. Karcziamninkas tai maty
damas greitai pasikinkęs arklį pas 
kui važiavo ir radęs nelaimingas 
moteris namo parsigabeno, kur 
jos gal da atsigaus. Arklius su
rado Aglonėnuose.kur viens įszu- 
linį įvirtęi buvo ir nuskędęs, o 
antras szalia stovėjo. Nuo veži
mo tik skeveldros buvo likę. Anę 
žemaitį gi sugauta ir į Dovylų 
kalėjimę nugabenta.

Prekės ant kiaulių Tilžėje tuo - 
tarpu truputį pakilo. Pereitę 
sanvaitę už porę parszų 5—6 
sanvaieziųmokėta nuo 11—14mk., 
už senesnius 16mk. Už riebiau
sias mokėjo 35—37mk. už cent
nerį gyvo svarumo.

W*kar?es mokėta: už veik tu- 
rėsinezias iki 350mk., už jąu pa
turėjus. as ne mažiau. Už men
kesnes karves mokėjo nuo 150 iki 
200 markių.

1 ešuvį, ausis ir rankas nupiaustė^ rimo “Susivienyjimui” Literat’sz- 
paskui akis isabadė ir galiaus į u- 
pę įstūmęs nuskandino. Micke-

Baltruszienėe duktetre, nuo ko ji 
susilaukt trejetę kūdikių, bet ga
ilaus ję pametė ir apsivedė su ki
ta merga. Apleistosios dukters

ko Komiteto. Iszrinkti likos: 
Kioszis isz Tilšės, Brvošis 
isz Bitėnų ir žiuponaitė M. fau
nus iss Tilžės, p. Kioszis įneszė, 
kad Suaivienyjimas mėgintų pla
tinti tarp žmonių vien naudingas 
moksliszkas knygeles ir ant plati-

Da apie Uetuviszką 
spaudą.

Rusiszkame laikrasztyje „No* 
voje Yrami*”, nr. 9698, skaitome 
tūlo S. N. Siromiatnikovo straip
snį po antgalviu „Lietuviszkoa 
spaudos klausimas1’, kur autorius 
pranesza, buk Vilniaus general
gubernatorius ušproponavęs Mas
kolijos vaidiloms panaikinti įsi
leistą 1864 metuose Muravjevo 
įstatymu, x ušdraudšiantį lietu
viams spaudinti knygas lotynisz- 
koms literomis. Tolinus autorius 
motyvuoja, kad toks uždraudi
mas lietuviszkoa spaudos ne tik 
ne iszėjęs ant naudos Maskolijai, 
ušsimaniusiai primetimu lietu
viams grašdankos juos veikiau 
sumaskolinti, bet priessingai, bu-



vęs jai jg^ p ragai m t i ogu. Lie
tuviai, giM*, pasirodę ant isto- 
riszko* stėnos vėliau negu rusai 
ir lenkai, išpradžių buvę po di
dele maskolių įtekme, bet po su* 
sivienyjimui su Lenkija jie pilna* 
patekę po lenkų įtekme, juo ga
biau, kad juos suvienyjua, d> ka
talikyste. Pamatus lieturiszkai 
literatūrai sulvėrę vėliaus' platin
tojai Lietuvoj prototantizma, 
pirma gi lietuvisaka knyga pasi
rodžius 1547 metuose. Iki XIX 
aaimtmecaiui lietuviškų knygų 
išleista ne daugiau per 138, bet 
ir tos tapę sunaikintos katalikiš 
kų kunigų, kurie lietuviškoj 
tautiškoj literatūroj nužvelgę 
protestantizmo sėklę. Tik nuo 
laiko, kada pradžioj XIX šimt- 
mecaio politiška lenkų dvasisaki- 
jos įtekmė Lietuvoj buvus susiau
rinta, lietuvisaka literatūra smar
kiai pradėjus augti, teip kad pir
moj pereito ssimtmecsio pusėj 
išleista buvę 200 knygų, antroje 
gi — suvirssum tūkstantis. No
rėdama visai panaikinti lenkų 
įtekmę Lietuvoj, 1864 metuose 
Muravjovas įsakęs lietuviams vi- 

‘ sas savo knygas spaudinti rusisa 
koma literoms- Pasirodė vienog, 
kad uždraudimas apaudinimo lie- 
tuviszkų raustų lotyniškoms lite
roms vaidiloms pageidaujamų 
vaisių visai neatgabeno. Lenkų 
įtekmė tuomi nebuvo praszalinta, 
bet uitai tapo visiškai panaikinta 
lietuvisaka knygaspaudyatė Rusi
jos vieaspatystėj, ias kur ji persi
kėlė į Prusus ir į Amerikę. Var
todami savo spaudoj lotyniazkaa 
literas per tris šimtus metų, lie
tuviai teip su jomis apsiprato, kad 
neleistų keleto rusiškoms lite
roms spaudintų knygelių visai 
neskaitė, rokuodami jas atskalū
niškomis, ir stengėsi kontraban
dos keliais parsigabenti sau isz 
užsienio spaudinius lotyniškoms 
literoms rasstus, nepaisėdami ant 
konfiskacijų, bausmių ir aresztavi 
mų. Apie laipsnį prasiplatinimo 
užsieninės literatūros Lietuvoj 
gali suprasti isato, kad tarp 1891 
ir 1902 metų ant Prūsų rubežiaus 
su konfiskuota 173.000 egzemplio
rių lieturiszkų į knygų ir be abe
jonės nemažiau jų šukonfiskavo 
policija szalies viduriuose. Lie- 
tuviszkų maldaknygių spaudiniai 
kasmet suvirszUm 30 tukstancziai 
egzempliorių, parsiduoda jos po 

.2 rubliu kiekviena, tuo tarpu ru- 
siszkotųs literoms spaudintų lie
tuviškų maldaknygių, nežiūrint 
kad jos prekiuoja tik 30 kapeikų, 
niekas neperka. Nuo 1864 iki 
1891 metų ruaiszkoms literoms 
išleista i« viso 25 knygelės, tuo 
tarpu užsieny) atspausta lotynisz 
koma literoms su virszum 700 
knygų ir laikraszczių. „Tokiu 
bodu, raszo toliau p. Siromiatni- 
kov, lietuvių tauta, nenorinti pa
siduoti lenkams ir kariaujanti su 
lenkų patriotais Lietuvoj, prifer 
sta yra savo dvasiškę penę ga
bentis kontrabandos keliais isz už
sienio. Tokiam likimui nebuvo 
pavesta da nė jokia kita tauta, 
gyvenanti po Mas kol i jos globa.” 
„Kamgi stebėtis,— klausia toliau 
autorius —-, jei lietuviai visas sa
vo viltis turi atkreipę į Vakarus, 
o ne į Rytus. Teisybė, lietuvių 
jaunuomenė mokinasi rusiškose 
mokyklose ir universitetuose, ru
siška literatūra jai- atvira. Bet 
jeigu lietuviszka literatūra gyvuo
ja jau per 350 metų, tai persekio
dami ję savo viesžpatystėje, ar 
tuome pat nedarome mes ję ypa
tingai patraukianczię kiekvienam 
manancziam ir apszviestam lietu
viui, juo labiau, kad ir rusiszka 
Mokslų Akademija spaudine savo 
moksliszkus lietuviškus iszleidi- 
mus ne rusiškoms', bet lotyniš
koms literoms.” Savo straipsnį 
Siromiatnikov užbaigia sekan- 
cziais žodžiais: „Sugręžimma- 
Jietuviams spaudos prisidės daug 
prie jų ąpszvietimo ir kulturiszko 
pakėlimo, paaiškins jiems jų pa
dėjimu tarp kitų viešpatystės 
gaivalų ir sutaikys jų reitalus su 
rusų tautos reikalais. Juo grei- 
cziau bus jiems leista spaudinti 
save raštus lietuviszkai-lotynisz- 
koms literomis, juo didesnė isz to 
bus nauda maskolystės darbams 
Lietuvoje”.

Isz Amerikos.
Atmonyjimas ui išjuokimą.
Philadelphia, Pa. Viename 

isz czianykszczių teatrų perstaty
ta buvo teatrabszka farsa, užvar- 
dyta “McFadden’s Row of Fiala”, 
kurioj labai yra išjuokiami ai
riai- Kadangi ta pati farsa nese
niai buvo perstatyta jau New 
Yorke, tai Philadelphijos airiams 
buvo ji pažįstama, užtat susirin
kę į teatrę atsigabeno su savim 
supuvusius kiauszinius, agurkus 
etc., kuriais ir pradėjo aktorius

vaišinti, paleista net keletę ak- 
menių ir kai-kuriuoa aktorius ir 
ak to r kas sužeista. Da kas toks 
nkleido to r pėdę, kuri eksplioduo- 
uama sunkiai sužeidė muzikos di
rektorių. Paszaukta policija su
areštavo 18 ypatų už netvar
kę.

Kalnakasiu straikas pasibaigė.
Philadklphia, Pa. 9 balan

džio. ’ Tarp straikuojancsių yvai- 
riose kietųjų ir minkštųjų anglių 
kastynėse darbininkų ir kastynių 
savininkų Pennsylvanijos valsti
joj padaryta tapo sutartis ant isz 
lygų, maždaug prilaukiu kalna
kasiams. Tokiu budu apgarsinta, 
kad streikas visai užsibaigė. Se
natorius Mark Hanna, žinomas 
kapitlislas, apreiškė, kad nieka
da darbinkai ne pakeltų kovos 
priešą savo darbdavius, jeigu 
kiekvienam nesusipratime darbda
viai pirmutiniai pakviestų darbi
ninkus ant konferencijos ir steng
tųsi taikos keliais nesusipratimus 
užbaigti. Jis sako, kad tik isz- 
didumas ir paikystė kapitalistų 
esę priežastim tankiai įvykstan- 
czių streikų ir jų negeistinų pa
sekmių.

Dvasią mate.
Peru, Ind. Kelioliaa darbi

ninkų, dirbanczių naktį prie nu
kęsimo grabėa sėslia Muncie ge
ležinkelio, po kelis sykius pame
tę darbę išbėgiojo, tvirtindami, 
buk j fe matę netoli beklaidžio- 
janczię moteries dvasię. Išsu
kus darbininkai nuėjo į vietę 
dvasios pasirodymo ir atrado ant 
žemės keletę szilkinių šmotų mo
teriškų pelėdų. Pradėjo toje 
vietoj kasti ir netrukus iškasė 
moteriukę lavonę. Veidas jos 
buvo keliose vietose labai sudras
kytas ar supiaustytas, teip kad 
visai negalima pažinti,kas ji tokia 
butų. Turi būt koks niekszas ję 
nužudė ir czionai užkasė. Polici
ja įvykdė tyrinėjimus.-

Kova tarp fermeriu irulnkoriu.
New York, N. Y. Vietinių 

bravorų uvininkai, spircziai,šin- 
k ori ai ir restauracijų savininkai 
pakėlė boikotę prieez fermerius, 
neborėdauįi nieko daugiau nuo jų 
pirkti, kadangi susitarę fermeriai 
privertė legislaturę padidinti vi
siems uinkoriams ir karcziemnin 
kamrmetinę mokestį ant 400 dol. 
daugiau. Tas boikotas ant f ar 
merių skaudžiai atsiliepia, kadan
gi mvo žemdarbystės produktus 
jie daugiausiai galėjo parduoti 
New Yorko bravorams ir ditailiar- 
nėms, pienę-gi, sviestę, surius etc. 
pardavinėjo į restauracijas. To
kiu budu pamatė dabar fermeriai, 
kad jie patįs sau botagę nusivijo.

‘ Bankieriu uimuaze.
Shkrman, Tex. Tūlas Tl Sto

ne isz Texarkano nušovė ežia isz 
revolverio Commerce banko ka- 
sierių Ben Thomsonę. Susitikę 
juodu ant ulyczios išsyk pradėjo 
tarp švęs bartis, paskui iszsi 
traukė revolverius ir pradėjo ša u 
dytis. Thomsonui įsmigo kulka 
į'krutinę ir jis veik pasimirė.Juo
du yra giminaicziai,bet tarp abie 
jų nuo seniai buvo įsikerėję koki 
ten szeimymszki nesutikimai, kas 
galiaus ir perėjo į atvirę dviko
vą

I

Nuszautas.
Akron, Cal. Netoli nuo savo 

gyvenimo kaimynai rado lavonę 
suszaudyto turtingo gyyulių au
gintojo Jos. Meehano. Jau nuo 
seniai tarp jo ir kitų jo kaimynų 
virė kova dėlei ganyklų, teip kad 
pereitę gruodžio mėnesį jie net 
revolverius buvo į darbę paleidę, 
kur Meehan mirtinai sužeidė savo 
bicziulį Irvingę. Tai gi menama, 
kad Irvingo draugai prie progos 
jam už tai ataikeraziję.

Darbininku reikalauja.
Washinoton, D. C. Admiralss 

Walker aprokavo,kad prie nuka-' 
simoPanamos kanalo reikiada su
rinkti 30 tukstanezių darbininkų 
apart tų, kurie jau ten prie darbo 
randasi. Admiralas pataria randui 
reikalingus darbininkus parga
benti isz Chioų ir Japonijos, ka
dangi, anot jo, tų szalių darbinin
kai esę darbštus, pigus ir-ge 
iriausiai galį pakęsti to krašto 
k Ii matę.

Lyncho gudas.
Warren, Ark. Gauja įsiutu

sių baltveidžių sugavo ežia 
negrą Jobu Turner ir, nedavę jam 
nė žodžio ant iszsiteisinimo pa
sakyti, pakorė. Kas toks . mat 
apskundė jį, buk jis užpuolęs ant 
tūlos bęltveidės moteriesNeeley ir 
ję sužagęs.

Pleszikai.
Osmond, Neb. I czianyksztį 

State Security bankę nakties lai
ke įsilaužė keletas plėšikų J su

mieriu pašluoti iez kasos pinigus. 
Beskaldsni. jiems su pagelba dina
mito kasę, ant eksplioaijos balsu 
pribuyo panaktiniai detektival ir 
plėšai kai turėjo pabėgti, nespėję 
pagriebti buvusių kasoj 4500 do- 
liarų.

Laivai susimuMze.
New York, N.Y. Dėlei dide

lės miglos New Yorko prieplau
koj susimušė pribuvęs iš Costa 
Rica garlaiyis “Allegheny” su 
anglisaku garlaiviu ‘‘Merryvvea 
ther”. Garlaiviui Allegheny ta
po pramušta didelė skylė šone, 
teip kad jis tuojau pradėjo skęsti. 
Pasažieriai vienog likos visi iš
gelbėti.

Baisios viesulos.

Pereitos ssnvaitės seredę Ala- 
bamos valstijoje siautė baisios 
viesulos, kurios daugybę medžių 
išlaužė, triobas sugriovė, keletę 
desaimezių žmonių ir daugybę 
gyvulių užmušė. Geležinkeliai 
likos iszdrsskyti, telegrafų atul 
pai iszlaužyti teip, <ad visokie 
suainešimai perritraukė.

Ar tai gali būt teisybe?
Laikrasacziai pranešu, bu k tarp 

daugybės atkeliavusių įNevvYor- 
kę itališkų emigrantų randasi 
nemažas skaitlius pagarsėjusių 
jau šVo szalyj plėezikų, kurie u- 
mai ežia sutvėrę organizaciję su 
mieriu deginti triobas, ypatingai 
didžturezių, ir tokiu budu laike 
gaisrų pasipelnyti savininkų tur
tais.

Socialistai laimėjo.
Mište ANACONDA.MeNT., per 

paskutinius rinkimus viršininkų 
miesto majoru iszrinktaa lapo so
cialistų pastatytas kandidatas 
John Frinke. Be to socialistai 
išrinko da švo tris pastatytus 
kandidatus ant aldermanų ir vie- 
nę policijos audžię. Mieste Red 
Lodge, Mont. išrinkti tapo du 
socialistiški aid erai a n ai.

Bus Vokietijos vaidilai issd uo
tas.

Washwoton, D.C. Ant Vo
kietijos valdžios pareikalavimo 
New Yorke likos suareštuotas 
vokietis Auguet Raimer, kurs bū
dams Stettino miesto sekreto
rium, paszlavė iš miesto issdiny- 
czios 6 tukstanezius markių ir pa
bėgu į Amerikę. Jis bus Vokie
tijai iszdubtas.

Teip jau bus Anglijos val
džioms išduotas Robertas Per- 
cey Moffit, kurs Hongkonge pa
szlavė valdžiai 12 tukstanezių do- 
liarų. Su tais pinigais jis atvyko 
į Amerikę ir apsigyveno Portlau- 
de, Oregono valstijoj, kur vienog 
ant Anglijos valdžios pareikalavi
mo tapo suaresztuotas.

Mokytiniu streikas.
Madison, Wis. Po vadovyste 

mokyklų superintendento sunaus 
sustraikavo ežia trįs ezimtai 
augoslesniosios mokyklos moky
tinių, reikalaudami, kad lekcijos 
nesįtęstų ilgiau per pusę dienos. 
Superintendentui nenusileidžiant, 
jie įvykdė sumiszimus ant uly- 
czių, teip kad į jų tarpę turėjo 
net policija įsimaišyti.

Profesorius nusimovė.
CoLumbus, O. Czionai nusi

šovė “Ohio State” universiteto 
profesorius Ernst A. Eggers, vo
kietis 43 metų senumo. Priežas
tim tos patžudystės buvus neisz- 
gydoma liga, kuri jau kelinti me
tai jį kankino.

Gaisrai?
Terre Hautb, Ind. Balandžio 

8 dienę sudegė ežia didelis fabri
kas Terre Haute Shovel &, Tool 
Co. Pragaišties ugnis padarė 
ant 50 tukstanezių doliarų, ar
šiausiu vienog yra tai, kad sude
gus fabrikui keli szimtai darbi
ninkų neteko darbo.

Marshaltown, Ia. Czionai su
degė trioboe Iowa Central gele
žinkelio stacijos ir keliolika va
gonų. Ugnies padarytę blėdį ap
robuoja ant 40 tukstanezių dolia
rų.

Austin, Tex. Pereitos pėtny- 
czies naktį sudegė ežia katali- 
kiszka szv. Edvardo kolėgija. Bu
vo tai viena iš didžiausių miesto 
triobų ir ugnies padarytę pra- 
gaisztį aprokuoja ant 175 tukstan- 
ežių doliarų. Kolegijoj buvo į- 
taisyti teipgi mokytiniams gyve
nimai, įvykus ugnelei miegojo 
ežia apie 200 mokytinių, bet vi
siems pasisekė iš liepsnų pabėg 
ti.

Ezplloztjos.
Fort Waynb, Ind. Miestelyj 

Van West, O., lokomotyvų fabri
ke ekspbodavo garinis katilas. 
Ekspliozijos likos užmušti du 
darbininkai.

Isz darbo lanko.
Mahanot City. Pa. Czla- 

nykszcziose Maple Hill kastynė
se, priklauMncziose Philadelphia 
A Reading Coal Co., sustraikavo 
viri mulų varinėtojai, kadangi 
kastynių direkcija nenori duoti 
jiems prieš užbaigimę darbo 15 
minutų laiko mulams nukinkyti 
ir į tvartus suvesti. Mulų vari
nėtajame sustreikavus priversti 
yra švęsti ir kiti kalnakasiai 
skaitliujė apie 1500 žmonių.

Sh anokį n, Pa. Apie ui 
tuoni szimtai darbininkų, dirban
czių Minerel Company kastynėse 
buvo pasirengę streikuoti ant iš 
kovojimo sštuonių valandų darbo 
subatomis. Dabar vienog vėl 
užgyrė dirbti da po 9 valandas 
subatomis teip ilgai, pakol gin- 
czas nebus santaikos sūdo užriš

5 Wilkes Barbe, Pa. Strai-^ 
kas dirbanczių Freeland'o, She 
nandoah'io, Hasletoa’o, Pottsvil 
le'a ir Tomaųua bravoruose darbi
ninkų. kurs tęsėsi visę šnvaitę, 

švininkai 
darbinio- 
nuošim-

pasibaigė. Bravorų 
sutiko ant padidinimo 
kams makesties ant 6 
ežio.

5 Philadelphia, Pa. 
kastynėse Brooksville ir
Creek kalnakasiai pakėlė straikę, 
reikalaudami sutrumpinimo 
bo dienos subatomis.

Anglių
Slver

dar-

INZ
Lietuviszku dirva

Inz Lowell, Mma
Matydama lietuvių krutėjimę 

kituose miestuose, nutariau ir sš 
su mvo skatiku paremti musų 
tautiezkue reikalus. Savo vardu
vių dienoj aukauju 1 dol. į kan- 
kintiuių kasę, prie tu pakolekta- 
vęs tarp kitų švo ko brolių su
rinkau da |1.70, per kę pasidaro 
12.70, kuriuos pasiuucziu kankin- 
tinių komiteto kasieiiui. Czia- 
nykszcziai lietuviai mažai laik- 
rassczius skaito, todėl ir jų su
pratimus apie mu»ų tautiškus 
reikalus visai menkas. Man ren
kant aukas kankintiniams ne vie
nas klausinėjo, kas tie tokie kan- 
kintiniai yn, o paaiškinus, kad 
tai yra žmonės, kurie už lietuviš
kus darbus, už platinimę apšvie
timo tarp lietuvių pateko į mas
kolių nagus,tūlas davė atškymę: 
„kam, girdi, kiša nagus kur ne
reikia!” Jie mat gailisi paaukauti 
centę vargstantiems savo bro
liams, bet nesigaili nė dolerio pa
likti kareziamoj.

Csianykszcziuoae fabrikuose ko
vo 30 dienę sustraikavo apie 18 
tukstanezių darbininkų. Reika
lauja jie padidinimo mokestine 
ant 10 nuoszimczio. Fabrikų 
švininiai jokiu budu nenori dar
bininkams nusileisti, todėl neži
nia, kaip ilgai streikas prasitęs. 
Darbininkų organizacija yra tvir
ta, priguli į ję darbininkai yvai- 
rių tautų,- bet lietuvių, nors jų 
ežia yra ne mažas skaitlius, į uni
jas nedaug priguli. Mat lietu
viai, neskaitydami laikraszczių, 
neįgijo da supratimo apie reikalę 
vienybės ir organizavimosi. .

J. Paršėkas.

antai „Vyskupo Valancziaus Ju- 
bilėjaus Komitetas” savo prižadė
jimų visai nenori išpildyti. Kad 
tai yra teisybė, parodysiu faktu. 
Pradžioj gruodžio mėnesio 19Q2 
metų pasiuneziau V. Stagarui į 
Shenandoah iaiškę, praszydams 
prisiųsti man išleistas to komite
to knygas, kadangi ant jų iszlei- 
dimo ir sš prisidėjau su savo 
sunkiai uždirbtu doliarų būdams 
da Mahanoy City, Pa., ir kolekta- 
vau tam tikslui pinigas nuo kitų 
mvo tautiecaių. Ant to mano 
laiško ne tik »knygų neiszsiuntė, 
bet nė ątškymo jokio negavau. 
Pradžioj sausio szių metų rašiau 
kitę laiškelį, pranešdama, kad 
lauksiu atsakymo iki 15. vasario, 
bet ir vėl atsakymo nesulaukiau. 
Mano laiazkų įtalpa buvo tokia: 
„Meldžiu prisiųsti man prigulin 
ežias vysk. Valancziaus jubi'ėjinio 
išleidimo knygas. Vietoj szven- 

ir davatkų žyvatų, pr i siųs
kit man už tuos pinigus Genių 
Dėdę ir Daktaro papaškojimę 
apie smertį.” Nuo šio sykio 
žinosiu, kad kunigų užmanymams 
neviaada galima auksuti. Bet, 
žinoma, neužtenka ežia neaukauti, 
aš via gi reikalauju nuo Jubilė 
jmio komiteto, idant teiktųsi su 
manim atsiteisti, nes aš turiu 
nuo mano įmokėtų pinigų kritę, 
kuri kartais gali būt liudininku 
mano reikaluose su komitetu.

Teip-gi aUitzaukiu į Paryžiaus 
Parodos Komitetę, kurs savo lai
ke pagarsino per laikraszczių*, 
kad yra atspaustas parodos „Al
bumas”, kurį malonėcziau ir asz 
gauti. Aukų parodos reikalams 
aš surinkau rodos 19.20, kurias 
siuneziau į „Lietuvos” redakciję. 
Nepamenu tik, kokiuose nume 
riuoee buvo pakvitavimai. Au 
pats nuo savęi teip jau aukavau 
keletę centų, todėl pasitikiu, kad 
mano mis atsiliepime ne bus už

Įsi Paterson, N. Y.
Apsigyvenusių ežia lietuvių yra 

diktss būrelis, tik neseniai atke
liavusiam sunku juos visus suži
noti, kadangi gyvena jie labai 
iszsiskirstę po visas miesto dalis. 
Ant kiek patyriau,, mylinezių 
skaityti lietuviškus iairaszczius 
yra ne daugiausiai, „taradaikę” 
skaito keli, bet geresnių laikrasz
czių skaitytojų vos penki randasi. 
Apie szelpimę tautiszkų reikalų 
ezianykšeziai lietuviai nesirūpina, 
kadangi jų reikalingumo nesu
pranta. Pirmiau buvo ežia du 
geri tautiecziai, Andr. Varaszke 
viezė ir V. Jusaitis, kurie stengė
si, su pritarimu kitų savo draugų, 
kę nors naudingo nuveikti ant 
pakėlimo ezianykšezių lietuvių 
supratimo, bet gyvenimo sanly- 
goe neleido jiems ežia ilgiau ap
sigyventi: pirmasis, taigi Varasz- 
keviezė, iszkeliavoį Newarkę, kur 
nusipirko vslgomų daigtų krau
tuvę, antrasis gi, Jusaitis, iške
liavo ant uždarbių į New Yorkę; 
teip ežia ir pasiliko vėl viskas po 
senovei.

Tankiai girdime rugojimus.kad 
musų tautiecziai nesupranta vi
suomeniškų musų reikalų ir nie
ku neprisideda prie jų šelpimo, 
nieko tiems reikalams neaukauja. 
Bet klausimas, ar vieni musų 
prastuoliai nesupranta savo parei
gų, ar vien juos reikia kaltinti? 
Nevisada. Prisieina kartais pa
kaltinti ir prakilnesnius musų vei
kėjus ant tautiškos dirvos. Teip

Ignas Lapinskas, 
17 Montgomery sL, 

Pa tenori, N. Y

tvirtai ir vienodai. Ant minėto 
susirinkimo, po apssnekėjimui 
unijos reikalų, buvo diskutuęti 
teip gi reikalai busi nesi o tarp tau
tiško darbininkų kongreso Ny
derlanduose. Užgirta tapo reto- 
liucija, idant ant to kongreso bu
tų siųsti ir lietuviškų darbinin
kų reprezentantai, vienu isz A- 
merikoe, kitas iš Europos. Tam 
tikslui merginų unija paskyrė iš 
švo karos 6 doliarus. i

Balandžio 4 d. nulaikė mvo su
sirink imę “Lietuvos Supu Drau
gystė”, ant kurio teip jau buvo 
apaznekėti tarptsuti»zko darbi
ninkų kongreso reikalai ir apmo- 
kėjimui reprezentantų kelionės 
ksutų pasairta 10 doliarų. “Lie
tuvos Sūnų Dr-tė” takiais lietu
viškų darbininkų reprezentan
tais perstata iš Amerikos Dra 
Szliupę, iš Europos Daumantę.

Taigi nesnauskime, broliai, bet 
veikime, idant tas užmanymo bu
tų užpildytas. Rinkime aukš 
ir aukaukime, kad juoVeikiausiai 
surinkti ataakanczię sumelę ant 
apmokėjimo kelionės ir pragyve
nimo kaštų m reprezentan
tams ant to viso svieto letari- 
jata kongreso. Iki sziol tam tiks 
lui susirinko jau pusėtina suma 
isz škanezių - paaukavimų: 
Broeklyno ir New Yorko kriau- 
czių unijos paskyrė |50; mergi
nų unija 16; Lietuvos Hunų Dr-tė 
110; J. Naujokas |5; K- Mockus 
|1; Bostono Kliubas |9; K. Rul- 
kui |2. Iš viso 83 doliarai. Lai
kas bėga, tadėl turime pasirupin 
ti, kad kuogreicziausiai butų su
rinkt* užtektina tuma ant isz- 
siuntiino reprezentantų.

, K. Balcziunas.

kariais da ir su durtuvu gauna į 
paszonę. Valdžia tų žmogžudžių 
nebaudžia, bet da pagiria. Taigi 
kad nuo panašių nepriimnumų 
apsisaugoti, grjžtsntiejie į Lietu
vę geriausiai padarytų, jeigu iš 
siimtų nuo rusiško konsuiio pa- 
grįžimo pssportę, kurs viši ne
brangiai atsieina. Gali gauti to
kį paszportę už 5 rublius. Ra 
siszko konsolio ofisas New Yorke 
yra ponr. 17 State sL, netoli nuo 
senojo Castle Gardeno prie Bstte 
ry parko. Paszportę lengva gau
ti, kadangi maskolius pinigus 
mėgsta ir nesibrangins.

J. Naujokas.

Isz visur,

voliucijiszkų idėjų tarp mvo pa
valdinių kareivių. Suareštuo
tųjų namuose buvo padaryta kra
ta, kur surasta daugelį revoliuci- 
jiszkų atsiszaukimų ir brošiūrų. 
Rodą iki sziol revoliucijiszkas ju
dėjimas platinosi daugiau tarp 
prastų kareivių ir civiliškų žmo
nių, dabar gi pasirodo, kad tuo 
judėjimu užkrėsti yra iraugštes- 
ui kariaunų oficierai.

Isz Hoboken, N. J
„Po amžių penkių, po kebonių 

klaikių atgims tarp skausmų mu
sų brangi tėvynė”, —gieda musų 
garsus poetas Maironis. Tie jo 
pranašaujanti žodžiai rodosi pra
deda išsipildyti, kadangi mato
me, kaip tu per ilgus amžius 
miegojęs lietuvis šiandien prade
da isz miego pakilti. Ne kartę 
šankiai nusidirbę*, parėjęs namo 
tr paėmęs knygelę į renka* skai
tau apie darbus garsių Lietuvos 
vyrų, kurie ant pakėlimo mvo tė
vynė* nerigailėjo nė triūso, nė 
vargo, už kę buvo uvo priešių 
persekiojami ir kankinami. Dir
bo jie, bet nežinojo, ar jų darbai 
atneš kada pageidaujamę vaisių. 
Dabar vienogdalykai virto kitaip. 
Spėkos musų puididino ir mes 
lengviau šiokį ar kitokįtautiškę 
darbę atliekame. Tę geriausiai 
paliudija musų „Susivienyjimu 
L A.”, kure paskutiniame laike 
pradėjo spareziai augti, kadangi 
musų breliai juotoliau, juo labiau 
praaiblaivo ir pradeda suprasti 
naudę bendro darbo. Akyvaizdo- 
je to, kam-gi ne linksma darbuo
tis ant tautiškos dirvos? — Ne 
bent tam, kurs butų visai užmir 
szęs mvo szalį, kurioj gimė ir au
go. Nors ir uita šalis yra 
mums smagi, bet vis gi tai ne 
musų tėvynė: ne tie laukai.ne tie 
gojai, ne tie upeliai, kurie m<is 
jaunose dienose linksmina Nora, 
teisybė, vargingas buvo ten musų 
gyvenimas, — bet kur rasi tę sza
lį, kurioj vargo nebūtų?

Tuo tarpu musų „Susivienyji- 
mas L. A.” pasididino da viena 
nauja kuopa. 15 dienę kovo su 
■sauktas buvo svetainėn 
Heli susirinkimas, ant 
tapo sutverta S. L. A. 
Prisirašė į ję ant sykio
riai. Ant to susirinkimo buvo 
padaryta teip gi mesliava ant 
musų tautiszkų reikalų, isz ko su 
sirinko |1.30. Toliaus rengiama 
sutverti da Tėvynės Mylėtojų 
Dr stės kuopę ir pagalbinę drau- 
gy®tfr

Kapitalistų Giltinė.

tik 
nuo 
yra 
du

J Holandijoj ant visų geležin
kelių ir laivų linijų pereitos ian- 
raitės panedėlyj apgarsintas likos 
abelnas darbininkų streikas. Am
sterdame ulyczių geležinkeliams 
sergėti nuo straikierių užpuolimų 
pakviesta tapo kariauna. Saiuo 
streiku dsrbininkai nori iškovoti 
visiems tarnaujantiems ant gele
žinkelių darbininkams, te i p-g i 
vagonų ir laivų krovėjams, geres- 
nias darbo Mnlygas, ypatingai gi 
jie nori priversti valdžias panai
kinti užgirius neseniai į-tatymus 
prieazai streikus. Prie šio strei
ko, jeigu valdžios urnai darbinin
kams nepasiduos, žada prisidėti 
taipjau ir kitų pramonės szakų 
darbininkišos organizacijos. Rot- 
terdame sustraikavo uosto darbi
ninkai, važnyczios ir visi kiti tu- 
rinti kok^nors ryšį su transpor- 
tacijoa judėjimu. Jie teipjau 
nori priversti valdžię atšaukti 
savo užgirius įstatymus prieazai 
streiku*. Geležinkelių linijų už
vaizdas stengiasistreikielių vietas 
papildyti neprigulincziais į orga 
nizacijas darbininkais, bet takių 
nedaug ats randa, priegtam ir ps- 
tįs straikieriai stengiasi skebsų 
neprileisti, teip kad antai pereitę 
utarmnkę iš Amsterdamo galėjo 
iškeliauti vos vienas trūkis, ir 
tai po aštria kariaunos šrgyba.

| Baselyj, Szveicarijoj, įvyko 
smarki kova tarp straikuojanezių 
skaitliuje 2500 mūrininkų su no
rinčiais užimti jų vietas nepri- 
gulincziais į darbininkiškas or
ganizacijas skabiais. Į tę kovę 
įsimaiszė policija, bet darbininkai 
pavaišino policijantus akmeni
mis ir nemažai jų sužeidė. Į muš
tynių vietę dabar valdžia pasiun
tė net septynis kariaunos skyrius 
tvarkai daryti.

| Atplaukęs į New Yorkę iš 
vidurinės Amerikos garlaivis 
“Allegheny” praneša, kad 22 d. 
kovo Kolumbijoj iszsiveržęs senas 
vulkanas Tierra Firma. Gulintis 
netoli nuo vslkano kaimas Tisjo 
likos visai išsiveržimų išnaikin
tas, prie ko su virszum šimtas 
žmonių prsžuvo. Naktį į 24 ko
vo vulkano liepsnos aiškiai 
matomos nuo plaukianczių 
szalį laivų tolumoj apie 60 
lių.

buvo
pro

my-

Madison 
kurio ir 

kuopa.
22 sęna-

Iš Brooklyn’o, N. Y.
Balandžio 3 dienę laikytas bu

vo skaitlingas susirinkimas dir
banczių prie kriauezių merginų 
unijos. Smagu yra matyti, kad 
lietuviszkos darbininkės nepasi
lieka užpakalyj nuo vyriszkių sa
vo sandraugų, kad jos teip jau 
suprato reikalę vienybės ir orga
nizacijos kovoje už pagerini mę 
mvo gyveno Mnlygų. Tame da 
lyke jos pralenkė net czianykš- 
czius lietuviškus kriauezius, ku
rie po keletę sykių buvo susior
ganizavę ir kas sykis vėl pakrik
davo, tik dabar jau drueziau lai
kosi. Merginų gi unija nuo pat 
savo susiorganizavimo laikosi

1

Iš Harrison, NJ.
Kuomet kitų mieatų lietuviai 

darbuojasi ir kruta ant tautiškos 
dirvos, tai czianyktzcziri musų 
tautiecziai viši atžagariai eina, 
prie abelno krutėjimo jie ne 
neprisideda, bet da šalinasi 
jo. Iš lietuviškų b-anierių 
ežia viena* karcziamnihkas,
pardavinėtojai valgomų daigtų ir 
vienas cukrinių pardavinėtojas. 
Neužilgio žada da vienas lietuvis 
uždėti duonos keptuvę. Visi mi
nėti biznieriai aavo biznyje pasise
kimo neturi, kadangi f perdaug 
ežia yra žydelių su takiais jau 
bizniais, o lietuviai mėgsta via la- 
b au su žydais reikalus turėti.ne- 
gu au savo t lutiecziais. Nore žy 
daa įbruka viši prastę tavorę, tai 
vis sako, kad pigiau pas žydę, ne
gu pas knksacziooį, nors nupirk- 
tę tavorę kariais' i reik tuo
jau laukan išmesti, bet tai vis 
nieko: pigiai pirktas!’ Neseniai 
atvyko iš Palereono vienas lietu
vis ir nusipirko ežia nuo tūlo len
ko mėsinyczię?j Kadangi jis rei
kalaujantiems davinėjo mėsę ant 
knyguczių, tai tūla lietuviška 
gaspadinė A. Z—nė užsimanė 
nauję biznierių apgauti. Išėmus 
per dvi sanvaiti mėsos ant kny 
guczių sau ir savo burdingienams, 
kurių daugybę laiko, pagalios vi
sai mėsininkui neužmokėjo, bet 
surinkus nuo burdingierių pini
gus, neva mėsininkui užmokėti, 
pakėlė namie balių, ant kųno ne 
stokavo nė alsus, nė degtinės, nė 
girtos gatpadinės. žinoma, dėl 
tų poros deszimczių nunėštų 
štarninkui doliarų tas nenubtn- 
krutys, bet ne pralobs nė nusuku 
si jam jo pinigus gaspadinė. Nie
kiausiu vienog dalyku yra tai,kad 
vienas negražus paveikslu pagim
do kitus, kartais da niekesnius, 
priegtam sztarninkai pradeda 
neištikėti ir geriem.*, žmonėms ir 
ateako ant toliaus kreditę, kurs, 
ypatingai biedniems žmoneliams, 
kartais yra gana reikęhngas.

Burdingierius.

Isz PhiladelpiUjos, Pa.
Musų mieste, 1901 m. buvo su

sitvėrusi teatrališkoji kuopelė, 
bet tajai pakrikus, pas kas:erių 
likos josios pinigų $1.50. Mes, 
keliese tas kuopelės sęnariai susi
ėję sutarėme tuos pinigus pavesti 
ant kokio nors tautiško reikalo 
ir paskyrėme šelpimui mokslan 
einanczių. Taigi prisiuneziu 
tuos 11.50 į „Auszros” draugy
stės kasę. V. D.

| Francuzijoe parlamente Pa
ryžiui likos isz naujo pajudinta 
Dreyfuao byla. Pajudino ję so
cialistų pasiuntinys Jaures. Jis 
tvirtina, kad buvęs laike antro- 
s os Dreyfuso bylos karės ministe- 
ris Cavaignsc panaudojęs, kaipo 
liudyjimę Dreyfuso kaltės, raszy- 
tę neva vokieczių ciecoriaus Wil- 
helmo Iaiškę, nors gerai žinojęs, 
kad tas laiškas buvęs sufaisuo- 
taa. Toliaus J suręs užmetinėja, 
buk Cavaignac užslėpę* rašytę 
jam geoerelo Pellieux Iaiškę, 
kuriame tas generalas iszreiškia 
saro pasipiktinimę dėlei falezavi- 
mo dokumentų priešai Dreyfusę 
ir todėl nuo aavo tarnystoe ka
riaunoje rezignuoja. Dėlei tokių 
Jaures užmetinėjimų ministerijos 
rodą nutarė išnaujo tę bylę per
kratinėti, paskirdama tam tikslui 
viši bešaliszkas ypatas 
mis.

sud^o-

| Vokietijos ciesorius pagarsi
no įsakymę, kunuomi 
kariaunų vireaininkams, oficie 
rems ir unteruficierams uždrau
džia brutaliszkę apsiėjtmę su sa
vo pavaldiniais, ypatingai gi su 
paprastais kareiviais. Iki sziol 
mat vokiszki oficierai be jokios 
bausmės galėjo spardyfcivkareivius 
kojomis ir nykszcziais^panoses 
badyti, juo labięu, kad papras
tam kareiviui net pasiskųsti buvo 
uždrausta. Nuo ezio-gi laiko už 
blogę p * ii ei gimę su savo pavaldi
niais oficierai bus aštriai baudžia
mi.

visiems

Daugelyj universitetiniųmie- 
Išpanijoj, dėlei biauraus

! 
stų 
voldžių pasielgimo su studentais, 
maisztai ne tik ?' nesiliauja, bet 
kasdien vis grėsmingesnį pobūdį 
priima. Sumišimai šalies sostą- 
pilyj Madride ypatingai smarkus. 
Prie maištininkų prisidėjo dau
gelis darbininkų, daugiausiai dir
banczių tabako fabrikuose, ir 
vaikšcsiodami miesto gatvėmis 
karts nuo karto dręsisi įsukau ja: 
„Ssalin su Bourbonais!’’ 
nijos karalisska giminė) 
gyvuoja respublika!”

(Išpa- 
ir „Te-

180

kad

| Iš Lisaabono, lšpanijoj,pra- 
nesza, kad mieste Oporto karei
viai 18-to infsnterijoa regimento 
pakėlė maištą, manydami, kad 
valdžia nori juos išgabeni’ snt 
tarnavimo į portugališkas kolioni 
jas Afrikoj. Kareiviai laiko ap
gulę visas k■ tarmes ir grasinanu- 
szauti kiekvienę oficierę, kurs no
rėtų prie jų apgultų kazarmių 
prisiartinti.

| Bielgradė, Serbijoj, dėlei tū
lų žmonėms nepatinkamų polici
jos pedavadyjimų gyventojai su
darė triukszmingas demonstra
cijas, iš ko užgimė musztynėa 
demonstrantų su norėjusia juos 
išvaikyti policija. Du demon
strantai ir du policistai likos už
mušti, sužeistų-gi atsirado labai 
daug.

| Pareina žinios, kad 8 dienę 
balandžio mieste Nižmi '2 
rod, Maskolijoj, užgimė dideli 
darbininkų maištai ir kova su 
policija. Policijai į pagelbę pri
siųstas tapo kariaunos skyrius, ku
riam paliepta szauti į darbinin
kus. Apie trisdešimt darbinin
kų užmušta ir daugiau negu 
szimtę sužeista.

| Morrokoj apie 4 tukstancziai 
arabų užpuolė ant tvirtynės Fra- 
jana ir po trumpos kovos su sul- 
tano kariauna ję įėmė. Priegtam 
aplinkinėse Ujda įvyko smarki 
kova maištininkų su sultano 
riaunoms, kurioj krito apie 
žmonių.

| Telegramai pranesza, 
mieste Cantaų, Chinuošė, balan
džio 11 dienę įvyko baisi eksplio- 
zija viešzpatysUa parako fabrike. 
Ekspliozijos užmušta 1500 žmo
nių.

Pasargą grįžtantiems į 
Lietuvą-

Grįžtantiejie į Lietuvę tankiai 
skundžiasi ant sunkumų, su ko 
kiais yra suriestas persigriebimas 
per maskolių rubežių^ * Neminint 
tai, kad reikia vedėjui per rube- 
iių brangiai užmok ė Ii — kartais 
po 10 ir daugiau rublių,bet ne sy 
kį priseina da ir su kokio vokie- 
ežio kiaulėmis ’ tvarte, patupėti. 
Kartais vėl sugavę parubežiniai 
sargai keleivį sumuša^itima pini
gus, kokius buvo dirbdama sun
kiausius darbus sutaupojęs, arba

| Rusiszkas studentas
Goetz, kurs, po užmušimu minis 
terio Sipiagino, buvo į Italiję pa
bėgęs ir ežia pasislėpimo jieszko- 
jo, dabar tapo Italijos valdžių iš 
savo šalies išvytas. Mat kas 
toks paleido gandę, buk Goetz 
esęs vadovu suokalbio, sudaryto 
ant caro gyvasties, ir laukęs tik 
atsilankymo caro į Italiję, idant 
jį ežia lengviau nužudyti.

Michail

|| Peterburge (Rusijoj) suareš 
tuoti likos du artilerijos oficierai, 
kuriuos kaltina už platimmę re-

Atsargiai, r
Pajieškant savo giminių ar 

pažįstamų per laikržszczius atsi- 
szaukia netikri giminės, bet apga
vikai. Viens lietuvis iš Thorpo 
pajieszkojo mvo uošvio. Sztai 
ir atrašo iš New Yorko netik
ras uoszvis ir prašo pinigų ant 
tikieto. Skundžiasi suvargęs 
esęs ir be darbo. Kada jam buvo 
duotas klausimu, pasakyti var
dus dukterų, tai jau daugiau ne
rašė. Paskui buvo sužinota, kad 
jieazkomasis uouvisgyvena Pitta- 
burge, ir klausė ar reikia pagel- 
bos.

Seniau viens lietuvis iš Chi- 
cagos jieszkojo brolio, ir gi iš 
New Yorko atsišaukė apgavikas 
— brolis, reikalaudamas pinigų 
ant tikieto. Kada jieškotoju 
paprašė pasakyt motinos vardę, 
tai apgavikas neatsiliepė, o tikras 
brolis buvo viui kitur. Pajieš
kant reikia būti atsargiems, ne
siųst pinigų ant pirmo laiško, 
bet užklausti tokių daiktų, kurių 
svetimas nežino, vardus giminių 
gal atmįti, jeigu kaimynu buvo, 
užtai reikia užduoti painius klau
symus, kurių apgaviku neįspės.

F. Mikolainis.

Kas negavo?
Kas negavo musų katalio- 

go knygų, pavinčiavonių,gro- 
matoms popierų,7guminių li
terų, drukuojamų mašinų ir 
tt. teiksis atsišaukti, o kiek
vienam prisiusime dykai. 
Rąžyk tuojaus ir adresuok:

A. Oszlewski,
924 38-rd. St., Chicago,IlL 

Station 60.
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Žandarai tuojau -t C 

bui už rankų ir toaei* j 
nesiprieesiodams, JU f 
liavo vėl miesto uly< zl 
liaus atsirado ant lau | 
apie du kilometru ui f 
darai paleido jį, o * 
tarė:

— Keliauk dabai į 
neša, tik žiūrėk, k. r 
man į akis nepakliut I 
ri pažinti kas sš t

Jokūbas, nieko nt I 
keliavo toliaus,viši i 
kurlink eina. Ėjo ti į 
beriainį vklando-t, I 
teip apkvaitęs, kad j I 
niekę, nemislijo.

Eidamas pro tulu« r 
gu suuodė barszczių i 
veržiantį pro pušiai Į 
langę. Kvapas. La- 
svaigino, ir jis austoj i

I-
Tame akies mirks f 

baisų alkį, kurs de? I 
vidurius be pasigai 
simylėjimo.... t I 
dės, kad jau nieks j 
nepasilieka daryti, > k 
ant ta namelio, į- i I 
ir.... --

Suriko visa gerk h

— Po vel.nių! « 
riu-gi kę nors gaut:

Ir pradėjo isz vi
sti į duris su pagali > 
dsms vienog jokiu 
vidaus, sudavė da si.- 
dams: "4 __ 1

Ei! Ar yra 
Atidaryk! - - -.

Nieks nė m 
prisiartino prie lang 
jį. Suspaustas vid . 
tuvės kvapeeis jpra 
laukan ir mušė jau

Jokūbas vienu 
rė viduj. Stalas 
tas staltiesėmis.

. tojai, kurie dabir 
ant mišių išėję,
beverdant visus pi | 
mėsę ir gerai ųžti ini-i 
daržovių. Szviež; į 
palas buvo padėtas -I 
tarp dviejų bonkų, I 
jau rodėsi pilnos.

Jokūbas pirm au i 
prie duonos ir laužė ■ 
kiu įnirtimu, tartu: f. 
smaugtų. Laužė ir į 
liais kęsniais, gre: » 1. 
krimtydams. Gi .

tu
L
i

kėlė dangtį nuo pi I 
šakute* ir ieztrack I 
šmotę. Prifeigra K 
morkų, cibulių, kie> r 
tilpo. Pasidėjęs \ 
atsisėdo, mėsę į B 
perpiovė ir ėmė va L 
vo namuose. Visę I 
suvalgęs, prie ta n* f I 
vių ir duonos, uie n | 
dėl atsikėlė nuo at ** 
paėmė vienę bonk^ r

Pripylė stiklinę 
Buvo degtinė. T . t" 
tinė jug sušildo, 
sujudina, o po tie 
ant azalrzio ir alk:

Gėrimas jam la! 
dangi jau nuo šen 
rigs ves. Pripylė 
vėl vienu mauku >- 
valandėlę paridai. j 
gu, teip linksma, t F 
tų iš naujo ant sv

Valgyti via da , 
kęsnį votnliavo bi I 
lengvo, nesiskubin -L- 
duonę vis rašale p 
Jo kūno oda parsr 
dėjo kaisti, ypač 
Kraujas smarkiai ; |

Bet sztai tolinu .j. 
varpelis. Buvo ta I 
miszios baigia-, 
labiau inatiktm ne 
tam instinktui, k u 
landoj tarnauja k 
tvėrimui, — p;, 
nuo stalo ir sukim 
Menių duonos liku 
degtinės bonkę, p 
lango ir žvilgter j

Ant vieškelio d į 
gaus nesimatė. 1 - 
pro langę ir predė;

mis į eunezię ne |

Jautėsi smagiu, 
užganėdintu viski. . 
rė, ir teip vikriu, 
per laukus galėju i ■ 
ras šokinėti nė re 
lytėdams.

Atsidūręs girioj



Valkata.
Parute Guy de Maupessant. 

^(Pabaiga.)

Žandarai tuojau stvėrė^ Joku 
bet už rankų ir iszsivedė. Visai 
nsaspriesaindams, jis ramiai žirg- 
liavo vėl miesto ulycaiomis ir ga
liant atsirado ant lauko, lazėjus 
apie du kilometru už miesto, žan
darai paleido jį, o vyresnys's jų 
tarė:

Keliauk dabar sau kur akįs 
nesaa, tik žiūrėk, kad daugiau 
man į akis nepakliūtum,jei neno
ri pažinti kas aš esmi.

Jokūbai, nieko ne*t*akydams, 
keliavo tolinus,visai nemęstydams 
kurlink eina. - Ėjo teip gal apie 
bertainį valandos, bet buvo 
teip apkvaitęs, kad jau Viši apie 
niek? nemislijo.

Eidamas pro tųĮus namus, štai 
gu suuodė barssezių kvap?, besi
veržiantį pro pusiau atidaryt? 
langę. Kvapas tas visai jį ap 
svaigino, ir jis sustojo kaip stul
pas.

Tame akies mirksnyj pajuto jis 
baisų alkį, kurs degino ir draskė 
vidurius be pasigailėjimo, be su- 
simylėjimo.... Valandėlę ro
dės, kad jau nieks jam daugiau 
nepasilieka daryti, kaip užpulti 
ant to namelio, įsilaužti į vidų 
ir,...

Suriko visa gerkle:
— Po velnių! sziuo sykiu tu

riu-gi k? nors gauti!....
Ir pradėjo isz visos spėkos bei 

sti į duris su pagaliu. Negau
dama vienog jokio atsakymo iš 
vidaus, sudavė da smarkiau, rėk- 
dams:

— Et! Ar yra ten kas?.... 
Atidaryk!....

Nieks nė nekrust. Tada 
prisiartino prie lango ir atidarė 
Jjį. Suspaustas viduj sziltas vir
tuvės kvapsnis pradėjo veržtis 
laukan ir muszė jam į veidę.
f Jokūbas vienu asiaeliu atsidū
rė viduj. Stalas buvo uždeng
tas staltiesėmis. Namų gyven
tojai, kurie datnr turi būt buvo 
ant mišių išėję, paliko namie 
beverdą u t visus pietus, skani? 
mės? ir gerai užtrint? sriub? isz 
daržovių. Sz vi ežios duonos ke 
palas buvo padėtas ant pryžiedos 
tarp dviejų bonkų, kurios teip 
jau rodėsi pilnos., j

Jokūbas pirmiausiai puolėsi 
prie duonos ir laužė kepai? su to
kiu įnirtimu, tartum jis žmogų 
smaugtų. Laužė ir valgė dide
liais k?sniais, greit ii, rijo nesu- 
krimtydams. Gailaus mėsos 
kvapsnis atkreipė jo atid?. Nu
kėlė dangtį nuo puodo, įkiszo 
šukutes ir ištraukė didelį mėsos 
szmot?. Prisigraibė»da kopūstų, 
morkų, cibulių, kiek tik į bliud? 
tilpo. Pasidėjęs visk? ant stalo, 
atsisėdo, mės? į keturis^ dalis 
perpiovė ir ėmė valgyti, tarsi sa
vo namuose. Vis? beveik mės? 
suvalgęs, prie to nemažai daržo
vių ir duonos, uis manė gerti.To
dėl atsikėlė nuo stalo ir priėjęs 
paėmė vien? bonk?.

Pripylė stiklinę ir paragavo. 
Buvo degtinė. Tuo geriau. Deg
tinė jug sušildo, krauj? gyslose 
sujudina, o po tiek daug dienų 
ant szalrzio ir alkio tas labai tin
ka. Išgėrė.

Gėrimas jam labai patiko, ka
dangi, jau nuo seniai tokio nebuvo 
ragavęs. Pripylė vėl stiklelį ir 
vėl vienu mauku isztusztino. T? 
valandėlę pasidarė jam teip sma- 

, gu, teipdinksma, tarytum jis bu
tų isz naujo ant svieto užgimęs.

Valgyti vis da nepaliovė, bet 
k?snį votuliavo burnoj jau' isz- 
lengvo, nesiskubindama, prie to 
duon? vis rašale pasimirkindams. 
Jo kūno oda paraudonavo, pra
dėjo kaisti, ypacz kaito kakta. 
Kraujas smarkiai plakė.

Bet sztai tolumoj suskambėjo 
varpelis. Buvo tai ženklas, kad 
miszios baigiasi. Pasiduodama 
labiau inztiktm negu baimei, — 
tam instinktui, kurs pavojaus va
landoj tarnauja kiekvienam su
tvėrimui, — paszoko Jokūbas 
nuo stalo ir sukimszęs į vien? ki
šenių duonos likuczius, į kit? — 
degtinės bonk?, prisiartino prie 
lango ir žvilgterėjo į vieszkelį.

Ant vieškelio da jokio žmo
gaus nesimatė. Iszszoko todėl 
pro langę ir pradėjo bėgti, bet ne 
vieškeliu, tik laukais ir pievo 
mis į esancaię ne perdaug toli gi
ri?. .

i Jautėsi smagiu, tvirtu, linksmu, 
užganėdintu viskuo tue, k? pada
rė, ir teip vikriu, kad bėgdama 
P«r laukus galėjo tiesiog per.tvo
ras šokinėti nė rankoms jų nėpa- 
lyl ėdama.

Atsidūręs girioj isztraukė bon-

k? i»i kuieniam ir eidama pradė
jo >as joe gerti. Gėrė dideliais 
gurkšniai*. valandėlės vie 
nog ėmėjam galvasuktis,akį* pa* 
sidarė miglotos, kojos pradėjo 
linkti. Bet jam buvo linksma ir 
jis pradėjo balsiai dainuoti:

Po girelę vaikucaiojau.
Žemuogėles rankiojau, 
E!..........

Ėjo dabar per tankiai suiėlusias 
minksztas, drėgnas samanas. Dė
lei teip minksato kauro, koks jam 
po kojų klojos, užėjo jam ypatin
gas, vaikūzkas noras pasirago* 
iiuoti.

Pasibėgėjo, susisuko į kamuolį 
ir vituksat! per galvp. Atkarto
jo tai kėlėt? sykių, nepaliaudama 
tarpais, tarp vieno ragoiigus ir ki
to, dainuoti:

Po girelę vaikncaiojau. 
Žemuogėles rankiojau, 
E!..........

Teip beeiragoiiudams staigu at 
aidurė ant kfanto gilios ravynoe, 
kurios gilumoje pamatė besiarti- 
nanczi? merg?, turi būt tarnaitę 
iss arty m o miestelio, kadangi ant 
pasvertų ant peczių naszczių ne- 
szė du pilnu viedru pieno.

Pritūpė, kad jo nepamatytų, ir 
ėmė laukti. Akį* jo ėmė blizgė
ti kaip szuns, kada tas pajunta 
pauksztį.

Pamatė vienog jį,pakėlė augsi 
tyn galv? ir, nesusilaikydama 
juokais, riktelėjo:

— Ar tai tamstėlė teip links
mai ežia priesz valandėlę daina
vai?

Jokūbas nieko neatsakė, bet 
szoko, it katinas, į ravynos gilu
mu, nežiūrint ant to, kad jos 
kiantai buvo augszcziau per sieks
nį-

Pamaezius netikėtai jį priesz 
save, merga riktelėjo:

— Dievulėli! kaip iszsigan- 
dau!....

Bet jis jos neklausė. Buvo gir
tas, įsiutęs, apimtas dabar kitokio 
geismo, arszesnio negu alkis. Į 
kailęs nuo degtinės, apimtas nie
ku nesulaikomų geidulių vyro, 
kuriam per czielus du mėnesiu 
visko stokavo, o kurs bui?b^ jau
nas, karsztas, degaątis visokiais 
geiduliais, kokius tik gamta ap
teikia tvirt? patino organizm?.

Merga pasenku žingsnį atgal, 
iszsigandus i«zkreipto jo veido, 
deganezių akių, pusiau atidarytų 
lupų ir isztiestų į j? rankų.

Stvėrė j? už peczių ir, netar
dama nė žodžio, parbloszkė ant 
žemės.

Viedrai iszpuolė jai isz rankų ir 
nuriedėjo szalic, užliedami vis? 
pienę. Merga pradėjo rėkti, bet 
susipratus, kad isz riksmo jokioe 
naudus nebus, į pagelbę jai nieks 
neateis, o prie to matydama, kad 
užpuolikas visai nemislija jos 
smaugti, nutilo ir nes i priešinda
ma pasidavė jam; net nė nepyko 
perdaug, juo labiau, kad vaikinas, 
kaip tai sako, buvo tvirtas, gra
žus, nors ir ne visai mandagus.

driekdama ant žemės sunki? ir 
liudn? rudens prieblandę.

Už pusės valandos įėjo į mies
telį.

Visos durįs buvo atdaros, ka
dangi jau visi gyventojai žinojo, 
kas atsitiko. Į įširdę kaimiecaiai 
ir kaimietės norėjo pamatyti žan
darų vedam? nieksi? ir, jeigu ne 
k? k it? arazeenio jam padaryti, 
tai bent iazkolioti, apazmeižti,tar
tum kad jia kiekvienam jų k? nors 
pikto padarė, kiekvien? apvogė 
ar kiekvien? moterį sužagė.

Kolio j mai ir įžeidimai prasidė
jo veik nuo pirmų namų ir nepasi
baigė-net iki paežiam vabeziaua 
•udo butui, kur vaitas teip jau to 
piktadario laukė, turėdama dabar 
jį pilnai savo rankose.

Da iaztolo pamatęs Jokub? vai
tas riktelėjo:

—- Aal bicziuli.... Kaip ei
nasi?!....

Įsa džiaugsmo vaitas net rankas 
sau trynė.

— Asą tuojau sakiau, kaip tik 
jį ant kelio pamaeziau! — kalbė
jo vailsa, po ko, su da didesniu 
pasigėrėjimu, pridūrė:

— Palauk tu.ledokel.. Dabar 
jau tu man isz nagų neiaakliusi. 
Patupėsi dvydeazimt metelių kri
minale! ..

Vietines Žinios.
— Rinkimai miesto virasinin- 

kų šįmet buvo gana triukšmin
gi. Politikieriai visokios spalvos 
smarkiai agitavo už savo partijų, 
kandidatus ir nesigailėjo nė alaus, 
nė kiszių, nė gražiausių prižadė 
jimų minioms, kad tik įgyti jų 
balsus ant savo naudos. Pažy
mėtinas prie to dalykas, kad ir 
tūli prakilnesni lietuviai, inteli 
gentai, szeip prisilaikantiejei 
priešingų senoms partijoms po- 
litiszkų idėjų,priesz rinkimus pri 
siplakė pne balsus medžiojanczių 
politikierių ir, patikėję jų priža 
dėjimams gorų “jobų’ , ant susi
rinkimų įeidinėjo savo iškalbu
mo feuerverkus ant apdumimo a- 
k:ų susirinkusiai sermėgių gaujai. 
Tuszti, kvaili, tabaku žiupsnio 
neverti politikieriai, sudemorali- 
jtuoti iki paskutiniausiam laips 
nius, užsimerkę ant vieko to, kas 
žmogų daro žmogumi, besivyda
mi vien paskui doliar? pataiko 
mat demoralizuoti visk?, su kuo 
tik susiduria. . Rinkimų pasek 
mės — kaip paprastai: kiti lai
mėjo, kiti prakisso. Miesto ma 
joru likos aprinktas tas pats, ir 
tai jau ant ketvirtos tarnystes, 
demokratas Harrison, nežiūrint 
ant to, kad laike savo ikisziulai- 
kinio viešpatavimo jis absoliu
tiškai nieko gero miestui nepa 
darė. Miesto užveizdan tapo iš
rinkti nauji : 17 republikonų, 16 
demokratų, 1 isz neprigulmingos 
demokratų partijos (lenkas Jos- 
wiakowski) ir,pirm? sykį daChi- 
cagoj, 1 socialistas William 
Johnson isz 33 vardos.

Kada vienog atsikėlė ir pamatė 
išbetę vis? pienę, pagavo j? ap
maudas. Nutraukus nuo kojos 
medinę klumpę puolėsi ji dabtr 
pati ant savo užpuoliko, grasin
dama jam tuojau galv? suskaldy
ti, Jeigu neužmokės už pienę.

Bet jis, truputį iszsipagiriojęs 
persigandęs papildyto savo dar
bo, leidosi bėgti tolyn, kuomet 
merga pradėjo leidinėti į jį akme
nis, kurių nevienas jam į nugarę 
kliuvo.

Bėgo ilgai, greitai, pakolaik vi
siškai pailso. Kojos, lyg nulū
žę, pradėjo linkti, akįs visai apte
mo, užmirszo apie visk? ir mislyti 
jau negalėjo.

Padribo pu artimiausiu me
džiu ant samanų ir užmigo.

Kaip ilgai miegojo, nežino. 
Kažinkas pradėjo jį smarkiai tęsy- 
ti, ir jis pabudo. 'Atidaręs akis 
pamatė ties švim kabanezias dvi 
šikšnini makštį ir abudu žan
daru, su kuriais jam teko šįryt 
susipažinti. Žandarai rišo jam 
rankas.

— Asz žinojau gerai, kad da 
tu, vyreli, į mano nagus pateksi, 
— atsiliepė žandarų vyresny
sis.

Jokūbas pakilo netardama nė žo
džio. Žandarai gi tęsė jį ir dras
ki, pasirengę sumuszti jį už ma
žiausi? pasiprieszimmę, kadangi 
dabar jis buvo pilnai jų rankose. 
Buvo, teip sakant, žvėrim, kurį 
sugavo medžiojanti ant visokių 
piktadarių medėjai ir neiszlei- 
džianti iš savo nagų jokios pa
kliuvusius jiems aukos.

— Eik! —- riktelėjo žanda
ras.

Nuėjo. Artinosi vakaras, isz-

— Ne gražiausi? liudyjim? 
duoda apie šve Ch cagos uuiver 
siteto studentai. Ant tavorinių 
garlaivių, plaukiojanczių Michi- 
gano ežeru inChicagos į Buffalo, 
sustraikavo peczkuria*, reikalau
dami didesnės mokesties už darbę. 
Garlaivių kompanijos, nenusi 
leisdamos straikierisms, pradėjo 
į jų vielę medžioti Ecibaus. Lau
žytojų streiko vienog ne daug at
sirado, bet štai atsišaukė keli 
Chicagos universiteto studentai, 
kad jie apsiim? kompanijoms pa
tarnauti, ir ištikro jie užėmė 
straikuojanezių darbininkų vietas. 
Darbininkų organizacija pasiuntė 
universiteto prezidentui Harpe- 
r’iui protestę, bet tas nieko sau 
isz to nedaro. Dabar darbinin- 
kiszkos unijos, net visai prie 
straikierių neprigulinezios, ren
giasi siųsti protestę milijonieriui 
Rockefelleriui, kurs yra Chicagos 
universiteto įkurtųjų ir globėju. 
Nežinia tik, ar tas darbininkų iš
naudotojas norės už vargšus už
sistoti. ’

— Tūlas W. McAndrevr, chi- 
cagietis, tvirtina, kad jis iszradęs 
bud? gazui iszdirbti ir kad kiek
vienas švininkas namų galės, su 
pagelba iszrasto jo prietaiso, isz
dirbti sau gaz? lygiai ant apšvie 
timo kambarių, kaip ir virimo. 
Kasztai ąnt iszdirbimo 1000 ku- 
biszkų pėdų gazo nesieksi? dau
giau per 15 centų.

— Penkiose drapanų sankro
vose ant Milwaukee avė., North 
avė. ir Belmont avė. sustraikavo 
isz viso 285 pardavinėtojai. Me
nama, kad streikas išsiplės ir ant 
kitų šnkrovų, jeigu savininkai 
um»i nesusitaikys su * straikuo* 
janeziais ant paduotų isz jų pusės 
reikalaivimų sulyg sutrumpinimo 
darbo dienos.

Draugyscziu Reikalai
♦

Didelis Teatras po vardu 

VELNIAS SPĄSTUOSE, 
Parengtas Teatrsllszkos Dr.V. Kudirkos 
Dr-tes nedeiioj, 38-ta Balandžio (April), 
Frelheit Turner Saloje, 3417 8o. Halstod 
8t., arti 34-los ui. Prasidės 7-ta vai. va
kare. Sale atsidarys 5-1 a vai. Tikištai 
po 35c. ir 25c. ypatai. Minėta Dr-ts ge
riausiai perstoto teatrus, apie ka jau vi
si tino. Visi džiaugsis nitą pamate, nes 
bus parodyta komedija iss lietuviu gy* 
venimo,kaip naktimis vaidinasi Šlubose. 
Teatras teeis neligai, o po teatrui bus 
puikus balius, teip, jog svecaiai prie ge
ros m u tikos galės gerai pasisaoktl ir pa
silinksminti. Todėl uipraaso .visus se
nus ir launus, vaikinus Ir merginas atsi
lankyti ant teip gražaus perstatymo. 
(34—4) Su guodone, Koiultetas

Chioago. Dr-te 8sv. Franeisskaus 
Ser. turės savo balių Ir perstatyme “Bet- 
leem** subalos vakare, M Gruodžio 1906, 
Pulaskio saleje 300 8. Ashland avė. To
dėl meldžia visu kitu draugysesiu neda
ryti tojo dienoje balių ne teatru idant 
vieni kitiems noužkenktumom.

(17—4) Komitetas.

Chicago. Dr-ste 
Panų Si. Marijos P. 
Ražancsevos turės 
savo bailu s u bato j. 
25 Balandžio, vrei- 
beit Tu r nėr saloje. 
3417 8. Halstod 81*
terp 34 ir 35 ui. Prasidės 5 vai. po' ptetu. 
Visus lietuvius ir lietuvaites uirdingai 
kvioesia auilankyti. o kiekvienas atsi
lankęs ant musu baliaus bus apdovano
tas puikiu rožes kviolku. Komitetas.

Thorpe, Wis. Praneštu vietiniams 
lietuviams, kad 19 Balandžio, namuose 
F. M i kolai n io, bus baPus, prasalbos ir 
apevarstimai T.M.D. Kuopos reikalu, 
ant ko visus lietuvius, vyrus, moterie, 
jaunikaiesius, merginas Ir mažus vaikus 
užkvisesia. T. W ai t kūnas, 8ekr. .

SuNtrinkimas Susi v. Liet. Amer. 
CHICAGO. Nedeki| 19 diena Balandžio 
2-ra vai. po pietų, bus laikytas susirinki
mas Susi v. L. A .36Kuoposlvasskevicaiaua 
Saleje po nr, 3St)l Auburn Avo. kerte 33- 
ciios gatves.

Visi norinti prisirassyti ir sąnariai, 
uirdingai užkvieesiami pri bu U.

8. L. A. Kuo|XM KOMITETAS. 

1‘UMilinksininiiiio Balius.
Chicago. Nedeiioj, M Balandžio da

rau pasilinksminimo balių, ant kurio di
dėlėje saleje grajis gera mutika ir sve- 
Ctiai susirinkę galės genu paausokti ir 
pasilinksminti, nes apart m u alkos bus 
dar ir kitokios žingeidžios tebuvus. Vi
sus aplinkinius ir pažystamus kvtecaiu 
atsilankyti, o busite visi kuogrežiauaei 
priimti. Kas. Kabelis, 

. 1193 8. Oakley avė., Chicago, III.
(34—4)

Scranton, Pa. Lietuvos Dukterų Dr
įs turės suvo balių 7 vai. panedeho vaka
re, 30 balandžio, Musie svetainėje, ant 
Lacka*anna avė. Puikus laipuostimas 
svetaines, geriause munka, smagiausias 
pasilinksminimas. Visus lietuvius ir 
lietuvaites, senus ir jaunus stirdingai 
kviecaia atsilankyti. Inženga vyrams 
25c Komitetas.

Lletuvlaakaa Teatras
Bruoklyn, N. Y. S. Daukanto Drama- 

tisaka Dr-te turės savo teatru Ž3d. Balan
džio (April) 7:30 vakare, ••Palace" salo
je, po nr. 91 —93 Grand 8t.. Hrooklyn, 
N. Y., prasidės loetis garsiausios ist Lie- 
tuvisakos Istorijos tragedijos po vardu; 
KEISTLTI8.

8si tragedija kiekvienam svarbi, nes ji 
parodo mus praeitas likimą; kaip kry
žiuku suktybe musu tauta paikino, ko
kias klaidas valdonai tureka kaip musu 
didi Lietuvos Kumgaiksati Keistuti nu
žudė; kaip Aldona isa gailescsio mirė, 
kaip pakorė Vkidyla ir kaip Konradas 
nudure Kunona. KsSszl teatre pama
tys neužmirši kolei gyvas. Po kiniui 
bus balius, puiki musyke ir kiekvienas 
galės pasilinksminti. Inženga tiktai 
50c., ir 25c. Esate meiliai užpressyti, 
kaip vyrai teip ir merginos atsilankyti 
ir pasinaudoti isa taip geros progos.

Su guodone. Komitetas.

Kensingtoa. 111. Dr-te Si. Vincento 
turės savo pikninka nedeiioj, 28 Bortelio 
Paul Karecko darže, Union ir 123 ui. 
West Pullman, III. Todėl meldžia visu 
kilu draugysesiu nedaryti toje dienoje 
pikninku ne balių idant vieni kitiems ne
užkenk tumėm.

Dr-te u. Vincento.

Ar tinote kaa bus po velyku?
Bus didžiausias lietuvlsskas balius 

Chicagoje, surengtas dr. Si. Jono Kr. 18 
Balandžio. Prasidės 5 vai. vakare,Frei- 
heit Turuer saleje, 3417 8. Halsted 8t., 
tarp 34 ir 35 ui. Sale balius bus vienas 
isa didžiausiu ir puikiausiu balių, iki 
saiolei hetuvtsaku draugyneziu laikytu. 
Užtaigi užpraszome visas drengyslee at
silankyti, o kada kitos draugystes "turės 
savo balius ar pikninkustal mes ateisime 
priejusu. Ypatingai užpraszome visus 
Chicagos ir aplinkinius lietuvius ir lietu
vaites, o kaip ateisite tai ne namon ne- 
benoreoite eiti. Inženga 25c. ypatai.

Su guodone. Dr-te 8a. Jono Kr.

SZllIū SG ipįlTlDMiS ipginiDlBtil.
Bziuom laik apgarsinimai taipjau ma- 

don inejo, kad netiktai “biznieriai", tu
rinti ka garsinti-gani nosį, bot ir papras
ti darbininkai, nieko neturinti, prasima
no sau varde, kaip antai: “Novelty Oo.", 
"Specially Oo.’’, “Bupply Oo.", “Ad- 
vertisingOo." ar kiloki, ir mėgina ap
gaudinėti savo brolius. Sztai ka vienas 
mums rasto:

“Guodotina "Lietuvos" Redakcija!
Asz likau per j usu laikraszti prigautu 
per apgarsinimus. Baituose d vi juose 
numeriuose jau ne buvo to apgarsinimo. 
Pirmiena buvo szeip geninta:**Reikalin- 
gaa geras darbininkas kožname mieste ir 
mteecziukljo, gere užmokestis. Rasi y- 
kilę greitai ant adreso: “Advertislng 
Bupply Oo.", P.O. Box 399, Brockton, 
Mase. Man prisiuntė aplikacijos blan
ke. aas pripildęs ja pssiuncslau. Tada 
reikalavo 93 ant užtvirtinimo propasici- 
jos. Nusluncaiau ir 93,tai buvo 30 March, 
1906, bet iki aziol ne darbo, ne atsakymo 
negavau. Todėl meldžiu "Lietuvos" 
redystee apgarsinti per įsikrauti kad 
dangiaus musu lietuviai neapsigautu ir 
neklausytu jokiu apgarsinimu "Lietu
voje" tilpusiu.

Antanas Jukneviczia.
April 7, 1903. Great Neck. N. Y.

Matot kokiu tai humbugieiiu atsiran
da. Garsinasi dėlto, kad iszvlllotl Isz 
uito 93. Toki humbugieriai su savo ap- 
pyslemis užkerta kelia ir teisingiausiam 
biznieriui, nes tokiu žmones tapė apgau
tais neliki paskui ne teisingiausiam ap
garsinimui, mialinakad ir visi apgarsini
mai vien ant apgavystes stovi. Toki 
humbugieriai no vien kenkia teisingiems 
blsnienams bet ir paežiam laikrasscziui, 
uos žmogus lapes tokio apgautu pyksta ir 
ant laikraaacio mialydamaa, kad laik- 
nuftlis žinojo ana esant prigaviku Ir ty- 
esia patalpiuo toki apgarsinime kad ka 
apgauti. Laikrasztla apie teisingumą 
keno nors apgarsinimu žino tiek kiek ir 
ji skaitantis, nes laikraasczio reprezen
tantai ne važinėja tyrinėti keno nore biz
nio. Ta turi isstirti pats, kurs su ap
garsinimu nori sodeli vesti. Laikrasztis 
gali tik liek nurodyti: kad teisingi ap
garsinimai visada paduoda savo tikra 
pravarde ir bianio vielos numeri ir uly- 
ežia; o apgavikai paprastai paduoda vie
tele savo tikro vardo koke nors "Bupply 
Co." ir rieto i e tikro namu adreso —paež
io boza. Tokiu slaptavardžiu garsinto
jo tegul žmones pasisaugoję. Ir kadan
gi loki apK*rsinimsi kenkia teisingiems 
apgarsinimams ir paesiam laikreszeziui, 
tai aal toliaus laikrasztis tursa |>enasziu 
apgarsinimu ir a|«iMugoci

„ “Lietuvos“ iszleistuvo.

- Pajieszkoiimai.
Pajiesshau savo dėdės, Antano Kazra

gio, Kauno gub., Telssiu pa v., Kuntau- 
cziu parep , kaimo Pakmineju. 3 metai 
Amerikoj. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Juozapas Cserniauskas,
10 W. 25-th 8t., Chicago, III.
(17-4)

Pajieszkau savo pusbrolio,. Juozapo 
Jespelkio, Kauno gub., Ssiauliu pa v., Lū
kės parep., kaimo Vlsodžio. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Iguac Žik.
Box 343, Roslyn, Waah.

Pajieszkau savo brolio M. Urbono, Su
valkų gub., Marijampolės pav.. gyveno 
Newark Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jonas Urbonas,
Florence, Wash. PortS.T. Camp.

Pajieszkau Kazio Marualginio, kaimo 
Skerpeju, gm. Bariniku, Suvalkų gub. 
Jis per užgavėnes iszvažiavo uz namu, 
bet nežinau kur apsistojo. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

John Juneviczia,
118 No. 4-th St., Brooklyn, N. Y.

PIGIAI ant pardavimo gera buozerne 
ir groserne, vietojo lietuviu apgyventoje, 
biznis nuo seniai iszdirbtaa. Savininkas 
tun saliuna ir todėl szl bizni nori par
duoti. F. W. Knyczevrski, 

11588. Leavitt 8t., Chicago,III.
(34-4)

Pigiai ant pardavimo gera groserne, 
vietoje lietuviu apgyventoje, biznis jau 
iszdirbtas. Atsiszaukite pn. 88 Oanal- 
port avė., Chicago.

GAMTOS ISTORIJA 
PĘ8F. POVIliB BEK80, 

verte D-nui Bacevlcsia.I. GYVULIAI.
atsirado. Atsirado jie iA Meno. Šiene jie 
buvo nudžiūvę, arbabuvo ten kiautinių pavidale. 
Yra da kiti, beveik neįtiurimi, gyvi sutvėri
mėliai, giminingi augliau minėtiems; gyvena 
jie smulkiose naiiianėlėke ant stogų. Laike 
sausų vasaros dienų již yra sudžiūvę, ir po 
mikroskopu iAžiuri lyg maži žalios pieskos 
grūdeliai. Bet jeigu užkrinta ant jų vandens 
laAas, jie numeta savo ajieiautalus ir tuojau 
pradeda j ieškoti s sau maisto. Kada gi van
duo i6džįusta, gyvūnėliai vėl apmiršta ir lau
kia, kada užeis kitas lytaus būrys. A r-gi ne 
žingeidus tie sutvėrimėliai? Prie to jie paro
do, kad ne visada dideli gyvuliai yra žingei- 
džiausiais ir įstabiausiais. Tij mes pamatysi
me toliaus, kada pereisime prie mikroskopiš
kų augmeniu.

Sutrauka. — Moliuskai Ir Radistai.
1. Moliuskai. — Prfe moliuskų grupos 

priguli kriaukliai, mualiiai, aueteriai, mūre
liai, kiautvarlėe, nkidai, etc.

2. Tūlų moliuskų lukštuose susižiedžia 
perlai.

3. Radiatų grupoj geriausiai mums pa* 
žįstamos yra žvai(/ždžur^, jūrių lelijoe, medų- 
zoe ir polupai. U tų smulkių gyvūnėlių, per 
jų susisriejimą,pasidaro kartais didelės salos.

4. Pintys, kurias mes vartojame, yra
tai skeletas gyvenusių ant jų gyvų sutvėri
mėlių. j;

5. Stovinčio vandens laše randame ma
žus krislelius, įžiūrimus tik po mikroskopu. 
Yra tai infueorijoe. Vienam vaįudens lašelyj 
jų randasi čieli tūkstančiai.

DatMartinr Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po...................... 53fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po..,534c 
Virus 1000 rubliu, rublis po........ .. 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paeitu kasat u

Jei norite kad pinigai greitai suvaikąs- 
Balotu ir niekur nežutu. tai siuskite per 
“Lietuvoe" rodakciia.

II. AUGALAI.
I. Musų medžių sudėjimas.

1. Augalų pavidalo ir didumo skirtu
mai. — Man rodos, kad jau jus visi fiatėmi- 
Jote tai. jog augalų karalyeUe sąnariai arba 
augalai, kaip juos Įjaprastai vadiname, savo 
l>avidalu ir didumu vieni nuo kitų labai ski
riasi. Ant paveudos,/jug tarp aržuolo, erš
kėčio ir vilkdalgio mesįsu vienu akies žvilgte
lėjimu Įiatčmijaine labai didį skirtumu. To
dėl dėl parankamo mea juos ir vadiname me- 

(pv. 1), Art/žmiM'KpV. 2) ir Žolėmis (pv.

8. Kamienas. Dabar ištyrinėsime me
džio kamienų (pv. 7), bet pirm negu mes jį 
pradėsime tyrinėti, perplausime , j/gS 
pusiau. Jis yra susidėjęs,kaip ma* aŽĮ/įro 
tote, iš trijų skirtingų dalių. Jo 
pačiam viduryje (raidė A) randasi pr,7 Kamie- 
šerdis, kuri yra balta ir minkšta; a.šerdis; 
aplinkui šerdies — linčiuotas kie- ’ ’
tas ma/ti traidė B), apie kurį yra 
apsirietus jaunute ir žalia žievė (raidė C), ku
rių galite karnomis nuplėšti.

Šis kriaušių medis, kurį mes dabar tyri
nėjame, yra da visai jaunas, jis tik pereitų 
pavaHarį išsprogo iš šaknų seno kriaušmedžio, 
kuris nuo pernykščių šalčių išnyko. Todėl 
jo kamienas yra labai mažutis ir delikatnas. 
Bet aš Čia turiu nuo seno medžio nuplautų ri
tinį (pv. 8), kurį užlaikiau iš akyvumo, nės 
tai buvo labai senas medis. Todėl mes jį da
bar galėsime palyginti su jaunuoju kriaušme- 
džiu.

Vos spėję akį užmesti mes tuojau patėmi- 
jame tarp jų skirtumų, kadangi senasis me
dis yra daug storesnis už jaunųj|. To senojo 
medžio diametras arba storis siekia apie ketu
riasdešimt colių. Bet šerdis didžiojo medžio 
nė truputį nėra didesnė už jaunojo šerdį, kas 
yra navatniu daigta ir aš visai neabejoju, kad 
tai ir jums yra gana pastebėtinu dalyku. 
Vienok tame negali būti nieko nepaprasto, 
nės jokio medžio šerdis neauga, ji visuomet pa
silieka tolygaus didumo. Bet žievė, (C) to se
nojo medžiojau ne tokia, kaip jaunojo kriauš
medžio, ji yra paseniis, pilka, surembėjus ir 
daug storesnė. Skirtumas čia yra tas, kad 
iš senojo medžio storio, (B) pasidaro visas 
liemuo arba kamienas, kaip jį paprastai žmo
nės vadina.

Čia aš turiu nuo seno kamieno nupiautų 
ritinį, kurį nutekinau. 
Prisižiūrėkite jam arčiau. 
Ar matote visus tuos rin
gius, kurie yra lyg rinkės 
sulipę viens su kitu? Rasi 
juos suskaitytumėte? — 
,,Jų yra apie šešiasdešimts
penki”. — KOdėl-gi sako- P' 8. Nuo seno kjisuš- 
te apie šešiasdešimts pen- 
ki? — Del to, kad rinčius 11 parodo medį.kurio rin- 

apu oalima aiiHui 
patėmyti ir suskaityti, kuo renklina vieną metą me- 
met arti žievės tie rinčiai c parodo

yra teip tankus ir susispau
dę, kad tik su vargu gali juos įtėmyti. Norė
čiau žinoti, dėl ko teip yra? — Labai gerai. 
Tiktai įsitėmykite mano paaiškinimų, o be 
abejonės nesunku bus suprasti dėl ko teip 
yra. Kiekvienas iš tų rinčių ženklina vieną 
periodą arba medžio amžiaus vieną metą (tokiu 
budu šis medis, pagal skaitlių jo rinčių, bus 
apie šešiasdešimts penkių metų amžiaus). Me
dis kas met eina storyn arba auga storesniu, 
nauji medžio sluogsniai pasidaro tiktai pavir- 
šyje, [x> žieve,arba tarp žievės ir senojo sluog- 
snio, o jeigu teip nebūtų,tai senoji dalis,apie 
šerdį, kurios sluogumai yra kieti ir reti, su
plyštų.

Apart to, privalote įsitėmyti ir tai, kad 
jaunesnis medis visuomet greičiaus auga už 
senesnį, lyginai kaip ir vaikai, kurie savo 
jaunystėje auga gana sparčiai; jus patys tarp 
ketvirtų ir penktų metų augote daug žymiaus 
negu tarp keturioliktų ir penkioliktų.* Todėl 
juo medis pamaziau auga, juo jo rinciai atsi
tolinant nuo centro arba vidurio prie paviršiaus, 
darosi plonesni ir tankesni.

Ar nepatėmijate daugiau kokių nors 
ypatybių yvairiose medžio dalyse? „Teip, aš 
patėmiju brazdą (pv. 9, A), kuris 
yra minkštas, ir vidurinę arba 
kietų medžio dalį B, po brazdu”. 
— Labai gerai; toje vidurinė dalis 
yra daug kietesnė, nes ji yra senes
nė už kitas dalis ir joje, bėgant lai
kui. susidėstė daugiau kietos mede-
gos. Todėl kietas medis kurui yra nau
dingesnis negu minkštas, nes kūrenant iš- - 
duoda daugiau šilumos ir pelenų.

4. Šaknis. Šaknies sudėjimas yra be
veik toks pat, kaip ir liemens. Skirtumas 
tarp šaknų ir liemenų yra tas. kad nekurios 
šaknys suvis neturi šerdies. Nekuriu me
džių, kaip antai akacijos, kaštano ir liepos 
šaknys yra teip panašios į liemenį, jog jeigu 
jos tūlų laikų pabūna ant paviršiaus, išžiūri 
lyg liemuo, ir nekartų net šakas, arba atže* 
las, išleidžia.

5. Šakos. Sakų išaugimo buda^yra la
bai y vairus ir navatnas. nes vieno medžio ša
kos auga horizontai i škai arba gulščiai į šalis, 
kito vertikališkai arba stačiai, o kito išsike- 
roja į visas šalis. Prisižiūrėkime štai į šitų

(pv. 10) ir slyvą (pv. 11). Kaip matote, 
eglė išleidžia šakas horizontališkai, eilėmis,

džiaia (pv. 1) 
?)■

Grami Opening
Chicago. Bubėto}-ir nedeiioj. 18 ir 19 

Balandžio darau inkurtuviu balių savo 
naujo galiūno, ant kurio grejys gera mu
šiką ir vim po ilgos gavėsios galės grąžei 
pasilinksminti. Balius prasidės subatoj 
1 vai. vakare, o nedeiioj, 12 valaad? 
ant pietų. Taigi visus vyrus ir moters, 
berniukus ir mergaites užkviecaiu susi
rinkti ir pasilinksminti.asz pasirūpinsiu 
visus kuogražiaukiai primti.

K* Kuosa.
3352 8. Morgan 8t., Chicago. III.

(17—4)

Pv. 2. Krūmas.

Pv. 3. ŽoU.

Eiropos UetiYiuti liihiszciiii.
“Varp«w"literaturoa.mokslo ir politi

kos laikrasztis. Preke ant metu....91.25
"Uklnlkas“ užsiimantis reikalais u- 

kinlnku ir paduodantis visokias kitas 
svarbos žinios ir pamokinimus Preke 
ant metu 75c.

“Naųjlenoe ’talpinancsios pasakas Ir 
kitokias svarbesnes žinias. Preke ant 
metu. .......... 75c.

Visi tris virszminėti laikrauciai i išei
na formoje knygeliu, iszleidžlsmi Tilžė
je, Prūsuose Norinti juos gauti kreip
kitės prie agento. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3111 9. HalstCKl st. Uhleago, III.

AR NORI?
Ar nori geru ir nsudingu ksygu? Jei 

teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
tn "Lietuvos nsujausiai issleistu knygų.

Jei nori mokintis sngliszkos kalbos, 
tsi nusipirk “Žodyną lietuvlsakoe 
ir nngliazkoH kalbu."

Jei nori dasižinoli koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Asijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu po mares isssimecziu- 
siusaki, nori žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveiksus, 
kaip Jie iszrodo, ka jis veikia, kokia 
kalba vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie tiksimo (vieros), 
nuo kada ir nuo ko kurie tikėjimą per- 
eme, kokios ju bažnyčios, kokiosdiev- 
maldystesir žodžiu sakant nori daaižino
ti visa žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga "Etimologija", o Joje viską rasi.

Jei nori dssižinoti monu tr burtu ps- 
slsptis,kokiu budu juos m agi k ai padaro, 
tai nusipirk knyga “Piutlaptys magi 
joe bei Bpirittamo“. u iss joe viską 
daslžinosi.

Jei nori dasižinoti spiegs m tos moks
lus, tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
reiszkimai sviete", "Apie Žeme", “Senu 
gadynių iaznyke sutvėrimai" "Biologi
ja", "Svieto pabaiga" ir tt.,o isz, tikrai 
apsiszvieei.

Jei nori gražiu pasakaieziu ir juoku, 
tai nusipirk knygeles "Gyvenimo vaiz
deliai", taipgi teatraliszkas: “Dede at
važiavo“, “Žile galvon velnias vuode- 
gon", "Geriaus vėliaus negu niekad" ir 
ssimtus kitokiu turime gražiu pasakų.

Pm mus taipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu, abrozeliu, ražaneziu, szkapleriu, 
kryželiu,puikiausiu gromstdms popieru, 
puikiausiu ant svieto pavinesiavoniu pa- 
vydale kofrtu ir pavydale kvletku bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojamu ma- 
szinu, auksiniu fontaniniu pluksnu, ma- 
pu, atloeu ir tt. .

Rast y k tuojaua, o gausi kataiioga.
Jei nori pasiųsti pinigus in kraju, tai 

siusk tiktai per mus, o visada gerai ir 
greitai suvaikszcsios. Musu name tal
pi naši randavę paeito stacija, žinoma po 
No. 80, tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszleistl.

Jei reikalauji szifkortes, tai pir
miau klausk pas mus szifkorcsiu prekių, 
nes mes turime visas linijas ir tik pas 
mus gali gauti kokia nori nuopigiausloe 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi prozos, kataliogus ir vis
ką ko tik reikia.

Adresuok:
A. 0LSZEV8KI8,

924 83-rd 81., Btation 60, 
CHICAGO,ILL.

Pv. 4. 
Grybai.

Viti tie augalai yra žali, ir kaip truputį 
vėliaus pamatysii^ė, ta jų spalva yra labai 
svarbi. Bet reikia- nepamiršti nė to, kad ne 
viti augalai yra žali.^ Teip antai 
grybai (pv. 4) vieni yra raudoni, 
kiti rudi, o kiti baltis arba teip-gi 
nemanote*, tie mažyčiai augalėliai, 
kuriuos mateme ant ifiedžių ir mu
sų triobų sienų, vienos iėžiuri gelsvos, o kitos 
rusvai-pilkos. Apart tų randasi daugybė ir 
kitokių mažų augalėlių, kuriuos galime [te
matyti tiktai per mikroskopus arlta jiadidi- 
uanvius stiklus. '

2. Y vairios augalų dalys. Dabar ant 
valandos apleiskime tuos neįprastas auga
lus, o atkreipkime akĮ tiktai ant medžių, ku
riuos kasdiena matome. Pasirūpinsime čia 
apie juos plačiau jtakalbėti.

Štai čia, šiame darželio apleistame kam
pe, [tažvelgkim į šių jaunutę laukinę kriaušę, 
kuri, kaip sodauninkas sako, Įiati išdygo. 
Bet aš jų išrausiu -^-«mums bus lengviau ty- 
rinėti. Man rodos, kad jus visi jau žinote

Pv. 9. A. paro
do brazdą; B— 
medžio vidurį.

Pv. 5. Laukini kriauM. A, b,b, 
b. b, Šaknys; C, kamienas. D, 
pirmutinės Sakos: E. antrosios 
Sakos; F, trečio skyriaus Sakos.

Pv. 0. Lapuota Saka.Koino 
lapo pažastėja randasi bvm- 
burėiu, iš kurio prasideda 
šakutė. Bet kaip parodo 
raidė B, nekurtos šakos už
sibaigia teipjau bumburėliu. 
Iš to bumburėllo pasidaro 
žiedas ir užauga vaiiius.

medžio visų dalių vardus: 1, šaknie (pv. 5, A), 
kuri būna pasislėpus žemėje ir į visas puses 
išleidžia šonines šakniukes, b,b,b,b; 2, kamie
nas arba liemuo C, kuris auga vertikališkai 
(stačiai); 8, šakos, kurios yra išsikeroję {pir
mutines, antrosios, trečasias ir tt. ir 4, lapai. 
Pirmosios šakos D, yra išdygusios iš pat me
džio liemens, antrosios E, iš pirmutiniųjų ša
kų, o trečiosios F, — iš antrųjų ir tt

Peržiūrėkime svarbiausias jų dalis. 
Kaip matote, kožno lapo pažastėje, tarp koju
kes arba stemberįuko ir medžio, randasi ma
žas bumburilis. Iš to tai bumburėlio, bėgant 
laikui, išaugs nauja šaka (pv. 6, raide A). 
Todėl, kaip matote, iš tų visų bumburėlių,kuri* 
tik randasi lapų pažastėse, išauga visos medžių 
šakos. Apart to, jus galite patėmyti ir tai. 
kad nekurios šakos yra daug trumpesnės už 
kitau (raidė B), b ant pat Jų galūnės randasi 
po žiedinį bumburėlį. Tie tai bumbureliai ne
trukus pražydės arba išleis žiedus, o kada 
peržydės — žiedų vietoj pasirodys vaisiai, — 
kriaušės šiame atsitikime.

Pv. 10. Egi?, Sakos yra iJsi- Pv. 11. Slyvų medis. Jo
šakojusios horizontališkai—' Šakos yra išsišakojusios į vi- 

į visas puses. sas puses.

tarp kurių randasi vienodas atokumas arba 
lygus tarpai, kuomet alyvų medis išsišakoja 
be jokios tvarkos į visas puses, teip kad net 
sunku yra surasti liemens užbaigų. V ienog 
kaip ten medžio šakų surėdymas ne išžiūrė
tų, liemuo visuomet žemutinėje dalyje yra sto
resnis negu viršutinėje. Liemuo visuomet nuo 
apačios link viršūnės laipsniškai nusismailina 
ir gabaus užsibaigia pačiu smaigalių. • Tokie 
tai yra musų Lietuvos ir daugelio kitų kraš
tų medžiai.

6. Lapai.. Dabar-gi prisižiūrėsime me
džių lapams. Kaip ne vienas iš jus jau žino, 
musų kriaušmedžio lapai turi kotelius (pv. 12, 
A) arba, kaip mokinti žmonės sako, turi po

(Toliaus bus.)
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Aukos ant Kankintinin.
Prisiųsti per Versecke. 

J. VaruckAS ....
J. Sabailaucis* ....
M. Bomila ....
K. Kanienas ....
H.F.Uuut 
H. Hamer ....
F. Eafly ....
P. Tiercsy ....
J A. Mullin 
F. McMendnia ....
J. McGugan .....
J. Kane • ...
Nuo Dr Želvienės prakalbu

Ąjkiu.”

Dr-tsSz. Kskimiero, Brooklyn, 
N.Y. per A-Lesniauska ....183

M. Anckaitis. Derby, Conn. nuo 
' prakalbu Dr. Želvienės .... 1.00
L. Dombrauskas, 8. Deerfield.

Mass. ........ .25
M. Matuleviczia,ant susirinkimo 

Ukesu-NeprigūlmingoKliubo, Eli- 
zabeth. N. P. surinktus prisiuntė:
J. Orinikaitis ......50
P. Pecziokas ......25
F. Virviczius ......25
MM .......... 15
M. Savickas -ų .L.... 14

A. Boczkus ......10
T. Dulinskas  25
P- Clbic . 4....10
M. Poczka .,...25
D. Boczkus .į.....10
P. Mikuszauckas .L...25
J. Ambrasas ' .į.....25
A-Pileckas .1....15
F. M iksais * .L...10
P. Jurgeltviczitta' ......25

1.00

Vienatine Lietuvisaka Aptieka 
Cbicagnj^’

*- Atkreipiame lietuvio atydą ant vie
natinės lietuviszkoe aplinkos Clncagois, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjinkoee ap
linkose rabdasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose apCiekose. Czia galima lietuviai- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktarisską rodą dykai; ui rodos davimą 
mokeeties nereikalanja.

Teipgi saloje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn knygų, abrosėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popierų - -------
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortee 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma attikti liėtuvišskoje kalboje.

Aptiekoe adresas:
167 W. 18th st., kertė Union prie pat 

bažnyczioe Apvaizdos Dievo parapijos.

■roma-

Pikninkams daršas
Ant atoinanesio pavasario bus pareng 

tas puikus plknlnkams^daržaa, užimantis 
10 lotu, visas elektrasapMviestas; didele 
Šiokiems platforma, ant kurios tilps 100 
poru, dvejos sūpuoklės, clgarstand, bow- 
lingelleyir daugybe;kitu sabovu. Iss 
viso Chlcagoa miesto galima prlvažiuo 
elevatorium arba 63 streetkariaia už 5c 
Draugystes gali gauti savo pikninkams 
szl narte pigiau kaip- visur. Alaiszauk- 
kito pas (34—4)

Paul Karecka, 
758—123-d si., We»t Pullmsn, III.

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!
L armsalką, tkrlpką, rnš®> 

Tą vieką gailto gauti ėtos- 
visus Amerikos mieštos ir 
25% ui •“

Nereikia mokctHSLJ!^^

liam pssirinklm 
miestelius tavo Mals. Mus prekės visada mažesnės

‘Irtams tenkloHiis, (spilkaa) počėtls Ir tLv___ , ___
----------------1 prishmčtam DYKAI mos dldolj KATALIOGA m 134 poo*

" “"t" "I apmokėjimo
AHp—iėAbiU Ui a- vv ^P^rOVSF tat v W gP •

DAMIJONAITIS & CO.,
3111 80. HALSTED ST., CHICAGO, ILL,

State Metai Dispensary

........ 10

........ 25
P..25

........ 15
• k....10

■a ........ 25
«• .433.70

Del visu naudos!
Lietuviu korporacija.

(korporuota Washington, D. C. su ka
pitalu 350.000.- Pardavinėja akcijas tik 
po 310.00, oinatojimas in ja 31.00.

Kam miela geresnis gyvenimas ir už- 
esedyjimas centu pasiskubinkite, 
akcijos urnai pabrangs.

Netrukus bus insteigta drabužiu krau 
tuve ir kiekvienas prigulintis prie kor
poracijos, turss gera nauda. — Sii kor
poracija seniai buvo pageidaujama. Tai
gi naudokitės lietuviai isz progos kol to
kia yra.

Rsszant laiszka indekite už 2c. m*rke 
dėl atsskymo, ir adresuokite:

Lilhuanian Corporation,
310 Bedfordave., Brooklyn, N.Y.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikėle isz Chlcagoa 
ln Scranton, Pa. po ur,

411 Pmu. m., ScrutM, Pi
Gydo visokio ligas be skyriaus ir viską užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Už* tai itotevtal, kurie 
tiktai reikalauta daktarisakos paselboe. toenl 
kreipiaai dm save tautos daktare, su kamora 
savo prigimtojo, kalbojs gali sus^aeketi ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, noristisjls sau U .pagelto* per gto- 
matas. Įsa kita ra testu, togai p 11 aal apraišo savo 
liga, o tada gaus pagalba.

Mano aptlekųje randasi GEKIAUH1 LIETUV18ZK1 DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingas ir užsisenejuslss ligas

P RAS KAZJMJCRAS BUTKSVICZJA 
anseialislas motoru ir vaiku Ilgu. Priima Ilgos ta a kaadi.a nuo S iki 4 vai. p» ptotu Pas maus gau
site: Tikras Palangos Trejas dsvyu.r»s. Ausšcs Bromo BalMlna. gidentl kosoli siūtos ir ptanoilu 
gedima Atoikitoar rassykito lietuvisskai antadraso: APTIKKA MAGISTRO FORMACIJOS.

D. GIACZO,
4556 3. Ashland Avė. tarp 45 ir 46-tosul Chicago, II

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

FOTOGRAFIJOS

r * Buvo.
Sykiu.

Pasiusta kankmtiniu paszelpai
Darbininku Balso redakcija..... .324.70

Liko. ...3419.06

Aukos besimokinaneziai jaunuo
menei.

. “AUSZBO8 Or-tea” fondas.
Dr-teSz. Kazimiero Brooklyn, N.Y. 

per Lesniauska .......... 1.83
Adomas Juszka. Brockton, Mass. suhn-. 

ko ir prisiuntė: ’
Jos. Vainiūnas ......50
Hip.Monkeviczia . ....25
Paul Auksstikalnis .[....10
Lzid. Boguszis . [... .33
Fr. Sireikis [.. .25
Ona Sireikiene ...........15
Ad. Juszka 
T. Mikolainia 
J.B. Jusaitis, 

jos Sus i v

Ar žinote lietuviai, 
kad iss Bostono ir aplinkinių galite pas 
mane gauti darba ant farmu, plytny- 
esiose ir kitokiose vietose, ypacs nese
niai iss k rajaus atvažiavę. Atsiszaukite 
pas mane:

Joseph Boaseli,
4 N. Washington Si., Boston, Maas.

(34-4) .

Dykai! Dykai! 
Kiekvienam, kurs prisius savo tikra ad
rese ir už 2c. marke, mes prisiusime dy
kai. Lietuvisaka kniga. kurioj aisakiai 
iszguldinta, kaip iassigydtnt nuo nervu 
ir viriszkonusilpnėjimo, chronisaku li
gų, galvos,krutinės, sirenų,plaucaiu.sair- 
dies ir viduriu skaudėjimo. Reumatiz
mo, saalcsio. kosulio, dusulio, drebejimo 
ranku ir kojų, saaltu daliu kūno, puoli
mo plauku, smirdancaio kvapo, pucaku, 
karpo, nusideginimo, insipjovimo.saun- 
vocaiu, kaipaisipratyt nuo girtavimo, 
rukimo, kaip iaasigidyt nuo niežulio ir 
užsikrecziamu ligų. Teipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raszykit 
lietuvisskai, lenkisakai arba anglisakai.

Adresuok teip:
PEOPLE8 8PEC1ALTY HOU8E, 
861 8.Aahland avė., Chh*asro,lU.

Mano fotografisska gal 
tais, kaszluojancziais 1700. 
ir grapu 
tuoju, o jeigu kam nors mano darbas nesidabotu, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veeeliu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniemjiem ir kiliem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeiaite.

J. F. RashinNkas, lietuviszkaN fotografas, 
3213 So. lorgioSL, Chicago III. 1 blotuinoo lietirisikos bauycilM.

Linksma bus tavo namuose,

Thorp, Wis. .4. 
Hoboken, N. J. nau 
L. A.

1.00

Pasiusta stipendija

1.30 
Buvo. ..',310.10 
Sykiu. ...316.23 

......31 37 
Liko...$284

Aukos Visztalim.
L. Dombrauskas, S. Deerfield,

Lengvas Darbas.
6X0 Presas, drukorisska massina. Asz 

mokėjau 985 U k už viena massina; ka
dangi gavau gera tarnyste ant keliu me
tu po kontraktu, parduosiu szia massina 
ir duosiu visokiu litaru, popiern, visus 
kostumerius i r suteiksi u visa pamokini
mą kaip drukuoti tik ui 945. Kita ma
žesne maszina, kuri mau kasztavo 935, 
atiduosiu už 925 su visais įtaisymais. 
Adresuokite: O. Baronas.

148 23-rd 8*., S. 8. Pittaburg, Pa.

Buvo..G- 8.17 
Sykiu/.. ...8.43

Naujas Žodynas.
Žodynas lietuviszkos ir angliszkos kal

bu. sutaisytas Antano Latio,Chicago,IH.t
1902. turintis puslapiu 390, dabar yra
gatavas. Yra tai pirmoji dah* : . > ' 
kai-angliszko žodyno, kuri tai di
džiausia ir geriausia knyga isz 
visu su lyg sziol iszleistu lietuvisz- 
kai-angliszk'u žodynu. Rasite jame visus 
lietuviszkus žodžius iszguldytus anghsz- 
kpje kalboje ir kiekvienas žodis pa
ženklintas kareivoms Ii taroms prie ko
kioj is gramatikos skyriaus prigulk Da
bar jau nebus vargo fszsi mokint i gerai 
angliukai kalbėti, kadangi turite kny
ga, kurioje surinkti visi lietnviszki io- 
džiai ir iszguldyti angtiszkoje kalboje. 
Tik tas nemokės angliukos kalbos kas 
tingės mokintiesi, arba pasigailės 83 ant 
nusipirkimo szios knygos. Knyga turi 
formatą dideses musu Geografijos. Kie- 
tuose,gražaus mėlyno audimo apdaruose, 
ant nugaros užspaustas sidabrinėmis h- 
taromis jos titulas. Preke........ ..........83.00

Kalendoriai ant 1903 m.
Kalendorius spaudimas Peterburge. 15c
Naujausias 

su daug geru 
Tilžėje............

Monu Knyga.
Dabar iszejo isz spaudos nauja monu 

knyga po vardo; Paslapty* Magijos bei 
Spiritizmo szviesoje mokslo. Pagal sve
timus szaltinius lenkiukai sutaisė F. J., 
lietuvisskai verte J. Ladkis, Chicago, 111,
1903, pusi. 262. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuviu neprigaudines, nes 
nusipirks szia knvga atrasite joje visas 
monu ir burtu paslaptis,suprasite jas,nea 
yra aiszkiai apnunytoe ir paveikslais pa
rodytos visos ju paslaptys ir budai ju da
rymo. Netik kad jas suprasite, bet no
rėdami ir patys tokius menus daryti isz 
jos i*zsimokinsite > Preke ........... 50c

Pinigus siunskite Ant adreso:
A. OL8ZEVSKI, 

924 33 rd St,, Chicago, UI.

AR NORI TIKROS TRAJANKOS?
(TrŲu devynertui.

Asz turiu tikra lietuviszka Trajanka 
pargabenta isz Europon Jei netiki, ta^ 
pasiimk tik i svaro už 25e.. o kad pamė
ginsi tai ir daugiau pirksi ir mvo tirai: 
gams pasakysi.
* Svaras k asz tuoj s 31. Sz tom ink ai daro 

anj jos gera bizni. Adresuok:
W. UKMAN,

Box 14. Sta W. Brooklyn, N.Y.

XZ "V' f? A I Jebru eaat* alinai ant kuna 
■ K ar lytišku daliu, teip k* na 

nllte dirbtie *r atliktu vyro pruteryaujiu. jeigu 
turite ikaudejlma nugaros ar kryžiau*/ po kreti
ne, sunkuma ant krutinę*, svaigimą ir skaudėj! 
tua galvi*, tirebejima kuoo. uaanu ikandejima, 
geltona* ptetniao, puvimą ar gerklėj, puoli
mą plauku, jeigu negalite miegotie, turit repe, 
eilu*. baime, bjaurius *at>nu*, kraujo užųuudvji- 
■sa. jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga ligi*, 
jeigu Įsavina sėkla bailyje ar po nušulapinlraul. 
tai tuojau, eikit arba ressykit pa*

DR. B. M. ROSS,
\ 176 Ho, <-ti*rli Htreet
A K KRTE MON ROK 8T.■B CH1CA.OO. ILL

^šįkart* yva aoo vl»u pripažinta*
i Chu-ag)* pagarsėjusi (pevl-

jalista ir )uu>-kniing* gydytoja 
vyrišku litru -

Joofia* kuria jrre mrvagta* 
ssvins ti<> metu

randasi konaujaiui instrumentai ir elektriškos 
BiutlD'S su kuriu pugelba darant eg/*<uu>u* ant 
syk atranda žmogaus liga Ir jos pradai*. Teipgi 
Stgaamlaavuno nandi>> 1-my massina varto- 

dabar per profesorius vteuuaa d Kiliausiuose 
bucslnoee, su kuria galima rašyti* perriša 

žmogau* kuna. Kiti daktarei neišgydė Jus delta 
kad neturi ateakanes los praktiku* ir tara tikra 
instrumentu d*i atredlrao ligos. Daktares Ii M 
KOSS vartoj* mvo gvdooles tearusia* laike SS 
metu pasekmingo* praktikos, kartas laksto* 
-šiam sugražino .veiksią ant visados ir uad.re 
juos linksmais ir hstaisanža žmoaerata. D A
koSaam duoda DYKAI. Oflaaa atidarytas kas- 
iten nuo S iki A Pauedelta, Srredos. teitam na 
ir Su be t. a vakarais ano Tiki S:» NedsUura aue 
U ryto iki 1 po ptotu.

Jeigu nusipirk.) viena II m.u*u Ilona Mt sic 
K ) ,r

įj'fi1''''' - A t)..'., n. > k- .,*•■. ))K'I
S'‘ifrjgImk? k ■8MmBME.t >

rz'n L ‘.dSn
..^toMKarnaBNl^MMsmmira^ Hr s

'4^ , ' " / tojam*. haitnCtoje iH«l<wr gmmlulnku
dr*»g>,i*to ir D.ur pTH (1.1HU ir tokių Sun 

--------  baliau, gulim* voriuku vi.u. >> k»ė

V>kSylsWLC ‘Aire/. ......... ' • ■
. .. i. . n,.-
Ih.1i)s ariu k., k.n )i.u>< t.r»ii..e. ,kn uulė

":r..į* y ki. i* •.» ten <>•» iti-: ... r: f 4
'• k»>.» » . »• t

__ rodKl. liu. pinigu. Pri.lu.k 3)’ o giu.i kai*
f " V įtarta. Adrevuuk:

STUD11D IFG. CO., M BmIbu St., P. 0. Bu 117», 1«« Y*rt. Dept. i.

•
 Dykai pri-

kožnam ant 
pareikala- 
rimo muau 
NAUJA 
lietuvi«ka 
katalioga, 
kariame

atrasite daug nauju armonikų, laikro- 
dėlių, lenciugelia ir visokiu kitu daig- 
ta. Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi.

Adresuokite teip:
KelpscD t Co. 14 Centre St., Chic^o, m

8uec. to Kelpscii. Norrlko « Co.

ir geriausias kalendorius 
pamokinimu spaudimas 

..........................................25c

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY. PA

8. Dominaitis. J436 Adams St.

So. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendrolis, 213 Athens St.

. NEW YORK. N. Y.
Jonas N u jok ss, 336 Broome st.

A. Lesnieirskis, 144 E.Houston St.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviezia, 180 Ferry st.

Ant. Aseviczius,
30 So. Orange, Avė.

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovas Rinkeviezius, 73 Grand st.
K. Balcziunas 256 Grand st.

ELIZABETH, N. J.
Jurga Orlnikaitis, 75 Wall st.

SHENANDOAH, PA.
Andrius Maczis, 133 S. Main st.

PITT8TON, PA.
Alek Lakaviczia, 109 Even st.

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 677 Riverside st.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

E. ST LOUIS, ILL.
J. J. Ražokas, 47| Collinsville Avė.

NEW BRITAIN, OONN.
Motiejus Mažeika, 11 E. Lawrell st.

BALTIMORE. MD.
L. Gavite, 2018 N. Wsshington st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 1124 & Front St.

“Ltetuvos” Kelinuianti agentai. 
Jurgis Kazakeviczia,
Juozas Petrikis.
Juozapks Matutis, /

Kurszle vyrai atsilankys, lietuviai 
grvli pas juos užziraazyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n'gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

Prakalba Į jaunus vyrus.
Jeigu kf galima apgailestauti tai tą, 

kurs vaikščloja diena po dienai žino
dama esąs kaitų papildymo bjaurių 
papročių, jauauamaa kad jo apėjimai

Mes matome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė inakėU apie symptomaa ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mes asams 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada dasieksi galf, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvaaties, 
todėl negali būti auka nykstančias 
vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite 
ant tamsios 
riškoa gerbta, nei 
nė meilės nuo m<j

ateities, neturinčios vy- 
čipr^aguodonės 

Jeigu paklau
sysi pejsęsgfjTBo ir geros rodos ir 
tuoj a ui jie^lcoal atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl 
giedrai tau Šviesai. ■ nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slėgiamas.

Atminkit jog svietas mažai apaloja 
apie mažgales ir nusilpoėjt»laa y pa
tas. Laimė Ir tnou-rių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma
žiausias dasilytėjimas perbėga su e- 
nergija ir gyvu Jausmu. Jieškok vis
ko k| tik gamta ir amatas padarė ga
limu ir naudoki# iš kiekvienas links
mumo progos, iįį

Jei reikalauji pagelboa, mes esame 
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas |r jas gydyti. Mes 

norėtume su Tsmista arabiškai pasi
šnektu. bet jeigu negali ateiti, tai ra-

lyk. Tavo gromatos bus užlaikytos nerviiko,urinariikoarlytilkosiljmu- 
p*slaptyje, ir apart mus daktarų ūie- mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
kas kitas nežinos kad rašei ir ką rašei. ; alsinkime esi lygus pareikalavimo? 
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy- Ar esi abejonėje, negali attikti pride- 
be apie save, apie savo būdą, o mes ryočių su tinksmomufr Ar gyvumo 
pasakysimo ką turi daryti. Mes nelik j galybė Ir veikmė nupuolė žemiau taip- 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet snio? Ar erzinimai klapatina, nega* 
dar padėsime tau jas užmiršt*. i tingumas kankina, ar silpnumai ati-

„ , „ traukia nuo linksmumo ir galingu- 
Ligos Rilaai išgydytos iš mtaitos m<j? turi )nki|u>

dinaočią pūslę? Ar turi tankų norą 
šlaplntiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun- 

Specijaiiškas prakalbejimasį kurnu? Jeigu teip, tai ateik peršne-
n... aonlitolua Martin kėtlo tą viską arba rašyk. Meogali- 
pus-amžimus vyrus. me suteikti tau didelą pagelbą. Mes

Ar pats esi apkrautas nereticalin-1 turėjome daug praktikos gydymo 
gals apsunkinimais? Ar užgavo tavę zpecijališkai vyriškų ligų ir jeigu po
li vali urnai. persižagimai. Išdykumai gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai sugražinsime tau sveikatą.
didinant lesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar puolė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgimuz? 
Arėsi daug maž užpiktįnamis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą i r protą su savim? Ar juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas. gJintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pssirodavyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryli.

Speci jališkas prakalbsimas
4 apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan
čiam stipruma! Ar esi i t uotas nuo

Mes gydome visas specijalii- 
kas vyrų ligas.

! Mes gydome jas atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak- 

. tika ir obeervacija yra dideli ir pa
mokinanti. Mes turime platų ištyri
nėjimą ir originali ik us išradimus. ku
rie suteikt mums praktišką virių ant 
pri vali ikų irypatiikų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
vyrais visokio amžiaus, visokio už

siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsiaenėjo
siąs ligas, persidirbimą, rūpesčius 
dykumo, persižagimo negamtiškų 

i veikmių, nusilpninančių nubėgi m ų. 
geniu-urinanškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 

■ organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
r dalis, netinkančias apsi ved i m ui.

Lietuiisrta Mesinjcm
Visada tariu didele krautuve visokio 

gntunko mesu: szvielioe, rukito*. džio
vintos, virto* iržalio*, tikru lietuviazku 
deszru, sz vieži ai skersti* kiaulių ir p*r- 
eziuku ir visokiu mesu kokiu kas nori. 
Mano prekes pigesnes kaip visu, 
džiu ateiti ir persitikrinti.

Jonan Venckus.
307 W. 4-th 8t., 8. Boston, Maas.

M.l

DAILU IRCZYSTi VEID1
_ turėti vartoti J J. t.

*100® Uita
Eh A W E 9 ftn<tautinu), ir 
rj W kitttiiu lueiystunnuant
lesS-•p' R4-. Jį —MalrUno. luctarti-

Mm Sr M ir aa^aru —i-
/ U bailiu, eziota Ir »M-

* auto, t’ OOtiMalt.
Utitlt Uata, 9HS S. Horgan St CStoeoo. IU.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asa atidariau nauja lietuvisaka 

karezema po numeriu 3331 Auburn avė., 
kur randasi viso k i gardžiausi varymai, 
gerianti cigarai, eaaleiiauaiaa ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to vieko 
pabandyti. Teipoegi tunu dailiausia, 
•svieaiausia ir didžiausia Lietuvisaka Sa
le dėl mitingu, veeeliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgoporto. Atvažiavę iu kitu 
miestu, gali pas mane gauti (oriausia 
nakvyne. Su guodone.

Petras Sulakta, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tai. Rool 21.

723 W. 18tb Street Tešetvnaa: Caaal 78.
Telefonu galima iss kiekvienos 

aptiek oa.

Pirma Rnda Dvklli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko riTUlft RVUil l/jAdl. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 
paojaus ir kaszto.

Ne atidek jieszkojimo pageltos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 
didinasi. Dabar gali būt išgydytu pigiau negu paskui, kada liga tvirtai 
kada insiskverbs in kuna. <

numo

ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BŪBEN ui
InejlmaB per 66 E.Van Buren Street.

BIBLIJA.
Lietuvisaka Biblija, vok įsakoma Ii ta

rom s, seno ir naujo iszstatymo drūtais 
gražiais apdarais puslapiu 1134, su pri- 
siuntimu 63 00. Abrozai Philadalelphl- 
joeskerdynes lietuviszkoje bažnyczioje, 
su prisiuntimu vienas 30c.. 2 už 5Oc

Adresuokite:
J. PETRIKIS, 

1614 Rotu avė., Scranton. Pa.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. Hntat«d St.

•eure pM«laa Fotografijas; ež tastag tikis.

•2.00

Deimanto Elektrikos Kryžius

F.PBradchulis
Attomey and Counselor at Ln.

Chamber of Commerce Bldg- RooiTOS.
8. E. Corner LaSalle A Washington sts.

CHICAGO. ILL.
Telephone Main 3642.

W lėni n telis lietu wys advokatas, ba<sąs 
mokslj jurisprudencijos czion Amerikoj. 
Weda provas kaip civrllisakas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduota.
Bes. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Gana) 484.

Neskaityk
JOHN*S MAIR GROMER apželdina nupliku
sias galvas naujais ir tankiais plaukais. Pr. S1.00 
JOHNS WART KILLER - nugydo visiškai 
karpas ir nepalieka jokio ženklo. Preke.........So
STEBUMLINGAS PAVEIKSLAS; moteris per
simaino Į vyr, ir vėl atnltnalno. Tikras stebnklas. 
Pats Ir draugai nuaiatebialt pamals Ir nesuprasit 
kaip tas pasidaro Kur kas pasisuka su litu pa
veikslu tai krūvos apstoja ir viena per kita lipa

GERIAUSI ŠTUKA— ant svieto yra pranyks- 
taati bolluke. Atidarai skoėiulluke. parodai vi
siem jog yra holiukė. uždarui, atidarai, o bollu- 
kės ners. Gali atrasti kito kKeatup ar kur tik 
nori. Gali duot į rankas džl pertluiejlato via ne-

Jeiltu tori akaedrjl- 
raa ir šalsima gal- 
voa. tkaodrjim* p»

-">w.

krutinę*, nepa- 
praata š Irti te* pla

ma kraujo, paravį 
navutiu* paakiu*, užklvivjlm* viduriu, bjauriui 
ir bailiui sapnui, tunkuma kojo*v. jvi,u Įsavina 
avkla naktyj* ar prie nuiišlapinlmo. jeigu negali 
mtegoti ar valgyti, jeigu v*l nuvargę* rylmetyj. 
vii baugu*, gėdingai, nusiminė*, jeigu lytiaakoa 
daly* yr* nuailpneje. tai rautu F.lsktšm Jcorra 
praazalys visa* minėta* lyraptotna*. priduo* mag 
netizma ir gyvybe viura kunui. meile, tvirtuma 
ir linkimuma, lutvirtina nuillpnejuiia* nervu; 
Vienu indžiu padaro žmogų kaip naujai gitnuii. 
8iita Etektroe Juo*t* ne«iioja*i ant gryno kūno ir 
turi ttobuklinga gvdaocala galybe virai minėtu 
kentejirau. Elektriką dabar vartoja ganiauii dak
tarai. ne* kaelektrika padaro tai to gyduole* ne- 
instengia. Del geresnio paaiškinimo ir rodo* ra
šyk. indedama* marke, ant izio adrvoo;

John'* Hupply Houoe,
■BIS So. Morgan š., CHICAGO, ILL.

Daagiai kaip 
30 actas iszmcgiata 

Dr. RtCHTERO

ir kitoaa Kumpo. vMpatytlk 
v kaipo rauta, nuo numini ir 
mo ir kitokių ligų.

Drimaato .toktnlkš kry 
žino »,<t> raumatUma. aru 
rti/1 kryžiau. .kauiiJnnia 
vidurių U.imMJiou). .lipnu
mą. nrmMtuma. Mmiga ayv

proto, nuotninnl. užkrėtimą 
kmata, MttsbMtasa stoki 
apetito Ir vidurį), Aaudėjlmu,.

Lengvumą pajaučia po g,. 
ilS edynų. kartais po keH^ d>- 

aatįflrt.

k Prekė U) krytiaui Si 00. Alna 
'inc kailiu nu) M-njtoee Valatijoee 
ir Kaaadote me* palvi amankarae. Įovilnaluijnrai kad 4* krytina yra 

|gere.niu >*Mtu už etekmžka din 
S*, kur* ano i*--W sykių yra bran- 
■esate. Gtovanta valote nž M knr- 
Ilų nėra. u*lė| jto privalo raetl* 
btokvteanoae Baniuose, pa* ktek- 

| vtena žmogų, sveika ut lleotų.
iretalųik Si no per eįprvoa a> 

paėto M»«ey Orderi, arba regi, 
ireotoje gnunatoje, o me* prialųsl 
ne Detraanto Klekinėk* Kryžių 
DYKAI. • kryžius gauii nž SS-Otl.

Tukstonėlu* padėkarnata gaa-

Ar turite 5 dolerius?

lipinėms visa* U takių pod

V. VALKAMS. LA. Ltopo. 18. IMS. Guudottn. i*n** - čis prulun^israr Jarais tkOO ant

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
iN MiLMAUKEE AVĖ.. Degi <7: CHICAGO, ILL

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoms tautiškoms ir baš-i 

nvtinems Diaugystems išdirba:-' 
Karūna*, Amerikon taika* 
Weiiawa», Seat 
tas, K akordas. 
Kepures Ir dėl Marszaiku

Guodotimems Kunigams išdir* 
be:-Kapas, Arnotas. Dalmati
kų*, Albas, Stulas irwimubsž- 
Inytinius parėdus. Visokį darbą at
lieka artistiškai in laiką.
' Norėdamos guodotinos Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom sušelpti sawo tautelę, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division SL, Chicago, III.

Jeigu teip, tai ar norite j uos bėgyje 
vieno menesio ant deszimt? vie

no meto ant szirnto?- o neuž- 
ilgioi ant tukstanczio pa

didinti?
Senatorius J. M. JONĖS. isx OUo,
G. A. DIENHAM, prtiideiUs Americin Pilico Cu Co.,
A. B. N EIT L E TO N, barnis sekretorių sieto urėdo Šit. Yilst. 
C.H.ALTON, ipimas prex. rieti firmos Coiso i Loiistorg R-R.
S. W. THOMPSON, UeotisSiT. YtlsL sieto vedo,
U. J. McCRACKEN, prie American CeA Poudry Co.« 
W. R. EATON, eednlnlts Su. Yilst sieto

yra tai direktoriai aukso kasyklų po vardu:

SERGANTIEMS
GvarantuoĮame pilna iszgydyma.

Pavele m ingiauv lai ftydata visokia* paslėptas 
ir paviršinės Ilgas, kaip antai ligas širdies, 
plaocziu. inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvasiška nusilpimą, lytisakas 
silpnybes, szleivuma. sutinimą, veli, blykšle 
pas moteris, kraujavima Ir tt., nervu Ilgas, po
dagra. reumatlzms dusinimą, paralyžių Ir tt. 
Praszalinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nerviška. Ilgas gydau 
su pagalba geriausiu elektrišku prietaisu.

T.ytieslra daliu liigM
iszgydau per kelete dienii. kraujo ui- 

nuodyjimus, odos ligas, semens bėgimą, taiz- 
dš gerkle) ir burnoj, nosy j. ak/r i ir anayse, 
netekimą ryriikumo, lycšiu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau koopasekmingiausial ir žveren- 
tuojU Miine tazįydrmo Chro- 
ninakoe ligon yrs mano sv«cis< 
llezkbmb. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus issegzatninsvimas ligonio ir Jo išgy
dymai— tai yra mano prideryste. ,

DR. LANDĖS
SzpitoUnls specialistas.

132 E. 24-tž ui., kampas Lexington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedalioms 
nuo 8 ryto iki 4 po pistu.

Negalint! asablszkai atsilankyti, gali para- 
szytl laiszka; būtinai reikalaujame pacijento 
inažtOrejimo.

Szneku visokiose ka-boae. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate Universlty 
H pt tat Direktorlsi MsdbBlxUMko Instituto.

ANKER” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER.

Reumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir tt.

tr wi»okivt RheumAtis*kn 
gktudijimu.

u 80«, ir 50c. p*a wigtu 
^ptiekorius pu

k F. Al. Richter & Co., j
L 215 Peari Street.
KL New York.

ak slenkajplaukai? 
AR NORI KAD ANT PU- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isnifrydyti ir praszalinli li
gas, tegul kreipiasi prie Europalsrite 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpamo laiko 
paaigelbo vien tik pagal jo metodą Irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tL

Klausanti rodos-per gromatas adre
suokite teip:

J. M. Brundsa Co.
New York.* Brooklyn, U. 8. A.

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEl LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
{elitegaut visito, kaipo tai: dziegoreliu 

oklu tik ant svieto randasi, lenciugeliu 
auksiniu, paauksuotu ir sidabruotu, auk
siniu žiedu, septiku, kompasu, kolcsiku, 
visokiu musikaltszku instrumentu, ar
monikų Ircilinderei dėl grajtnamu ma- 
szinuklu Maazinukes dėl raasymo gre
mžtu- Monu knyga ir visokios prietaiso* 
darymui szluku. Istoriszkoe knygos ko
kios tik randasi lietuvisskoj kalboj. Pui
kiu maldaknygių; dideliu Ir mažu ir vi
sokiu abroseBu. Puikiu popiern groma- 
toms su pavincsevonems ir kvietatoms 
Reikalaujanti kokiu nors daigtu pris i lįs
kite užc marke ir gausite k etai toga, ku
riame rasite apraszyma visu neigtu Ir ju- 
prekes. Pas mane tsvorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip.

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

Ar žinote Lietuviai?

Golumbia Gold Mining Gom na nu 
Toji ioapuUt jn itsdutl ir ini ritu nllljou dolarii kipltolo. Ursi mteti dlnktoriil komio dooda proįt 

‘ TAPTI OAk¥VINIHK0
tų ask»o kasyklų po vardu “COLUMBIA GOLD MINING COMPANY”. Kasyklos atsiranda Cripple Creek. Coiorado.- Toji žsmės dalis per 

Amerikos geologus tapo pripažinta turinti daugiausiai aukso. - Bšgyj paskutinių metų akcijonioriams 
Coloradoitapo iimokšta jau apie nilijooas dolerių.

VIENA AKCIJA KASZTUOJA S5.OO.
Toji prekė parodo akcijos vertybę. Geriausiu paliudyjimu gali būti statistiški darodymai: 

Paskutinių laikų tyrinėjimai parodo, jog mes geriausg auksą turime. Čia skaitytojams iirodome skaitlines, kurias paskutiniejie tyrinėji
mai atrado.

E.E.BURLINGAME, 1736 Lawrenco SL, Oenver.Colo., Išrado, |og tos kasyklos tori 20,56 ano. aukso tonoj. Vertė tono aukso. 811.8 
Tyrinėjimai gi TORREY EATON, 74 Cortland St., Now York, parodo 21,70 unc. aukso tonoj Ir vertybų tono 3448,53

Yra matoma, jog kasyklos po vardu “COLUMBIA GOLD MINING CO.” turi 
didelę ateitį ir kožnam, kurs turi akciją, didelį ir tikrą uždarbį užtikrina. 

NURODYMAI.
Y pato t, po kurių priežiūra tos kasyklos atsiranda, visame kraite plačiai žinomos ir tori augštas Sov. Valst valdžios vietas. 

Į Pravardės ir urėdai tų ypatų kiekvienam gali užtikrinti, kad be jokios abejonės tų kasyklų dailininku galima pasilikti.
Kas dalyvininku nori tapti, privalo mažiausiai nors vienų už 35.00 akciją nusipirkti.
Teisias akcijas pa negauti, jolga apačioj pridėta atksrpama popientkė su parašu bus mums prisiųsta, arta tas laišką (su savo 

toenu paraiu) prisius ant Ito adreso: COLUMBIA GOLD MINING COMPANY, 1135 Broadway, New York.
Pirmiau piningu prašiom nesiunstl.

JUOZAS CHA8NA
užlaiko geriausia Baliuos visam E. St.

1 Iiouis'e. kur galite gauti geriausio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmos kllasos.

| Teipgi siunczia pinigus in visas dalis 
■ tvisto, parduoda szifkortee ant visu tini 
I J“- pigiai ir greitai. Todėl kokiame rei- 
| kale kreipkitės tik pas savo tautieti, 

J. CHA SNA,
E. SLLouta, 111.

Columbia Gold Mining Co 1135 Broadway, N. Y.
Guodotini ponai: PAlAlAt

Ai pasirašęs, meldžiu man (irstyti (kišk) T^rdas ir pravarde_______ ______ ___  ______ __
____ akcijų Columbia Gold Mining Company Miestas
vertis 95.00 (penkių dol.) Ir prisiųsti man 

osrtHIkatų. County State
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