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Amerika.
Pereitu aaiivaitę St. Louise, 

su didelėms iškilmėms atsi
buvo pašventinimas pliaciaus 
rengiamos čia ant ateinančių 
metų visosvietinčs .parodos. 
Ant iškilmių atkako lygiai 
buvęs Suvienytų Valstijų

• preiidėtitas Clėvelaųd ir da
bartinis Roosevelt. Abudu 
laikė kalbas. Roosevelt į pa
danges kėlė nuopelnus pran
cūzų ir išpauijonų, kadangi 
mat abidvi šitos tautos, tik 
ne vienodai, platino savo 
civilizaciją į Po prezidento 
kalbai laikė prakalbas pran
cūziškas ir išpaniškas amba
sadoriai. Pasibaigus iškil
mėms, prezidentas Roosevelt 
Iškeliavo iš 8t. Louis ir važi- 
lėja dabar po vakarinius šta

tus, prie progos išgirdamas 
savo administraciją, kartais 
savo kalbose nurodo ir svar
bius krašto reikalu®'. kurių 
vienog jis . išpildyti^ negal, 
kadangi tie svarbesni reika
lai ne nuo prezidento noro 
paeina, bet yra bude ir pa- 

I" žiūrose didesnės dalies ame
rikonų. Prie tokių negeistinų

, apsireiškimų,* kokius prezi
dentas nurodė, priguli nieki- 
nimas kitų ir saugiryatė ame- 
rikonų. To prezidentas Roo- 

\-sevelt ne gali pataisyti, nors 
J. ir kasžin kaip norėtų.

Apie mierius, Maskolijus 
i Mandžutijoj laikraščiai prieš- 

, įtaraujančias paduoda žinias.
Iš syk garsino, buk maskoliš
kas užrubežinių dalykų mi- 
nisteris užsigynė, buk buvo 
pastatęs kokius ' ypatiškus 
reikalavimus „Chinų randui 
klausyme Mandžurijos, bet 
maskoliškas ambasadorius 
Pekine apreiškė, jog laikraš
čiuose pagarsintos žinios apie 
Maskolijos paduotus Chinų 

r randui reikalavimus yra visai 
teisingos. Taigi, turbut 
Maskolija, gavusi .protestus 
Amerikos, Anglijos ir Japo
nijos. sumažino savo reikala
vimus, bet jų ne atsiėmė at-

- gal. Svarbiausiu klausymo 
čia yra tas: ar Maskolija, kaip 
visam svietui buvo pažadėju
si, ištrauks iki gegužio mėne
sio šnkmetų savo kariumenę 
iš Mandžurijo®,- ar ne. Tą 

• padaryti dabar Maskolija ne
žada, o pernai visoms daly
vavusioms karėj prieš chiniš-

’ kns bokserius viešpatystėms 
apreiškė, jog iki gegužio mė
nesio šių metų ne liks Man- 
džurijuj nė vieno maskoliško 
kareivio. Gegužis jau prasi
dėjo, o maskoliškų kareivių. 
Mandžurijoj yra 40000, taigi 
kur kas daugiau, negu reikia 
ant dabojimo! čia tvarkos. 
Ant protestų Anglijos, Ame
rikos ir Japonijos Maskolijos 
randas pranešė, jog visai ne
sirengia uždaryti Mandžuri
jos portą svetimai prekystai, 
priešingai, reikalauja, kad

- užrubežinei prekystai butų
- atidaryti dar du nauji per

tai, tai gi, kaip maskoliškas 
užrubežinių dalykų ministeris 
stengiasi pertikrinti protes- 
tuojaričius, iš pasilikimoMan- 
džurijoj maskolių kiti kraš
tai turės ne blėdį, bet naudą. 
Apleisti vienog Mandžuriją į 
pirmą paskirtu laiką ne tik 
ne žada, bet apskritai apie

■ T pasitraukimą kada Uore iš 
Mandžurijos ne kalba, pridu
ria vien, kad dabar to pada
ryti ne gali, nes vietinės val
džios ne įstengia tvarkos už- 
laikyt, todėl tuomi turi užsi
imti maskoliai. Tie gi, kaip 
tvirtina japoniečiai, stengiasi 
visur maištus kelti net su pa-

. gelba papirktų žmogžudžių ir 
plėšikų. Kad teip darė tūli 
maskoliški jenerolai Mandžu
rijoj, kad išteisinti pasiliki
mą maskoliškų kareivių, ja

savo priešų be abejonės tokio 
atsitikimo neužtylėtų, tai 
reikia manyti, kad japoniški 
laikraščiai pagarsino arba 
klaidžią žinią, arba pasitrau
kimą maskoliškų kareivių iš 
vienos vietos į kitą paėmė už 
pasitraukimą iš visos Man
džurijos dalies. Skaitlius 
maskoliškų kareivių ne tik 
ne sumažėjo, bet priešingai, 
Maskolija jų dar daugiau su
traukė ant Mandžurijos ru
bežių.

Maskolija iš patykų sten
giasi apvaldyti ne tik Man
džuriją, bet ir kitą, gulinčią 
prie Siberijos rubežių Chinų 
valdybą — Mongoliją. Prie 
apvaldymo Mongolijos mas
koliai įtinka mažiau prieš
taravimų, kadangi Mongoliją 
nuo jūrių atidalina Mandžu- 
rija, joje prekysta kitų kraš
tų labai maža ir politiškų rei
kalų kiti turi čia mažai. Pa
glemžimas todėl Mongolijos 
prieštaravimo kitų tautų, iš
ėmus Chinų, ne patiks. Mon
golijoj Maskolija reikalauja 
niekuom ueaprubežinotų kon
cesijų ir monopolių: čia iš 
tikro reikalauja aprubežiavi- 
mo prekystos kitų kraštų, o 
palengvinimų maskoliškai. 
Chinų randas, teisybė, dar 
ne pripažino Maskolijai vis
ko, ko ji reikalauja, bet ir 
priešių tiesi ne drysta. kadan
gi neturi pajiegų ant pasi
priešinimo, todėl ar su geru 
noru, ar be noro,turės pripa
žinti maskoliams tą, ko jie 
reikalauja. Maskolija aut 
Chinų prieštaravimų visai ne 
paiso, jeigu sumažina savo 
reikalavimus, tai vien ant 
protestų galingesnių už Chi- 
nus ir jų vos besilaikančio 
ciesoriaus.

Maskoliškas pasiuntinys 
Chinuose Lassar. kuris buvo 
ant tūlo laiko prasišalinęs, 
grįžta atgal į Pekiną, matyt 
jo sugrįžimas Įiasirodė reika
lingu ant užbaigimo tarybų 
su Chinų randu, ar reikaluo
se Mandžurijos likimo, ar ki
tokių dalykų? Tiek vienog 
galima pasakyti, kad dykai 
maskoliai iš Mandžurijos ne 
pasitrauks, jeigu pasitrauks, 
tai Chinų randas pri}>ažinti 
turės maskoliams kokias pri
vilegijas. Ant sumažinimo 
Japonijos neužsitikėjimo, 
Maskolija į Japoniją išsiuntė 
caro dėdę su kariška laivyne. 
Ar jam pasiseks panaikinti 
neužsitikėjimą japoniečių, ne
žinia. -

Pietinėse Chinų provinci
jose pasikėlėliai bruzda gana 
smarkiai. Prancūzai reika
lauja greito suvaldymo maiš
tų, kadangi kitaip žada užim
ti maištų užimtas provincijas 
su savo kareiviais. Matyt 
Prancūzija jieško vien prie
kabių ant užėmimo tūlų ap
skričių pietinių Chinų; todėl 
be abejonės prie pirmos, tik
ros ar išmislytos progos, tą ir 
padarys.

Afrika.
Maištai Morokko viešpatys

tėj dar ne pasibaigė,bet kaip 
matyt, pasikėlėliai visur ima 
viršų ant dabar valdančio 
sultano pajiegų. Ne ilgai 
reiks laukti, o visas kraštas 
pateks po valdžia pasikėlėlių. 
Jie, apvaldę visą kraštą,, už 
jo valdoną apgarsįs dabarti
nio sultano brolį Mulai Ma
hometą, už kurio reikalus 
kariauja.

Anglijonus rytinėj Afrikoj 
pasiekė nepasisekimas. Jie 
galutinai, bent šiuom kartu, 
išsižadėjo apvaldyti kraštus 
dabar valdomus Pasiutusio 
Mullos,pasiganėdina vien jū
rių pakrantėmis, kurias laivų 
kanuolių šūviais galima ap.

poniečiai turi pakaktinai da- 
vadų.

Maskolijos pažadėjimais, 
kaip rodosi, pasiganėdiua 
Suvienytos Valstijos Šiauri
nės Amerikos, jų užrubežinių 
dalykų ministeris Hay net 
perprašė maskolišką ambasa
dorių už protestą ir nužiū
rėjimus Maskolijos. Taigi 
matyt, kad net. terp galinčių 
prieštarauti Maskolijai vieš
patysčių sutarties ir vienybės 
nėra. Jeigu tik Maskolija 
pripažįs Amerikai lygias tie
sas prekystoj, ji nė parems 
kitų nenorinčių, kad Masko
lija Chiuuose atsistotų aut 
tvirtesnių kojų per pasilaiky- 
mą Mandžurijos. Matyt šiuom 
kartu Amerika bijosi erzin- 
tiesi su Maskolija';" bet atei- 
tėj reiks jai susipykti už val
dymą ant Didžiojo oceano pa
krančių. Šiuom kartu trįs 
susijungusios viešpatystės 
gal ir priverstų Maskoliją 
pasitraukti iš Mandžurijos, 
ateitėj su susidrutinusiaMas- 
kolija Amerikai gal reiks ko
voti vienai už įtekmę rytinėj 
Azijoj ir ant Didžiojo oceano. 
Teisybė, Amerika su laiku 
gal labiau sudrutįs savo ka
riškas pajiegas, bet tą patį 
daro juk ir Maskolija ir la
biau negu Amerika. Užim
dama tirštai apgyventus Azi
jos plotus juk Maskolija tu
rės iš ko skaitlių kareivių pa
didinti, ir dabar juk Masko
lija turi dusyk daugiau gy
ventojų už Ameriką, o karei- 
vfų į karę gali statyti 60 syk 
daugiau. Užlaikymas ka
reivių Maskolijai kaštuoja 
pigiai. Amerikai tas atseina 
brangiai. Už dabartines 
klaidas Hayo ateitėj gali pri
seki Amerikai nukęsti.

Vienas iš įtekmingiausių 
dabartinių pasikėlėlių vado
vų provincijoj Lagūna, ant’ 
Filipinų salų, Rios likosi pa
imtas į nelaisvę. Jis iš ama
to yra kalvis, garsinosi, jog 
ant Filipinų nužengė iš dan
gaus ir atsigabeno Dievo jam 
duotą karabiną, bet tą gink
lą ims į rankas tąsyk, kada 
visi tagaliai pasikels ant iš
vijimo amerikonų.

Maištai ant salos Minnda- 
naoeinasilpnyn. Didesnė dalis 
pasikėlusių prieš amerikonus 
moro kariautojų sugrįžo į sa
vo namus, 200 gi įtekminges- 
nių pasidavė amerikonams.
- Tarybos tarp Columbijos 
ir Suvienytų Valstijų, reika
luose pirkimo žemės plotų abi
pusiai Panamos kanalo, neina 
teip švelniai, kaip galima 
geisti. Columbijos gyvento
jai ne pritaria amerikonams 
ir reikalauja, kad randas 
jiems ne duotų nė jokių kon
cesijų.

Viršininkas Amerikos ka- 
riumenės, jenerolas Milės, 
kuris tirinėjo prietikius ant 
Filipinų salų, dabar pagarsi
no ilgai karės ministerijos 
slepiamą raportą. Jenerolas 
Meiles sako, jog didesnė da
lis Filipinų karės išnaikinta, 
gyventojai badą kenčia. Jen. 
Milės netik patvirtina žinias 
apie žiaurus pasielgimus ame
rikoniškų kareivių su filipi
niečiais, bet prideda ir daug 
nežinomų žinių. Iš jenerolo 
Milės raporto matyt, kad 
amerikoniški kareiviai nepri
guli nė prie žmoniškiausių,nė 
prie civilizuočiausių.

Rytine Azija.
Japoniški laikraščiai buvo 

pagarsinę, buk maskoliški 
kareiviai apleido, vėl dalį 
Mandžurijos. Kadangi pa
tvirtinimo tos žinios nėra 
maskoliškuose laikraščiuose, 
o Maskolija, ant nuraminimo 

ginti; visus gi kraštus toliau 
nuo jūrių palieka Muilai, ne
žinia ar ant visados, ar gal 
kol į Somali pakrantes ne su
trauks daugiau kareivių, ži
noma, jeigu jie nebus reika
lingi kitur, ant apgynimo 
svarbesnių Anglijos valdybų.

Pietinėj Afrikoj šiuom kar
tu gana ramu, karė pasibai
gė ir būrai dabar jos kelti ne 
nori ir negali. Jeigu jiems 
ne|>asisekė su ginklu apginti 
laisvę, tai jie dabar stoja į 
kovą su Anglija ant politiš
kos dirvos ir Įmrlamente sten
giasi stabdyti Anglijos mie
rius, jeigu jie kuom nors 
priešingi būrų reikalams. 
Jeigu tik jie visi supras savo 
reikalus ir stos už jų apgy
nimą ne anglijonai, bet bū
rai bus ponais pietinės Afri
kos angliškų valdybų, kadan
gi čia daug daugiau yra ho> 
landiškai kalbančių būrų ne
gu anglijonų.

Pietinė ir vidurine Ame-
5 rika.

Castro iki šiol ne įstengė 
suvaldyti pasikėlėlių. bet už
tai jis siaurina gyvenančių 
Venezueiėj svetimtaučių tie
sas, arba, geriau sakant, su 
visu juos išskiria nuo tiesų. 
Toks pasielgimas su svetim
taučiais gali pagimdyti antrą 
susijungimą viešĮ»atysčių ant 
apgynimųjų Į>avaldiniųVene- 
zuelėj. • Pereitą sanvaitę bu
vo teiposgi keli susirėmimai 
jmsikėlėlių su Castro kariu- 
mene; tuose susirėmimuose, 
galima sakyti, jog nė viena 
pusė ne tapo pergalėta, nu
žudė vien jm) kelias dešimtis 
žmonių Im* jokios naudos.

Revoliuvijonieriai republi- 
koj San Domingo galutinai 
l>aėmė viršų ant prezidento 
Vasųuez. Prezidentas, ant 
kariško laivo ,.ElPresidente” 
apleido Jau jo valdomą kraš
tą ir atkako ant salos Kubos. 
Su juom iškeliavo ir visi žy
mesni Jo imsekėjai. Netekę 
viršininkų ir kareiviai Vas- 
ųuezo pasiduos revoliucijo- 
nieriams.

Italija.
Iš Italijos ką tik iškęliavo 

Anglijos valdonas Edvardas 
VII, jis iškeliavo į Paryžių 
atlankyti Prancūzijos prezi
dentą. o tuojaus, su savo 
kancleriu Buelowu atkako į 
Italiją Vokietijos ciecorius 
Vilhelmas 11. Šitas į Pran
cūziją, turbut, ne keliaus pė
doms Edvardo, kadangi Pran
cūzijoj, jeigu ne randas, tai 
gyventojai priimtų Vilhelmą 
ne prilankiai, galėtų ir ką 
nors pikto Išdaryti.

Vilhelmas į Italiją atsiga
beno savo arklius ir karietas, 
kadangi mat jis užsimanė 
Ryme atlankyti ir popiežių, 
pas kurį negali važiuoti ka
rietoj Italijos karaliaus, ka
dangi mat ant jo popiežius 
turi piktumą už paveržimą 
prigulėjusios popiežiui, kitą
syk prancūzų karaliaus pado
vanotos, svietiškos viešpatys
tės, taigi gana didelių žemės 
plotų su milijonais gyvento
jų. Katalikai ir popiežiaus 
urėdninkai ir kardinolai at
kako pasveikinti protestoniš- 
ką Europos valdoną, ką ne 
visada daro, jeigu atkanka į 
Rymą katalikiški valdonai, o 
jeigu jie pirma atlanko Itali
jos karalių, tai tokių popie
žius visai paskui ne priima. 
Mat popiežius ir Jo urėdnin
kai tyčia tokį prilankumą 
protestonui Vilhelmui rodo, 
kad įžeisti Prancūziją, kuri 
paskutiniuose laikuose grie
bėsi išvijimo iš Prancūzijos 
katalikiškų zokoninkų. Tūli 
kardinolai kalbina popiežių 
atiduoti viso svieto katalikus 
po globa Vilhelmo, o jie iki

šiol buvo po Prancūzijos atrinkusių joje žmonių neuž- 
globa. - gavo.

Balkanų pUNgalia.
Turkijos su 1 tanas nerimsta, 

rodosi lyg tyčia nori iššaukti 
įsikišimą Europos viešĮiatys- 
čių į maištus Jo viešpatystėj; 
bet įsikišimas neišeitų ant 
tultano naudos. Negana 
jam, kad visokios tautos Eu
ropinėj Turkijoj pasikėlė 
prieš jo valdžią ir veda kru
viną karę ant išsiliuosavimo 
nuo jo netikusios valdžios, 
bet jis stengiami ir Aziatiškoj 
dalyj ugnį uždegti,nori ir čia 
maištus sukelti. Sultanas 
prisakė kurdų vadotui pradė
ti vėl skerdimą armeniečių, 
kaip tai buvo porą metų at
gal. Tas prisakymą išpildė 
ir išskerdė jau apie 200arme- 
liiečių. Daug jų, besigelbė- 
dami, j>erbėgo per rubežių į 
Maskoliją, bet Juos net sveti 
mame krašte gaudė turkiški 
raiteliai, tik paskui maskolių 
likosi atgal per rubežių išvy
ti.

Mieste Salonikoj }>a ui kėlė- 
liai griauja trioltas ir bankus 
su dinamito.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Vilniuje, kaip paprastai, 

atsibuvo Šv. Kazimiero jo- 
markos, ant kurio atgabeno 
ir pardavė tavorų už 60000 
rublių; terp atgabentų tavo
rų daugiausiai buvę Vilniaus 
gubernijos ūkininkų išdirbi- 
mų, kaip antai: viedrai ir ki
birai atgabenti iš Sventėnų 
paviečių, kleviniai šaukštai 
iš Vilniaus }>av.

Aplinkinėse Vilniaus ūki
ninkai parengė |>o kaimus 
kailių išdirbinyčias, bet dėl 
stokos gerų ir sumanių meis
terių darbas neina, kaip pri
gulėtų. •

Prie Vilniaus I vyriškos 
gimnazijos yra liuosos 7 sti
pendijos: iš užrašo kun. Jun- 
dzilo 1, grafo Walickio 1, 
Znosko l.Jagelos, 1 §emiotPo- 
ločinskio 1 ir Čyževskio 2. 
Iš stipendijų gali naudotiesi 
giminės užrašytojų. o Jeigu 
tokių nebūtų, tai kiti.

Iš Garteno.
Neseniai čia jmsimirė ypač 

beturčių mylimas D-ras Be- 
niecki. kadangi mat jis ne tik 
neišnaudojo neturtingų ligo
nių, bet ne vienam davė dar 
pinįgų ant vaistų. Ant jo 
laidotuvių susirinko apie 10- 
000 žmonių, bet kunigo ne 
buvo, kadangi mat velionis 
numirė be išpažinties. Ant 
kapinių nežinia kas išmėtė 
revoliucijonieriškus atsiliepi
mus, laidoto jai pakėlė demon
stracijas prieš randą.

Iš Rygos.
Pritrukus darbų Lietuvoj, 

kadangi čia pramonės beveik 
nėra ir tai, kokia yra apsisto
jus, daugybė darbininkų at
sirado Lietuvoj be darbo. 
Todėl vieni keliauja į Ameri
ką, kiti gi, ypač neturinti pi
nįgų ant kelionės toliau, ke
liauja ant darbų į visokius 
Maskolijos miestus; ir į Rygą 
šįmet suvažiavo daug darbi
ninkų iš Lietuvos, ypač daug 
Jų atkako čia iš Vilniaus gu
bernijos.

Isz Kauno.
Maskoliškas laikraštis,, No

voje Vremia” paduoda, buk 
Kaune, davatkos, ne įleistos 
į katedros bažnyčią, pakėlė 
riksmą ir su akmenims išdau
žė bažnyčios langus. Akme
nys per išmuštus langus lėkė 
į bažnyčią, bet ant laimės su-

Isz Prūsų Lietuvos.
Ant paskutinio turgaus už 

šėpelį stintų mokėjo Tilžėj 
po 2.75—3.00 Markių. Už 
arklius mokėjo: už darbo ark
lius po 120—150 Mk., už ge
resnius 400 Mk., už karieti- 
nius po 650 Mk.

Rodosi vienybe Lietuviškos 
Skyrimo Dr-tės su vokiečiais 
konservatyvais iširę; Jie visur 
stato savo kandidatus ant par
lamento pasiuntinių. Tilžės 
pav. lietuviai stato vėl Ma
čiulį, nors tas dabar pasirodė 
tikru vokiečių tarnu. Kam- 
gi išgamas ant musų pasiunti
nių statyti? Argi jau ne ga
lima lietuvio surasti?

Pradžioj balandžio mėnesio 
už javus ir laukų produktus 
mokėjo: Klaikioj: už šėpelį 
kviečių 6.25—6.50Mk., rugių 
5.05—5.30 M k., miežių 4.55 
—4.80 Mk., avižų 3.05—3.30 
.Mk., baltųjų žirtiių 9.00— 
9.50 Mk., rainųjų 8.50—9.00 
Mk.. ropučių 1.80^—2.00 Mk. 
Už 100 svarų JBiaudų 1.60— 
1.80 Mk., šieno 2 50—3.00 
Mk. Svaras sviesto 1.10— 
1.20 Mk. Už ka|»ą kiaušinių 
mokėjo po 2.40 Mk. -

Tilžėj mokėjo už 200 svarų: 
kviečių 14.40—16.65 Mk., 
rugių 12.80—13:00 Mk., mie
žių 12.40—14,50 Mk., avižų 
10.75—13.65 Mk., baltųjų 
žirnių iki 21.50 Mk., ropučių 
5.50 Mk., šieno 5.20 Mk., 
šiaudų *.bo Mk.

Pagal senas tiesas valia dar 
gabenti iš Maskolijos į Pru
sus iki 4 svarų mėsos; teip 
bus iki įvedimui naujos Prū
sų seimo užgirio® muitų tari- 
fOH.

Tilžės sūdąs į i nusprendė 
kurpininką lietuvį Jurgį Ur
boną iš Dvišakių. Silyno ant 
4 metų ir dviejų mėnesių ka
lėjimo už vagystą. Urbone 
turi 71 metą; už vagystas sė
dėjo jis kalėjimuose beveik 
pusę savo amžiaus, nes 34 me
tus. Paskutinį kartą, palei
stas iš kalėjimo, tuojaus įsi
veržė į k romą prekėj o Pfaf- 
fenbergo. likosi sugautas ir 
vėl likosi ant kalėjimo sūdo 
nuspręstas.

Spinduliai račiaus.
Paskutiniuose laikuose 

mokslinčiams pasisekė suras
ti kelių veislių ypatiškus 
spindulius, kurie gali liuosai 
pereiti per visokius daigtus, 
per tokius, Jper kokius pa
prasti šviesos ’ spinduliai ne 
pereina; iš tokių spindulių 
savo laike daugiausiai triukš
mo padarė Roentgeno spindu
liai, surasti vokiško mokslin
čiaus Roentgeno. Bet Roent- 
gen ne pirmutinis patėmy- 
jo ypatiškus spindulius ir jie 
ne turi svarbiausių ypatybių, 
yra gamtoj ir daugiau spin
dulių, o jeigu ne turinčių to
kias jau ypatybes, kaip gar
sus Roentgeno spinduliai, tai 
panašias į juos, taigi ir tie 
kiti gali liuoeai pereiti per 
nepermatomus daigtus.

Prie žingeidžių spindulių 
priguli išleidžiami račiaus. 
Radium tveria mažą dalį ura
no rudos, ištraukti jį labai 
sunku, todėl ir prekė jo neiš
pasakytai didelė: svaras radi
jo kaštuoja dabar 1500000 
rublių. Jis panašus į tabako 
dulkes. Surado jį urano ru
doj vos porą metų atgal.

Radiaus spinduliai prieši
nasi sunkumo pajiegai, šildo 
aplinkui orą (vienas gramas 
radiaus į valandą laiko gali 
sušildyti 100 gramų vandens 
ant vieno laipsnio), naikina 
elektros ir magneto pajiegą 

ir tos ypatybės jo nesi maži na. 
Iki šiol nerado dar nė jokio 
daigto, kuris galėtų stabdyti 
radiaus spindulius, jie liuo
sai pereina per visokius žino
mus daigtus, lygiai per per
matomą stiklą, kaip ir per 
akmeninę sieną. Radiaus 
spinduliai, kaip sakėme, nai
kina elektrišką pajiegą, kur 
yra radium, ten elektra ne 
gali rinktiesi, tai gi ten ir 
perkūnas mušti negali.

Po įtekme radiaus spindu
lių žvėrys apjanka, nyksta, 
prie to plaukai jų nubyra 
prie mažiausio dasilytėjimo; 
oda trūksta. Jeigu truputį 
radiaus įdėti į mašnelę ir ją 
įsidėti į kišenių, kambaryj už
gesinti žiburį, tai ant drabu
žių turinčio mašnelę kišeniuj 
jiamatytume tašką šviesos. 
Jeigu iš mašnelės išimsime 
radijų ir jį padėsime kitoj 
pusėj, tai spinduliai apšvies 
ne vien mašnelę, bet ir vidų, 
kas jos viduryj yra, tai gi pa
matytume viską, kas viduryj 
skurinės mašnelės yra.

Peterburge D-ras London 
užsimanė išbandyti radijaus 
spindulius ant neregių. Jis 
persitikrino, kad po įtekme 
tų spindulių neregiai mato 
teip kaip ir turinti sveikas 
akis, neregiai mato po įtekme 
radi jaus spindulių daiktus 
teipjau kaip ir matanti.

Su pagelba radijaus spin
dulių galima atskirti tikrus 
brangius akmenėlius nuo ne 
tiknp tikras deimantas, pa
dėtas šalia. radijo, žiba tam
soje, o padirbti šviesos neiš
duoda.

Su radiju vienog reikia di
delio atsargumo, kadangi jo 
spinduliai yra }>avojingi ir 
žmonėms. Prancūziškas mok
slinčius Beųuerel laik’ė dūde
lę su radiju kišeniuje per 6 
vai. Į kokį laiką ant kūno 
toj vietoj, kur kišeniuj buvo 
radius, }>asidarė gumbas, to
linus pūslė, o jai pratrukus, 
opa. kuri užgijo tik į tris 
mėnesius. Užtenka pridėti 
dėžutę su radiju žmogui prie 
kaktos ir laikyti 4—5 vai., o 
žmogus nuo jo spindulių, pri
sigriebusių į smegenis, numir
tų-

Prasižengimai pagal 
metų dalis.

Peterburgo prof esori us T ar- 
novski per eiles metų rinko 
žinias apie visokių veislių 
prasižengimus pagal metų da
lis ir surinktas žinias apgar
sino laikraštyj ,,Žarnai Mi- 
nisterstva Justicii". Iš jo 
surinktų žinių pasirodo, kad 
vienose metų dalyse žmonės 
tankiau prasižengia prieš vie
nas tiesas, kitose gi prieš ki
tas, tai gi kad metų dalys tu
ri didelę įtekmę ant prasižen
gimų veislės.

Prasižengimai prieš moterų 
garbę, užpuolimai ir sužagi- 
mai moterų per visą žiemą, 
pradedant nuo lapkričio mė
nesio, pasitaiko retai, pakyla 
vien augščiau vasario mėne
syj po įtekme maskoliškų Už
gavėnių, kurias maskoliai ap- 
vaikščioja linksmai. Mažiau
siai tos Veislės nusidėjimų 
būva kovo mėnesyj po įtek
me maskoliškos gavėnios. Už
tai balandžio mėnesyj tos 
veislės nusidėjimai urnai pa
sididina. Skaitlius nusūdy
tų už nusidėjimus prieš mo
terų garbę balandžio mėnesyj 
paprastai būva ant 43% dides
nis negu kovo mėnesyj arba 
ant 2% didesnis už vidutinį 
metinį tokių nusidėjimų 
skaitlių; gegužio gi mėnesyj 
skaitlius sužagimų ir užpuo
limų pasikelia iki 43% augš
čiau vidutinio metinio skait- 

liaus: gegužio mėnesyj tos 
veislės nusidėjimų pasitaiko 
ant 46% daugiau negu kovo 
mėnesyj;daugiausiai tos veis
lės nusidėjimų būva berželio 
mėnesyj, nes ant 79% augš
čiau vidutinio metinio skait- 
liaus. Liepos ir piutės mė
nesyj skaitlius tokių nusidė
jimų smarkiai mažinaai, rug
sėjo mėnesyj besimažinimas 
truputį apsistoja, spalių gi 
mėnesyj skaitlius nusidėjimų 
prieš moteris būva jau mažes
nis už vidutinį, o per visą 
žiemą dar žymiai pasimažina. 
Teip yra nevien Maskolijoj, 
bet, kaip nusidėjimų statisti
ka parodo, toks jau apsireiš
kimas yra Vokietijoj, Pran
cūzijoj, Anglijoj ir kituose 
Europos kraštuose; teip yra 
ir kitose musų žemės da
lyse.

Sumušimai ir užmušystos 
pasitaiko tankiau tuose jau 
mėnesiuose, kuriuose pasitai
ko tankesni nusižengimai 
prieš moterų garbę.
.Nusidėjimai prieš valdžią 

ir tvarką žiemos mėnesiuose 
teipos gi retai pasitaiko. Ma
žiausiai jų būva sausio mėne
syj; daugiausiai liepos mėne
syj, nes 134%, nuo to laiko 
skaitlius tokių nusidėjimų 
pradeda mažintiesi.

Skaitlius nusūdytų už el
getavimą būva didžiausias 
žiemos mėnesiuose, mažiau
sias vasaros laike. Tas ir su 
prantama, kadangi, kaip 
kiekvienas numano, prasi* 
maityti vasaros laike daug 
lengviau negu žiemos laike, 
todėl vasaros laike nėra tokio 
reikalo elgetauti, kaip žiemą, 
kada prasimaitinimassunkes- 
nis.

Nauji rasztai.
Darbininku Baisa* Nr. 1. Sau 

sis-VaaariM 1903 M. Dvlmene- 
HihiN darbininku laikraaztis, biz- 
leidžianian Lietuvio Social-De> 
niokratu BartifON. 4K puslapiai 
AntraazaK Redakcijom: J.Lizdei
ka, MGray •tr., Silvertown, Lon
don E. Engtand

Šitame Darbininkų Balso nume- 
ryj telpa sekanti straipsniai: Nauji 
metai. Čia redakcija aiškina apie 
savo darbus nuveiktus pereituose 
metuose. Lietuvių SocialyDemo- 
kratų partijos konferencija,apie jos 
darbus ir siekius visokiuose klau
symuose. ‘Kova dėl duonos. 
Valdžia pamokė. Tegul juos vel
nias pagauna. Kaip maskolių 
valdžia stengiasi pražudyti Lietu
vą? Apie Jo irfylistą Šviesiausią 
carą, carienę ir jų ištikimiausius 
tarnus, teiposgi ir kitus Dievo duo
tus valdonus. Judėjimas kariu- 
menėje. Iš Panevėžio. Iš Lie
tuvos ir Lietuviai svetur. Iš sve
tur. Straipsneliai aprašyti supran
tamai kiekvienam darbininkui, net 
būdas rašymo, prasižengimai prieš 
gramatiką, Šiurkštumas stiliaus už
laikyti teip, kaip rašo pats darbi
ninkai.

I Clevelande militariška komisi
ja atliko bandavones su nauja ma
šinine dinamitine kanuole, išmisly- 
ta majoro Mc Comb. Bandavonės 
buvo su viso užganėdinančios. 
Naujos kanuolfcs į minutą gali pa
leisti 800 šūvių ir tai taikių.

RodakcĮjos atsakymai

P. Rupsziui. Žinutė menka, 
mažai lietuvius apeinanti; lietu
viški laikraščiai menkesnes žinias 
talpina tik apie lietuvius. Jeigu 
reiktų talpinti žinias apie kiekvie
ną užmuštą ar prie darbo, ar teip 
kur svetimtautį, juk ant to skiltys 
laikraščio neužtektų.
Korespondentams isz Brooklvno. 
Aprašymą teatro atsiuntė mums 
net penki korespondentai. Su
prantama, kad visų sunaudoti ne 
galime, nes aprašo, nors kitaip, tą 
patį atsitikimą. Sunaudojame tą, 
kuris pirmiausiai atėjo, kitų patal
pinti ne galime.



Isz Amerikos
Ateiviai.

Wa8HInotom, D.C. Kovo mė
nesyj per New Yorko portą aika- 
ko į Ameriką iss viso ateivių 91- 
666, taigi ant 14178 daugiau ne
gu per tą patį mėnesį pereitų 
metų. Jeigir tokioj normoj lai
kysią iki pabaigai metų, tai į 11 
mėnesių vien per ateivystę skai
tlius Suvienytų Valstijų gyven 
tojų turėtų pasididinti ant vieno 
milijono*, o per laiką nuo 30 die
nos bevielio saių metų pasididini 
tų ant 800000. Kovo mėnesyj 
daugiausiai ateivių atkako iss Ita 
lijos, nes 30765. antrą vietą užima 
Austrija su Vengrija, iss ' * kurių 
atkako 14554 ateiviai, iss Masko- 
lijbs 11701, iss Vokietijos 38879.

Passventinlmas rengiamos paro
dos. r

St. Louis, Mo. Atsibuvo čia 
su didelėms iškilmėms pašventini* 
mas pliaciaus rengiamos 
čia ant ateinančių metų visosyieti- 
tinės parodos. Svečių iš visokių 
Suvienytų Valstijų kraštų atkako 
daugybė; atkako teipgi prezidentas 
Roosevelt ir buvęs prezidentas Cie- 
vėl and. Moteliai pilni svečių, 
ne visi pribuvę gali patilpti. Pre
kes gyvenimų ir viskas mieste pa
brango, kadangi mat visi iŠ 
stengiasi sau kuo didžiausią 
užtraukti.

svečių 
naudą

Musztynes terp krikszczloniszku 
ir iydiszku darbininku.

Nkwam, N.J.
mo Hat Trimme’s Union, 
kurio atsibuvo r nkimas naujų 
virazininkų, ųžį imė smarkios 
musztynės terp buvusių aut susi 
rinkimo 300 kril.szczioniszkų ir 
žydi sakų darbiniu I 
se daug merginų
Ant galo ant salės atėjępolicistai 
besi oMisza n ežias merginas persky- 

i >tatydė.

Ant susirinki*

kių. Musztynė- 
I i kosi suleistų.

rė tY’tnusztynes a

-Naujos auksp kastyuet*.
Seattlf., Wamu. 

ežia, prie anglių 
kvarco gyslę, ku 
da aukso už 7 dol. Neuiilgio 
pradės ežia kasti 
jieszkotojai net k z kitų 
renkasi ežia, tikėdami rasti dau 
giau aukso.

t Anglys pabrangs.
New YorkJ Pašauktas už liudi

ninką' į čianykščių terpštetišką pre
kystes komisiją garsus anglinis ba
ronas Baer apreiškė, jog nuo 1 d. 
gegužio jis pakeli anglių prekes 
ant 50c. nuo tonos ir tą patį dary
siančios kitos kompanijos. Baer 
apreiškė, kad jeigu santaikos sūdąs 
pakėlė ant 10% kalnakasių algas, 

anų tai kastynių savininkai, kad turėti 
pelną, turi pakelti anglių prekes. 
Taigi nuo 1 d. gegužio kompanijos 
pardavinės anglis po £5.00 už to
ną, o jų prekėjai, žinoma, pakels 
dar labiau, kad ir jie 'turėtų pelną. 
Pakeltas kalnakasių* algas mat ne 
angliniai baronai išmoka,- jie iš to 
turės dar geresnį pelną, bet visuo
menė reikalaujanti anglių.

Netoli nuo 
į kasimo užtiko 
i rio tena iszduo-

auksą. Aukso 
sztetų

Netoli nuo

Susitvėrė jau 
neuiilgK) pa- 
kastynes. Szte-

Sidabro g
Eldorado, IlL.

ežia, gilumoj 10 Alų, uitiko s’o- 
rą Sidabro gyslą- 
kompanija, kurį 
leng-ezia -dabrt
te Illinois iki szicl niekur ne bu
vo rasta brangių lnetilių. surasta 
sidabro gysla yra^
radinys brangių nedalių azitsme 
sztete.

tai pirmutinis

Sudraskė dinaru 
Stanford, K y. 

bininkaa Wm. ! 
kiaseniuje diuimjią ir elektriszką 
bateriją. Nežinia kokiu budu 
baterija susid su dinamitu. 
Užgimė b tisi ek-pliozija, kuri į 

 

azmdtus sudraskei)Florence.

rito erplioilja
Telefonų dar-

Fiorence turėjo

Į- Piktas
Moktueal, CajAda.I’ Gyvenan

tis čia prekėjas Brosseaii neseniai 
pagarsino laikraščiuose, jog turi 
ant pardavimo geležinę kasą. Ant 
apgarsinimo atėjo kokia ten mote
riškė ir pasiūlė Savo tarpininkystę 
prie pardavimO'kasos. : Brosseau 
nuėjo su tarpininke į kokius ten 
namus, kuriuose indo drūtą vyriš
kį. Tas, vietoj derėti kasą,pririšo 
prekėją prie kėdės, pagriebė brit- 
vą, perpjovė prekejui šoną ir koją 
ir pagazdino papipvimu, jeigu ne 
išsipirkst ant išsiparkimo pareikala
vo 50000 dol, bet 
mažino iki 13000 dol., ant ko pre
kėjas išdavė čekius. Paleistas, 
nuėjo ant pobkjjos ir papasakojo 
apie atsitikimą, užpuoliką aprašė 
teip gerai, kad jį, kada bandė če
kius ant pinįgų 
drauge su ana 
moteriške.

Apsi vedimas per
* * pažinta* už

.kui prekę nu-

iškeisti, suareštavo 
tarpininkaujančia

prigavyste pri- 
ne esanti.

Ai.bany, N.Y. Čianykštis ape
liacijos sūdąs pripažino apsivedi- 
mą per prigavystę už ne esantį. 
Mat Gregorio Bilprenzo, italijonas 
ir jo dabartinė pati per tūlą laiką 
gyveho be šliubo. Bilorenzo pra
sišalino paskui ant kelių mėneesių 
ir kada sugrįžo atgal, rado savo 
merginą su vaiku; ji apreiškė, jog 
vaikas užgimė, katda jo nebuvo na
mie ir jis yra vaikė tėvu. Biloren
zo', ’ laikydamas savę už vaiko tė
vų, ištikro apsivedė su savo mer
gina. Vėliau viepog pasirodė, kad 
mergina, kad priversti Bilorenzą 
apsivesti, paėmė: svetimą vaiką. 
Kada tas išėjo į aikštę, jaunikis 
atsišaukė į sūdą, reikalaudamas 
perskyrimo su meluojančia mergi
na,Sūdąs pripažino šliubą už netu
rintį vertės ir jį panaikino, 
luoti mat ne galinta..

Me

ba- 
ap-

Žiema ir vasara.
Lincoln, Nebr. 29 dieną 

landžio po i pietų šitose 
linkinėse siautė sniego dargana.
Vandens užsidengė* ledo pluta. 
Šiauriniuose šteto kraštuose šaltis 
buvo dar didesnis. < Farmeriai bi
josi, kad šalčiai neužkenktų vaisi
niams medžiams. Sniego darga
nos siautė teiposgi štetuose Colo- 
rado ir Wyominge; čia termomet
ras nupuolė iki 7° žemiau užšali
mo ženklo.. Snigo pusėtinai Šte- 
tuose Kansas, Nebraskoj, net Wis- 
consine aplinkinėse Ashlando. 
Užtai rytiniuose štetuose- buvo di
deli karščiai: New Yorke buvo pir
mutinis apsirgimas nuo karščio; 
Bostone termometras rodė 84* ši* 
lumos. * •

Užmiisze kunigo traspadine.
Lorain, Oh. čia likosi užmuš

ta sesuo ir gaspadinė prabašČiaus 
katalikiškos vokiškos bažnyčios, 
Agota Richlein. Kaipo nužiūrėtą, 
ant miesto majoro prisakymo, su- 
arešztavo kunįgą Ferdinangą Wa- 
Iserą, kuris.tą naktį, kada Agota 
likosi užmušta, nakvojo pas kunį
gą Ricbleiną. Suareštuotas vie- 
nog tvirtina, kad yra ne kaltu. Kas 
kaltas, tą gal vėliau suseks. Su
areštuotą kunįgą nugabeno į Eliri- 
jos kalėjimą.

ln<l|jonu kapines.
Fort Riley^Kas. Nvtoli nuo 

čia dirbanti darbininkai, kasdami 
žemę, prikasė daug žmonių skėlė* 
tų; teiposgi daug akmeninių kir
vių, vilyčių ašmenų ir daug viso* 
kių naminių rykų, puodų, skaldy- 
tų akmenų, koki, turbut, buvo var* 
tojami kaipo girnos sumalimui kor- 
nų. Kaulai ir rasti prie jų daigtai 
be abejonės priguli gyvenusiems 
Čia indijonams ir vieta ta, turbut, 
yra tai senos indijonų kapinės; kū
nai čia buvo laidojami koki 300 
metų atgal mažiausiai.

Nugriuvę* kaina* iunaikino 
miesteli.

Šiaur vakarinėj daly j Britiškos 
Columbijos nugriuvęs kalno šmo
tas išnaikino jo apačioj gulintį 
miestelį Frank, turintį 1000 gyven
tojų. Prie to pražuvo 140 žmo
nių. Uolos užbėrė ir kastynių o- 
las ir jose dirbusius darbininkus, 
užtvenkė upę ir pagimdė tvanus. 
Nuo ko nugriuvo kalnas, nuo že
mės drebėjimų ar nuo ekspliozijos, 
dar tikrai nežinia.

Užinuszejas gubernatoriaus 
nusūdytas.

Fraskfort, Ky. Pasibaigė an
tru kartu perkratinėjama'prova Ja
mes Howardo, kuris nušovė demo
kratišką šteto Kentucky guberna
torių Goebelj. Sūdąs rado Ho
vardą kajtu ir nusprendė ant viso 
amžiaus į kalėjimą. Taigi likosi 
nusūdytas politikierių įnagis, bet 
tikri kaltininkai yra liuosi nuo 
bausmės.

Vyras su dviem szfrdims.
Ptttston, N. J. Gyvenantis 

čia jaunas vaikinas John Firman 
norėjo pastoti į Amerikos kariu- 
menę. Tirinėdami jo sveikatą, 
daktarai susekė, jog Firman turi 
dvi širdi. Ar jį priims į kariume- 
nę, nežinia ir daktarai nežino, ar 
jis tinka, ar ne, kadangi žmonės su 
dviem širdims labai retai pasitai
ko.

Daugiausiai Amerikos Jurininku 
pabėga.

Nėra, turbut, ant svieto kįtos 
kariškos laivynės, nuo kurios laivų 
tiek pabėgtų jurininkų, ką nuo 
amerikoniškos ir tai sandaros laike, 
kada tarnauti laivynėj ne teip sun
ku ir ne teip pavojinga. Štar po 
paskutiniam algų išmokėjimui, nuo 
stovinčio porte Valejo, Cal. ameri
koniško kariško laivo „Indepen- 
dence” 150 jurininkų pabėgo.

L’žsimusze 3 darbininkai.
Pittsburg, Pa. Prie statymo 

naujos triobos ant Union geležin
kelio stacijos nugriuvo pastovai, 
ant kurių stovėjo darbininkai ir jie, 
nuo augščio 75 pėdų nupuolė že
myn. Prie to 3 darbininkai likosi 
ant vietos užmušti, o du sunkiai, 
gal mirtinai apkulti.

Sniegas.
Oceana, W. Va. 25 d. 

džio siautė šitose aplinkinėse smar
kios sniego darganos.

batan-

Giriu gaisrai.
Onaway, Mich. Šitose aplinki

nėse siaučia girių gaisrai. Ugnis 
artinasi prie miesto. Gyventojai 
darbuojasi, kad ne prileisti ugnies 
prie medži ų krautuvi ų. Farmeriai 
apleidžia savo namus ir bėga į mies
tą, daug farmų, esančių tarpgiriuo
se, išdegė.

/ V*”’** " . • _
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Montrzal, Canada. Šitose ap

linkinėse siaučia girių gaisrai. 
Gaisrai užgriebė jau ir Kanados 
Pacifico geležinkelio liniją; išnai
kino daug kaimų tarpgiriuose, iŠ 
kitų vietų farmeriai su savo gyvu
liais kraustosi laukan.

Gatarai.
Boston, Mass. Sudegė čia teip 

vadinama “Brighton Abbatoir 
trioba, kurioje tilpo piovinyčia. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
30000 dol.

EvplloaŲos.
Altoona, Pa. Parako dirbtu- 

vėse Cresson Powder Co. Wil- 
liamsburge atsitiko smarki explio- 
zija, kurios 8 darbininkai likosi už
mušti; superintendentas mirtinai 
sužeistas, sunkiai sužeistų yra 
daug. Expliozija buvo teip smar
ki, kad miestelyj Williamsburge 
neišliko nė vienas langas.

Nelaime* ant geležinkeliu
Terre Haute, Ind. Ant Van- 

dalia geležinkelio, netoli nuo čia, 
iššoko iš rėlių geležinkelio trūkis. 
Prie to 3 ypatos likosi užmuštos, o 
12 likosi sunkiai sužeistų.

Bismarck, Ontario. Ant Lake 
Erie & Detroit geležinkelio susi
mušė du trukiai. Prie to 3 ypatos 
likosi užmuštos, o daug tapo su
žeistų.

Isz darbo lanko.
Philadelphia, Pa. Darbi 

ninkai dirbanti prie triobų staty
mo pareikalavo algų po 50 c. ui 
darbo valandą. Kadangi kont- 
-raktoriai reikalavimą atmetė, tai 
nuo 1d. gegužio sustraikuos 15 
000 darbininkų. Kontraktoriai 
nuo liepos mėnes o žada mokėt* 
po 45c. ui darbo valandą. bet 
darbininkai ant to ne sutinka.

H Mahanoy City, Pa. Ant at
sibuvusio ežia susirinkimo 10000 
kalnakasių nutarė grįžti prie 
darbi; klausymą darbo laiko su- 
baloms n u tai 11 palikti ant iszri- 
szimo organizacijos vinzinin- 
kams. Kalnakasiai Shenandoah 
Vslley distrikto dar vis atrai 
kuoja.

New Havkn, Conn. Dratų 
jungėjai VVeeiein Union Tele- 
g ra p h Co. pakėlė straikę, užsto
dami ui du kompanijos be prie 
iasties praszslintu darbininku.

Chicaoo, III. Daugelis 
darbininkų organizacijų gavo žinią, 
jbg nuo 1 d. gegužio liekasi pakel
tos jų sąnarių algos. 6000 maši
nų dirbėjų dirbanti 500 dirbtuvių 
ir varstotų gaus algas ant 5% di
desnes: dirbs gi jie po 9 valandas 
ant dienos. 1600 plytų dirbėjų, 
dirbančių 32 piytnyčiose liekasi pa
keltos algos ant 10%. Apart to 
plytas ir akmenis triobų statymui 
jie nuo dabar dirbs truputį mažes
nius, negu dirbo iki šiol, todėl dar
bo reiks truputį mažiau pridėti.

* Suvienytose Valstijose turin
čių šeimyną darbininkų yra 15 mi
lijonų; vidutinis uždarbis tokių 
darbininkų yra 400 dol. ant metų. 
Ant išmaitinimo šeimynos yra tai 
labai mažai, nes ant žmogaus iš
puola vos po 133 dol. ant metų. 
Milijonierius ant maitinimo arklio 
išleidžia daugiau, negu išpuola 
darbininkui už sunkų darbą ir jam 
reikia* dar išmaityti kartais gana 
skaitlingą šeimyną.

T Hunttncton, W. Va. 100 
darbininkių United States Ci- 
gar Co. prašalino nuo darbo užtai, 
kad jos suorganizavo uniją. Iš jų 
50 sutiko pamesti uniją ir tos liko
si prie darbo kompanijos atgal pri
imtos.

* Baltimore, M d. Western 
Maryland geležinkelio kompanija, 
nuo 1 d. balandžio pakėlė ant 10% 
algas konduktorių, vagonų stabdė- 
jų ir kitų geležinkelio tarnų.

* Osvego, N.Y. Kontraktoriai 
statanti triobas pripažino darbinin
kams 8 vai. darbo dieną ir tokiu 
budu prašalino štraiką, ant kokio 
darbininkai buvo pasirengę.

r Omaha, Nebr. Štraikas čia- 
nykščių dratų jungėjų pasibaigė, 
jie pasjganėdino pakėlimu algų; 
sutrumpinimas darbo laiko ir pri
pažinimas unijos likosi kompanijos 
atmesti.

,r Orange, N. J. Darbininkai 
dirbanti prie triobų statymo pakė
lė štraiką. Jie reikalauja po 55c. 
už darbo valandą, vietoj 50c.

T Kansas City, Mo. Darbinin
kai miesto kanalų ir giseriai pa
kėlė štraiką ant iškovojimo geres
nių algų ir pripažinimo unijos.

5 Pittsburg, Pa. Kranų dir
bėjai Čia ir Alleghenyj pakėlė strai- 
ką. Jie reikalauja po 4 dol. už 
dienoš darbą.

I San Franctsco, Cal. Dalis 
darbininkų dirbančių prie triobų 
statymo pakėlė štraiką ant iškovo
jimo geresnių algų.

T Toronto, Ont. 5000 daili
džių ir mūrininkų pakėlė štra'iką. 
Jie reikalauja didesnio už savo dar* 
bą užmokesnio.

Lietuva

’ Svmmit, N. J. Darbininkai 
statanti triobas pakėlė štraiką. Jie 
reikalauja ant 25c.’ daugiau ant 
dienos.

* Bloomington, III. Organi
zuoti visokių unijų darbininkai pa
kėlė štraiką ant iškovojimo geres
nių algų.

r Waukzgan, III. Čianyklčiai 
dailidės ir jų pagelbininkai per 
paskutinį štraiką iškovojo 8 vai. 
darbo dieną.

1 Wilminoton, Del.
ja darbininkai čianykščių plieno 
dirbtuvių, kadangi kompanija ne
nori padidinti algų.

1 Philadelphia, Pa. Pakėlė 
Štraiką 6000 dailidžių; prie štraiko 
ketina pristoti 30000 darbininkų 
dirbančių prie triobų statymo.

1 Niw York. , Štraikas darbi
ninkų Bridge and Structural Iron 
Workers organizacijos pasibaigė.

1 La Fayettz, Ino. čianykŠ- 
čiai organizuoti dailidės suštrai|ca- 
vo ant iškovojimo didesnių algų. ,

pustyti, jiems vis nepasisekė, 
kadangi ant Rambyno buvo drūta 
lietuvių sargyba. Negalėdami to
kiu budu šyentinyčią išnaikinti, 
vokiečiai užpuolė pasaloms! ant 
jos, kada didis lietuvių vadovas 
šereika buvo išjojęs išvalnyti savo 
pačią, kuri buvo kryžiokų pagrieb
ta ir kankinama Klaipėdos pilyje. 
Pamatęs vienog ištolo, kad vokie
čiai iš Ragainės pilies užpuolę ant 
šventinyčios,pradėjo ją ir čia esan-
čias moteris, vaikus ir senus neįsten-

ŠtraikufP^iančius nuo jų atsiginti lietuviu*
deginti, greitai grįžo atgal šventi- 
nyčią išgelbėti. Bet sugrįžęs, nr- 
do tiktai pelenus dievaičių- ir sude
gintus lavonus. Teip tai kryžio
kai išpustyjo musų prabočių die
vaičius, sudegindami juos ir šimtus
žmonių, nes visi ant Rambyno 
esanti žmonės tapo sudeginti. Ar 
dabar turėtų musų brangiausias 
tautos atsiminimas pereiti į tų 
kraujagerių rankas? Ar negalime 
tiek aukų sudėti ant nupirkimo tos 
musų prabočių liekanos, kuri 
mums su savo pušėmis primena

las Kewanee, Iii.
Darbai šiuom kartu eina čia la- 

i; tas tik ne dirba, kas

darni, arba surenki Kmtus tūkstan
čius kas metą ant stabmeldžių ap>, 
švietimo, geriaus sakant, ant jų bai gerai; — 
smaugimo ir žudymo, kaip kad dirbti ne nori, kas gi nori ir ti,
kryžiokas su lietuvius darė, pla- darbą lengvai čia gali gauti.darl>ą lengvai čia gali gauti.

• Elmira, N. J. Štraikuoja 
čia darbininkai statanti triobas. Jie 
reikalauja pripažinimo unijos.

r Ironton, Oh. Darbininkai 
Ironton Portland Cement Co. dirb
tuvių pakėlė štraiką.

• Omaha, Nebr. Pakėlė Čia 
štraiką dailidės, vežėjai, virėjai 
tarnaujanti restauracijose.

• Boston, Mass. Pakėlė štrai
ką mechanikai ir darbininkai laivų 
dirbtuvėse.

• Baltimore, Md. Organizuo
ti darbininkai prie triobų statymo 
pakėlė štraiką.

• Chicago, 111. 500darbinmkų 
Deeringo Co. dirbtuvių pakėlė
štraiką.

• Chicago, III. 4000 darbinin
kų čianykščių skalbinyčių j>akėlė 
štraiką.

’ Chester, Pa. Suštraikavo 
darbininkai čianykščių liejiny- 
Čių.

ISZ
1 Lietu viszku dirvų.
Musų tuonilaiklniai svar
biausi tautiški reikalai.

Daug turime nūs tautiškų reika
lų, kad net negalime visų pride
rančiai atlikti, bet kas iŠ tų visų 
yra svarbiausias, tai sunku įspėti, 
juo labiau todėl, kad ne visų nuo
monės ir pažiūros lygio*. Pirm 
trumpo laiko tapo lietuviškuose 
laikraščiuose svarbus užmanymai 
pagarsinti, kaip tai: Siuntimas de
legatų į Nyderlandiją ant tarptau- 
tiško kongreso, ir nupirkimas mu
sų istorijoje seniausios Šventiny
čios, pagarsėjusio kalno Rambyno. 
Pirmutiniam užmanymui kįla tarp 
lietuvių didesnis prilankumas, ka
dangi dėl jo labiau musų inteligen
cija darbuojasi, tikėdama,kad įve
dimas šito užmanymo be galo didę 
naudą atgabęsęs lietuvių tautai, nes 
tuomi pasirodysę svietui, kad ir 
lietuviai dar gyvuoja ir drauge su 
apšviestesniomis tautomis nor ko
voti už išliuosavimą žmonijos iš po 
despotiško jungo dabartinių svieto 
galiūnų ir nor tuomi įgyti neprigul- 
mingą ir nuo savo priešių apčysty- 
tą Lietuvą. Bet ar šitas užmany
mas gali lietuviams tokią didę nau
dą atgabenti, kaip kad tūli musų 
tautiečiai tiki, tai jau kitas klausy
mąsi Siuntimas delegatų ant 
tarptautiško darbininkų kongreso 
daug pinigų kaštuotų, o naudą ne 
kas žin kokią atgabentų. Rods 
paskutiniame laike pradėjo dėl Ši
to dalyko jau aukas rinkti, bet ar 
bus galima tiek surinkti,kiek kelio
nė, algos ir užlaikomas abiejų de
legatų kaštuos, tai galima abejoti, 
kadangi, kaip rodos, neužilgio jis 
turės atsibūti (kongresas atidėtas 
iki 19O4m. Rd.)/ Siųsdami dele
gatus, mes norime pasirodyti svie
tui, kad dar gyvuojame ir kad dar 
norime gyvuoti, bet ar teip yra su 
mumis? Ar gyvuojame mes? Ar 
norime dar gyvuoti? Mes norime 
mus brangiausią tėvų palikimą, 
musų seniausią šventinyčią, kuri 
mums primena tuos laikus, kada 
musų tauta galinga buvo,kada mu
sų prabočiai sutikime gyveno, 
Rambynkalnį, perleisti į musų tau
tos neprietelių kryžiokų rankas! 
Šiuomi mes pasirodome, kad moty
vuojame ir kad nenorime gyvuoti 
ir todėl pritinka čia mums garsaus 
vokiško eilininkoSchiller’io žodžiaM
„Niekam neverta yra ta 
tauta, kuri ne viską link
smai atiduoda už savo 
garbę!” Rambynas yra musų 
seniausia šventinyčią, nes tai at- 
liudyja musų dainos, kaip tai: „O, 
Rambynas, kur dievaičiai ant vir
šaus stovėjo, ten senovėj mus* te- 
taičiai (prabočiai) poterius kalbė
jo". Taigi turime rūpintis, kad 
jis nepereitų į vokiečių rankas, ku
rie jau seniai jo, kaip kokie vilkai*, 
tyko. Mes patįs juk gerai žinome, 
kad vokiečiai yra musų tautos 
priešai, nes kad ne jie, tai gal ir 
dabar butų musų pratėvių dievai 
ten stovėję, o ne butų jų-sudeginti 
tapę. Vokiečiai negalėjo mūšiuo
se lietuvius apgalėti, ir kiek jie 
bandė tą Rambyno šventinyčią iš-

dainas dainuotas po šventu aržuo- 
lu ir prie paveikslo dievaičio Per
kūno nekaltų lietuviškų merginų; 
kuris mums primena musų prabo
čių gynimąsi prieš kryžiokus, kurie 
iš Ragainės pilies ant viso to kraš
to užpuolė, ypatingai todėl, kad 
nuo jo yra matoma buvusi kryžio
kų Ragainės pilis, kurią lietuviai 
tiek kartų išpustyjo, kurioje dabar 
yra įtaisytas kalėjimas, idant ir 
tuomi lietuvius naikint. Ramby- 
nas primena mums tuos laikus, ka
da lietuviai laimingai atmušė savo 
priešius ir,ant padėkavonės,degino 
ant jo po šventu aržuolu ir po lie
tuvių galingo dievaičio Perkūno 
paveikslu aukas dievams. Jis pri
mena mums laikus, kada nekaltos

tindami tarp jų „š v e n t ą” tikėji
mą. Tuomi misi i ja jie didei Die
vui pasigerįsę, teip kaip kad 
kryžiokai tikėjo, žudydami „stab
meldį" lietuvį,begalo daug atlaidų 
apturėsę be platindami jų naują ti
kėjimą turinti platinti meilę ir vie
nybę, o jo vardu . žudė ir degino 
nieko nekaltus žmonės. Ant tau
tiškų reikalų Prūsų lietuviai gailisi 

’fenigį paaukauti, verčiau jį prage
ria. Rods pradeda ir iš jų tarpo 
keletas atbusti ir turi susitvėrę 
„Susivienyjimą" ir kelias kitas 
draugystes, bet apgailėtinu budu 
tos pačios vos tesilaiko, nes turi 
vos keletą sąnarįiĮ. Laikraščiai 
išeinanti Prūsų Lietuvoj apie jų 
apšvietimą ne labai rūpinasi, dar
buojasi dar šiek-tiek „Naują Lie
tuvišką Ceitunga"^ >Bet ir ta, be
garbindama „musų viešpatį cieco- 
rių", nepagarsina nė išėjusių lietu
viškų knygų ir ^n-mato reikalo tarp 
jų platinti apšvietimą ir mokslą, 
nemato reikalo pratinti juos prie 
skaitymo lietuviškų knygų spau
dinių lotyniškomis literomis; kiti 
visi lietuviški laikraščiai (vargiai 
galima juos vadinti lietuviškais, 
kadangi jie vartoja lygiai vokišką 
kaip ir lietuvišką kalbą teip, kad 
juos gali beveik ir vokietis skaity
ti) yra tiktai vokiečių įrankiai ir 
gaudami nuo valdžios pašelpą, ru-

Lietuvių yra čia gana didelis bū
relis: apsivedusių bus apie 50 šei
mynų, o pavienių apie 150. Mer
ginų yra ne daug, vos 8, tame skai- 
tliuje yra gana davadnių merginų. 
Terp moterų, kaip visur teip ir 
čia, yra visokių, gražiai ir negra
žiai besielgiančių.

Nors čia gyvena gana diktas lie
tuvių skaitlius, bet ant tautiškos 
dirvos jie mažai ką nuveikė. Skai
tančių laikraščius ir knygas yra 
mažai, tokių gi, kurie po pedei ir 
panedėlyj pagirioja, yra daugiau. 
Yra čia ir toki, kurie tėvynėj pali
kę pačias, čia su kitoms gyvena, 
pačiai ir vaikams į tėvynę ne siun
čia nieko, čia visus pinįgus su ki
toms moterims praleidžia. Toks 
pasielgimas ne gražus, bet tas, ant 
nelaimės, pasitaiko terp lietuvių^ 
kitur. Teip besielgianti vienog ne 
užsiima gerais darbais, ne mėgsta 
jie nė laikraščių, nė khygų skaity
ti, todėl išrodymas jų pasielgimo 
per laikraštį ne pataisys jų, o laik
raščiams krapštyti privatiško gyve
nimo mėšlyną ne paranku.

S. II.

Ihz Unio«i City.
Jau beveik metai siaučia čia,ypač 

terp mokintinių mokyklų, k kokia 
ten baisi, negirdėta liga (bus tai, 
turbut, paprasti ir visiems lietu-

Iš Brooklyno, 9. Y.
8. Daukanto Dramatitzha 

Draugystė, 25 d. bris n d šio per
statė tragedijf “Keistuti*". Per- 
• tatym*8 buvo labai geras. Žmo
nių prisirinko pilna salė ir via 
buvo ulganėdinli isz perstaty
mo.

Aktoriau apart grupoa, pam
pino kalelę ve i kianczių paveikslų, 
ka* taipgi gana svarbu.

Terp susirinkusių buvo diktai 
«r svetimtanezių, kurie lietuvių 
gabumę labai pagyrė.

Draugystė rengiasi tę paczię 
tragediją perstatyti Netvarka, N. 
J. 16 d. gegušio.

Rolė* buvo padalintos terp *e- 
kanezių loszėjų:

Keistutis-- V. Karalius; Bi
rut*, jo pati — Elzbieta Czeatau. 
■kiutė; Vitautu, — St. Pet- 
ruszkeviczia; Jagaila — Vsler. 
Plevoka*; Marė, jo sesuo — Pet
ronė Karalienė; Vai dyla, jo* vy
ra* —- Jurg. Kairaiti* ;Prora Bi|- 
genas, vada* Jtgailo* pilies var
tų — Ant. Prakeviczia; Butrimą*, 
Keistoczio draugas — J urg. Nor
vaiša*; Aldona, Konrado pati, 
— Zigtnonta Žiczksuskiutė; Tar
ną*;—J. Kairaitis; Vaidy Ii,pago
nę kunįgą* — Ant.Rimkus.

KRYŽIOKAI:
Kunonas — Ant Raczius; Kon
radas— Kl. Vdkpviczia; Alba-

lietuviškos merginos savo rūtų vai
nikus,gražias dainas dainuodamos, 
ir linksmindamos, metė ant aržuo- 
lo, esančio prie jo |*akojės; jeigu 
vainikėlis nejiasikabino ant aržuo- 
lo šakų, tas reiškė, kad ji dar tą 
metą neištekės, apverkė gi jeigu 
nustosianti savo rūtų vainikėlio. 
Taigi, nemenant visokių istoriškų 
atsitikimų, Rambynas yra visokių 
paslėptinių pilnas, jis galėtų mums 
dauR pasakoti apie visokius laikus, 
bet dabar liūdnas todėl, kad lietu
viai išsižada jo ir nori jį perleisti į 
jų priešių rankas. Liūdnas todėl, 
kad jis tiek musų prabočiams kaš
tavęs, tiek kraujo pralieję už jį, 
norėdami jį pasilaikvti kaijio lietu
višką Olymjią, norėdami išlaikyti 
savo ainiams ant atsiminimo, idant 
jie galėtų pasidžiaugti iš tėvų pali
kimo, ir tokiu budu per sunkiau
sias gadynes lietuviams viernai iki 
Šiai dienai tarnavęs, turi pereiti j 
jo teriotojų rankas. Kiekvienas 
iŠ mus lietuvių godoja savo tėvo, 
motinos arba giminės palikimą ir 
laiko jį gilioj atminty), nejiavesda- 
mas nė už pinigus niekam. Bet 
mes nenorime dabar godoti savo 
tėvų palikimų gal todėl, kad jis 
jiasakoja musų tautos istoriją?! 
Jis nėra palikimu kokio ten dvar
ponio arba kokios ypatos, bet j»a- 
likimu visos tautos, užtai mes la
biau turime godoti. Gėda mums 
butų, jeigu jį nepalaikytume kai|>o 
tautos savastį ir gėda butų, jeigu 
už jo palaikymą neatiduotame ke
letas centų. Gėdą ir panieką aptu
rėtume nuo savo ainių, jeigu jį ne
palaikytume, kaipo atminimą.

Todėl neatbūtinas reikalas yra, 
rūpintis už tai, kad Rambynas ne
patektų tiems musų kraujageriams 
kryžiokų ' įjiėdiniams; jeigu jis 
vieną kartą į jų rankas patektų, tai 
sunku butų lietuviams atgal atgau
ti. Iš tos priežasties turime rinkti 
aukas ant jo nupirkimo, o butų ve- 
lytina, kad ir musų tautiškos drau
gystės prie šito teip svarbaus rei
kalo prisidėtų, darydamos balius ir 
teatrus ant surinkimo pinigų. Si* 
tam reikalui galėtų ir musų tautiš
kas „Susivienyjimas’’ Šiek-tiek pa
aukauti, todėl reikalinga butų, kad 
ant seimo tą dalyką apsvarstytų.

Daugelis iš musų pasakys: ko
kią naudą tas kalnas mums atga- 
bęs, ir kad apie tai gali Prūsų lie- 
lietuviai pasirūpinti, kadangi jis 
yra Prūsų Lietuvoj. Naudą, kaip 
kad godotinas tautietis p. D-ras 
Basanavičius per „Vienybę” pa
aiškino, galėtų jis šitokią atgaben
ti: ant kalno butų galima didę salę 
įtaisyti teatrams lošti, koncertams 
ir tt.» o apačioj salės lietuvišką 
muzėjų, apie kurį jau buvo lietu
viai pradėję rūpintis; bet apgailėti
nu budu, vaidus bekeliant, vėl vis
kas aptyko. Ir dabar atvažiuoja

pinasi tiktai apie lietuvių apkvaili
nimą. Taigi, nuo Prūsų lietuvių 
negalima daug, laukti, todėl turime 
mes, gyvenanti Amerikoj, apie tai 
pasirūpinti. Prūsų lietuvių „Su- 
sivienyjimui" tegalima pavesti vien 
nupirkimą kalno, ir apžiūrėjimą po 
kontrole amerikiečių;

Taigi, matydąmi naudingumą 
šito užmanymo, broliai griebki
me* už dar Iki, jiaHiskubindami, kad 
Rambynas nepatektų vokiečiams, 
kurie ir teip jau didesnę dalį kplno 
yra užgriebę. Velvtina butų, kad 
„Byrutės Draugystė” laikytų tą 
kalną teip ilgai savą rankose, pa
kol bus atsakantį suma surinkta 
ant jo nupirkimo
lime tėv\nę, jei||u mylime 
prabočių liekanas, jeigu godojame 
jas, įėiftt nenorinįe Luti savo tau
to* pardavėjais, dirbkime, kiek 
įmanydami, kad galėtum* Ramby
ną nupirkti. AŠ-igi'iš savo pusės 
aukauju £5 (M) aat i'nupirkimo to 
teip brangaus mums kalno.'

> JonMs llgaudas.

Taigi, jeigu my- 
savo

Pas mus ilgą laiką nebuvo nieko 
tautiško nuveiktą, viskas buvo 
kaip užmigę, bdt l*tl(akus į Šitą 
miestą keliems |aunii-ms vaikinams 
iŠ kitų virtų, nutarė ■ atlošti teatrą 
ant naudos musų kajikintinių. Te
atras tajKi atloštas lb dieną balan
džio: atlošė “Ponaįs ir Mužikai". 
Aj»art to, buvo dekliamacijos ir 
dainos. Aktoriai sayo roles atlošė 
kuo puikiausiai, iš lip visi Spring- 
Valliečiai buvo užganėdinti; la- 
.biauŠiai dėkavojo di lnų plojimais 
už dekliamavimą eilių: “Dirbk ir 
melskis” ir “Tąn kur anglių kalnai 
styro" Jievail’adfleskiutei, taip
gi ir Marijonai Lastaskiutei už pa- 
dainavimą “Sikdiev kvietkėlė tu 
mano mieliausia". ; Skambantis 
balsas dainorės palinksmino visą 
būrelį susirinkusių lietuvių. Ele
na Lastauckiutė dekliamavo eilės: 
“Malonios ir puikios pakalnės Du- 
bisos" Eiles.“Seniai jau tie amžiai 
laimingi praėjo ir Tamsus Kali
ny*’* dekliamaVo Jobas P.

Dramoj “Ponas ir Mužikai” ši
tie turėjo roles: Mžgerskio — Mat. 
Petkevičia; Araburdos — Mak. 
Zigmuntas: Klebono — Jonas Do*
bilas; Dudulio -1- Antanas Poška; 
Seno Jono — Jonas P. Leizeris 
Bajonio — Vincas černauskas; 
Tonikos — Juozapas SaČiulauskas; 
Berelio — Jonas Dobilas; Liudytės 
— Marijona Ląstauskiutė; Baltru* 
vienės — Magdalena BaltruŠaičiutė; 
Onytės — Ona ZigmunČiutė.

Sudedame aktoriams širdingą a- 
čiu vardu visu springvalliečių. 
(Kiek likosi surinkta ant kankinti- 
nių naudos? Rd.) (!

i* Kepurė.-

nedėlioms lietuviai ir vokiečiai ant 
kalno pasilinksminti ir Rambyno 
šventa oru pakvėpuoti, o labiau 
tada atvažuotų, kada butų salė ir 
prie jos gražus daržas. Daugumas 
pasakys, kad ant to daug pinigų 
reikia, bet ne teip yra: jeigu mes 
nesivaidysime, bet vienybėj viską 
dirbsime, tai viską bus mums leng
va nuveikti. Už įėmimus, jeigu 
apart išdavimų kas liktų, butų ga
lima atspaudinti lietuviškas istoriš
kas arba moksliškas knygas ir tuo 
visuomenei atlyginti. Nuo Prūsų 
lietuvių šiuom kartu negalima daug 
gero tikėtis, kadangi jie yra tautiš
kai užmigę ir kiekvienas paminėji
mas apie Lietuvos praeitį ir apie 
Rambyną yra laikomas už didžiau
sią nuodėmę. Rods ikiša jie daug 
vokiečiams advokatams besiprovo-1

Seiman TautiMzkoJo S tini vienyjiuio 
prasidės 21 dieną gegužio š. m.,ket
verge ant Palace į Hali, pn. 93 
Grand str. ^irookl.vhe, N.Y. Pir
mutinę dieną Giesmininkų Dr-tė 
Simano Daukanto i* kiti duos pui
kų koncertą ant tos pačios salės. 
Bus ir prakalbos. Petnyčioj trauk
sis seimas per dieną,; vakare Sima
no Daukanto Dr-tę loš teatrą; at* 
lošta bus drama Slovackio p.a. 
Mindaugis, versta į lietuvišką kal
bą Dro V. Kudirkos. Subatoj 
seimas pasibaigs ir bus balius, ant 
kurio visos New Yorko ir aptinki* 
nių lietuviškos draugystės pribus 
incorpore ant ieimo^salės pn. 93 
Grand str. Brooklyne.

Delegatams nakvynė parengta 
puikiame hotelyj: ■ ruimas dviem 
delegatam kaštuos 1 dol., atskiri 
ruimai po 75c. Hofelis tas vadi
nasi Gallovan H o ūse, yra jis ant 
Broadway and Drig^s avė. Brook
lyne, N.Y. Vieta puiki ir atsakan
ti, hotelyj yra visos reikalingos į- 
taisos.

Per visas tris dienas delegatams 
įženga ant visų pasilinksminimų 
dykai,

Jonas Naujokas.

viams žinomi tymai. Rd.) vadina
ma mokintinių drugiais. Dėl tos' 
ligos daugumą mokyklų Union Ci
ty’je ir Naugatucke uždarė ir per 
visą beveik žiemą mokintiniai jų 
ne lankė. Kaip tik kur vaikas ap- 
serga, tai tuoj uždaro namus ir ne
valia iš jų niekam išeiti; jeigu ap- 
serga vienas vaikas, o -namieje yra 
jų daugiau, tai vienas perserga, o 
kiti išlieka sveiki ( Ne visada. Rd 
liet namai, kur kas nors apsirgo, 
turbut per trįs sanvaites uždary
ti.

čia vienas lietuvis, suviliojęs 
merginą, kad nuo jos atsikratyti, 
išbėgo į New Britain, bet likosi iš 
čia pargabentas su jirievarta, kad 
vestų suviliotą merginą, bet nega
lėjo susitaikyti, tai suviliotdjas li
kosi ant 60 dienų išgabentas į New 
H a ve n.

Lininis.

I*a Hpring \ aliey’ III.
Darbai eina Čia tuom tarpu pras

tai. Daugelis darbininkų išvaži
nėj* ant larmų darbo .peškoti.

Lietuviai Šįmet gyvena sutiki
me, kadangi turi kunįgą ne mėgs
tantį piudyti, gerai besielgiantį su 
žmonėms, kuris, kiek galėdamas, 
taiso bažnyčią. Velykų naktyj 2* 
vaikinai, apsirėdę kareiviškuose 
drabužiuose, sergėjo Išganytojo 
grabą.

19 d. balandžio buvo Čia pareng
tas teatras, parengimu užsiėmė 
Jonas Puida. Ant teatro susirinko 
diktai žmonių ir pelno turėjo būt 
pusėtinai; direktorius pelną pada
lino terp lošėjų, duodamas jiems 
po27*£c. Taigi ne po daug.

Lietuviškų merginų čia ne daug, 
todėl vaikinai jas varžosi ir už jas 
pykstasi.

Jegoravičia.

Iš šteto Oregono.
Atkakęs į Oregoną, apsistojau 

pirmiausiai Portlaode. Lietuvių 
ežia ne patikau, iszėmus vieno sa- 
liuninko (kur yra lietuvis saliu- 
nitikas, ten turi būt ir lietuviai. 
Rd.). Esą ir tūlas lietuvių skai
tlius, bet jie dirba giriose, nes 
ten uždarbiai geresni ir darbą 
gre cz au galima gauti negu mies
te Portland; kituose miesteliuse 
datbę ne sunku gauti.

Isz Portlando asz persikėliau į 
Falls C<ty. Yra ežia dvi lentų 
piovinyczioe ir oblinyczia. Dar
bininkų jos ne gali gauti, kiek 
reikia, todėl ir isz kitur atkakę 
gali greitai gauti darbą. Darbi
ninkai uždirba nuo $1.75 — 3 00 
ant dienos. Szeimynoms duoda 
geras triobas ir malkų, kiek tik 
kas nori ir ui tą reikia mokėti 
tik po vieną dolerį ant mėnėaio 
rando*. Falls Cityj porą metų 
atgal buvo tik 2 namai, o dabar 
yra jų jau apie szimtas ir 3 par- 
davioycaios. Butų gerai, kad 
atsirastų ežia lietuviai biznieriai, 
kol viskas pigu, lotai ir (nedega 
pasistatymui triobų. Caia viskas 
pigu todėl, kad geležinkelis yra 8 
mylios nuo miestelio; dabar dirb 
dina geležinkelio liniją, kuri eis 
nuo Dalias per Falls City; liepos 
mėnesyj naujas geležinkelis bus 
gatavas, nuo to laiko pabrangs 
viskas ir miestelis augs dar smar
kiau negu dabar. Pernai lotus 
pasistatymui namų pardavinėjo 
po 25 dol., o dabar reikia mokėti 
po 50 — 100 dol. Žmonių kiec- 
vieną dieną pribūva yis daugiau. 
Miestelyj Marshfield 3 mėtai at 
gal ui lotus mokėjo po 50 dol., o 
dabar reikia mokėti 500 dol. 
Aplinkinėse galima nuo rando 
gauti dykai žemės plotus pasista
tymui farmos; ant to reikia vie- 
aog turėti Amerikos ukėsystės 
popieras.

V. Kangiseris.

nss — Alex. Visa. K.

Nuo Aušros Dr-tė*.
Pereitos nedėlios dieną atsibu

vo *ueinnkimas “Auazros Dr-tės’’, 
turioezios ui mierį azelpti besi- 
mokinanezią augaztasnių mokslų 
lietuviszką jsunuomenę. “Aust
rą” mokėjau stipendiją vienai lie
tuvaitei, besimokinaucziai užru 
heiių universitete po 20 rublių 
ant mėnevio. Rods tai ne daug, 
bet kada stipendija tapopaskirta, 
‘ Auazros” kasoj pinįgų buvo ne 
daug, o vilioti beeimokinanezius 
v.ltimis, kūnų paskui ne galima 
būt uig*nėdinti,“AuHzra” ne no
rėjo. Dabar kisoj y r* jau apie 
300 dol. Isz to galima būt pa
skirti ir antrą stipendiją, iinoms, 
jeigu lietuviezka visuomenė rems 
mus bent teip, kaip rėmė iki 
sziol tavo aukomis.. “Auszra” 
nutarė į< s paakinamas stipendi
ja* dalinti sekaneziai: vieną »ti- 
P«*>diją pas* iri i be*«inojpnaųx 
ežiam augszta-nių mokslų, antrą 
gi besilavinaocziam augszcziau- 
s oee įtMisose dailėj, kaip antai: 
muzikoj, giesmėj, tepliorystoj, 
skulptūroj, architektūroj, žinoma 
ne jeib atsisznukiancziam, bet to
kiam, isz kur o ateitėj lietuvystė 
gali naudą turėti. T* pasarga 
reikalinga todėl, kad į “Auszrą”, 
lietuviszką draugys’ę kartais rei
kalaudami paszelpos kreipiasi paga 
dyt<.j lenkiškoj kalboj. Lzgamos 
it>z “Austro*" stipendijos gauti 
ne gal, kadangi jos m ienai yra ne 
sze'.pti beoimokioanczius todėl, 
kad jie gimę Lietuvoj, yrs vaikai 
lietuviszkų tėvų, bet todėl, kad 
isz jo* szelptų besimokinant lie
tuvystė naudą turėti galėtų. Isz- 
gamoe raszanti pas mus svetimoj 
kalboj juk lietuvystei naudos ne 
atgabęs! Todėl tai atsiszaukian- 
ti turi pristatyti mums rekomen
daciją, ksd jie yra nulazgamoms, 
bet gerais lietuviais, besidarbuo- 
jancziais ar bent galincziau atei
tėj darbuotiesi.ant labo ir garbės 
musų tautos.

Kaip jau augszcziau paminėjo
me, “Auszros” kasoj yra jau pi- 

>r ji galėtų paskirti antrą 
stipendiją; tą likosi nutarta pa
skirti besilavinaneziam kokioj 
nors dailės szakoj, kadangi daili
ninkų mums dar labiau trūksta 
negu mokytų. Tokių kandidatų 
vienog sziuom kartu ne turime ir 
apie tokius nežinome. Todėl, 
.eigų toki kur yra, arba jeigu kas 
turintis gabumą rengiasi įstoti į 
kokią dailės akademiją arbt mu- 
zikaliszką konservatoriją, tegul 
atsiszaukia į “Auazros” Dr tę pri
statydamas rekomendaciją Įsitiki
mų, mum* pažįstamų lietu- 
viszkų tautiszkų darbininkų, o 
galės gauti reikalingą stipendi-

“Auszro* Dr-tė’’.

Isz visur.
| Mieste Havanoj, ant salos 

Kubos, kadangi universiteto ui- 
veizda ezaminų laiką perkėlė nuo 
rugsėjo ant berželio mėnėsio, stu
dentai pakėlė sztraiką. Po ko
kiam vienog laikui tūlas skaitlius 
studentų pradėjo lankyti lekcijas. 
Uitai sztraikuojanti užpuolį 
ant universiteto ir su akme
nims iszdaužė langus, iezvaikė 
profesorius ir atėjusius ant lekci
jų studentus. Brangus seni sb- 
rozai ir sėdynės tapo drueziai pa- 
gadyti.



• Pietinėj Prancūzijoj, issNis- 
Zos iaaplaukė j Cannes ant pasi 
ImtMuinimo garlaiviu “Reine 
Vietoria” trį« jaunos turtingos 
moterys su dviemJ jurininkais. 
Garlaivys vienog į paskirt* viet* 
ne atėjo. Kas su laivu ir ant jo 
buvusiais įmonėms atsitiko, ne
imli- G*l būt, kad laivas pa
skendo ir ant jo buvę įmonės pri- 
gįrė. Oras vienog ant jūrių laike 
laivo kelionės buvo ramus.

| Prūsų ir Meklenburgo val- 
diioa i«įvijo 145 mamonų misi- 
jonienus- Kaipo prieš* stį hzvi- 
jūno valdiios paduoda: “Jogmor
monai platina tokias tikijimtss- 
kaa paivalg*’, kurios nesutinka 
•u kranto tiesoms- Užvyti misi- 
jonieriai yra Amerikoa uklsais. 
Išvijimo jų labiausiai reikalavo 
kktalikisskoji ir protest ošintoji 
dvasisskija.

| Mieste Solingen, Vokietijoj, 
amerikonisskas konsulius, Land- 
ger, pasmauktas j sud* ui hudi- 
ninkf, kadangi neulsihikė pride- 
rancaiai, nepaisant ant jo protes
tų. U<0* ant 30 markių bausmės 
ir vienos dienos kalėjimo nuspręs 
tas.

| Mieste Mtrsilijoj, pietinėj 
Prancūzijoj, policijantams pasise
kė įsiveržti į zokoninkų ir minių 
ginam* kapucinų kliosztorių ir 
suaresztuoti zokoninkus ir jų ap
gulėjus.

| Garsus Carnegie, Holandijos 
mieste Haagoj užsimanė parengti 
terptautiszk* knigyn* ir sanda 
ros szventenyczi*. Ant to jis ap
vertai a $1500000.

■ ■- ■-■■■— *

Oi Mieste Saloniki, Turkijoj, 
prieš atbėgant} iš Konstantinopo- 
liaųs tnkį likosi pamesta dinamito 
bomba. Bomba ekspliodavo, eks- 
pboznos daug trūkio vagonų likosi 
pagadytų, bet žmonių ji, ant lai
mės, neužgavo. Dinamito bom- 

"bos likosi pamestos po OtomaniŠ- 
ku banku, jų ekspliozijos bankas 
likosi išgriautas, o pinįgus užpuo
likai paėmė. Paskui • jie užpuolė 
ant pačto triobų ir kitų turkiškų 
urėdų. Laike užpuolimo ant ban
ko dvi ypatos likosi užmuštos, o 
daug tapo sužeistų. 1 IŠ viso 
atsitiko *50 dinamito ekspliozijų 
mieste Saloniki, prie ko daug žmo
nių^ likosi užmuštų it sužeistų. 
Užpuolė ir ant Salonikos banko, 
bet įužpuolimas-likosi' atmuštas. Ar 
užpuolikais buvO paprasti plėšikai, 
ar pasikėlėliai, tikrai nežinia.

>1] Garsus Amerikos trustų dirbė
jas Morgan, kuris stengiasi viso 
svieto užvedimus pavesti ameriko
niškų milijonierių kontrolei,, susi
taikė su anglišku randu reikaluose 
sujungimo j vieną trustą ameriko' 
aiškų ir angliškų garlaivių' linijų. 
Pagal naują sutarimą: Morgan pri
pažįsta tiesą anglijonams turėti 
daugumą djrekęijos sąnarių. An
glijoj padirbti arba pirkti garlai-. 
viai plaukinės po angliška vėlava. 
Oficierai ir dalis jurininkų turi bęt 
Anglijoj paimti. Pusė trusto nau
jų laivų turi būt padirbta Anglijoj 
ir plaukinės po angliška vėlava. 
i ‘ ■

- 11 Londono parlamente angliš; 
kas karės ministeris apreiškė, jog 
angliškas randas nusprendė atsisa
kyti nuo tolesnės karės su Pasiu
tusių Muilą, kuom pripažino, kad 
Anglija likosi 'Mullos pergalėta ir 
todėl jį ramybėj palieka. Matyt 
kariškos pajiegos Anglijai bus ki
tur reikalingos, jeigu ji išsižada 
slvo Siekių Rytinėj Afrikoj. Vie
nas iš parlamento pasiuntinių, iš
girdęs,jog Anglija,Mullos pergalėta 
išsižada Somali pakrančių, atsilie
pė: “Jeigu Mųlla yra pasiutęs, tai 
kuom vrai musų karės ministeri
ja?1?

11 Pietiniuose Cbinuose, Kanto
no apskrityj chiniečiai užpuolė ant 

I amerikoniškų inžinierių dirbančių 
geležinkelio liniją. Ant gel

bėjimo užpiltų išsiuntė ameriko
nišką karišką laivą “Callao”. Už
puolikais buvo ne bokserai arba ki
tokį neužkenčianti svetimtaučių 
chiniški pasikėlėliai, bet ramiai 

L gyvenanti chiniečiai. Mat ameri- 
Ikoniški inžinieriai su dirbamu ge- 
Bežinkeliu užgriebė kapines, ar ki- 
■ tokią šventą chiniečių vietą; jie to- 
Idėl gynė vien savo šventenyčią nuo 
I svetimtaučių, kurie ne godojo to, 
Į ką garbina chiniečiai.
I t ’ —

ii Perrubežiųį Užkaspišką ap
skritį, Maskolijoj, įsiveržė vienas 
eskadronas turkiškų raitelių ir , no- 
rtjatraukti’toliau. Išsiuntė prieš 

Į turkus regimentą kazokų, kurie 
I prade jo Šaudyti į turkus. Vienas 
I turkiškas oficieras ir šeši raiteliai 
Į likosi užmušti, o kiti priversti tapo 
I greitai išsinešdinti per rubežių. 
I Turkai mat maskoliškoj pusėj užsi- 
I manė gaudyti pabėgusius iš Van 
■apskričio armeniečius, kuriuos tur- 
Ikai vėl pradėjo skersti. Viename 
■susitikime paskerdė jau 200 arme* 
Iffieįčių: armeniečiai bėgo per rube- 
į^j maskoliškąją pusę.

Si Jau ir slaviški pasikėlėliai Tur
kijoj pažino vertę maskolių ir pra
deda jų neužkęsti. Kaip paduoda 
Berlyno laikraštis “Vossiscbe 
Ztg.” maskoliškas pasiuntinys 
Konstantinopoliuj pranešė visiems 
maskoliškiems konsuliams, esan
tiems Europinėj Turkijoj, jog mace- 
doniškai bulgariškų pasikėlėlių ko
mitetas nutarė užmušti visus mas
koliškus konsulius esančiusEuropi- 
nėj Turkijoj.

|| Suvienytos Valstijos uždarė 
savo rubežius chiniečiams, tuom 
tarpu kaimyniška republika Medi
ko, kadangi ten gyventojų mažai, 
gabena chinieČius prie darbų ant 
pliantacijų; vien į provinciją Yuka- 
tan ant darbų gabena dabar net 25- 
000 chiniečių šeimynų, kadangi 
pliantatoriai ne turi pakaktinai dar
bininkų ant vietos.

I Ant viso žemės paviršiaus gy* 
vena dabar 1544510000 žmonių. 
Tame skaitliuje kfikŠčionių viso
kių tikėjimų yra 534940000, žydų 
10860000, mahometonų 175000000, 
823420000 stabmeldžių (terp tų 
daugiausiai yra išpažintojų Konfu
cijaus tikėjimo, nes 300000000, 121 
mil. buddistų). Taigi stabmel
džių visgi yra dar kur kas daugiau 
ant svieto negu krikščionių.

|> Paskutiniai šalčiai ir sniego 
darganos Vokietijoj neišpasakytai 
daug blėdies pridirbo laukuose y- 
pač rytinėse provincijose, kaip an
tai: Šlezijoų Poznaniaus, Vakari
nių Prūsų provincijose ir Prūsų 
Lietuvoj. Daugely) vietų išnai
kino beveik su Visu žieminius ja
vus. Daugybę neturtingų ūkinin
kų turės randas šelpti.

■ Kaip dabar laikraščiai garsina, 
laike paskutinių užpuolimų ant žy
dų mieste KiŠineve, pietinėj Mas
kolijoj, 300 žmonių tapo užmuštų; 
sužeistų gi iigonbuČiuose ir na
muose yra kelis kartus daugiau. 
Vertę gi išnaikintų žydų turtų skai
to ne šimtais bet milijonais rub
lių.

Ii Ties Novorosyjšku užsidegė 
dideli plotai jūrių, tik gaisras ne 
daug blėdies pridirbo. Mat čia 
susidaužė keli vežanti kerosiną lai
vai, kerosinas išsiliejo ant vandens 
ir jį nežinia kas padegė. Kaip vi
si žinote, kerosinas nesimaišo su 
vandeniu, bet vis plaukinėje ant 
jo paviršiaus.

|| Meksiko randas paskyrė neto
li miesto* Santa Rozalia, Štete Chi- 
huahua, 83000 akrų žemės norin
tiems čia persikelti iš pietinės Af
rikos, nenorintiems tapti Anglijos 
pavaldiniais būrams. Ant tų plotų 
persikelia jenerolas Villjoen su 50 
būrų šeimynų.

|| Ant salų Filipinų, mieste Ma- 
riųuina, provincijoj Manila, siautė 
didelis gaisras; kuris išnaikino su
virtum 1000 namų. Spėja, buk 
gaisras užgimė nuo padegimo, o 
padegėjais buk buvę filipiniški pasi
kėlėliai. Kiek vienog yra teisybės 
tame spėjime, tiktrai nežinia.

Ii Vokiškas laikraštis “Frankfur
ter Ztg.” paduoda, jog vienas 
maskoliškas inžinierius Siberijoj 
užtiko didelius radiaus plotus. 
Mineralas radium priguli prie 
.brangiausių meneralų, jis daug 
brangesnis už auksą ir deimantus: 
svaras radium dabar kaštuoja 
11500000.

|| Vokietijoj skundžiasi, jog iš 
Amerikos atsiunčia ne gerus kvie
čius ir kitokius grudus pareikalau
tus vokiškų prekėjų. Užtai kaltę 
meta ant Amerikos rando paskirtų 
inspektorių, kurie ne paiso visai, 
kokius grudus Amerikos prekėjai 
siunčia į svetimus kraštus.

II 4 d. liepos šių metų bus pa
baigtas tiesimas ‘pojurinio telegra
fo terp Suvienytų Valstijų ir Fili
pinų salų. Nuo tos dienos galima 
bus siųsti iš Amerikos telegramos 
ant Filipinų salų ir nereiks Ameri
kai naudotiesi iš svetimų telegra
fų- _____________

II Daugelis išvytų iš P rancuzijos 
zokoninkų rado prieglaudą dva
ruose kunįgaikšČio Lubomirskio ir 
grafo Zamoyskio Galicijoj. Gali
cijoj vienog ir be francuziškų yra 
per daug zokoninkų, kuriuos nu
vargę lenkai ir rusinai turi užlai
kyti. ' j

II Anglijos karalius, kuris lankė
si Ryme,' atlankė ir popiežių. 
Atkako į Rymą ir Vokietijos cieco- 
rius. Ir šitas protestantiškas val
donas atlankys ne vien Italijos ka
ralių, bet teiposgi ir viršininką ka
talikiškos bažnyčios,popiežių.

II Amerikoniškų muzikantų ka- 
pelė po direkcija Sousos norėjo iš 
Berlyno keliauti į Peterburgą, bet 
jų per rubežių į Maskoliją neleido, 
kadangi nė muzikantai, nė jų di
rektorius neturėjo reikalingų paš- 
portų.

Maskoliškas randas užsigina,buk 
statęs kokius nors reikalavimus 
Chinų randui apie Mandžurijos Ii* 
kimą; Maskolija, girdi, išpildys 
viską, ką pažadėjo kitiems kraš
tams. Ar ji išpildys iš tikro savo 
pažadėjimus, tą parodys ateitis.

II Išpanijos sostapilėj, mieste 
Madride atsibūva terptautiškas 
daktarų kongresas, ant kurio suva
žiavo daktarai iš viso civilizuoto 
svieto. Kitas toks kongresas atsi
bus 1906 metuose Portugalijos 
sostapilėj, mieste Lisabone.

II Maskoliška kelių ministerija 
nusprendė padirbti kitą geležinke
lio liniją per Siberiją, kuri bėgs 
nuo Viatkos Chinų parubežiu. Ke
liaujanti Siberijoj dabar turi turėti 
pašportus, ko pirma valdžios ne
reikalavo.

|| Maskoliška kareiviška rodą 
nusprendė prie kariumenės laikyti 
katalikiškuš kunįgus ir liuteroniš
kus pamokslininkus. Algas jų 
pakelti iki 800 rublių ant metų; da
bar jie gaudavo tik po 336 rublių 
algos ir 183 rublius ant valgio.

A

II IŠpanijoj, mieste J ufiedo laike 
rinkimų užgimė maištai. Susimu
šime su žandarais 7 ypatos likosi 
užmuštos, o daug tapo sužeistų, 

i Terp užmuštų yra vienas žandarų 
oficieras.

II Maskoliškos valdžios prisakė 
daugeliui finlandiečių ir svetymtau- 
Čių išsikraustyti iš Finlandijos, ki
taip jie busę priverstinai išgabenti. 
Terp išvytų yra vienas senatorius 
ir du laikraščių redaktoriai.

II Laike paskutinių vėtrų, buvu
sių 20 d. balandžio Vokietijoj, ant 
jūrių paskendo 83 laivai, 246 likosi 
drūčiai pagadyti. Prie to prigėrė 
223 žmonės.

II Australijos darbininkai priguli 
į 77 unijas: organizuotų darbinin
kų yra 419606, taigi dešimta dalis 
gyventojų priguli prie darbininkų 
organizacijų.

It Vindobonoj Šv. Stepono baž
nyčioj koksai beprotis pradėjo šau
dyti į susirinkusius ir į kunįgą: su
žeidė 3 žmonis ir kunįgą, kol jį su
valdė.

II Galicijoj, mieste Celowce sū
dąs nusudyjo kunįgą Farzeką ant 
15 metų kalėjimo už vagystą ir 
bandymą nunuodinti prabaščių 
Feistritzo parapijos.

II Anglijos karalius 30 d. balan
džio iškeliavo iš Rymo ir nusidavė 
į Paryžių atlankyti . Prancūzijos 
prezidentą.

|| Peterburge nuo apopleksijos 
pasimirė pagarsėjęs amerikoniškas 
raštininkas ir tirinėtojas Paul de 
Chaillu.

' H’ Pereituose metuose iš pietinės 
Afrikos išgabeno deimantų 1661- 
920 karatų, vertės $27136300.

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dien*, tu

nelyj ties La Šalie str., vežėjo 
Raymond Erninger nupuolė nuo 
platformos karo ir hkosi prie tu- 
nėlio sienos prispaustas ir baitiai 
sumankytas. Sustabdžius . kai*, 
reikėjo daug darbo pridėti, kol 
sjmankyt* žmogų isz tarpo karo 
ir sienos iaztraukė. Baisiai su- 
minkyt* Erninger* nugabeno į 
Alekaijonų ligonbuti, bet nėra 
didelės vilties ant iszgijimo.

— Pereitos nedėlios dien* į 
namus po. 25/, E. Kinzie str. to
lėjo negras George Smith, įėjo į 
virtuvę ir radęs savo paczi* besi
liuobiant, pirmiau šiai pradėjo j* 
kolioti, o paskui, iazsitraukęs isz 
kiszeniaus ilg* peilį, su juom pra
dūrė savo paežiai kairi*j* kruti
nės dftlį ir plauczius. Kol na- 
miazkiai apėjo į virtuvę atbėgti, 
negras iazbėgo isz namų ir jo iki 
aziol nesugavo. Mirtinai sužeis- 
t* moteriszkę nugabeno į ligon 
liūtį.
į — Restauracijoj O’Brieno, pn. 
54 Chicago avė., atėjęs restaura
cijos savininkas pradėjo‘už k* ten 
barti kelnerį Svansonę,- paskui 
iszsitraukė revolverį ir paleido 
kelneriui szuvį į pilv* ir padaręs 
t*, iszbėgo isz restauracijos. Su
žeist* kelnerį gabeno į Passavant 
ligonbutį, bet jis ant kelio pasi
mirė. O’Brien* pagavo paskui 
detektyvai ant Ch oago avė. ir 
jis »ėdi jau kalėjime.

— Balandžio mėnesyj Chica- 
goj pasimirė iszviso 2628 ypatos 
taigi ant 350 daugiau negu per 
t* patį mėnesį pereitų metų; ta 
nie skaitliuje 604 pasimirė nuo 
plauczių uždegimo. Terp pasi
mirusių buvo: 1527 vyriszkiai ir 
1101 moteris. Nuo džiovos pasi
mirė 283.

—- Pereitus nedėlios dien*, ant 
VVabash ulyežios, terp Monroe ir 
Madison, siautė didelis gaisras, 
kuris isznaikino mūrinius namus 
ant 6 lubų, kuriuose tilpo restau
racija, kelios pardavinyczios ir 
dirbtuvės. Blėdį ugnies padary- 
t* skaito ant $200000.

— Lietuvis Antanas Kovalaki 
(gal lenkas) pateko į sud* su- 
džios Sabatho už dvipatyst*. Jis 
mat, turėdamas paczi*,
apsivedė aj Mare Kolukauae
(pravardė matomai perkreipta), 
ka'p sakė tik ant 6 mėnesių. To
kių apaivedimų, nore sudžiai , t* 
stengėsi įkalbėti, nėra terp lietu
vių. Kovalskį nusprendė ant 
6 mėn. į kalėjim*.

— Pereitos sanvaitės seredos 
naktyj South Chicagoj siautė dide
lis gaisras, kuris išnaikino įtaisas 
International Salt Co. Blėdį ug
nies padarytą aprokuoja ant $1275- 
000. Sudegė apart to 125 vagonai 
druskos prikrauti ir 4 vagonai 
javais.

Sodžių rinkimai.

su

Szįmet, 1 d. Birželio bus nauji 
sudžių rinkimai mieste Chicago. 
Taps užrinku 14 sudžių į Qrcu 
it Court* ir 1 į Superior Court*. 
Sudžios yra renkami žmonių bal
sais, teip kaip ir kili urėdi.inkai, 
kaip antai majoras arba alderma- 
nai. Dienu balsavimo bus pane- 
dėlyj, 1 d. Berželio, 1908. Bal
savimo vietoa atsidarys nuo 6 
vai. ryto, užsidarys 4 vai. po pie
tų. Visi lietuviai, turinti ameri- 
koniszkas popieraa, privalo toje 
dienoje balsuoti, idant iazrinkti 
gerus audžias ant ateioanezio lai
ko. Turtingam ar vargazui, no- 
roms-nenoroma atsitinka patekti 
sudan, nuo to nė vienaa negali 
iazsiaaugoti. Taigi mes privalo
me rūpintis kad isariukti ant su 
džių gerus, mokintus ir sažiuiss- 
kus žmonis, kurie mus proyas tei
singai, sažiniszkai sūdytų.

Ant republikoaiazko tikieto 
terp visų kitų yra du labai geri 
kandidatai, už kuriuoe mes viai 
privalome balsuoti; jeigu jie liks 
iazrinkti, tai turėsime du gerus 
ir praktiaakus audžias, kur e tuu 
sų provaa visada teisingai apsu- 
dya.
- Pirmas isz virus paūmėtų kan
didatų ant sudžių yra advokatas, 

W. 8. Elliott, Jr.
Tas paU, kum vedė prov* krimi 
naliazkame audė “Lietuvos” isz 
leistojo ir redaktoriaus su ko. 
Kravczun*. Kas skaitė knyg* 
“Istorija Chicagoe Lietuvių”, tas 
jau žino kas yra advokatas Elli- 
ott’as, au prato jo moksl* ir ga 
bum*. Tokių tai reikia mumi 
-udžių. o musų provoa visada 
taps teisingai ir sažinunkai nusu 
dytoa.

Antras tas tų yra advokatas
And re w J. Ilimchl.

Szis yra vienas i-z gar* austos ad 
vok a tų firmos Chicagoje: Rosen 
ihal. Kurta & Hir-chl. Jis tai 
yra vienu isz advokatų provų 
augszcziausių sudų. Jis veda to
kias pruvss, kokias joki kiti advo
katai neįstengia vesti.

Toki sudžios yta mums reika
lingi ir tiktai už tokius turime 
balsuoti. Todėl pasirengkime ant 
1 d. Berželio prie balsavimo, 
kad juos iszrinktumėme.

Ateinancziame “Lietuvos” nr. 
apie juos placaiau aprašysime.

Draogysczin Reikalai
Naahua.N.H. Dr-te 8a. Kasi m iero tu

rsa savo balių subatoje’9 gegužio, prasi
dės? vai. vakaro O’ Don nei i Memoriall 
salėje, kerte H igh Ir School gatvių. In- 
iengs vyrams 35c. moterims ir mergi
noms dykai. Ant rytojaus toje pasaloje 
salėjo bus laikytas mass-mitingas. ant 
kurio bus geri vietiniai ir įsa kilų mies
tu kalbėtojai. Visus lietuvius Ir lietu
vaites kviecaia atsilankyti.

KOMITETAM.

Seiman Liet. Laisvamaniu.
4-tas seimas Susi v. Liet. luisvamaniu 

atsibus Waterbury, Coon. Jurn ssleje, 
ant JetTenon 8t., prasidės 7 d. Berželio, 
1 vai. po pietų. Visos kuopos teiksis pa
sirengti su prisiuntimusavo delegatu ant 
salo seimo, idant szymet galėtumėm 
daugiau naudos padaryti savo organlaa- 
cijai ir ingyti didesnes paliegęs prie ko
vos už laisve.

K. Ba)cziunas,pirmsodis8.L.L.

Ltetuviszkas Teatras
Simono Daukanto Dramatisaka 

Draugyste isz Brooklyn, N. Ti losi 
savo teatre 16d. Gegužso 7:30 vakare, sa
loje, Rirkenheuer’s and Beuwen's,ent 8. 
Orange A Morris avės., Newark, N. Y. 
Losz garsiausia isz Lietuvisakos Istori
jos tragedija po vardu: KEISTUTIS.

8zi tragedija kiekvienam svarbi, nes ji 
parodo mus praeitęs likimą; kaip kry
žiuku suktybe musu tauta naikino, ko
kias klaidas valdonai turėjo, kaip musu 
didi Lietuvos Kunigaiksati Keistuti nu
žudė; kaip Aldona isz gailosezio mirė, 
kaip pakorė Valdyla ir kaip Konradas 
nudure Kunona. Kasėsi teatre pama
tys neužmirsa kolei gyvas. Po loaaiui 
bus balius, puiki muayke Ir kiekvienas 
galės pasilinksminti. luženga tiktai 
50c., ir 25c. Esate meiliai užprasayti, 
kaip vyrai teip ir merginos atsilankyti 
ir pasinaudoti iss teip geros pragos.

8u guodone, Komitetas.

Didelis Piknlnkas.
Kenaington, EI. Jaunu Lsetuviu Pa

silinksminimo Kensingtuno Kliubas tu
rės savo pirma dideli pikninka nedalioj, 
31 d. Gegužio, (May), 1908 m M Paura 
O rovė, ant 123 ui.. West Pullman, Iii. 
Visus lietuvius ir lietuvaites uirdiDgai 
užkvieczia atsilankyti.

Komitetas.

------ !________ <_____________

PajieRzko|lmai.
Pajiesakau StanislovoToleiklo, Kauno 

gub., Raseinių pav., les Mleatello Tau- 
ragea, gyveno Chicagoje. Jis pats ar kas 
kitas laikais duoti žine ant adreso:

8lan. Ruzgia.
571 8. Canal Si , Chicago, 411. 

(8—5)

Pajiemkau savo brolio, Franoisskaus 
Kuncevicziaua, Kauno gub., Teisaiu 
pav., iss miestelio Varnių, gyveno Pilte- 
burg, Pa. Kas ji žino gyva ar mirusi 
bus malonus man praneasli, apie ji tik
ra žine, ogaus už tai $5.00.

Joseph Kuneevlczia,
571 8. Canal 8t., Chicago,Iii

Kauno 
Preika- 
teiksis

Pajiesakau Jono Gudžiaus, 
gub., Panevėžio parap., kaimo 
pas. Jia pats ar kas kitas 
duoti žine ant adreso:

Martin Bsaltla,
Monown, Pa.

Pajiesakau Jurgio Rudalnsko,Suvaiko 
gub., Vladislovavo pav., Leanlstvos 
gm., kaimo Giuobiu, ir Antano 8lau- 
gaicaio įsa kaimo Utpiauniu. Jie patys 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adre-

S

GAMTOS ISTORIJA 
PK9K. peviue BEĘ5S, 

vertei D-ras Baceviczia.

II. AUGrALAI.
yra keistai susižiedę.* Tų vyrukų čia randa
si iš viso dešimts (pv. 88): iš jų devyni yra 
apačioj susijungę Į krūvą ir tiktai vienas F 
(pv. 84) randasi liuosaa. Tokiu budu iš jų 
pasidaro ilga dūdelė, perplyšus viename šo
ne, kur talpinasi užmazya (pv. 85, O). Bet 
tą užmazgą mums bus daug lengviau tirinėti 
tada, kada ji pastos vaisium arba ankščia.

Pv. 33. Dėtimi vyrukų paprasto 
žimučio žiede.

Pv. 42. Mstiliu- 
kM(iUnuncula-

Pv. 43. Ižilgai 
perplautas ka
tiliuko Medas.

Pv. 44. Kati
liuko utmaz-

dlktoko skaitliam! už- 
mazgų (pv. 44), * ku
rios paskui pavirstai 
tiek jau sėklų dėžu
čių; kiekvienoj sėklos 
dėžutėj randasi po 
vieną sėklos grūdą. 
Katiliukas yra tai ty- 
pišku ranunculaceų 
giminės augmenim, 
(nuo lotyniško žodžio
rana, varlė, kadangi

Ilai; B,penki at
skiri žiedo lape

liai.
auga ant pievų, kur 
daug varlių randasi), 
prie kurių priguli ra

ganės (clematis), balai (anemone), bijūnai 
(paeonia), čiaudažolė (hellebonu),etc.

22. Liliaceae arba lelijų giminėj Nu- 
skįsime dabar vieną <A- 
bandį (convallaria maia- 
lis, pv. 45), — kvietką, 
kuri daug skiriasi nuo

, Jeronim Bsverevlesia, 
2l7Crane8t^ Daytoo, Ohlo.

Pajiesakau Joao P rankos, Kauno gub., 
Panevėžio parap., 5 nedėlios atgal kaip 
alvaiiavome drauge iss Lietuvos Ir New 
Yorko “Castle Garden" likomės perskir
ti, o pas ji likosi mano armonika, 
ji žino kur yra apsistojęs teiksis 
pasakyti kad man namo armonika 
siusiu, o busiu už tai dekiagas

Tadeussas Pi kūnas, 
259 3-rdSt ., 8 Boston, M nes

J uosa pas Cvirka, Kauno gub., V ei no
nos voi.. Ksivlukaimo teiksis man 
priduoti savo sdruss nes turiu svarbu 
reiksią:

8. Saimkeviesia,
3 Orchard Lane, Aliegheny, 1‘s.

Pajiesakau Martlonoe Andriuliunaites 
ir Onos Radisaauskailee, abi Buvalku 
gub., Beinu pav.. Serijų parapijos, ksi- 
mo Deimenisakiu. Jos pacaios ar kas 
kitas teiksis duoti žins ant adreso:

Antos Susmuki, 
Boa 45, Nenton Upper Falla,Maas.

Pajiesakau savo draugu Juoaapo ir 
JoooSlucsu, Buvalku gub., Vilkavisakio 
pav.. gyvsoo Ksnsas City. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti tins ant adreso:

K.«

pri-

Eaton, Colu.

Psjieezkau Kaaiaiero Pociaus. Kauno 
fUb.. Sziauliu pa v., Kuraasnu voi., kai
mo Baveadriu. J lapais ar kas kitas įeik 
sis duoti tina ant adreso:

Auffust Karkai.
•04 OuseotSt., Brockton. Maaa.

PaJIesakau savo draugo Andriaus 
Marciakeyicaiaua, Suvalkųgub.. Skriau
džiu parap, gyveno ChicagoJ. Jis pau 
ar kas kitas tsiksisduoti tins ant adru-

.Antanu Lavonu
14 Chuiea 8t., Uliea. M. Y.

Pajlaukau Jono Diczmono, Kauno 
£ub.. Rauiniu pa v., gyveno Chlcagoja 
bene ant Barber Si Jia pate ar ku ki
tu teiksis d'ioli žino ant sdr*eo

John Rozak.
471 CeUinaviBeavn., E. St Liūte, III.

Aukos aut KunkiiiCiniu 
irisiusu* |<r V. Vaicziulaitl,

M. Mockavicsta. Toluca. III. ... 5
J. LiftaUa ...10
M. Makalauakietie ... s
A. Zalurska* ... 5
V. Uleodra ... 5
J. Jurgutis ...10
A. Drnktlenis ...10
R. Sakalauskiene ...JO
J. Sakalauakaa ...15
JŽezhs ... 5
J. V lemi ra . ... 5
M. Valctiulailiene ...10
P. Vaicziulaltia ...25
E. Rothe. (lenke) ...10
N. Rothe. (Vokietis) ...10

Buvo 
Sykiu 

▲ukoo Vinztaliui. 
S. Szlnkauskas. Losi Creek, Pa. 
Juos Daniuvicze 
Jonu Kalvaitis 
Juos. Matulionis 
Juos. Vaicsiunu 
U ruule V aiesi unieno 
Jonu Vnllbis 
Ku. Skistimas 
Mot. Bridicku 
Ant. Sabaliausku 
Jonu Pusiauaku 
Mot. Rocskus

Pv. 34. Devyni vyrukai 
apačioj į kruv* susijungę, 

j Itr tiktai vienaa F, palaidas.

To žirnučio vaisius,! arba ankštis, 
yra toks pat, kaip šebėlbono, užtai 
aš tik prie šio dabar atkreipsiu jūsų 
atidą. Man rodos,kad jau kiekvienas 
iš jus žino, kas tai yra šębelbono ankš
ti*: ji išžiūri lyg iš dviejų dalių susi
dedąs lapas, kurio kramtai yra sulipę 
krūvon (pv. 36). Kiekvienas iš jus 
jau yra apsipažinęs su ankšties vidu
riu ir jos valgomoms sėkloms arba pu
pom*. Pupa yra tai didelė sėkla, to
dėl

Pv, 35. 
O. pa

uimiz-

Pv 45 <H- 
barzdė (Li- 

liaceae).

turi tik vieną žiedo ap- 
siautalą A, pavidale mažo 
apvalaino varpelio. Var
pelio kraštai yra karbuoti, 
tų karbučių iš vieo yra 
šeši, kurie parodo, kad 
visad žiedas susideda iš 
šešių krūvon suaugusių 
žiedo lapelių. Varpelio 
apačioj (pv. 46) matome

Pv. 46. Per
plautas ož- 
barzdės žie- 
das; [>ar<xlo 

vyrukus ir _______ ______ ________ _
U*maz^ šešis vyrukus ir užmazgą, 

Pv. 47 <>žbarzdės už- kur( eu laiku paviro į ma
žytį, minkštą vaisių arba 

uogelę. Ožbandėms giminingi yra štareliai 
(as pa ragus), svogūnai, česnakai etc. Visi- 
jie priklauso prie liliaceų šeimyna*.

23. Salicaceae arba gluosnių giminė. 
Žiedas, kurį štai dabar noriu jums parodyti, 
išžiūri visai prastai (pv. 48); neturi jis jokių 
skaistesnių parvų. kurios galėtų bent kiek 
akį patraukti. Yra tai gluosnio žiedas, ant 
kurio randasi tik vieni vyrukai, kadangi, 
kaip aš jau jums pasakojau, ant vieno ir to 
paties šių augalų kelmo neauga žiedai drau
ge su vyrukais ir motėms. Jeigu ant vieno 
gluosnio kelmo randasi žiedai su vyrukais, 
tai ant jo nėra žiedų su motėms, ir atbulai. 
Šis gluosnio žiedas neturi nė taurelės, nė vai
nikėlio, jis turi tik du vyruku A (pv. 49), 
esančiu pašaknėj mažo paiiedš* lapelio B. 
Gluosniai, popeliai ir apnšė* tveria mIūmcou 
šeimynų.

lengvai galite patėmyti smulkutį 
daigelį tarpe; tų dviejų mėsingų 
skilčių (kotyledonų), kurios jį lai
ko apvyųioję ir, kaip mes vėliaus 
įiamatysime, .suteikia jam maistą, 
kada jis sprogsta.

Jei dabar^ po ištirinėjimo žir- 
nučio ir šėbelbono, paimsime ant 
ištirinėjimo musų žirnio žiedą, tai 
ir čia atrasime, kad jo sudėjimas, 
ankštis ir sėklos yra tokiu pat budu 

pv as ai- orios,kįlp ir laukinio žirnu- 
riru ftebei- čio ir šebelbonp. Dobilo žiedas yra 
uSTa JkkM mažesnis, todėl jį sunkiau iš- 
erbegru- tirinėti. Vienog su kantrumu ir 

dBi gerai tėmijant jus galite persiti
krinti, kad ir jo sudėjimas yra toks jau, kaip 
ir anų. F; .

Todėl visi tokie augalai krūvoj teisingai 
yra priskirti prie vienos kliasos. Ir ištikro, 
kaip aš jau jums pasakojau, visi tos rųšies 
augalai botanikoj tveriiį vieną šeimynų po 
abelnu vardu leguminoMfo ( lotyniškai legumen 
ženklina daržoves arba ankščiuotus auga
lus. Daugumą iš tų augalų žmonės vartoja 
viralams, todėl jiems ir loke vardas li?os pri
teiktas.

19. Rosaceae arba rožių giminė. Per- 
krat i nėję daržoves, grįžkime dar kartą prie 
musų kriaušių mediio žiedo ir ištirinėkimet jį 
arčiau negu pirma. Arba, da geriau, jo vie
toj paimkime ant tirinėjimo laukinės rožės 
žiedą (pv. 87), kadangi rožės priklauso prie 
tos (tačios šeimynos, bet turi daug didesnius 
žiedus negu kriaušė, štai šis rožės žiedas 
turi |>enkis palapėlius A? apačioj į krūvą su
lipusius, kurie a|«iaučia.pirma penkis žiedo 
lapelius B. (taškui didelį skaitlių vyrukų C; 
galiaus, taurelės viduryj} randasi pasislėpus 
užmazga D. Tokią jau sukrovą turi teipgi 
žiedai mėlynių, žemvuogių. gervuogių, vyš
nių. slyvų, obuolių.migdalų, etc. Skirtumai 
randasi tik tarpe jų užniazgų ir, galiaus.vai- 
sių. nes vieni tų augalų išduoda ml*ingu* 
vaieiuM, kaip antai kriaušes ir obuolius, ku
rių viduriuose randasi teklelė*. kiti mezga 
vaisius su kaulukai* (slyvos, vyšnės). dar kiti 
su mažai mėsingų dalių, bet su branduoliais

(migdai ai), etc. 
Dėlei jų žiedų 
vienodumo, bo
tanikai visus 
tokius augalus 
sugrupavo į

vieną rosaceų 
šeimyną, ka
dangi visų jų 
žiedai turi pa
našų rožių žie
dams su krovi
mą.

Tas parodo svarbumą augmenų žiedų su
dėjimo. Imkime toliaus ant ištirinėjimo žie
dus augmenų, žydinčių, teip kaip ir kriaušė, 
pa vasary J.

20. Primulaceae arba pavasargių gimi
nė. Štai čia yra geltonoji >pava*argė 
(pv. 88), kuri žydi pavaearyj. Pa- 
vasargės žiedas turi penkis, sulipu
sius įkruvą,palapėlius A, ir penkis 
žiedo lapelius B, teip jau apačioj į 
krūvą susijungusius, per ką žiedas 
tveria ilgoką dūdelę. Jeigu tą dū
delę išilgai perplausime (pv. 39),tai 
viduj, prie dūdelės šono,rasime pri
lipusius penkis vyrukus &*) Dū
delės apačioj randasi utanazga. D 
(pv. 40), visai apnuoginti; nuo jos, 
į viršų, y ra išaugęs ilgokas stuomuo 
arba stylius. Su laiku ta užmazga 
pavirsta į sėklų dėžutę, kuriai subrendus, jos 
viršus atsidaro ant pavidalo skrynutės (pv. 
41)-

Prie pavasargių priskaitytos yra ašarė
lės, raktažolės, vandeninės našlutės,etc. Visi 
tie žolynai tveria vieną primulaceų arba pa- 
va*argių šeimyną.

j 118
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Pv. 37. Laukinė rožė. A. taurelė; B. vai
nikėlis; C, vyrukai; D. užmazga.

Del viso naudos!
Lietuviu korporacija.

Ikorporuota Waahington, D. C. su ka
pitalu teo 000. Pardavinėja akcijas tik 
po 510.00. o instojimss in ja 51 00.

Kam miela geresnis gyvenimas ir už- 
czedy|imas centu pasiskubinkite, nes 
akcijos urnai pabrangs

Netrukus bus insteigta drabužiu krau
tuve ir kiekvienas prigulintis prie kor
poracijos. turės gera nauda., — Szi kor
poracija seniai buvo pageidaujama. Tai
gi naudokitės lietuviai isz progos kol to
kia yra. Kiekviena ypata isz kiekvieno 
miesto ar kaimelio gali pirkti akcija ir 
prigulėti prie szioe korporacijos.

Raszant laiszka indekite už 2c. marke 
dėl atsakymo, ir adresuokite:

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

Grand Opentng.
Chicago Atidarė nauja kareziama 

darome bailu jos inkurtuviu s u baloj ir 
nedalioj. 16 ir 11 Gegužio, ant kurio gra- 
jys muzika Birutes Concertinos Kliubo 
irsveesiai susirinkę galės visi gerai ds- 
siszokti ir pasilinksminti. Todėl visus 
pažystamus ir aplinkinius kviecslame 
atsilankyti.

J. Gstzlr J. Radavlczia.
168 IV. 18-th 8t, Chicago. III.

lleikalingas vaikiniu prie Iazvežto
ji rno groeernsB ta voru. Kiekvienas mo- 
kantle lletuviszkai raazyli gali ta darba 

Adresuokite.
F. Rajūnas, 

18-th uve., Melroae Ęark, III.

pildyti.

kuri bu laiku paviro į ma
žytį, minkytą vaisių arba

Pv 49. A. giu<w- 
nio vyrukai; B,

Pv. 51.
Gluosnio 
užmazga.

Pv. 50. Gluos
nio žiedu su 

mot»-

Pv. 4S. Gluosnio 
žiedu su vyru- 
kais.(Salicaceae). pažiedės lapelis.

24. Compositac arba sukrautinių šei
myna. Šią lekciją užbaigsime peržiūrėjimu 
vienos iš tų mažti martelių (bellis perennis, 
pv. 52), kurių balti žiedai puošia lygiai mu
sų pievas, kaip ir šaiykeles; Per dieną mar
telės žydi, bet į vakarą žiedai jų susitraukia, 
lapeliai susivynioja, ir teip per visą naktį jie 
jmsilieka. lyg miego apimti, pakolaik saulės 
spinduliai vėl jų iš miego ne pažadku 
(tara gi na išskleisti savo baltus lapelius.

Pv. 33. Marteiva žiedo viriu- 
tinė pusė (Compositae).

Pv. 3H. Gel
tonoji pava- 
sargė (Pri- 
mulaceae).

A, taurelė;
B. vainikėlis.

NAUJAS APGARSINIMAS.
Gražiausiu ant svieto gromatoms po- 

pieru net iss Paryžiaus, su kvielkoms, 
dainoms, pasveikinimais Ir paveikslais. 
Parsiduoda labai pigiai: 1 tuzinas už 25c. 
5 tusinai už 61. Popieros su auksuotais 
krasztais, atidaromoms zvietkoms viena 
už 15c.,2 ui 25c.

Abroseliai in knygas su silkiniais rū
bais 1 ui 15c., 2 už 25c., gražios pavin- 
cziavoniu kortos su smilkiniais krasztais 
1 ui 15c., 2 ui 25c., Ir 1 ui 10, 3 ui 25c.

Adresuokite:
V.J. VARNECK18,

Boz 119, Brockton, Mam.

Pv. 41. Pava- 
sargės vaisius.

dedervinių 
____  __ w _ mums žoly

nas JcatUiuka* ^. 42)? Jo žiedas susideda 
iš penkių, viens nuo kitų atsiskyrusių, pau
pelių A, penkių, teip jau atskirų, žiedo lape
lių B, daugelio vyrukų (pv. 43) ir, viduryj,

•) Perpiautoj į dvi dali pavtsargės žiedo dūdelėj, čia ant 
paveikslėlio matomi yra tik trįs vyrukai.

Pv. 39. C, vyrukai. Pv. 40. D, užmazga.
D, užmazga.

21. Ranunculaceae arba 
giminė. Štai Čia yra pažįstamas

Pv. 52. Martelė (apatinė^žiedu 
dalu). A,vainikėlis ii smulkią 
lapelių. B, šaliniai priežiedžiai.

Nežiūrint ant teip prastos žiedo išžiuros, 
su krovimas jo yra gana painus. Kaip jums 
rodos, kiek martelės žiedas turi palapėlių A? 
— ,,Daugiau per dvidešimt.” — Gerai, o 
kiek žiedo lapelių? —,, Jeigu visi tie balti la
peliai B (pv. 53) yra žiedo lapeliais, tai jų 
yra labai daug.” — Ar galite suskaityti tuos 
lapelius, teip gi žiedo vyrukus ir motes? Su
skaityti visus yra gana sunku. Tie mažyčiai 
geltoni spaigleliai (pv. 54), kuriuoe ant pirmo 
pažiūrėjimo galima priimti 
už vyrukus, iš tikro yra kas 
kitas: prisižiūrint jiems per 
padidinančius stiklus mato
me, kad kiekvienas iš jų tu
ri penkis mažyčius karbu- 
čius, kaip kad mažyčiai žie
dai. Ir ištikro jie yra žiedai. Kiekvienas 
iš tų mažyčių žiedų turi penkis, į krūvą su
jungtus, žiedo lapelius, kurie tokiu budu pa
daro mažytę dūdelę (pv. 55); viduj dūdelės 
yra penki vyrukai ir motė, kurioj randasi 
kiaušinėlis arba sėkla. Viską tą galima įžiūrė
ti tik per padidinančius stiklus. Tie maži 
žiedeliai vadinasi priežiedžiai*.

Maži balti lapeliai B (pv. 56),kuriuos jus 
pirma skaitėte už žiedo la
pelius, yra teip jau žiedai: 
kiekvienas lapelis suside
da iš penkių žiedo lapelių, 
viršuj susijungusių į vie
ną laiškelį B, o apačioj 
tveriančių dūdelę D. Juos 
vadiname šaliniai* prie
žiedžiai*.

Galiaus tai, ką jus palaikėte už palapė- 
lius, yra ištikro ne palapėliai, bet teip vadi
namos pažiedė*, kurios apsiaučia visą tų žie
dų kekę lygiai teip. kaip kad mes kartais ap- 
supune lapais kvietkų ryšelį.

Kaip matote, augalų šeimynai, prie ku
rios priklauso ir musų martelė, vardas compo- 
»itae juo geriausiai tinka, kadangi tai, ką mes 
ant pirmo žvilgterėjimo palaikome už vieną 
žiedą, ištikro-gi susideda iš daugelio mažų 
žiedelių. Prie tos šeimynos priklauso saule- 
žolė (helianthus), nastarnas (aster), auksa- 
rykštė (solidago virga-aurea) ir daug kitų.

(Toliaus bus.)

Pv. 54. Perplautu 
martelės žiedas. C, 

priežiodžiai.

Pv. 50. Marte
lės šalinis 

priežiedjs.

Pv. 55.
Martelės 
priežiedis.



LIETUVA

lietnisiko pardavėjo No. 14

$14.75

$6.98preke

Vaiku dviaegiai trump-/to /to 
kelniniai siutai, nuo 8 iki^B^BM 
15 metu amžiaus, daryti isz^/^/u 
juodu ir meiyąu cheviotu

Mėgsti nes kortinos 3| yardu ilgos, 
paežio vėliausio padarymo, puikus 
rautai ir milžinus-/|e/to BB/to 
kas y vairumas, po-^P^^

Geležines lovos, stori šauleliai, mi
singiniai antgaliai, visokiu didumu ir 
dažu, vertes $5 00 mAs/to—$3.00

Didelis Baldu, Karpetu, Drapanų bei Kloakų
PirdHtjOS

Iszparflavlmasli
Klausk A. Szilingio, Dovanos prie $10

Sofos apm imtos M 
geriausiu velouru.UT/to I 11 | 
pilnas ilgis ir

Megztines kortines 3 ■■ ap
jardu ilgto, gražus rasztai, > K (B 
geras catunkss. didelis pa ■ M/U 
sirinkimas, pora...............

Megztine* kortines, baltos parvoa, 
3| yardu ilgio, pilno /K g M A 
ploczio. vertes $2.00. I /tol!
per ssi iszpardavima | Bto

Lazda ir prietaisos dykai.

rai. didumo 9 per 10| pėdu su maus
tais vilnoniais krasztais isz virszaus.

$11.75
Rašaluoti brusseliniai ruimingai 

kaurai, didumo 0 per 12 pėdu, pada
ryti iss geriausiu brusseliniu karpetu 
ir dataikytu kraaztu, saitas kauras tu
rėtu -atnessti 
•20.00, po..į.'

Brusseliniai karpetai, grynai vilno
nis viražus, stop metmenys, szi- 
to meto mados, labai di- MB/\ 
delis yvairumas, vertes/m^MA 
75c., ui jarda, po:. Z. ....

Susiuvami, isatiesiami ir įsikloja
mi dykai. ,

Išsirauk i amas stalas, 6 pėdu ilgas, 
padarytas isa kiet-^f^ / fP/V 
medžio, gerai poh:^C^Į | 
turuota«. per szi ta JI B > B. J
iszpardavima........” "

Komode padaryta vieno aržuolo. su 
keturioms didėlėms * szupledoms, 
dviem mažesnėms vtrszuje, szlipuo- 
tas stiklas ir kar-4*^ f /to M/^ b $12.50
Sienine Popiera ir Maliavos.

Daugelis gražiu sieniniu po-/to 
pieru szviesiu ar tamsiu spal- J f* 
vu in miegot u ves ar virtu ves.
5c. vertes, už rutuli........... .

Pasirinkimas isz didelio rinklaus 
daiUszku popierudrukuotu, kvietkuo- 
tu, bruksznetu ir rasztuotu

Ar žinote Lietuviai?
JUOZAS CHA8NA

užlaiko geriausia Saliutu visam E. 8t. 
IzMiis'e. kur gelite gauti geriausio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmos kliasos.

Teipgi siunczia pinigus iu visas dalis 
svieto, perduoda szifkortes ant visu lini
jų. ir greitai.' Todel kokiame rei
kale kreipkitės tik pas savo tautieti,

J. CHASNA, 
S4S N. 3rd 8b, E. St-Louis, 111.

AK SLENKA PLAUKAI? 
AR NORUKAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori isssigydyti ir praszalinti li
gas, tegul kreipiasi prie Europeiszke 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą takstancziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikyme ir tt.

Klausenti rodos-per grumstas adre
suokite teip:

J. M. Brundza Co.
New York <fc Brooklyn, U. S. A.

SERGANTIEMS
Psaekmlngiauatoi gydau vtooklaa paslėpta* 

ir paviriziaea liga*. kaip antai liga* »urate*. 
plaocziu. inkstą, pilvo, galvos skaudėjimu*, 
silpna aUainti. dvaaiazka nusilpimą, lyuszkas 
silpnybes, tzteivuma, •utinimaT'veii, blyksite

I.jrtiulra daliu liga*

daa gerktej ir burnoj, nouyj. akyrv ir ausyse, 
netekimą vyvtekumo. Įveliu nusilpnėjimąfrtt. 
gydau kuopa*-k tingiausiai ir gveren- 
luojla Pilna iangr<gma Cbro« 
Slankos ligos yra mano spaela.

aakbmto. Gyvsidabrio nevartoju. Mno-

DR. LANDĖS

NEW YORK.
> 0 ryto iki 8 vakare, Jedellom*

Musu vyrisski gražus siutai negali ' 
turėti sau lygiu kokioj nors ^kitoj ( 
krautuvėj miesto. Gelumbes naujau- i 
siu effeklu laiko, szvieaiu ir viduti- ' 
nisskal tamsiu atszviesiu kaipo ir ge- ( 
rišusiu juodu ir melvnu, kiekvienas i 
drabužis turi csieki geriausiu Chioa- ' 
gos drabužiu dirbėju. Jokis ariau- ( 
ežius negalėtu padirbti ir pritaikyti | 
Kp kad dį | C ()f| -< 
parduodame ult w|vjŲv I

, $5.50 Moterų {išeiginiai Sijonai už 
$2.98. Grynai vilnonio broathclolho, 
naujos septynių sklir uslpaliu mados, 
grazninli apsėstai A
szeszioms eilems U M
satyniniu apvadu, 
aksomu vadžioti., "t- ’

Moteriszki iszeiginiai siutai vieno 
vilnono venetian ir broadclotho, su 
bekalnierinems bliuzinetns jakems, 
puikiai grazninti satyniniaisapvadais 
sijonai septynių /to W flM 
skliaustpaliu graz-U^ į Bto
ninti vienodai su ■ to>
jake, vertes$14. po^v

•11.00 Moteriszki Sijonai už W.98. 
Augsztos vertes broadclotho. veneti
an, eitam i ne ir votie, visi dirbti pagal 
tikrasszio laiko madas Ir padaryme, 
grazninti ap»5ziai szilkinio salyno ap
vadais, liuoeais ar pritaikytais pamu- 
szalais. visokiu

Vyriszki siutai ir ploezcziai. Siutai parvu. Dernburgo 
padaryti isz puikiai rasztuotai btukaz- preke 111.00, musu 
netu ir languotu worstedu ir seržu, *■* 
dydžiai tinkami vyrams visokio sudė
jimo: nors butum didžiausis ar nu- 
liausis, mes ant tavęs prilaikysim ti
krai. Ploszcziai padaryti pagal nauja 
trumpa mada, isz grynai vilnoniu co- 
vertu ir whipcordu.gražiai padirbti Ir 
grazninti dėl su-4*1 J f* A A 
teikimo jiems JT I g I g|g| 
naszos, vertes 
•13.50 tiktai....

Vaiku bruslotiniai, vyrisiklejie ir 
3-szmocziai siutai, amiis nuo 3 iki 8 
metu, padaryti isz grynai vilnoniu 
cheviotu. kaszmiru ir worstedu plynu 
bei rašaluotu parvu /Ak 4 /\/\ 
musu preke per szita^P I KALI 
iszpardavima tiktai.ųA |

Vaiku vieno vilnono ilgoms keli
nėms siutai, amžius nuo 13 iki 19 me
tu, szio laiko naujausiu kirpimu, ox- 
ford szirksznetu cheviotu rašaluotai 
languotu kaszmiru teipgi mėlynu ir 
juodu cheviotu, /Ae / 
vertes 96,50, musulC LILI 
P^e......................ipTlVV

Szilkines jakes. naujos ir nobby ja
poniuko szilko jakes. gali jas plauti 
kaip ir drobe, su graium atnešiu kai- 
nterium, pryazakiai apseziai grazninti 
iszaiuvomis bei raukiniai!, sumestas 
užpakalis, dideles /Aa /to /to 
maiszetos rali ko-U" "J UU 
ves. tiktai-baltos a ųuf
vertes $5, tiktai po^r

MLEInBros
795-805 S°HRLSTED St. 

Cor Canalpobt -Avė

Isz Visu Suvienytu Valstijų
Ateina laiszkai iszgirianti

Trinerio Gydanty Kartnjy Vyną 
Jis veikia visokiame klimate, visuose metu laikuo

se, viską lygiai ir gerai gydo.

Bernard Žmiejevvskt, Rynio-KatalikiazkaN kunigas Ina Wyandotte, 
Mieli, paguodotas nuo savo parapijonu, nziaip raszo 

apie ta gyduole:

Ponai Juozapai Trineriui, Chicago, III.
Paguodotas Pone!

Neseniai partraukiau keletą bonku Trinerio Gydanczio Ker- 
cziojo Vyno tūliems savo para pi jonams, sergantiems visokioms pil 
vo ligoms. Visi, kurie ji gere pagal raszyta pamokinimą, jauczia- 
si sziandien sveikais ir s unczia Tamistai dideles padekavonee. A-z 
dabar rodiju kiekvienam ji gerti, kurs turi kokia norą pilvo liga. 
Kas gerdama szita vyną susilaikis nuo virotiukitu svaiginancziu gė
rimu,. tam užtikrinu vi-isz k t iszgijima.

Su guudon-,
' Kun. Beruard 2mijewaki.

Kiekvienas gali sanžiniszkai rekomenduoti

Trinerio Gydanty Kartnjy Vyną.
Nėra geresne* per ji gyduoles dėl pilvo ir ilebcziojlmo orga. 

nu. Jis reguliuoja visus organus, atverdamas juos prie naturalisz- 
kumo. Paimtam maistui suteikia gera ilebczioji na, tveria nauja 
krauja ir visas nereikalingas maisto dalis prastai i n a. Geriausiai 
valo krauja, sudrutina pilvą ir visa žmogaus kuna. Stok i tesi tvir
tais ant kūno ir proto. Ant pardavimo visose aptiekose ir pas pa 
ti fabrikanta

Juozapa Trinari,
799 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Žiūrėkite, kad jums duotu tikra Trinerio Vyną, neimkite fa
brikuotu. Jis yra vienatiniu gydancziu karcziuoju vynu, turincziu 
gydanczias ypatybes.

; J. SAKALADTKAS,
TOLUCA, ILL.

PIRMOS
KLIASOS GALIŪNAS

Laiko gera alų, seniausias arielkas, li
kerius ir vynus, o cigarus net iss Turki
jos. Visus lietuvius kvieczia atsilaiky
ti, o busite kiekvienas imomsakai priim
tas. (M-T).• . -i

F.P Bradchulis
Attomej and Conuselor it Lai.

Cbimber of Commerce Bldg. Room709.
8. E. Oorner LaSalle A Waehington (ta.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Vienintelis lletuvryg adwokatas, baigęs 
moksli jurisprudencijos csion Amerikoj. 
Weda proiras kaip oiwilisskas teip ir 
kriminalisskas irisuose ruduose.
Bes. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 484.

3111 So. Hilsted St., Chicago, III.

Ar Reikalauji Laikrodėlio?
Mes prisiusime gražų Laikrodėli, su sidabriniais 

“Dueber” įdarais viniai s, gerais Naw Cbmtumt ant 
7 akmenų viduriais, ansinka užsukamas, laikę teisin
gai rodo. Kas prisius su adresu •1.00, tam prisiu
sime per Ezpresy, kur galėsi apžurtti, ked ■r-aa»a— 
užmokėsi Ezpreeo kasztus Ir 95.00, o 
laikysi puikų (turėk į paveikslėlį) laik 
rodelį tiktai už tjr................. $6.00!

Kas prisius visus 96.00 su adresu, tam 
prisiusime laikrodėlį savo kssstu, Ir do
vanų auksuolę releželį. Todėl pasinau
dokite isz progos, nes lik per 30 dienų 
teip pigei parduosime. Kiti tokius laik
rodėlius parduoda po 910.00, ir 919.00.

Adresuokite teip:

Mano aptiekąje randasi GEBI AUS! L1ETUVI8ZKI DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingas ir užsisenejusias ligas

P-RAS KAZIMJCRAS BUTKSVJCZJA 
•peelall.taa moterų Ir valsu Ilga. Priima llgoaiu. ka^i«a nuo t iki! vai. pa pteta. Pa* mane rau
site: Tikra* Paisngo. Trviaa devyuvrv*. A.airc* Hromo Balsams. rydsnU kosulį, stalas ir plaaczia 
redims Ateikite ar rassyklte Itetuvlsskai aat adreso: APTUK A MAGISTRO FORMACIJOS.

D. G1ACZO,
4556 S. Ashland Avė. terp 45 ir 46-tos ui. Chicago, III.

FOTOGRAFIJOS.
Mano fotografiszka galerija įmaišyta su naujausiais issradimo apara

tais, kasstuojancziais 9700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
Ir grupu padarau kuotikr.iausiai ir gražiausiai ir visa savo Paima ovaaax- 
tuoju, o Jeigu kam nors mano darbas nesidabotu, lai p’nigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veoeliu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem jiem ir kitiem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. RaNhiiiNkas, lietuvhzka* fotografas, 
3213 So. lorgan St, Chicago 111. 1 Mokas nuo lieta vislios bmyczlos.

Dykai pri
siusią e 
kožnan. ant 
parvika.a* 
vimo mv^u 
NAUJA 
lietu visiką 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig-
tu. Pasiskubinkite raazyti, nes szventes artinasi, 

j Adresuokite teip:
Kelpscb S Co. 74 Centre St., Chicago, III.

Buce, tu Kelpmcb, Norrlko A Co.

Deimanto Elektrikos Kryžius.

THE DIAMOND ELECTRIC CROM CO., 
š 06 MILVAUKEE AVE„ 0*9*197: CNICAM, ILL

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
' Guodounietm Kunigams iud>r 
'be: Kapas, Arnotas. Dalmati- 
kua, Albas. Stalas irwmislmž- 
įnytiniu* parėdus. Visokį darbę at
lieka artisti&rkai in laiką.
' Norėdamos gu<«lotirxu Dr tęs, 
iarba guodofini Kunigai, kad Jusu

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti savo tautelę, paveskite ji tikrai 
lietu

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

Guodotinoms tau t teikoms ir Imž- 
nytinerns Draugystėms uudirba:- 
KaraaaB, Amerikoaiazkaa 
Weliawa», Szarpae, Juos- 
taa, Knkardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marazalk

LlGlUViSZKa ftDlka.
147 W. 18-th St.. corner Union St, CHICAGO, ILL.

Prieszai lietuviazka Apveiadoa Dievo bainyczia. 
t ------------- o -----------

Lietuviai atsilankė in muau aptieks gali gauti visokiu amenkoniszku ir 
europiszku gyduolių nuo visokiu skaudėjimu ir ligų už pigesne preke, negu 
svetimtautiszkoee apliekoee. Musu aptiekoj galima gauti Jieluviazkai-europiss- 
ku žolių, kokiu anglkzkoee aptiekose visai nesiranda, — Lietuviszoks Trajankos 
(trijų devyneriu) ir kitokiu. Receptus pristatytus nuo vietiniu daktaru ir pri
siųstus iu kitur atliekame kuoteisingtausiai. Gyduoles nuo sulaikymo slinkimo 
Plauku ir isznaikinimo visokio neezysto sistetno Isz galvos sutaisome teisingai, 

as mus randasi yvairlu nuo plauku ir drabužiu visokiu kvepylu (perfumu) už 
visai pige preke.'

Atsiszaūkusiems per Isiszkus ir aprasziusiems savo liga suteikiame tikra 
dakUriszka rodą ir ant pareikalavimo prisiuneziame gyduoles. Prie musu ap- 
tiekos gyvena ir lietuviukas daktaras, kuris pasekmingai gydo visokias ligas be 
skirtumo; Iszgydimaužsinejusiu ligų užtikrina in trumpa laika.

Teipgi prie musu aptiekos turi savoofflsus ir keli svetimtauoziai daktarai, 
taigi lietuviai reikalaudami kokio nors daktaro, visada gali ežia atrasti, arba pa- 
siszaukti per telefoną iu kitur koki sau nori. Tuomi mes savo tautiecziams ga
lime atnMzti nauda, nes atsilankiusiejie prie musu apturės tikrs daktariszka ro
dą ir pagelba.

Mes teipgi siuncslame pinigus in visas dalis svieto Ir parduodame laiva
kortes ant geriausiu Ir greieziausiu laivu; iszsiusti per musu aptieks pinigai visa
dos nueis greitai. Apart to turime ant pardavimo visokios svietiszkos ir dva- 
siszkos intalpos lietuviuku knygų, gražiu popieru gromatu rauimui Ir visko,kas 
tik lietuviam yra reikalinga. Raszant Isz kitur, uždekite toki adrese;

LITHUANIAN PHARMACY,
1«T W. 18-th gtraet, CHICAGO, ILL.

AR NORI TIKROS TRAJANKOS?
(Trjjii devyneriu).

Ass turiu tikra lietuviazka Trajanka 
pargabenu isz Europos. Jei netiki. Ui 
pasiimk tik i svaro už 25c., o kad pamė
ginsi ui Ir daugiau pirksi ir savo drau
gams pasakysi.

Svaras kasztuoja 91. Sztornlnkal daro 
ant jos gera bizni. Adresuok:

W. UKMAN, 
Bok 14, Sta W. Brooklyn, N^.

i

X-8PINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spiūdūliai vartojami dėl atradimo ligos

• ATSIS2AUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.
ISZPJAUK SZITA IR ATSINESZK SU SAVIM.

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

Ibikirph litą, net ne vi tad ei sis lauraityje. $itat yra geras dėl egzamino M X-Spinduliais.

.. --------- ------------------------- ----------------------------- i ... i ■ —t

Vyrai tu gelianiiem ir gilpnom nugarom. inkstais, skaudžiimait kieuiiuose, lytiUų nirtilpnšjimų, skaedančiu nttsiiiapinimu. aakti- 
risis nubogintais. lĮgi^olidi i sis arba neiiiavintais organais, trotypmas atMMties, nsrvitkumes. skaudėjimai krutinėjo, inkstų liga, 

plautis pūslės, nusistojimas liapume, krituliai priei akis, nogatėjiaias atlikti savo priderys&ų. skaudėjimas galvos. klapatyiMtis pa
raudimas. prioėaianaviaas, silpnumas, meiankoiija,negeras kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plaukų, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

Qn*fiinlitlknę litine.* N**<“»»>ti"**4! įsulsejcimai,uinuodyjlnsaz kraujo. Varicocele, vtataz> 
dpvliJdlljoKUj llgvj, jgal iMzgydoiiii. GrricziauniMM iuzgydy suau dėl iiUpnu vyru.

Hlini VVr21 P*r bjaurinu p»proczliu» ir perUdirLima, uUpni ir nerviuzki I8ZGY-
Jdlllll Ijldl u|)M| p<> TIKRA GVAKANCLJA, ARBA PINIGAI SUGRAŽINTI. *

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGUIMUI.

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

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

$2.00

Stale

30 metus
Dr. RICHTERO

U

Ar turite 5 dolerius? / 
Jeigu teip, tai ar nuritėjuos begyje M 

vieno menesio ant deszimt? vie- 
no meto ant szimto?- o neuž- 

ilgio ant tukstanezio pa- 
didinti?

Senatorių* J. M. JONĖS, isz Ohio,
G. A. DIENHAM. prezldenUs Americu Pajace Čir Co., 
A.B.NETTLETON, baiisls sekretorių stabo urėdo Su. Vilsl 
C.H.ALTON. įplBis prei rieti firmos Cotso A LoiisborgR.R.
S. W. THOMPSON. taotisSiY. YilsL stabo iredo,
U. J. McCRACKEN. prie Americu CirA Foudry Co.
W. R. EATON. uredDinhs Si y. Vilst. slirbo

yra tai direktoriai aukso kasyklų po vardu:

Columbia Gold Mlnino Gompany
Toji kompanija yri atsakanti Ir tiri riešą milijoną dolerio kapitolo. Virsi minėti direktoriai kozsam duoda proga

TAPTI DAL¥VIMINKU
tų aukse kasyklų pe vardu “COLUMBIA GOLD MINING COMPANY". Kasyklas atsiranda Cripple Creek, Cėlerade.— Teji žemės dalis per 

Amerikos geologus tapo pripažinta turinti daugiausiai aukso. - Bėgyj paskutinių metų akcijeniertams
Colondo tmpo i įmokėti i iii doleriu.

VIENA AKCIJA KASZTUOJA $5.00.
Toji prekė parodo akcijos vertybę. Geriausiu paliudyjimu gali būti statistiški darodymai: 

Paskutinių laikų tyrinėjimai parėdė, jog mes geriausg auksų turime, čia skaitytojams iirodome skaitlines, kurias paskutintejie tyrinėji
mai atrado.

E.E.BURLINGAME, 1736 Laurrence $L, Denver, Cele., ižrado. jog les kasyklos tari 20.56 iinc. aukse tonoj. Vertė tono aukso: 9411M 
Tyrinėjimai gi TORREY EATON, 74 Cortiand SI., Now York, parodo 21,70 unc. aukso tonoj ir vertybę tono $449.53

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

NURODYMAI.
Ypatos, po kurių priežiūra tos kasyklos atsiranda, visame kraite piečiai žinomos ir turi augttas Suv. ValsL valdžios vietas, t 
Pravardes ir urėdai tų ypatų kiekvienam gali užtikrinti, kad be jokios abejonės tų kasyklų dalyvininku galima pasilikti.
Kas dalyvininku nori tapti, privalo mažiausiai nors vienų už 95.00 akcijų nusipirkti.

loceu paraki) prisius aat M adreso: COLUMBIA GOLD MINING COMPANY, 1185 Bn>adway, New York.
Pirmiau piningu praszom neslunsti.

.... . ..................
Columbia Gold Mining Co., 1135 Broadway, N. 

hmI: VMmiS
Ai pasirems, meldžiu Man llralytl (klek) T^rdas ir pravardė____

____ akcijų Columbia Gold Mining Company MietiM 
vertės 95.00 (penkių dėl.) ir prisiųsti maa 

oortMkatų. Couniy

D-ras A. M. Baeevicze,
Persikels isz Chicagos 
in Scranum, Pa, po ur, 

421 Peno, na., H Scruton, Pl

Visiems Dykai!
Ktekvtenam. kun priaiui savo idmi Ir u* S ma
tu marke, me* prtiiuilme lietu vilks kny n. pamo
kinančia. kalplteleydytl nuo nervilko ir vyritko 
nutUpnZJlmo. chroniškų Ilsų, galvot kvaitlmo, 
Bkaudėjlmo krutinta, strėnų, plaučių. Alrdtee ir 
vidurių, reumatizmo, lalčio. kosulio, slogučio. 
du»ullo. drebėjimo ir pailsimo rankų, kojų, laitų 
kūno dailų, puolimo plaukų, smirdančio kvapo, 
pučkų karpų.nuOdeglnlmo nirtulio, kaip atalprs- 
tyti nuo girtybės, rūkymo ir tt Musų nauja* offl- 
sas riyiM h ii aat dailiausios miesto ulyčioa. Atsi
lankantiems arba per lalika rodą dykai Adresuo
kite teip:

Peoplee Bpecisdty Houae,
Frel. Stilingi* Mngr.

Ml 9. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.-

Gydo visokias lifas bs skjrrlavs Ir viską atlai
ko tvirtoje padsptyjO. ūž'tal liete visi, kerte 
Ūktai reikalauta d*ktari*iko* oatelboe. torai 
kreiptasi dm savo tauto* daktare, sa kariuos* 
savo prigimtoje kall-oie gali sas*aeketi ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintieji* «aatl pagelba per gro
matas. tos kita mieste, tegul pilnai »pra**o savo 
ilga, o tada gaus pagalba.

JOHN MOŽEIKA, 
Adjister Claim Agent A Motery Public. 
109 Canalport avė., arti Halzted 
CHICAGO, ILL. (29-5)

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

k are žema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausUs ir skaoiau- 
staa alus. Ateikite pamatyti Ir to visko 
pabandyti. Teipoegi tunu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veeeliju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia uikaudi 
ant viao Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
mieelu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Szlakin, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tol. Root 21.

HILLE’S FOTOGRAFAS.
3463 8. Halated SU

ANKER”(lnkarinis
PAIN EXPELLER.

Reumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir lt

CitaudA/ijnu.

ttpti^korius *rb» jnm

F. AL Ricbter & Co.,,
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