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Metas XI

Politiszkos žinios.
Amerika.

Prezidentas Roosevelt va
žinėja dabar po vakarinius 
štetus. Nežinia, kam reika-

I linM jo važinėjimai, kadangi' 
prezidentas ant atskirų štetų 
neturi valdžios, štetų admi- 

x nistracija atiduota jų guber
natoriams. Prezidento Roo- 
eevelto įtekmė didesnė yra 
vien ant užrubežinių Ameri
kos reikalų, bet ne ant vidu
rinės administracijos; štetų 
gubernatoriai elgiasi štetuo- 
se. kaip jiems patinka, visai 
nesiklausdami prezidento 
RooseVelto. Kelionės jo to
dėl po visokius štetus yra tai 
agitacija, rengimas dirvos at
einantiems prezidento rinki
mams: kad per ateinančius 
rinkimus Roosevelt taptų iš
rinktu. jis turi rupintiesi, 
agituoti už savo- ypatų. To
dėl ir jo kalbos, laikytos vi
sokiuose miestuose, yra tai 
agitatoriškos kalbos už savo 
paties reikalus ir naudų, kaip 
daro visi Amerikos politikie
riai. .

Maskoliui vėl užkirto šposų 
einančioms krūvoj Azijoj vieš
patystėms, taigi Anglijai, 
Amerikai ir Japonijai. Ne
seniai ant protestų šitų trijų 
viešpatysčių maskoliškas ran
das pagarsino, jog Maskolija 
i^pildis viskų, kų yra pažadė
jusi, taigi kad ji ir šiųdien 
rūpinasi apie Čielybę Chinų 

" ir nesirertgia griebti kokį 
nors Chinams prigulintį že- 

.mės plotų. Vos tokį užtikri
nimų gavo ‘ nuo maskoliško 
rando protestuojančios vieš
patystės ir nespėjo dar nusi

raminti, o maskoliški karei
viai netik, kaip buvo paža
dėta, nepasitraukė iš Man- 
džurijos, bet užėmė naujų, 
Chinams prigulintį,portų Niu 
Čvangų. kita jų dalis įsiveržė 
į Korėją neva ant apgynimo 
maskoliškų girių kirtėjų, ant 
kurių buk rengiasi užpulti 

x_, japoniečiai ir korejonys. Ar
gi ištikro maskoliai įsiveržė į 
Korėjų,norėdami apginti savo 
pavaldinius? Juk antai ka
da daug maskoliškų pavaldi-

- nių likosi šerifo Martino už
muštų Latimere, maskoliškas 
randas nė ne bandė užstoti 
už užmuštų šeimynas. Argi 
jis tik Azijoj butų teip rūpes
tingas ir gintų savo pavaldi
nius nuo skriaudų? Ne, jam 
ne skriaudos Maskolija* pa
valdinių rupi, bet be abejo
nės jis, jeigu pasiseks, ban
dys visų Korėjų užimti teip, 
kaip užėmė pirma Mandžuri
jų ir iš sykį užimtų kraštų 
geru nepasitrauks; jeigu tų 
padarys, tai vien tųsyk, kada 

4 drutesni privers pasitrauk
ti. ’ - '
- Pereitų sanvaitę maskoliš- 

kas pasiuntinys Washingtone 
-atsilankė pas 'Amerikos užru-| 
bežinių dalykų ministerį 
Ha'yą ir apreiškė, jog užėmi
mas Niu Čvango ir įsiverži
mas maskolių į Korjų ne 
-reiškia fiiaskolių neprilanku-į 
mo Amerikai, bet taspadary-j 
ta prieš Angliju ų* Japoniją 
kurios buk rengiasi, ant mas
kolių užpulti, todėl, girdi, 
maskoliai turėjo užimti tuos 
portus, nuo kurių galėtų ant 
jos užpulti japoniečiai ir ang- 
lijonys. Taigi, darbai mas
kolių Azijoj, girdi, nesikrei
pia prieš Amerikų, kol toje 
nesirengia aut Maskolijos už
pulti, bet vien kreipiasi prieš 
Angliju ir Japonijų, kupios 

1 ' buk nori ant maskolių užpul
ti.. Kų dabar daro maskoliai 
Azijoj, tai yra rinkimas vieh 
Pajiegų ant atsigynimo nuo 
nedraugų užpuolimo. Uždą-

ryti Mandžurijų Amerikos 
prekystai Maskolija ne tik 
nesirengia, bet bukr nuo jos 
Amerikos prekėjai .gali su
laukti vien didesnių paliuosą- 
viinų. Net tūli Amerikos se
natoriai, buvę. Mandžurijoj 
tvirtina, buk valdant tų kraš
tų maskoliams, Amerikos pre- 
kysta ne tik nenupuolė, bet 
pasididino. Ar iš tikro teip 
yra, tų paliekame ant atsaky
mo ginančių maskolius Ame
rikos senatorių.

Iš visko matyt, kad Ameri
ka eis su Anglija Ir Japonija 
Azijoj prieš maskolius vien 
tol, kol šitie kraštai pasiga
li ėdį* protestais: jeigu gi už
gimtų karė, Amerika su gink
lu ne parems Anglijos ir Ja
ponijos. Tuom tarpu, kaip 
pasirodė, protestai ne paremti 
kareiviškoms pajiegoms ant 
Maskolijos didelės įtekmės 
ne turi. Gali kiti kraštai 
kasžin kaip šaukti, kol drū
tos kumščios " parėmimui 
šauksmo ne turi, maskoliai 
tyli ir ant šauksmų ne paiso, 
daro teip, kaip jiems patin
ka. Žinoma, norėt ii, kad 
šaukiančių butų kuo mažiau
siai, todėl ir stengiasi Ameri
kų pertikrinti, kad palaiky
mas Mandžurijos maskolių 
rankose negali išeiti Amerikai 
ant blogo, bet jeigu ir nepasi
seks pertikrinti, jeigu Aineri- 
(ka ir toliau eitų išvien su 
Anglija ir Japonija,tki ir tas 
Maskolijos mierių neperkeis, 
kol Amerikos kariškos pajie- 
gos menkos. Rods Amerika 
turi nors iš mažo skaitliaus 
laivų gerų kariškų laivynę, 

’ bet karėje Azijos viduriuose 
laivyne ne daug gali pagelbė
ti, kadangi Maskolija visas 
savo valdybas turi krūvoj,ap
gynimui krantų visur yra 
pakaktinai kareivių, o į Ari
jų siunčia jų vis daugiau ir 
daugiau, siunčia ant Didžio
jo oceano ir daugiau kariškų 
laivų, kurių maskoliai turi 
daugiau negu Amerika ir 
Japonija drauge.

Ant Filipinų salų vėl smar
kiau pradeda siausti cholera, 
kuri buvo jau pasiliovusi. 
Cholera siaučia ir salų sosta
pilėj, mieste Manilėj. Pro
vincijoj Luzon, Batangas ir 
kitose vėl smarkiau subruzdo 
pasikėlėliai. Jie keliose vie
tose užpuolė ant amerikoniš
kų konstabelių. Ant salos 
Mindonao buvo net keliose 
vietuose smarkus susirėmimai 
terp pajięgų sultano Bacolod 
ir amerikonų. Amerikonams 
vienog pasisekė pergalėti sul
tano kareivius ir paimti 13 jų 
parengtų tvirtynių. Viena
me susirėmime sultanas nu
žudė apie 300 žmonių, o ame
rikonai 17.

rai maskoliai žino. Anglija, 
teisybė, turi tvirčiausių ant 
svieto kariškų laivynę, bet 
Maskolijos su laivyne ne ga
lima pergalėti, ant to reikia 
žemės kariumenės, o jos Ang
lija turi mažai. Persiškoj jū
rių kojoj japoniečiai Angli
jos ne parems, kadangi čia 
neturi svarbesnių reikalų.

Kaipo atsakymų ant Ang
lijos užrubežinių dalykų mi- 
nisterio gųzdinimų, maskoliai 
užėmė chiniškų portų Niu 
Čvang; kita dalis maskoliškų 
kareivių įsiveržė į Korėjų ir 
rodosi,nori tų kraštų apvaldy
ti. Maskoliški laikraščiai 
šaukia, kad Maskolija*;laiky
tų visas Geltonąsias jūres už 
savo savastį, kur nė joks ki
tas kraštas ne turėtų tiesos 
rengti nė savo kariškai laivy
ne! stacijų, nė anglių krautu
vių, nė tvirtynių. Taigi 
laikraščiai reikalauja, kad 
Maskolija padarytų su Gelto- 
nomsioms jūrėms tų patį, kų 
Anglija nori padaryti su jai 
neprigulinčia Persiška jūrių 
koja. Nereikia užmiršti, kad 
Maskolija nuo dabartinio 
Persijos valdono turi išderė- 
jusi monopolių dirbimo gele
žinkelių Persijoj. Nė joks 
kitas kraštas per 10 metų ne 
gali nuo Persijos rando gauti 
koncesijų ant dirbimo gele
žinkelių, koncesijos gali būt 
išduotos tik maskoliams, taigi 
maskoliško rando agentams.

Lyg ant juoko laikydami

kariumene kas dienų atsitin
ka tai vienoj tai kitoj vie
toj. Mena, kad macedoniftktui tystėj traukiasi toliau. _ 
pasikėlėliuB slapta palaiko čia ateina prieštaraujančios

Afrika.
Maištai Morokko viešpa-

Iš

Maskolija, nors atvirai visai 
ką kitų daro. Nežinia, ar 
Maskolija, palaikydama mais
tus ant Balkanų pussalio, no
ri nukreipti akis kitų viešpa
tysčių nuo Maskolijos darbų 
Azijoj, ar gal, erzindama*! 
Azijoj bu Japonija, Anglija 
ir Amerika, nori-ji nukreipti

žinios. Syki garsina, jog 
sultonas ima virių ant pasi
keliu, tai vėl visai priešin
gas paduoda žinias. Katra 
pusė galutinai pmims virių, 
dabar nieki negal įspėti.

Pereitų sanvaitę aplinkinė
se Fezo sultano kariumenė 
likosi Biimušto ir nužudžiusi

kitų akis nuo savo mierių ant i visas kanuoles, priversta tapo 
Balkanų pussalio. bėgti į miestų. Už Ui jiasi-

Londouo laikraščiai tvirti- kėlę kabyliai Tetuan oazos li
ną. buk Maskolija padarė su- kosi sulUno kariumenės bu- 
Urtį su Vokietija ir Austrija, mnAti ir galutinai suvaldyti, 
pagal kurį Vokietija ir Aus
trija žada ne stalslyti, jeigu 
Maskolija užsimanytų užimti 
Konstantinoį>olių; Maskolija 
gi pasižada nestabdyti Aus
trijos, jeigu toje užsimanytų 
užimti Albanijų. Kartais 
vienog visokius viešpatysčių 
sutarimus į niekus j>averčia 
ne prigulinti prie sutarimo. 
Tų gali padaryti Turkija. Ji 
traukia kareivius ant Bulga
rijos rubežiaus ir gurdinu ka
re, jeigu Bulgarija daleis 
perbėginėti i>rr savo rūbelių 
turkų gaudomiems macedo* 
niečiams. Kitur turkai sker
džia ne dalyvaujančius maiš
tuose krikščionis. Jeigu Tur
kija užpultų ant Bulgarijos 
ir jų pergalėtų, juk Euro|>o0 
tautos ne daleis Turkijai 
naudotiesi iš pergalės, vienon 
viešpatystės stos Bulgarijos,

Į Morokko pakrantes atka
ko angliškas kariškas laivas 
t,Renowen". Iš Ta n gero iš
plaukė angliškas torpedinis 
laivas vežantis speciališkus 
angliškus pasiuntinius į Te- 
tuan. Kaip garsina angliški 
laikraščiai, terp sultano ka
reivių Tangere ir Tetuane 
apsireiškė- nepiaklusnumas.

Isz Lietuvos.
Ims Vilniaus.

Berželio mėnesyj šių metų 
turtingesni mokintiniai I Vil
niaus gimnazijos, |>o vado
vyste mokintojų, atliks ke
lionę į Peterburgu, jo aplin
kines ir į Ijitvijų. Kelionė 
trauksis 20 dienų. Norinti 
Joje dalyvauti mokintiniai 
turi įmokėti 45 rubL

kortelių su a bruzda is. Ame
rikoj tokios počtinėis kortelės 
dar ne labai į madų įėjo, bet 
Europoj jos labai išsiplatino, 
beveik kiekvienas didesnis 
miestas turi tokias korteles 
su paveikslais miestų ir jų 
žymesnių triobų. Ir Ameri
koj tokios kortelės dabar la
biau pradeda į madų įeiti, ka
dangi mat kiekvienas kraštas 
nuo kito perima ir visokias 
madas.

Vilniaus Jeneral guberna
torius, žinoma, savų vien va
lia, l>e sūdo, uždėjo j bausmes 
po 10 rubl. ant 50 Vilniaus 
namų savininkų ir dabotojų 
už neužmeldavimų policijai 
naujai namuose, apsigyvenu
sių žmonių; ant kietnų tarnų 
minėtų namų uždėjo lausmę 
|x) 1 rubl. ant kiekvieno už
tai. kad jie ne pranešė polici
jai.

Maskoliška valdžia rengia
si geriau prižiūrėti; i duodan
čias paskolų ant krutančių 
varguolių turtų kasa*. Ka
sos tokios ant toliau ne galės 
imti p>o 12% už užlaikymų to
kiose kasose užstatytų daigtų 
ir palu kelios bus mažesnės.

Vilniuje savininkas ,,Sla
viško Kotelio", žydas Abol- 
nik. likosi sūdo nuspręstas 
aut 25 rublių Imusmės už su» 
vadžiojimų ir : išnaudojimų, 
vedimų ant pa leistų vystės ke
lio jaunų merginų. .Mat sesuo 
kotelio savininko j kotely j 
apsistojusios merginos gy va

Rytini Azija.
Pereitų sanvaitę, parlamen

to susirinkime Anglijos užru
bežinių dalykų ministeris 
apreiškė, jog pasikėsinimų 
kokios nors pašalinės viešpa
tystės parengti Persiškoj 
jūrių kojoj. stacijų kariš
kiems laivams arba rengimų 
tvirtynių prie pakrančių Ang
lija laikys už iššaukimų ka 
rėš. Tokius miežius vienog 
turėjo ir turi lygiai Maskoli
ja, kaip ir Prancūzija. Argi 
šitos viešpatystės teip labai 
nusigando žodžių Anglijos 
užrubežinių dalykų ministe- 
rio? Tokio nusigandimo terp 
šitų viešpatysčių nematyt, 
ypač kad karėj už Persiškų 
jūrių kojų, kur kiti kraštai 
beveik ne turi nė jokių, arba 
labai mažus, reikalus, Ang
lija negali tikietiesi pa
ramos, o pati į karę su 
Maskolija ne pasirengusi, ka
reivių turi mažai, apie kų ge-

gųzdinimų ’ atsakė: jeigu 
gųzdini kare už norų rengimo 
tvirtybių ir laivyne* stacijų 
Persiškoj jūrių kojoj, tai 
mes,maskoliai, pasistengsime 
su monopolizuoti ant savo 
naudos Geltonąsias jūres, 
Mandžurijų, Korėjų ir šiauri
nius Chinų kraštus, kur ang- 
lijonai teiposgi ne mažų turė
jo iki šiol įtekmę. Kų ant to 
atsakys Anglija, ypačgi Ja
ponija, kuri tuose kraštuose 
turi dar svarbesnius politiš
kus reikalus negu Anglija, 
nežinia. ^Vienoje savo kalbo
je ant savo-partijos susirinki
mo, buvęs ne kartų Japonijoj 
ministerių perdėtiniu, mar- 
kyzas Ito apreiškė, jog lau
kiami yra Rytinėj Azijoj 
terptautiški susirėmimai, ku
riuose ir Japonija turės daly
vauti. Ant iššaukime* karės 
priežasčių yra pakaktinai, bet 
nežinia, ar atsiras kas norin
tis jų iššaukti ypač, kad nieks 
pirm laiko negali žinoti, kas 
tokioj kelių susijungusių į 
ryšius gali būt pergalėtu. 
Nežinia, ar karėj už įtekmę 
ant Didžiojo oceano Maskoli- 
jų parems Prancūzija. Juk ir 
Maskolija ne parėmė Prancū
zijos rytinėj Afrikoj, kada ji 
buvo smarkiai susipykusi su 
Anglija už Fašodų, iš kurios 
turėjo pasitraukti, kadangi 
čia Maskolija ne parėmė Pran
cūzijos. Jeigu vienog Ang
lija, Amerika ir Japonija su
pranta, kad ateitėj be karės 
su Maskolija neapsieis, tai 
turėtų jų dabar pradėti, ka
da ir Maskolija dar pride
rančiai ne pasirengusi, kol 
jų silpnina viduriniai maištai; 
vėliaus, Išnykus maištams, 
Maskolija dar labiau sudru- 
tįs savo kariškas pajiegas 
Azijoj, tųsyk karė su ja bus 
dar sunkesnė negu dabar. 
Bet arėtos viešpatystės dabar 
susipras ir eis visos trįs iš 
vien prieš Maskolijų, negali
ma įspėti.

gali didesnius terp viešpiatys- 
čių pagimdyti nesutikimus, 
kurie greitai į niekus pa ver
čia visus pirma pradarytus su
tarimus.

Kaip dabar pasinslo. bu
vusios Salonikoj ir kituose 
Turkijos miestuose dinamito 
ekspliozijos buvo parengtos 
macedoniškų pasikėlėlių. 
Europos viešpatystės reika
lauja atlyginimo savo ^val
diniams už nuotrotas, kokias 
jie dėl tų ekspliozijų turėjo.

Visos albaniečių giminės, 
lygiai katalikai, kaip stačia
tikiai ir maliometonai, sutarė 
reikalauti, kad Albanija bu
tų pagarsinta kaip>o kuni
gaikštystė esanti tik po no 
minališka Turkijos valdžia, 
kaip yra antai dabar Bulga
rija. bet po Austrijos pro
tektoratu; jie nutarė neleisti 
Italijos kištiem į Albanijos 
reikalus. Albaniečiai reika- 
kalauja, kad galėtų rėdytieji 
kaip*) visai neprigulminga 
tauta. Yra jų Turkijoj ir 
šiaurinėj Grekijoj iš viso 
2500000. Už kunigaikštį jie 
nori išririnkti Jurgį Kastrio- 
tų.

Laikraščiai garsina, buk 
Bulgarijos kunigaikštis, esan
tis dabar Austrijoj, 
jau į Bulgariją.

negrįž

Balkanų pussahs.
Ant Balkanų pussalio maiš

tai apėmė didesnę dalį pasili
kusių prie Turkijos provin
cijų. Susimušimai pasikėlu
sių gyventojų su turkiška

Vokietija.
Vokietijos ciecorius 

žo jau iš Rymo. Kų jis svar
baus nuveikė Italijoj, neži
nia.

Laikraščiai garsina, buk 
dabartinis Vokietijos kancle
ris Buelow nužudė ciecoriaus 
užsitikėjimų ir pasitrauks ne- 
užilgio nuo vietos; ciecorius 
nori kancleriaus urėdų ati
duoti dabartiniam vidaus mi- 
nisteriui. >

16 d. berželio šių metų at
sibus rinkimai Vokietijos par
lamento pasiuntinių. Visos 
partijos darbuojasi, kad butų 
išrinkti jų kandidatai. Veik 
visuose lietuvių apgyventuo
se paviečiuose lietuviai stato 
savo atskirus nuo vokiškų 
partijų kandidatus. Randas 
bijosi, kad per rinkimus ne- 
pasidvigubintų skaitlius so
cialistų pasiuntinių.

sugrį-

nojo ordenais katalikiškus 
Lietuvos kunigus: ordenų Šv. 
Onos II. laipsnio gavo Garte- 
no džiakonas kunigas Ellert; 
mokintojas katalikiško tikė
jimo Kauno vyriškoj gimna
zijoj, kun. Kazimieras Prane- 
kaiti s gavo ordenų Sv. Sta
nislovo. Ne už darbus ant 
lietuvystės labo carpalaikis 
apdovanojo ordenais šituos 
Lietuvos kunįgus.

Vilniaus mokslinio apskri
čio viršininkas užklausė 
Mogilevo miesto, rodos, ar ji 
nesutiks pado va noti 60000 de- 
siatinų žemės, jeigu Mogilevo 
bus parengtas universitetas. 
Mat dabar apšvietimo minis
terija perkratinėja klausymų 
parengimo universiteto vaka
rinėse gubernijose. Vilniaus 
mokslinio apskričio viršinin
kas, kaipo maskoliškas fana
tikas, nenori, kad universite
tas butų parengtas senoj Lie
tuvos sostapilėj, siūlo jį Mo- 
gilevui. Kvailų fanatikų ne 
reikia mat sėti, jie kaip pikt
žolė, pats dygsta.

E.vaminai merginų norin
čių pastoti į Vilniaus augštes- 
nį Mariniskų institutų atsibus 
20 ir 21d. gegužio (pagal 
maskoliškų kalendorių).

Vilniaus bakteriologiška 
stacija garsina, jog ant parei
kalavimo valsčių, siunčia ve- 
terinorius į valsčius skiepyti 
raguotiems galvijams ir kiau
lėms apsaugojimo vaistus nuo 
maro, kurie visur pasirodė 
labai pasekmingais. Lietuvos 
valsčiai, geidžianti apsaugo
ti valsčionių gyvulius nuoma
ro, gali atsišaukti į Vilniaus 
bakteorologiškų stacijų. Už 
skiepijimų vaistų ne reikia 
nieko mokėti.

Urėdninkas Vilniaus poli
cijos Pleskačevskij atsišaukė 
į miesto policijos viršininkų 
pranešdamas, jog nepažįsta
ma moteriškė pavogė jo 4 
metų dukterį. Mat Vilniuje 
vagia ne vien pinįgus ir viso
kius tavoms, bet ir mažus 
vaikus ir tai dagi nuo polici
jos urėdninkų.

Vilniuje dabar atsibūva 
paroda viso svieto pačtinių

kuris ir nužagė merginų. Už 
tokius darbus antai Ameri
koj kaip kada lyučuoja, o 
Vilniuje nubaudžia vien 25 
rubliais. Prieš minėtų kote
lio savininkų Vilniaus šūduo
se yra ir daugiau, panašių 
provų. Jeigu sūdai už tokius 
biaurius darbus uždeda teip 
lengvas bausme, tai ne įsta
bu, jeigu visokį žynį palaikiai 
veda krikščioniška^ merginas 
iš doros kelio, parsahido jas, 
žinoma, brangiai ^Užmokan
tiems, miesto Įtaleistuviams, 
yjiač kad nužagtos merginos 
ne visada išdrysta škųatiesi, 
kur reikia.

Sugrįžęs iš Alperikoa lietu
vis Žarnas, kurjs gyveno pir
ma Chicagoj, j»arsivežė fono
grafų. Apsigyvenęs Vilniu
je, vienų vakarų užsiprašė pa
žįstamus ir rodė jiems fono
grafų, kuris dainavo dai
nas, kokias moka dainuoti. 
Tuom tarpu ant ulyčios susi
rinko žandarai ir šnipinėjo, 
kų veikia Zamo svečiai. Par
gabentas iš Anierikcs fono
grafas pradėjo! garsiai dai
nuoti uždraustas Maskolijoj 
dainas. Išgirdę tai stovinti 
ant ulyčios žandarai, įsiveržė 
į vidų, sukonfiskavų fonogra- 
jų, o i>atį Žarnų ir Jo svečius 
suareštavo. t

Dantų gydytojas Bernstein 
norėjo parengti Vilniuje dan
tų gydymo mokyklų, bet val
džia ne davė daleidimo, to
dėl mokyklos nebus. Kodėl 
valdžia ne daleido,' nežinia.

Vilniaus inteligentų kliu- 
bas paskyrė 1000 rubl. iš sa
vo iždo ant apšvietimo reika
lų: ant užmokėjimo už moks
lų neturtingiems mokinti
niams Vilniaus prekystos mo
kyklos 500 rubl., 200 rubl. 
kaipo pašelpų nedėlinėms mo
kykloms, 200 rubl. ant pa
rengimo prelekcijų ne ap
šviestiems gyventojams ir 100 
rubl. ant naudos Vilniaus 
neregių.

Vilniuje lenkiški teplioriai 
parengė abrozdų parodų, kaip 
buvo ir pernai. i

Kaip praneša i .lenkiškas 
laikraštis , ,Kraj", ministerių 
rodą galutinai nutarė įvesti

žemiškas įtaisas baltgudiško- 
se Lietuvos gubernijose, tai
gi Minsko, Mogilevo ir Vi
tebsko gubernijose.

Ezaminai norinčių šįmet 
pastoti į Vilniaus mergaičių 
gimnazijų atsibus 2 ir 3 d. 
berželio (pagal maskoliškų 
kalendorų).

Iš Vilniaus gub.
Vilniaus gubernijoj, pavie- 

Čiuose Lydos ir Ašmenų 
smarkiai siaučia šlakuotos šil
tinės; paviečiuose gi Vilniaus, 
Sventėnų ir DiBnos siaučia 
pilvinės šiltinės. Ant kovos 
su.toms ligoms Vilniaus gu
bernatorius į minėtus pavie
čių* siunčia daktarų dalis, 
kurios ant kiekvieno paviečio 
susideda iš: daktaro, studen
to mediko augėlesnio univer
siteto kurso,2 felčerių ir dvie
jų ligonių dabotojų iš Rau
donojo Kryžiaus draugystės. 
Minėtos daktarų dalys paims 
reikalingus vaistus ir juos 
dalį* dykai sergantiems.

Vilniaus gubernijoj siaučia 
šiltinės, mieste Vilniuje jos 
truputį pradeda mažintiesi. 
Asmenų pavietyj šiltinėms 
sergančių yra 198, Lydos pa
vietyj 116, Vilniaus 67, Šven
tinu 49, Trakų 34, Dienos 31, 
Vileikos 17. Numirė guber
nijoj nuo šiltinių 27 ypatos 
per laikų nuo 17—23 d. k«»vo 
šių metų. Pradžioj balandžio 
sergančių buvo 512 žmonių, 
iš jų 111 išgijo. Iš kitų ligų 
«markian rimčia tymai pa- 
viečiuose: Trakų, Lydos, Vil
niaus, Dianos; rauplės siaučia 
Lydos ir Vilniaus paviečiuo- 
se.

24 d. Italandžio Lydos Į>a- 
vietyj, miestelyj Rudiniuose 
siautė didelis gaisras, kuris 
išnaikino su viršum 200 na
mų. Blėdį ugnies padarytų 
skaito šimtais tūkstančių rub
lių.

Imi Vitebsko gub.
Vitebsko gubernijoj, ypač 

Sebežo pavietyj ir kituose 
kaimyniškuose jauni vaiki
nai, norėdami apsivesti, jei
gu tėvai geru ne duoda savo 
dukterų, susikviečia draugus 
ir veržte veržia numylėtas 
merginas, už kurias paskui 
būva mūšiai • terp jaunikio ir 
tėvų draugų. Apsivedęs bu 
paveržta mergina stengiasi 
Įiaskui išmelsti tėvų atleidi
mų ir tas pa prastai pasiseka, 
kadangi kitaip būti negal; 
svetimos moteries veržti jau 
ir tiesos nedaleidžia nė mote
ries tėvams.

Lepelio pavietyj, Vitebsko 
gubernijoj, yra daug kaimų, 
kuriuose visus laukų darbus 
atlieka ne vyrai, bet moterys. 
Moterys aria, sėja, piauja ir 
veža namon javus; nė vieno 
vyriškio ant lauko ne matyt. 
Vyrai samdosi ant darbų gi
riose, gabena medžius Dau
guva į Rygų. todėl namieje 
pasilieka tik moterys, kurios 
turi atlikti visus darbus ant 
ūkės.

Iš Raseinių, Kauno gub.
1877m. nuo savininko dva

ro Anelin, prigulėjusio mas
koliui Grigorjevui, bajorai 
broliai Juškevičiai pasisamdė 
ant 36 metų plotų žemės 45 
desiatinų. 1896m. dvaras 
Anelin likosi už skolas pri
verstinai parduotas, pirko jį 
inžinierius Šulkov; žinoma 
maskolius. Tas, pasiremda
mas ant tiesų, daleidžiančių 
ypatoms lenkiškos kilmės 
samdyti Lietuvoj žemės plo
tus tik ant 12 metų, o ant 30 
metų vien tųsyk, jeigu ant 
pasamdytos žemės parengė 
daug pinįgų reikalaujančias 
dirbtuves, užsimanė samdomų

brolių Juškevičių žemės plo
tų atimti. Kauno apskričio 
sūdąs ir Vilniaus tiesdarių 
butas pripažino Šulkovui tie
sų atimti nuo Juškevičių jų 
samdomų žemę. Jie vienog 
atsišaukė į Peterburgo sena
tų ir tas panaikino Kauno 
apskričio sūdo ir Vilniaus 
tiesdarių buto nusprendimų 
ir prisakė tiesdarių butui 
provų iš naujo perkratyti, 
kadangi dabartinis jo nu
sprendimas ne sutinka su 
esančioms tiesoms.

Isz Kauno.
Kauno namų savininkai 

išrado gerų būdų iškra{)štymo 
negeistinų gyvenimų samdy
tojų: užkemša kamino dūdas 
ir išrukina negeistinų dėl ko
kių nors priežasčių gyvenimo 
samdytojų.

Kauno gubernijoj dauge
liui gyventojų trūksta grudų 
ant užsėjimo vasarojų. Gu
bernatorius, už pinįgus gy
ventojų sudėtus, pargabeno 
iš Maskolijos 200 vagonų vi
sokių grudų ir. juos dalina 
terp neturinčių sėklos ir ne
galinčių jos nusipirkti netur
tingų gubernijos ūkininkų.

Prie Joniškėliu ūkiškos 
mokyklos šių vasarų bus pa
rengti kursai visokių žemdar- 
biams reikalingų mokslų. 
Bus čia parengti kursai: so- 
dauninkystės, daržininkys
tes, girininkystės, bitininkys
tės, žuvininkystės, auginimo 
gyvulių ir naminės u) 
Iš Kauno vien gubernijosftsn 
šaukė 30 ypatų norinčių kur
sus lankyti. Lankanti kur
sus, prie mokyklos turės pilnų 
užlaikymų per visų laikų besi- 
mokinimo.

Isz Prūsų Lietuvos.
Prūsų randas rengia aštrias 

bausmes prieš grąžančius 
beržus giriose, dėl sulos pa
vasario laike, kadangi mat 
grųžinėjimas kenkia me
džiams.

Antrų velykų dieną keturi 
Teves vaikinai užsimanė žėg- 
liniu luoteliai važiuoti upe 
Gilge į bažnyčių. Į bažnyčią 
jie laimingai atplaukė, bet 
grįžtant namon, valtis apvir
to, visi keturi vaikinai supuo
lė į upę ir prigėrė.
. Lietuviai veik visų Prūsų 
Lietuvos paviečių, matydami, 
kad juos bando skriausti vo
kiški konservatyvai, su ku
riais lietuviai iki šiol ėjo iš 
vien, šįmet nuo vokiečių 
konservatyvų atsiskyrė ir vi
sur ateinantiems parlamento 
pasiuntinių rinkimams stato 
locnus kandidatus: lietuviai 
Klaipėdos ir Šilokarčemos 
paviečių už savo kandidatų 
pastatė žinomų gerai lietuviš
kų patriotų, ūkininkų iš Ro- 
kaičių, Dovydų Saunų, o Ra 
gainės ir Pilkalnio paviečiuo- 
se už kandidatų pastatė p. 
Meškaitį. Rinkimai pasiun
tinių atsibus 16 d. berželio šių 
metų.

Darbininkas Jablonskį iš 
Groškių išlošė ant lioterijos 
25000 markių. Grįžtant na
mon su pinigais, ant jo už
puolė keturi vyriškiai, sun
kiai sumušė, atėmė 20000 
markių; sumuštų įmetė į prū
dų, iš kurio, nors su vargu, 
vienog jam pasisekė išbristi.

Klaipėdoj pradėjo išeidinė
ti latviškoj kalboj’ tikėji- 
miškas laikraštis ,,Evangelis
tas", paskirtas Maskolijos 
latviams.

Prūsų Lietuvoj roputes 
pradėjo sodyti, o kitus vasa
rojus sėti pradžioj balandžio 
mėnesio. Užstoję todėl pas
kui šalčiai ir sniego darganos 
labai daug blėdies pridirbo,
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nušalnojo ne tik žieminius 
javus, bet ir vasarojoa.

Ant paskutinio kiaulių 
turgaus už kiaules mokėjo 
Tilžėj: už por$ 6 sanvalčių 
paršų po 10—17 Markių, už 

L senesnius 20 Mk. Už kiaules 
27—38 Mk. ; už penėtas po 

5 34—36 Mk. už kiekvieną 100 
svarų sunkumo. . į

Žvejas iš Klaipėdos, lietu
vis Kudjons, už užsmaugiu^ 
savo 6 sanvaičių vaiko, likosi 
sūdo ant nužudymo nuspręs
tas, bet ciecorius bausmę su* 
mažino, paskirdamas Kudjo- 
ujį ant viso amžiaus į kalė ji* 

:ibh,Į ! i -f - j 
x Klaipėdoj priviso daug ne
tikrų sidabrinių markių, ne- 

- sugautų prigavėjų tarp žmo
nių paleistų.

Iš Vilkaviškio kalėjimo pa- 
t bėgo žmogžudys Gražulis ir 
nežinia kur dingo, gal išdūmė 
į Prusus.

Karaliaučiuje, našlė oficie- 
ro Lina G ra po w su britva pa- 

j piovė dyejatą vaikų: sūnų 10 
meti} ir dukterį 4 metų, o 
paskui pati pasipiovė.

Netolį Darkiemiu, dvare 
Kleviniuose siautė gaisras: 

^sudegė tvartai, o juose 16 
karvių dvarponio.

Isz Amerikos.
Politikierių užmanymas.

Ne* Haven, Conn. Kaip rašo 
iŠ Čia, tūli nežinanti kur dėti pini
gus amerįkoniški kapitalistai, užsi
manė pabandyti, ar po skraiste 
socialistiško mokslo negalima bus 
paglemžti kokį svetimą "kraštą. Jie 
duoda reikalingus pinįgus apšvies - 
tam negrui ^Villiamui Pickens, kad 
jis,ant salos Hayti, kur dabar yra 
dvi negrų apgyventos nyprigul- 
mingos republikos, sutvertų vieną 
ant,sociabstiškų pamatų. Picken - 
sui siūlo vietą prezidento tos nau
jos republikos. Visi nekrutantį 
turtai turėtų Čia būt savasčia ran
do (amerikoniški kapitalistai Čia 
ne keliaus), Jeigu tokia republi- 
ka susitvertų, juk ji, teip kaip sa
vo laike amerikono Doles šutve rta
Havai republika, butų po globa- 
Suvienytų valstijų, o su laiku, su 
pagelba papirkimų, galima būt pa
versti ją ir su visu į Amerikos val
dybą. ■ Kadangi dabar, abiejose 
republikose yra privatiška savas
tis, tai ką daryti su tais, kurie to
kią savastį turi? Jeigu amerikonai 
nori tokią socialistišką republiką 
ant išbandymo sutverti, tai nėra 
reikalo tverti ją ant Hayti salos, 
gali ir namieje tą padaryti, kadan
gi mažai apgyventų plotų yra čia 
daugiau negu ant Hayti salos.

Ankso plotai Maine sztete. M *
East Live^pool, Me- Farme- 

ris Mack Keith ant savo farmos 
užtiko aukso gyslą, kuri, kaip jis 
pasakoja, turi dvi myli ilgio ir 50 

. pėdų diametro. Susitvėrė jau 
kompanija, kuri užsiims- išnaudoji
mu tos gyslos. Farmeriai parduo
da farmas ir eina aukso j ieškot i, 
kadangi paprastai, kur yra viena, 
ten yra ir daugiau gyslų.

Kunigas Walser pdeistan isz ka
lėjimo.

Lorain, Oh. Pereitame /“Lie
tuvos” numeryj mes pranešėme, 
jog čia likosi suareštuotas vokiškas 
katalikiškas kunįgas iš Toledo, 
Walser; jis buvo nužiūrėtas, buk 
užmnšė seserį prabašČiaus vokiš
kos katalikiškos bažnyčios Lorai- 
ne, Agotą Reichlin. Brolis už
muštos merginos sude ap
reiškė, jog kada ant sesers šauks
mo įėjo į jos kambarį, rado ją jau 
ne gyvą, Langas kambario buvo 
išmuštas, o prie lango buvo kopė
čios. Taigi merginos užmušėjas 
atėjo iš ląuko, o kunįgas Walser 
nakvojo tuose jau namuose. Ant 
to liudijimo pasirėmęs, sūdąs pa
leido pasodytą į kalėjimą kunįgą 
Walserą. » ' i*' -

Tiesos ir be tiesy 8 te.
Maskolijoj caro tarnai ne paiso 

ant tiesų, kadangi ten gyventojai 
beveik ne turi tiesų, ką nori, tą 
daro su jais caro tarnai. Betie- 
systė vienog pasitaiko ir politikierių 
Valdomoj ir jų sudemoralizuotoj 
Amerikoj. Antai Alabamoj, pa
gal tiesas, negrai gali laike rinki* 
mų balsuoti kaip ir baltveidžiai, 
bet jų prie rinkimų ne prileidžia. 
Nuskriausti negrai atsišaukė į augš- 
čiausią sūdą Washingtone, bet ir 
tas atsisakė už negrus užstoti, lie
pė jiems kreiptiesi su pasiskundi
mu į senatorių rodą. -•

.Žmones su žaliais ir mėlynais 
plaukais.

.............. "■
rio tarpinyčios, kuriose dirba apie 
1500 darbininkų. Visose gi aplin
kinėse, ant kelių mylių aplinkui, 
ne auga nė žolė, nė medžiai, nė 
daržovės, nė kitoki augmenys, ka
dangi juos užmuša vario garai, o 
juos turi išlaikyti darbininkai.

j
Nora szoko in vandeni, bet visgi 

sudege.
Tinnesta, Pa. Gyvenantis čia 

Walter Royd, besigelbėdamas nuo 
apsiautusio jį girių gaisro, šoko į 
vandeninio malūno prūdą. Ugnis 
vienog uždegė plaukinėjančią ant 
vandens kerosino bačką, kuri ex- 
pliodavo,, kerosinaa* užsidegė ant 
vandens pavirŠiaus'ir apliejo. Roy- 
dą. Jis sudegė.

Musztynea bažny ežioj.
Joliet, III. Čianykščioj slova

kų katalikiškoj bažnyčioj užgimė 
smarkius muštynės, kuriose daug 
žmonių likosi sužeistų. Pašaukti 
policistai suareštavo daug žmonių. 
Kas muštynes pagimdė, kunįgas 
ar parapijonai, dar tikrai nežinia.

Kando parengta indfjonu mo
kykla.

Fort LeuFis, Col. AntČianykš- 
čių viršininkų rando parengtos 
indijonų mokyklos atėjo į .Wa- 
shingtoną daug skundų ir randas 
priverstas tapo paskirti komisiją 
ištirjmui, ant kiek teisingi yra 
tie skundai. Mokyklos užveizdą 
apskundžia už negražius darbus su 
indijoniŠkoms merginoms, už ne- 
daleistą tiesoms gyvenimą su mer
ginoms, už žiaurų pasielgimą su 
mokintiniais, girtuokliavimus ir ki
tokius panašius nusidėjimus. Jei
gu apskundimai teisingi, tai indi
jonų civilizatoriai ir moralizatoriai 
negeriausią sėklą sėjaterpjų moki
nimui pavestų indijonų. Na o pas
kui fugoja dar, kad indijonai 
ne godoja savo civilizatorių. Už 
ką juos godos, jeigu jie patys savęs 
ne godoja.

Komuntatiszka kolionija parduo
ta

Pittsbvrg, Pa. Porą dešimčių 
metų atgal likosi parengia Penn- 
sylvanijoj komunistiška baptistų 
kolionija “Economy”, užimanti 
plotą 2600 akrų. Iš kolionistų iki 
Šiol liko tik Šeši. Jie nusprendė 
jiems prigulinčius žemės plotus 
parduoti. Pirko juos už 4 milijo
nus doliarų Liberty Land Co. Visi 
turtai kolionijos siekia dabar iki 
10 milijonų doliarų: jie bus padalin
ti lygiai terp visų dar gyvų , sąna
rių,taigi jie visi tapo milijonieriais,

shington Heights ugnagesių leite
nantas beždžionę išmokino kalbėti, 
o kas svarbiausia, kad beždžionė 
atsako ant klausymų ir tai, kaip ro
dosi, supranta, ką kalba.

Ateivyste.
New York. Ateivystė iš Euro

pos dar nesimažina. Pereitą vien 
sanvaitę visokių linijų pasažieriniai 
garlaiviai atgabeno su viršum 23- 
000 ateivių. Pereitos nedėlios die
ną atkakęs į portą garlaivys “Wal- 
dersee” atgabeno 2400 europeiškų 
ateivių.

Pražuvo 30 žmonių.
Norfolk, W. Va. Netoli Hog 

Island susimušė du pasažieriniai 
garlaiviai: “Hamilton” ir “Sagi- 
naw". Paskutinis teip drūčiai li
kosi pagadytas , kad į porą minu- 
tų paskendo. Iš buvusių ant 
paskendusio garlaivio žmonių iš
gelbėjo 29, o 30 pasažierių ir ju
rininkų prigėrė. Susimušimą pa
gimdė tiršta migla, per kurią nieko 
ne galima buvo matyt.

Conso, N. Y. Netoli Cap Thrum 
paskendo žvejų laivas “Gloriana” 
iŠ Gloucester, Mass. IŠ buvusių 
ant jo 18 žmonių, 15 prigėrė, išgel
bėjo tik 3.

Gaisrai.
Duluth, Min. Sudegė čia len

tų piovinyčios Alger Smith Lum- 
ber Co. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 200000 dol.

Ottawa, Canada. 10 d. gegužio 
siautė Čia didelis gaisras, kuris iš
naikino 300 namų ir 2000 žmonių 
atsirado be pastogės ir turtų. Vien 
medžių sudegė už 300000 dol.

LIETUVA

Kalifornijoj, Shasta pavietyj, 
aplinkinėse Keswick galima pa
tikti žmonis su nepaprastų parvų 
plaukais, su žaliais ir mėlynais. 
Tas paeina nuo vario garų, kurie 
mat permaino naturališkas plaukų 
parvas. Kesvvicke yra didelės va-

nes ant kiekvieno išpuola po dau
giau kaip po milijoną doliarų.

Lynczavo pamokslininką.
Corathersville, Mo. Likosi čia 

nušautas pamokslininkas “Pa
šventintų” krikščioniškos- sektos, 
pastorius Malone. Šitas mat dū
šių ganytojas, apleidęs savo pačią, 
gyveno su apsivedusią moteriške, 
kuri savo vyrą pasodino į bepročių 
namus. Toks gyvenimas ne patiko 
gyventojams, todėl jie nutarė per 
lynčavimąišsiliuosuoti nuo sėjančio 
demoralizaciją pamokslininko. 
Drauge su pastorium likosi nušau
tas ir konstabelis, kuris atėjo su
areštuoti Malonę drauge su jo su- 
golove.

Žydai renka aukas ant savo vien- 
»• taucziu.

New York. Čianykštė žydiška 
organizacija “Federation of Ame
rican Zionist” išleido atsišaukimą 
į viso svieto žydus, prašydama dė
ti aukas ant nukentėjusių mieste 
Kišineve, pietinėj Maskolijoj, žy
dų, ant kurių užpuolė maskoliai 
krikščionys ir užmušė 600 žydų.

Už $50000 dol. amunicijos isz. 
mete in Jūres.

Washington, D.C. Ant prisaky
mo admirolo Coghlan, nuo laivo 
,,Olympia” likosi į jūres išmesta 
parako ir amunicijos už 50000 dol. 
o kaip slko laivo oftcierai, lygiai 
paskandytas parakas kaip ir amu
nicija buvo geri, todėl jų nereikėjo 
skandyti. Gal ištikro nereikėjo, 
bet tąsyk visoki liverantai nebūtų 
galėję tiek uždirbti. Randas pasky
rė komisiją ištirti tą atsitikimą, bet 
ar randas išdrys bausti kaltus, jei
gu toki pasirodys, galima abejoti.

Pragariszka maszina. '
New York. Du italijonai atga

beno ant angliško pasažierinio lai
vo ,,Umbria” siuntinį pergabenti 
į Italiją. Tuom tarpu pasirodė, 
kad siuntinys yra tai pragariška 
mašina, kuri butų expliodavusi ir 
butų visą laivą išgriauti galėjusi. 
Siuntinį tą paskui įmetė į jūres, ka
da suprato kuomi jis yra.

Kalbanti gyvūnai.
Washington, N. J. Gyvenantis 

čia George B. Andrews turėjo na
mieje kalbančią papūgą. Vieną, 
kartą, taisant jam ką ten namieje, 
nupuolė kopėčios ir sudavė An- 
drewsui į galvą teip sunkiai, kad 
be žado puolė jis ant grindų. Pama
čiusi tą papūga, pradėjo šaukti: 
„žmogžudystė, skubinkitės į pa-

Johnston, Pa. Aplinkinėse Dun- 
lo,Šitame pavietyj siaučia girių gais
rai. Kas atsitiko su dirbančiais gi
riose medžią kirtėjais, nežinia.

Nelaime* ant geležinkeliu
Montreal, Canada. 50 mylių 

nuo Porth Arthur, provincijoj On- 
tario, Kanadoj, susidaužė geležin
kelio trūkis. Prie to 12 ypatų li
kosi užmuštų, o 8 tapo sunkiai su
žeistos.

Iš surinktų rando statistiško 
biuro žinių matyt, jog ant Ameri
kos geležinkėlių pereituose me
tuose 266 žmonės likosi užmušti, o 
2788 tapo sužeisti. Prie darbo ant 
geležinkelių ir einant relėms 93k 
žmonės likosi užmušti, o 11873 su
žeisti. Taigi ant Amerikos gele
žinkelių pereituose metuose dau
giau amerikonų pražuvo negu ka
rėje su Išpanija.

VVashington, W. Va.' Engle- 
stone, Va. įgriuvo tunelis ir užbė
rė 15 ypatų. Iš užbertų ištraukė 
8 negyvus, kiti dar neatkasti, bet 
ir tie be abejonės yra ne gyvi.

Syracvse, N. Y. Netoli Nelson 
Lake susidaužė geležinkelio trūkis. 
Prie to 5 ypatos likosi užmuštos.

darbdaviai pabūgo štraiko ir sutiko 
išpildyti darbininkų reikalavimą.

5 Galeton, Pa. Darbai eina 
čia labai gerai, tas tik ne dirba, 
kas dirbti ne nori. Uždarbiai po 
$1.25—1.80. Dirba 10 vai. ant 
dienos. Daugiausiai darbininkų 
dirba skurų iŠdirbinyčiose.

1 Newton Upper Falls, Mass. 
Jeigu kur yra merginų neturinčių 
darbo, gali čia atkakti, o greitai 
gaus darbą šilkų dirbtuvėj. Mo
kestis po $5— lOant sanvaitės.

Sušinskis.
1 Lowf.ll, Mass. Septynios 

kompanijos, turinčios medvilnės 
dirbtuves, uždarė jas ant neapru- 
bežiuoto laiko. Per tai 18000dar
bininkų ne teko darbo. z

* St. Louis, Mo. Konduktoriai ir 
vagonų stabdėjai Mobile & Ohio ge
ležinkelio pakėlė štraiką. Jie rei
kalauja didesnių algų.

* Victoria, Brit. Col. Kalna
kasiai Cumberland kastynių pakė
lė Štraiką ant iškovojimo pripažini
mo jų organizacijos.

* Montreal, Canada. Čia- 
nykšČiai vežėjai, pritardami laivų 
iškrovėjams, teiposgi pakėlė Štrai
ką.

1 Anakonda, Mont. ČianykŠ- 
čios plieno dirbtuvės sustojo, to
dėl daug darbininkų, yra čia be 
darbo.

* Pittsbvrg, Pa. ČianykšČiai 
organizuoti plytų degėjai, iš viso 
10000 darbininkų,pakėlė štraiką.

* Omaha, Nebr. 120duonke
pių pakėlė Štraiką. Jie reikalauja 
pripažinimo jų unijos.

* Kenosha, Wis. ČianykšČiai 
policistai pakėlė Štraiką. Jie rei
kalauja didesnių algų.

* Wilkesbarre, Pa. Štraikas 
darbininkų Kingston Co. jasibai-

gelbą.” Ant jos riksmo subėgo 
kaimynai ir radę primuštą Andrew- 
są, pašaukė daktarą, kuris primuš
tą atgaivino. Šitame atsitikime iš
rodo, lyg kad papūga supranta ką 
kalba. »

Ant Chicagos priemiesčio Wa-

Isz darbo lanko.
r Chicago, III. 600 tarnų ir 

virėjų negrų Kohlsaato valginyčio- 
se, kokių Chicagoj yra 7 pakėlė 
štraiką. Per tai Šešias valginy- 
čiaš reikėjo uždaryti. Suštraikavę 
negrai reikalauja didesnių algų. 
Suštraikavo teiposgi 200 knįgų ap
dirbėjų. Ir šitie reikalauja dides
nių algų.

* Springfield, III. Štraikas 
čianykščių darbininkų, dirbančių 
prie triobų statymo pasibaigė. Di
desnė dalis kontraktorių, teip kaip 
darbininkai reikalavo, sutiko pa
kelti užmokesnį ant 3c. už darbo 
valandą. Darbininkai, kprie susi
taikė su kontraktoriais, sugrįžo 
prie darbo.

1 Wilkesbarre, Pa. Lehigh 
Valley Coal Co. garsina, jog algos 
tūlų tarnaujančių , kaip antai: pe
čių prižiūrėtojų, klerkų ir kitų ne 
dalyvavusių štraikuose ir ne prigu
linčių prie organizacijos, bus pa
didintos nuo $5 iki 15 ant mėne
sio.'-.

r Omaha, Nebr. Mokintiniai 
dviejų čianykščių parapijinių mo
kyklų pakėlė štraiką. Jie reikalau
ja trumpesnio mokinimosi laiko. 
Mena, jog paveikslą parapijinių 
mokyklų mokintinių seks ir mokin
tiniai viešų mokyklų.

5 Omaha, Nebr. Čianykščioms 
restauracijoms pasisekė, vietoj su- 
štraikavusių tarnų, surinkti 125 
scabsus ir tūlos didelės restauraci
jos likdsi atidarytos, mažesnės vie
nog dėl straiko tarnų, dar vis už
darytos.

r Štete Kanšas mokintojai ir 
pamokslininkai, žinoma ne kata
likiški, apleidžia vietas, kadangi 
algos jų mažos, o kad naujų neat
siranda, todėl šitame štete daug 
bažnyčių neturi pastorių, o moky
klas ne turi mokintojų.

5 Horton, Kans. Štraikuo- 
janti mašinų dirbėjai Rock Island 
geležinkelio sugrįžo prie darbo. 
Kompanija sutiko prašalinti darbi
ninką nekenčiamą kompanijos šni- 
puką George Bali.

T Wilkes Barre, Pa. Akmenų 
skaldytojai Wyoming distrikte iš
kovojo be Štraiko pakėlimą ant 
10% už darbą užmokesnio. Mat

ISZ 
Lietu viszku dirvų.

Maskoliszko raudo pagelbinlnkal 
Amerikoj-

Porą sanvaičių atgal jatalpinąu 
“Lietuvoj” ir “Vienybij” besiren
giantiems važiuoti į tėvynę lietu- 
piams rodą, kad ant apsisaugojimo 
nuo išnaudojimų visokių vedėjų 
prie perėjimo rubežiaus, išsiimtų 
nuo maskoliškų konsulių Ameri
koj tam tiktrus jaŠjartus perėji- 
mui per rubežių, grįžtant į tėvynę; 
turinčių konsulių pašpartus mas
koliškos valdžios ne areštuoja, toki 
turi užmokėti vien bausmę t už 
slaptą perėjimą rubežiaus, taigi 10 
rublių. Tokius pašjartus išdavi- 
nėja maskoliškas konsulus New 
Yorke (išdavinėja juos ir kiti esan
ti ne vien Amerikoj maskoliški kon- 
suliai, teiposgi ir Chicagoj esantis 
maskoliškas konsulius. Rd.), kurio 
biuras likosi neseniai perkeltas pn. 
68 Broad str. Būdamas su lietu
viais visokiuose jų reikaluose jas 
maskolišką konsulių, mačiau, kaip 
tokius paspartus konsulius išda* 
vinėja maskoliškiems žydams no
rintiems grįžti į Maskoliją už 5 
rublius be jokių kliūčių. Su lietu
viais, kaip vėliau mačiau, yra ki
taip. Tūlas tautietis, paklausęs 
mano patalpintos laikraščiuose ro
dos, nuėjo pas konsulių, bet tas 
pašparto ne davė. Kad ištirti 
priežastį nedavimo pašparto, 5 d. 
gegužio aš pats nuėjau pas konsu- 
tių. Jis man atsakė, kad pašjiartą 
lietuviai gali gauti tąsyk, jei turi 
kareivišką bilietą, legitimacijos 
knygeles arba seną pašpartą vaito 
arba staršinos išduotą; teiposgi 
lietuviai be kliūčių gausę pašpartą, 
jei pristatys paliudyjimą nuo jeib 
lietuviško kunįgo paeinančio iš 
Maskolijos, kad reikalaujantis paš
parto yra ištikimas maskoliškas 
ukėsas (iš visko matyt, kad kon
sulius, nenorėdamas išdavinėti 
pašpartų ne maskoliškiems paval
diniams, reikalauja vien paliudyji- 
mo, kad prašantis pašparto ištikro 
yra išėjęs iŠ Maskolijos. Masko
liško rando instrukcijose konsu
lams teiposgi ne pasakyta,kad pa
liudysimus gali išduoti vien lietu
viški kunigai; tokius paliudyjimus 
gali duoti prieš konsulių ir kitos 
konsulimas žinomos ištikimos ypa
tos. Nuo neturinčių tokių ypatų 
konsulius pasiganėdina paliudyji- 
mu kunigo, kuris juk ne visada ga
li žinoti, ar ištikro reikalaujantis 
pašparto yra maskolišku, ar ne 
meskolišku pavaldiniu. Rd.); be 
tokių paliudyjimų, girdi, lietuviai 
pašpartų ne gali gautf (be paliudi
jimų neduoda jų nė žydams. Rd.).

Dažinoję apie tokius reikalavi
mus konsuliaus, keli keliaujanti į 
tėvynę lietuviai nusidavė pas ku
nįgą Varnagyrį Brooklyne prašyti 
paliudijimų, bet kunigas prašan
čius palaikė už neatsakančius ir 
paliudijimų ne davė, todėl žmone
lės pašpartų nuo konsuliaus ne 
gavo (Tokius pašpartus grįžtan
tiems į Maskoliją išeiviams turi 
tiesą išdavinėti net maskoliški kon- 
suliai esanti Vokietijoj, kaip antai: 
Bremene, Hamburge, Berlyne, 
Karaliaučiuj; bet ir tie, žinoma, 
reikalaus paliudijimų, kad norinti 
grįžti į Maskoliją yra iš jos išėję. 
Rd.). Taigi tame kunigas Var- 
nagyris pasirodė lyg pagelbininku

maskoliškų žandarų. Tos garbės, 
turbut, jam nieks ne pavydės. Ne 
be reikalo nelaimingasis “Tėvynės 
Sargas” apreiškė, jog jo partija, 
taigi Lietuvos kunigai, atsiduoda 
maskoliškam carui su dvasia ir ku- 
nu ir jį už savo viešpatį priima. 
Toki mat carui atsidavę yra ir A- 
merikoj.

Naujokas,
386 Broome str., New Yorke.

Isz Brooklyno, N. Y.
8 d. gegužio Čianykčios lietuviš

kos draugystės: Šv. Kazimiero, 
Šv. Juozapo, Šv. Jurgio, Šv. Pe
tro, šv. Antano ir Šv. Vincento, 
turinčios drauge su viršum 1000 
sąnarių, atlaikė susirinkimą, ant 
kurio buvo ir prakalbos. Kalbėto
jais buvo: A. Lapas, And. Kun
drotą, J. JaseviČia, Volskis, Abrai- 
tis, BonceviČia ir kiti. Kalbėtojai 
išrodinėjo, kaip Brooklyno diece
zijos vyskupas, su pagelba kunįgo 
Varnagyrio,išniekino minėtas drau
gystes, jų sąnarius apšaukdamas 
už anarchistus, nuparkėlius, never
tus žmonėms vadintis (l.unįgas, 
kuris tokiais vardais apšaukia savo 
penėtojus, nevertas vardo kunįgo) 
ir tai užtai, kad tūli sanariai minė
tų draugysčių, būdami sąnariais 
parapijos komiteto, pareikalavo 
teisingų rokundų iš jiarapijos ka
sos.

Kalbėtojai savo kalbose nurodi
nėjo skriaudas, kokias žmonės ken
čia nuo dvasiškų savo vadovų, ku
riuos peni savo sunkiai uždirbtais 
pinįgais. IŠ kalbėtojų labiausiai at
sižymėjo: Lajias, JeseviČia, Vols
kis ir Abraitis. P. Hofman angliš
koj kalboj aiškino skirtumą, koks 
yra terp anarchizmo ir socializmo. 
Kalliėtojas išrodinėjo, jog socialis
tai yra sąnariais jiolitiškos partijos 
turinčios tokias jau tiesas kaip re. 
publikonai arlrn demokratai: tikrais 
anarchistais, girdi, galima vadinti 
vien kunįgus, kurte j>ats negododa- 
mi nė jokių tiesų,ant atsiekimo sa
vo tamsių miežių, visus statan
čius* tokius tamsius ma rius aj*Šau- 
kia visokiais paniekinančiais var
dais. Brooklimečiai jau jierleido 
daug kunįgų, liet visi daugiau blo
go negu gero Čia padarė, Buvo Čia 
net toki, kurie surinkę daug pinįgų 
neva ant bažnyčios, su jais iŠ nak- 
tlies prapuolė; vedė.kaip galėdami, 
Ik-tuviškas moteris ir merginas iŠ 
doros kelio, liažnyČią ant kar
čemos jiardavė, o daliar per viso
kius dvasiškus draiskalus jo paties 
nusknausjus lietuvius niekina.

Ktmįgas Varnagyns elgiasi teip- 
jau, kaip elgėsi ir prieš jį buvę. 
Kadangi bažnyčia,per nesumanumą 
lietuvių, užrašyta ant vyskupo, ku
nįgas neišduoda rokundų iš parapi
jos kasos, žmonių išrinkto komite
to nepripažįsta ir jau nuo pereitos 
gavėnios su jiolicijos pagelia 
skriaudžia jarajiijonus, kas pinįgų 
neduoda,netikėdams kunįgo teisin
gumui, tą laukan išmeta iŠ bažny* 
čios. Ant to, turbut.sutraukti poli- 
cistai į bažnyčią. Iš pradžių {Milici
ja laikė žmonių pusę, bet dabar 
perėjoj kunįgo.

Visi susirinkę minėtų draugysčių 
sanariai vienbalsiai nutarė daugiau 
kunįgui neduoti nė cento. Iš kiek
vienos draugystės likosi išrinkti sa
nariai daboti nutarimą. Rezoliuci
ją nutarta nusiųsti vyskupui ir pa
garsinti laikraščiuose -(geriau 
butų, jeigu žmonės neuž- 
rašinėtų už jų pinįgus statytų baž
nyčių ant vyskupo vardo: tąsyk ne 
kunįgas juos, bet jie kunįgą valdy
tų. Rd.).

Susirinkimas atsibuvo ant Smi- 
tho salės pn. 103 Grand avė., 
Brooklvne.

J. N.

iMzToluca, III.
Skaitydami laikraščiuose apie be- 

sidarbavimą kitų miestų lietuvių 
ant tėvyniškos dirvos, mums lyg 
gėdų pasidarė, mes ir nepanorėjo- 
mefpnžiiikti užpakalyj kitų. Mat 
geras paveikslas geriausiai prie ge
ro paragina žmonis.

19 d. balandžio čianykštė 19 Su- 
sivienyjimo Lietuvių Amerikoj 
kuopa turėjo susirinkimą. Ap
svarsčius kuopos reikalus, pirmsė- 
dis, p. M.Mockevičia,pratarė kelis 
žodžius apie musų kankintinius, 
pasiremdamas ant 4 Atskaitos Su- 
siv. Liet. Am. ir CentraliŠko Ko
miteto paraginimo. Visi kuopos 
prezidentui pritarė ir sudėjo ant 
naudos lietuviškų kankintinių $1.40 
(aukautojų vardai ir jų aukos pa
garsintos kitoje laikraščio vietoj. 
Rd.). Pinįgai prisiųsti centraliŠ- 
kam kankintinių komiteto kasie- 
riui. Tikimės, kad ir Čianykštis 
Neprigulmingas Politiškas Kliu- 
bas ne pasiliks užpakalyj ir paau
kaus kiek jeigu jau ne ant naudos 
kankintinių, tai ant kitokio tautiš
ko miežio, kaip antai: ant besimo
kinančios jaunuomenės, ant išsiun
timo lietuviško delegato ant terp- 
tautiško darbininkų kongreso į 
Niderlandus, arba ant nupirkimo 
kalno Rambyno. Reikalų yra 
daug, ant jų nuveikimo reikia au
kų.

P. Vaičiulaitis.

• Isz Loweil, Maus.
Kaip buvo jau „Lietuvoj” pa

garsinta, užgimė čia štraikai darbi
ninkų medvilnės dirbtuvių. Susto
jus darbams ir* mėgstantiems rau-

galą lietuviams atsizado proga dau-' 
giau jo į gerklę pilti. Bet ir iš to 
neilgai džiaugėsi, kadangi nuo 1 d. 
gegužio ant visų metų uždarė čia 
saliunus. Užtai paskutinę dieną 
prieš uždarymą saiiunų gėrė ne 
vien vyriškiai, bet ir moterys, o pa
sigėrę, mušėsi ant ulyčios akyvaiz- 
doj svetimtaučių, žemindami visų 
lietuvių garbę, Ne vienam net 
daktaras turėjo sulipinti tuščią puo
dynę. Teip mat tūli musų lietuviai 
darbuojasi ant pakėlimo garjbčs sa
vo tautos ir pagerinimo būvio! Nė- 
sant saiiunų, dabar gėrymus gabenk 
iš aptiekų. Sunkiai uždirbtus pinį
gus neša sudžioms ir advokatams 
ant provų, o ant tautiškų reikalų 
neaukauja nė centoJ Kada su pra
kalboms buvo užprašyta D-rė Žel
vienė, tai prakalbų ir pamokinimų 
paklausyti atėjo labai mažai lietu
vių, didesnė jų dalis pabūgo, kad 
daktarė savo kalboms’neišnaikin
tų jų puikių papročių, taigi girtuo
kliavimų, skaldymo galvų ir besi- 
provojimų, ypač bijosi jie,' kad jų 
kas nekalbintų skaityti laikraščius 
ir knįgas, kadangi* paprastai skai
tanti nemėgsta nė girtuokliauti, nė 
galvų skaldytis; ant to jie mat ne
turi laiko nė palinkimo.j

Jaunas Algerdas.

Inz Krank Alberta, Brit. C.
Laike nulaimės, kuri patiko Šitą 

miestelį išgriautą nugriuvusio kal
no Šono, tikrai nežinia, Jtiek žmo-
nių pražuvo, tiek žinia, kad pražu
vo ir trįs lietuviai paeinanti iš Vil
niaus gubernijos: Vincentas Bau- 
blis, Juozas Baublis ir Pranciškus 
Cunis. Šitie musų broliai gulės po 
uoloms ir akmenims iki sūdo dienai 
kadangi jų negalima iš po akmenų 
išimti, nė surasti, kur jii- guli.

Kas tą nelaimę j»agi|ndė, neži
nia. Vieni kalba, kad tas atsitiko 
nuo žemės drebėjimų, kiti stengia
si aiškinti tą kitokioms priežastims.

Miestelyj buvo dar fMbnlikę ir po 
katastrofai keletas žmonių, bet ir 
tuos policija iškraustė, nes mena, 
kad grius kalnas dar sykį ant griu
vėsių.

Užgriuvo ir kastynes,. bet tik ant 
viršaus, dirbę olose žmonės išliko, 
tik du tapo užmušti, kupė stengėsi 
laike kalno griuvimo iŠ plų išbėgti.

Dal>ar išlikę nuo nelaimės žmo
nės neturi darlio, kenčia didelį var
gą, neturi nė kur gyventai •

J. RaŠkevičia.
4

Ims l»ankvUlr, III.
Netoli lietuviškos kolonijos Co- 

linsville, III. yra mažas kalnakasių 
kaimelis vadinamas Datikville, ku
riame yra virnos-.angliųi kastynės, 
jioras karčemų, jiačtas ir daugiau 
nieko. Bet lietuviškų šeimynų 
gyvena čia apie 11. Lietuviai yra 
daugiausiai |M*ršikėlę iŠ Collinsvi- 
llės, visi jie dirba kastynėse prie 
anglių, tiktai vienas lietuvis yra 
karčemoje už šinkonų,! vienas dar 
turi pasistatęs savo narius. Lie
tuviškų laikraščių Čia ateina ne
daug, jeigu kas skaito laikraštį, tai 
tik “Taradaiką”.

Dariai čia eina gerai' ir uždar
biai neprasti, bet iš kitftr atvažia
vus, darlią sunku gauti*, ypatingai 
jeigu kas nėra dirbęs kžstynėse ir

Imz Maryville, jll.
Apie trįs mylios nuo j Dankvillės 

yra kaimas vadinamas >Maryville. 
Čia teipgi yra lietuvių, yra jau 
ir lietuviška karčema, kurią užlai
ko Rokas A.Saročka,kursai nelabai 
seniai čia persikėlė iš E. St. Lo
uis, III. Šitame kaime lietuviai 
apsigyveno nuo ne seniai, liet jų 
skaitlius kaskart dauginasi. Dar
iai ir pragyvenimas tokie pat kaip 
ir Dankvilėj.

Sk.

Seiman Tautinzkojo Stisivienyjlmo 
prasidės 21 dieną gegužio š. m.,ket
verge ant Palace Hątl, pn. 93 
Grand str. Brooklyne, N.Y. Pir
mutinę dieną Giesmininkų Dr-tė 
Simano Daukanto ir kiti duos pui
kų koncertą ant tos pačios salės. 
Bus ir prakalbos. Petnyčioj trauk
sis seimas per dieną; vakare Sima
no Daukanto Dr-tė loš’teatrą: af 
lošta bus drama Slovackio p.a. 
Mindaugis, versta į lietjuviŠką kal
bą Dro V. Kudirkol. Subatoj 
seimas pasibaigs ir bus balius, ant 
kurio visos New YorkoĮįr aptinki* 
nių lietuviškos draugystės pribus 
incorpore ant seimo satės pn. 93 
Grand str. Brooklyne. i

Delegatams nakvynė parengta 
puikiame hotelyj: ruimas dviem 
delegatam kaštuos 1 dėl., atskiri 
ruimai po 75c. Kotelis tas vadi
nasi Gallovan House,<yra jis ant 
Broadway and Driggs ąve. Brook
lyne, N. Y. Vieta puiki ir atsakan
ti, hotelyj yra visos reikalingos į- 
taisos. į.

Per visas tris dienas (delegatams 
įženga ant visų pasilinksminimų 
dykai.

38-tos Kuopos Komitetas.

Isz visur.
B■

II Anglijos užrubežuiių dalykų 
ministeris Lansdowne, apreiškė 
parlamente, jog kiekvieną pasikė
sinimą kokios nors viešpatystės 
Persiškoj jūrių kojoj parengti lai- 
vynės staciją arba tvirtynę laikys 
kaipo norą iššaukti karę su An
glija. Tą vienog nu0 Persijos

štengiasi išderėti Maskoliją. Ar 
ji todėl paisys ant Anglijos, išsiža
dės savo miežių, pirm laiko sunku
įspėti, kaip sunku įspėti, ar An
glija viena ištikro pasidrąsįs su 
Maskolija karę pradėti ir Ui Per
sijoj, kur jai nieks ne padės, ka
dangi kiti kraštai čia svarbių po
litiškų reikalų ne turi. Jeigu An
glija užsimanytų vyti maskolius 
iš Mandžurijos, jai padėtų Japoni
ja, o gal ir Amerika; už Anglijos 
įtekmę Persijoj kiti kraštai ne už
stos, kadangi kitiems mažai rupi 
keno įtekmė Persijoj didesnė.

|| Vokietijos pramonininkai atsi
šaukė į užrubežinių dalykų minis- 
terį,reikalaudami sutarties su Ame
rika reikaluose apsaugojimo atsiųs
tų ant parodos į St. Louis vokiš
kų išdirbimų nuo išnaudojimų iŠ 
pusės amerikonų. Mat ameriko
nai tankiai išnaudoja svetimus mo
delius ir išradimus, dirba paskui to
kius jau išdirbimus, kokius mato 
kitų kraštų ant parodų atgabentus 
ir tuom daro skriaudą svetimiems 
iŠdirbėjams. Jeigu Vokietijos už
rubežinių dalykų ministerija iki pa
rodai ne įstengs su Amerika pada
ryti sutarties, kuri apsaugotų vo
kiškus išdirbimus nuo mėgdžiojimo 
iš pusės amerikonų, didesnė dalis 
vokiškų pramonininkų su visu at
sisako savo išdirbimus siųsti į A- 
meriką ant parodos.

|| Abisinijos valdonas yra prie
šininku svaiginančių gėrymų ir 
stengiasi juos su visu iš savo kraš
to išvyti. Neseniai du jo jenero- 
lai likosi sunkiai nubausti už tai, 
kad parsigabendino iš Anglijos po-
rą butelių likierų. Menelik prisa
kė visiems kariumenės oftcierams 
daboti, kad terp kareivių nieki ne 
vartotų svaiginančių gėrymų; už
drausta gert kokius nors svaiginan
čius gėrymus lygiai paprastiems 
kareiviams kaip ir jų viršininkams, 
oftcierams.

|| Ant salos Korsikos, v prancū
ziškas randas, teip kaip ir kitur, 
užsimanė uždaryti klioštorius. Ka
pucinai mieste Basta nenorėjo pa
siduoti ir ne įleido urėdninkų at
kakusių uždaryti klioštorių. Val
džios į pagelbą pasikvietė kariu- 
menę. Kareiviai apstojo kliošto- 
rią ir laikė apgulę teip ilgai zoko- 
ninkus, ko) jie iš bado nepasidavė. 
Čia apsiėjo mat be muštynių ir 
kraujo praliejimų.

II Po paskutinių žemės drebėji
mų Palestinoj, garsios Mirties jū
rės, nors ir teip buvo apie 1000 pė
dų žemiau oceanų vandens pavir
šiaus, dar labiaus nuslūgo. Pirma 
paviršius vandens tekančio į Mir
ties jūres Jordano buvo lygus su 
vandeniu jūrių, dabar uf>ės vanduo 
yra daug augŠčiau. Taigi matyt, 
kad dugnas Mirties jūrių nuslūgo

11 Pietinės Afrikos aukso kasty
nių kompanijos, kadangi pigių 
kafrų darbininkų ne gali gauti, iš
siuntinėjo į Finlandiją agentus vi
lioti ftnlandiečius darbininkus, no- 

’ rinčius apleisti tėvynę dėl perse
kiojimo maskoliškų valdžių; siūlo 
jiems užmokesnį ne daug didesnį 
negu kaframs. Aukso kastynių 
kompanijos reikalauja 30000 darbi
ninkų. Maskoliškps valdžios ne 
draudžia kompanijų agentams vi
lioti ftnlanlandiečius, jos gal norė
tų, kad jie visi svetur išsikrausty
tų: tąsyk į Finlandiją galima būt 
burliokus partraukti, kurie be kon
kurencijos darbštesnių ir apšviės- 
tesnių ftnlandiečių ramiai galėtų 
Finlandijoj gyventi.

|| Darbininkai ir tarnaujanti ant 
geležinkelių kolionijoj Victoria, 
Australijoj, parengė Štraiką. Mat 
tarnaujanti nusprendė pristoti prie 
organizacijos „Victoria Trades 
Hali". Randas pareikalavo, kad 
tarnaujanti ant geležinkelių pasi
trauktų iŠ organizacijos. Ant to jie 
nesutinka ir žada palikti trukius 
ant kelio. Randas vietoj organizuo
tų, įieško scabsų, siūlo jiems dvi- 
gulos algas per du mėnesiu, liet 
nežinia, ar tokių ras pakaktinai. 
Pristojusių prie organizacijos gele
žinkelio tarnų yra kolionijoj Vic- 
tona 11000.

dar labiau nuo žemės drebėjimų.

II Maskolijoj visokiose moksliš
kose įtaisose atsinaujino besimoki
nančių maištai. Besimokinanti 
reikalauja laisvės ir suvaldymo iš
naudojančių visą Maskoliją caro 
tarnų. Dėl studentų maištų likosi 
uždarytos moksliškos įtaisos: uni
versitetas Tomske; Peterburgo 
universitetas ir augščiausių moks
lų moterų kursai; Ekaterinoslaviuj 
uždarė augŠtesnę kalnakasystos 
mokyklą.

|į Laike paskutinio gyventojų 
suskaitymo, atlikto 19(X> metuose, 
Vengrijoj buvo gyventojų 19122- 
340, kuriame tai skaitliuje buvo: 
magyarų < valdanti tauta) **679014 
aria 45,4%, slovakų 2O(H744.arba 
10.5% .rumunų 2785620arba 14,6%, 
vokiečių 2114423 aria 11,1%, ru
sinu 427825 arba 2,2%, chorvatų 
1667377 arba 8,7%, serbų 1O45550 
aria 5,5%.; ‘

Kadangi dėl protestų Anglijos, 
Japonijos ir Amerikos Maskoli ai 
ne pasisekė išpildyti mierių Man- 
džiurijoj, tai dabar maskoliškas už-' 
ruliežinių dalykų ministeris, paža
dėjimais apginti Chinus nuo kitų 
viešpatysčių, stengiasi juos ja- 
traukti jprie atviro susirišimo su 
Maskolija. Ar tas pasiseks, neži
nia.

II Mieste Sandomire, pietinė) 
Lenkijoj, gimnazijos užveizdą su
sekė kokį ten sukaibį mokintinių. 
Direktorius pradėjo tirinėti, bet 
mokintiniai ne tik ne atsakinėjo 
ant direktoriaus klausymų, visu 
pulku ant jo užpuolė ir gana sun
kiai sumušė. Panašus atsitikimas 
buvo kalnakasystos mokykloj 
Dombrove. Ir čia mokintiniai 
sumušė direktorių ir mokintojus. 
Kada likosi jiaŠaukta policija, mo
kintiniai išbėgiojo,- du iŠ jų pabė
go net į Prusus, o du likosi sua
reštuoti. Dombrovo kalnakasys
tos mokykla likosi ant neaprube- 
žuoto laiko uždaryta.

II Iš visų musų žemės viešpatys
čių daugiausiai kerosino produkuo
ja Maskolija: pereituose metuose 
jo Čia iŠprodukavo 85170000 bač
kų arba 51, 50%; antrą vietą už
ima Suvienytos Valstijos, kur iŠ
produkavo 6939tMXX) bačkų 
arba 41,95% viso svieto pro
dukcijos. Šituodu kraštai produ
kuoja 93% viso svieto suvartojamo 
kerosino. IŠ kitų kraštų kerosiną 
produkuoja: Galicija 3250000 bač
kų per metus, Sumatra ir Borneo 
3040000, Kanada 7(K)000, Japonija 
60CKKM), Peru 72000, Italija 10000 
bačkų.

Berlyne, ties stacija Fried- 
richstr atbėgęs iš InsruČio geležin
kelio trūkis susimušė su priemies
tiniu trukiu. Prie to muzikas iš 
Koelno, 17 metų Hans Machtfeit 
likosi su visu sutrintas, penki gi 
pasažieriai tapo pavojingai suman
kyti. Nelaimė atsitiko vien per 
neatsargumą mašinisto, vedančio 
priemiestinį trūkį.

Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Chili, pereitą sanvaitę, aplinkinėse 
Arica siautė žemės drebėjimai, 
pieskinė darganą ir vėtros. Kraš
to viduriuose buvo dideli šalčiai ir 
smarkiai snigo. Republikoj Chili 
gyventojai ledą ir sniegą mato 
kartais sykį į Šimtą metų, todėl tie 
apsireiškimai labai iŠgazdino gy
ventojus.

Ii Iškeliavus iš Rymo Vokietijos 
ciecoriui, rengiasi čia atsilankyti 
Maskolijos caras ir Prancūzijos 
prezidentas Loubet. Popiežius 
vienog nusprendė ne priimti Pran
cūzijos prezidento, jeigu jis norė
tų ir pas popiežių atsilankyti, ka
dangi mat Prancūzijos randas per
sekioja ir veja laukan katalikiškus 
zonkoninkus.

II Pagal surinktas Amerikos pi
nįgų muŠinyčios žinias, ant viso 
svieto išmušė auksinių ir sidabri
nių pinįgų: 1896m. auksinių už 
83910000 svarų sterlingų: sidabri
nių už 31908000 sv. sterl.; 1897m. 
auksinių už 87545000 sv. sterl., si
dabrinių už 33588000 sv. sterl.; 
1898m. auksinių už 79095000 sv. 
sterl., sidabrinių už 29856600 sv. 
sterl.; 1899 auksinių už 93222100, 
sidabrinių už 33245400; 1900 m.
auksinių už 70987300 sv. sterl., si
dabrinių už 35402400 sp. sterl.

II Venezuelės prezidentas išleido 
naują padavadyjimą susiaurinantį 
svetimtaučių tiesas Venezuelėj. 
Pagal tą padavadyjimą uždrausta 
svetimtaučiams: prigulėti į politiš
kas draugystes, išleidinėti politiš
kus laikraščius, užimti urėdus, ra
šinėti politiškus straipsnius į laik
raščius, laikyti politiškas kalbas, 
kištiesi į vietinius Venezuelės 
maištus, šauktiesi užtarimo sveti
mų randų. Svetimtaučiai, nuken
tėję laike karės ar vidurinių maiš
tų,ne turi tiesos reikalauti atlygini
mo.

Ii Mūšyje terp turkiškų kareivių 
ir macedoniškų yasikėlėlių, koks 
buvo pereitą sanvaitę netoli Okri- 
nos, pasikėlėliai nužudė 70 už
muštų ir 20 pašautų žmonių; turkų 
gi nuotrotos buvo 100 užmuštų ir 
16 pašautų. Uskube albanieČiai 
užmušė viršininką to apskričio 
turkiškos kariumenės.

$ ---

II Maskolija padarė sutartį su 
Persija, pagal kuria nė jokia kita 
viešpatystė, apart Maskolijos per 
10 sekančių metų ne gali gaut kon
cesijos ant dirbimo geležinkelių 
Persijoj; geležinkelius čia gali 
dirbti vien maskoliai ir tai tokius, 
kokių maskoliškas randas pano
rės.

II Maskoliška laivynės ministeri
ja nusprendė teip greitki, kaip ga
lima,padirbdinti 20 naujų kanuoli- 
nių laivų, kurie bus išsiųsti į Chi- 
nų ir Siberijos pakrantes. Tas ro
do, kad Maskolija rengiasi savo 
miežius pervaryti Mandžurijoj, ne 
paisant ant protestų kitų viešja- 
tysčių.

II Galicijoj mieste Ma*iowe siau
tė didelis gaisras, kuris išnaikino
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40 namų H Kaisro Panaudojo 
piekurios ypatos ir pradėjo mušti 
žydus. Vienas žydas likosi už 
'mtaštas, o keli tapo mirtinai sužeis
ti. Tik pašaukta į pagelbą poli- 

I kariumenė žydų priešus išvai
kė. ' h

II Mieste Charkove, Maskolijoj, 
sudegė rando kanuolių ir lokomo
tyvų dirbtuvė. Blėdį ugnies pa
darytą skaito ant vieno milijono 
rublių.

į| Vokiška tirinėjimo Šiaurinių 
poiiariškų kraštų efipedicija Dro 
Scholl paims, visokias prietaisas 
siuntinėjimui telegramų be vielų. 
Ant salos Spitzbergeno bus pa
rengta tokio telegrafo stacija (sala 
Spitzbergen, »ors yra didelė, ne 
apgyventa, ant jos žmonių nėra).

II Angliškas randas uždraudė į- 
gabenti į Angliją galvijus iŠ Argen
tinos ir Urugvajaus, kadangi tuose 
kraštuose siaučia gyvulių ligos.

II Mieste Monastire, Turkijoj, ma
hometonai užpuolė ant krikščionių 
apgyventos miesto dalies ir 
krikščionių išskerdė.

daug

H Vokiškas laikriŠtis “Frank
furter Zeitung” pratai-ša, buk mies* 
te Nowi Bazar, Turkijoj, mahome
tonai išskerdė visus čia gyvenan
čius krikščionis iš viso 9000 žmo
nių. Patvirtinimo vienog tos ži
nios nėra iki šiol; kiti laikraščiai 
netiki kad tas galėjo atsitikti.

II Danijoj tarnaujanti ant 
patystės gelėžinkelių rengia 
štraiką, kadangi jiems 
numažinti algas.

vieš- 
didelį 

rengiasi

II Užstojus karštam laikui ant 
Filipinų salų, ypač gi mieste Ma- 
nillėj, cholera pradeda siausti vėl 
smarkiau.

, || Maskdliškąs carpalaikis davė 
tiesą Finlandijos jeneral-guberna-' 
toriui: uždarinėti kotelius, knigų 
pardavinyčias ir dirbtuves. Už- 

- drausti visokius viešus susirinki
mus, panaikinti draugystes; išvyti 
iš Finlandijos tokias ypatąs, ko
kias jeneral-gubernatorius „laikys 
už vodingas.

II Pietinėse Chinų provincijose, 
miestuose: Hanan, Shantak, Yeon 
Kung ir Yuensbou siaučia smarkiai 
azijatiškas maras.

H Laike paskutinių dinamito 
expliozijų mieste Saloniki, Euro
pinėj Turkijoj, 160 žmonių pražu
vo, o trissyk tiek tapo sužeistų, i

|| Monte Carlo, ^lonaco kunį- 
gaikštystėj, likosi suareštuotas ir 
pasodytas į kalėjimą turtingas 
maskolius Kruglikov, kūris nuo se
niai žiemos laiką Monacoj praleis
davo. Kruglikovą apskundžia už 
daugelį nusidėjimų, kiti jį laiko už 
paslaptą maskoliško rando šnipu-

|| Randai Meksiko ir Indi jų ren
giasi įvesti auksinius pinįgus vie
toj sidabrinių, kaip čia iki Šiol bu-

II Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Chili, su visu išdegė miestas 
gua. Blėdį ugnies padarytą 
to milijonais doliarų.

Pisa. 
skai

|| Prancūziškas randas užsimanė 
uždaryti garsią olą su stebuklingai 
gydančiu vandeniu mieste Lourdes. 
Miestas viendg prieš tokį rando pa- 
davadyjimą protestuoja, kadangi 
dėl vandens atkanka Čia daug ser
gančių, o nuo jų, suprantama, 
miestas turi pelnąs

II Porte Calao, republikoj 
pietinėj Amerikoj, apsireiškė azija
tiškas maras.

Peru,

Nauji isz radimai

U; Pasiuntiniai: iVokietijos, An
glijos, Italijos ir Prancūzijos pa
reikalavo nuo sultano atlyginimo 
Už nuotrotas šzitų kraštų pavaldi
nių, kokias jie turėjo dėl paskuti
nių dinamito eksptiozijų mieste 
Salonikoj ir kitur.

■ II Berlyno antropologiŠkoj drau
gystėj rodomas buvo koksai Mach- 
now, paeinantis iŠ Lietuvos, iš Vi
tebsko gubernijos, tikras milžinas, 
jis turi*7 pėdas ir 9 colius augščio. 
{ Berlyną atkako,jis gydytiesi, ka
dangi mat turi skaudamą koją.

II Maskoliškos valdžios prisakė 
Finlandijos soStapilės Helsingfpr- 
so budavonių direktoriui,, grafui 
Mannersheim ir fabrikantui \\ olfui 
į 8 dienas išsinešdinti iš Finlandi- 
jos, kitaip jie busę priverstai ubČia 
išgabenti.

II Turkijoj, mieste Kinprind ma- 
hometoniška bažnyčia laike diev- 
maldystos, ant kurios susirinko 
200 žmonių, likosi šu dinamitu iš
ardyta, prie ko daug žmonių likosi 
užmuštų. Piktadarys, Popov, 
paskui nusišovė^

II Vokietijos Prekysta, kaip ma
tyt, puola, ką geriausiai parodo 
įėmimai iš muitų nuo svetimų ta- 
vorų: pereituose metuose Vokieti
jos iždas nuo muitų turėjo ant 10 
milijonų markių mažiau, negu iždo 
ministerio buvo apskaityta.

II Sacharos tiruose, šiaurinėj Af
rikoj, prancūziška karavana likosi 
tuaregų plėšikų užpulta. Plėšikai 
paveržė 500 verbliudų su tayorais. 
Susimušime 30 prancūzų likosi 
muštų, o *18 sunkiai pašautų.

už-

A-II Austrijos randas pranešė 
merikos ambasadoriui, jog Austri
ja ne dalyvaus oficijališkai rengia- 

• moj St. Louise, Mo. ' višosvieti-] 
nė j parodoj; privatiškai gi Austri
jos pramoninkai galės dalyvauti, 
jeigu panorės.

t Paryžiuj atliko badavones su 
nauju orlaiviu padifbtu brolių Le- 
baudy. Orlaivys pasikėlė ant Pa
ryžiaus priemiesčio St. Martin prie 
gana smarkaus vėjo. Jis su dideliu 
greitumu apsuko tulus Paryžiaus 
priemiesčius, apsuko bažnyčios 
bokštą ir lėkė toliau prieš smarkų 
vėją. Apsuko aplink miestus Lemay 
ir Rosney ir nuo čia sugrįžo atgal į 
vietą, iš kurios pasikėlė. Visą ke
lią, 37 kylometrų, taigi 5 mylias at
liko į pusantros valandos. Taigi ši
tas orlaivys pasirodo kur kas geres
nis už visus iki šiol kur nors išras
tus.

Paryžiuj atliko teiposgi banda- 
vones su modeliu naujo orlaivio, 
padirbtu Santos Dumonto. B»nds- 
vonės su modeliu pasisekė gerai; 
nežinia, ar ir su tikru orlaiviu eis 
teipjau. Santos Dumonto orlaivys 
bus ateinančiuose metuose padirb
tas; jis bus ant visosvietinės paro
dos St. Louise, Mo.

t Berlyno laikrodžių dirbėjas 
Fritz išrado naują prietaisą, kuri 
gali pagimdyti explioziją iššautų iš 
kanuolių bombų ne vieta tąšyk, ka
da jos susiduoda į kokį kietą daig- 
tą, bet tada kada patinka. Vokie
tijos, Prancūzijos, Italijos, Angli
jos ir Amerikos kanuolių dirbėjai 
pirko jau nuo išradėjo tiesą dirbti 
tokias prietaisas, kas rodo, kad jos 
turi ne mažą vertę, kadangi dirbti 
netikusių nė jokia dirbtuvė ne no
ri, dagi jeigu už naudojimąsi iŠ iš
radimo reikia didelius pinigus mo
kėti.

t Garsus Amerikos išradėjas E- 
dison išrado prietaisą palengvinąp- 
čią kasimą aukso. Iki šiol aukso 
grūdelius reikėjo per plovimą at
skirti nuo iškastos žemės, Edisono 
gi prietaisa atskiria lengvai ir pi
giai be plovimo,todėl užčėdys daug 
darbo, o prie naujo budo labai ma
žai aukso prapuola, pasilieka že
mėj.

dyglę, bet ištikro ji mažesnė net 
už didelį žiogą.

Dar mažesnės žuvys gyvena 
vandenyse Šiaurinės Amerikos;prie 
tokių priguli heterandria, gyvenan- ? 
ti Karolinoj ir Lucania L___ _
vandenyse. Heterandrijų pataitės 
yra daug didesnės už patinus, pa
taitės turi ilgio 25 milimetrus, ’ o 
patinai tik 18 milimetrų. Viduti
nis ilgis Lucanijų ne pereina 22 
milimetrų. Abidvi Šitos žuvytės 
kur kas mažesnės už musų vande
nų, dyglę. Šūdvabaliai, karkvaba
liai yra daug didesni už šitas Žuvy
tes.

Ir jūrių vandenyse ne trūksta 
mažų žuvyčių. Europos jūrėse, 
ypač prie jų pakrančių, gyvena žu
vytė Latounailus, kurios ilgis ne
pereina 25 milimetrų, taigi ji be
veik dusyk mažesnė už dyglę; kū
nas jos permatomas, todėl ją sun
ku patėmyti vandenyj. Žuvytės 
tos gyvena ant svieto vos vienus 
metus, teip kaip daugelis valialų ir 
augmenų. Pataitės deda ikrus 
berželio it liepos mėnesiuose, piu- 
tės mėnesyj iš ikrų iŠsiperi jauni, 
kurie pabaigoj rudens priauga sa
vo paprasto didumo, per žiemą iš
būva be permainų, o pradžioj va
saros, pametus pataitėms ikrus, 
visos pernykštės žuvytės išgaišta, 
o pabaigoj pjutės atsiranda jaunos 
iš pamestų ikrų.

Neperseniai Filipinų pakrantėse* 
amerikoniški tirinėtojai patėmyjo 
žuvytę nuo seniai pažįstama čia
buviams tų salų gyventojams, ku
rią praminė vardu Mistichthys, tai
gi mažiausia žuvis. Pataitės Šitų 
žuvyčių turi 13—15 milimetrų il
gio, o patinai 10—13 milimetrų. 
Taigi ilgis jų toks kaip musių, liet 
užtai šitos žuvytės kur kas laibes- 
nės už muses. Taigi šitos žuvytės yra 
tai mažiausi pažįstami mokslinčiams 
kauliniai sutvėrimai. Žuvytės Ši
tos turi kūną permatomą, tik tulo-^ 
se vietose ant jų yra raudoni taš
kai ir dryžiai. Kaip rodosi. Šitos 
žuvytės gimdo gyvus vaikus. Fi
lipiniečiai gaudo jas ir valgo tą |ia> 
čią dieną, kada jos pagautos,čielas, 
teip kaip pas mus daro su stintoms; 
žinoma filipiniškų žuvyčių ant pa
sisotinimo reikia suvalgytį daug 
daugiau, kadangi jos dešimtį sy
kių mažesnės už mums žinomas 
stintas, bet užtai ne turi negar- 
daus stintų kvapo. Amerikoniški 
kareiviai ant Filipinų salų nuo 
Čiabuvių išmoko vartoti šitas žu
vytes ant maisto ir kaip tvirtina 
amerikoniškas gydytojas Dras 
Zeller, iŠ jų kareiviai turi sveiką ir 
maitingą valgį. Ant gaudymo jų 
vartoja labai tankų tinklą, kadangi 
per akutes paprastų jos lengvai 
išlenda.

Slidžiu rinkiuiai.
Kaip jau žinote iš pereito „Lie

tuvos” numerio, kad Šįmet, 1 Bir” 
‘želio mėnesio bus Chicagoje nauji 

Floridos sud^>U rinkimai, ant kurių bus iš
rinkta net 15 sudžių. Terp tos 15 
kandidatų ant sudžių yra du ge
riausi, už kuriuos kiekvienas lie- 
tuvys privalo balsuoti, idant jie 
liktų išrinktais, o įeis yra: W. S. 
Elliott, Jr. ir Andrew J. Hirschl.

W. 8. Elliott, Jr.
W. S. Elliott, Jr. yra vienas iŠ 

garsiausių kriminaliŠko sūdo advo
katų Chicagoje. Jis jau turi su- 
virŠ 60 metų, bet yra dar gana 
tvirtas ir gerai ilveizintis vyras. 
SuvirŠ 30 metų kaip yra advokatu 
mieste Chicagos. Per 5 metus jis 
buvo asistentu „States Attorney” 
prie kriminaliŠko sūdo, ir per tą 
laiką jis teip gerai pažino visokias 
provas, kad Šiądien jokis kitas ad
vokatas negali jo tame prak-nkti. 
Per tą laiką kriminalistai nieko 
teip nesibijojo kaip Elliotto, va
giams, žmogžudžiams Elliotto var
das buvo tai griausmu. Žmogžu
dys ar vagis statytas ant sūdo 
prieš Elliottą drebėjo iŠ baimės ir 
pats be tyrinėjimo savo kaltes iš- 
j>ažinduvo. Kada 1899 m. kn. 
Kravčunas apskundė „Lietuvos” 
iŠleistoją ir rekaktorių į kriminališ- 
ką sūdą ir stojo su daugybe savo 
liudininkų, kad Apskųstuosiuos ap
kaltinti — kunigo liudininkai ne- 
iŠdryso prieš Elliottą meluoti, lie
žuviai jiems painiojosi ir apskųs
tieji likosi sūdo išteisinti. Elliot- 
tas geriau pažysta provas už tulus 
sudžias; jis myli teisybę ir ją gina. 
Kas su teisybe ateis prie Elliotto 
— visada savo provą išgrajys, ir 
eidams su melu priešai Elliottą 
niekada nelaimės, nes Šis supranta 
tiesas ir niekam neleidžia jų laužy
ti. Toki sudžios mums reikalingi 
ir tik už tokius privalome Alsuo
ti 1 d. Birželio.

Antras, už kurį turime balsuoti

Vietines Žinios

II Maskolijos porte Kronstadte 
jurininkai pakėlė maištą. Ant jų 
suvaldymo valdžios atsiuntė pėkš; 
tininkų kareivių regimentą. Susi
rėmime jurininkų su kareiviais 262 
ypatos likosi sužeistos, o 3 pėšti- 
ninkų oficierai tapo užmušti.

II Balandžio mėnesyj šių metų 
Anglija išgabeno svetur savo tavo* 
rų už $11988000 mažiau, parsiga
beno gi svetimų už $17865000 ma
žiau negu per tą patį mėnesį per
eitų metų.

Il Mažiausiai' universitetas ant 
svieto yra Afrikoj,kolionijoj Sierra 
Leone. Šitas universitetas turi 16 
studentų ir 5 profesorius. Prie jo 
yrž: laboratorijos, gamtos mokslų 
muzejus ir knygynas.

II Terp kalnakasių Ruhr apskri
čio kastynių, net 20000 darbininkų 
serga kirmėlių liga, o 1899 m. ser
gančių buvo tik 100 darbininkų. 
Jeigu teip eis toliau, tai čia ne liks 
nė vieno sveiko darbininko.

II Per dvi paskutines sanvaites 
nuo azijatiško maro pasimirė Indi
joje 56000 žmonių.

Mažiausi kauliniai gyvūnai.
Didžiausi gyvenanti ant žemės 

gyvūnai yra kauliniai, kaip antai 
gyvenanti jūrėse didžžuviai, a ant 
sausžemių sloniai. Buvo vienog 
laikai, kada ant sausžemių gyveno 
didesni negu dabar kauliniai gyvū
nai, bet didesnių už didžžuvius, 
turbut, ne buvo nė seniai praėju
siuose arri^iuose ne tik ant sausže
mių, bet ir jūrėse. Didžžuviai 
vienog, nors gyvena jūrėse ir pa
našus į žuvis, nėra žuvims, jie yra 
žvėrys žindanti savo vaikus, kvė
puojanti oru kaip ir kiti sausžemių 
žvėrys. Taigi matome, kad di
džiausi kauliniai žvėrys, nors nėra 
žuvims, gyvena vienog vandenyse. 
Ir rhažiausi » kauliniai 
sutvėrimai gyvena teiposgi vande
nyse — yra tai mažos žuvytės,terp 
kurių yra ne didesnės už musę.

Musų tėvynės vandenyse prie 
mažiausių kaulinių sutvėrimų pri
guli visiems pažįstama žuvytė 
dyglė, kuri dėjimui ikrų krauja liz
dą kaip paukščiai. Vidutinis di
dumas dyglių ne pereina 4—5 cen
timetrų. Vandenyse pietinės Eu
ropos gyvena kita žuvytė, cracidu- 
ra, turinti vos 4/4c. ilgio be uode
gos, už tai uodegą turi 2/4 centi
metro ilgio, per ką išrodo didesnė 
iš Lietuvos grabėse gyvenančią

— Pereitą sanvaitę Chicago) pa- 
pasimirė 672 ypatos, taigi ant 35 
daugiau negu u±{H-reitą sanvaitę. 
Tiek mirčių gegužio mėnesyj,kuris 
skaitomas už sveikiausią metų mė
nesį, dar Chicagoj niekada nebuvo. 
Per tą pačią sanvaitę pereituose 
metuose pasimirė tik .'>49. Terp 
pasimirusių šįmet buvo: 407 vyriš
kiai ir 265 moterys. Daugiausiai 
žmonių pasimirė nuo plaučių užde
gimo, nes 179; nud džiovos 69.

— Ant Rawenswood atsirado mer
gaičių kasų kirpėjas. Pereitos nedė
lios vakarą, ant Ashland avė., ant 
14 metų mergaitės Nellie Hunter 
užpuolė nepažįstamas vyriškis ir 
nutvėręs iš užpakalio,prie odos nu
kirpo su žirklėmis ka|as ir su joms 
pabėgo.’ Mergaitė teip persigan
do, kad nepatėmyjo nė kaip išrodė 
užpuolikas.

— Pereitos nedėlios dieną, na
muose pn. 274 W. Randolph str. 
Frank Miller su peiliu supiaustė 
savo patėvį Charlesą Jackel ir tą 
padaręs, išbėgo. Supiaustytą Ja- 
ckelį nugabeno į ligonbutį, bet 
daktarai neturi didelės vilties, kad 
jis galėtų, išgyti. Millerį paskui 
detektyvai patėmyjo ant ulyčios ir 
suareštavo.

RetiakcljoH atsakymai.
F. Urb» Velykų giesmei vieto

mis trūksta ritmo ir rimo, todėl į 
spaudą ne tinka.

Abr. Korespondencijoj apra
šyti toki menki, privatiški 
atsitikimai, kokiais laikraščiai už
siiminėti ne gali. Laikraščio pa
reigos ne panašios į pareigas pa- 
slaptų policijantų, kurie daboja ir 
privatiškus žmogaus žingsnius. 
Laikraščių pereiga prižiūrėti vie
šus tnusų reikalus, o ne privatiš
kus kėno nors.

Vienam iš mažųjų tėvynės darbi
ninku. Laikraščiai negali talpinti 
ilgų atsakymų rašėjams privatiškų 
laiškų. Privatiškų laiškų įtufį ži
no tik dvi ypatos: rašantis ir tas, 
kuriam jis rašytas; visuomenę, ro
dosi, nėra reikalo traukti į tokius 
privatiškus vaidus, kadangi jai iš 
to jokios naudos būti negali. Ta- 
mistos atsakymo, patilpusio Lietu
voj,p. Vaidevutis gali visai neskai
tyti, kadangi jis ,,Lietuvos” gal ne
turi. Galime laišką sunaudoti ne 
kaipo atsakymą p. Vaidevučiui, ku
rio mes nepažįstame, bet tik 
laiške esančią medegą.

vergę vakare 7:80; Szv. Kazimiero kaz 
mėo. antra ketverge vakare 7:80; 8o.
Boetono Liet, Ukėeu kaa mėn. treczia 
ketverge vekere 7:80. Kės men. ket
virta ketverge visu dr-czlu komitetu au- 
•irinkimea. Atliekamam laike sale per- 
aamdome apielinkes lietuviams. Reika
le kreipkitės pas Petre Korzona, 262 4lh 
str. So Bostone Reikale susiraszymo 
su draugystėms adresuokite ant:

P. O. Boz 43, 8o. Boston, Man

PajieNzkolimal.
Paj’eszkau Juozapo Be rnacko gyve

nusio Chicagoje. Jis pats arkas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Dominik Meilia
195 Avė. B.. New York. N. Y.

Pajieczkau savo kaimyno. Jono Tūla- 
boc. Suvalkų gub., Kalvarijon pav., 
Simno parap., kaimo Babrauninku. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti Įima ant 
adreso:

Mike Rauko,
1022 W. 21st Place, Chicago. IU.

Pzjleszksu Antano Bidaravicziaus, 
Suvalkų gub., Seinų pnv.. Veisėju gm., 
kaimo Kalveliu, antru sykiu Amerikoj. 
Jis pau ar ku kitu teiksis duoti 
ant adreao:

Jonu Grigulįs, * 
872 W. 22nd st., Chicago, H|.

George Miller pajtesako Antano Mac
kaus. Kauno <ub., Raseinių pav., 2 me
tai kaip iss Menden iuvažlavo in Boslo- 
tona. Noriu Jam atiduoti skola 8100. 
Jis pats ar ku kitas teiksitės duoti žinia 
ant adreso:

Jos Januuevicz,
30 Wihow st., Menden, Conn.

(22-5)

Pajieszkau uvo draugu isz Suvalkų 
gub. Auisaaukti ant adreso

Kaz. Kuezynskae
Bok 353, Ed wardsdale. Pa.

Pajieukau uvo brolio. Juozapo Am
bra ui ežio, Kauno gub., Raaeiniu pav., 
Skirsnemunės parap.. kaimo Rotuliu, 
gyveno Youngstowo. Ohio. Jie pats ar 
ku kilu teiksis duot žinia ant adresu:

V. Ambra uitis, 
65Grern st.. Daylon, Ohio.

Pajieszkau uvo dėdės. Jono P. Km- 
sevicziaus. iu kaimo Stanaicziu, K (bar
tu gm., Vilkaviukio pav.. Suvalkų gub. 
Jis pats ar k u kitu teiksis duoti žinia

tinta

GAMTOS ISTORIJA
PK9K. eevine berto.

verte D-ras Hacevtccia.

II. AUGALAI.
25. Svarbiausioj augalų šeimynos. — 

Šiuo tarpu ant peržiūrėjimo turime vos kele
tą augmenų žiedų, kadangi anksti jiavasaryj 
visada randasi daugiaju žalumų, taigi augalų 
lapų, negu žiedų, kuriuos augalai paprastai 
vėliaus išleidžia. Bet kaip veikiai atsiras 
daugiau žiedų, tąsyk turėsime geresnę progą 
ištirinėti nors svarbiausius iš jų ir apsipažin- 
ti su jų sudėjimu, jų vardais ir šeimynoms.

Pv. M.l Laukinis 

kopūstu. (Cruci- 
fcįjae).*

Pv. 57. Laukinė 
aguonėlė. (Pajiave- 

raceae.)
Dabar-gi aš tik trumpai nurodysiu jums, 

kaip turime klasifikuoti svarbiausius augalus, 
kuriuos jus jiatys gerai pažįstate, arba bent 
daug apie juos girdėjote.

Pradėsime nuo aicotyledonų arba dvi*kil- 
čių augmenų. Čia yra Hanunculaceae, su ku
riais jus jau a {>s i pažino te. Po jais seka Pa- 
paveraceae (pv. 57), tarp kurių rasime aguo
na* (lotyniškai papayer), laukine* aguonėle* 
ir tt. i

Pv. 60 Malva. 
(Mahacear).

Pv. M. Liniukas. 
(Caryophy llaceae.)

Scrophulariaceae (pv. 70), tarp kurių ge
riausiai* pažįstame devynmaces (verbaacum), 
vanuAkas (digitalte), veronikas, liavanasrea 
(pntirrhinum), etc. •

Labiatae (pv. 71) arba milų šeimyna. ku
rių virkščios paprastai yra kampuotos. Čia 
priskaitytos yra meto#, sala vi jos, čiobrai (thy- 
mus), mėrunai (origanum majorana), razma- 
rinai, lavendros.

Euphorbiaceae (pv. 72), į kurias priklau
so kiaulpienės, karpžolės (euphorbia peplis), 
boksas ir kiti.

Urticaceae arba dilgėlių šeimyna. į kurią 
priklauso dilgėlės, kanapės, apyniai, fygos, 
guobos, šilkmedžiai.

Cupuliferae'. aržuolas, kaštanas, lazdy
nas. beržas, bukas, etc.

Betulaceae. į kurią tai šeimyną priklau
so y vairios beržų ir alksnių atmainos.

Coniferae (pv. 73) arba spyglinių augme
nų šeimyna. Daugumas tos šeimynos augalų 
visų savo lapų rudenyj ne nužudo, todėl juos 
vadina vieada žaliuojančiai* augmenimis. 
Svarbiausiais tos šeimynos sąnariais yra pušys, 
eglės, terpentės, cėdrai, kadugiai, ėgliai ir 
ciprisai.

Pv. 71. Čiobru.
(Labistee).

Pv. 72. Kan-tol* 
(Euphorbiaceae).

V. 73. Puiis. 
(Coniferae).

Andrvw Jackson Hirschl. 
Sis teipgi yra vienu iš garsios Chi- 
cago advokatų firmos: Rosenthal, 
Kurtz & Hirschl. Jis yra gimęs 
30 Balandžio, 1852 m. Devenport* 
Towa, iŠ tėvų Samuvliaus ir The- 
resios Hirschl. Mokinosi Gris- 
wold Collegijoj, Devvnporte, vė
liau Amherste Mass. ir 1875 gavo 
advokato diplomą. IŠ pradžių 
praktikavo provas Devenporte, o 
1*91 m. persikėlė in Chicatfą ir 
Šiądien čia yra vienu garsiausios 
advokotų Birmos Rosenthal, Kurt 
& Hirschl.

Negali būti geras sudžia kas ne 
yra geru advokatu. Hirschl yra 
geru ir garsiu advokatu, jis pažys
ta provas geriau kaip koks nors 
kitas sudžia ar advokatas, taigi tik 
jis<ali būti geru sudžia.

Gal tūli pasakvs: ,,kas tę man 
rupi apie sudžias, ką aš turiu su 
sudais?’* Teip sakyti negalima — 
liagočius ar vargšas, kiekvienas 
gali patekti po sudu, o {Kitekti pas 
sudžią neturintį supratimo apie 
provas — pavojinga yra, nes toki 
nekartą nekaltą žmogų nusudyja.

Andrew J. Hirschl nors yra 
Amerikoje* gimęs, bet iš europiečių 
tėvų. Toks visada turi prisiriši
mą prie Europos žmonių ir nežiūri 
ant jų kreiva akia, teip kaip ame
rikonai žiuri ant „foreigners". 
Todėl už šituos du kandidatu visi 
privalome balsuoti, jeigu norime 
turėti gerus sudžias.

Jonas Gutauskas,
484 Metropolitan Avė., Brooklyn, N. Y.

Pajteezkau Petru Ssi moli no. Kazimie
ro ir Vinceto Urboną vieši u. Kauno gub. 
Raseinių pav.. Girkalnio parap.. kaimo

alaiaaaukU ant adrea<>:

523 Markei st., Waukegau, III.

l*ajirsxkau savo dėdes. Juozapu Žeimio, 
Kauno gub., Šalau! i u pav, Gruzdžiu. 
volastiM, įsi kaimo Karveliu Jis pats

Pv. tyl. Žirnis 
(Legttminoaae).

Pv. 62. Dynu. 
(Cucurbitaceu)

Cruciferae (pv. 58) (žodis, iAverstas į Jie- 
tuviAką. reikštų krytnešį}, teip užvardyti to 
dėl. kad tos Aeimynos augmenys turi jmj ke
turis žiedų la|>elii^, sudėtus aut pavidalo 
kryžiaus. Yra tai skaitlinga šeimyna, | ku
rią priguli čėrukai (nasturtiuin officinale), 
garstyčiai, kopūstai, ridikai, krienai etc.

Caryophyllactąe (pv. 59), prie kurių pri
guli gvaizdikai, putoklės, musegaudžiai. žliu-

ar kaz kitas teiktu atzizzaukli aut adre- gėH. linai ir daug kitų. .
•o: Malvaceae (pv^ 60) a rita malvų šeimyna,

tViiiiam Haiczuna*. į kurią priguli inalVoH, ybiškėn (althaea offi-
Buz 522. Iluųuetn., Pa 'cinalin), etc. JĮ

Leguminoeae (pv. 61), «u kurios šeimyna 
jus jau augščiau a|>rijiazinote.

Ro*aceae — jup teipjau žinote.

Wi)liam Hale tunu. 
Bok 522, Duquezn«. Pa.

Reikalingas vaikinaa gerai mokant ta 
lenktazka kalba ir raazia Atziazaukti 
pea Henry J. Kchaitser.

141 Waahiogioa si., New York, N. Y.

Geri žmones gali gauti gera „boarda " 
po Na 4633 Marvhfiold Avė., terp 46 ir 
47 ui.. Chicago.

KrikidinirMo vaikinas prie lazvoiio- 
iimu <rueernea lavoru. Kiekvienaa mo- 
antla lietuviazkai raszyti gali ta darba

pildyti. Adresuokite
F. Rajūnas.

18-thave . Melrnee Park, 11).

Aukautojams aut Kalnujų Imiž-
* nycrloa.
Ant Kalnujų batnyczioa, Raseinių 

pav., Kauno gub., surinkau nuo Įmo
nių autu ant 110 rubliu ir i uos paaiun- 
ezlau tos balnyczioa klebonui kun. Pet
roniu!. nuo kurio Jau gavau atsakymą 
kad pinigus priėmė ir visiems aukauto- 
|ama szirdingai dėkavoja

Kazimiera* Krilanauskas.
198 Avė. E., Rayonne, N. J.

J‘

Drangysczin Reikalai
Šri man Liet. Labtvanianlu.

4-ta* seimas Susi v. Liet. laisvamaniu 
atsibus Waierbury, Coon. Jurn saleje, 
ant JefTerson St., prasidės 7 d. Berželio, 
1 vai. popieti. Visos kuopos teiksis pa
sirengti su prisiumimu savo delegatu ant 
szio seimo, idant azymet galėtumėm 
daugiau naudos padaryti savo organiza
cijai ir ingyti didesnes papūgas prie ko
vos už laisve.

K. Balcziunas,pirmsedis 8.L.L.

LietuviaakaM Teatras

Karma ant pardavimo.
80akru firma reroj vlatoj. tarp lietu

viu. 30 akru po plugu. 10 akru izzpuve 
kelmai. 40 akru miszkM. 8 akrai užsėti 
rugiais. 2 kviecziais. Hluba „frante**, 
kluonas ir tvartas Iss rastu. Szulnis su 
26 pėdu pumpa gylio, siekiančia in 
smiltis, per tai vanduo tyru ir skanus. 
NuoThorpo4f mylios, nuo geležinkelio 
1| mylios, kalnu nei kloniu nėra. Pre
ke 62800.00. Ruzykite pas:

Joeeph Sheblak, Thorp, Wiz.

Pigiai ant pardavimo ireru saliunsz 
vietoje lietuviu apgyventoje. Biznis 
nuo seniai iszdlrbtu- Atsiszaukile pu 

And. Jasinskas, *
652 Mi!waukee Avė., Chicago. 

(29-5)

Dabar pereisime prie numokotyledonišlcų 
arlra vienekilčių augalų.

Kalbėdamas apie Liliaceu* (pv. 27), aš 
atkreipiau jūsų atidą ant to, kad jų žiedai 
turi šešū< karbučius; tai parodo, kad liliaceų 
žiedai susideda iš šešių žiedo lapelių, o ne 
penkių, kaip kad mes matėme,turi daugumas 
kitų augalų. Ištikro. pas dauginusią dikoty- 
ledoniškų arba dviškilčių augalų žiedų dalys 
(I>alapėliai, žiedo lapeliai ir vyrukai) suside
da penkių sąnarių, arba po penki* padaugin
tų, kuomet pas daugumą monokotyledoni*kų 
arba viendcilčių augalų tokios dalys susideda 
iš trijų arlta po tri* j>adaugintų sąnarių.

Liliaceae (pv. 74) arba lelijų šeimyna* 
augalai turi bulvaines šaknis; prie jų pri
klauso tuljies, hyacintai, štareliai, česnakai, 
svogūnai, etc.

Iridaceae (pv. 75), prie kurių priguli 
pliušlelijos, vilkdalgiai, kala vijos, šepronai.

\ Amaryllidaceų šeimyną (pv. 76) pri- 1 
klauso narcizai.sniegainėstgalanthus nivalis). A 
etc.

tJrchidaceae (pv. 77) yra labai žingeidi 
augmenų giminė, jų žiedai kartais turi « 
fantastiškiausią pavidalą. Tarp tųaugmt&ų 
randasi gegužraibės (orchis) ir

Pv. Cl Gurgždya. (Umb^įliferae). Pv. 64. Rubia tinetorum 
(Rubiaceae).

(\icurbilaceat (pv. 62). į šią šeimyną pri
guli agurkai. dyiiAi, arbūzai, etc.

Cmbelliferae dpv. 63). kurių žiedai ran
dasi viršūnėj augmens kamieno, kekėmis su
sikrovę ant išsišakojusių į visas puses mažų 
kotelių teip. kad tąs }iasiša koji irias su a|>skri- 
toms ant jų žiedų kekėms sudaro pavidalą 
lieteargio. lotyniškai vadinamo umbella. Prie 
umbelliferų priklftuso pastemokai, kmynai, 
morkos, gurgždžiąi. maudos, šunbuiliai, etc.

liubiactae (pV. 64), į šią šeimyną pri
klauso kavos medis, cinchona, ipecacuanha, 
teipgi- rubia tinetorum ir kiti — tankiausiai 
tropiškų šalių augalai.

Pv. 65. Martelė.
(Oompositae. 
1-mas typM).

Pv. -67. Cikorija. 
(Oompositae, 

3-čias typas).

Pv. 75. PliuUelija. ' Pv. 76. Narcizas.
.(Iridaceae). (Amaryllidaceae).

Pv. 74. Tulpė.
(Liliaceae).

Palmaceae arba' paimu šeimyna gyvena 
vien šiltuose kraštuose. Į tą šeimyną pri
klauso palmos: datulė (phoenix dactylifera), 
kokosinė paima (cocos uucifera), metroiylon 
sagu, etc.

Į Graminaceų arba javu šeimyną priklau
so: kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, ryžiai, 
pūrai, komai; teip jau į tą pačią šeimyną pri
guli: cukrinės lendrės, bambusai, dirsės, var
putis ir daug kitų jiašarinių žolių.

Pv. 78. Štare!is. 
(Liliaceae).

Simano Daukanto Dramatiszka 
Draugyste iaz Brooklyn, N. _Y. Inu 
uvo teatre 16d. Gegužeo 7:30 vakare, u- 
ieje, Birkenhauer’sand Bauwen’e.antS. 
Orange Morris avės., Newark, N. Y. 
Loez garsiausia isz Lietuviszkos Istori
jos tragedija po vardu: KEISTUTIS.

Szi tragedija kiekvienam svarbi, nes Ji 
parodo mus praeitee likime; kaip kry
žiuku auktybe musu tauta naikino, ko
kiu klaidu valdonai turėto, kaip musu 
didi Lietuvos Kunigaikazti Keistuti nu
žudė; kaip Aldona isz gaileeczio mirė, 
kaip pakorė Valdyta ir kaip Konradu 
nudure Kunona. Kuszi teatre pama
tys neužmirši kolei gyvas. Po louiui 
bus balius, puiki muzyke ir kiekvienu 
galės puifinksdnnti. I u žengs tiktai 
50c., Ir 25c. Esate meiliai užpraszytl, 
kaip vyrai teip ir merginos atsilankyti 
ir puinaudoti isz teip geros pragos.

Su guodone. Komitetu.

Chicago, Dr-lė Lietuvos Broliu turės 
uvo 6-ta balių subatoj, 16 gegužio, Pu- 
laskio ulėje, 800 Su. Ashland avė. terp 
17 Ir 18 ui. Prasidės 7 vai. vakare. In- 
ženga vyrui su moters 25c. Visus lie
tuvius ir lietuvaites szirdingai kvieesia 
atsilankyti, o ežia didelėje ir jęr^žioje 
salėje galėsite gerai pasiazokti ir pui- 
linksminti. KOMITETAS.

In Bąnariufi 8o. Bostono d ra ūgy a- 
ežiu ir vistu apielinkes lietuvius.

Sziuomi praneštame visiems, kad mes 
perkraustėm svetaine isz 3)8 Broadvay 
ant 166 Broadvay Extention prie Broad- 
way tilto 8o. Bostone. Susirinkimu die
non pukyrtos dėl visu draugyseziu teip: 
D. L. K. Vitauto ku menui pirma ket-

Chicago. 3 d. gegužio paaimirė 8l*ni»- 
lovMSzukia 32 metu vyną, dar nevedęs. 
Pragyveno Chicaroje apie 2 metu, pri
gulėjo prie Apveizdoe Dievo Dr-tėa, tai
gi 5 d. gegužio Ūpo iazktlmingai jialai- 
doiaa au muzika ir aaiatencljs virzz mi
nėto# draugyatėa Laidojo graborius.

Jonaa Petroszius
168 W. 18th et. Chicago, Iii.

SchwabiM sunaikinta*.
Neseniai laikraščiai rasė, 

Karolis Schwabas, sąnarys garsaus 
plieninio trusto iš priežasties sun
kaus darbo nupuolė ant sveikatos. 
Ne jis vienas — daug yra tokių vy
rų ir moterų, vaikinų ir merginų 
nužudžiusių sveikatą. Toki už
miršo, kad pajiegti kūno netik reik 
čėdyti bet ir didinti. Trine- 
rio Amerikoniškas Elixiras Karto
jo Vyno kali tą viską padaryti. Jis 
atnaujina kraują, per ką atsinauji
na ir pajiegos muskulų, nervų ir 
smegenų. Geresnio sudrutintojo 
ir kraujo valytojo negalima rasti. 
Priduoda nervoms energiją, musku
lams tvirtumą, duoda raudoną ce- 
rą ir pajiegą visam kunui. Silp
niems, išblyškusiems ir seniems 
nėra per šį geresnio vaisto. Ant 
pardavimo visose aptiekose ir pas 
patį fabrikantą, Juozapą Trineri, 
799 S. Ashland Avė., Chicago, III.

kad

P!y. 66. Bsdrzms.
I į (Compositse, 
ji 2-ru typas).

Pv. 79. Kvietys.
(Grzminaceae).

Compo*itae (pv. 65, 66, 67), tarp kurių 
randasi trejopo typo augmenys. Tūli, kaip 
antai martelės, aplink vidurinį priežiedžių 
ratelį turi da šoninių priežiedžių vainikėlį. 
Tokius jau, martelėms panašius, žiedus turi 
sauležolės, nastamai, broleliai, remunės, etc. 
Kiti vėl turi’tik priežiedžius, kaip antai us
nės, godai ir badramos. Da kiti turi tik ša
linius priežiedžiųs, kaip antai cikorijos, salo
tai, pienės.

Boraginaceae (pv. 68), prie kurių yra 
priskaityti heliotropai, slepkutėa (myosotis), 
agurklės (borago officinalis).

Solanaceae (pv. 69), kurių tarpe randa
me bulves, karkĮavijas (solanum dulcamara), 
vilkvyšnes (atropa belladonna), drignes (hy- 
oscyamus niger), durnažoles (datura strarao- 
nium).

Pv. 77. Vanilė.
(Orchidaceae).

Visi augščiau minėti augmenys priguli 
prie svarbiausių žydinčių augmenų grupų. 
Kada nors vėliaus mes atliksime botanišką 
ekskursiją į girias ir laukus ir arčiau susipa
žinsime su tų žolynu pavidalu, sudėjimu ir, 
ypač, su jų ypatybėmis. Tuo tarpu-gi turi
me pasiganėdinti vien sausa- tų augalų no
menklatūra arba užvardyjimais.

Pv. 68. Agurklė. 
(Boraginaceae).

|i Pv. 69. Bulvė.
(Solznaceae).

Pv. 70. VanuAka. 
(Scrophulariaceae).

Vi. Bežiedžiai augmenys.
26. Yra vienog da didelė augmenų klia- 

sa, apie kurią mes iki šiol nespėjome da nie
ko pašnekėti.

Visi augalai, apie kuriuos mes iki šiam 
laikui šnekėjome, buvo vien žydinti augalai, 
tai yra tokie, kurie tam tikram laike leidžia 
žiedus. Bet apart tų, yra da augalai, kurie 
visai nežydi. Nors tokie augalai nėra teip 
labai puikus, kaip žydinti, bet visgi tirinėto- 
jui jie ne mažiau yra žingeidus.

• 27. Paparčiai. Prie pirmos tokių be
žiedžių augalų grupos priklauso paparčiai.

(Toliaus bus.)



LIETUVA

menei. 
“AVSZROS Dr-tes” fondą*.

Nuo J. Otinikaictlo baliaus Eliza- 
beth, N. J. 
Dr-tė Vytauto, 80. Boston, Mas*. 
Zigm. Arlinskaa n „ 
Moridon, Conn. T. M. D. kuopa 
Ant. J. Singley, Cattervillo. III.

Buvo
Sykiu

DIDELIS PAVASARINIS
2.72
4.00
2.00

.80

.25
293.91
803.08

Aukos aut Kankintiniu.
Aukos ksukintiniams surinktos ant 

J. Orininkaiczio gimtinės dienos ba
liaus. Eiizabeth, N. I.
J. Orinikaitis 
A. Pi Ii seka* 
T. Pecsiokas
P. Mikucaiauskas 
A. btuczka
M. Pasaka
P. Boczkus 
A.Bvotiali*
J. Czesnas
M. Mikuczianskas 
A. Rutelonis
1>. Tarutis
M. Matuliaviczius 
P. Ruielionis 
A. Csiuias
L. Morkts 
D. Butvilą 
I. Szpakauskas
M, Sviatuliaviczius

Vido

1.00
25
25

10
25
50
25

>.00
25
10
5

10

10 
25 
10 
25

. _ 5.45?
SziuS puse sumos Mirė ant mokslaei- 

viu „Ausarod** Dr-tei.
Meridvu, Conn. T. M. D. kuopa .83
Ant. JL Singley Cartortilie. Ui. .25 

Buvo 420 71
Sykiu 423 51

Keletas žodžiu in silpnus ir ser- 
ganė žios vyrus kurie reika

lauja daktariszkos 
pageltos.

DAKTARAS B. M. ROSS, • -

Girdėdamas diena nuo dienos jog 
daug lietuviu, kurie jieszkodami tik
ros daktariszkos pageltos, tankiau
siai patenka in rankas tokiu dakta
ru, kurie visai nieko neiszmanydami 
apie gydymą vyriszku ligų, netik ka I 
nepadaro žmogui mažiausios nau
dos, bet dar begėdiškai apipleszia, 
asz būdamas specijklistu vyriszku li
gų, pasiryžau praneszti lietuviam, 
idant žinotu kur tikrai gali rasti tei
singa ir ktsakanezia daktariszka pa
galba reikale.

Nemislyk jog ;Usn liga yra neisz- 
gydoma dėlto kad koki felezeriai ar 
studentai medikaliszkuose institu
tuose ar dispenserese negalėjo jus 
iszgydyti. Nesiduok prigauti to
kiem daktaram kurie žadėdami gy
dyti dykai iki iszgyjimui arba iszgy
dyti užsenejusia liga už kokius pen
ktus dolerius, pritraukia žmogų ir ne 
tik ka aplupa, bet dar labiau padi
dina liga ir apsunkina iszgydyma.

Jokis geras ir atsakantis daktaras 
negydis dykai, bet duos tiktai rodą.

r Asz gydydamas ir tirihedamas vy- 
riszkas ligas su virszum 20 metu ne 
tik ka ingavau atsakaneziausia prak
tika, bet pasisekė man iszrasti, man 
vienam žinomas gyduoles, su ku

kliom asz isagydžiau tukstanezius vy
ru, sugražinau jiem sveikata, tvir
tuma ir vyriszkuma.

Mano ofisas yra inrengtas su vir
szum 20 metu, turiu naujausio iszra- 
dimo geriausius instrumentus dėl 
darymo egzaminu, elektriszkas gy
dymui maszinas, ir garsiausia ant 
viso svieto Roentgeno szviesos spin
duliu maszina, su kuria galiu matyti 
per visa žmogaus kuna ir tokiu bu- 
du atrandu užsisentjusias ir pasislė
gusias ligas. ' . /
K%z gydau elektriką .r gyduolėm. 

Mano gydymas yra naujausias, ge
riausias, teisingiausias ir tikrinsiąs. 
Kožnam duodu tiesdariszka užtikri
nimą iszgydymo. Mano prekes yra 
kožnam prieinamos ir kožnas gali 
būt sveiku ir tvirtu vyru. Jokis dak
taras nesusilygins su manim gydy
me vyriszku ligų, nes asz savo gy
duoles ir būda gydymo laikau pa
slaptyje. “

Asz iszgydau visiszkai kraujo už- 
nuodyjima, reumatizmą, už sene ju
stas paslaptingas ligas ir ligas paei- 
nanezias nuo žagimosi save ir iszdy- 
kumo. Jeigu turi gelyma kaulu, 
svaigimą ir skaudejima galvos, skau
dėjimą po krutinę, sąnariu, nugaros 
ir kryžiaus, *gelima ar nepaprasta 
plakimą szirdies, užyma ausyse ir 
galvoje, drebejima ir yaikszcziojima 
kraujo, pamelinavnsius paakius, 
puczkuczius (spuogus) ant veido ar 
kūno, geltonas plemas ar ronas ant 
bile kokios dalies kūno, puvimą ar 
skaudejima gerklėje, užkietejima vi
duriu, bjaurius ir baisius sapnus, 
sunkuma ant kojų, indubusias akis, 
jeigu iszeina sėkla laike miego ar 
prie nusiszlapinimo, jeigu negali 
mįiegoti ar valgyti, jeigu esi nuolatai 
nuvargęs ir pailstantis, esi baugus, 
gėdingas nusiminęs, užsirupines ir 
nustojęs vilties, jeigu lytišzkos dalis 
yra nusilpneje teip jog negali atlikti 
vyro prideryseziu ir neturi vaisiaus, 
jeigu esi užkrėstas kokia liga, tai 
ateik ar raszyk pas mane, o asz duo
site teisinga ir tikra rodą dykai.

Asz iszgydžiau ligas kurios žmogų 
yra kankine per 15 metu ir dauginus, 
ir kuriu kiti daktarai neinstengdami 
iszgydyti, pripažino neiszgydomom.

Vienas dalykas kuris labai klapa- 
tina vyrus, yra susiszlapinimas lo
voje, bemiegant. Jeigu turi minėta 
klapata, tai atsiszauk pas mane, o 
trumpam laike liksi iszgydytu ant 
visados. '

Su guodone Dr. B. M. Ross
175 S. Clark St., kampo Monroe 

St., antro floro, Chicago, III.
Ofisas atidarytas kasdiena nuo 9 

Panedelio, Se rėdos, Petny- 
ir Subatos vakarais nuo i iki 

Nedelioj nuo 10 iki 1.
ežios 
tsyo.

ATIDARYMAS
M.uo ap<lek<Ue randui OEKIAVBI LIBTVVI8ZKI U AKTA KAI.

Gydo visokias slaptingas ir užsisenejusiss ligas

P-RAS KAZJAISRAS BUTKCVICZIA 
apsolallstaa motoru Ir vsizu Ilsu. Prilaša li«onlua kasdivn uuol iki* vai. po plotu. Paa mane sus* 
alto: Tikras Palanzos Trejas devynetas. Auoztos Bromo Balsams, sjdantl koooll alėtos Ir plaeouu 
sėdima Ateikite ar raaiykite lletevlsskal ant adreso: APTIEK A MAGISTRO FORMACIJOS.

U. GIACZO,
45588. Ashland Avs. tsrp 45 ir 46-tosul.

FOTOGRAFIJOS.
Chicago, III.

Pas

Standard Clothing Company
8ŪBAT0J, 16 d. MOJADS

Manp fotografiszka galerija i n taisyta su naujausiais iszrad i mo apara
tais, kasztuojanczlai* 8700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
Ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo damba ovamsn- 
tcoju, o jeigu kam nors mano darbas nssidabot u, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo veseliu fotografijų turiu gražiausias dekoracija* ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem jiem ir kiliem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. RaNhiiiNkas, lletuviNzkaB fotografas, 
3213 So. Morgan St., Chicago III. t Molas nuo lietnviszkos baznyczlos.

Mes turėsime musų Pavasariui Atidarymą. Tai
gi neužmirszkite imti dalyvumą,o mes Jumis užga 
nediusime savo naujais ta vorais.

Bus duodamos dovanos prie kožno pirkinio 
dalinami kvietkai kožnam atsilankiusiam.

ir

594-596 BLUE ISLAND AVĖ.

Jonas A. Jauksztis,
-* Direktorius.

Dykai pri- 
ai u «inw 
koinani aut 
pareikala
vimo m ubu 
NAUJA 
iietuviBzka 
katalioga, 
kuriame 

atraeite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir viaokiu kitu daig
tu. PaaiBkubinkite raazyti, uea azventee artinaai.

Adresuokite teip: 
Kelpsch i Co. 74 Centre St., Chicago, III 

Buce, to Kelpsch, Norrlko & Co.

X-Spinduliaivariojami dėl atradimo ligos
ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGAI TESIS.

ISZPJAUK SZITA IR ATSINBSZK SU SAVIM.

Europos lietDYiszti liitraszciiil.
“Varpas''literaturos.mokslo ir politi

kos laikrasztis. Preke ant metu... .8.1.25 
“Ukinlkas" užsiimantis reikalais u- 

kininku ir paduodantis visokias kitas 
svarbes žinies ir pamokinimus. Preke 
ant metu  75c.

“Naujienos "talpinanczios pasakas ir 
kitokias svarbesnes žinias. Preke ant 
metu. •  75c.

Visi tris virazmmėti laikraszciai iszei
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Prūsuose. Norinti juos gauti kreip
kitės prie agento. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
3111 S. Halsted st. Chicago, 111.

F.PBradchulis
Attorney and Comiselor at Lai.

Chamber of Commerce Bkfc. Room 709.
8.

D-ras A. L. Graiczunas,!
107 W. 18-th St., ChicuKO, III.

Gydo visokas ligas be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziaus padėto adreso.

Grand Opening.
Chicago. Atidarė nauja ksreziama 

darome balių Jos inkurtuvlu s ubųtoj ir 
nedelioj, 16 ir 17 Gegužio, ant kurio gra- 
jys muzika Birutes Concertinoe Kliubo 
irsvecziai susirinkę eales visi gerai na- 
siszokti ir pasilinksminti. Todėl visus 
pažystamus ir aplinkinius kviecziame 
atsilankyti.

J.Getzir J. Radaviczia,
168 W 18-th St. Chicago. III:

Del visu naudos!
Lietuviu korporacija.

įkorporuota TVashington. D. C. su ka
pitalu 850.000. Pardavinėja akcijas tik 
po 810.00, o instojimas in ja 81 00. ;

Kam miela geresnis gyvenimas ir už- 
czedy j imas centu pasiskubinsite, nes 
akcijos urnai pabrangs.

Netruktu bus insteigta drabužiu krau
tuve ir kiekvienas prigulintis prie kor
poracijos, turės gera nauda. — Ssi kor
poracija seniai buvo pageidaujama. Tai
gi naudokitės lietuviai isz prozos kol to
kia yra. Kiekviena ypata isz kiekvieno 
miesto ar kaimelio sali pirkti akcija "Ir 
prizu lėti prie szios korporacijos.

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

Lithuanian Corporation.
310 Bedford avė', Brooklynt N.Y.

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEI LIETUVEIJAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai: dziegoreliu 
koktu tik ant svieto randasi, lenciugeliu 
auksiniu, paauksuotu ir sidabruotu, auk
siniu žiedu, szpilku. kompasu, koleziku, 
visokiu muzikaliszku instrumentu, ar
monikų ireilinderei dėl grajinamu ma- 
szinukiu Maszinukes dėl raszymo aro
matu- Modų knyga ir visokios prietaisos 
darymui sztuku. Istoriszkos knygos ko
kios tik randasi lietuviszkoj kalboj. Pui
kiu maldaknygių; dideliu ir mažu ir vi
sokiu abrozeliu. Puikiu popiern gremž
toms su pavinezevonems ir kvietaoms 
Reikalaujanti kokiu nors daigtu prisi už
kilę užc marke ir gausite katalioga, ka
riame rasite apraszyma visu naigtu ir jo- 
prekes. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip.

JOS MATUTIS,
1 12 G rami St., Brooklyn, N.Y.

Li ETŲ WIUJD AKT AKAS

M AR J A DOWIAT7
Kauno <ub. Baauliu pavieto.

E. Corner LaSalle * Washington sts.
’ CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3842.

Wienintelis lietu*ys adwokatas, baisy* 
mokslg junsprudenciloecsion Amerikoj. 
Weda provas kaip ciwilisskas teip ir 
kriminaliaskas vnsuoee suduota.
Ren. 108 W IBth Cor. Union St.

Telephone CanaI 484.

J. SAKALAUTKAS,

PIRMOS
TOLUCA, ILL.

KLIASOSSALIUNAS.
Laiko gera alų, seniausias arielka*, li

kerius ir vynus, o cigarus net isa Turki
jos. Visus lietuvius kvieczia atsilaiky
ti, o busite kiekvienas žmoniukai priim
tas. (24—7)

NAUJAS APGARSINIMAS.
Gražiausiu ant svieto gromatoms po- 

pieru net isz Paryžiaus, su kvietkoms. 
dainoms, pasveikinimais ir paveikslais 
Parsiduoda labai pigiai: 1 tuzinas už 25c.* 
5 tuzinai už 81. Popieros su auksuotais 
krasztais. atidaromoms avietkoms viena 
už 15e.,2 už 25c.

Abrozehai in knygas su Kulkiniais rū
bais l už 15c., 2 už 25c.. gražios pavin- 
cziavoniu kortos su szilkiniais krasztais 
1 už 15c., 2 už 25c.. ir l už 10. 3 už 25c.

Adresuokite:
V.J. VAKNECK1S,

Box 119, BrockUm, Maaa.

Skaityk!Skaityk 
Dažinok preke knĮhju. drukoriszku lite
rų ir maszinu, vi&kiu gatunku popieru 
gromatoms rpsryti 15c tuzinas; 7 tuzinai 
už 81 ir auksine plunksna užlaikanti vi
duryj atramenta dovanu, visas tavoras 
ir drukarne tur but'lki 30 dienos iszpar- 
duota. Raszant indek už 2o marke ant 
atsakymo. Adresuok:

Skaityk!, Skaityk!

Armonikos!
Kiekvienam kurs 
prisius sav o adr. - 
są, tam prisiųsiu 
dykai naująlietu- 
viską Katalioga, 
kuriame randasi 
daugybė visokių 
armonikų, koncertinkų, skrip- 
kų, fluitų, klernetų, ir skambi* 
nančių skrynučių; teipgi dru- 
kuojamų mašinukių. Adresas:

I. J. Damijonaitis, 
3111 S. Halsted St., Chicago, III.

Nuo 8toe iki lltoa ryto.

Teleiunaa: (Janai 7H.
Telefonu galima laa kiekvienas 

aptiekoe. ,

723 W. 18th Street.

Deimanto Elektrikos Kryžius.
Ji, teipgi vadinama. Mol

to Kryžiumi. -tuatrijo-

I‘ranc-axijo>. Skandinav įjoto 
ir kitose Kurup.* vteSpety.se- 
ee kaipo vaisia, auo leuiaatu- 
mo ir Kitokių li«ų.

Deimanto etektrilkaa kry
žius šydo rvumatuma. oeu 
rūdija. krySlau. .kaudėiima. 
.Kiurių Uaudėjimua. .lipau 
mf. nerviėkumy. nemigą, b,, 
terija. paralyZių. epUepsljų. 
ap<>ptek.ijf. dusulį, trukumą 
proto. nu<>m!rtaį. uZurėtima 
krauto, netlebėtojim*. stok a 
apetito ir vidurių .kaiate)imu».

lių adynų. kartais po keliu dte-
**l kryžių privalo 

n-Sioti diena ir naktįaat l|Ikl 
ako tniurelto užsikabiufo aut 
kaklo teip. kad kryžius kerotų 
sulyg duobutės po krutinę al-

Prtr4 ui. 1 kabio

kla jiėktrūku k ryšiu, pirmiau, gau
<Tv|£lausteL 8ESKY8 BBNKDIKT1

THE DIAMOND ELECTRIC CROM CO
k M M1LWAUKEE AVĖ.. Det*1 27: CMKAM, ILL

•E
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3
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5
5 ® * s 
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AK SLENKA PLAUKAI? 
AK NOKI KAD ANT PLI- 
KOSGALVOS UŽŽELTU.

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

Klausentr rodos per gromatas 
suokite teip:

J. M. Brundza Co.
New York A Brooklyn, U. 8. A

ad re

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guiaiotinoms t*utiwkom* ir baž

nytinėms lYraugyMems tardirba:-

Kepures Ir dėl Marszalku

Goodounietm Kunigam* iwdir* 
Arnotą*. halmati- 

>«u» bal

Norėdamos guodertinos Dr te*, 
.arti* gaudomu Kaaigai, kad J ūsu 

darbas butu prideraacziai atliktas ir tuom suaselpci s*wo taute’.ę, pawe*Lt< ji tikrai 
Uctuwaitui,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. DltUlon SI., Cblrago. III.

Lioiuviszka finiką

SERGANTIEMS
Gvarantuo|ams pilna Iszgydyma.

Pase kminsisusial gydau visokias paslėptas 
ir pavitsalnes ligas, kaip antai Ilgas atlrdtes. 
planeliu. Inkilu, pilvo, galvos ikaodejimua, 
silpna atminti, dvailizka nusilpimą, lytlMkaa 
silpnybes, szleivuma, sutinimą, veil, olykszlo 
pas moteris, kraujavime ir 11, .nervu Ilgas, po- 
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyžių Ir tt. 
Praszallnn gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nervbzkas ligas gydau 
su pagvlbe geriausiu elektriszku prietaisu.

, I.jrtisslrn daliu liesu 
iszgydau per kalate dtanlu kraujo ni- 

nuodyjimus. odos Ilgas, semens bėgimą. Žaiz
das gerklėj Ir burnoj, nosy), akgr i Ir ausyse, 
netekimą vyriikumo, Lycziu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau kuopasekmlngiatuiai ir gvaran-

Visiems Dykai!
Kiekvienam, kurs prisius savo adresg Ir ni 2 cen
tu tnarkg, mes priahpinie lietu vilks kuyzf. pino 
kinančla, kaip Usizydvti nuo ne r v ii k o ir vyriMco 
nusilpnėjimo, ehrnhižku Ilgu, galvos kyaitimo, 
skaudėjimo krutinės, strėnų, plaučių, Širdies ir 
vidurių, reumatizmo, Salėto, kosulio, slogučio, 
dusulio, drebėjimo ir pailsimo rankų, kojų. Saitų 
kūno dalių, puolimo plaukų, smirdančio kvapo, 
pučkų.karpų.nusideglnimo.nieSulio, kaip atsipra- 
tvti nuo girtybės, rūkymo ir tt. Musų naujas offl- 
aas randasi ant dailiausios miesto ulyčtos. Atsi
lankantiems arba per laUks rodą dykaL Adresuo
kite teip:

I’eoples Hpecialty House, 
Prof. Schillings Mngr.

851 8. Ashland Avs.. CHICAGO, ILL

tuojti Pilna iazgyayms. Chro« 
nisakos ligos yra mano apsčia* 
lisakiimb. Gyvzldabrio nevartoju. Nuo
dugnus bieyzaminavinias ligonio ir jo Uzgy- 
dyrnas— tol yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
SzpltollnU specialistas. į

132 E. 24-ta ui., kampas Lezington ase., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto Ik t 8 vakare, Nedelloms 
* . nuo 8 ryto Iki 4 po platu.

ina tikėjimo.
Szneku Tlaokioae ka;boee. Turiu pvaktlka 

Lebanon Beltevue Post Oraduate Univenity 
HoapitaL Direktorių Mediclniszko InaUtuto.

167 W. IS-th St., corner Union St., CHICAGO. ILL.
Prleusai lietiivinr-ka Apvciadoe Dievo bainyczia.

------------- o ---------------
Lietuviai atsilankė in minu aptiek a žali rauti visokiu amerikoniszku Ir į 

europiszku gyduolių nuo visokiu akaudejlmu ir ligų už pigesne preke, negu 
svetimtautiszkoM aptiekuee. Musu aptiekoj gėlimą rauti lietuviszkai -europiss- 
ku žolių, kokiu angliazkoet* aptieko*e visai nesiranda. — Lietuviszoks Trajankos 
(trijų devyneriu) Ir kitokiu. Receptus pristatytus nuo vietiniu daktaru ir pri
siųstus isz kitur atliekame kuoleisiogiausiai. Gyduoles nuo sulaikymo slinkimo 
F lauku ir isznaikinimo visokio neezysu, sistemo isz raivo* sutaisome teisingai, 

a* mus randasi yvairiu nuo plauku ir drabužiu visokiu kvepylu (perfumu) už 
visai pire preke.

Atsiszsukusiemsper laiszkus ir apraišiusiems savo liga suteikiame tikra 
daktariszka rodą ir ant pareikalavimo prisiuneziame gyduole* Prie musu ap- 
liekos gyvena ir lietuviszkas daktaras, kur.* pasekmingai gydo visokias ligas be 
skirtumo; tszgydima užsinejusiu ligų užtikrina in trumpa laika •

Teipgi prie musu aptieko* turi savooffieus ir keli svetimtaueziai daktarai, 
taigi lietuviai reikalaudami kokio nors daktaro, visada gali ošia atrasti,'arba pa- 
siszaukti j»er telefoną isz kitur koki sau nori. Tuomi mes savo tautiecziams ga
lime atnešat! nauda, nes atsilankiusiejie prie musu apturės tikra daktariszka ro
dą ir pagalba.

Mes teipgi siuncziame pinigus in visas dalis svieto ir parduodame laiva
korte* ant geriausiu ir greieziausiu laivu; iszsiusti per musu aptiek* pinigai visa
dos nueis greitai. Apart to turime ant pardavimo visokios svietiszkos ir dva- 
siszkos intalpos lietuviszku knygų, gražiu popieru gromslu rasai m ui ir visko.kas 
tik lietuviam yra reikalinga. Raszant isz kitur, uždekite toki adresa;

LITHUANIAN PHARMACY,
107 W. 18-th Street. CHICAGO, ILL.

Temykit Lietuviai!
Praneszu visiems, kad nuo 8 dienos gegužio. 1903 m. atidariau

Lietuviszka Fotografijų Galerija
po No. 4833 So. Ashland Avė.

terp 48 ir 49 ui.
Kurią atpirkau nuo G- Poteru.

Taigi szlbuH vienatine lietuviszka fotografijų 
dirbtuve szloje miesto dalyje.

Asz dirbu visokias fotografijas geriau, gražiau ir pi
giau už kitus fotografus, ypatingai fotografijas veselijų 
padirbu kuopuikiausiai ir ‘Jaunavedžiams duodu gražius, 
kelių dolerių vertės prezentus.

Visa savo darba gvarantuoju.
Visus reikalaujanczius fotografijų szirdingai užkviecziu 

manę ateiti, o užtikrinu, kad pas manę gausite 
geresnes fotografijas ir už piges

nę prekę negu kitur. 
Su guodone,

Z. K. Urbanaviczia,
4833 S. Ashland Avė., CH1LAG0, ILL.

pas

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI

llUUtM Ms —» — .'U,,, u, laiknU,*- bu, M w I S.iM.lu.i.

Vyrai su geliančiom ir tiljinom nugarom, inkttsit. tlisudsiimais kiautiuose. lyHJkų nusilpnėjimų, skaudančiu nusitiapinimu, sakti* 
niais nubogimais. susitraukusiais arba Miilavintais organais, trotyjimas atminties, nerviikumas. skaudėjimai krutinėję, inkstu lig* ® 
plautis pūsles, nttsistolimąs Ua>ume. krituliai priet akis, negalėjimas attikti savo priderysčitį. skaudėjimas galvos, klapatyjantis pa- (g 
raudintas, prioimanavimas. silpnumas, molankolija, negeras kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plaukų. VISIŠKAI ISGTOOB! Q

ęnAPiialicvknc lidnc nubegimai, uinuodyjiman kraujo. VaricocHe, vbtGz-
dpCllJllliJČnVJ liįVJ. Bai iuzgjdouti. Greicxiaunbse iaagjdj ma* <iel aiipuu » j ru. ^5

lonni vorai nunilpninti per bjaurinu paprocalize ir peruldirblma. eilpol ir nervinki U»ZGY-,& 
Jdlllll Ijldi |>oųn p<> T1KKA GVAKASC1.IA, AKB4 PINIGAI BUGKAŽ1NTL

.1

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 šiauryakaruose.

Oįi^vola,^: Į«“ ISSlZ.’ttiSVll’.r“

State Medical Dispetrsary,
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

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

Ar turite 5 dolerius? ■■
.leiuii irip. tai uoriie įuo> beirijc

meiuyio ant desziint? vie- 
no meto ant szimto?- o nenž-

tnkstanezio
didinti?

Senatorius J. M. JONĖS, isz Oiio. ____
G. A. DIENHAM. prezidentas American Palace Car Co., ■■
A B NETTLETON. bavasis srkrrionussUrbo urėdo Suy. Valst.
C.H.ALTON. apimas prez. viela firmos Couso A Louisburg R R. HB| E EHISH aBSlS
S. W. THOMPSON, agentasSuy. Valst. starbo urėdo, V,
U. J. McCRACKEN. prie American Car& Foundry Co. 

uredoinhs
yra tai direktoriai aukso kasyklų po vardu:

Golum Ola 6old Mlnino Gomoa nu
Toji kompanija yn atsakanti ir tori vieni milijoną dolerio kapt tolo. Virsi minėti direktoriai kožnam duoda proga

TAPTI DAkVVIHIHKS
tų aukse kasyklų pe vardu HCOLUMBIA GOLO MINING COMPANY”. Kasyklos atsiranda Crippla Crssk. Colorad*.- Toji ž»**s dalis per 

Amarikas geologus tapo pripažinta turinti daugiausiai aukso. — Bogyj paskutinių matų skcijonisriams
Colorado tapo ižmokėta jau apie milijonas dolerių.

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

Paskutinių laikų tyr<odi'<n*l parodo, jog mos goriausg auksų turima. Čia skaitytojams iirodome skaitlines, kurias paskutinis jis tyrieeji- 
mai atrado. *

E.E.BURL4NGAME, 1736 Lawroncs St, Donvar. Cole., iirado. jog tos kasyklos turi 20,56 uac. aukso tonoj. "Vartė tono aukso: 8411.20 
Tyrinėjimai gi TORREY EATON, 74 Cortland St., Now York, parodo 21,70 unc. aukso tonoj ir vertybę tono 8448.53.

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

NURODYMAI.
Ypatos, po kurių priažiura tos kasyklos atsiranda, visam* kraits plačiai žinomos Ir turi augttas Suv. Valst valdžios vistas.
Pravardės ir urėdai tų ypatų kiekvianam gali užtikrinti, kad be jokios abejonės tų kasyklų dalyvininku galima pasilikti.
Kas dalyvininku nori tapti, privalo mažiausiai nors vienų už 85.00 akcijų nusipirkti.
Teisias akcijas galima gauti, jeigu čia apačioj pridėta atksrpama pepionikė su parai* bus mums prisiųsta, arba kas laiikų (su savo 

locnu paraid) prisius ant iio adreso: COLUMBIA GOLD MINING COMPANY, 1135 Brdhdway, Ne* York.
Pirmiau piningu prastom nesiunstl.

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

Ai pasiraigs. meldžiu man iiražyti (kiek) T2rda8 t> pravardė----------------------- --- —
____ akcijų Columbia Gold Mining Company 

vartės 85.00 (penkių doL) Ir prisiųsti man 

oertHikatų. . County ----------------- StaU------- ----

D-ras A. M. Bacevicze,
Persi kelo isz Chldagos 
in Scranton, Pa, po ar,

421 Peno, are., ScriBton, Pl

Gydo visokias ligas b« skyriaus ir viską vžlal- 
ko tvirto)* paslapty)*. ŪS’ tai į Itetavtal, kari* 
tiktai ralkalaula daktartszko. ' pagalbos, tegul 
kreipiasi pas savo tauto* dsktara. su kuriuos 
savo prigimto)* kalboj* gali susaaekati ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norinti*)!* gauti pagalba per aro
matas. Įsa kitu miestu, tegul pilnai aprauso savo 
ilga, o tada gaus pagalba. I

VYRAI AR ŽINOT??
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karesema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiaa ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
ssviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veselijų. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz -kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. 8u guodone,

Petras Sslakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO. 

Tol. Root 21.

JOHN MOŽEIKA, 
Adjuster Cliim Agent & Rotiry Public. 
109 Canalport avė., arti Halnted 
CHICAGO, ILL. I (28-4)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 B. Halsted St.
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