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Metas XI

Politiszkos žinios.

Anierika
Prezidentas Roosevelt, nors 

jis gal ne kartų pasirodo rvi- 
kaliugu savo biure, nesisku
bina grftti į Washingtonų;; 
jeigu ministeriai bedrysta kų 
pats daryti arba ne gali, turi 
laukti, kol prezidentas sugrįž 
namon. Visi', reikalai turi 
laukti, kol prezidentas sugrįž 
Iš savo agitatoriškos kelionės. 
Agitacija už savo ir partijos 
reikalus yra mat svarbesnė už 
reikalus 78 milijonų Suvieny
tų Valstijų gyventojų. Mat 
ateinančiuose metuose atsi
bus prezidento rinkimai, rei
kia todėl darbuotiesi, nors 
apleidžiant svarbesnius kraš
to reikalus. kad tapti vėl iš
rinktu ir tokiu Buda |>adėti 
savo partijos d rangams Dy
kai ir jie juk Roosevelto gali 
už kandidatų ne pastatyti.ant 
malonės politikierių reikia 
juk užsipelnyti, jie dykai nė 
prezidentui nieąoi ne duoda. 
Tuom tarpu Roosevelt net 
terp republikoniškų įtekmin
gų politikierių tikri gana ga
lingi) priešų; prie tokių pri
guli ir garsus Mark Hanna, 
per kurio ąiagelbk McKinley 
pastojo prezidentu, o ji įpė

diniu yra RoosėVelt, kurio 
,<ant prezidtentonieks ne rinko.

Generališka vienog republi- 
koniška konvencija už kan- 

Midatųant prezidento ateinan
tiems i rinkiniams paskyrė 

tai 
Hannai. 

Tas savo atsakymu pažadėjo 
nesipriešinti Roos0veltui, bet 
visgi nežinia, ar slapta bent 

t ne stabdys jo išrinkimo. Ne- 
įstabu, todėl, į jeigu preziden
tas Roosevelt, matyt norėda-

Rooseveltą. Jis apie 
! pranešė Markiai

daugi jiems trūksta geresnių 
ginklų. Matyt iš pa lengvo 
filipiniečiai visgi šio to iš
moksta nuo amerikonų ir tas 
mokslas kartais išeina ant ne
naudos pačių mokintojų. 
Vienas iš žymesnių filipinie
čių apskundė į sudų pagarsė
jusį iš savo žiaurumų ameri
koniškų majorų Glen už su
areštavimų be pamato. Fili
pinietis už tai |>a jieško nuo 
Gleno 5000 dol., tik nežinia, 
ar amerikoniški slidžios pri- 
pažįs tiesų filipiniečiui.

Vienas iš įiasikėlėlių vado
vų ant Filipinų, Ruperto Rios, 
suimtas du mėnesiai atgal, li
kosi kariško sūdo ant sušau
dymo nuspręstas; 27 jo šali
ninkai likosi ant kalėjimo nu
spręsti; Jeigu tokius nu
sprendimus kariškas sūdąs 
išdavinėtų ir prieš susiteršti- 
sius visokiais nepritinkančiais 
civilizuotiems žiaurumais a- 
merikoniškus oficierus, tie 
abejonės greitai išnyktų visi 
žiaurumai, už kuriuos visur 
išjuokiami ir niekinami yra 
amerikoniški kareiviai.

iš pradžių bandė susitarti ir be ko sunku vadovams maiš- kadangi tąsyk vertė pliacių 
eiti iš vien prieš socialistus, tus palaikyti. Šiuom kartu, adt pastatymo namų pasikels 
bet tarybos ne tik neišdavė kaip galima manyti, sultano dtšimteropai. Bobai mat pro-

i suvaldys maištus, to ne trūksta.
wir* ii im

šiokias tokias reformas. A smėli U, \ IllliillIB gllb.

tu, užsimanė su agitacijoms 
pavažinėti po visokius Ame
rikos štetns ir tautos reikalus 
atidėti ant tūlo laiko. Tie 
juk ne-pabėgs. Pirm tautos 
reikalų reikia pastatyti savo 
iodnus. Mat marškiniai vis 
arčiau kūno negu bruslotas.

Reikalų gi ir tai ne politi
kierių, bet tautos ir tai svar
bių, važinėjant prezidentui po 
visokius kraštus su agitaci
joms, atsirado gana daug. 
Antai labai didelius plotus 
Suvienytų Valstijų, kaip an
tai štetns^ Iowų, Kansas, Mis- 
souri, Wisconsin atlankė di
deli tvanai, £urie labai daug 
blėdies pridirbo; dėl tvanų 
net kelios dešimtys tūkstan
čių žmonių turėjo išsinešdin
ti iš savo namų, o namus ir 
juose {ta.-ilikusiuH turtus nu
nešė ir išnaikino vanduo; keli 
šimtai žmonių prigėrė. Blėdį 
tvanų padarytų viename tik 
mieste Tųpekoj skaito ant 5 
milijonų dolianį; kadangi 
tvanai įjnra ant labai didelių 
plotų, tai hlėdį jų padarytų 
gal atseis skaityti jeigu jau 
ne šimtus milijonų, tai visgi 
dešimtimis milijonų doliafų. 
Netekę tartų ir pastogės gy
ventojai didelį vargų kenčia. 
Štėtų pajiegoms ne galima 
visų nužudžiusių tvanuose 
savo turtus -sušelpti, turės 
prisidėti ir centrališkas iždas. 
Tuom tarpu nieks dar apie 
šelpimų desiruplna, o prezi
dento nė<a namieje.

Pačto ųžveizdoj tirinėtojų 
komisija juo toliau, juo di
desnes prigavystes suseka. 
Tūli įtekmingi aųgšti urėd- 
ninkai jau ne teko vietų, o 
yra dar daugiau kaltų; gal 
kaip koks pateks ir po sudu.

Ant Filipinų salų pereitų 
sanvaitę buvo keli susirėmi
mai terp amerikonų ir filipi
niečių, kuriuose, žinoma, fili
piniečiai likosi sumušti, ka-

vaisių, priešingai, net vieny-1 valdžios
be terp partijų einančių iki nors tas kaštuos ir ne mažai; 
šiol išvien iširo ir tokiu budu įves i------- ----- — -----------
prie rinkimų stoja tvirčiausiai 
susiorganizavę socialistai, ku
rie tie aliejonės įielnys keli» 
arba gal keliolikų naujų par
lamento sąnarių. Iki šiol 
lietuviai ir vokiečiai konser* 
vatyvai Prūsų Lietuvoj ėjo 
išvien: dabar vienybė terp 
vokiečių ir lietuvių iširo, 
abidvi partijos stato atskirus 
kandidatas. Iš to be abejo
nės socialistai mokės naudų 
ištraukti ir laimės gal naujų 
pasiuntinį iš Prūsų Lietuvos, 
iki šiol socialistų turėjo tik 
Karaliaučius. Vakariniuose 
Prusnose, Poznaniaus provin
cijoj ir Šlezijoj iki šiol lenkai 
ėjo iš vien su centram, tvir
čiausia Vokietijoj partija; 
dabar vienybė terp lenkų ir 
centrum iširo ir |»ati centrum 
(*artija dalinasi į dvi da
li. Iš to, žinoma kaštais len
kų ir centrum, mokės j>asi- 
naudoti socialistai; iširus vie
nybei terp lenkų ir vokiečių 
katalikų arba centrum be 
abejonės socialistams pasi
seks laimėti gal ne vienų pa
siuntinį iš lenkiškų provin
cijų ir iš \Vestfalijos-. kur iki 
šiol centrum pasiuntinys su
sijungusių čia gyvenančių 
lenkų darbininkų ir vokiečių

Klausymas vien,ar toms refor
moms pasiganėdįs gyventojai 
maištų apimtų provincijųfJie 
juk vėl gali įskelti maiš 
tus, o šaitanui ne visada gal 
pakaks pinigų,reikalingi) ant 
suvaldymo maištininkų. Iš
gabeno dabar į Azijų daug 
albaniečių vadovų,bet gyven
tojai, vietoj išgabentų, gal i iš
sirinkti kitus, kurie mokės 
maištus palaikyti teip Jau ge
rai kaip ir išgabentiejie.

Isz. Lietuvos.

Mandžurijoj teip, 
kų laikys 

Kadangi

Maskolija.
Pereitų sanvaitę maskoliš

kų carų sostą pilė, miestas Pe- 
terburg, apvaikščiojo 200 me
tines sukaktuves nuo savo 
užsidėjimov Valdžios laukė 
darbininkų maištų, todėl ant 
didesnių pliacių į miestų su
traukė kariumetię bu kanuo- 
lems ant stabdymo demon
stracijų. jeigu tokios užgim
tų. Skaitlius policijantų 
buvo žymiai padidintas su
trauktais net iš kitų miestų. 
Tiltai per *Newų darbinia
is ms buvo uždaryti, kad jie 
į didžturčių ir ciecoriškų mie
sto dalį ateiti negalėtų. Dirb- 
juvės dirbo. Todėl darbinin
kų demonstracijų' ne buvo, 
apvaikščiojimas atsibuvo ra
miai.

Kaip praneša Londono 
laikraščiai, Maskolija rengia
si ir be Chinų pritarimo 
daryti
kaip patiks, 
už naudingų sau.
Maskolijos mieriai gali patik
ti pasipriešinimų kitų viešpa
tysčių, kaip antai Amerikos, 
Anglijos ir Japonijos, tai 
Maskolija traukia kariškas 
pajiegas į tuos kraštus, kur 
dėl stabdymo jos m i erių gali 
užgimti karė. Mandžurijoj 
Maskolija turi su viršum 
40000 kareivių. Siberijoj gi 
yra parengtų maskoliškų ka
reivių 150000. Sumobilizuo
ta maskoliška kariumenė ant 
Kaukazo ir pietinėj Maskoli- 
joj, teiposgi sutraukta dau
giau kareivių ant Afganista
no rubežiaus. Kariumenė 
stovinti pietinėj Maskolijoj 
ir ant Kaukazo, reikalui atė
jus, gali būt apversta tei p gera i 
ant užėmimo kokio nors Tur
kijos krašto, kaip ir prieš 
anglijonus Indijose. Prieš 
japoniečius ir amerikonus.  J ei
gų jie pradėtų karę, kaip tiki 
maskoliška karės ministerija, 
pakanka kareivių ir dabar 
stovinčių Siberijoj, Mandžu
rijoj ir Siauriniuose Chinuo- 
se. Pirko Maskolija 250000 
tonų anglių, kurios turi būt 
pristatytos į Mandžurijos per
tus. Anglys gali būt reika
lingos tik ant reikalų kariš
kos lai vy nes. Taigi, turbut, 
Maskolija laukia svarbesnio 
pasipriešinimo einančių prieš 
jų Amerikos, Anglijos ir Ja
ponijos ir rengiasi į karę su 
joms, jeigu be karės ne galės 
savo mierių išpildyti.

rinktas. Iki šiol katalikiško
ji partija parlamente turėjo 
daugiausiai pasdnnthrių. to
liau pirmų vietų gali užimti 
socialistai. Net randui tar
naujanti laikraščiai {teikia 
labai nesutikimus terp prie
šininkų socialistų.bet ne tiki, 
kad per dabartinius rinkimus 
išeitų daugiau rando šalinin
kų. Jeigu gi su iki šiolišku 
parlamentu randas nieko ne 
galėjo padaryti, retai jam pa
sisekė išgauti pritarimų svar
besniems užsimanyinąms. tai 
dar sunkiau bus su nauju 
parlamentu, kur dar daugiau 
bus rando priešų. Laikraš
čiai mena, kad dabar, taigi 
16 d.berželio, išrinktas {iarla- 
mentas ne galės ilgai užsilik
ti: randas, negalėdamas svar
biuose reikaluose išgauti pri
tarimų, turės paleisti Josųna- 
rius ir pagarsintUnaujus rin
kimus. Bet kų randas darys, 
jeigu per kitus rinkimus iš
rinks žmonės dar mažiau ran
do pritarėjų, kųgi darys, jei
gu Įiateks į parlamentų dar 
daugiau jo priešininkų, ypač 
gi socialistų, su kuriais ir nu
silenkdamas šiek tiek, ne gali 
susitaikyti? Iki šiol per kiek
vienus rinkimus skaitlius so
cialistų pasiuntinių pasididi
no; tas ir toliau gali būti, ka
dangi supratimas darbininkų 
ir Vokietijoj juknuolatai kį- 
la ir tai kur kas greičiau ne
gu, pa veikslam Amerikoj. 
Kitos partijos dalinasi, išįra, 
socialistai iki šiol laikosi vis 
krūvoj ir ne matyt priežasčių, 
kurių dėl ateitėj turėtų būt 
kitaip. Mums rodosi ir lie
tuviai geriau butų padarę, 
kada pamatė, kad su kitų 
partijų vokiečiais eiti krūvoj 
ne galima^ jeigu butų susita
rę su socialistais.

Ink Vilniau*.
Vilniuje pasibaigė jau 

kilmėh apvaikščiojimo 100 
metinių sukaktuvių nuo už
dėjimo I vyriškos gimnazijos. 
Per pirmus 5 metus gimnazi
ja susidėjo iš {lenkių kliasų: 
pirmos dvi kliasos tvėrė kaip 
atskirų mokyklų po vantų j>a- 
vietinės. Gimnazija buvo 
po priežiūra universiteto rek
toriaus. Mokintojų buvo 10. 
Mokinimas buvo vedamas 
lenkiškoj kalboj. Mokinti
nių buvo po 300—400. 1812
metų kada Vilnių užėmė Na- 
{mleonas. ir gimnazija ne ma
žai nukentė. 1824 m. mas
koliai įvedė pirmą reformų 
gimnazijos, jos programų su 
lygino su programais niasko-

iš

Viename kaime netoli Aš
menų arklys ūkininko Miliun- 
cio įėjo Į daržų kaimyno, ar
timo giminaičio Miliunco. 
Išvaryti arkl| išilgo nėščia 
ūkininko pati. Ant liobos 
riksmo, išbėgo ir arklio savi
ninkas, Prasidėjo liarnys, 
laike kurių arklio savininkas 
pagriebė kuolų ir su juom 
pradėjo šveisti nėščių kaimin- 
kų. Nuo sumušimo moteriš
kė apsirgo ir Į kokį laiKų, pa
gimdžiusi negyvą vaikų, i»a- 
simirė. Miliunca pateko imi 
Midų, liet prisaikintiejie su
džius išteisino, kadangi, kaip 
daktarai užtikrino, moteriškė 
numirė nuo gimdymo šilti
nės. o ne nuo mušimo.

va Dalskis pasinaudojo, pa- 
ėmė’nuo stalo pakelį su viso
kioms popieroms ir 8QOO rub
lių gatavų pinigų, ir niekelio 
ne patėmytas. išėjd H lietelio 
ir prapuolė. Nora apie Vai 
pranešė policijai, liet ir toje 
iki šiol nė jokio drųtyius 
gilio pėd*akio ne surado.

Baimė maišh|.
Maskoliškas valdžias Lietu

voj 1 d. gegužio apėn^ė baimė, 
jos laukė maištų. Vilniuje 
kareiviams buvo prisakyta 
šaudyti į minias prie mažiau 
šio itepaklausymo prisakymo. 
Ant kalnų aplink Vilnių už
traukė kanuoles ir ja* nukrei
pė į miestų. Kareiviai be
veik per visų dienų maršavo 
miesto u tyčioms,
vienog be maištų ir demon
stracijų, nieks iš 'namų nė 
dryso išeiti ant ulyčioa. Ir 
kituose Lietuvos miestuose 
darbininkų demonstracijų ne 
buvo, diena perbėgo ramiai, 
vien kaip kur tądieųų darbi
ninkai ne atėjo įdarhų.Grod- 
ne visi darbininkai šventė; 1 
d. gegužio. Kaune įjikosi iš
mėtyti atsiliepimai Vaginanti 
mušti žydus, bet nieks atsi
šaukimų ne klausė, kadangi 
darbininkų vadovai persergė
jo savuosius neklausyti siun- 
dymų ir |>rovokavinių {Milici
jos. .

Užtai pir-
va-

Apsiėjo

Vokietija.
16 d. berželio Vokietijoj 

atsibus rinkimai parlamento 
pasiuntinių. Visos partijos

Turkija.
Laikraščiai praneša, 

maištai Macedonijoj ir Alba
nijoj eina mažyn, silpnyn. 
Rods maištininkai dar vis 
laikosi ir ypač Macedonijoj 
pereitų sanvaitę buvo net ke
liose vietose gana dideli susi
rėmimai, kuriuose net keli 
šimtai žmonių likosi užmuštų, 
bet terp maištininkų matyt 
pailsimas, nustojimas vilčių,

buk

knygas jialikau be pinigų. 
Iš tų bažnyčios tarnų vienas 
pasirodė tikru „Judošium”- 
Surinko jis apie 20 rubl. ir 
tuos pinigus užsimanė ant 
savo naudos apversti, bet ki
tas ne da leido.
metinis pranešė poliemonui, 
kad jo draugas prilaiko lie
tuviškas knygas; garbė Die
vui. kad pataikė ant gero po- 
licisto, kuris apskųstam liej»ė 
knygas Įtaslėpti. Mano kny
gų dingo už 88 rubl.

maskolių nagus, drųsiai {>axa- 
kė žandarų viršininkui— ,,Aš 
be kalendoriaus ne buvau, nė 
nebusiu, tų atėmėte, aš kitų 
nusipirksiu; darykit kų no
rit'* —. Atbuvęs kalėjime 
bausmę už kalendorių. vėl 
nusipirko kitų, ir drąsiai lai
kė namuose savo.

Praeivis.

Iš yilkmrH'eM'Kiiiiiio gub.
(’ianykščių aplinkinių ūki

ninkai, |h*r savo nesupratimu, 
laike ligos, vietoj kreipties! 
prie tikro daktaro. velyja 
kreiptieji prie nieko nežinan
čių visokios veislės aviniukų. 
Yra šitose aplinkinėse buvęs 
dvaro tarnas, kuris gydo viso
kias ligas, žinoma, nieko ne
išmanydamas apie gydymų. 
Jeigu kartais ūkininkai ir 
parsiveža tikr?j daktarų. tai 
paprastai ne pikio paskui 
daktaro rodų ir pertai ir už
rašyti vaistai ne geibi.

Savininkas dvaro Adamo-

Iš Panevėžio, Kaimo c u b.
Niurnėtu, 17,18, 19 gegu

žio (pagal maskoliškų kalen
dorių) atsibus Panevėžy j uki- 
ninkystės ir naminės ūkės ir 
pramonės paroda. Šįmet pa
rodos komitetas gauna dau
giau atsišaukimų nuo norin
čių parodoj dalyvauti, negu 
tai būdavo * kitais metais. 
Ypač komitetas rūpinasi apie 
parengimų pilnų dalių: galvi
jų auginimo, naminių ūki
ninkų ir Lietuvos amatinin
kų išdirbimų. Laike parodos 
atsibus ir susivažiavimai: au
gintojų holandiškos veislės 
galvijų, Kauno žemdarbių 
draugystės, vietinio sindika
to.

Iš Liepojai!*. Kuršėj.

c- ta piv^iauiuin njucnv

Wfcų gimnazijų. Viai mUL* o™» Dras Pizani parengė savo
lai. išėmus tik maskoliškos 
kalbos, istorijos ir geografi
jos. buvo, vedami lenkiškoj 
kalboj. 1838 m. gimnazija 
vėl likosi perreformuota ir 
likosi įvesta maskoliška kal
ba.

Vos antri metai uždėta Vil
niaus miesto prekystes mo 
kykla pereituose metuose tu
rėjo įėmimų 46067 nft. 13 
kap., išdavimų gi 3180 rubl. 
21 kap. Mokintinių pernai 
priėmė 198.0 norinčių įiastoti 
atsišaukė 450, taigi dėl sto
kos vietos didesnė atsišauku
sių mokintinių dalis negalėjo 
į»atilpti.

Vilniuje uždarė daug re 
stauracijų todėl, kad jos įėji
mus turėjo nuo kiemo; poli
cija gi,reikalavo, kad įėjimai 
butų nuo ulyčios.

Ant Vilniaus geležinkelio 
stacijos likosi įvesti elektriš
ki žiburiai vietoj gazinių.

Vilniaus kareiviška valdžia 
išdavė prisakymų ne įleisti į 
kareivių kazermes nė jokių 
perkupčių, ypač gi neleisti 
knygų pardavinėtojų; jeigu 
toki turi valdžių daleidimus, 
tai tuos daleidimus nuo jų 
atimti. Mat kaip maskoliš
kos valdžios bijosi, kad švie
sos spindulys ne prisigriebtų 
į kareivių galvas per skaity
mų knygų ir laikraščių.

Iš Vilniaus gub.
Maskoliška pačto užveizda 

nutarė parengti pačto staci
jas ant geležinkelio stacijos 
Bostonuose, Pagirėnų gele
žinkelių, teiposgi ant stacijų 
Punsko ir Šestakava, Suvalkų 
gubernijoj, ant geležinkelio 
bėgančio nuo Alytaus į Su
valkus.

Dabartinė savininkė dvaro 
Verkų, moteris buvusio Vil
niaus gubernatoriaus Čepe- 
levskio, atsišaukė į maskoliškų 
randų su prašymu, idant jos 
pirktas dvaras Verkai butų 
perkeistas į miestų, kur lygiai 
katalikai, kaip ir žydai turė
tų tiesų pirkti žemę ant pa
sistatymo namų. Neįstabu, 
jeigu Čepelevskienė nori sa
vo dvarų perkeisti į miestų,

dvare gydinyčių ant 6 Ilgo 
nių. Norinčių gydytiesi at
siranda teip daug, kad jie 
ne jtatelpa daktaro {»arengtoJ 
gydinyčioj.

Šitame (MivietyJ, dėl šalto 
rudens, teiįMisgi stokos sniego 
žiemos laike, žieminiai javai 
išrodo labai prastai, o jie ir 
pernai užderėjo prastai. Tū
lose vietose žmonės aria dir
vas, kur žieminiai javai su 
visu pražuvo ir rengiasi už
sėti vasarojais. Daugelis ūki
ninkų išbaigė jau rugius ir 
bulves, kiti gi baigia. Reiks 
pirkti javus ant duonos, o 
didesnė dalis ūkininkų ant 
to pinigų ne turi.

Iš Dhiaburgo, Vitebsko 
gub.

Likosi čia įvesti miestų sū
dai, o drauge su tuom ta{>o 
uždra usta pra kti kuoti seniems 
žydams advokatams, kokių 
daug atsirado be uždarbio. 
Jie, per tarpininkystę apskri
čio sūdo perdėtinio atsišaukė 
į tiesų ministerijų su prašy
mu daleisti praktikuoti ir 
naujuose suduoto, bet minis
terija daleido tik vienam.

Likosi čia parengta miesto 
skaitinyčia, iš kurios galima 
gauti ajit įmsiskaitymo kny
gų dykai. Ant tos skaitiny- 
čiotf miestas paskyrė 1200 
rublių. Lygiai knygų, kaip 
ir laikraščių skaitinyčioj yra 
dar ne daug. \

iš Minsko.
Pas atkakusių į Minsku tur

tingų maskalkų, turinčių di
delį dvarų, apsistojusių kote
ly j, Potemkinienę, užėjo kok
sai vyriškis ir persistatęs už 
agentų belgiškos draugystės, 
Motiejų Dalskį, užmanė už
statyti jos dvarų, esantį Igu- 
menio pav. už 100000 rublių 
banke. Potemkinienė ant to 
sutiko, bet su užbaigimu su
tarties prašė palaukti iki 6d. 
gegužio. Paskirtų dienų an
gai vyriškis atėjo į hotelį ir 
terp kitko davė Potemkenie- 
nei popierosų, kurio užtrau
kusi, Ji apsvaigo, o paskui ir 
visai užmigo. Iš to angai ne-

skurų išdirbinyčių apsireiškė 
silieriškae maras, kųriuom jie 
užsikrėtė nuo skurų,atgaben
tų i? MTbertjos. Apsirgusius 
vienog D-rui Johansen'ni jia- 
sisekė išgydyti. Porte yra 
daugiau Jaivų atgabenusių 
skuras iš 8iberijos;.iporto val
džios dabar nežino. | ar jas iš-rado, 
duoti jų išdirbėjau^.ar sulai
kyti. Daugiau apsirgimų 
maru vienog čia iki šiol ne 
buvo.

Trūksta duonos Lietuvoj.
Iš surinktų maskoliškos 

žemdarbystės ministerijos ži
nių matyt, kad Lietuvos ūki
ninkai ir dvarponiai ne tik 
kad ne turi jau grudų ant 
pardavimo, bet daugeliui Jų 
Kauno, Vitebsko, Vilniaus, o 
iš dalies teijKtsgi Minsko ir 
Garteno gubernijose trūksta 
javų ant duonos, turi juos iš 
kitur parsigabenti.- Turi dar 
atliekamų javų po truputį 
užčėdytų nuo kitų metų tur
tingi ūkininkai, bet tie javai 
ne didelės Vertės. Mat per
eituose metuose užderėjimas 
Lietuvos laukuose buvo ne 
geriausias.

Laiškas iš Lietuvos.
Maldaknįgių, nors sunkiai 

ir brangiai, bet gauname per 
rankas; su laikraščiais yra 
sunkiau, kadangi maldaknį- 
gių nešėjai Jų ne turi (turbut 
todėl, kad žmonės mažiau 
laikraščių reikalauja. Rd.). 
Rašė man vienas draugas, kad 
dideliam mieste lietuviai rei
kalauja visokių lietuviškų 
svietiškų ir dvasiškų knygų; 
kelis kartus prašė atnešti jų. 
Skaudu man pasidarė, kad 
žmonės ne gauna raštų savo 
prigimtoj kalboj ir už sunkiai 
uždirbtų grašį nupirkau Pro
suose visokių knygų ir nuve
žiau pas tų ponų, kuris prašė; 
bet Jis neturėjo kur padėti, 
tik per naktį perlaikė mano 
knygas. Ant rytojaus nuėjo
me pas vienų kunigų paklaus
ti, ar jis ne galėtų knįgas 
priimti, bet k’unigas pabūgo. 
Jis pašaukė bažnyčios tarnus 
ir liepė Jiems priimti knygas 
ir jas pardavinėti, 
tus pinigus man 
Aš užsitikėjau ant

o surink- 
atiduoti. 
kunigo ir

Iš Naumiesčio, Suvalkų 
Kub

Netoli dvaro Puodziškių 
suėmė Jonų Bražinskų su {ta
kais; tas. kurio buvo {takai. 
8{>ėjo Įiabegti. Jonų Bražin
skų su arkliais suėmė ir abies- 
čikai nuvarė ant Naumiesčio 
kamaros. Žandarams neuž
teko suėmimo vežimo, jie Lė
go į Bražinsko namus ir rado 
ten tei|k>sgi {takus, bet ne {>o 
užraktu. Išjieškojo po visus 
kampus, bet namieje nieko 

Su pilnu {takų ve
žimu nuvažiavo ant kamaros, 
{tasvėrė {takus, jie svėrė 20 
pūdų; buvo juose uždraustos 
knygos, revolveriai ir kitoki 
užrubežiniai ta v orai. Bra
žinskas vienog tik už 7 pūdus, 
kuriuos jis vežė, yra apkalti
namas ir užtai reiks jam mo
kėti 160 rublių. Nuvarė jį į 
kalėjimų ir dabar traukiasi 
tardymas. Bražinskas teisi
nasi. kad būdamas neturtin
gu, norėjo uždirbti, todėl su
tiko pavėžint) žmogų su pa
kais,už kutas žadėjo 10 rubl.; 
ano žmogaus, kurio buvo įta
kai. jis neįtažįstųs, bet jeigu 
jį atvestų tais {tačiais drabu
žiais apsirėdžiusį. tai gal pa
žintų. Provos dar nebuvo ir 
ne žinia, kokį nusprendimų 
išduos sūdąs. Kad išimti iš 
kalėjimo, reiktų už Bražins
kų 2000 rubl. kaucijos pasta
tyti.

Tinginys.
Netoli Naumiesčio, pabai

goj sausio mėnesio, kada silp
nas buvo ledas ant Šešupės, 
nešant iš Prūsų pakų knygų, 
nuskendo ir prigėrė Vincas 
Geležius iš Bublelių, jau ne 
jaunas žmogus. Paliko 
pačių ir vaikus.

Žmonės pasakoja, kad bu
vęs Tilžėje.prisipirkęs knygų, 
knygelių ir kalendorių, grįžo 
namon, ir nakties laike atėjo 
prie Šešupės, pasidėjo pakelį 
knygų ant kranto, o pats nu
ėjęs apsižiūrėti, ties kur bus 
geriaus pereiti; bežiūrėdamas 
ir nuskendo. Parubežinė 
valdžia nedaleidžia jieškoti 
kūno. .' - -

A. a. Vincas Urniežius buvo 
tvirtas, smarkus
gabentojas knygfų, nors pas
kutiniam laike buvo paliovęs, 
nes baimė mirties sulaikė:mat 
daug bėdos ir ukausmo nu- 
keptė, kada ti po į kojų pa
šautas. Jis buyo tvirtos,ir 
drųsios dvasios, i 
vo papuolęs už

vyras, gabus

ies kada bu- 
kalendorių į

Jie sunaikino

Klaidingas kelias.
Perskaičiau laikraščiuose 

kunigo Jurkšaičio laiškų ir 
Dro Basanavičiaus paaiškini
mų apie negirdėtų Lietuvos 
brangumynų arba >>erlų — 
Rambynkalnį. Tas kunigė
lis yra geras platintojas vo- 
kietystėe Prūsų Lietuvoj. O 
dabar, žiūrėk, lietuviu patrio
tu ta|K>! Kas per velnias' 
Ar stebuklas koks.... Gal
vojau, galvojau, kas tai butų 
jier daigtas. Galvų paskau
do ir užmiršau. Pasirodo, 
jog atsiranda galvočių, kurie 
krauna pinigus, renka aukas 
tam kalnui atpirkti.... Vėl 
grįžau prie to nelemto laiško. 
Akįs atsidarė. Įierpratau šį 
tų. Jeigu ne prakeiksite ma
nęs už štokų {latriotizmo ir tė
vynės meilės, tai paklausy
kite. ...

Užmanymas toks: sako lie
tuviai atpirksę kalnų, pasta- 
tysę bažnyčių (tuoj pažįsi lie
tuvį: iš pradžios bažnyčių, 
{taškui karčiamų.o tik paskui, 
už 100 metų,pastatys mokyk
lų! ) mušėjų kokį ten.... Ma
čiau daug kalnų visokių.kaip 
tyčia knygas Išgabendamas, 
buvau pirm keleto melų ir 
teu aut RambynkaJjLiio užsu
kęs. Apžiurinėjau tų kalnų. 
Kalnas, kaip kalnas, pušėmis 
a {įaugęs, Nemunas bėga apa
čioje ir viskas__  Mačiau ir
Šatrijos kalnų, augštesnis už 
Rambynų. Mačiau Vilniuje, 
Kaune ir tt. ir tt. Kodėl gi 
taip patriotai seiles varvina 
ant Rambyno, kodėl nori tų 
atpirkti?... Atradau priežas
tį. Vokiečiai nori išnaikinti 
lietuvius, vokietinti biauriaus 
už maskolius.
daug lietuvių giminių, liko 
tiktai saujelė. Tikisi visai 
suėsę. Taigi ..{patriotai”, no
rėdami, kad toj vietoj, kur 
daliar lietuviai gyvena, butų 
grabas lietuvių, nori pasista
tyti {taminklų. Lietuviai iš- 
nyksę, kokiam norint amžiui 
praslinkus,galės sakyti: ,.ma
tote, Čionai lietuvių gyventa, 
net ir puikų paminklų ant sa
vo kapo pasistatė, eikim iš
gert ant Rambyno už jų svei
katų, mat gudrių butą, patįs 
sau duobę iškasė be musų pa- 
gelbos..” O koks „patrio
tas” tirinėtojas už 100 metų 
ims darodmėti. kaip gudrus 
buvo lietuviai, kaip pinigus 
krovė ant tėvynės reikalų, 
girs jų dorybes ir visokias 
..cnatas” išardytas. Jeigu 
paklaustumėm ano busiančio 
..patrioto mokslinčio”, kodėl 
gi išnyko tie , .gudriejie”. lie
tuviai, jeigu turėjo visokius 
privalumus ir buvo tobuli? 
Nežinau kų jis atsakys, tik 
žinau, kad toks darbavimasis 
veda prie pražūties.... Gal 
jų siekis ir kitoks, bet teip iš
rodo.

Ypatingų skonį pastebėjau 
rašėjų ir ne rašėjų (Dievui 
dėkui jau nykstančių!): at
randa visur lietuvius. Kur 
tik eini, po visų Europų ir 
Azijų. randi lietuvių kapus. 
Randi gyrimus, randi ap- 
vaikščiojimus senovės lietu- 
viųdidybės ir grožybės. Grau
du pasidaro ant širdies. Gal
būt ta lietuviii tauta turi iš
nykti.... Yra Baltbokščio 
giriose užsilikusi veislė žiub- 
rių, kurie jau nyksta, ilgai
niui visai išmirs. Juos sau-



* * goja dnbar.palaiko, kaip gali, 
; kad tik liktų nore biekta jų 

pažiūrėjimui.. Tų primini; 
ir man Lietuvos duobkasiai, j 
Išranda lietuvius ten, kur jų! 
nebūta, išnaikint lietuvius 

į j kur ir negyveno.... užbaigia
! savo tiriuSjinitį tuomi, kad 

lietuviai buvo garsus.... 
Jeigu lietuvių gimine turi iš
mirti, tai kam dar Benus kau
lus judinti, svetimieji* už-' 
giedos amžinų atilsį. Kad

j taip daro Lietu vos duobka
siai, matyt iš jų tirinSjimų:

I lietuvių tauta buvo plati, vis 
■ j nyko ji visur, matyt ji žus ir 

toliau.-,^ vis nyks ir nyks, ir 
; į turi žūti pagal gamtos įstaty- 

, mus.... Toki pranašai yra 
į pragaištingi, nes žinios su-. 
! teikiamos paremtus ant sva

jonių, o ne Ant mokslo (tik 
; iš tirinėjimų, o kartais ir iš 

svajonių iš pradžių, išsidirba 
moksliškos pažiūros. Rd.). 
Gal būti lai buvo ir geri no
rai. beto kiekvienas geras no-

I ras yra naudingu ... At
pirks lietuviai vienų 'kalių,— 

į lietuviai jau bus ten išnykę, 
atpirks kitę, ir teip pat ir tt.

O tas galimas daigtas, jei
gu nesirūpinti apie atgijimą 
gyvų žmonių. Rodos Prūsų 
Lietuvoje yra brangesnių da
lykų negu Rambynkalnio.

3 Patįs lietuviai yra brangesni 
už visus kalnus, nors ten ir 
butų tūkstančiai ožių dievams 
paskersta. Trusią ir dirba 

. nedidelis būrelis, dirba tan
kiausiai . plikiai, beskafikiai. 
nori atsispirti prieš vokiečius 
ponus teipogi ir lietuvius — 

j ponus; nes (Amų veislė vieno
da, lygiai spaudžia varguolį 
ar savo ar svetimos tautos. 
Eina skyrimai, renka į seimą 
deputatus, bet vienog mažai 
jų svarbą supranta lietuviai. 
Apie jų pakėlimą „"patriotai" 

-■ nesirūpina, mat. jie duobka- 
' ■ šiai; ■ ‘ \ 1

Bet daleiskim, kad tas yra 
naudingu. Keno rankose 
bus tas Rambynas? Kas ru- 
pįsis? Kas prižiuresŠTolians, 
dalęiskime, įtaisysime protes
tantų bažnyčią. Kas kuni- 

v geliui algą mokės ('apie laiky
mą kunigėlio, rodosi, užma- 
nytojai nė ne kalbėjo. Rd.)? 
Gal vietiniai žmoneliai neno- 

~t rėš naujų tėvelių avikirpių, 
turi ir be to savo, kam dar 
viršausČ Jeigu lietuviai te
nai išnyktų, tai teks vokie
čiams ir kunigėlis kartu, 
skel’ijs Dievo žodį vokiškai, 
garbįs Dievo apveizdą už tos 

'' [ išmintingą valdymą ir naiki- 
r nimą nevidonų.

Lai būna muzėjud. Kokia 
nauda? Rambynas už 8—9 
viorstų nuo Tilžės. Važiuos 

i tuomet tenai žmonės pažiurę- 
- ti, jeigu bus brangus d ai g ta i 

sukrauti, o tas apseis į kelis 
milijonus (Kam gi didinti 
8umą,$eigu tone reikia?Rd.). 
Daleiskim, , kad tūli „patrio
tai’’ sukraus,mirdami,tą mili
joną. Kas iš to? Muzėjui 
(ynžiurėti reikia gero moks- 
linčiąus, gerožkiovo to daly
ko. reiloarnevieno. bet kelių 

. žinovų, O kur jie pas mus?
Gal duobkasiai?

Girdėjau apie kelis savi- 
nykus visokių muzėjų, pas 
kiekvieną rasi po biskelį šio
kių tokių dalykų. Mačiau 
pas kelis tikrus žinovus tų 
dalykų pačioj Lietuvoj. Jie 

_ mažai kam prieinami, nes pri- 
vatiškoee rankose. , Norėjo 
atpirkti kelios lenkų užsienio 
draugystės, nepardavė. Ga- 

!; J&smi naudotis iš tokių rink
liavų, kaip sugriausime mas
kolių valdžią, o apie tą duob
kasiai nesirūpina.

h ’' Akyvas dalykas apie au
kautojus. Sulygini duodan
čių raštų išleidimui ir pirki
mui nors Rambynkalnio. 
Matyt nenumano mokslo nau
dos, kad ant knygų neduo- 

, da; išgirdo nuo kokio duob
kasio kokį užmanymą, duoda 
šį tą, tai bent verčiau ant 
knygų duoti, jos prispiria mis- 
lyti, ragina kovoti, o čia 
suvelti dalykai, net viešai 
policiją pagiria, palaiko. Ko
kiais niekais žmones ueužsi- 
imtų,kad tik nesirūpintų apie 
atgijimą, . šviesą, j politiką, 
laisvę.

Todėl persergiu aukauto
jus nuo tokių pirkinių ir už- 
mahytojų ir išrastojų viso
kių brangenybių.

J. Vaidila*.
Iš šito raštelio matyt, kad 

autorius ne priguli j>rie guo 
dojančių praeitį, tuom tarpu 
besirūpinant apie ateitį, kar
tais naudinga ir praeitį pa
žinti ir ją godoti. Mušėjai 
ne teip baisus, juos turi juk 
ir pavergtos tautos ir tai ne 
vien todėl,kad jcms išnykus, 
svetimtaučiai žinotų apie pra
žuvusią tautą ir jos darbus 
tas dar niekur ■ ne Suskubino 
tautos mirties. Nėra ant 
svieto tautos, kurios sąnarių 
nuomonės būti} vienokios. 
Kas geidžia kad jo nuomones 
godotų, turi godoti ir nuomo
nes kitų. Autoriaus šito 
raštelio motyvavimai teisingi, 
bet tas dar .neišteisina insinu
acijų ir besistengimų primes
ti visiems savo nuomones. 
Vienodumas nuomonių visų 
lietuvių ne tik ne butų nau* 
dingti, bet butų vodingu: tą
syk visi‘ matytų tik tą, ką 
mato p. Vaidila, o kiti tei|>- 
jau svarbus musų reikalai 
butų nepatėmyti, nieks apie 
tuos nesirūpintų. Todėl nė
ra nė jokio j»amato mėtyti 
insinuacijas ant kitaip ma
nančių, ypač jeigu insinuato- 
riui sunku būt teisingumą 
insinuacijų darodyti. Kriti
ka visur pageidaujama. * bet 
ne insinuacijos. Red.

(sz Amerikos.
Miesto 2.50 metine* nukaktu ve*.

New York. Šitas miestas su 
didelėms iškifmėms apvaikščio
jo 250 metines sukaktuves nuo sa
vo užsidėjimo. Svarbiausiu kal
bėtoju buvo karės ministeris Root. 
New York yra seniausias Suvieny
tą Valstiją miestas Atlantiko pa
krantėse, uždėtas jis holandie- 
čią.

Ar isztlkro norėjo prezidentą . 
iižmuszti.

\Vallawalla, Wash. Likosi 
čia suareštuotas šveicaras Juozas 
Becker, kuris buk kalbėjęs, kad 
nori Vokietijos ciecorią ir prezi
dentą Rooseyeltą užmušti laike jo 
čia atsilankymo. Paprastai, jeigu 
kas nčri žmogą užmušti, tas savo 
mierią kitiems ne pasakoja. Ir 
Čolgoš juk pirm laiko savo miėrią 
neišpasakojd kitiems. Kada Bec- 
kerą suareštavo,jis turėjo karabiną 
rankoj, ’

Milicija.gaudo liudiniukua.

Jackson, Ky. Prasidėjo čia 
prova užmušėją advokato Marcum. 
Kadangi liudininkai iš baimės ne 
drysta liudyti sude, tai išsiuntė mi
liciją juos gaudyti ir priverstinai 
į sūdą atvesti. Milicijos komen
dantas uždraudė kareiviams raši
nėti laiškus pas draugus ir pažįs
tamus.

Chinleeztn kontrabanda.

Niagara Falls, N.Y. Kadangi 
į Ameriką uždrausta atkakti chi- 
niečiams, tai atsiranda kontra- 
bandninkai, kurie juos slapta, kai
po kontrabandą, įveda.26 d. š. m. 
iš Kanados į Niagarą Falls prisi
griebė 5 chiniečiai, čia sėdo į veži
mą ir stengėsi pabėgti nuo polici
jos, likosi vienog suareštuoti Buf- 
faloj.

Verguve laisvoj Amerikoj.

Montgomery, Ala. ČianykŠtis 
didysis prisaikintąją sūdąs atida
vė penkias ypatas po sudu už už
draustą laikymą vergą. Vardai 
apskąstą, žinoma, jie yra baltvei- 
džiai, yra slepiami tuom tarpu. 
Už liudininkus pašaukė į sūdą 
daug negrą, kadangi vergais yra 
negrai. .

Prasižengėliai ant Porto Kiro sa
los.

Pagal rando surinktas žinias, vi
suose kalėjimuose ant salos Por
to Rico sėdi 1605 (ant vieno mili
jono gyventoją tai ne labai didelis 
nuošimtis), iš kurią 1351 yra jau 
sūdo nuspręsti, o 254 laukia sūdo. 
Svetimtaučią nusidėjėlią yra 33, 
o tame skaitliuje 6 amerikonai ir 
15 išpanijoną. Terp sėdinčią ka
lėjimuose: 109J ne moka nė rašyti, 
nė skaityti.

Didžiausia spaustuve

Amerikonai tiki, jog didžiausia 
ant svieto spaustuvė yra rando 
spaustuvė Washingtone, kurioje 
dirba 3957 drukoriai. Ne ta vie
nog yra didžiausia spaustuvė, bet 
esanti Ryme, prigulinti popiežiui. 
Šitoj spaustuvėj spaudina tihėji- 
miškas knįgas visokiose esančiose 
ant svieto kalbose; joje dirba apie 
10000 darbininką.

Didžiausias žemlapis.

Žemdarbystės ministerija Suvie
nytą Valstiją, ant ateinančios viso-

svietinės parodos mieste St.Louis, 
Mo. terp kitko išstatys Suvieny
tą Valstiją žemlapį, kuris bus, tur
būt, didžiausias ant svieto: tasai 
milžiniškas žemlapis užims ruimą 
penkią akrą.

Pirko Voklet(J<U .50 kauiioliii.

Amerikos karės ministerija už- 
steliavo Vokietijoj ant .Amerikos 
kariumenės reikalą 50 naujausią 
kanuolią ir atsakantį daugumą 
joms amunicijos. Užsteliavimas 
jau atliktas ir atiduotas, kam rei
kia. Tas atsitikimas parodo, kad 
teip garsiai Amerikos laikraščią 
rekliamuojamos vietinės ginklą 
dirbtuvės ne dirba teip gerą gink
lą, kaip laikraščiai perstato, jeigu 
randas priverstas kreiptiesi prie 
svetimą dirbtuvių.

Pietiniu kraaztu tlrinet<Ua*.

JSan Francisco, Cal. Atkako 
čia iš Australijos angliškos laiyy- 

I nės leitenants Stackleton, tirinė- 
tojas pietiniu ledinią kraštą. 
Stackleton, ant garlaivio “Disco- 
very”, išplaukė iš Anglijos 16 d. 
lapkričio 1901 m. Trims expedi- 
cijos Sąnariams pasisekė prisigrieb
ti arčiau negu kam kitam iki šziol 
prje pietinio žemės poliaus. Šalčio 
tuose kraštuose buvo 50 žemiau 
zero. Tirinėtojai rado kalną eilę 
7000—9000 pėdą augŠčio; kalnai 
tie traukiasi ant 300 mylią toliau 
ir kaip tirinėtojai mena,tuose kraš
tuose turi būt pietinis žemės po-' 
liūs.

AUgMZ<-ZlHUNiAN bokMZtaM.

New York. ČianykŠtis Central 
geležinkelis, prie savo stacijos, pa
dirbs 770 pėdą augštą akmeninį 
bokštą. Bus tai augŠČiausias ak
meninis bokštas ant svieto. Rods 
Paryžiaus Eifelio bokštas yra ant 
230 pėdą augštesnis, bet jis ne ak
meninis, tik geležinis.

žmonių prigėrė.
Memphis, Tf.x. . Netoli Pecar 

Point, ant upės Mississippi dvi 
valtys su besikeliančiais nuo med
vilnės pliantaciją negrais darbi
ninkais apvirto. Iš besikeliančią 
16 ypatų prigėrė.

44 milijonai dollaru vlnzau*.
Washingtox, D. C. Pagal at

skaitą Suvienytą Valstiją iždo mi- 
nisterio, ant šią metą Amerikos 
randas surinko 44 milijonus dolię- 
rą daugiau, negu reikėjo ant už
dengimo išleidimą. Jeigu teip, tai 
priderėtą sumažinti mokesčius. 
Kamgi gyventojams mokėti dides
nius negu reikia mokesčius?

Maskotiazki *znip<tkai.

New York. Apšviesti čianykš- 
Čiai žydai paeinanti iš Maskolijos 
tvirtina, jog Suvienytose Valstijose 
yra 5000 maskoliško rando apmo
kamą šnipuką. Tie turi pranešti 
maskoliškam randui visokias ži
nias, ypač'gi apie darbus masko
lišką išeivią; perėminėti ją laiškus 
pas gimines, kad randas turėtą me- 
degą persekiojimui pasilikusią 
Maskolijoj išeivią giminią.

H 
Szalfioa.

Manchester, N. H. . Šitose ap
linkinėse 25 d. gegužio buvo dide
lės šalnos, kurios labai daug blė- 
dies pridirbo. Šalčio buvo 2 že
miau užšalimo ženklo. Stovinti 
vandens užsidengė ledo pluta. Pu
pas, žirnius, bulves ir visokias 
daržoves daugelyj vietą su visu nu
šalnojo.

Debetui praplyMzliuai.
E n n>, Okla. Siautė Čia 25 d. 

gegužio baisi audra su debesą pra- 
plyšimais, kas pagimdė tvaną. Už- 
tvinę vandens nunešė lengvesnes 
triobas ir visus krutančius gyven
toją turtus, išnaikino didelius plo
tus dirvą. Blėdį tą debesą pra- 
plyšimą padarytą skaito ant pusės 
milijono doliarią.

Ugnį kautynėse užgesino
Halifax, N. Y. Anglią kasty- 

nėse Glace Bay siautė gaisras per 
du mėnesiu; dabar vienog ugnis li
kosi užgesinta, kadangi mat pra
mušė nuo jurią olą į kastines ir 
jas su visu užliejo vandeniu. Ug
nis likosi užgesinta, bet reiks da
bar iš olą vandenį išsemti*, ant iš
sėmimo jo reiks ne mažai darbo 
pašvęsti.

Badau terp czlabuviu Alaakąj.

Į karės ministeriją Wasbingtone 
atėjo žinia apie vargą ir badą, kokį 
prigulinčioj Suvienytoms Valsti
joms Alaskos dalyj, kenčia čia
buviai indijonai ir eskimai. Di
džiausią vargą jie kenčia Nome 
apskrityj. 20 metą atgal, kada 
Alaska prigulėjo jau Suvienytoms 
Valstijoms, per vieną tik žiemą ant 
salos Šv. Lauryno nuo bado išmi
rė visi čiabuviai, 1400 galvą. Mat 
atkakę aukso jieškotojai paveržė 
nuo indijoną medžionės apskričius 
ir žmonės į badą įstūmė.

Juoda prananze.

Pina Bluff, Ark. Gyvenanti 
čia pusiau beproty.negrė,Eilėn Jef- 
ferson, apreiškė, buk ateinančią 
petnyčią bus su visti baisaus sūku
rio išnaikintas miestas Piqe Bluff. 
Kadangi Šitose aplinkinėse siautė 
sukurtai ir pereitą sanvaitę, tai gy
ventojai, lygiai negrai kaip ir 
baltveidžiai, įtikėjo negrės prana-

Šystai ir beveik visi apleido mies
tą, pasilikę atsiima pinigus iš ban
ką, kad prieš petnyčią su savo tur
tais spėtą iš čia išsinešdinti. Par* 
davinyčias jau uždarė.

Paczto skandalai

Washington, D. C. Pačto su
perintendentas A. W. Machen li
kosi suareštuotas, kadangi mat pa
sirodė, kad jis nuo visokią kontrak- 
torią priėmė kyšių 20000 dol. Mat 
augšti, turinti geras algas urėdnin- 
kai ima kyšius ne vien Maskolijoj, 
bet ir laisvoj Amerikoj, kur urėd- 
ninkai yra neva po tautos kontrole.

Audra.
26 6. gegužio tūluose kraštuose 

lovos, Nebraskos ir Missouri siau
tė audra ir sūkuriai; miestelis Bot- 
na beveik su visu likosi sūkurio 
išgriautas, išgriovė ir daugaplinki- 
nią farmą. Crestone sūkurys nuo 
jiamatą numetė 10 namą. Dau
giausiai nelaimią sūkuriai pagimdė 
miestelyj Elmo, Mo. Čia 19 ypa
tą sugriauto) masoną trioboj likosi 
užmuštą. Nebraskoj likosi už
muštą 20 ypatą.

Tvanai.

Dės Moines, Iowa. šitose ap
linkinėse užgimė tvanai. Daug 
namą mieste likosi vandens užlie
tą. Nors žmonės darbavosi prie 
sudrutinimo sulaikančią vandąnį 
pylimą, bet vandens pragraužė juos 

• ir užliejo 150 namą; gyventojai 
su vargu išsigelbėjo. Užtvinę 
vandens išgriovė ir tiltą.

Topeka, Kans. Šitos*- aplinki
nėse užgimė dideli tvanai, kurie 
užliejo didesnę dalį miesto. Ar 
tvanuose pražuvo daug žmonią, 
dar nežinia. 30 d. gegužio beveik 
su visu išdegė mirstasNorthTope- 
ka; laike gaisro pražuvo ir apie 150 
žmonią.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Birmingham, Ala. Ant South

ern geležinkelio susimušė du tru
kiai netoli nuo Bryan. Ala. Prie 
to vieno trūkio vedėjas ir 3 kiti 
geležinkelio tarnai likosi užmuš
ti.

Santa Barbara, Cal. Netoli 
Rancon, Cal. iššoko iš rėlią ]>asa- 
žierinis trūkis ir keturi vagonai nu
puolė nuo 40 pėdą augšto pylimo. 
Prie to 40 pasažierią likosi sun
kiai apkultą.

Newark, N. J. Ant Pensylva- 
nia geležinkelio, netoli VVanerby 
susimušė du tavoriniai trukiai. 
Prie to 3 vpatos likosi užmuštos. 
Kadangi vagoną griuvėsiai 
užsidegė, tai, ant išėmimo iš 
po griūvėsią vieno sunkiai sužeis
to, reikėjo jam ranką nukirsti.

Vėtra*
0 k lakom a City. Okia, Trr. 

Šitose aplinkinėse siautė baisi vėt
ra ir sūkuriai. Vėtros Šitose ap
linkinėse 200 namą likosi išgriau
tą.

Toledo, Oh. 27 d. gegužiu ši
tose aplinkinėse siautė baisi vėtra, 
kuri daug blėdies pridirbo. Vien 
Toledo; vėtros padarytą blėdį skai
to ant 1(MMXM) dol.

Gaisrai.

New York. Sudegė čia ant 
penkerią lubą namai pn. 306 \Vest 
135 str. Sudegė teiposgi moteriš
kė ir 3 jos vaiką.

Lacoma, N. H. Šitame mieste 
siautė didelis gaisras, kuris išnai
kino 100 triobą. 350 ypatą nete
ko pastogės. Blėdį ugnies pada
rytą skaito ant 350000 dol.

New York. Sudegė Čia naujas 
Fire Island hotelis. Blėdį gaisro 
padarytą skaito ant 200000 dol.

Racine, Wis. Pietinę šito mies
to dalį išnaikino gaisras. Blėdį jo 
padarytą'skaito ant 500000 dol.

Cantoo, Oh. Sudėgė Čia Dan- 
no dirbtuvės. Blždį gaisro pada
rytą skaito ant kelią šimtą tuks- 
tančią doliarią.

Philadelphia, Pa. Dirbtuvėse 
American Ice Co. siautė gaisras, 
kuris pridirbo blėdies ant 300000 
dol.

Explioa|joii.

Terre Hautk, Ind. Parako 
dirbtuvėse Fontanelej atsitiko 
smarki expliozija, kurios viena y- 
pata likosi ant vietos užmušta, o 4 
labai sunkiai, gal mirtinai sužeis
tos.

Blognemine, La. Lentą pio- 
vinyčioj Wilcoxe atsitiko baisi ga
rinio katilo expliozija, kurios 6 
darbininkai likosi ant vietos už
mušti.

* Pittsburg, Pa. Federal kas- 
tynėse Chartiers Coal & Coke Co. 
atsitiko gazo expliozija, kurios 4 
darbininkai likosi ant vietos už
mušti, sunkiai sužeistą yra daug.

uždaryti 63 dirbtuves ir 6000 dar
bininką neteks darbo. Išlavintą 
seabsą fabrikantai neras tiek, kad 
galėtą darbą varyti.

* Chicago, III. Didžiausios 
Chicagos skalbinyčios susitaikė 
suštraikuojančiais darbininkais nu
tiko pakelti ant tiek darbininką 
algas,ant kiek jie reikalavo. Štraiką 
todėl skalbinyčiose galima laikyti 
už pasibaigusį, kadangi paveikslą 
didesnių skalbinyČią turės sekti 
ir kitos.

* Franklin, Wash. Aplinki
nėse anglią kastynėse darbai eina 
gerai. Washingtono štete, mieste 
Scattir vra daugiau lietuvią. čia 
priviso^azyrninką, kurie saliu- 
nuose Šviežiai atvažiavusius ' trau
kia prie kazyrą, žinoma, iš gėry- 
mą arba iš pinįgą.

Kai.
* Boston, M asm. Susitvėrė 

čia paslapta draugystė, turinti už 
mierį prikalbįti pietinią Štetą negrUs 
persikelti į šiaurius, kur jie galės 
rasti darbą ant farmą ir kastynėse. 
Minėta draugystė berželio mėne
syj tiki partraukti į Bostoną 
negrą.

* Sandy Hill, N. Y. Darbi-

Ininkaj Union Bay Paper Co. pa
kelė štraiką todėl, kad superinten- 
1 dentas dirbtuvią atsisakė prašalin
ti nuo vietos verkmeisterį Plue, 
kuris įžeidė vieną darbininką.

II Philadelphia, Pa. Visi Čia- 
nykŠčiai fabriką darbininkai, iš vi
so 100000 žmonią, nuo jtanedėlio 
sutarė suštraikuoti, jeigu dirbtuvią 
savininkai ne sutiks ant ją reikala
vimą.

* Chicago* 111. 100 t»arzda-
skutinyčią vakarinėj miesto dalyj 
likosi uždarytą, kadangi prigulinti 

, prie unijos jiagelbininkai (takėlė 
štraiką. Jie reikalauja, kad dar- 
Itas trauktųsi tik iki M vai. vakare.

* Dvnkirk, N.Y. Čianykščio- 
se lokomotyvą dirbtuvėse susekė 
suokalbį italijoną darbininką, ku
rie buk sutarė užmušti dirbtuvią 
peYdėtinius. Visi italijonai darbi
ninkai likosi iŠ dirbtuvią prašalin
ti.

* Pittsbvrg, Pa. Kontrakto- 
riai Brick Contractors Association 
pagarsino, jog visus darbininkus 
paleidžia nuo darbo ant teip ilgai, 
kol nepasiltaigs mūrininką nesuti
kimai'

* Riykrdale, Pa. Kastynėse 
Cotinental Coal Co. apreiškė dar
bininkams. jog ją algas numažina 
ant 5%. Darbininkai ant to nesu
tiko ir paliovė dirbę.

* Chicago, III. 6000 darbi
ninką čianyksčią galviją pioviny- 
čią likosi pakeltos algos ir (tertai 
rengiamas štraikas likosi prašalin
tas.

* Newark, N. J. Harrisono 
dirbtuvės*- (takėlė štraiką mašiną 
sustatytojai.Jie reikalauja po >2.75 
už dienos darbą vietoj >2.6(1.

5 St. Levis, M<». 400 arklią 
prižiūrėtoją pareikalavo didesnią 
algą; jeigu reikalavimas nebus iš
pildytas, jie nutarė štraikuoti.

St. Lovis, Mo. ČianykŠčiai 
geležinkelią frachtą iŠkrovėjai (ta
kėlė štraiką. Suštraikavo it* frach
tą išvažiotojai.

McKkesport, Pa. Rengiasi Čia 
pastatyti už vieną milijoną doliarią 
didelę dirbtuvę, kurioje ras darbą- 
keli tūkstančiai darbininką.

Laivą iškrovėjai Graham& Mor
ton Co. gaus nuo dabar po >2.40 
už 9 darbo valandas.

9 Nf.w York. Beveik pusė 
Štraikavusią geležies darbininką 
sugrįžo prie darbo.

* Thurmond, W.Va. Šitose 
aplinkinėse štraikuoja angleka- 
šiai.

Isz darbo lauko.
1 Philadelphia, Pa. Divoną 

audėjai pareikalavo pakėlimo algą. 
Kadangi susivažiavę fabrikantai 
nutarė ją nepakelti,, tai darbinin
kai nutarė suštraikuoti nuo d. ber
želio. Užgimus štraikams, atseis

bininką kongreso į Nyderlandus. 
Paaiškinus visus tuos^itrįs reikalus, ' 
visi Kliubo sanariai sutiko ir pa
skyrė iŠ kasos Kliubo !6 dol., dalin
dami juos į trįs dalis:į!2 dol. ant 
moksląeivią, 2 dol. ant nupirkimo 
Rambynkalnio ir 2 duji, ant kelio
nės kaštą musą delegatui į Nyder
landus ant Terptautišjco kongreso. 
Už delegatą Kliubas skyria Drą 
Šliupą. Pinįgus siunčiame į 
“Lietuvos” redakciją (jie pakvi
tuoti pereitame “Lietuvos” nume- 
ryj), Taigi mat musn miesto lie
tuviai ne miega; butij! gerai, kad 
musą paveiksią sektą1 ir lietuviai 
tą kolioniją, kur ją yra dešimtį ar
ba šimtą kartą daugiau, o tąsyk 
mums ne trūktą pinįgą ant visokią 
tautišką reikalą; žinoma, kur lie
tuvią yra daugiau, tcB ir auką ga
lėtą daugiau sudėti.

P. Vaičiulaitis.
•

Iš Lawrence<Ma88.
Su darbais eina Čia prastai, y- 

pač lietuvią daug yra be darbo, 
kadangi Visos dirbtuvės, kur dirbo 
lietuviai, sustojo. Vieni lietuviai 
išvažinėjo kitur darl>0 ('ieškoti, ki
ti laukia ant vietos, tik nežinia, ar 
sulauks Čia prasidedant darbams. 
Sustojus darbams, matai daliar vi
sur mus'ą brolių, ją |>įlni šaitanai; 
mat neturėdami ką . veikti, nori 
nors laiką linksmai praleisti., Ne
trūksta ir kitokią pasilinksminimą 
kaip antai: vestuvių knkŠtyrrą,tik 
garla, kad ant tokią susiėjimą ne 
moka mūsiškiai žmoniškai užsilai
kyti, todėl paprastai 
paskui eina pas sū 
patenka ne mažai lit 
tą.

•24 d. gegužio buvo Čia vestuvės. 
Kadangi gėrymą ne truko, tai ve- 
selninkai, pasigėrę, gerai apsidau
žė, trįs karžygiai gulėjo, be žado 
ant grindą, o sienos ir grindys l?u- 
vo krauju 'aptaškytos. Vakare 
dėdės vaikščiojo po įlietuvią stu- 
l>as ir jieškojo kaltininką. Kaip 
girdėt, muštynės ant Šeimynišką 
apvaikščiojimą pasitaiko ne tik 
Lawrence, bet ir kitose lietuvią 
a (įgyventose vietoaeLl Kas tame 
kaltas, sunku pasakyti; greičiau 
musą brolią tamsumas ir negalėji
mas atskirti gero nuo blogo.* 
Lavrrencc kalba, buk čia lietuviai 
negražiai elgiasi tod^l, kad nėra 
kunįgo, kuris juos gero (išmokytą; 
bet kodėl mušti nės ir ' kitokį ne
gražus dariai ne išnyksta ten, kur 
yra kunįgas ir kur lietuviai kas ne- 
dėldienį girdi lietuvišką pamokslą? 
Rodosi, kad skaitymas gerą knįgą 
ir laikraščią ant žmogių turi dides
nę įtekmę n*.gu kpnįgo pamokslai, 
kadangi Škaitanti laikraščius ne 
mėgsta muštynių, jai mėgsta dau
giausiai tie, kurie nieiko ne skaito, 
nors (įamokslą retai apleidžia. 
Taigi, kad išnaikinti peiktinus mu
sų brolių papročius, rodosi, kunį- 
gams per pamokslus priderėtą ra
ginti žmonis prie skaitymo laik
raščių ir knygų. Tuom tarpu 
daugumas musą kunįgą ne tik to 
ne daro, bet visokiais gazdinimais 
draudžia skaityti. Kokią sėklą sė
ja,tokius ir vaisius renka*.

č lanykŠčiai lietuviai laukia da
bar pašventinimo bažnyčios. Žmo
nės tiki, kad atkakęs kunįgas j»a- 
trauks visus prie apšvietimo, o 
apsišvietę,lietuviai nrsi|M*š, kadan
gi supras, kad toki darbai ne pri
tinka šiek tiek apsišvietusiam. 
Kasžin vienog ar kunįgui rūpės 
žmonią apšvietimas? Gal ir čia 
atkakęs kunįgas, kaip daro ir ki
tur, rūpinsis ne apieį žmonią ap
švietimą, bet apie savo lobį ir ge
rovę, o tas ne visada reikalauja 
apšvietimo parapiįoną.

L>wrcncenas.
■ . . j?Mums rodosi, jeigti kunigai nesi

rūpina apie žmonią apšvietimą, 
tai tuom priderėtą užsiimti ne ku-

18Z 
Lietnviszkn dirvų.

Iš Toluca, III.
Lietuvią yra čia ne daug, vos 

58 vpatos iš viso, bet su tautiškais 
darbais, ypač gi su aukoms ant 
tautišką reikalą jie užpakalyj pa
lieka tokias lietuviškas kolionijas, 
kur lietuvią yra dešimtį kartą dau
giau. Tolucos lietuviai pirmiau
siai aukavo ant kunįgo Burbos pa
minklo, ant Paryžiaus parodos; 
ant kankintinią aukavo po kelis 
kartus. No. 19 “Lietuvos” buvo 
pagarsintos iš Toluco aukos nuo 
19 kuopos Susivienyjimo Lietuvią 
Amerikoj ant naudos kankintinią, 
prie ko buvo išreikštos viltys, kad 
ir ČianykŠtis Neprigulmingas Poli
tiškas Kliubas ne pasiliks užpaka
lyj ir teipjau pasirodys su savo au
koms jeigu ne ant kankintinią, tai 
ant kitokią reikalą. Teip ir atsi
tiko. lįj d. gegužio atsibuvo su
sirinkimas Lietuviško Neprigul- 
mingo Kliubo. Pasibaigus ap
svarstymui Kliubo reikalą, p. Vai
čiulaitis perskaitė patilpusią Nr.19 
“Lietuvos” korespondenciją iŠ 
Toluca, kurioje buvo paraginimas 
Kliubo aukauti jeigu ne ant kan
kintinią, tai ant nupirkimo Ram
bynkalnio, ant sušelpimo musą 
moksląeivią arba ant išsiuntimo 
delegato ant Terptautiško Dar

susipeša, o 
Ižią, kuriam 
UviŠką cen-

doriai Birutes draugybės,pritariant 
smuikoriams, po Vadovyste P- 
Eremino,linksmino svečiu, puikio- 
mis lietuviškoms meliodtjoms iki 
vėlybai nakčiai. Deklemavo 
jaunos delegates lietuvaites mergi
nos iš Waterbury Conn. KalMto- 
jais buvo suvažiavę delegatai: r. 
Mikolaini. iš Plymouth, Pa., J- 
Kozakevičia iš Pittston, Pa., M. 
Valentanavičia iš Soranton, Pa., 
žiuponė Šlitfpiene iš Philadelphia, 
Pa., žiuponė Kaminskienė iš Bos
ton, Mass., J. TareiU iš Waterbu- 
ry, Conn. ir Dr. J. Š tapąs iš Phi
ladelphia, Pa. Užėmus vietą sei- 
mo vedėjui p. Mikolainiui, Lietu
vos Suną draugystė padovanojo 
seimui grąžą puikiai padabintą gy
vą rožią vainiką. Kalbėtojai sa\ o 
kalliose aiškino garbingą Lietuvos 
praeitį; nupuolimą musą brolią 
protiškai; apie musą skriaudikus, 
ir šiądieninį lietuvią atsibudimą. 
Svetainė, kur atsibuvo iškilmingas
XVIII seimo apvaiklčiojimas, bu
vo jiapuošta musą tautiškoms, ir 
Suvienytą Valstiją v^lavoms; teip- 
gi j>aveikslais didžių Lietavos ku
nigaikščių ir kitą žymesnių vyrų. 
Viduryje scenos žibėjo elekriški 
žiburiai sudedant! žodžius: ,,Lai 
gyvuoja XVIII seimas Susivieny
jimo Lietuvią Amerikoje“. 22 d. 
gegužio dramatiška S. Daukanto 
draugystė atlošė dramą Mindau- 
gis Lietuvos karaliui.” Už gabu
mą- aktorius galima vien pagirti, 
ypatingai atsižymėjo aktorišku ta
lentu Mindaugis Lietuvos karalius, 
Ragnyte, jo motina neregė, Hei- 
denrich kryžiokas, Popiežiaus pa
siuntinys. 23 d. gegužio atsibuvo 
balius (puotą*, kur dvi vietines 
tautiškos draugystės: Lietuvos sū
nų ir Lietuviškos jaunuomenės, 
teipgi draugystė D. L. K. Algirdžio 
iš Jersey City pribuvo į svetainę 
in corjMjre; Pribuvus minėtoms 
draugystėms, jų viršininkai laike 
prakalbas, ir ant garbės X\ III 
seimo ir S. L. A. nurėke po tris 
kartus hura! Publikos per 
visus trįs vakarus buvo vidutinei. 
Apart vietinių lietuvią ir suvažia
vusią delegatų, svečių atsilankė iš 
Shenandoah, Pa. iš Philadelphia, 
Pa. ir \Vaterbury, Conn. Laike 
seimo tapo aplaikyta su gerais lin
kėjimais 8! telegrama. Svarbesni 
seimo nutarimai yra sekanti: 1) 
paskirta iš surinktą auką: >146.(10 
ant išleidimo pirmutinių uždėtoją 
“Aušros” paveiksląr. 2) 75.00 ei
nantiems į mokslą (JŠią auką nutar
ta siųsti “Aušros” draugystei) 3) 
>25.00 pasiuntiniui ant darbininką 
kongreso 1904 m. 25.00 kankin- 
tiniams ir >9.00 pavargusiam mu
sų raštininkui ViŠtaliui. Ant atei
nančią metų tapo išrinkti Sekanti 
viršininkai: J. Tareila iŠ Waterbu- 
ry.Conn. prezidentų V. Ambraze- 
vičia iŠNeuark, N. J .j-vice-preziden- 
tu; T. Astramskas iš Philadelphia, 
Pa.- sekretorium;T,Paukštis išPit- 
tston.Pa. — kasiertam. Ateinantis
XIX seimas atsibus Shenandoah 
Pa. Turiu dar pridurti, jog seimas 
nutarė atjeŠkot kunigų paglemžtą 
S. L. A. turtą aift XVI seimo 
Wilkes Barre,Pa., įr teipgi užginti 
vartoti Stuivienyįimui Rymo Ka
taliką Čarteri ir žymę < peČetį 1 Su
sivienyjimo Lietuvių Amerikoje.

J. Svetis. 
I '

Iš Chloro,III.
24 d. Gegužio neva lietuviŠkai- 

lenkiška draugystė “Unija Lubel- 
ska”, Pulaskio hal«ij, pn. 800 Ash
land avė., parengė teatrą; duota 
buvo drama p.a. “KosciuŠko pod 
Roclawicami”, žinoma lenkiškai. 
Juoką buvo iki valiai (kaip gi tai? 
dramos parengtos he ant juokini- 
mo, ant to yra komedijos, farsos ir 
tt. Rd.), visoj halėj žmonės net 
Čiaudėjo nuo juokui (turbut klau
sytojai ne suprato, kaip reikia 
veikalo, arba aktoriai ne gerai lo-

nigams. Niekam nekalbinant, 
juk Šiądien nesuprantanti apŠvie- 
mo naudos jo nesigriebs, ir kalbi
nanti turi būt pasirengę, kad ją 
prikalbinėjimai, ne išsyk išduos 
vaisius; miegančią ir nesu
prantančią negalim? iš syk į 
Šviesą patraukti. Porą metą at
gal, atmename, Lawrencę bu
vo geriau; jeigu šiądien yra nie
kiau, tai tas galėjo atsitikti tik per 
tai, kad prie gero ' nebuvo kam 
kalbinti. j Rd.

Iš Brooklynb, N.Y.
21, 22 ir 28 d. gegužio čia atsi

buvo 18-tas mėtinis, seimas Susiv. 
Liet. Am. ant sales :Palacė Hali. 
Pasiuntinių nuo kuopą ir draugys
čių iš yvairią vietų pribuvo 72. 
Seimą atidarė “Sus.“ prezidentas 
p. Valentanavičia su trumpa pra
kalba, paaiškindams > apie S. L. A. 
bėgį. Po atidarymui seimo ir pri
ėmimui pasiuntinių mandatą tapo 
rinkti viršininkai: Vedėju seimo 
tapo išrinktas P. Mikolainis iš 
Plymouth, Pa.; raštininku - J. 2e- 
mantauckas iš Watek*bury, Conn.; 
pagelbininku-J.Šulskis išBrook- 
lyn, N. Y. XVIII seimas ištikro 
buvo ramus, ir vienas iš atsižymė
jusią iškelmėje. Pradėjus pirmą 
sesiją, vietinė Lietuvės Suną drau
gystė per pasiuntinį p. Milerį pri
siuntė dailiai papuoštą D. L. K. 
Vytauto paveikslą. Vakare, 21 d. 
gegužio, atsilaikė koncertas — dai
nos, prakalbos ir deklęmacijos.Gie-

suomenė tamsi, eina atbulai: ji, 
per savo nesupratimą greičiau pri
taria piktai darančiam, negu ragi- 
nančiam prie gero. Geidžianti 
gero tankiai būva paniekinti ir 
persekiojami, kankinami, kaip tai 
geriausiai rodo mums Christaus Ii- 
kimas, kuris skelbė meilę terp sa
vo vientaučių, lygybę terp žmonių 
lygiai turtingą kaip ir varguolių. 
Už tokį mokslą, kurį mes šiądien 
garbiname, nors retai pildome, 
Christus likosi ant kryžiaus pri
kaltas ir tai tik prie pagelbos tau
tiečių judošią, išdavėjų. Tokių 
judošių ne trūksta ir terp lietuvių 
lygiai senoj tėvynėj, kaip ir Ame
rikoj. Tokie įudošiai ne tik (>ats 
nieko neveikia, nieko neaukauja 
ant musų tautos labo, bet įsireižę, 
trukdo darbus kitą, išjuokia liesi- 
darbuojanČius ir mylinčius savo 
tautą ir tėvynę.

Tarp Scrantono lietuvią mažai 
yra mylinčią tėvynę ir suprantan
čią musų tautos reikalus. Jeigu 
jiems užsimeni apie reikalą aukų 
ant musą kankintinią, už platini
mą lietuvišką raštą ištremtą iš tė
vynės į Siberiją, tai ne tik kad ne 
nori nieko aukauti, bet atsiranda 
toki,kurie,jeigu įmanytą,aukaujan
čius Šaukšte vandens paskandytą. 
Argi ilgai pas mus viešpataus toki 
nesusipratimai, persėkioįimžs gero 
ir naudingo? Kelkimės iš miego ir 
griebkimės jau sykį prie darbo, 
stokime visi į eiles dirbančių ant 
riiusų tautos ir tėvynės labo! Šelp
kime musų kankitinius, už gerus 
darbus maskolių persekiojamus; 
Šelpkime musų moksląeivius, nes 
jie, baigę mokšlą, savo darbais 
šimteropai atlvgįs savo tautai.

Pereitą sanvaitę, ant krikštynų 
dukters Antano Butkaus, susirinkę 
sudėjo >1.90 < Aukautoją vardai ir 
ją aukos buvo pagarsintos perei* 
tame “Lietuvos” numeryj. "Rd). 
Pinįgai t*e perduoti į “Lietuvos” 
redakciją. Skiriame juos ant nau
dos “Aušros Dr-tės”, užsiiman
čios Šelpimu besimokinančios jau
nuomenės.

J. K.
■ *

šė. Rd.). IŠ šalies žiūrinčiam iš
rodė, lyg kad vien lenkai buvo ant 
teatro, kadangi svetimą kalbą ne 
buvo girdėt, visur Čiauškėjo len
kiškai; kaip kur buvo galima iš
girsti dar lietuviškai kalbančius — 
tie buvo tai lietuviai laikanti savę 
už lenkus’ir nesuprantanti skirtu
mo terp lenko ir lietuvio, kurie 
niekina savo tautą ir kalbą, ne 
skaito nė jokią lietuvišką raštą. 
Parengusi teatrą draugystė tik var
dą turi “Polsko-Litevska”. Gal 
terp sąnarių ir yra koks lietuvis 
įsimaišęs, bet terp viršininką nėra
nė vieno lietuvio, visi lenkai, nie
kinanti lietuvius. Kamgi mums 
glaustiesi prie lenką ir ją organi
zaciją? Ar gi mes negalime pri
stoti prie lietuviškos organizacijos, 
kaip antai prie “Susipienyjimo”, 
kur nėra svetimą, todėl lietuvią 
nieks ne skriaus? Yra ir daugiau 
lietuvišką draugysčių, kur visi 
lietuviai privalo glaustiesi, o ne 
prie svetimtaučią skriaudžiančių 
lietuvius. Reikia niekinti tuos 
lietuvius, kurie niekina savo tau
tą, niekina jos organizacijas, o lai
kosi skverno svetimą.

J ovaltas.

Iš Scrunton, Pa.
Mes randame raštuose, jog kiek

vienas geras darbas ne iš syk ran
da paramą visuomenės: juo visuo
menė apŠviestesnė, juo geriau at
skiria blogą nuo gero darbo, ir 
greičiau paremia gerą; jeigu gi vi-

Nauji rasztai,
Biuletina* MietaMzirdy stea 

Darbo gelbėti dunziAM aplebttaa 
<*zyM*zluJe. Iszeinąi* kas try s me
nesiai. ItMKIm. Vž pirmą bertai* 
ni sziu metu. Chapelle-Montll- 
geon. 24 pu»l.

Tel|»a Čia pirmiausiai žinios apie 3 
darbus pereitą metą. Toliau eina 1 
eilutės p. a. Metnarė. Mėnesinė j 
atskaita, iŠ kurios matyt, kad su- 
rinkta tiek pinįgą, krfd už juos at
laikyta: 26457 ndiŠias už visas ap- - 
leistas dūšias, 2(m'7 už apleistas du- f 
Šias kunigą ir 3 už kareivių dūšias. į 
IŠ to reikia manyti, kad daugiau- I 
šiai apleistą ir kenčiančią yra kum- ■ 
gą dūšią, kadangi, pagal ją skait- | 
lią, daugiausiai atlaikyta mišių. J 
Toliau eina eilės, paskui pasakai- S 
tės, yėl eilės, Žybuokla. Kondi- » 
cijos ant apturėjimo atlaidą, vėl 
eiles ir keli maži straipsneliai. 
Apie vertę straipsnelių tegul kal
ba kunigai, kadangi mes tikėjimiŠ- 
kaiš dalykais neužsiimame. < Kalba 
vienog ir rašyba ne biauri, net ge
resnė už kalbą tūlą musą.laikraščių.

Litanija 8zvencziau*i<» Panos 
.Montlige«>iio už dUKzia* CzyM-ztu- 
je apieiNtaM. ChApelIe-Montli- 
geon. ItMKlm.

Apart litanijos ir trumpos mal- j 
dėlės čia daugiau nieko nėra. Beje, 
pabaigoj yra įstatai draugystės j 
gelbėjimo dūšią čysčiuj esančią.

Moky klojo Szventuju ir Di' 
džiu Krikarx*sionlu. Chapelle— 
Montiigeon. 19O3m. 13 pu»d. 1

Telpa čia keli dvasiški j‘a moki- 4
nimai, liet ir tai visiems žinomi; | 
nieko naujo šitoj knygutėj nėra.

N o vena už DukzIam czyscztiije 
apleista* N. Blanebet'o. La Cha- 
iielle-Monttlgeon. 19O3m. 16
pusi.

Draugija Atlyrininio Darbas 
gvįlieti diiNzia* czyscziųje aplebH 
tas. Insteigta Chapeiie—Moiitli- 
geon, Prancūzijoj, Departamen* 
te Orne. Su daleldtniu J. M. 
Tregaro, Kcez’o vyakupo. Cha- 
lielle—.MonUigeon. 24 pusi

Yra tai aprašymas draugystės J 
mierią ir jos naudingumo. Iš to J 
matome, kad auka už atlaikymų '.J 
amžiną* apie amžinumą nieks negal 
spręsti,nes nieks ne gal žinoti,kaip , 
ilgai laikysis pati draugystė ir ar 
dūšios amžinai reikalaus mišią) < 
mišią kas metą kaštuoja 40 rublių I 
arba 20 dol.

Nauji iszradimai.
t Londone didesniuose priva- 

tiŠkuose namuose, teatruose, hote- 
liuose ant laikymo švarumo ir iš-
vnlymo dulkią iš gyvenimų pradė
jo vartoti ypatiŠką prietaisą, suge
riančią lygiai nuo sieną, grindų, 
mebelią, drabužių visas dulkes ir 
tai ne vien nuo paviršiaus, bet ir
iš giliai. Nauja prietaisa išvalo 
nuo dulkią daug geriau gyvenimus 
negu šlavimas, prie valymo ne ky
la nė jokios dulkės, kaip tai yra 
prie šlavimo. Laikymas švarumo 
ir saugojimas nuo dulkių gyvenimų 
su nauja prietaisa atseina daug 
pigiau, kadangi reikalauja daug 
mažiau darbo.

*t Marburgo (Vokietijoj) gydy
tojas D-ras Pere tvirtina, jog bičių 
įgilimas gydo aštrų reumatizmą 
sąnarių: jis sako, jog tas vaistas 
prie bandymą išdavė kuo geriau
sius vaisius 500 atsitikimą. Bi
tinis gydosi nuo reumatizmo ir 
Lietuvoj žmonės be daktarą rodos.

T



Isz visur.
i| ^Peterburge suareštavo du cie- 

cof4kos Kvardijotoficfera, Grigor- 
jdjir Malostoya už j>rigulėjimą 
pjjepi'revoliucijohferių partijos. 

J Vadžios mat perėmė šitų oticierų 
laiškus, iš kurių dažinojo daug 
rtvdliucijonierių j paslapčių. Gri- 
gojit v pas auditą tiriaėtoją prisi
pažino, jog jis laike laidotuvių už- 
mušįlo ministerio Sipiagino buvo 
pąsiyvngęs užmušti j>erdėtinį Šta- 

J ‘ įįjįriŠko sinodo Pobiedonoscevą, 
bet pamatęs šitą seną, viena koja 
stovinti kapuose žmogų, ne dryso 
savo tnferių iŠpildytį. Molostov 
buvo pasirengęs užmušti* kftą 
augltą urėdninką, l>et ir tam pas
kutinėj valandoj Jpirittuko drąsos. 
jeig|irevoliucijoaieriška pro- 

nda turi pasekėjus ir terp cie- 
us gvardijos pficferų, tai ma

li sostas ant ne tvirtų stovi
tų. Gvardija buvo svarbiau

siu apgynėju carų ir jų sostų. ,

ii Voronežo gubernijoj, Masko- 
lijoj, užgimė darbininkų maištai: 
10000 štraikuojančių darbininkų 
ėmė juose dalyvumą. 
kierių likosi išmėtyti 
niųriški atsišaukimai.

rodome ant to, kad stovime augŠ- 
čiau už nuožmius žmogėdžius. Kur 
yra nuožmi, tikrai nuožmi? Ar 
tie, kurie veda kares ant to, kad 
suvaldyti pergalėtus, ar tie, kurie 
mušasi tik todėl, kad užmušti prie-

ant

Terp štrai- 
reybliucijo- 
Gubema to

rius pareikalavo kariumeuės
suvaldymo darbininkų.

i --------------------
II Profesorius Grabam Bell, iš

radėjas telefonų, tvirtina, jog ne
užilgo padirbs lekiančią mašiną, 
su kurios pagelba žmonės iš tikro 
galės lakioti ant oro kaip paukš
čiai. Bandavones atliktos su mo- 
diliu buvo pasekmingos.

co
M

II Porte Cherbourg, Prancūzijoj, 
perkūnas trenkė į trįs netoli viens 
kito stovinčius povandeninius tor
pedinius laivus kariškos prancū
ziškos laivynės ir uždegė torpedas. 
Užgimusios nuo to expliozijos li
kosi išgriauti visi trįs laivai.

| Į-Laike paskutinių automobilių 
lenktynių terp Parvžiaus ir Madri- 

. do daug atomobilistų ir pašalinių : 
likori pervfažiuotų. ir užmuštų arba

i ‘ pavijingai sužeistų. Automobi- j 
Ristai Barrow ir Marcei Renault li-

- kosi užmušti. Amerikoniukas au
tomobilistas Humes, dalyvaujantis 

H laąBlynėsej.sulužo su savo'automo-
biliii ir pasiliko ant kelio- Išviso 
taikė tų lenktynių -6 ypatos likosi 
užnfuštos, 2 mirtinai sužeistos, 10 
yra sunkiai sužeistų.. Nors automo- 

Į: btlteai ir protestuoja, bet Prancu- | 
zijot randas ant visų kelių uždrau
dė rengti lenktynes;: ir Išpanijos 
randas uždraudė automobilistams

i tąsu.toiiau pradėtus lenktynes Iš- 
;• panijos pusėj. j1 j! "

f t Spalių mėnesyj šių metų Ber 
f lynę atsibus terptautiŠki koncertai, 

ant kurių bus muzikų delegatai iš 
' viscf crvilizvioto svieto: profesorius 

Stikman Kelley iši Vaje universite- 
'to tojus Amerikos; reprezentantu; 
CMo^iHe Choillard bus delegatu

• Prancūzijos, Edvardas Grięg —
Skapdinavijos; Rimsk'y Korsakov

7— Maskolijos, Tortunini — Itali
jos; Mackenzie —■ Anglijos. I A-

part Šitų, ant tų koncertų užprašy
ti žymesni muzikąi iš visų civili- 
zupfų kraštų ii mpzikališkos drau
gystės

II Pietinėj Italijoj davėsi jausti 
smarkus žemės drebėjimai, smar
kiausi buvo miestuose Benevento 
ir Salemo, kur daug namų likosi 
pagadytų. Drauge su žemės dre
bėjimais buvo smarki vėtra, kuri 
išnaikino javus ant laukų.

11 Peterburge likosi suareštuotas 
korespondentas Londono laikraš
čio “Times” ir išvežtas į užrube- 
žius Maskolijos už platinimą ne
teisingų žinių apie Maskoliją. Už
tarimas angliško ambasadoriaus 
nieko negelbėjo.

||- Poznaniaus provincijoj, netoli 
Dembno, besikeliant per upę War- 
tą 45 mokyklų vaikams, ant upės 
vidurio apvirto valtis ir joje buvę 
supuolė į vandenį; 12 vaikų ir pats 
savininkas prigėrė, kitus 
pasisekė išgelbėti.

vaikus

|| Vokiški kolionistai 
Vengrijoj, kurie buvo turtingiau
siais Vengrijos gyventojais, nega
lėdami pakelti nuolatai didinamų 
mokesčių ant viešpatystės reikalų, 
pulkais apleidžia Vengriją ir ke
liauja į Ameriką.

Banatr,

|| Mieste Magdeburge, Vokieti
joj, moteris siuvėjo Bartiko, .ka
dangi vyras jos sirgo, o namieje 
nebuvo ką valgyti,, papiovė 4 me
tų dukterį, o vienų metų sūnų pri
girdė vandens viedre.

ll Du maskoliai, broliai Arsene- 
vai, apsiėmė apkeliauti į vienus 
metus aplink žemę ant verbliudo ir 
tai be pinigų. Uždirbti ant kelio- 

L nes reikalų, jie pąsižada muzika. 
| Jei^u į metus atliks kelionę, gaus 

jie 200000 rubl. Žmonija, nė mok
slas iš Arsenievų kelionės nė jokios 
naudos ne sulauks, o jiems teip di
delius pinigus siujo turtingi mas
koliai, nežinanti ant ko pinįgus 
mėtyti, nors Maskplijoj yra daugy
bė badu mirštančia-varguolių.

H Paryžiaus laikraščiai paduoda 
žinią apie vieną moteriškę, gyve
nančią netoli StQuentin, kuri, sy
kį užmigusi, miegojo 20 metų, o 
dabar galutinai pabudo ir gyvena 
normališkai, miega tik naktyj.

|| Ant salos Martinique vulkanas 
Pelee vėl pradėjo mėtyti ugnį, ak
menis ir karštus pelenus. Gyven* 
tojai šiaurinės dalies bėga į salos 
kraštus kuo toliausiai nuo vulka
no.

Pešte, 
jaunas 

Belą 
nuo 
vie-

II Vengrijos sostapylėj 
-^ritokratiškamt kGube 

vengriškas aristokratas - 
Just h išlošė kazyroms
kita - aristokratų per
ną naktį 2700000 kronų. Tiek iš
lošti musų kazirninkai negal, ka
dangi ueturi turtingų partnerių. 
Vengrijos aristokratai milijonus 

, pcakazyruoja, o kaimiečiai vargą, 
- tankiai net badą, kenčia.

II Europos prekėjai ir fabrikan
tai sutvėrė lygą ant kovos su Su
vienytų Valstijų neišpasakytai di
deliais muitais ir neteisingu 
budu apskaitymo prekių svetimų 
tavorų.

II Vienas iš karierių belgiško 
tautiško banko, atsinešė į banką 
portfeilį su 210000 frankų. Ant jo 
užpuolė gerai apsirėdęs vyriškis, 
paveržė portfeilį ii • su pinįgais 
stengėsi pabėgti.. I Ant šauksmo 
vienog kasieriaus automatiškai už
sidarė visos banko durys ir tokiu 
budu plėšikas atsirado, siųstuose. 
JuOm pasirodė anglijonas Brovjn.

—
II Ant gubernatoriaus Algiero 

(prancūziškų valdybų šiaurinėj 
Afrikos) jenerolo Jouberto,'važi
nėjančio po pietinius šitų valdybų 
aprikiečius, netoli Tignig užpuolė 
ginkluoti arą)>ai. Susirėmime 13 
gubernatoriaus kareivių likos 'pa
šautą. Užpuolikus vienog pasise
kė numušti. • Įi

' U' Kanadoj baisus sausmetis. 
Valdžios provincijos Ontario nu
tarė pabandyti^ ar su pagelba ka- 
nuolių šūvių ne bus galima lytų 
pagimdyti.

Ii Per pirmus 4 mėnesius į Kana
dą atkako 40672 ateiviai, o tame 
skaitliuje 13770 iš Suvienytų Val
stijų. Į Suvienytas Valstijas per 
tą laiką atkako 297070 ateivių.

11 Ant Britiško kanalo susimušė 
angliškas garlaivys “Haddersfield” 
su norvegišku “Uto”. - Pirmuti
nis paskendo. Prie to prigėrė 22 
išeiviai iš Austrijos ir Italijos.

|| Chinuose, provincijoj Kvang- 
Si, badas platinasi vis labiaus; kas 
dieną nuo bado miršta po kelis 
tūkstančius chiniečių.

i Azijatiškoj Turkijoj, Armeni-i 
jojį mieste Melazgherd, 29 d. ba
landžio siautė baisus žemės drebė
jimai, kurie išgriovė visą miestą. 
Laike tų žemės drebėjimų pražu
vo 2000 žmonių, o terp jų 700 ar- 
meniečių ir visi garnizono karei
viai. Aplinkiniuose kaimuose 400 
namų likosi sugriautų.

|| Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Cbili, mieste Iquique apsireiškė a- 
zijatiŠkas maras. Buvo jau čia 10 
apsirgimų ir 6 mirtys.

II Priešais Island Bay, ant New- 
foundlando, prigėrė 4 jurininkai 
laivo “Perless” ir 14 jurininkų neži
nomo vardo vokiško laivo.

II Metinė vertė Anglijos prekys- 
toa šiteip persi stato: prekysta Ap- 

. glijos smsvetimais kraštais siekė 
71183800^ svarų sterlingų, su an- 

. gliŠkoms kolionijoms 237098000 
svarų sterlingų; prekysta Anglijos 
kolionijų su svetimais kraštais 
254342000 sv.sterlingų,išviso 1203- 
2* 8000 sv. sterlingu arba $6016391- 
600. ; Tli

|| Mieste Amtas, laike vestuvių 
kareivių kazarmėse užgimė gaiš- 

Oras. Prie to 3 ypatos sudegė, 
27 likosi pavojingai sužeistoj.

|| Mieste Jokahamoj, Japonijoj, 
apsireiškė azijatiškas maras. Pa
simirė čia dvi ypatos nuo maro.

Anie maži kareiviai martuojanti 
yra paaukauti mirčiai teip kaip a- 
vinai, kuriuos mėsininkas varo 
vieškeliu. Puls ant lauko su per
skelta galva khrdo, arba kulkos 
perverta krutinę. O jie yra jauni 
žmonės, kurie galėtų dirbti, pro
dukuoti, būti naudingais. Tėvai 
jų seni, vargšai, jų motinos, kurias 
per dvidešimtį metų mylėjo ir go
dojo, dasižinos į pusmetį arba į 
metus, jog vaikas, jog sūnūs už
augintas su tokioms aukoms ir 
vargu, su tokia meile, likosi įmes
tas į duobę kaij) jmstipęs Šuo,kada 
jį sudraskė granatai, kada jį sumy
niojo nagos arklių užpuolusių rai
telių. Kodėl motinai užmušė sū
nelį, jos paskutinę viltį, jos gyvy
bę? Nežino. Kodėl nežino ?r

Artistas savo amate, genius mo
kėjime užmušinėti, vokiškas jene- 
rotas Moltke, vieną kartą pas jį 
atsiųstai deputacijai sandaros 
draugų atsakė: "Karė yra šventa, 
karė yra dievišku padavadvjimu; ji 
yra vienu iš išsiviešpatavusių tie
sų Šio svieto; sudrutina žmogaus 
dvasioj visus didelius jausmus,kaip 
teisingumą, altruizmą, dorą, drą
są, vienu žodžiu sulaiko žmonis 
nuo pa&krndimo bjauriausiame 
materijalizme.”

Taigi suvarymas į bandas.Jcetu- 
rių Šimtų tūkstančių žmonių, mar- 
šavimas be atilsio per dieną ir 
naktį, nieko ne misiyti, nieko 
ne apsvarstyti, nieko ne skai
tyti, niekam naudingu ne būti, 
puti nešvarume, miegoti balose, 
gyventi be mislies kaip gyvu
liai, plėšti miestus, deginti kai
mus, naikinti tautas — tai va
dinasi “kad ne paskęsti bjauriau
siame materijalizme”. Susitikti 
su $ulku kitų žmonių, mestiesi 
ant jų, pralieti jūres kraujo, mai
šyti ant didelių plotų šmotus su
draskytų kūnų su |H*ršlapusioms 
žemėms, krauti pylimus iŠ negyvė
lių, nustoti rankos arba kojos, ar
ba susiskaldyti galvą, išleisti dva
sią kur ant lauko, kada tame laike 
seni tėvai, moteris ir maži vaikai 
miršta nuo bado — tai vadinasi 
kad ne paskęsti bjauriausiame ma
terializme”.

Karžygiai yra jirakeikimu žmo
nijos. Kovojame su gamta, prieš 
tamsybę, kovojame su visokių 
mįslių stabdymais neduodančiais 
musų vargingą gyvenimą j>adaryti 
geresniu. Žmonės, mokslinčiai, 
geradėjai aukauja savo darbą, 
įieško kelių kaij> pagelbėti savo 
broliams, paremti juos prie j>ageri- 
nimo likimo. Krauja į vieną krūvą 
su teip gražiu siekiu išradimus; 
pakelia žmonių dvasią, platina ru- 
bežius pažinimo, suteikia kiekvie
ną dieną žmogaus protui naujas 
žinias, aukauja savo tėvynei gero
vės pajiegą.

Štai ateina karė ir į pusę metų 
yx>nai jenerolai pavertė į pelenus 
vaisius dvidešimties metų darbo, 
kantrybės ir geniaus.

Tas vadinasi: “kad ne jiaskęsti 
bjauriausiame materijalizme”.

Matėme pats karę. Buvome 
liudininkais, kaip žmopės pastojo 
bestijoms, kaip pasiutime užmuši- 
nėjo iš baimės, ant pasigyrimo. 
Tąšyk tięsų ne būvą,nyksta {pajau
timas teisingumo. Matėme, kaip 
sušaudinėjo nekaltus žmonis {pa
imtus ant ulyČios, nužiūrėtus buk 
buvo bailus. Matėme, kaip šaudė 
į pririštus prie durų savo fKpnų Šu
nis vien ant išbandymo naujo re
volverio. Matėme, kaip ant pasi
linksminimo, be jokios kitos prie
žasties, šaudė kartačiais į ramiai 
besiganančias karves, kad tik gir
dėti šūvių balsus,kad nors kiek {pa
sijuokti.

Tas vadinasi: “kad ne paskęsti 
bjauriausiame materijalizme”.

įsiveržti į svetimą kraštą, kur 
žmogus gina savo namus, deginti 
triobas neturinčių duonos varguo
lių, sudaužyti arba išvežti namų 
mebelius, išgerti rastą kelnorėj vy
ną, gėdinti pagautas ant ulyčios 
moteris, apversti į paraką šaudy
mui milijonus pinįgų ir palikti 
vargą, epidemijas, tai vadinasi 
“kad ne paskęsti bjauriausiame 
materijalizme”. Kame parodė 
protą karių vedėjai, karžygiai? 
Niekame. Ką išrado? Kanuoles 
ir karabinus. Tai ir viskas.

Ar išradėjas paprasto karuko, 
išmislyjęs praktišką idėją pridėjimo 
rato prie abiejų lankų neužsipelnė 
prieš žmoniją labiau už išradėjus 
naujausių tvirtynių?

Pagal lenkų nuomones, geras 
laikraštis turi pirmiausiai rymoti 
ant pamato gryno teisingumo ir 
tolerancijos. Kiekvienas juk su
pranta, kad laikraštis platinantis 
melą, vis tiek su kokiais mieriais, 
užsiimantis vietoj darodymų, ko- 
liojimus ypatų, vietoj kritikos, yra 
vodingas, o tą derančių laikraščių 
ir pas mus ne trūksta. Apart to 
rasta už reikalingą godoti kitų 
moksliškus, tikėjimiŠkus, politiš
kus ir draugijinius persitikrinimus. 
Tą pripažįsta ir dabar geresni laik
raščiai, ne pripažįsta vien visokios 
veislės fanatikai, kurie kovoja su 
laikraščiais turinčiais kitokius per
sitikrinimus ne išrodymais klaidin
gumo kitokių nuomonių, ne su pa
gelba kritikos, bet insinuacijoms, 
kokių teisingumą, jeigu reiktų, ne
įstengtų darodyti.

Visi susirinkę pripažino, kad po
lemizuoti teip, kaip polemizuoja 
daugelis lenkiškų laikraščių ne ga
lima (ne pritinka ne teip polemi
zuoti, kaip daro ir tūli musų laik
raščiai.). Reikia perleisti per 
kritiką darbus priešininkų, bet 
kritika turi būt logiška ir moks
liška: ne galima kovoti pasinaudo
jant iš apšmeižimų ir insinuacijų 
ypatų.

Prietikiuose su kunįgais nutarta 
neužkabinėti tikėjimo, bet pačius 
kunįgus laikyti kaipo įprastus 
žmonės, kurie teipjau turi atsakyti 
už peiktinus ir pagirtinus darbus, 
kaip ir ne kunįgai; patarta kovoti 
su jais visur, kur jie pasinaudoja iš 
tikėjimo ant atsieklmo nieko su ti
kėjimu ne turinčių mierių. 
negalima dėl kokių nors 
niekinti kunįgus nuolatai,
viską, ką jie daro, nors darytų ge
rai. Tokio siundymo žmonių 
dvasiŠkijos susirinkę lenkiški 
daktoriai ne pagyrė, kadangi 
prastai siundymai ne išduoda 
kių vaisių, kokių sidndytojai
kė, tankiau išduoda visai priešin
gus vaisius.

Politiškuose reikaluos** nuomo
nės buvo padalintos, nutarta vien 
remti lenkus kandidatus, vis 
tiek prie kokios partijos jie priguli, 
žinoma, jeigu kandidatai žinomi 
yra kaipo teisingi ir ganėtinai ap
šviesti.

Nutarta reikalauti, kad parapi
nės lenkiškos mokyklos duotų be
simokinantiems tiek mokslo ką ir 
publiškos; jeigu to duoti ne gali, 
tai |>arapi)inės mokyklos visai ne
reikalingos (ir lietuviškos parapiji
nės mokyklos ne gali lygintiesi su 
publiškoms mokykloms).

DarbininkiškuoŠe reikaluose 
tarta remti darbininkus ypač 
darbininkiškas unijas.

Draugysczin Reikalai

Seliuaa ir prakalbo*.
Ketvirtas seimas Susivienijimo Lietu

viu Laisvamaniu atsibus Waterburyj, 
Conn., nedelioj 7 d. birželio, 1008 mete, 
Turu svetainei*, ant Jeffereon gatvės, 
ant ko kvieczia delegatus kuoekallhn- 
ginusiai susivaiiuotl. Kam laitas pave
lija, teiksis pribūti subatoje, 8 d. birželio 
nes tas vakaras bus paasvenstas prakal
boms, dekliamsoijoms ir tautisskoms 
dainoms. Todėl ant to vakaro kviocsia- 
me visus geros valios Tautieeziul ir Tau
tietes su ju azelmy nelems. Prakaldos 
prasidės 7.30 vai. vakare ant Coneordia 
sales, pn 305 liauk gatvėn

Kurios kuopus siuns savo delegatus, 
teiksis mums pirm laiko per laisska apie 
tai praneasli ant adreso: V. 8. Zubrlckas 
P. O. Cox 910, VVaterbury, Conn. Dele
gatai atvažiavę in Waterbury, teiksis 
užeiti pas p. J. Danisevlcziu pn, 4 Dray-
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verte D-nu Bįncevk-sia.

III. Akmenys ir Žemės.

Teip antai yra kalkiniai krintalai 
krintalizuotaB

ir yra 
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pa- 
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Jauni Lietuviai, Raszy kltee!
Nedalioj, 7 d. sėjos, 1903, Jaunu Ame- 

rikos Lietuviu Pasilinksminimu TCliu- 
bas laikyt tavo m tortini susirinkimą, 
salėja po nr. 3400 Auburn Avė., pirma 
valanda po pietų. Norinti pristoti te
gul slsissaukia laike susirinkimu po 
virst minėtu adresu Inslojimat 13.00. 
mėnesines 50c Prigulinliejie visados 
turi draugus ir ju pagelba reikale? Kliu- 
bat kas ularninkas susirenka virst mi
nėto] vietoj ant gimnastikų, mokinimo- 
sl stok t i ir kitokiu pasilinksminimu 
Tiktai doriausi lietuviai yra priimami.

Jonas Bagdiiunaa, Sek r 
931 33 r d Si 

rikniukai.
Cbicago. Dr-leSz. Antano ture* savo 

pikninka nedelioj, 7 Birželio, Bergman’s 
Grove darže, Hiverside. Iii. Prasidės 8 
vai. ryto, Inženga 25c porai. Daržas 
gražus, pilnas uksmelu medžiu, šiokiu 
platforma su pastoge. Grajys pirmos 
khaaos munka,taipgi bus boliu "gemai”. 
Imkite Metropolitan elevalori iki 48avė. 
isz ten La Grange Streeikanus iki dar
žui. Visus liietuvius ir lietuvaites nir- 
dingai kvieczia. . Komitetas

Cbicago. Dr-ta Karaliaus Dovido, 
turės savo pikninka dėdelio j 14 Birželio, 
Rcisalg's Grove darže. Kiverside. 111. 
Prasidės 8 vai. ryto. Inženga 25c. porai. 
BelssigsJ >rovė daržas lapo padidintas ant 
10 akru, taksi pagerinu, saukiu platfor
ma anllOOU puru su pastoge ir užleidžia- 
momis sienom ta tai vėliai, sūpuokles, 
Mbo*iing alley * ir tl. Bus lenktines ir 
laimėtojai gaus dovanas. Munka net 
iss Paryžiaus. Visus lietuvius i^ lietu- 
vaitos užkviecsis Komi totas

Vietines Žinios.

nu
gi

Paįie8Zko|iiuai.
ta j tesakau Frteo Murzuskio, Kauno 

gub.. Raseinių pav., kaimo Prapinu. Jo 
tevaa ir dMe Ubai norėtu *u juom ausi- 
iieom.

Chriatoph Morofaki,
3314 Bitmark M . SL Louia. Mo. 
(5-6)

Pajieazkau Marijono* Iv ana užkaitės, 
Kaunu gub , Tsitziu pav., Kretingos pa- 
rap , kaimu Ptkininku, gyveno Bostone 
Ji pati ar kas kitas teiksią duoti 
ant adresn:

Ignacas Gaudutis.
71 8. 37 St.. Pttteburg. Pa

tini*

S Beįeituose metuse Anglija par
sigabeno svetimų tavorų už 521- 
99019b svarų sterlingų; savo gi ta
borų išgabeno tik už 347864268 
sv»r. ster. Tokiu budu sveti
miems pateko 870000000 dol. ang
liukų pinigų ir tai per vienus metus. 
Jeigu teip eis toliau, Anglija turi 
nusibankn»tyti.

Kare.
Paraše? Guy de M supaisant.

Kada tik aš pamisliju apie žodį 
“karė”, apima manę baimė, kaipi 
kad kas man pasakytų apie baisy
bes inkvizicijos, apie daigtus, ku
rie likoąi toli užpakalyj ir seniai 
jau pasibaigė. Matau prieš savę 
ką ten biauraus, baisaus, nenatu- 
rališko.

'Kada kalbame apie žmogėdžius, 
tai su pasigerėjimu šypsomės ir

Koks laikraštis reikalin
gas.

Cbicagoj, lenkiškame kasine 
susirinko įtekmingesni lenkai ir 
redaktoriai ant apkalbėjimo, koks 
lenkiškas laikraštis reikalingas. 
Kadangi ir musų laikraščiai reika
lauja pagerinimų, todėl ne vienam 
bus naudinga žinoti, kokių patai
symų lenkiški redaktoriai reikalau
ja-

— Saliune pn. 453 N. Canal str., 
kur gyvena ir daug lietuvių, koksai 
Fr. Jerinovič susijK-Šė su savo 
vientaučiais. Kadangi ant užbai
gimo nesutikimų kumščios pasiro
dė neužtenkančiu argumentu, tai 
nesutinkanti, ant geresnio perti- 
krinimo, išsitraukė peilius. Viena 
ypata likosi labai jvavojingai su- 
piaustyta ir daktarai neturi didelės 
vilties ant išgijimo: apart to dar 
dvi ypitos, lenkai ar lietuviai, li
kosi teiposgi sunkei sužeisti. Ant 
perskyrimo besipešančių reikėjo 
šaukti (Miliciją.

— Namuose pn. 740 W. 18 str. 
pas našlę lenkę,Marę Švrdulskienę 
buvo ant boardo jos vientautis Fr. 
Lewinski, kuris, parėjęs girtas na
mon pereitos nedėlios dieną, su- 
sipiko su savo jiasjiadine; j>a* 
griebęs prosą, drožė gaspadinei 
su juom į galvą ir primušė*. 
Lewinskį iŠ namų išvijo pa
kilę iš lovų Švedulskirnės sūnūs, 
bet primuštą moteriškę reikėjo ga
benti į ligonbutį. Daktarai rado, 
kad nuo sudavimo suskilo kauka- 
lis; todėl jie neturi didelės vilties, 
kad sumušta moteriškė galėtų iš
gyti. Lewinskio iki šiol nesugavo.

— Panedėlio dieną Chicagoj at
sibuvo rinkimas sudžių; tą dieną 
uždaryti buvo saliunai, kas ne vie
nam negalinčiam be gėrymų apsei- 
ti galėjo nepatikti, bet reikia pri
prasti; tegul bent rinkimų dienose 
žmonės mažiau girtuokliauja.

— Namuose pn. 3727 Cotage 
Grove avė rado neygvus: 65 metų 
JonąDisch ir jo pačią. Palicija 
tvirtina, jog abudu nusinuodino, 
bet dėl kokių priežasčių tą padarė, 
nežinia.

— Pirmą Sekminių dieną, ant 
kertės 48ave. ir Division str. likosi 
pašventinta gydinyčia šv. Onos 
džiova sergantiems.

— Pereitos subatos dieną buvo 
amerikoniška šventė puošimo ka
pų. Chicagos kapines 
100000 žmonių.

PajiMikau Jooo Zavistausko lai 
mo Trumpaliaaktu ir Vincento S Lauk e- 
v les taus m Stcunbagalvaa. abu Punsko 
paraj* Suvaiko gub. Jie palys ar kas 
kitas teiksis duoti tinę ant adraeo 

Jos. ZavisUuskaa, 
Box 308. WestHU«, III.

Pajicakau Petru Tamassauska gyve
nusio (ittaburg. Pa. Jis pate ar kas ki
tas teisia tise ant adreso

Mikola* Bauža.
5314 8. Bhersaan 8t. Cbicago, UI.

Pajiesikau Pairo M seno, iss kaimo 
Sviliu. VVabalninku parep.. Kauno gub , 
gyveno Clevelaod. O. Jisai pate arkas 
kitas teiksis duoti tina ant adreso:

M. Jokubena, 
505 Lorain 8t., Cleveland, O.

Pajieaakau savo brolio, Antano Vai- 
CMkauskio. Kauno gub., Baiauliu pav , 
Veraaniu parap. kaimo Dargiu. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti tise ant 
ndrano:

Krank Vaicseknuakis, 
Bos 114 8o. Glastonbury. Conn.

Pnjlnnskau savo asvogeriu.Tnmonaiaus 
ir Jooo Peiruconiu. Suvalkų gub.. Kal
varijon pkV . Rnudianio gtn . kaimo 
Vingranu. Jie patys ar kas kitas leik-

kai-

Vincent Revula.
1000 Blackston »l , Jacktoo. Mlch.

Paiteukau Juotapo Balnio, (Jia vadi
nasi Millar), Kauno gub.. Raaelniu pavM 
Naujamieaczio parap., kaimo Dulkiu- 
kin, gyveno Eiport, Pa. Jia pala ar 
kas kitas teiksitea dūli fine ant adreso:

Anlon Shiksnus,
258 River st. Pi t te ton. Pa.

Pajieazkau Kn. Franciszkaus G ūgio, 
kurs pereita rudeni buvo atvaiiavesRn 
Chicaga, ašį gavau jam nuo Retavo 
klebono keletą szvenstu daigtu. Teipgi 
pajieazkau Kazimiero- Kuc«ynsk*o. isz 
kaimo Kaupu, gyveno Chicagoj, ir Jono 
Frajeno isz miestelio Tverų, abu Kauno 
gub. Jie ptlys ar kas kitas teiksis duo
ti line aut adreso:

Charles Stochus, 
684 8o. (Mnal et. Chicago, UI.

Pajieazkau savo brolio Jurgio Degu- 
czio, isz kaimo llgakiemio, Fredos gn., 
Marijampolės pav., Suvalkų gub., gy
veno Cbicago. Jis pate ar kas kitas 
teiksis duoti iins ant adreso:

Juozas Degutis
147 Caoalport avė. Chicago. 111.

ežia

atlankė

K <8 negavo?
Kas negavo musų katalo

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

A. Olszewski,
924 83-rd. 8t., Cbicago,Ilk 

Station 60.

Chicago. Gegužio 26 pasimirė 
Juozapas Krukavlcaia 30 metu jauni
kaitis. Paėjo iaz Kauno gub., Hzaaiiliu 
pav., iaz kaimo Prasscziu. Chicagoje 
pergyveno 8 melus. □ Laidotuves atsibu
vo 29 gegužio. Apveiidos Dievo bazny- 
czioje, kasztais jo broliu.

J. Petroezius, graborlus.

Birželio 1, pasimirė 17 menesiu kūdi
kis, Jonas Kulperta iss tėvu Julijono ir 
Juzės Kulperlu, gyvenaneziu po nume
riu l>0 Liberty St. Laidotuves atsibu
vo Apveizdos Dievo bažnyczioje 2 d. 
Birželio. Gimdytojai sudeda szirdinga 
aeziu visiems emusiems laidotuvėse da- 
lyvuma. J. Petroszius, graborius.

Gegužio31 pasimirė 16 menesiu duktė 
Juosapo Sandargo, ryvenanezio po nr. 
12 8 BĮ ai r 8L Iszkilmingai laido
tuves atsibuvo 1 Birželio Apveizdos Die
vo bažnyczioj ir gimdytojai sudeda sslr- 
dinga aesiu risima emusiems laidotuvė
se dalyvuma.

Jonas Petroszius, Graborius, 
168 W. 18. t h St.

titnaginiai kriHtalai. 
yra tankiai randamas 
pavidale didelės jėties 
galvos (pv. 98). Kal
kių angliarugštinės 
druskos kristalai (pv. 
99) jokios yĮiatingos 
vertės neturi. Buvo 
toksatsitikimas: Vieną 
dieną ateina pas manę 
vargšas žmogelis, kaimie 
dama iš džiaugsmo, pat 
radęs deimantų kasyklai. Pasirodė vienog, 
kad Jo deimantai buvo ųe kas kitas, kaip tik 
yįiatingo budo kalkiniai; kristalai, jiasislėpę 
didelio akmens oloj. Kkda aš jam pasakiau, 
kuomi ištikro yra rastaš jo turtas, žmogelis 
begalo nusiminė ir visai {nenorėjo man tikėti, 
pakol aš, ant galo, ne pradėjau su savo }>ei- 
luku jo deimantus braigioti. Tąsyk tik jis 
suprato savo apsirikimą ir tuščią džiaugsmą.

Akyviausias iš visųJkristalinių kalkinių 
uolų yra baltasis ir dailiįs stovylų marmoras 
(pv. 100). Šio marmoro nulaužtas šmotelis 
yra visai panašus į cukraus šmotelį, 
tikro, lygiai kaip cukruj, šis marmoras 
deda iš smulkutėlių kristalų, aukšliai 
savęs susijungusių.

Titnaginiai kristalai yra labai brangina
mi dėlei jų kietumo: 
jie yra teip kieti, kad 
lengvai braižioja stik
lą, prie to visai ne at
šimpa. Su kalkiniais 
kristalais to negalima 
daryti, kadangi jie yra 
minkšti.

Vienas iš j*a pras
čiausių yra putnaga* 
arba uolinis kristalas 
(pv. 101), kurį kartais 
randa susikristalizavu
sį į didelį, kaip žmogaus galva, gabalą.

Kiti, rečiau randami kristalai, daug pui
kesnės išžiuros ir daug kietesni už putnagą, 
Imsi tai ko tik mažuose kristaluose. Jie yra 
brangus todėl, kad nedaug ir ne visur žmonės 
gali jų rasti, ir tik didtturčiai jais pasipuo
šia. Juos vadiname todėl brangakmeniais: 
rubynai (raudoni), safyrais mėlyni), smarag
dai topazo i (geltoni!), ametistai (violeti 
niai).

Pirm negu pereisimu prie svarbesnių da
lykų. norėčiau da papasakoti jums šį-tą apie 
deimantus (pv. 102).

Deimantai yra puikiausi iš visų kristalų, 
su jų žibėjimu negali lygintis joks kitas kris
talas, o podraug jie yra kiečiausi: su deimantu 
gali pjaustyti stiklą ir1 daryti ąsav 
įbraižiojimus ant kitų kristalų. 
Deimantas yra ne tik puikiausias 
iš puikiausių kristalas, ; bet ir 
brangiausias. Už sveriantį 15 
gramų deimantą moka ne mažiau 
kaip du tūkstančiu rublių. O 
vienog deimantas nėra akmuo; 
jis visai neturi savyje toluų che
miškų yįtatybių, kokios! randasi 
kituose mineraluose. Deimantas yra tai su
sikristalizavęs grynas karbonas arba, lietuviš
kai išreiškiant, grynos an^lys.Yn. tai stebėti
nas ir beveik neįtikėtinas dalykas, o vienog 
teip ištikro yra. , Arčiau su tuom aĮieijiažin- 
sime, kada pradėsime mokytis chemijos.

98. Gipio Pv.9». Kalki-
ikrlntnlte niai krlatalai.

ietis, ir, beveik svaig- 
sąkoja man, kad jis

Ir iš
HUHl- 
tarp

įnori n* zto-
Pv 101. M ilti
ni tk u uolinis 
kristalas. Pa- 
ryžiaua Jar
dui dea Plau-

Pv.lOŽ. Priemo- 
niikai aptašyti 
deimantai. Dei
mantas yra try
niui susikristali
zavę* karbonas.

Pv. 106. Gr arto nkevel- 
draitutide Ja Ii pulnago, 
laukiu.o špato ir mikoa

A/ritų jus teipjau esate matę. Tūlose 
šalyse jūrių vandens iš- 
plauja Į pakraščius daugy
bę mikos dulkių, kurias 
renka ir pardavinėja po 
vardu auksinių dulkių, lūs 
d nikes, kai-kuriose raštiny- 
čiose, pa naudoja j uod yloms 
sugerti, ažuottam tikrai
padarytos, juodytas sugeriančios, popieros. 
Kartais vėl m i ką randa dideliuose |>e r mato
muose lapuose, ir tūlose šalyse panaudoja 
juos langams, vietoj stiklo. Kadangi mika 
ugnies karščio nesibijo, tai ją vartoja teipgi 
pečių durims.

Laukinis špatas (pv. 106) turi teipjau n^ 
menką svarbą. Tankiai jis išsidėsto ir sutru
pa į dulkes. Dulkes lytaus vanduo suplauja 
ir padaro iš jų teip vadinamą kaoliną, iš ku
rio dirba porcelėninius indus. Kaolinas yra 
tai gryniausio pavidalo molis.

Daug yra uolų, daugiau ar mažiau iš
našių į granitą. Tarp tų geriausiai pažįstame 
porfyrių, susidedantį iš laukinio špato krista
lų, įsodintų į dailią laukinio špato medegą, ir , 
bazaltą (pv. 107), susidedantį iš vulkauiškų 
medegų.

Pv. 100. taukinio fcpnio šmoteliai. Pv,107. Bazalto šmote
liai.

Tokia Badu ikiAiol spėjome peržiūrėti 
BvarbiaiiHias uolas ir akmenis,— kietus, minkš
tus, kristalinius ir kitokius. Pereisime da
bar prie peržiūrėjimo kitokių, žemėse randa 
mų. medegų, būtinai: metalų ir anglių.

9. Metalai ir Anglys. Metalus papras
tai randame |>avidale naugių. tai yra sumai
šytus su kitokioms medegoms. Nors nauges 
pasitąiko rasti ir ant žemės paviršiaus, bet 
tankiausiai jos randasi žemės gilumose, ant 
jų išgavimo prisieina kasti gilias olas. Že
mėse nauges yra susidėstę gyslomis (pv. 108), 
todėl kasant jas, kalnakasys išrausia labai il
gus požeminius urvus.

Pv. 108 Žemės sluujrsuiuoe** Pv. 1(9. Skalus skeveldra su 
juodu brūkšniu paženklinta atsimušusiu ant jos pajiatčio 

uaugių gysla. lapu.

Kartais pasitaiko, kad užlaikančios sa
vyje nauges uolos nuo šalčių ir lytaus 
suskįla. sutrupa, vandens srovės trupinius 
nuplauja, nuneša šalin, o metalai, būdami 
daug sunkesniais už uolų medegas. nupuola į 
gilesniam duobes ir ramesnius užkampius ir 
čia pasilieka. Tai ir yra priežastis, kodėl 
auksų tankiausiai randa senų, išnykošių upių 
vagose, kaip lygiai ir tūlose dabartinėse upė
se ir kanaluose.

Anglys yra tai liekanomis milžiniškų gi
rių. kurios likosi palaidotos žemėse ir čia per 
tukstančių-tukstan- 
čius metu būdamos, 
suakmenėjo. Tos 
girios. j>a prastai .su
sidėjo iš milžiniškų 
Įiaparčių (pv.109) ir 
tūlų, inaž-daug mu
sų eglėms giminin
gų, medžių. Kad iš
gauti anglis iš že
mės, reikia kasti dideles ix>žemines olas, il
gus urvus, kuriuos mes anglių kastynėmis 
(pv. 110). vadiname. Darbas anglių kauty
nėse yra labai pavojingas, ne kartų uolos ir 
puolančios iš viršaus žemės užgula šimtus 
darbininkų, kartais vėl susirinkę gazai už- 
troskina arba, eksplioduodami. užmuša dau
gybę žmonių.

Durpės yra tai da ne palaidotos žemės gi; 
I urnose ir ne spėję suakmenėti jaunos anglys. 
Da galima pažinti ir augmenis, iš kokių dur
elės susideda.

Pv. 116. Anglių kactynfis.

Pv. 1<18. Druakin? (telkė. ii kurios iAgaunama druska

Tuo tarpu neužmirškite vieno dalyko, 
būtinai, kad deimantą galima sudeginti lygiai 
teip. kaip kad anglį, tam tikslui reikalingas 
yra tik didesnis karštis.

Viri viršui minėti kristalai, teisybė, yra 
labai puikus ir brangus,bet nauda iš jų men
ka. Priešingai yra su kjitais, daug prastes
niais ir pigesniais kristalais, kurie musų gy
venime turi neišpasakytai didelę naudų ir 
vertę. Tokiais antai yrą druska, kurių mes 
kasdien savo virtuvėse vartojame.

Daugybę druskos išgauname iš teip va
dinamų druskinių |>elkių (pv. 103), išdžiovi
nant iš jų sūrų jūrių 
vandenį. Bet tai da 
ne vienatinis šaltinis, 
iš kurio mes tų savo 
neatbūtinų reikmenį 
semiame. Yra dideli 
plotai žemės, kurios 
viduriuose randame 
susikristalizavusias 
milžiniškas druskos 
masas (pv. 104). Že
mėse randamų druskų vadiname akmenine 
druska.

Svarbiausiomis druskos kastynėmis yra 
Vieliikos kastynės, Galiciijoj. Čionai, apie 
600 pėdų po žeme, išraustos jau yra nuo ke
liolikos verstų ilgio olos, ; dirba Jose po kelio- 
likų šimtų darbininkų.

8. Kristališkos uolos. Kristalai ne vi
sada yra vieni sau, nesusijungę su kitais mi
neralais. Kartais jie yrą susirinkę į dideles 
krūvas ir tveria milžiniškus akmenis ir net 
uolas.

Granitas (pv. 105), kurį mes kiekvienas 
gerai pažįstame, susideda iš susijungusių 
tarp savęs trijų kristalo pavidalų, būtinai: 
putnago, apie kurį jau mes šnekėjome, lauki
nio špato ir mikos.

Pvj 104. Akmenin?! druskos 
kasyklos.

UOLOS.
Kalkiniai akmens, molis, skalos ir titna

giniai akmens, kaip jau matėme, nėra teip, 
be jokios tvarkos, tarp savęs susimaišę žemė
je. ant kurios mes vaikščiojame.

Čia vienog turiu jums priminti tai. kad 
vardu uola mineralogai apkrikštijo ne vien 
akmenines tnedegas. kurias mes paprastai 
uoloms vadiname, bet teipgi visas susisrieju- 
sias minerališkas medegas, iš kurių musų že
mės pluta susideda. nežiūrint ant to, ar jos 
butų minkštos kaip molis, trapios kaip krei
da, arba kietos kaip titnagas.

10. Paskutinėje savo ekskursijoj mes tu 
rėjome progą apžiūrėti šalę kalvos iškapotą . 
akmenyčią. Gal 
atmenate, ten aš 
rodžiau jums že
mutinę jos dalį 
(pv. 111, a), kur 
žemės sluogsnis 
susideda iš kalki
nių akmenų, pa
prastai kalkakme
niais vadinamų. 
Viršui to, paro
džiau jums sluogsnį molio (pv. 111, b), iš ku
rio dirba plytas, čerpes ir tt. Galiaus, ant 
pat viršaus, buvo sluogsnis piėskų (pv. 111, 
c), tarp kurių maišėsi plikakmeuiai, lygiai to
ki, kokius jus galite rasti upių pakriaušiuo- 
se.

Pv. 111. Atvira akmenyčia: a, kal
kinio akmens sluogams; b, molio 

sluogsnis; e, pieskų sluogsnis.

Taigi ta musų kaimyniška kalva suside
da iš trijų sluogsnių: sluogsnio kalkinis uo
los, sluogsnio molinės uolos ir sluogsnio pieš- 
kinis žemes.

11. Sluogsniai. Andais, esant mums 
akmeuyčioj, aš parodžiau jums, kad akmenų 
etukiai yra susikrovę ant kits kito labai regu- 
liariškai, rodosi, lyg koks milžinas butų juos 
atsargiai vieną ant kito sukrovęs. Šen ir ten . 
rodžiau jums horizontališkas juostas, atidali
nančias akmenų sluogsnius vieną nuo kito,

(Toliaus bus.)

d.



Aukos ant Kanklutinin.
Abi susiirinkimo Dr-tea D. L. K. Kels- 

tuczio, -BfcUtimore, Md. surinkta ir 
prisiųsta per L. Gavli

• j | ‘ Buvo
Pasiustų Maskolijon vile-..

nam kankintiniu50rubhįi ....
Liko

65.12
6424.52
429.64

...26.68
6402.96

Grane! Opening!
* Ghicago Subatoj ir nedelioj 6 ir 7 

Birželio atsibus atidarymas naujo šaita
no po nr. 565 So. Canal st., todėl visus 
pažinstamus lietuvius užpraszau ant tos 

. dienos pribūti, nes bus puikus balius;
musikantai grajis visokius szokius, o 
pribuvę steeziai galės lyg soeziai pasi
linksmins.
Juozapas Nagailis ir Adomas Mažrimas, 

565 8o. Ganai st. Chicago, III.

Gnsnd Openhig!
Atidaręs caųja Sali u na darau balių jo 

inkurtuvlų, subatoj ir nedelioj, 6 ir 7 
Birželio, aat kurio gralys gera muzika 
ir linksniu* susirinkusius sveczius. To
dėl visus aplinkinius i f pažysta mus kvie- 
ežiu atsilankyti, o busite gražiai priimti.

Andriejus Aliukas.
3157 8. Halsted St| Chicago.

Dovanai per visa Menesi!
fcl.OO dovanosime kožnam musu kostumeriui, 
kuria pirks apredalua musu krautuvėje ilgyje szio 
menesio Birželio. lazkirpkit ui apgarsinima ir atai- 
neazkit au savim laike szio menesio.

Vyriszki gražus grynai vilnoniai siutai, iszTweeds 
Kaszmieru, naminio darbo. Niekur ne parsiduoda 

*10 ir *12: •*?.. $7.50 «« $8.50

Mano aptiekąje randant GEK1AVH1 L1ETUVINZKI DAKTAIŽAL
Gydo visokias slaptingas Ir uisisenejusias litras

P RAS KAZJMJSRAS BUTKCVJCZJA 
specialistas moters ir valka llzu Priima ligosiąs kasdien nuo J iki <1 vai p<> plelu Pas man. sau
site: Tikras Palangos Trejas devyuerss. Asssrt s Bromo Bilssuis. indsntl kt»<>ll .lutes Ir blsuoziu 
gedima. Ateikite ar raszyklte itetuvlsskal ant adraao: APTIKKA M AG IBI RU FORMACIJOJ.

D. GIACZO,
4556 8. Ashland Avo. terp 45 ir 46-toa ul.

FOTOGRAFIJOS

Pigiai ant pardavime namas su totu 
vieloje lietuviu apgyventoje, terp dau
gybes fabriku. NamasDruimususzto- 
reliu keružiu, cigaru ir tabako. Vardas 
visas apiverias.prieszak.is kasztanais isz- 
sodylas. Priežastis pardavimo, mote- 
nszkes liga, kuri yra priversta važiuoti 
gydytis.

A. Su k u rakis. 1414 Wentworth avė., 
Chicago Heigbu, ilk

Pigiai ant pardavimo! geras lieluvisz 
kas saltanas, lietuviu apgyventoje vie
toje.' Savininkas perkasau kita vieta 
todėl szi bizni parduoda. Atsiszaukile 
pas Izidorių Joveisza. 
650 8. Canal St. Chicago.

Pigiai ant pardavimo arklys.
gy"su visu užkinkimu. Atsiszaukit pas 
K. Kabeli, 1193So. Oakjley avė.,

(5—6) Chicago

Pigiai parsiduoda gera buezerne ir 
groserne lietuviu apgyventoje vietoje. 
Dssiiinokite “Lietuvos“ redakcijoj.

Farina aut pardavimo.
80 akru (arma geroj vietoj, terp lietu

viu: 30 akru po plugu. 10 akru iszpuve 
kelmai, 4Qakru miszkak; 8 akrai užsėti 
ruginis, 2 kviecziais. Stuba „fratne”, 
kluonas ir tvartas isz rastu. Saulinis su 
*26 pėdu pu m pa gylio, siekianezia in 
stpillis. per tai vanduo tyras ir skanus. 
Nuo Thorpo-H mylios, nuo geležinkelio 
H mylios, 2 mylios in turiu fabriką, 1 
mylia in svieto fabriką, kalnu nei kloniu 
nėra. Preke62800.00. Kaszykite pas:

Joseph SheblaK. Thorp, NVis.

ir “Bug-

AR NORI?
Ar nori geru ir naudingu knygų? Jei 

teip, tai dabai gali pasirinkti kokiu nori 
■ isz '.‘Lietuvos naujausiai iszleistu>knygu.

Jei nori mokintis angiiszkos kalbos, 
tai nusipirk “Žodyną lietuvtakoM 
ir angliszkos kalbu.”

Jei nori dasižinoti koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki A menkoje joj, Afrikoj, Austrą- 

* lijo; ir ant visokiu poniaresiszsimecziu- 
siu salų, nori žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti'‘ju paveikaus, 
kaip jie iszrodo, ka jie veikia, kokia 
kalba vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie tikėjimo (vienos), 

.nuo kada ir nuo ko kurio tikėjimą per- 
eme. kokiosjubažnyczios.kokioediev- 
maldystes ir žodžiu sakant nori dasižino
ti visa žmonių.istorija, tai nusipirk kny
ga “Etimologija", o joje viską rasi.

Jei nori dasižinoti monu ir burtu pa- 
slaptis,kokiu bud u juos magikai padaro, 

.tai nusipirk knyga “Ptalaptys magi
jos bei Spiritizmo”, u isz jos viską 
foilfįitafį

Jei nori dasižinoti apie gamtos moks
lus, tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
reiszkimai sviete”, “Apie Žeme”.“Senu 
gadynių isznykesutvėrimai” “Biologi
ja", “SVetc pabaiga” ir tL,o isz, tikrai 
apsiszviesi.

Jei nori gražiu pasakaicziu ir juoku, 
tai nusipirk knygeles “Gyvenimo vaiz
deliai", teipgi ieatraliszkas: “Dede at
važiavo'*, “Žile galvon velnias vuode- 
gon”, “Gerinus vėliaus negu niekad” ir 
saimtus kitokiu turime gražiu pasakų.

Pas nuli teipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu, abrozeliu, ražancziu, szkapleriu, 
kryželiu,puikiausiu gromatoms popieru, 
puikiausiu ant svieto pavincziavonių pa- 
vydale kortu ir pavydale kvietku bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojamu ma
sinu, auksiniu fontaniniu pluksnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk tuoj aus, o gausi katalioga.
' Jei nori pasiųsti pinigus in kraju, tai 
siusk tiktai per mus, 6 visada gerai ir 
greitai suvaikszczios. Musu name tal
pi naši randavę paežio stacija, žinoma po 
No. 60, tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszleisti.

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

Kalendoriai ant 1903 m.
Ka.endoriusspaudintas Peterburge.. 15c 
Naujausias ir geriausias kalendorius 

su daug geru pamokinimu spaudimas 
Tilžėje.,.........................................................25c

Adresuok:

A. 0LSZEVSKIS, 
924 33-rd> St., Station ««, 

CHICAGO,ILL.

Europos LletOYiszKi Laikraszcziil.
“Varpa*” literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikrasztls. Preke 61.25
“Ūkininkas” užsiimantis reikalais 

ūkininku ir paduodantis visokias kitas 
svarbias žinias ir pamokinimus. Iszeina 
kožna menesį. Preke ............  .75c.

“Naujienos” tai pi nanezios pasakas 
isz žmonių gyvianimo ir kitokias svarb
ias žinia. Preke  75c.

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

M. J. Damijonaitis, 
3111 S. HaLsted st. Chicago, III.

Armonikos!
Kiekvienam kurs 
prisius savo adre
są, tam prisiųsiu 
dykai naują lietu
višką Katalioga, 
kuriame randasi 
daugybė visokių 
armonikų, koncertinkų, skrip- 
kų, fiuitų, klernetų, ir skambi
nančių skrynučių; teipgi dru- 
kuojamų mašinukių. Adresas:

1. J. Damijonaitis, 
JIH S. Salsted St., CMctjo, 111.

Vyriszki gražus Clay apred&lai visokiose formose 
JP ir visokioje madoje. Preke ta ne gali būt niekur 

atkartojama. Musu prekes szia sanvaite yra po..

| $6.00 $7.50 $10.00 $12.50.
Turime musu krautuvėje daugybe vasariniu sziau- 

diniu skrybėlių. Dabar jug yra laikas, kurias tu- 
@ rite sau nusipirkti. Ateikite ir jteržiurekite jas.

Mano fotogra f laika galerija Įmaišyta su naujausiais iazradimo spirs 
taia, kaazluojanciiala 6700. Visokias fotografijas kaip (avienlu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo likriauaiai ir (raiiausiai ir visa savo dahha uvakan- 
Ttioju, o jeigu kam norą mano darbas neaidabolu. lai pinigus sugražinsiu 
Ant nuėmimo veael u fotografijų turiu gražiausias dekomei jas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas Jauniem jiem ir kiliem Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeiaite.

J. P. RashliiskHh, lietuvlNzkaM fotografai, 
3213 So. lorgan St., Chicago UI. 1 blokas ddo lltlovinkos baznyczfos.

. Turime teipgi daugybe naujos madoe nektaizu ir 
visokiu vyrams drabužiu. Musu vieninteliu mieriu 
yra užganėdinti visus musu kostumerius.

Dirbame Siutus Ant Orderio,

594-596 HLVE 1SLAM) AVEME

Jonas A. Jauksztis,
Kompiinilos Partneris.

DYKAI 6 liONKOS

Geriausio Likierio
Musu Pasini i n i mas

A

Kworta sryooaU h'te Ry» 10 m- t u teuas.
Kwort. gvhiasi-. Krautrr Kitten ..........

Pigti aus didyji iszpardawima ;■
t | t A. tai gaus dominu puiku grvir«riu su koknu orderiu 
g u aru u t uotas. Mes gaarantuojame kad tokiu arielku saw. 
Pinigus sugražinsime jei iawomi nebūni loki kaip raszome

nx* pr:siuntmo kraštu,.

Naujausios Knygos.
!t.V Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti Hz »e. 

kaneziu gražiu pmakaiezia: AUHveikinimM: 
—j Vagis; — Kas kaltas; — Gatvės Taika,: — pa 
tarezio žiedai: — Muzko »argas: — Signalas: — 
Keleivis. Chicago. iii. 19U3. pust W.........Ž5v

S1O Dede atvažiavik Komedija viename ak
te, Pusi. 83. Draugystei užsiimauezios teatru 
szimu ras szioje knygelėje nauja ir pilna juoku 
perstatymą, kuris užganėdins ir gerinus publika, 
i ra tai graži komedija, o jos perstatymui reikia 
tiktai szeszln ypatų. Salta komedija buvo kelia 
kart us loazta lletuviszkoe draugystes Peterburge. 
Maskolijoje. Ji yra maskoliszkūu valdžios cenzū
ruota ir cenzūros daleidmias yra ant knygutes I 
rinkomis literomis atspaustas. Todėl ja galima 
ir in Lietuva paniunsti. Maskoliya valdžia jos 
parsiuntimo nedraudžia................................. UOt-

121A Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija 
viename akle. Pagal lenkiszka sutaisė K. B a ir 
M. P-is. Chicago. ni. 19U8. pusi. 4K Szita knygute 
teip kaip ir No. Ž1O yra Maskolijoa cenzūros da- 
ieista ir gali būti Lietuvon siuneziama ..... 13c*

331 Žile galvon—velnias vuodegon. Kome
dija viename.akte. Pagal ienkiszka sutaisė M. 
P-is. Chicago. I1L, I9U2. pusi. 31. Szita knygute 
teip kaip ir So. 310 yra Maakolijoecenzuroe dalei- 
sta ir lodei gali būti Lietuvon siuneziama... lOe

AflO Svieto pabaiga. Isz rusfszko verte Pr. 
Siūlelis. ChK-ago, Ilk. 1903. pusk 31. Kas nori 
dasižinoti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
szia knygele..........................................................jOc

0.30 Ethnologija arba mokslas apie žranes 
tauta*. Pagal D-ra M. Haberlandta paraižė Sser- 1 
nas. Chicago, Ilk. 1908. pusk 887. Yra tai svar
biausia moksliszka knyga apie viso svieto žmonis. 
Ji parodo visu vieszpatyscziu. visu žemes krasztu 
žmonis, ju kilmes, purvą, tikėjimą, paproezius. 
užsiėmimą ir abelnal viską, lai patilpusiu joje 
fotografijų matysite, kad ant musu žemes randas 
žmonių grašiu, prastu, biauriu ir net biauresniu 
už puczia beždžione, randasi net ir tokiu, kuriu 
visas kūnas plaukais apšeles. o veidas į beždžio
nes panaėus. Rasztas szventas sako: ..Sutvėrė 
Dievas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo", bet. 
kad pažvelgsite in veidus visokiu žmonių veislių 
pamatysite dideli ju nevienodumą ir tada ateina 
Klausymas, kurie isz ju yra panaszus paveikslui 
Dievo, ir kas-gi sutvėrė tuos niauriuosius žmones* 
Kas nori dasižinoti kiek ant svieto visokiu žmo
nių veislių randasi, kur kokia veisle gyvena.kuom 
užsiima, kaip minta, kaip tiki, kaip meldžiasi, 
ksip mokinasi ir pamatyti ju paveikslus, kaip jie 
iszrodo, tegul perskaito szia knyga, o joje ras 
gryna ir pilna žmonijos istorija, preke .fu.oo

Apdarytos...............................................U.SO
Aukos Kares Dievui. Parasze Jonas

Gražys. Chicago. JU , 19K pusi. 40. Szi knygute 1 
labai suprantamoj kalboj apraszo visas kares ko. 1 
klos kada buVoant svieto, kiek jos kasztavo. kiek i 
žmonių iszžude. kiek žmonijai blogo atgabeno ir 
kas žmonija in jas stūmė....................................JOc ‘

P71 Tžmuszlmas caro Aleksandro IT. Psrssze I 
Jonas Gražys. įsileido Susiv. Liet. Laisv. Chl- . 
cago. Iii., 19(B, pusi. 38. Knvguteapraszo kylima 
ir lankstvmasi revoiiucijlszko judėjimo Rusijoj, 
kova su carizmu ir., kaipo pasekme tos kovos, uz- 
muszima minėtojo caro. Velytina kiekvienam , 
darbininkui ja perskaityti................................ J5c

13120 Naujausias ir didžiausias žndynaslletu- 
viszkos ir angliazkos kalbu, sutaisytas Antano 
Lallo. Chicago. III., 1903. turintis puslapiu 390. 
Rasite jame visus lietuvlszkus žodžius iszguldy- 
tus in angliszka kalto, kiekvienas žodis paženk
lintas kunivpms literoms prie kokio Jis gramati
kos skyriaus priguli, žodžiai sustatyt i alpbabetisz- 
kalzeip. kad koki tik žodi nori gafi ji su viena se
kunda atrasti. Szi žodyną reikalauja ne tik moki- 
nantiesi. bet ir tie kurie moka angliszka kalto, 
nes ne viens isz mokaneziuju visu žodžiu nežipb. 
o sziame žodyne randa juos visus ir visame isz jo 
naudojasi, knyga turi formatą dideses musu Ge
ografijos. Kietuose, gražaus mėlyno audimo ap- 
dardoae. ant nugaros iszspsustos sidabrinėmis Ii- 
taromis jos titulas. Preke...........................63.00

1591 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo szvie- 
soje mokslo. Pagal svetimus szaftinius lenkisz- 
kal sutaisė F.J., lietuviezkai verte J. toukis.Chl- 
cago, III.. 19fB. pusi. 362. Yra tai seniai laukia
ma MONU KNYGA. Joje rasite visas monu ir 
burtu paslaptis, suprasite jas. nes yra aiszkiai 
apraszytos Ir paveikslais parodyto* viso* ju pa
slaptys ir budai Ju darymo...............................3Oc ,

Kalendorius spaudintas Peterburge ant 1908 me
tu......................................................................1S<*

Naujausias ir geriausias kalendorius su daug 
geru pamoklnimu.spaudintas Tilžėje ant 1903 me
tu.

J. SAKALAUSKAS,
ToLVCA, ILL.

PIRMOS
KLIASOSSALIUNAS

Laiko gera alų, seniausias arielkas, li
kerius ir vynus, o cigarus net isz Turki
jos. Visus lietuvius kvieczia atsilaiky
ti, o busite kiekvienas imomszkai priim
tas. (24—7)

F.PBradchulis
Attornej and Cooiiselor ttL».1

Cbunber of Commerce BkU- Rood 709.
8. E. Corner LaSalle A VVaahlngton sta.

CHICAGO, ILL.
Telepbone Main 3642.

Wienintelis lietuwys adwokstaa, baigęs 
mokslf jurisprudenci josezion Amerikoj. 
Weds provras kaip ciwiliszkM teip ir 
kriminaliszkas vrisuoee suduot*.
Ken. 1«8W IBth Cor. Union SU

Telepbone Canal 484.

Dykai Dykai!
Ku priaiuns 25c markėmia gaus tąsi- 

na popieruau konvertais ir dovanu lietu
viszka dainų knygele nau|ąi iszapaudoa 
iszejuse verta I5c. Popieroe au gra- 
žioma kvietkoma, paveikalaia. pasveiki
nimais ir dainelėmis, 0 tuzinai ui 11 00 
Agentai ant ju gerai pelno. Adresuok:

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

..............................................................tfSe
Pinigus siuskite ant adreso:
A. OLNZEIVHKI,

Ht.. CTiicasro, Iii.

DAILU IRCZYSTA VEIDĄ 
turttijtigu vartoti J.i. t. 
BLOODPUHIfltlt. 8zita 
gytaola panaikina tpuo. 
aut f puczkut), planai Ir 
kitokius ntoZŲttumui ant 
vaito ir kūno, luczvitl- JZ t.___r— t____ ___- —r

SERGANTIEMS
Gvarantuolama pilna Iszgydyma.

Praekmingiauslai gydau visokiai palieptai 
ir.pavlrizines ilgai, kaip antai ilgas tiiraiei, 
plaucziu. inkstu, pilvo, galvai skaudėjimui, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, lytlszkas 
silpnybes, szlelvuma, sutinimą, reti, blykszle 
pas moteris, kraujavima ir tu, nervu ligas, po
dagra, reumatizmą dusinimą, paralyiiu ir tt. 
Praszalinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus eta. Nervlszka's ligas gydau 
su pagelto geriausiu elektriazku prietaisu.

tczlu. Ii 00 ui baktuko.
Jokrft Supplu Htunt. 3216S. Morgan.8t. Ckioago. IU.

Visiems Dykai!

V

issgydau per keletą dienu, kraujo ai
ri uody j linui. odos ligas. setnens bėgimą, tais- 
d ai gerkle) Ir burnoj, noayj. aky: r Ir auiyse. 
netekimą vyriUcumo, lycziu nuillpnejimairtu 
gydau kaopaaekmlngiauzial ir gvėra ri
tuoju Pilna lizgydyma Chro- 
niaakoa ligos yra mano istcla* liszBtimU. Gyviidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzaminavimas ligonio ir jo iszgy- 
dymas— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Szpltolinls specialistas.

132 E. 24-ia ai., kampas Lexington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo S ryto iki 8 vakare, Nedelloms 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti aaabiszkal atsilankyti, gali para- 
siytl lalszka; būtinai reikalaujame pacijento 
Itudtlkejimo.

fizneku visokiose kaitose. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate Vniverslty 
HospitaL Direktorių Medlciniszko Instituto.

Dykai pri- 
ginsime 
kotu a m aut 
pareikala
vimo įtinau 
NAUJA 
lietuviNzkh 
katalioga. 
kuriame

atrakite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite rasiyti, nes si ve n tęs artinasi.

Adresuokite teip:
KelpscD i Co. 74 Centre St., Chicago, UI.

Kuče, tu HclpsK'b, Norrlko A Co.

723 W. 18th Street.
Nuo Stot iki 12ioo ryto.

Teleiuuaa: CaiuU 70. 
Telefonu galima isz kiekvrieuoa 

aptiekoa.

Deimanto Elektrikos Kryžius 
’Hptfl vadinamas U 

to Kryštumi. liraatas Au*trijo

L1ETUW1UX1>AKTAKAH

M AR J A DOVVIATT
Kauno gub. 8aauliu pa mieto.

pė<>io. 
krauk;

lOcusijojr. skatMlmsv įjoję 
Įtinę Europos Tležpaly.te- 
>sipi> vaistas nuu reumatu 
ir kitokiu lig>|
Deimanto ek-ktnikas kry

u, ad »n<(. kartai, po keliu ,|te- 
oiį. Ssi krykiu privalo 
nrtioti dtenų ir nakil aai lilkl- 
alo ialurelto ui.lkaKlne, aat

Prekė 4i<> krysiaus tl.UB. šiuo

klų eisktrižk^ krzžiu. ftrniism r**i<tette krvžlsl »
ftckžtaiutaL b ii. RYS BENEDIKTINKOa. K4

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO
4 06 HILVAUKEC AVĖ.. Dagi 27: CNKAGO. ILL

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoms tauttvkinus ir tai- 

nytinems I ksugystems iszdirta:- 
KarHMBB, AmerikoBitszkBN 
WeliawBts, Szarpats, Juos
ta**, K u kardai, Zeaklellua, 
Kepsarea ir dėl Marazalka

lieka arttstiszkai in laiką.
Norėdama* gunivtinos Dr te*, 

irta guodotini Kunigai, kad Jusu 
darbas butu priderancžiai atliktas ir tuom susselpci savo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuvaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St, Chirago, III.

LleiuviszKa floiiGKa.
167 W. 18-th St., corner Union 8L, CHICAGO, ILL.

Prirašai lietuvtaka Apveiadoa Ikievo bainyczia.
---------------- O ----------------

Lietuviai atsilankė in musu aptieks rali rauti visokiu smenkoniszku ir 
europiszku gyduolių nuo visokiu skaudėjimu ir ligų ui pigesne preke, negu 
svetimtaulisžkoeo aptiekoee. Musu aptiekoj galima gauti lietuviszkai-europisz- 
ku žolių, kokiu angliszkoee tptiekoee visai nesiranda, — Lietuviszoks T ra jankiu 
(trijų devyneriu) ir kitokiu. Receptus pristatytus nuo vietiniu daktaru ir pri
siųstus inz kitur stlieksme kuoteisingisusiai. -Gyduoles nuo sulaikymo slinkimo 
Plauku ir isznaikinimo visokio neezysto sistemo isz galvos sutaisome teisingai, 

as mus randui yvairiu nuo plauku ir drabužiu visokiu kvepylu (perfumu) už 
visai pige preke.

Atsismaukusiems per laiszkus Ir aprašiusiems savo liga suteikiame tikra 
daktar.szka rodą Ir ant pareikalavimo prisiunesisme gyduoles Prie musu ap- 
tiekoe gyvena ir lietuviazku daktaras, kur.a pasekmingai gydo visokias ligas be 
skirtumo; iszgydims uisi nėjusi u ligų užtikrina in trumpa laika.

Teipgi prie musu aptiekos turi savooffiaus ir keli avetuntauesiai daktarai, 
taigi lietuviai reikalaudami kokio nors dsktaro. visada gali ežia atrasti, arba pa- 
siazaukti j*er telefoną isz kitur koki sau nori. Tuomi mes savo tautiecziams ga
lime atneszti nauda, nes atsilankiusiejie prie musu apturės tikra daktariszka ro- 

ir pagelba.
Mes teipgi siuncziame pinigus in visas dalis svieto ir parduodame laiva

kortes ant geriausiu ir greieziausiu laivu: iszsiusti per musu aptieks pinigai visa
dos nueis greitai. Apart to turime ant pardavimo visokios svietiszkos ir dva
siškos intalpoa lietuviazku knygų, gražiu popieru gromatu raszimui ir visko,kas 
tik lietuviam yra reikalinga. Raszant isz kitur, uždekite toki adresai

L1THUANIAN PHARMACY,
107 W. IH-th strrat, CHICAGO. ILL.

D-ras A. L. Graicznnas, Naujas Apgarsinimas
107 W. cblc., 11. TAVTIFczEI UETUVIM PA8 SAVA.

.1__ n__  ,___ ... . Aaz padidinau savo krautuve, kuriojeGydo v sukas ligų be skirtumo: vyru, ,galite^m viauo. kaipo tai: dziegoreliu 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite, ant j £oktu’tjk ant ,vieto indrai, lenciugeliu 
augszcziaua padėto adreoo, j BukgjnjUt p**uksuotu ir aidabruotu, auk-
—————————.. ainiu žiedu, azpilku, kompasu, koleziku, 

' visokiu muzikallszku instrumentu, ar
monikų ireilinderei dėl grajinamu ma- 
szinukiu Maazinukea dėl raszymo gro
matu- Monu knyga ir visokios prietaiso, 
darymui aztuku. Iatorisxkoa knygoa ko
kios tik randasi lietuviszkoj kalboj. Pui
kiu maldaknygių; dideliu ir mažu Ir vi
sokiu abrozeliu. Puikiu popieru groma
toms su pavlnczevonems ir kviestoms 
Reikalaujanti kokiu norą daigtu pr(sius
kite užc marke irgauaite katalioga, ku
riame rasite apranzyma visu naigtu ir ju- 
prekes. Pas mane ta vorai gerosni kaip 
visur. Adresuokite telp.r~~~ 
E <11 w " ~MATUTIS, —
112 Grand 81., Brooklyn, N.Y.
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AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigyčlyti ir praszalmtl li
gas, tegul kreipiasi prie Europaiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

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

Priež užsikabinu

Chicago, III.

patu iiatgvdžluslii 
kn siaus. Zeteiana

iltteėiame Jumis 88.00 ant

Colutnbia Gold Mining Co

County State

$2.00
New York.

t, A mula*. Dalmati-
i. Stulai iruisusbai-

Gydo visokias, tipas ta skyriaus Ir viską užlai
ko tvirtoj* paslaptyje. Už' tai lietuviai, kuris 
tiktai reikalauta daktarlszkos oagelbos, tegul 
kreipiasi pas savo tautos daktaru, su kunuom 
savo prigimtoje Jaltoje gali susuieksti ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintieji* gauti pagelto per gro- 
matas. isz kttu miestu, tegul pilnaiapraszo savo

spfleAorias arte JN

F. A4. Rickter & Gm

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spinduliai vartojami dėl atradimo lips

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

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

Vyrai su geliamom1 ir silgnam nugarėm, laketa*. skaidomais kiaatiiMM. lytrtkų ausilpnOmiį. skaidančiu am«iapteima, nakti
niais nudegimais, susitraukusiais arda neižlavtntais organais, trotyįimas atminties, nervitkumas. skaudėjimai krutmejo. inkstų liga, 
plautis pūslės, susistoiimasUapume. krituliai prie* akis, negalėjimas atlikti save prdorysčių. skaudėjimas galvos, klapatyjantis pa
raudimas. prieėmaiiavimss. silpnumas, molankolija. negeras kvapas, patretyjimas apetite, puolimas plaukų, VltltKAI itCYDOBI.

Qnpriialicvkne lidne* Sncamttoli* nubėgamai, užniKMlyJimaa kraujo. Varicocele, siūta* 
□ pClIJdlljiZUj II5U0. kai ta<>domi. GreiczlaiiMiaM iuz<ydy inau dėl ullpiiu vy ru.

lanni VVrai .nusilpninti p^*- bjauriu*paproeziuu ir perMidirbitna, nilpni ir nervtaki |SZGY- 
JdUlll Tjlfll DOMI po TIKitA GVAKANC1JA, ABBA PINIGAI SVGKAŽ1NT1.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.
' Nu0 10 ryto iki 4 M pietį), ir hm 6 iki 7 vaUr*.O ul*O l d lando#. Ne<)elM>m» ir per iventes mm 10 iki 12.

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

Inejimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III
litikirpk Aitą, net m vitadet ei« laikraityje- $'t« yra genu 4el egzamino m K-Spradirilait.

Ar turite 5 dolerius?
Jeigu teip, tai ar norite juos begyje 

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

ilgiv ant tiikstanczio pa- 
1! didinti?

Senatorius J. M. JONĖS, isz Ohio,
G. A. DIENHAM. prezidentas Amtricu Palace Car Co., 
A.B.NETTLETON. bnvnsis sekretorius skubo urėdo S&t. Yalst. 
C.H.ALTON, apimas prez. vieta firmos Couso 4 Lonlsburg R.R.
S. W. THOMPSON. a^entasSuv. Yalst skubo urėdo,
U. J. McCRACKEN, prie Americu CirA Fooodry Co.
W. R. EATON, nredninkas Sut. Yalst. starto

yra tai direktoriai aukso kasyklų po vardu:

' Golumbla Gold Minino GoniDanu
Toji kompanija jn itsakuti ir tori rieni milijoną dolerio hpitolo. Yirsi minėti direktoriii koznim duoda pregi

- TAPTI DAU.¥VIKIINKCJ
tų aukse kasykh| pe vardu “C0LUM8IA GOLD MINING COMPANY". Kasyklas atsiranda Crippte Cresk, Celerado - Tsji žemes dalis gar 

Amerikos geologus tapo pripažinta turinti daugiausiai aukse. - Bėgyj paskutinių metų akcijonieriams 
Colersdo tapo iimokėta jau apie milijonas dolerių.

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

Paskutinių taita| tyrinėjimai parode, jog mes goriausų auksų turima. Čia skaitytojams rtrodome skaitlines, kurias paskutiniejie tyrteflb 
mai atrado

E.E.8URLINGAME. 1736 i .wroaco Si, Denver, Cota., terado, jog ta kasyklft turi 20.56 imc. aukso tonoj. Vertė tono aukso: 6411M 
Tyrinėjimai gi TORqEY F I0N, 74 Corttend St., New York, parodo 21,70 unc. aukso tonoj Ir vertybę tono 6446.53

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

NURODYMAI.
Yputos, po kurių priežiūra tos kasyklos atsiranda, visame kraite plačiai žinomos ir turi augttas Suv. VaisL valdžios vietas.
Pravardės ir urėdai tų ypatų kiekvienam gali užtikrinti, kad be jokios abejonės tų kasyklų daiyvteinku galima pasilikti
Kas datyvlninku nori tapti, privalo mažiausiai nors vienų už 65.00 akcijų nusipirkti.
Teisias akcijas galima gauti, jeigu čia apačioj pridėta atkerpama popterukė su paraku bus mums prisiųsta, arba kas teteku (M sa* 

toaiu paraku) prisius ant iio adreso: COLUMBIA GOLD MINING COMPANY, 1135 Broadvray, New York.

Pirmiau piningu prašiom nesiunsti.

Aax padidinau savo krautuve, kurioje

NAUJAS APGARSINIMAS.
Gražiausiu ant svieto gromatoms po

pieru net isz Paryžiaus, su kvietkoma 
dainoms, pasveikinimais ir paveikslais. 
Pasiduoda labai pigiai: 1 tuzinas už 25c 
5 tuzinai už 61. Popieros su auksuotais 
krasitais, atidaromoms K- etkoms viena 
už 15c.,2 už 25c.

Abroseliai i o I lygas n silkiniais rū
bais 1 už 15c., 2 už25c , gražios pavin- 
cziavoniu kortos su szilkiniais krasztais 
1 už 15c., 2 už 25c., ir 1 už 10, 3 už 25c.

Adresuokite:
V.J. VARNECKIS,

Box 119, Brockton, Maiut.

1135 Broadway, N. Y.
Guodotinl ponai: PARAŠAS

Ai pasiraAft, moHžiu man iirHyti (klok) irdaS ir pravardė___
____ •kcl|ų Coiumbia GoM Mining Company Jdie8taS 
vertės 65.00 (ponkių 4ol.) Ir pri«iųsti man 

oortHIkatų.

D-ras A. M. Bacevieze,
Persikėle isz Chicagos 
in Scrpnton, Pa. po ur, 

421 Penn. avė Scranton, Pi

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
szviesiauaia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le de) mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę Isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Salakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO. 

Tol. Root 21.

Daigiai kaip 
f 30 actis iszacgiatasl 

Dr. RICHTĖRO 
wisaa 8wietui žinoaaa 

“ANKER”<i.i.i 
PAIN EKPELLER.

JOHF MOŽEIKA,
Adjnster Clalm Agent <5 Notary Public.
109 Ganaiport avė., arti Halated 
CH1CAGG, ILL. (29—5)

UILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 S. Halsted st.

Rteumatizmo
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt 

tr wisakiu 
gk»ud«Jimu.
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