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Politiszkos 1 mos.
Amerika.

Laikraščiai prareša, jog 
terp įtekmingų Cdumbijos 
politikierh} ir kon 
siuntinių > atsiranda 
giau pritariančių priėmimui

• Amerikos reikalavimų abipu-
* šiai rengiamo Panagios kana

lo. Pritarėjai duoc a pritari
mą ne todėl, kad , ie tikėtų 
labiau Suvienytoir i 
joms, bet vien todė 
atmetimą reikalavimo Colum
bija daugiau gali žudyti, Su
vienytos Valstijos, 
aios pritarimo, ga 
kenkti Columbijai 
nors kitas.
tai, toki kaip 
Valstijos, arba 
mažiausiai paiso aut doriškų 
principų. Rods
kuose siekiuose ir Europoj 
mažai kas paiso 
prisakymų, bet ne 
bą benj stengiasi
Amerikoj ir Australijoj visai 
ant doros ne j>aiso 
silpnų griebia, veržia, 
nori. Tą matė juk visi laike 
paskutinės karės pu Išpani- 
ja. Kadangi tvirtesnės Eu
ropos viešpatystės 
ui Columbiją, o }>agal seną 
traktatą Suvienyto* Valstijos 
ueva ant saugoJimo terp- 
tautiškų susinešitnų, 
tiesą, kadfc tą laikys už reika
lingą, užimti Panamos saus- 
žemio siaurumą, tai jos, iš to 
sutarimo pasinaud ėdamos,ga
li visai po savo globa paimtj

* Panamos siaurumu 
tiesi, kaip panerie. 
visi protingesni co

- mato, kad jų tevyhė, per at
metimą Suvienyti i Valstijų 
reikalavimo, niek) nepelny
dama, gali nužndyi 
narnos apskritį, piadėjo agi
tuoti, kalbindami ^priimti Su
vienytų Valstijų 
mą, kadangi per 
Columbija vien pelnys galin
gą priešą, kuris prie‘kiekvie
nos progos stengsis jai kenk
tų Rods per priėmimą tų 
reikalavimų Columbija atsi
randa kaipi po va Idžia Suvie
nytų Valstijų, be{ 
pasižada apginti ją nuo Eu
ropos, jeigu joe 
norėtų daryti tą 
darė neseniai Vei 
privertimo jos raudo išmokė
ti skolas europeišl 
tilistams. j

Be abejonės
Valstijos,.ant palaikymo sa
vo įtekmės Pietinėj Ameri
koj ir ant pakėl mo garbės 
savo išmislytos M mroes dok
trinos, kurios dar 
lizuotes tautos 
norėjo pagerėti 
bet ant to jos pasirodė per 
silpnos: prieš Venezuelę sto
jo juk trįs galingas Europos 
tautos: Anglija, Vokietija ir 
Italija; stoti prie i visas trįs 
apgynime Venezu

• ka pasirodė per s.]
nė ne bandė stoti apgynime 

. seselės. Tas pats gali
būt ir su Columbija, jeigu 
ją susidėjusius Europos vieš
patystės norėtų
kariškų laivyni} priversti 
mokėti skolas Europos kapi- 
tafistams, kurių 
turi ne mažai: juk ant už
puolimo ant silpnos, nors tu
rinčios paramą 
Valstijų galėtų 
lios susidėti, preš kurias ir 
Suvienytos Valstijos ne dry- 
»tų stoti su gii klu rankoj. 
Taigi priėmimai Suvienytų 
Valstijų reikala dmo iš tikro 
negali apsaugoti 
nuo užpuolimo Ei 
gali vien apsaugoti nuo už
puolimo iš puiės besiulan-
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Čio apginėjo, taigi Suvienytų 
Valstijų. Silpnam mat vis 
geriau turėti mažiau priešų; 
o jų skaitlių galima 
mažinti nusilenkiant; 
silenkti gi geriausiai
čiausiam, taigi pavojingiau
siam. Taigi, jeigu sumanes
ni columbijonys kalbina 
priimti Suvienytų Valstijų 
reikalavimus, tai daro tą ne 
iš meilės Suvienytų Valstijų, 
bet todėl, kad ja* laiko už 
pavojingesnį priešą negu Eu
ropos viešpatystes, iš kurių 
nieks nesirengia užpulti ant 
Columbijos.

Japonija, susitarusi su 
Amerika ir Anglija, parei
kalavo nuo Chinų rando ati
darymo svetimai prekystai 
didžiausio Mandžurijos mies
to Mugdeno. Anglija ir 
Amerika parėmė Japonijos 
reikalavimą; Amerika parei
kalavo dar, kad apart Mug
deno, butų Amerikos pre- 
kyštai atidarytasMandzurijos 
portas Hardin. Chinų ran
das vienog atmetė lygiai Ja
ponijos,’ kaip ir Amerikos 
reikalavimą, kadangi iš tikro 
dabar ir prie geriausio n^ro 
to išpildyti negali. Juk 
Mandžurija yra dabar ma
skolių rankose, kurie čia teip 
elgiasi, kaip jiems patinka, o 
ne teip, kaip Chinų randas 
nori. Kągi vertas butų Chi
nų priėmimas svetimų kraštų 
reikalavimų, jeigu maskoliai 
jų ne priims? Reikėjo tą, ko 
dabar reikalauja, išsiderėti 
prieš maskolių užėmimą Man- 
džurijos, tąsyk ir maskoliai 
butų pildę padarytą sutari
mą; dabar be maskolių prita
rimo sutarimas su Chinais ne 
turi vertės. Japonijai, Ame
rikai ir Anglijai, vietoj rei
kalauti nuo Chinų paliuosa- 
vimų jų prekystai, reikėjo 
pareikalauti to nuo Maskoli
jos, kuri dabar valdo Man- 
džuriją; už pasielgimą masko
lių Chinų randas visai teisin
gai ne nori imti ant savęs nė 
jokio atsakymo.

Amerika, stovinčius prie 
Filipinų salų, kariškus lai
vus sutraukė į Chinų pa
krantes. Laikraščiai jau bu
vo pakėlę šauksmą, kad tas 
padaryta priešMaskoliją, ant 
jos pagazdinimo. Su keliais 
mažais kariškais laivais nega
lima dar nieko nugazdinti. 
Ir Amerikos užrubežinių rei
kalų ministeris pasiskubino 
apreikšti, kad perkėlimas 
Amerikos kariškų laivų iš 
Manilės į Chinų pakrantes 
nieko benro neturi su nesu
tikimais Amerikos su Maskoli
ja. '

nubausti. Jos atšaukė savo 
pasiuntinius iš Serbijos, pali
ko vięn gen erelišką konsulių 
Belgrade, atlikimui neatbū
tinų bėgančių reikalų. Ame
rika išsiuntė naują ambasa
dorių, vietoj pasitraukusio 
prieš užmušimą karaliaus; da- 
bar vienog prisakė naujam 
ambasadoriui palaukti su 
persistatymu Serbijos ran
dui. Taigi ir Amerika mat 
daro tą patį, ką padarė Ang
lija ir Holandija, taigi ir 
Amerika Serbijoj savo pa- 
siutinio ne turi.

Tuom tarpu naujas Serbi
jos karalius ne tik nesirengia 
nubausti užmušėjų prieš jį 
viešpatavusio Aleksandro, bet 
tulus dalyvavusius prie už
mušimo karaliaus pakėlė į 
augštesnę rangą; taigi ne tik 
ne baudžia, bet apdovanoja 
užmušėjus. Ištikro naujas 
karalius ne gali nė kėsintieji 
bausti kaltus, kadangi jis 
pats jų nenubaus, o kiti jo 
prisakymo nepaklausys. Už
mušėjai karaliaus Aleksan
dro yra įtekmingiausi serbiš
kos armijos oficierai, už 
juos stoja visi kareiviai. Jei
gu naujas karalius užsimany
tų juos bausti, tai jie ir su 
karalium Petru gali tą patį 
padaryti, ką padarė su Alek
sandru* ir su jo pačia. Jie 
galėtų Serbijoj naminę karę 
pakelti. į kurią galėtų būt 
įtrauktos ir didėsės Eutoįjos 
viešpatystės, ko visi dabar 
stengiasi išvengti, * kadangi 
įsikišimas vienos viešpatystės 
galėtų Europoj baisią karę 
pagimdyti visų prieš visus; 
tokius kraujo praliejimus ir 
naikinimus viešpatysčių, ko 
nuo Napoleono 1 laikų Eu
ropa nematė. Tą žino ir už
ėmęs sostą naujas 
karalius, todėl jis 
aut reikalavimo 
viešpatysčių ir daro
kas jo sostą gali sudrutinti; 
taigi stengiasi užsipelnyti 
pritarimą armijos oficierų.

Kad užmuštasis karalius 
terp savo pavaldinių meilės 
ne turėjo, parodo tą geriau
siai, kad Serbijos gyventojai 
užsilaiko ramiai, visai nesi
rūpina apie užmuštą karalių.

Laikraščiai praneša, buk ir. 
Bulgarijoj rengiama yra re
voliucija, kuri gali pasibaig
ti išvijimu, ar užmušimu ku
nigaikščio Ferdinando ir pa- 
sodinimu ant sosto jo sunaus 
Boriso, perkrikštyto į stačia- 
tikišką tikėjimą ant pasigeri- 
nimo Maskolijai.

Serbijos 
nepaiso 

Europos 
vien tą,

elės Ameri-
Ipna, todėl

pats gali

su pagelba

Columbija

Suvienytų 
teipjau ke-

Columbijos 
uropos, bet

kol sutarimas ir pačių susi- 
tarusių laikomas yra pa slap
ty j, nėra reikalo apie jo įtilr 
rį informuoti ambasadorių* 
esančius prie randų jiašali- 
nių viešpatysčių.

Maistai pietinėse Chinų 
provincijose, ypač netoli riir 
bežių prancūziškų pietinė* 
Azijos valdybų, platinasi via 
labiau. Cbiuų randas ne 
įstengia tų maištų suvaldyti. 
Prancūziškų valdybų guber
natorius sutraukė ant rulie- 
liaus tiek kareivių, kiek tik 
buvo galima ir laukia vien 
savo rando prisakymo, kad 
įsiverpti | maištų apimtus ap
skričiu*, neva ant suvaldymo 
maištininkų.

su- 
im
lu- 
ku-

Afrika
Matyt anglijonai rengiasi 

atnaujinti karę su Pasiutu
siu Muilą, kadangi į Somali 
pa rk ra n tęs sutraukė daugiau 
kareivių. Vietoj Muilo* 
mušto jenerolo Maningo 
skyrė tarnaujantį dabar 
dijose jenerolą Egertoną,
ris be abejonės ištrauks prieš 
Muilą; dabar angli jonams 
lengviau suvaldyti neramų 
priešą, kadangi iš kitos pu
ses prieš jį ištraukė 15000 
abisinijonų. Mat Anglijai 
pasisekė prikalbinti Abisini
jos valdoną Meneiiką ka
riauti išvien priešMullą. Jef- 
gu Abisinijos valdonas suti
ko padėti anglijonams suval
dyti Muilą,tai be abejonės ne 
dykai, bet už pagelbą aglijo- 
nai turės kuom nors atlygi** 
ti. Kalba, buk už pagelbą 
Anglija duoda Abisinijai 
šmotą jūrių pakrančių, kas 
atidarytų Abisinijai plates
nius susinešiinus su svetimais 
kraštais. Dabar Abisinijos 
rūbeliai ne siekia jūrių, vi
sos aplinkui pakrantės užim
tos europiečių.

Maištai Morokko viešpa
tystėj traukiasi toliau. Sul
tano kari u menei ne visada 
sekasi. Pereitą sanvaitę, iš
traukęs prieš maištininkus 
sultano karės ministeris liko
si baisiai suihuštaa: ant mū
šio lauko krito su viršum 
6000 sultano kareivių ;maišti- 
ninkams pateko daug ginklų 
ir kelios kanuolės, ginklai tie 
pasikėlėlius dar labiau au
drutį*.

dėl rokuotiesi lygiai randas, 
kaip kitos partijos. Kaip 
išpuolė rinkimai Prūsų Lie
tuvoj, dar pilnų žinių nėra. 
Rodosi,' kad pirmi} rinkimų 
dieną lietuviški kandidatai 
ne tapo išrinkti. Kaip iš
puolė per antrus rinkimus 
}>ereitą ketverge dieną, dar 
žinių nėra. Tikimės, kad vi
si lietuviai lialsavo už savo 
tautiečius, o jeigu teip darė, 
tai nėra abejonės, kad išrin
ko jeigu jau ne daugiau, tai 
nors vieną savo įmsiuntinį į 
Vokietijos parlamentą, apgy
nimui lietuvių.

mie- 
9907 
mie- 
3.360

Isz Lietuvos.
Ihz Vilniaus.

31 d. gegužio, naktyj, Vil
niuje, ant Klioštorinės uly- 
čios siautė gana didelis gais
ras. Užsidegė Rosenblumo 
namai ir ugnis pridirbo blė- 
dies ant 10,000 rublių ma
žiausiai.

Ant užlaikymo miesto u- 
rvdninkų ir siratų sūdo, mies
tas Vilnius ant šių metų pa
skyrė 94331 . rubl., taigi 
13į% visų išdavimų. Už tai 
ant aįišvietimo paskyrė vos 
ne vos 3%.

2 d. berželio ties Vilnium 
ir jo aplinkinėms siautė 
smarki audra ir lytus. Per
kūnas uždegė kareiviškas 
krautuves.kur buvo sukrauti 
valgio produktai ir šienas. 
Krautuvės ir jose t-ukrauti 
produktai su visu sudegė. 
Užtvinę vandens dangelyj 
vietų išgriovė trotuarus. 
Kaip kokiuose namuose ant 
telefonų laike audros matyt 
buvo mėlyna liepsna, taigi 
teip vadinama šv. Elmo ug
nis. ;

Vilniaus miesto rodą j>er- 
k ra t i nė ja dabar klausymą 
įvedimo elektrikos varymui 
ulyčinių’karų ir padirbimui 
naujų elektriškų linijų į prie- 
miesčius ir labiau apgyventas 
miesto aplinkinių viet-r.

buvo 2881

2755 vyriškiai, 
moterys: - kaimuose:

Balkanų pussalis.
Pasiuntinių butas Serbijos 

vienbalsiai išrinko kuni
gaikštį Petrą Korageorgevi- 
čą už Serbijos karalių, vietoj 
užmušto Aleksandro ir iš
siuntė į Genevą, kur kuni
gaikštis Petras gyvena, de
putaciją užprašyti jį užimti 
Serbijos sostą. Kunigaikštis 
užprašymą priėmė ir sutiko, 
kaip jis sakė, paaukauti savę 
ant labo Serbijos.

Klausymas dabar, kaip 
naują karalių priims kiti 
kraštai. Maskolija, Austri
ja ir Italija atsiuntė prita
riantį naujam karaliui pas
veikinimą; Austrijos 
Maskolijos ciecoriai 
to pridūrė, jog

ir 
prie 
lau

kia nubaudimo užmušėjų ka
raliaus Aleksandro. Žinoma, 
jeigu naujam karaliui prita
rė Maskolija, pritars jam ir 
Prancūzija. Anglija ir Ho
landija pertraukė diplioma- 
tiškus susinešimus su Serbi
jos randu, kol karaliaus 
Aleksandro užmušėjai ne bus

Rytinė Azija.
Londono laikraščiai 

pagarsinę, buk, besilankant 
Japonijoj maskoliškam ka
rės ministeriui Kcropatkinui, 
pasisekė Maskolijai susitai
kyti su Japonija ne tik rei
kaluose Mandžurijos. bet ir 
Korėjos. Buk Maskolija pa
siūlė Japonijai dalį Mandžu
rijos ir Korėjos, o paskutinės 
dalį likusią maskoliai nori 
užimti. Kiek teisybės yra 
Londono laikraščių žiniose, 
sunku įspėti, kadangi papra
stai susitarusios pusės be tik
ro reikalo ne garsina svarbių 
sutarimų, laiko juos ilgai 
paslapty j. Gal būt, kad 
terp Maskolijos ir Japonijos 
ir likosi padarytas koks suta
rimas, kadangi Japonijoj je
nerolą Kuropatkiną priėmė 
gana karštai ir rando parti
jos japoniškuose laikraščiuo
se dabar daug rečiau pasitai
ko siundymai ant Maskolijos. 
Japonijos ambasadorius Wa- 
shingtene, užklaustas apie 
sutarimą Japonijos su Masko
lija, atsakė, kad apie tai jis 
nieko nežino. Gal jis išti- 
kro nieko nežinoti, kadangi

buvo

Vokietija.
Kaip visi tikėjo, per rinki

mus Vokietijos parlamento 
pasiuntinių socialistai laimė
jo 15 naujų vietų, o iš Saksų 
karalystės parlamente bus 
jau daugiau socialistų pa
siuntinių negu kitokių. Už 
socialistus šįmet paduota su 
viršum 2 milijonai balsų, tai
gi daugiau negu už kokią ki
tą partiją, nors gazdinimais 
darbdaviai stengėsi darbinin
kus atkalbinėti nuo balsavi
mo už socialistus, o paskui 
prašalino net nuo darbo daug 
darbininkų, balsavusių už so
cialistus. Iki šiol išrinktų 
daugiausiai yra kandidatų 
centram, taigi katalikiškos 
partijos: jų išrinko jau 82; 
socialistai užima antrą vietą: 
jų išrinko 53, lenkt} 14,. da- 
nietį 1. 177 apskrituose ne 
galėjo išrinkti nieko, kadan
gi balsai teip pasidalino, kad 
nė gavę daugiausiai balsų, 
jų negavo pakaktinai. Tuo
se apskrituose ketvęrgo die
ną atsibuvo antri rinkimai. 
Per antras rinkimus socialis
tai dar tikėjosi pervaryti ma
žiausiai 24 savo kandidatus. 
Jeigu iš tikro teip buvo, tai 
jie parlamente turės 77 pa
siuntinius. • Bus tai po cent
ram drūčiausia politiška par
tija Vokietijos parlamente. 
Su socialistų balsais turės to

daktarai padarė 1399 opera
cijas. Pernai komisija vėl 
atkako į Šventėmis, išbuvo 
čia nu6, 15 d. gegužio iki 15 
d. liepos. Per tą laiką prie 
jos kreipėsi 2857 akimis ser
ganti; žydų buvo 26%. Ne
regių atsišaukė 184, arba 
6,4%, iŠ jų 153 likosi dakta
rų pripažinti už neišgydo
mus.

Vilniaus gubernijoj perei
tuose metuose apsivedė; 
stuose 1859, po kaimus 
įjotos. Vaikų užgimė: 
stuose 4215 vaikiukų,
mergaičių; po kaimus: 30167 
vaikiukų, 28212 mergaičių, 
mergvaikių 
arlia 3 4%. Pasimirė žmonių 
miestuose: 
2336
16801 vyriškiai, 15902 mote
rys. Naturališkas pasidaugi
nimas gy ventojų siekė 28267 
galvų. Pradžioj šių metų 
Vilniaus gub. buvo 1757228 
gyv.

Antroje pusėje balandžio 
mėnesio Vilniaus gubernijoj 
buvo 20 gaisrų, kurie užgi
mė: nuo neatsargumo 3, nuo 
negerai įtaisytų ir nevalytų 
kaminų 1, nuo padegimo2,nuo 
nesusektų priežasčių 14. Vi
suose atsitikimuose ugnelė 
pridirbo blėdies ant 26867 
rublių.

Netikėtų mirčių buvo 8. 
Patžudystė 1. Negyvėlių ra
do 3.

Vagystų pa pildyta 26, pa
vogė daigtų už 1450 rublių. 
Arklių pavogė: Vilniaus pav. 
1, Trakų 1, Disnos 9, Ašinė- 
nų 7, Lydos 4; iš viso 22 ark
lius.

Vilniaus girių apsaugoji
mo komitetas uždraudė kirsti 
medžius per 7 metus giriose 
dvaro • Michalino, Vileikos 
pa v..prigulinčiose dvarjioniui 
Koreckiui.

Kiaulių maras dar vis siau
čia įkj kaimus Ašmenų pavie- 
čio: }>er laiką nuo 3—14 d. 
gegužio apsirgo pavietyj 15 
kiaulių. Šitame pavietyj per 
tą laiką pasiuto 4 šunes.

Vilniaus ir gubernijos ka
lėjimuose Įiereituose metuose 
sėdėjo iš viso 11582 kaliniai, 
tame skaitliuje buvo ir nu
kentėję musų kankintiniai; 
Vilniaus kalėjimuose sėdėjo 
8943, Lydos kalėjime 217, 
Trakų 442. Ašmenų 161, Vi
leikos 264.

Imant

ls Vilniaus, gub. ,
1892 m. Vilniaus guberni

joj likosi persiųsta }>er "pačia 
piniginių siuntinių: į guber
niją 12228 rubl., į Maskoliją 
28767688 rubl. Gauta gi pi
niginių siuntinių: iš Masko- 
lijos 39959537 rubl. Į užru- 
bežius išsiųsta 1475417 rubl., 
gauta iš užrubežių, o tame ir 
iš Amerikos, 1149783 rubl. 
Per telegrafo tarpininkystę 
išsiųsta į Maskoliją 5114540 
rubl., į užrubežius 8655 rubl.; 
gauta tokių siuntinių: iš Ma
skolijos 7789461 rubl., iš už- 
nibežių 148322 rubl.
viską, }>asirodo, kad į Vil
niaus guberniją atėjo dau
giau pinigų, negu iš jos iš
siųsta.

Užčedyjimo kasi) prie pač 
to buvo pradžioj 1903 m. 77, 
į kurias sudėta ant užčėdyji- 
mo 1866583 rubl., taigi iš
puola po daugiau negu po 
vieną rublį ant kiekvieno gu
bernijos gyventojos

Vilniaus gubernijoj girios 
užima plotą 908942 dėsianti- 
nų. Tose giriose auga: ar- 
žuolai, pušys, eglės, klevai, 
vuosiai, skroblai, beržai, lie
pos, alksniai, drebulės, laz
dos, karklai, gluosniai, jie- 
vos, popeliai, šermukšniai ir 
putinai. Liepų daugiausiai 
yra giriose Trakų pav.

Daktarų speciališkai gy
dančių akis komisija važinė
ja po Vilniaus guberniją, 
prie jos gali kreiptiesi kiek
vienas sergantis akimis, ne
reikalaudamas už pagelbą 
nieko mokėti. Šventėnuose 
prie komisijos užpernai krei
pėsi 5351 akims sergantis;

Iš Sventenų, Vilniaus gub
Šventė na i yra tai vienas iš 

neturtingiausiųLietuvos mie
stų, todėl gyventojai vargin
gai Čia gyvena. Yra čia sa
vitarpinės pašelpos mažų 
prekėjų draugystė. Į drau
gystę priguli 275 sanariai, 
kuriame tai skaitliuje 120 
prekėjų. o kiti smulkus ama
tininkai. Pereituose metuo
se draugystė davė paskolą 
459 ypatoms, tame skaitliuje 
buvo 302 prekėjai. Didžiau
sia paskola ne perėjo 80 rubl. 
Iš to matyt, kad Šventėnų 
prekėjai ne priguli prie tur
tingų ir vartoja labai mažus 
kapitalus.

Iš Vileikos, Vilniaus gub.
-i**1'2 d. berželio šių metų li

kosi pašventinta apskričio 
bepročių gydinyčia Vileikoj, 
paskirta patalpinimui bepro
čių iš visos Lietuvos (išėmus 
Suvalkų gub.) ir Baltgudi- 
jos. Ant pašventinimo liko
si užprašyti visi gubernatoriai 
Lietuvos ir Baltgudijos, spe- 
cistai daktarai psichiatrai, 
užveizėtojai bepročių namų 
iš visos Maskolijos ir kitokį.

Iš Radoškovicų, Vilniaus 
gub.

Inžinieriai pradėjo šitose 
aplinkinėse ženklinti ir ni-

veliuoti naują pliantą, kuris 
bėgs nuo geležinkelio stacijos 
į miestą Radoškovicus. Plian- 
tas toks neatbūtinai reikalin
gas, kadangi čia keliai, 
ypač pavasario laike, teip 
niekai, kad iš mies
to tokiais sunku prisigriebti 
ant geležinkelio stacijos, o 
jau atvažiuoti ant stacijos su 
ta vorais pa vasario laike visai 
negalima.

Vietos Lietuvoj, kur žydai 
Kuosai gali apsigyvetl.
Maskoliškas randas nauju 

Įjadavadyjimu uždraudė žy
dams pirkti net miestuose 
Maskolijos žemę ant pastaty
mo namų; kaipo išėmimą da- 
leido jiems pirkti žemę sekan
čiose Lietuvos vietose: Vil
niaus gubernijoj: priemies
čiuose Vilniaus: Naujo Svie
to, Zakreto, Poplavų, Marku
čiuose, Rossoj, Antokoliuj. 
Čigonų I^auko, teip vadina
moj Losinėj dačėj; Vilniaus 
pav.: Popbrodėj, Dubinskoj, 
Wsonevade, Ostrovce, Lava- 
riškiuose. Buividave, Bistri- 
coj, Solečnikuose, Jarzumuo- 
se, Turgeliuose: Sventenų 
pav. : Naujuose Šventėnuose, 
Podbrodziuose, K u mel iš k juo
sė; Trakų pav. :Rpdziškiuose, 
Liudvinave, Privietkoj, Mar- 
tinkoniuose, Kašedaruose, 
Dumsuose.

Vitebsko gub., Lucino Įjav.
— Korsovkoj; Dinaburgo 
pav. — Kai poliuj, Režicos 
pav. — Režicoj ir jo prie- 
miestyj; N e valio pav. — Sa- 
kalniukuose.

Grodno gubr, Grodno pav.
— Poriečej ;Belostoko j>av. — 
Machalovo - Nezbudkoj, Sta- 
roselkuose, Suprasle; Brasto 
pav. — Rudoj-Černinoj, Ma- 
loritoj; Pražanos }>av. — Blu- 
dove, Lineve; Kobriniaus 
pav. — Žalenskoj.

Kauno gub., Kauno pav.
— Sancuoee; Zarasų pav.: 
Dukatuose, Reduskoj arba 
Parakiškiuose;Panevežio pav.
— Mūriniame Panemunyj, 
prie geležinkelio stacijos Pa
nevėžy j, Sename Panevėžy j; 
Šiaulių pav. — Mažeikiuose.-

Lietuvos dalyj, Minsko g. 
žydai tokių Įialengvinimų 
niekur ne gavo. Matyt ma
skoliškas randas stengiasi žy
dus suvaryti į Lietuvą ir į 
Mažrusyją, kadangi tik čia 
jų apsigyvenimui daro pa- 
liuosavimus.

Žmonių apšvietimas Vi
tebsko gub

Vitebsko gubernijoj gy
ventojai ne priguli prie ap
šviestų; mokančių skaityti ir 
rašyti čia mažiau negu dau- 
gelyj kitų gubernijų. 1896 
m. Vitebsko gubernijoj, mi- 
nisteriališkas ir cerkvines 
mokyklas lankė 21657 mo
kintiniai; mokyklų ant 10000 
gyventojų buvo vos 2, 7, o 
mokintinių 1, 4%; rašto mo
kyklose ir žydiškuose chede- 
ruose buvo 9334 mokintiniai.

Stoka mokyklų, žinoma,at
siliepia ant žmonių apšvieti
mo, o tas mat vėl atsiliepia 
ant ekonomiško gyventojų 
padėjimo: neapšviestam, tam
siam sunku, beveik negalima 
pagerinti savo būvį. 1876 m. 
iš pašauktų į kariumenę jau
nų vyrų iš Vitebsko gub. 
80,5% nemokėjo nė rašyti, 
nė skaityti; 1886 m. tokių 
buvo 77,4%, 1896 m.— 63,4. 
Nuo 1896 m. ir čia vienog 
žmonių apšvietimas pasikėlė. 
1901 m. besimokinančių bu
vo jau 34000, o iš to skai- 
tliaus 24000 lankė mokyklas 
ministerijos apšvietimo, o 
10772 cerkvines; rašto mo
kyklas ir žydiškus chederus 
lankė 1901 m. 16174 vaikai.

Tokiu budu 1901 m. visas 
mokykla* Vitebsko guberni
joj lankė 51036 mokintiniai, 
taigi 3. 1% viso gyventojų 
skaitliaus.

Iš Dinaburgo, Vitebsko 
gub.

23 d. geguži? atsibuvo čia 
rinkimai miesto galvos ant 
sekančių keturių metų. Kan
didatai buvo 4, o du kandi
datai prieš rinkimus atsisa
kė. Likosi išrinktas prekė- 
jas maskolius Moldranov.

Dinaburgo miesto valdžios 
atsišaukė į iždo ministeriją 
su prašymu daleisti parengti 
mieste prekystes mokyklą. 
Ministerija ant to sutinka, 
reikalauja vien, kad į mo
kyklą nebūtų priimama dau
giau kaip 10% žydų mokin
tinių, o Dinaburg žydiškas 
miestas. Miesto valdžios ren
giasi dar kartą atsišaukti į 
ministeriją su prašymu da
leisti į mokyklą priimti dau
giau žydukų. Miesto rodą 
nutarė ant mokyklos paskirti 
2000 rublių; žydiškas kaba
las 3000 rubl.; Vitebsko gu
bernijai iška kasa 3000 rubl. 
dabar ir po tiek kas metą ir 
10000 rubl. iš speciališkų žy
dų mokesčių.

Žemdarbystės ministerija 
sutiko daleisti šįmet sušaukti 
į Dinabnrgą susivažiavimą 
visų žemdarbystės draugys
čių: Vitebsko, Vilniaus, Kau
no, Kurliandijos, Liflandi- 
jos, Minsko, Mogilevo, Psko
vo ir Smolensko gubernijų- 
Žemdarbystės ministerija pas
kiria susivažiavimui 200 rub
lių pašei įjos.

Iš Belogtoko (Baltstogės), 
Grodno gub.

Miestas Balstogė, * sekda
mas paveikslus Vilniaus ir 
Minsko, nutarė uždėti preky
stes mokyklą, kam pritaria ir 
maskoliška iždo ministerija, 
kadangi nuo jos mat miestas 
nereikalauja pinigų ant už
laikymo mokyklos. Dabar 
miestas iš savo iždo paskyrė 
30000 rublių ant pastatymo 
triobos prekystes mokyklai 
ir po 10000 rublių: ant pas
tatymo maskoliškos cerkvės 
ir katalikiškos bažnyčios. 
Balstogėj vienog yra kur kas 
daugiau žydų negu katalikų 
ir stačiatikių drauge, bet ant 
statymo sinagogos žydai ne 
gauni pašelpos.

V"K~Minsko.
Maskoliška kelių ministe

rija rengiasi sujungti Dnep- 
rą su Dauguva giliu kanalu. 
Gyventojai vienog Borisovo, 
Lepelio paviečių, teiposgi 
Minsko ir Vitebsko žemdar
bystės draugystės atsišaukė į 
ministeriją su prašymu, vie
toj kasti naują kanalą terp 
Dnepero ir Dauguvos, kad 
pagilintų senąBerezinos kana
lą, jungiantįNemuną su Dau
guva; tas ne kaštuotų daug, 
o gyventojams daugiau nau
dos atgabentų. Nežinia, ar 
ministerija išklausys gyven
tojų prašymo.

Minske atsibuvo susivažia
vimas degtinės varytojų, ant 
kurio likosi nutarta sutverti 
draugystę savitarpinio apsau
gojimo degtinės varinyčių 
Minsko, Vilniaus, Grodno 
(Garteno), Mogilėvo ir Vi
tebsko gub.

Iš Panevėžio, Kauno gub.
30 d. gegužio likosi čia ati

darytą žemdarbystės, nami
nės išdirbystės ir gyvulių 
auginimo paroda, parengta 
vietinės žemdarbystės ir gy
vulių auginimo draugystės. 
Ant atidarymo parodos atka
ko iš Kauno gubernatorius 
Vatazzi. Buvo ant parodos



LIETUVA

ir speciališka ūkininkų da
lia, bet kad ukinii ikai užimti 
buvo lauko darbai^ tai paro
doj mažai jų dalyvavo. Pa
roda traukėsi tik 
tai nė aplinkiniai
ne turėjo laiko di ug pinigų 
išmesti. Beveik 
benti ant parode s guvuliai 
likosi parduoti.

Isz Amerikos.

4 dienas, 
dvarponiai

visi atga-

auno gub. 
atsibuvo

Iš Vilkmergės, K i
Sausio mėnesy i 

ėia rinkimai miesto viršinin
kų, bet išrinktų t.< 
gubernatorius.
rinkimus vienbahiiai išrinko 
buvusį jau čia miesto galva 
Miečislovą Kontovtiį. 
antrus rinkimus i? rinktus aut 
galo užtvirtino Kauno guber
natorius.

Nauji miesto 
rengiasi atsišaukti į apšvieti
mo ministeriją tu prašymu 
parengti Vilkine:‘gėj viduti
nę mokyklą, kad 
naziją; dabar a:
ventojų yra čia tik vięna pra
dinė mokykla,

leužtvirtino
į*er antrus

Per

viršininkai

ir progim- 
it 1700 gy-

atsišaukė į

200 žmonių prigėrė.
Spokane,Wash. Pereitos sanv. ne

dėlios dieną vanduo uzliėjo miestą 
Heppner, Oregone ir jį su visu nu< 
nešė. Tas pats tvanas nunešė ir 
kaimą Lexington. Prie to prigėrė 
apie 200 žmonių. 176 prigėrėlius 
išgriebė, kitų dar ne rado.

.Vaisiai naudingesni užkuksa.
Štete Califomijoj po visokiais 

sodų vaisiais yra 500000 akrų. 
Nors pernai užderėjimas vaisių ši
tame štete buvo labai geras, vertė 
surinktų vaisių siekė 50 milijonų 
dol., bet Šįmet bus dar , geresnis: 
šįmet vertę vaisių apskaito ant 70 
milijonų dpliarių, taigi vaisiai duo
da mat dvigubai daugiau naudos 
Kalifornijos gyventojams negu vi
si jos aukso laukai ir tai ne dabar, 
bet geriausiuose laikuose.

GaUral.
Buffalo, N. Y. Sudegė čia 

Washington Power trioba. Blėdį 
ugnies padarytą akaito ant 150000 
dol.

Rochester, N. Y. Siautė čia 
spirito krautuvėse Brolių Tee gais
ras, kuris pridirbo blėdies ant 200- 
000 dol.

Greentown, I n d. Sudegė čia 
įtaisos National Tumbler VVorks. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
200000 dol. ’

Winchester, Kv. Sudegė čia 
didelės javų krautuvės Grayo. Blė
dį ugnies padarytą skaito ant 150- 
000 dol.

r 
Uimusztl ant geležinkeliu.

Pereituose metuose ant geležin
kelių Suvienytose Valstijose 8588 
žmonės likosi užmušti, 64662 liko
si sunkiai sužeisti: taigi skaitlius 
užmuštų ir sužeistų yra dides
nis negu visoj Amerikos karėj su 
Išpanija ir ant Filipinų salų. Ant 
Amerikos geležinkelių tarnauja iš
viso 1189350 ypatų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Dės Moines, Ia. Netoli \Va- 

terloo, ant Illinois Central gele
žinkelio, susimušė trūkis. Prie to 
10 ypatų likosi sužeistų.

Cedar Rapids, Ia. Netoli El- 
mira, ant Rock Island geležinke
lio, susimušė du trukiai, Prie to 
3 ypatos likosi ant vietos užmuš
tos, o 4 sunkiai sužeistos.

AVhitehall, N. Y. Netoli nuo 
čia susimušė lokomotyvą su tavo- 
riniu trukiu. Prie to 4 trūkio tar
nai likosi užmušti.

Ethnogrnfiški tirinejiniai 
Kauno gub

Vilniaus mokai nio apskri
čio viršininkas
Kauno direktorių liaudės mo
kyklų prašydamas užsiimti 
rinkimu ethnogiafiškos me- 
degos apie tailtiš cus gaivalus 
gyvenančius Kau 
joj. Apskričio 
užmano užsiimti 
rinkimu tokios medegos ir ty
rinėjimais ant. 
rašinėti dainas, 
das, padavimui)

Htekmę ant tikėjimo ir bu
do gyventojų. Tirinėti iš eth- 
nografiškos pusT| kiekvieną 
vietą skyrium; ėąldgudžius, 
govenančius Naiijo Aleksan
dra vo (Zarasų) jav.; didgu- 
džius gyvenau? f 
teiposgi Panevėžio, Vilkmer
gės, Šuaulių ir Tolšių pavie- 
čiuose; ištirti kokią Įtekmę 
•turėjo lietuvišks 
kalbos <nt kalbos; 
šių čia maskolių; lietuvius, 
turinčios savo aakirą kalbą. 
Mokslinio apskričio viršinin
kas kalbina painformuoti,pa
mokyti kaimų ii 
kyklų mokintoj 
galėtų užsiimti jeigu jau ne 
tirinėjimais, tai 
mu med,egos; teiposgi pri
traukti prie dar M> popus ir 
vunigus, gerai susipažinu- 
ius su vietinėms sanlygoms 

ir pažįstančius

Nugriuvo tiltas.
• Eau Claire, Wis. Vakarinėj 

dalyj Madison str. nugriuvo tiltas, 
ant kurio buvo 200 žmonių susirin
kusių. Prie to 6 ypatos likosi sun- 
kiaif<didesnėj dalyj mirtinai sužeis
tos, 30 gi ypatų tapo lengviau su
žeistų.

i ao guberni- 
viršininkas 

■ustematišku

vietos, už- 
legen- 

turėjusius

ius Kuršėj,

ir latviška 
apsigyvenu-

miestų mo
jus, kad jie

bent rinki-

susipažinu-

ir pažįstančius tirinėjamų 
gyventojų kalb^. Ant tiri- 
nėjimo baltgudž ų, gyvenan
čių Zarasų paviefcyj kaimuo
se: Smalva, Rimša nuošė, Dri- 
svetuose, Vidzi bse/ Opsėj, 
Krasnogorkoj ir Slobodkoj 

, siunčia šią vasary mokintoją 
Kauno vyriškoj gimnazijos 
Kaminską, kuriami duoda 100 
rublių pašelpos knt kelionės.

Taigi čia mat j t geri norai 
Vilniaus mokslii io apskričio 
viršininko pastūmėt) pryša- 
kin rinkimą medegos ir ėth- 
nografiškus tirir ėjimus Lie
tuvos; ar tie vienog tirinėji- 
mai išduos tokius vaisius, 
kokių jis laukia 
klausymas. Jut Kauno gu
bernijos mokinti įjai visi ma
skoliai, lietuvis 
tai kaip jie gali

■

tai jau kits

ikai nemoka, 
varyti tiri- 

nėjimus lietuvfekų dalykų, 
kaip gali užraš neti dainas, 
padavimus arba legendas lie
tuviškoj Kalboj,] mis jos ne mo
kėdami?

raitelių ula-

mažai likosi
Nesimyli

Dabar
išeiti iš ka-

Suvienytu Valstijų geležinkeliai.
VVashington, D. C. Pagal at

skaitą terpštetinės prekystes ko
misijos, pereituose metuose ilgis 
geležinkelių Suvienytose Valstijo
se pasididino ant 5234 mylių: da
bar ilgis visų geležinkelių siekia 
274196 angliškų mylių. Lokomo
tyvų geležinkeliai turi 41228, o va
gonų 1640221b Tarnaujančių ant 
geležinkelių yra 1189315. Ant al
gų tarnaujantiems išėjo *67602*- 
592. | geležinkelius įdėtas kapi
talas pasiekė *12134182964; skolos 
geležinkelių siekia *6109981669 
arba netoli pusė įdėto kapitalo.

ExpllOZi)<Nl.
Charlf.roi, Pa. ČianykŠčiose 

parako dirbtuvėse atsitiko smarki 
parako expliozija, kurios 3 slova
kai ar lenkai darbininkai likosi už
mušti.

Nemark, Oh. Senasevillej 
trenkė perkūnas į dinamito krautu
ves ir pagimdė explioziją, kurios 6 
ypatos likosi užmuštos, o 20 tapo 
sužeistų.

Boston, Mass. Tunelyj terp 
porto Bostono irEast Bostono atsi
tiko dujų expliozija kurios vienas 
lenkiškas darbininkas likosi 
muštas, o kitas užbertas.

ne galima, padalinu šiteip: 1 dol. 
paskirtu ant naudos kankintinių, o 
35 c. Vištaliui, musų tautiškam 
raštininkui vargą kenčiančiam. 
Man rodėsi, kad aš geriau pada
riau ir mano darbą geriau taikiau 
prie Dievo prisakymų, kuris liepia 
mylėti artymą, kaipo pats savę. 
Užtai čianykŠčiai lietuviai, ypač gi 
moterėlės,apšaukė manę už bedie
vę, net eidamos gatve, ištolo ap
lenkia musų namus. Atleiskie 
joms Viešpatie, nes nežino, ką da
rot Juk pareiga krikščionių ne 
krauti lobį kunigams, tik šelpti 
varguolius, tankiai badą kenčian
čius, o tą atseina ne kartą pajusti 
lygiai musų kankintiniams, ištrem
tiems maskoliškų valdžių už plati
nimą apšvietimo terp tėvynės mu
sų brolių, kaip ir musų užsipelnu- 
šiam raštininkui Vištaliui. Apie 
mano pasielgimą spręs Dievas ir 
tikiuosi, užtai manęs ne liaus, Die
vas juk teisingesnis sudžia už mu
sų dvasiškus vadovus, doros mo
kintojus, kurie ne vieną apšaukė 
už bedievį tik todėl, kad tas nesi
davė begėdiškai vilną kirpti. Kar
tais, ant sėjimo šeimyniškų nesuti
kimų pasinaudoja jie net iš išpa
žinties. štai man apsivedant,Chi« 
cagos kunigas stengėsi atkalbinėti, 
kad netekėčiau už tokio bedievio 
kaip mano vyras, nes laukia manę 
vargingas gyvenimas. AŠ tokių 
doriškų pamokinimų ne paklausiau 
ir iš to dabar džiaugiuosi. -Pana
šias intrigas varo ne vienas kunį- 
gas, daro tą patį daugelis; ne vie
nas atkalbinėja merginas, kad ne 
tekėtų už kunįgui nepatinkančių 
ypatų, o liepia tekėti už ne vertų, 
bet kunįgams jiaklusmų.

A. Gaubienė.

Kaip ant prakalbų teip ir ant 
seimo didelis žmonių skaitlius su
sirinko paklausyti, ir visi ramiai 
užsilaikė. • '

Vienas iš Laisvamanių.
Gaila, kad korespondentas

aprašo svarbiausio dalyko, taigi 
kas likosi nutarta ant seimo?

Kėd.

kų ir ne laidos savo numirėlių ant 
svetimų kapinių, bet laidos ant sa
vųjų, kur be airių paniekinimo ga
lės ant savo locnos žemelės' ramiai 
ilsėtis.

ne

už-

Bažnytinis.

Isz darbo lauko.

įtaisus ledai.
FortWayne, Ini>. Per rytinę 

dalį Indianos paviečio Allen, tei
posgi per New Haven perėjo bai
sus ledai. Ant ploto 3)4 mylios 
ilgio ir 1)4 mylios pločio visi lau
kų vaisiai likosi išnaikyti, žemė 
ant 3 colių storai likosi užklota di
delių ledų šmotų. Ledai užmu
šė daug lauke besiganančių galvi
ju

Szerit'as sųaresztavo Amerikos 
kariszkus laivus.

Washington, D.C. Ant sūdo 
padavadyjimo šerifas suareštavo 
Amerikos randui padirbtą dirbtu
vėse New York Shipbuilding Co. 
karišką laivą “Chattanooga”. Ne
seniai panašus atsitikimas buvo 
teiposgi su Amerikos karišku laivu 
“Galveston”, ant reikalavimo kre
ditorių laivų dirbtuvių.

Paeme broli McKinley’o.
Somerset, Pa. Atkako čia pa- 

slaptas policistas ir paėmė brolį 
užmušto prezidento, Abnerą Mc- 
Kinley. Tas mat turi susirišimą 
su pačto skandaliais,kuriuos tirinė- 
ja dabar speciališka komisija.

Bibliszka draugy ste.
New York. American Tract 

Society pereituose metuose išleido 
85 knygas 3808000 egzemplioriuse 
ir 3 laikraščius keturiose kalbose. 
Biblijų išleido 155 kalbose, 
išleido ir lietuviškoj kalboj, 
nia.

* New York. 100000 darbinin
kų dirbančių prie triobų statymo 
prie kontraktoriaus George A. 
Falles Construction Co. likosi nuo 
.darbo paleistų. Dabar New Yor- 
ke yra iš viso 150000 dirbusių prie 
triobų statymo darbinįkų Ik- darbo.

* Ironton, Oh. Tarnaujanti 
Citizens Peoples Gas Co. ir Law- 
rence Telephone Co. čia, teiposgi 
Ashlande, Catatsburge, Russel ir 
Whiteaude pakėlė štraiką, kadangi 
kompanijos prie darbų priima ne
prigulinčius prie unijos.

* Peor^a, Ii.i.. Krakmolo mai
šytojai čiarikkščiose glucozos dirb
tuvėse pakėlė štraiką; jie reikalau
ja didesnių už savo darbą algų. 
Minėtos dirbtuvės likosi uždarytos 
ir per tai 800 darbininkų ne teko 
darbo.

* Cincinnati, Oh. 1000 katilų 
dirbėjų pakėlė štraiką. Unija rei
kalauja pakėlimo algų ant 10% ir 
kad tik toki darbininkai butų prii
mami, kuriuos unija laikys už tin
kančius.

* Cleveland,' Oh. Štraikuo- 
janti nuo 9 sanvaičių mūrininkai 
užbaigė štraiką. Per štraiką jie 
neiškovojo to,ko geidė, bet sugrįžo 
prie darbo ant kontraktorių pasiū
lytų išlygų,

* Richmond, Va. Pakėlė 
štraiką tarnaujanti ant čianykščių 
ulyčinių karų. Kompanija sten
giasi rasti kitus vietoj štraikuojan- 
čių, bet ne gauna tiek, kiek rei
kia. |

Iš Waterburio, Conn.
7 d. birželio, t.y. nedėlioję, at

sibuvo 4 Seimas “Susivienyjimo 
Lietuvių Laisvamanių". Prieš 
seimą, 6 .birž., vakaras buvo pa
švęstas: prakalboms, tautiškoms 
dainoms ir dekliamacijoms. Pirm 
pradėjimo prakalbų, rėžė puikų 
maršą orkestrą svetimtaučių (nes 
lietuviškos orkestro* dar neturi
me); paskui atgrajijo “Angel’s 
Serenade", tame dalyvavo ir p. 
Ona Aviečiutė ant skripkos. Po
tam dainavo trįs lietuvaitės: Ona 
Aviečiutė, Paulina OverzoČiutė ir 
Krikščiuniutė “Lietuvos gro
žybė". Paskui dekliamavo: Ale
na Bendoraičiutė eiles “Pražydau, 
prasklydau žiedas |k> 
Alena Pricevičiutė

V. Di- 
ragino

lanky
liai p

lygybę

Ar 
neži

Lak lojant i žiogai.
Lemington, Mont. Štete Mon

tanoj atsirado lakiojančių žiogų 
pulkaį. Jeigu daranti dabar ban- 
davones su naikinimu žemdarbys- 
tės ministerijos komisija ne ras 
budo išnaikinimo žiogų, tai jie nu- 
ės visas pievas ir galvijams truks 
pašaro.

Pepiežiaus iszkeikinio neužtenka 
ant atėmimo parapijos.

Nebraskoj katalikiškas vyskupas 
Bonacum norėjo su sūdo pagelba 
prašalinti iš parapijos - kunįgą 
Murphy ir sude perstatė popiežiaus 
iškeikimą. Sūdąs vienog trečiu 
kartu atmetė vyskupo skundą, pri
pažindamas, jog ant prašalinimo 
iš parapijos kunigo popiežiaus 
keikimas neužtenkantis.

iŠ-

Isz Prūsų Ijietiivos-
24 d. gegužio’Sumbinėj už

gimė smarkios muštynės terp 
stovinčių mieste
nų ir pokštininkų kareivių, 
kuriuose ne 
kraujo pralietu, 
mat prūsų karei viai, 
jiems uždrausta 
zaunių.

16 rfletų duktė ūkininko iš 
kaimo Lojęs, netoli Eitdku- 
nų,numirė nuo 
mat apriejo šuo 
no gydyti į Berlyną pagal 
Pasteuro metodį, bet kad ga
beno ne tuojam, tai nė speci
alistai daktarai ne įstengė 
nuo padūkimo Apsaugoti.

Dvare Bombuose paleistas 
iš tvarto bulius 
dė inspektorių 
atbėgusį jam į bagelbą kume
tį Norderį.

pasiutimo. Jų 
; tėvai gabe-

baisiai suba-
Nenmaną ir

Amerikos prekysta.
Per 11 paskutinių mėnesių, 

31 d. gegužio, Amerika išgabeno 
svetur savo tavorų už *1324493293, 
arba už * 32014375 daugiau negu 
per tokį jau laiką pereitų metų. 
Svetimų gi tavorų per tą laiką par
sigabeno už *943957184, arba už 
113391300 daugiau negu pernai per 
tokį jau laiką. Jeigu teip eis to
liau, tai, ne paisant ant didelių 
muitų ant svetimų tavorų, vertė 
išvežimo ir parsigabenimo gali su
silyginti jau ateinančiuose metuose. 
Aukso per tą laiką išgabeno už 
*34583007, o iš svetur atėjo už 
*42214474.

T Scranton, Pa. Štraiko an- 
glekasių ne bus, kadangi nėra abe
jonės, kad kastynių savininkai pri
ims distriktų unijų viršininkus už 
sąnarius taikymosi komisijos.

r VVilkesbarre, Pa. 600 kal
nakasių Raubo kastynių, kurie bu
vo suštraikavę, sugrįžo prie darbo; 
darbininkai štraiką laimėjo.

T New York. Štraikas tunelio 
darbininkų likosi pagarsintas 
pasibaigusį ir 20000 darbininkų 
reiškė norą grįžti prie darbo.

5 Dubuque, Ia. Traukiasi
nuo 5 sanvaičių štraikas tarnaujan
čių ant Štritkarių.

r Topeka, Kans. Ant nuvaly
mo laukų Štete Kansas reikalauja 
25000 darbininkų.

1 Chicago, III. Valginyčios 
Kohlsaato duonkepių likosi atida
rytos.

Darbininkai grabų dirbtuvių pa
kėlė štraiką. Jie reikalauja 9)4 
vai. darbo dienos.

Arklininkų tarnams didžiųjų 
pardavinyčių ant State str. pakėlė 
algas ant 20%.

iki

už 
iš-

čia

18Z 
Lietu viszku diryu.

K Traverse City, Mich.
3 d. šio mėnesio musų miestelio 

lietuviai pasikvietė kun. Pangonį 
ant išklausymo velykinės. Kiek
vienas turėjo užmokėti po *1.35. 
Aš savo dalį,kadangi kunįgui Pon- 
goniui ne mokėjau, nes man rodė
si, kad į dangų už pinįgus įsipirkti

Iš Meriden, Con
Pašelpinė Draugystė “D.L.K. 

Gedimino," prigulinti prie 49 kuo
pos S. L. Amerikoj laikė savo 
pirmą balių 30 dieną gegužio ant 
salės German gardeli, kur buvo 
laikytos ir prakalbos. Pirmas kal
bėjo Juozas JanuŠevičia apie nau
dą, kokią kiekvienas turi prigulė
damas į dr-tę S.L.A.; ragino rašy- 
tiesi prie dr-tės ir S. L. Amerikoj; 
nupeikė neprigulinčius, teiposgi 
neskaitančius naudingų laikraščių 
ir knįgų, nes skaitydami,galėtų sa
vo protą pakelti ir apsišviesti; ta
da nereiktų būt lenkberniais, pas
kui lenkus bėgioti ir _ jų |>ėdas 
vuostyti. Toliaus kalbėjo apie 
musų tėvynę Lietuvą, kokia ji bu
vo drūta, kaip ją narsiai gynė ku- 
nįgaikščiai:Gvdiminas, Ringaudas, 
Keistutis, Olgerdas ir Vytautas: 
kaip Lietuva pateko lenkams, o 
ant galo žiauriems maskoliams, 
kaip maskoliai nori įbrukti stačia- 
tikišką tikėjimą ir sumaskolinti vi
są lietuvių tautą, uždrausdami 
špaudinti lietuviškas knįgas. Ant 
galo priminė apie lietuviškus kan- 
kintinius, kurie, nešdami knįgas iš 
užruliežių ir joms ajidalindanu 
Lietuvos žmonis, platina apšvieti
mą; užtai |>apuola į nagus masko
lių ir tampa iš tėvynės ištremti į 
Siberijo* tirus, kur kenčia šaltį ir 
alkį, negalėdami ant duonos 
sidirbti, kadangi Siberijoj 
nėra ir ne visur prie darbo ] 
<)zia musų kankintinius. 
kai liejo Juozas Endziulis.
dyjo rašytiesi prie kuopos Tėvynės 
Mylėtojų Dr-tės, aiškindamas, ko
kią naudą atneša tėvynei prigulė
jimas prie Šitos dr-tės, kaip mes 
galime savo broliams įkvėpti ap
švietimą, nors musų priešas mas
kolius mums tos brangios dovanos 
pavydi. Nupeikė tautiečius n< go- 
dojančius viens antro ir visokiu 
bubu stabdančius darbus ant tėvy
nės lal>o.

Trečias kalbėjo luozas Milslmk. 
Šitas kalintojas kalbino mylėti

už- 
darbų 
prilei- 

Antras

Ant to prakall>os pasibaigė. Po 
prakaldų perėjo per salę aukas 
rinkdami: Juozas JanuŠevičia ir 
Juozas TaČilauskas. Aukų surinko 
*tk(M> ir 5c. Čia lietuviai dar 
labai tamsus, nesupranta, kas yra 
musų kankmtimai ir kokią naudą 
gali aukos atgabenti musų bro
liams tėvynėj Lietuvoj gyvenan
tiems. Neįstabu,jeigu jie tamsus, 
nės laikraščių ir naudingų knygų 
neskaito. Toki nesigėdma kal
bėtojus laike prakalbų trukdyti; 
apie aukas nuo tokių nėra ką kal
bėti: girdi, “kad ant Amerikos 
kankintinių,tai duočiau nors dolia- 
rį, ant Lietuvos neduosiu nė cen
to". Mat toki nežino, kad Ame
rikoj tik už visokius blogus dar
bus papuola į kalėjimus. Balius 
kaštavo ne daug, liet įplaukimai 
buvo dar mažesni.

Aukų surinkome 6.05 (aukauto
jų vardai ir jų aukos buvo 
tuotos pereitame numeryj. 
atitraukus persiuntimo 
siunčiame 6 dol., kuriuos 
padaliname 
nių, *2.50 ’ 
Vištaliui.

pakvi- 
Rd); 

kaštus, 
Šiteip

*2.50 ant kankinti- 
Aušros Dr-tei”, *1.00

Iš Lowell, MasN.
7 d. berželio buvo pas mus ves

tuvės gero tautiečio, p. A. Libed- 
niko. Ant vestuvių likusi užma
nyta dėti aukas ant naudos musų 
kankintinių, maskoliškų valdžių 
ištremtų iš tėvynės. Jaunavedys 
parėmė užmanymą ne tik žodžiu, 
bet ir pinigais: jis paaukavo *2; jo 
paveikslą sekė ir kiti, duodami 
pagal išgalę.

Jaunžvedys Lebednikas davė 
*2.00, V. Viskočka *1, A. Visko- 
čiutė *1, J. Rusas 25c., S. Viskoč
ka 25c., M. Paltanavičia 25c., J. 
Varscčkis 25c., Muzikantas 25c., 
K. čujala 10c., S. BekŠa 10c., A. 
Bekšutė 10c., A. Kuklinas 10c.,M. 
Vilicka 10c., A. Taraškevičia 10c. 
Viskas padaro 5 dol. 85c. Iš tų 
pinigų 5 dol.paskiriame ant naudos 
kankintinių, d 85c. Vištaliui. Bu
vo tai pirmutinės pas mus vestu
vės, ant kurių veselninkai neuž
miršo apie tautiškus reikalus ir pa
žymėjo aukoms.

Toks užmanymas vertas pagyri
mo ir reikia geisti, kad šitą paveik
slą lietuviai visur sektų, kadangi 
ant vestuvių geriausia proga iš
gauti pinigus ant tautiškų reikalų. 
Broliai, pasistengkimi,* Šitą madą 
visur įvesti, iš to bus bauda musų 
tautai ir Dievui didesnė garbė*

Kelioms dienoms pirma buvo Čia 
lietuviškos vestuvės, bet ant jų 
susirinkusiems nė nesisapnavo au
kauti ką nors ant tautiškų reikalų; 
jie, begerdami, į tokį pasiutimą į- 
puolė, kad turėjo policija su 
doms taikyti, o kaip kokiam 
lengvino kišenių nulupdama 
*10. Taigi kas geriau? Ar
vestuvių užsilaikyti ramiai ir dėti 
aukas ant tautiškų reikalų, ar gerti 
ir peštieji, o paskui policijoj mokė
ti deŠirntdoliarines? I X- X.

laz- 
pa- 
|W 

ant

Iš Scranton, Pu.
Prisiunčia money orderį ant *5. 

Pinigus prašau padalinti Šiteip: 
*2.75 kai|>o užmokesnį už manę už 
visus šiuos metus į “Aušros" Dr- 
tę, o likusius *2.25 dar 4900 me
tuose, ant susirinkimo “Audito
rium" svetainėj, čianykŠčiai lietu
viai buvo sudėję Dilidniui ant pro- 
vos su Pittstono miesto valdžioms. 
Iki šiol tie pinigai ne buvo apvers
ti ant to, ant ko jie buvo sudėti, 
kadangi ne buvo susirinkimo ir per 
tai ne buvo nutarta ant ko kito 
juos apversti. Tik pereitą sanvai- 
tę susirinkome keli aukautojai ir 
nutarėme tuos pinigu^ paaukauti 
ant naudos moksląeivūų ir per- 
duoti į “Aušros" Dr-tės kasą. Man 
rodosi, kad tie, kurie ne buvo ant 
musų susirinkimo, o yra aukavę, 
pritars musų nutarimui. Pravar
džių aukavusių paduoti ne galime, 
kadangi tuomlaikinis sekretorius 
surašą vardų pamėtė.

• F. Živatkauskas.

Atsišaukinias 
į “Susi vieny] i ano Lietūk iu Rymo 
talikų Amerikoje'' Komitetą ir Sana-

Kt

laukus"; 
“Neliaukim 

kuoptisį vienybę"; Magdė Bendo- 
raičiutė — “Lai gyvuoja darbinin
kai ant šitos pasaulės"; Marijona 
Bendoraičrutė — “Draugai ir prie- 
teliai mano", Po dekliamačijų 
p. Ona Aviečiutė pagrajijo ant 
skripkos dvi meliodijas — “Trau- 
merei ir Flower Song”. Choras 
lietuviškos neprigulmingos Visų 
Šventų porapijos, susidedantis iš 
penkių lietuvaičių: Onos ir Julijos 
Aviečiučių,Paulinos Overzočiutės, 
Onos ir Marijonos Krikščiuniučtų, 
po vadovyste M. JokŠos, padaina
vo — “Neliaun mus kraują prie
šai pilti". Potam prasidėjo pra
kalbos. Kalbėtojais buvo: Dr.
J. šliupas, kun. V. I>< mbskis, p.
K. Balčiūnas iš New Yorko ir vie
tinis klebonas neprigulmingos pa
rapijos, kun.V*. Dilionis.

Pirmiausiai kalbėjo kun. 
lionis, kuris savo kalioje
žmonis apsišviesti, o norint apsi
šviesti, neatbūtinai reikia 
tis ant prakalbų, teatrų ir 
ant visokių susirinkimų.

Kun. V. Dilionis aiškino
žmonių ir laisvę, be ko žmogus ne 
gali būti laimingu ir išganytu. 
Būti lygiu kitiems ir būti laimingu 
galima tiktai per socializmą, ne 
pardavinėjant balsų už stiklą a- 
lauš dienose balsavimo, bet tie
siog ir drąsiai balsuoti už darbinin
kišką partiją.t.y. už socialistus. P. 
K. Balčiūnas, kaipo prezidentas 
Sus. L.L., trumpoj kalboj paaiš
kino laisvamanybę ir reiškimą žo
džio “Laisvamanis".

Dr. J. Šliupas savo kalboje nu
rodė caro ir Romos popiežiaus 
despotizmą, kurie skriaudžia musų 
žmonelės; ne gana ką caras ir po
piežius skriaudžia musų brolius 
Lietuvoje ir mus pačius, bet dar 
aršiaus mus vargina gaujos jų tar
nų, kurie be mielaširdystės_ drasko 
mus kunus, siurbia kraują ir pas
kutinius centus, kurios mes turime 
uždirbti kruvinai su pūslėtais del
nais ir t.t.

Ant prakalbų buvo didelis buris 
klausytojų, kurie labai žmoniškai 
apsiėjo, kas reiškia, jog visi buvo 
užganėdinti.

Kun. V. Dembskis perėjo per 
susirinkusius, rinkdamas aukas ant 
kankintinių; surinko *4.23. 
(Aušros Dr-tė teiposgi tikėjosi 
kiek nors pašelpos gauti nuo Lais
vamanių, kadangi jiems juk turi 
rūpėti ir musų moksląeiviai. Rd.).

Nedėlioję, po seimui, vakare 
kalbėtojai kalbėjo Union City, 
Conn. kur teiposgi kun.V/Dembs- 
kis surinko ant kankintinių *3.48, 
kurios Union City’es lietuviai pa
vedė nusiųsti drauge su Waterbu- 
rio aukomis. Iš viso surinkta 
*7.66 ir nusiųsta į “Lietuvos" re
dakciją kankint, kom.kasieriui, A. 
Olševskiui.

J. JanuŠevičia,
J. TaČilauskas.

Iš WaUrbūrio, Conn.
Gegužio 30 dieną šių mctų,“De- 

coration dienoje, lietuviai su dide
le iškilme savo neseniai nupirktas 
kapines pašventino. D. L. K. Ge- 
demino, Lietuvos Sūnų ir Liet. 
Polit. Kliulias savo skaitliuje' su 
muzika, eifėmis maršavo iš miesto 
ant kapinių. Jauni lietuviai mu
zikantai, eidami pirma, putė pui
kiausius maršus. Parodoje ėmė 
dalyvumą arti tūkstančio lietuvių. 
Geriausiai visą apvaikščiojimą 
puošė skaisti, jauna lietuvaitė, pa
rėdyta už “Liuosybę", su buriu 
mergaičių, pasipuošusių galvas 
gražiais vainikais. Nueinant ir 
pareinant, gražiausia tvarka vieš
patavo ir visi klausė Lietuvos 
Sūnų išlavintų muzikantų. Be
veik visi lietuviai džiaugėsi, jog 
išdraugės nusipirko ir aptvėrė sau 
parinktą sklypelį lauko ant laido
jimo musų pasimirusių brolių.

Sėjantis nesutikimus zokonin- 
kas sau plaukus drasko iš apmau
do* ir piktumo. Dar prieš tai 
mėgino net po kelis kartus prisa
kyti, kad nieks neitų ant lietuviš
kų kapinių, nes ten, girdi, “arkliai 
ir šunes kavosis, o ne žmonės 
katalikai." Tokius niekus pliauš
kiantis zokoninkas nežinia su kuom 
vertas būt palaidotu. Kaip visa
dos, teip ir dabar iškeikimu zoko
ninkas gąsdino, bet žmonės jau 
kelis kartus zokoninko buvo iš
keikti, su tuom apsiprato ir visai 
ant jo nelemtų zaunų nepaiso.... 
Mat dūšių ganytojui rupi, kad lie
tuviai neis bačiuoti airišiams ran-

MIELI BROLIAI!
Nuo jiersiskyri- 

mo į dvi pusi ant 16 seimo “Su- 
sivienyjimo Lietuvių Amerikoje” 
Wilkes Barre, Pa. 1901 metuose, 
viena pusė likosi prie senojo vardo 
“Susivienyjimo Lietuvių Ameriko
je — S.L.A.", o.antroji pusė per
mainė varda ant “Susivienyjimo 
Lietuvių Rymo Katalikų Ameriko
je,— S.L.R.K.A."

Po persiskyrimo visas S.L.A.tur
tas iki šiolei dar yra rankose S.L. 
R.K.A., kurio Centrališkasis Ko
mitetas, apart turto, dar naudoja 
iki dabar S.L.A. vardą priėmimo 
naujų sąnarių aplikacijose, naudo
ja S.L.A. pečėtį ir naujoms S.L. 
R.K.A. kuopoms išduoda sub-čar- 
terius ant blankų S.L.A. Čarte- 
rio.

Toks darbas yra priešingu S.L. 
A. organizacijai, valstijos įstaty
mams ir priešingas. S.L.R.K.A. 
konstitucijai, kuri sako, jog “su 
tuom pat vardu (taigi S.L.R.K.A.) 
Susivienyjimas vartpja ir pečėtį, 
drauge su žinkleliu žirgo ir vaiko. 
— Ženkleliai Susivienyjimo sąna
rių teip-pat žirgas ir vaikas, su su
trumpintu Susivienijimo 
“S.L.R.K.A."

Pagal tai yra aiškų, jog 
K.A. netur tiesos vąrtoti 
vardo, pečėties ir čarterio blankų. 
Jokia organizacija n|:gal daleisti, 
kad jos vardą ir ženklus vartotų 
kita organizacija. Todėl S.L.A. 
ant seimo Brooklyne, N.Y., gegu
žio 2b 22,23 vienbalsiai nutarė už
ginti ir atimti savo ženklus ir turtą 
nuo S.L.R.K.A. tielsos ir įstatymų 
keliu. Atlikimui td darbo išrinko 
komisiją, minėtinai:.

M. VALENTINAVIČIŲ, 
P. MIKOLAINį, 
P A. PASENKĄ, 
P.W. BIRŠTONĄ, 

kuriems suteikė tiesą užvesti pro-
Priegtam seimas painfortna- 

kti ant S.L.R.
Vą* 
vo Komisiją, nuvj

vardu:

K. A. »eimo į Pittstoną ir perstaty
ti savo reikalavimus, paduoti už
manymą susitaikinti geruoju, kam 
įvykus, taigi S. L. R. K-A. seimui 
pristojus susitaikinti, sustabdyti 
provą.

Gegužio 26 dieną pribuvusi Ko
misija į Pittstoną tapo neįleista į 
seimo salę. Jėjo tiktai šerifo de
puty, kuris išdalino urėdiškus pa
kvietimus į sūdą S.L.R.K. A. Ko
mitetui:

Kn. S. Pautieniui, Prezidentui, 
A. Kalčinskui, Vice-Prezid., 
Kasulaičiui, Sekretoriui, Ch. 
dzevičiui, Kasieriui, 
Kn. Kudirkai 1 Aptekimams
J. Lauraičiui ( kasos,

ir sąnariams:
A. Teplir, , 
Kn. M. Šedvydžiui, 
J. Rėkui, 
Kn. A. Kaupui, 
Kn. A. Milukui, 
V. Rinkevičiui, 
A. Danisevyčiui, 
Kn. J. Kaulakiui ir 
Kn. Kurui.

Po išdalinimo per šerifo deputy 
pakvietimų išėjo iš seimo sve
tainės ant gafvės < ulyčios) kn. 
šedvydis ir p. Ch. Radzevičia, ku
riems Komisija apreiškė savo pri
buvimo mierį, ant ko kn. Šedvy- 
dis atsakė, jog apsoliutiškai geruo
ju nesitaikįs.

Komisija vienog ant kn. Šedvy- 
džio atsakymo nededa- svarbos 
dėlto, jo^ nežino, ar kn. Šedvydis 
ir Ch. Radzevičia atsakė varde S.
L. R.K.A. seimo, ar tiktai nuo sa
vęs. Komisija tikėjosi įeiti į sei
mo svetainę ir perstatyti seimui 
savo reikalavimus. Jeigu S.L.R.
K. A. seimas butų Komisiją įleidęs 
į svttainę, butų sutikęs taikintis 
tarp*savęs geruoju, nebūtų šerifo 
deputy dalinęs pakvietimų stoti į 
sūdą.

Taigi priverstinai reikėjo kreip- 
tiesi į sūdą.

Kad kiekvienas nusikreipimas į 
sūdą kaštuoja daug pinigų, tą visi 
gerai žinome. Besiprovojant reik 
advokatų, o tie to tiktai ir lau
kia. Todėl, kad dovanai nemėty
ti abiejų organizacijų sąnarių sun
kiai uždirbtus ir supuslėtus pinigus 
advokatams ir ant provų, Šiuomi 

i mes, vardan S.L. A., Komisija, at
sišaukime į S.L.R.K.A. CentraliŠ- 
ką Komitetą ir Sąnarius, kviesda
mi ant susitaikymo tarp savęs ge
ruoju, kam įvykus, taj>s sustabdyta 
pro va ir tuomi taps sučėdyta a- 
biem organizacijom j>o kelioliką. 
Šimtų doliarių nuo pragaišties, ku
rie galės būti suvartojami reika
lams pačių sąnarių, kurie tuoš^ pi
nigus sudėjo, taigi posmertmėms ir 
pašelpai sužeistų, arba Teiji neat
būtiniems musų tautos reikalams, 
vietoje supylimo tų pinigų į kiŠe- 
nius advokatų.

Jeigu mes nesitaikytumėm ir ty
čiomis išmestumėm advokatams po 
kelioliką šimtų doliarių, tai pultų 
ant nenorinčių taikintis prasikalti
mas su atsakymu prieš lietuvišką 
visuomenę. Mes, S.L.A. tos pro- 
vos vengėme, bet ne musų kaltė, 
kad jos neišvengėme, prie jos už
vedimo tapome priversti, dėlto ne 
musų bus kaltė, buk mes nenorė
jome taikintis geruoju. Mes nori
me taikintis ir kviečiame prie to 
S.L.R.K.A. organizaciją.

Nežinant apie kn. Šedvydžio ir 
p. Radzevičiaus kompetenciją tei
singume jų atsakymo*), mes. Ko
misija, nutarėme dalykų stovį pa
garsinti per laikraščius, kviesdami 
ant susitaikymo, idant suČėdyti 
kaštus.

Susitaikymo laiką paskiriame iki 
15 rugpiučio (Augusto) 19()3m.

Adresas susirašymui gromatų:
P. Mikolainis,

224 E. Mainstr., 1 
Plymouth, Pa.

Vardan S.L. A.

{M. ValentinaviČia, 
P. Mikolainis, 
P. A. Pase c kas.

*) Kn. Šedvydis 25 N. “Žvaigž
dės" rašo, kad atsakymas juodvie- 
jų buvo privatiškas, ne urėdiškas 
— taigi ne nuo seimo.

J- 
Ra-

iki pusės metų. Perstatanti ant 
scenos uždraustus arba ne buvu
sius cenzūroj dramatiškus veikalus 
gali būt nubausti kalėjimu arba pi
nigine bausme iki 500 rublių; tokią 
jau bausmę sūdai gali uždėti ant 
aktorių, kurie, lošdami dramatišką 
veikalą ant scenos, ne paisytų ant 
cenzoriaus padarytų jame permai
nų; tokios jau bausmės yra ir už 
dainavimą ant scenos uždraustų 
cenzūros dainų. IŠIeistojai laik
raščių, išleidžianti numerį pirm ga
vimo nuo spaudos komiteto dalei
dimo, nepranešanti spaudos komi
tetui apie perėjimą išleidimo į kita* 
rankas; nepristatę į cenzūrą atsa
kančio skaitliaus išleidimo exem- 
pliorių išeinančio be cenzūros, tal
pinanti laikraštyj straipsnius nesu
tinkančius su spaudos komiteto da- 
leistu programų—gali būt nubausti 
100 rubl. bausmės. Išleistojas vi
daus ministerio sustabdyto laikraš
čio, jeigu jo vietoj savo vardu duo
da abonentams kitą, gali būt nu
baustas 500 rubl. bausmės. Laik
raščiai pirm laiko garsinanti sūdo 
tirinėjimus, teiposgi garsinanti ži
nias, kurios gali būt pagarsintos 
tik po apturėjimui atsakančio da
leidimo, gali būt nubausti 500 
rubl. arba kalėjimu iki pusės metų. 
Kasdieniniai laikraščiai, ne patal
pinę į 3 dienas atšaukimo neteisin
gų žinių ant reikalavimo rando ar
ba privatiŠkų ypatų, gali būt nu
bausti 25 rubl., o sanvaitiniai 100 
rubl. už kiekvieną numerį išleistą 
po tam laikui iki pagarsinimui, o 
jeigu atšaukimo nepatalpintų per 
3 mėnesius, gali būt laikraščiai su 
visu uždrausti. Redaktorius laik
raščio išleidžiamo be cenzūros, ant . 
reikalavimo vidaus ministerijos ne
norintis išduoti vardo pseudony- 
miško autoriaus kokio nors straips
nio, gali būt nubaustas 100 rublių 
bausmės.

Taigi iš to matom* ,kad Lietuvos 
administratoriai, už prilaikymą lie- . 
tuviškų raštų ištrėmę musų kankin
tinius į Siberiją, peržengė tiesas; 
už peržengimą spaudos t'iesų nėra 
bausmes ištrėmimo iš tėvynės, liet ’ 
yra vien piniginė bausmė arba ka
lėjimas, liet ne ilgesnis kaip pusė 
tnetų.

Mano liampa.
Liamjia iŠ |)ak-ngvo geso, nes 

joje nebuvo gazo. Neseniai jį ži
bėję šviesiai ir ajršvietė mano kam
barį. Iš karto šviesa prapuolė, 
bet nesuvisu. Tu ilgai kovojai su 
myriu...Tu vis stengiesi žibėti. 
Seniai jau nebuvo gazo, bet vis-gi 
tavo knatas degė iš palengvo, pa
virsdamas į pelenus... Bet jis jau 
nešvietė.. .jis gruzdėjo.. .Tu no
rėjai praplatinti šviesą, bet...ne
galėjai ... Tų troškai degti, bet... 
gesai... Ir jau tavo knatas įtaigia 
degti, ir tu užgesai. .. Užgesai...

Sena, jiasigailėjimo verta liam- 
j»a! Tu priminei likimą žmogaus! 
Ar ne teip, kaip ir tu, jis trokšta 
degti ir platinti Šviesą? Ar ne 
teip ir jam staiga trūksta gazo? 
Bet vis-gi jis kovoja... Laike 
tos kovos dega tiktai vienas kna
tas... J eigų knatas 
toj buvusios Šviesos 
tai vieni jielenai.

sudegė... vie- 
pasilieka tik-

Eli iš M.

S.L.R.
S.L.A.

Naujos kri m (itališkos 
tiesos Maskolijos spaudos 

reikaluose.
Maskolijoj likosi pertaisytos 

kriminaliŠkos tiesos. Labiausiai 
perdirbtos tiesos spaudos dalykų. 
Pagal naują pertaisymą: rengti 
spaustuves be rando daleidimo yra 
uždrausta Maskolijoj ir už peržen
gimą tų tiesų yra gana didelės 
bausmės. Už parengimą ir laiky
mą be rando daleidimo spaustuvės, 
nors mažiausios, su viena rankine 
mašina,paskirtą bausmė iki 3 mėne
sių kalėjimo arba 300 rublių. Kal
ti parengimo knygų pardavinyČios 
ir pardavinėjimo spaudinių raštų 
be rando daleidimo turi būt nu
bausti 100 rublių. Pardavinėjanti 
ant ulyčių laikraščius, knygas ir 
kitokius spaudinius dalykus bus 
baudžiami 25 rubl. Už pardavinė
jimą necenzuruotų raštų net da- 
leistose knygų pardavinyČiose pa
skirta bausmė iki 300 rublių. Par
davinėjanti cenzūros nedaleistus 
raštus gali būt nubausti kalėjimu

Ar vėl artinasi lediniai 
laikai.

,,Lietuvos" skaitytojai be abejo
nės žino, kadangi apie tai ne kartą 
buvo rašyta, kad, paveikslan, 
Lietuvoj ir visoj Europoj klimatas 
ne kartą persikeitė. Buvo laikai, 
kada visoj Šiaurinėj Europoj, net 
ant Ledinių jurių.salų, buvo karš
tas klimatas, koks dabar yra 
kraštuose terp tropikų. Kad karš
tas klimatas buvo ir Lietuvoj, ro
do tą užsilikusios suakmenėjusios 
liekanos tokių augmenų, kurie au
ga tik karštuose musų žemės kraš
tuose, kaip antai paimu. Paskui 
užstojo vėl teip dideli šalčiai, kad 
musų tėvynė tapo užklota ir vasa
ros laike nenutirpstančiu ledu, 
kaip dabar yra antai šiaurinėj dalyj 
Grenlandijos. Ledų tų likosi su
nešti ant Lietuvos laukų akmenvs, i 
kokius ledai, nuplėšę nuo kalnų, 
slinkdami žemyn, sukrovė dauge
ly! vietų ant Lietuvos laukų. Ko
kios priažastys pagimdė tuos dide- | 
liūs šalčius, kurie laikėsi Lietuvoj 
per amžių eiles, tikrai nežinia. 
Laike tų didelių šalčių išnyko vi
soj siaurinėj Europoj, iki Alpų 
kalnų, girios ir medžiai, išnyko ir 
gyvenę pirma žvėrys; žinoma, am
žinu ledu užklotuose plotuose ir. I 
žtnonės gyventi negalėjo, turėjo 
keitiesi į Šiltesnius kraštus. Lai
kui bėgant vienog, Šaltis sumažėjo 
ir ant galo užstojo toks klimatas, 
kokį dabar turime Lietuvoj ir vi
soj šiaurinėj Europoj.

Dsfrbar vienog tyrinėjanti klima- 
tiškas sanlygas Europoj patėmyjo 
tokius apsireiškimus, ant kurių pa
sirėmę, net tūli mokslinčiai mena, 
kad gali siaurinėj Europoj vėl kar
tą ateiti lediniai laikai, koki čia 
jau vieną kartą buvo. . .4

Iš tikro jau ir Lietuvoj žmonės 
patėmyjo, kad pavasaris ateina vis 
vėliau: 20 metų atgal ūkininkai 
Suvalkų gubernijos skalydavo, 
kad jiems pašaro reikia tik iki S v. ' 
Jurgiui, dabar gi tankiausiai ir 
pradžioj gegužio mėnesio gyvuliai



tvartuose. Pereita gi 
ir šįmet tikrai šaltos.

gilinau galima užtėmyti 
y^^Čius. kad klimatas c 
tya. Ant šiaurinių Ledin 
i^,i eina vis storyn. Du< 

•_ i-.Lu

vasara

Kraštuose toliau į šiaurius dar 
i ženklus 
e na Šal- 

U jūrių 
M dasi čia 

žemyti ir kitokį apsir riŠkimai 
kad klimatas polįriškuo- 

Šaltyn. 
jūrių šunes persikėlė į pietus, o 
kiti gyvūnai su visu prapuolė iŠ 
Ledinių iur»ų, matyt jie ] ersikėlė 
iš jų toliau į pietus, kadai gi jų ne 
gglėjd išnaikyti iš syk ki i gyvu- 

_ ... jatėmyja
kraštų 

niekada 
> nokslin- 
utiki, kad

gyvūnus 
Tie at- 

t poliariš-

rodamri, kad klimatas po 
ze kraštuose keičiasi, eina 
jūrių šunes persikėlė į

Lydimų jūrių, matyt jie I 
iš jų toliau į pietus, kadai i|

nai; Europos pakrantėą«| | 
dabar tokius poliariški 
gyvūnus, kurių pirma 
nebodavo. Norvegiškas 
čius, profesorius SarcĮ m 
iš' polianškų kraštų tuos 
butųkiti, drutesni. 
Ukr prie Europos kraptų 
kigyvūnai jaučia .besiartinančias 
Himatiškas permainas; jų pasi
traukimas iš šiaurių į p etus gali 
būt ženklu besiartinančių 
ledinių laikų, koki jau ka 
šiaurinėj ir vidurinėj 
Profesorius Saro tiki, kai 
kai artinasi ir sako, kad 
tauČiams norvegiečiams t 
bus ką veikti tėvynėj,'jie 1 
sineŠdinti į šiltesnius k ra iti 
dangi apstabdyti bestai tii 
šalčius, nukreipti jups 
žmonės ne moka.

iŠ naujo 
t tą buvo 
Europoj.
toki lai- 

jo vien- 
tąsyk ne 
turės iš-
:us, ka
unančius 

ritur, dar

yrapajiegai 3 gyvų arklių, o pajie- 
ga arklio lygi pajiegai 8 žmonių. 
Tokiu budu 3400000 arklių pajie- 
gų mašinos Vokietijos turi pajiegų 
82250000 žmonių, o dirbtuvėse 
dirba 10 milijonų žmonių. Ant 
atlikimo viso darbo, kokį atlieka 
Vokietijos dirbtuvės, jeigu tą tu
rėtų atlikti žmonės, reiktų 925(X)- 
000 gmonių, taigi daug daugiau, 
negu jų yra visoj Vokietijoj.

Ant apkurimo tokios daugybės 
garinių mašinų reikia ne mažai ak
meninių anglių. Pradžioj XVIII 
šimtmečio Anglija sunaudojo vos 2 
milijonų tonų anglių ant metų, da
bar sunaudoja su viršum 200 mili
jonų tonų anglių. Ant viso svie
to iškasa kas metą po 520 milijo
nų tonų anglių ir jas visas sunau
doja.

Geležies daugiausiai produkuo
ja Suvienytos Valstijos šiaurinės 
Amerikos: 1901 m. čia išproduka- 
vo geležies 985000000 pūdų, An
glijoj 460000000, Vokietijoj 475- 
000000, Maskolijoj 172000000, 
Prancūzijoj 146000000 pūdų.

Dan

LIETUVA

stas.
Daktaras

Riešutai kaipo nu
IŠpaniškas gydytojas, 

Munoz perenes metų ritinėjo į- 
tekmę riešutų ant organitmo žmo
nių juos valgančių it apij? 
tirimus neseniai pagarsi 
lišknose daktariškuose 1 
se. Riešutai, kaip ir ki 
mos medėgos,savo sudėti 
n medegas: karbonhydr|tą, celu- 

 

lozą, minerališkas druskas, vande
nį ir tt. Apart to, taigi 
tingų medegų, riešutuos 
tos, kokias galima vart 
vaistą'tūlose figose.

jeigu sveikas žmogus po|Vakarien*i 
suvalgo po 8 didelius ri 
pagal patėmyjimus Dr 
pas tokį žmogų galim, 
smarkesnį priplaukimą 
odos. Veidas' ir lupos 
degesniais. Jeigu gi ri 
gyti daugiau, tai tas gal 
ti kraujo tekėjimą iš no 
dies darbas susiskubina 
Širdies būva greitesnis i 
nis. Prie dar didesnio 
suvalgytų riešutų Mun 
jo didesnį priplaukimą 
galvą, žmogus jaučią karštį, gauna 

 

galvos svaigulį, o kartais gali ap
mirti. Taigi aišku iš 
darytų Dro Munozo ajit 

 

žmonių, jog riešutai ga|i būt var
tojami kaipo vaistas sakančiose 
ligose. Riešutai gali įjagelbėti li
goniams sergantiems emija ir 
panašioms, kur ligą gifrndo stoka 

 

kraujo, ypač gi stoka) kraujinių 
grumulėlių. Iš to paties daktaro 
tirinėjimų pasirodė, k 
riešutų pas džiovą sergančius pa

 

kelia jų kūno temperatįirą. Taigi 

 

riešutai gali būt vartojanti teiposgi 

 

ligose, kur ligonių kurdas ne turi 

 

atsakančios šilumos, yjiaČ jie gali 

 

pagelbėti seneliams jaučiantiems 

 

Šaltį, gali padidinti jų | kūno šilu-
• sava il- 
q specia- 
kraščiuo- 
s valgo
mose tu-

part mai- 
yra ir ki

ti kaipo 
•ij> antai,

šutus, tai, 
Munozo, 
patėmyti 

sraujo prie 
tojasi rau- 
šutų val- 
p^gimdy- 

ies. Sir- 
plakimas 
smarkes- 

skaitliaus 
patėmy- 

kraujo j

ndavonių, 
sveikų

valgymas

mečio per-
(250

Civilizacijos vaisiai
Pabaigoj XVIII šim 

gabenimas 100 kyliogį-amų 

 

svarų) grudų iš Amerikos į Euro

pą kaštavo 10 markių,(pabaigoj gi 

 

19 šimtmečio tik 65 pf|nigius. Pir

 

mutinis geležinkelis (Suvienytose 
Valstijose Šiaurinės erikos pa
dirbtas 1827 m., Pranįuzijoj 1828

Prūsuose 
na., . Ho-

m., Belgijoj 1825m. 
I838m., Maskolijoj 1 
landijoj, Ispanijoj, | Šveicarijoj, 
Danijaj 184$m., Švedijoj 1852m., 

 

Maskoliškoj Lietuvoj j 1860m. Ilgis 
visų esančių ant žemė 
lių 1830 m. siekė vo 
metru, 1850m. —

tru^l870m.— _____ H
800000kyl. 1892 mj viso svieto 

geležinkeliai turėjo 22000 loko
motyvų, 200000 pasa|ierinių, 8% 
milijono tavorinių, v 
žierių pervežė 32 
dusyk daugiau negu 
žmonių ir 2 milijard 
rų. ■

Pabaigoj XIX Šim tmečio 
svieto pačtai pergabeno 32 
jardu laiškų. Pačto 
235828. Ilgis telegrifų dratų sie
kė 8 milijonus kyįion letrų. 
viso žemės paviršia is telegrafo 
stacijų buvo 100000 
mas telegramo iš Lo idono užima: 
1 Egyptą 20 minutų, į Chinus 120 
minutų, į Australiją J 60 min. 1867 
m. persiuntimas telej ;ramo iš 20 žo
džių iš Vokietijos į 
tavo 400 markių, dal 
tik 20 markių.

Ilgis telefonų dratų ant 
svieto 1899m. siekė 
liometrų.

1840m. ant viso
1650 mašinų su 165( 000 arklių pa
jiegų; 1870m. mašin 
1880m.

geležinke-
332 kylio- 

kyliome- 
kyl., 1900m.

onų. Pasa- 
taigi 

ra ant žemės 
tonų

stacijų

tavo-

viso 
mili- 
buvo

Ant

Persiunti-

į Ameriką kaš- 
įbar kaštuoja

viso
> milijonų ky-

svieto buvo

nį buvo 18460, 
— 34150, 18)4 m. garinių 

mašinų buvo 18000(0, turinčių 60 
tniHjonų arklių pajiegų. - Vieno
garinio arklio pajiega lygi

Mėsa.
Pzznkojitnaz Petro Loti.

Mes ant Indiško oceano. 
gus apsiniaukęs, liūdnas vakaras;
vėjas traukia savo nuobodžią mu
ziką.

Mums liko jau tik du jaučiai iŠ 
tų dvidešimties, kuriuos mes paė- ■ 
mėme Singhapoore ant mėsos laike i 
kelionės. Mes juos saugojome to- i 
dėl, kad plaukimas musų užsivil
ko dėl neprilankaus vėjo.

Buvo tai du pasigailėjimo verti, 
silpni, sukudę jaučiai, su ■ nusitry
nusiais plaukais ties atsikišusiais . 
kaulais ant odos nuo nuolatinio try 
nimo šonų į stovyklos sienas besisu 
pant latrui. Daug dienų praleido 
jie ant laivo, vis besitolindami ir 
besitolindami nuo gimtinių gany
klų, kur nieks jau je ne nuves; pri
rišti už ragų, jie stovėjo viens prie 
kito, lenkdami galvą kiekvieną sy
kį, kada siaučianti vilnis apliejo 

I juos šaltu vandeniu: be mislies jie 
graužė išdžiūvusį šieną, aplietą 
suriu jūrių vandeniu. Pasigailėji
mo verti sutvėrimai, seniai nu
spręsti, išbraukti be pasigailėjimo 
iš surašo gyvų sutvėrimų! Ir pir
ma negu juos papiaus, kiek jiems 
dar reiks kentėti nuo šalčio, nuo 
supimosi laivo, nuo drėgnumo ir 
baimės.

Vakaras, apie kurį aš pasakoju, 
buvo ypač liūdnas, ne .smagus. 
Ant jūrių tankiai būva toki vaka
rai, kada ant gorizonto, kur nusi
leidžia saulė, užsitraukia ne geri, 
melsvi debesys, kada smarkiau 
švilpia vėjas ir artinasi naktis ne 
žadanti nieko gero. • Ta- 
jda tai jautiesi izoliruotu, vienas 
terp begalinių vandenų; tavų be 
noro apima liūdnas drebėjimas, ko 
niekada ne jauti būdamas ant že
mės nė liūdniausiose, tamsiausiose 
vietose. Ir šitiedu vargšai jaučiai, 
pripratę prie pievų ir ganyklų la
biau negu mes, žmonės, atitrauk
ti nuo visko gimtinio ir prie to ne 
tekę nė jokių vilčių, be a- 
bejonės, ne paisant ant jų menko 
proto, turėjo saviškai drebėti prieš 
tą slaptingą stichiją ir jausti besi
artinančią mirtį.

Jie palengva, lyg užmigę, atra
jojo, o jų didelės, be mislės akys 
be krutėjimo buvo nukreiptos į jū
res. Sandraugai jų viens po ki
tam likosi papiauti ant tų pačių 
grindų ir jau nuo dviejų sanvaičių 
abudu liko gyvais vieni. Stoka 
draugų juodu labiau suartino; juo
du spaudėsi prie viens kito laike 
laivo supimosi ir ant parodymo 
simpatijos, trynėsi su ragais.

Ir štai prie manęs prieina ant 
tiltuko vienas iš tarnų, ant kurio 
sprando gulėjo pareiga prižiūrėti 
valgį ant laivo ir pasakė, kaip tai 
paprastai daro: “Kapitone, tuo- 
jaus piaus jautį.“ O, kad jį vel
nias pagrėbtų! Aš priėmiau tąsu 
piktumu, nors ištikro piktumas 
čia buvo ne savo vietoj, bet iš tik
ro, kaip man nesisekė nuo pats 
pradžių šitos kelionės: lyg tyčia, 
kiekvieną sykį, kada tik aš buvau 
ant sargybos, piovė jautį!.... Ir 
ta pati istorija atsibūva po tuom 
pačiu tiltuku, ant kurio mes vaikš
čiojame ir kaip ne kreipti akių, 
kaip nesistengti mislyti apie ką 
kitą, žiūrėti tolyn, ne išsisuki 
nuo girdėjimo sudavimo su kuolu 
į galvą nelaimingam gyvuliui, pas
kui puolimo jo sunkaus kūno ir 
barškėjimo kaulų prie puolimo! 
O ten, dar porą akių mirksnių — 
nuo gyvulio -tiuluptas kailis, su- 
piaustytas į šmotus ir baisus, 
biaurus kvapas išsiplatina iš pra
pjauto pilvo, o aplinkui, grindys 
laivo, paprastai teip čystos, išmo- 
zotos krauju ir visokiais nešvaru
mais.

Ir tėip, reikėjo papiauti jautį. 
Aplinkui tos vietos, kur reikėjo jį 
pririšti ant atlikimo egzekucijos, 
susirinko krūvelė jurininkų. Nu
ėjo atsivesti jautį, iš dviejų išsirin
ko silpnesnį, tokį, kuris jau pats 
beveik gaišo ir jis davėsi vesti be 
jokio pasipriešinimo.

Tada, pasilikęs jo sandraugas, 
išpalengvo atkreipė galvą, pažiu
rėjo paskui liūdnomis akimis ir

pamatęs, kad veda prie tos pačios 
nelaimingos vietos, kur pražuvo 
visi senesniejie sandraugai, jis su
prato, jo silpnose atrajojančių gy
vulių smegenyse žybtelėjo kokia 
ten šviesa, kuri apšvietė jo supra
timą ir jis baisiai subaubė.... O, 
tas baubimas! tai vienas iš liūd
niausių balsų, koks kada nors pri
vertė manę sudrebėti ir drauge su 
tuom, tame šauksme buvo kas to
kio ypatiško, slaptingo, ko aš ne 
buvau niekada girdėjęs.... Jame 
buvo ir sunkus užmetinėjimas 
mums visiems, žmonėms ir koks 
ten dvasią ardantis pasidavimas li
kimui ir drauge su tuom kas to
kio, aš nežinau, IjV sulaikytas, 
prislėgtas balsas, lyg, rodėsi, gy
vulys giliai suprato, kad šauksmas 
jo nenaudingas, kad nieks ne
išklausys jo, nieks nepagelbės. 
Rodėsi, jis norėjo pasakyti: “O! 
teip.... Štai atėjo paskutinė va
landa tam, kuris buvo mano pas
kutiniu broliu, kuris atėjo su ma
nim iš ten, nuo gimtinių musų 
pievų ir ganyklų. Neužilgio ateis 
ir mano kaleina, nieks ant svieto 
nepasigailės manęs, kaip nepasi
gailėjo ir jo.
p O! aš jo gailėjausi! Toj valan
doj pas manę užgimė kuo didžiau
sias pasigailėjimas, aš norėjau1 
bėgti prie to nelaimingo gyvulio, i 
apkabintojo didelę, šlykščią galvą Į 
ir prispausti prie mano krutinės. 
Juk mes pripratome tokiais fiziš
kais pasikrutinimais rodyti musų 
sanjausmą, raminti tuos, kurie 
kenčia ir kurie arčiau prie mir
ties.

Bet nelaimingas! jam ištikro ne 
buvo ko laukti pagelbos, ir aš, 
kuris teip supratau jo nusiminimą, 
aš stovėjau ant savo vietos, tik į 
kitą pusę nukreipiau akis. Ken- i 
tėjimai gyvulio, ar ne tiesa? nėra Į 
tai pakankanti priežastis, kad per
keisti laivo'plaukimą ir ne duoti 
keliems šimtams pasažierių jiems 
prigulinčios mėsos porcijos. Už . 
vieną mislį apie tai juk apšauktų 
tavę už nustojusį proto!

Tiktai vienas jurininkas, kuris 
pats buvo vienas ant svieto ir nie
kada nerado saniausmo ir suprati
mo pas sandraugus, atjautė jaučio 
riksmą kaip iraŠ.Jis priėjo prie gy
vulio ir paglostė jo galvą ir snukį.

Jis butų galėjęs pasakyti nusi
minusiam gyvuliui: “Drauge, ir 
jie, visi tie, kurie rytoj valgys tavo 
mėsą, numirs visi, net tvirčiausi ir 
jauniausi ir gal būt jų paskutinė 
valanda bus baisesnė, negu tavo 
ir kentėjimai jų bus skaudesni už 
kentėjimus tavo,ir gal būt jie išsi
rinktų, kad juos vienu sudavimu 
urnai kas užmuštų.“

Gyvulys grąžino anam jurinin
kui jo glamonėjimą, žiurėjo į jį 
tokio’ms geroms akims ir laižė jo 
rankas. Bet akies mirksnis praėjo, 
kibirkštėlė supratimo, sužibėjusi 
jo silpname, aprubežiuotame pro
te, užgeso. Laivas plaukė toliau 
terp didelių neišmieruotų vandenų, 
tamsa didinosi, reiškianti ne ramią 
naktį; šalti vandens lašai laistė 
laivo sienas — o jautis, stovėda
mas prie kūno savo sandraugo, iš 
kurio pasidarė tik beformė mėsos 
krūva, užkabinta ant geležinio vą
šo, vėl ramiai atrajojo^ toliau ne 
siekė jo menkas protas — ir 
jau apie nieką ne mislyjo, i 
ne suprato, nieko ne atminė.

Isz visur,

r jis 
nieko

dabarII Maskoliški laikraščiai 
atvirai sako, jog įvedimas degtinės 
monopoliams Maskolijoj, ką neva 
randas padarė ant sumažinimo 
girtuokliavimų, rods padidino ran
do pelną iš degtinės, bet gyvento
jams naudos ne atgabeno, girtuo
kliavimų ne sumažino, ne pakėlė 
doros gyventojų, bet dar labiau ją 
nupuldė. Drauge su rando kar
čemoms, atsirado čiela eilė pa- 
slaptų, kur žmonės geria teipjau 
kaip ir senose, kada monopoliaus 
ne buvo; prisiveisė ir paslaptų deg
tinės varinyčių, kadangi augštos 
degtinės prekės duoda gerą pelną 
paslaptiems degtinės varytojams. 
Blaivystės užveizdos, sutvertos po 
valdžių protekcija, teiposgi nau
dos ne atgabena, be reikalo ir nau
dos mėto vien pinįgus,kurie galėtų 
būt su didesne nauda apversti ant 
ko kito. Arbatnamiai uždėti po 
kaimus visada tušti, o miestuose 
žmonės lanko privatiškus, o ne 
blaivystės komitetų užlaikomus. 
Iš monopoliaus todėl tik 
turi naudą, bet ne žmonės.

randas

II Australijos kolionijų ran
das pareikalavo nuo Anglijos 
kolionijų ministerio, kad ant An
glijos pačtinių laivų, atkankančių į
Australijos portus, ne butų priima
mi parvuoti jurininkai. Anglijos 
kolionijų ministeris teisingai atme
tė tokį reikalavimą, kadangi tie 
parvuoti jurininkai yra Anglijos 
pavaldiniais, o kaipo tokiems, ne
galima sunkinti gavimą darbo. 
Mat Anglija visgi remiasi ant do
resnių principų negu Ameri
ka.

II Ilgis visų geležinkelių Masko
lijoj, ant jos ploto beveik keturis
syk didesnio už Suvienytas Valsti
jas, yra tik 53518 viorstų geležin
kelių (Suvienytose Valstijose yra 
jų beveik 10 kartų daugiau), taigi 
per pienkis paskutinius metus pa
sididino ant 12404 viorstų. Parei
tuose metuose Maskolijos geležin
keliais keliavo 109 milijonai pasa
žierių. Tavorų geležinkeliai per
gabeno 7663000000 pūdų.

II Lenkijoj, mieste Lodz, 50(X) 
lenkiškų ir žydiškų darbininkų pa
kėlė demonstracijas ant miesto 
ulyčių. Policija pasikviėtė į pa- 
gelbą kazokus, kurie tuojaus ka
zokiškai pradėjo vaikyti darbinin
kus: mušė juos su kančiais, 
kapojo su kardais. Ber
lyno laikraštis “Tageblatt” pa
duoda, buk 10 darbininkų likosi 
užmuštų, o 100 tapo sunkiai su
žeistų. Suareštavo daug darbinin-
kų- _____________

II Pagal apskaitymą prancūziško 
iždo ministerio, Prancūzijos išda
vimai ant ateinančių metų pasieks 
$714360000; nepriteklius prie da
bartinių mokesčių laukiamas ant 
$1162000. Ant uždengimo nepri
tekliaus reiks pakelti mokesčius. 
Ministeris užmano įvesti mokestį 
nuo metinio pelno, ko iki štol 
Prancūzijoj nėra, o toks mokestis 
Vokietijoj jau seniai įvestas.

Ii Pačto stacijų Suvienytose Val
stijose yra 78000, Anglijoj 22400, 
Prancūzijoj 11000, Maskolijoj tik 
6200. Pačto skrynučių Vokietijoj 
yra 138008, Suvienytose Valstijose 
1P5MI0, Prancūzijoj 67000, Masko
lijoj 20000. Pačto urėdninkų Vo
kietijoj yra 133176, Suv.Valstijose 
226825, Anglijoj 179000, Prancūzi
joj 77000, Maskolijoj 57000.

N Amerikos pačto užveizda pa
darė sutarimą su pietinės Amerikos 
republika Cbili, su republikoms 
Liberia (vakarinėj Afrikoj), Costa 
Rica (vidurinėj Amerikoj) ir su 
angliška valdyba Transvaaliu, rei
kaluose siuntinėjimo pinįgų per 
pačtą iŠ Amerikos į minėtus kraš
tus.

|| Iš.visų musų žemės viešpatys
čių, neišskiriant Suvienytų Vasti- 
jų, kur gyventojų skaitlių padau
gina labiausiai svetimi ateiviai, per 
paskutinius 8 metus skaitlius gy
ventojų labiausiai pasididino Mas- 
kolijoj. Kas metą skaitlius Mas- 
kolijos gyventojų pasididina po 
1500000—1600000 galviu Silp
niausiai didinasi Maskohjos vidu
rinėj dalyj; čia ir nuošimtis mirčių 
yra didžiausias; smarkiausiai dau
ginasi gyventojų skaitlius pieti
nėj Maskolijoj; smarkiai dauginasi 
teiposgi Baltgudijoj ir Lietuvoj, 
palengviau jau Latvijoj. Latvijoj 
ir Lietuvoj nuošimtis mirčių ma
žesnis negu ki/uoseMaskolijos kraš
tuose.

II Pasimirė Anglijos katalikiškas 
kardinolas Vaughan. Prieš mirtį 
jis sušaukė visus kunįgus į Imžny- 
Čią ir su jais atsisveikino.

H Varšuvoj sugriuvo netikėtai 
dideli namai. Namų griuvėsiuose 
rado 19 negyvų, o gal dar daugiau 
yra užmuštų.

Vietines Žinios.
— Saliune Jono Neuther, pn. 

311 Michigan str., užgimė mušty
nės terp daugelio susirinkusių žmo 
nių. 46 metų darbininkas L. 
Kerwin bandė besipešančius taiky
ti, bet tas išdavė piktus vaisius: 
vienas iš besimušančių šovė į gal
vą taikintojui ir užmušė jį ant vie
tos. Mat į tarpą girtų geriausiai 
nesikišti. Užmušėjui pasisekė pa
bėgti.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė 451 ypata; tame skaitliuje 
buvo: 257 vyriškiai ir 194 moterys. 
Vaikų iki 5 metų pasimirė 135; 
senelių su viršum 60 metų —78. 
Daugiausiai mirčių buvo nito plau
čių uždegimo, nes 57, nuo džiovos 
48.

— Ant kertės Kidzie ir S*wyer 
avė. pereitos nedėlios dieną pieno 
išvažiotojas De Boer rado pames
tą dviejų sanvaičių vaiką, kurį nu
gabeno ant ]>olicijos stacijos. Mat 
motinoms kartais pasitaiko pames
ti net gyvus vaikus.

GAMTOS ISTORIJA 
PĘSK. P0VI.LB BERV0, 

verto D-ras BacevioUu

II Ant reikalavimo svetimų kon- 
šulių, mieste z\lexandrijoj padary
tos buvo kratos namuose tūlų yjut- 
tų, nužiūrėtų vedime uždraustos 
mergų prkeystos. Rods čia apie 
20 merginų painančių iš Vokieti
jos, Grekijos, Austrijos, Rumuni
jos ir Maskolijos, turinčių po 12— 
15 metų. Merginas, žinoma, atė
mė ir atidavė konsuliams.

II Pasiutęs Muilą rengiasi ne 
laukti, kol anglijonai pradės karę, 
liet pats rengiasi ją atnaujinti. 
20 d. berželio iš Adeno išsiuntė į 
Somalį pakrantes daugiau angliškų 
kareivių. Su anglijonais prieš 
Muilą eina .dabar iš vien ir Abisi
nija.

II Amerikos milijonierius, žino
ma pralobęs iš darbininkų darbo, 
Charles Astor Bristed iš New Yor- 
ko, padovanojo popiežiui brangų 
kryžių nešiojimui ant krutinės, iš- 
sodytą rubinais, deimantais ir žem
čiūgais.

II Turtingas italijonas Enrico 
Braggra padarė sutartį su randu 
pietinės Amerikos republikos Pe
ru. Braggia pasižada apgyvendy- 
ti visą rytinę, mažai dabar apgy
ventą republikos dalį itališkais i- 
šeiviais.

|| Mieste Manillėj.ant Filipinų 
salų, pateko po sudu amerikoniš
kas oficieras Foley. Šitas Ameri
kos garbės apginėjas yra apskųs
tas už prisisavinimą kareivių pinį
gų ir prigavimą savo perdėtinių.

II Ant Baltiškų jūrių paskendo 
belgiškas garlaivys “Rubens“, 
plaukiantis iš Anglijos į Karaliau* 
či Kapitonas, steiermonas ir še
ši jurininkai prigėrė; septyniems gi 
pasisekė išsigelbėti.

II Iš Christianios, Norvegijos 
sostapilės, išplaukė garlaivys “Ey- 
oa” su mokslinčių tirinėtojų komi
sija ant jieškojimo magnetiško 
žemės poliaus šiauriniuose kraš
tuose.

II Siberijoj, Rurikal upės pa
krantėse užtiko didelius aukso 
laukus ir tai labai turtingus: iš 400 
pūdų žemės surenka aukso po 16— 
14 svarų.

|| Pietinėj Austrijoj išdegė 
miestas Moenichkirchen. Ugny
je pražuvo ir 10 žmonių.

— Chicagoj anksti pradeda 
apvaikščioti 4 d. liepos, 
taigi dieną pagarsinimo ne- 
prigulmystės Suvienytų Valstijų. 
Netoli Harnond pereitos nedėlios 
dieną 11 metų Steve Stevens, su
griebęs revolverį, išėjo šaudyti. į 
prie Šūvio susižeidė ranką. Nuo 
to gavo užvėrimą žandų ir ant ry-; 
tojaus jiasimirė.

— Ant trepu Švento Petro Xa* ‘ 
talikiškos liažnyČios, ant Clark st.,1 
26 metų moteriškė Ona Nemet už
simanė nusižudyti: ji išgėrė karbo- i 
Jinę rūgštį. , Nugalino ją į pa v ir- i 
čio ligonbutį, bet daktarai neturi, 
vilties ant jos išgydymo. Apie 
priežastis jiatžudystės ji ne nori * 
nieko kalbėti. Jos kišeniuose ra- j 
d<> laiškus \u n.jj as <>s \ 
tą |>as jos seserį, o trečią adresuo
tą ant vardo policijos sudėtos Sa-' 
batho. Gal tuose laiškuose iš
reikštos priežastvs patžudystės.ARNORI?

Ar nori geru ir naudingu knygų* Jei 
teip. tat daliai galt |>asirinikii kokiu nori 
m ••Lietuvos naujausiai iaaieiatu-knygu.

Jei nori mokintiaangliMkoa kalbos, 
tai nusipirk "Aodyna lietuviuko* 
ir augliuko* kalbu.”

Jei nori dnaiiinoli koki kur gyvena 
žmones ant m’tau temas, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Arijoj. Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu po mares tassimecrlu- 
siu salų, non žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveikaus, 
kaip jie issrudo. ka jie veikia, kokia 
kalb« vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kuris tikėjimo (vierosj, 
nuo kada ir nuo ko kuris tikėjimą per
ene. kokios ju bažnyčios, kokiosdiev- 
maidystes ir žodžiu sakant nori dasižino- 
li visa žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Ethnol«»gi|a , o jvjs viską rasi.

Jei nori dastžinoti moliu ir burtu pa- 
slaplis,kokiu budu Juos magtkai padaro, 
tai nusipirk knyga •‘Paalapty* magi 
jo* bei Npiritianio*'. uiss jos viską 
dasižinoei.

Jei nori daaižinoti apie gamtos moks
lus, tai nusipirk knygas; ‘'Akyvi apai- 
reisskimai sviete”, ‘-Apie Žeme '. •‘Senu 
gadynių tssnykesutvėrimai” “Biologi
ja”, “Sv'eto pabaiga” ir lL,o isr, tikrai 
apeisi visai.

Jei nori gražiu pasakaiesiu ir juoku, 
tai nusipirk knygeles “Gyvenimo vaiz
deliai”. teijw teatraliszkas: “Dede at
važiavo’.', “Žile galvon velnias vuode- 
gon”, “Gerisus vėliaus negu niekad” ir 
sslmtus kitokiu turime gražiu pasakų.

1*»m mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
rpzu. abmzeliu, raianesiu, szkapleriu, 
kryželiu.puikiausiu gromatoms popieru, 
puikiausiu ant svieto pavinesiavoniu pa
vydai e kortu ir pavydale kvietku bukie
tu, guminiu lytaru. drukuojamu ma- 
sslnu. auksiniu fon taniai u pluksnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk tuojaus, o gausi katalioga.
Jei nori (Hisiųsti pinigus in kraju. Ui 

siusk tiku! f«er mus. o visada gerai ir 
greitai suvaikszczios. Musu name Ul- 
pinasi randavę paeito stacija, žinoma po 
Np. 60. tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszleisti.

Jei reikalauji szifkortee. Ui pir
miau klausk pas mus szifkorcziu prekių, 
nes mes turime visas linijas ir tik pas 
mus gali gauti kokia nori nuopigiausioe 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi preaes, kaUliogus ir vis
ką ko tik reikia.

Adresuok:

A. 0LSZEVSKI8, 
924 33-rd 8t., Station 60, 

CHICAGO.ILL.

AKMENYS IR ŽEMES.
Bet lava yra begalo karSta, ir, be abe

jones, jumH Įstabu, k< dčl ji neįkaitina žemčH 
pavirAį teip labai, kad Ant jo negalima butų 
netik vaikAčioti, bet ir gyventi?

24. Žemės vidurių karitis ir žemės 
pluta. K laupykite-gi, ką jumH papaaakoeiu. 
K ana n t labai gilias duobes, pa tėmy ta, kad juo 
ffilyn, juo aid duobia dujiio darosi karščiau.

Kaetynėee, 8000 pėdų gylio, patyrta, 
kad ant kiekvieno 5b pidu gilyn karštis pasidi
dina aid vieno laipsnio Fahrenheito. Taigi 
3000 pėdų žemės gilumoj karštis siekia jau 
54° Fahrenheito. Jei’ tokia jau progresija 
tęsis per 300 tūkstančių j»ėdų, tai karštis pa
sieks 5400 laipsnių F. Tai yra daug dau
giau, negu reigalinga karščio lavai, granitui 
ete. sutarpinti. Rimti ištirinėjimai parodė, 
kad gilumoj 150 tūkstančių pėdų medegos 
turėtų jau |>areit į tirpimą, jeigu tam ne kenk
tų perdaug dalelis žemės slėgimas.

Iš geografijos jau žinote, kad musų žemė 
turi |*avidalą apskrito kamuolio, kurio sker- 
šakyštė (diametras) turi apie 8000 mylių. 
Taigi (išsirodo, kad tas musų žemės kamuolys 
yra visas beveik didžiausiame \kaitime, ap
dengtas tik plona ataušusia pluta, kuri tai 
pluta turi nedaugiau kaip vieną šimtinę dalį 
viso žemės kamuolio storumo- 'l ai yra daug 
mažesnė proporcija, negu apelsino žievės sto
ris, (išlyginant su ajieįsinu.

Kalbant apie ..žemės plutą", ištikro. mes 
mename tik tą jos dal|, apie kurią geologai 
turi tikras žiniai.

Kurčias včl girdi-
Dr. Hutchinson iš New Yorko 

padarė labai svarbius ir užimančius 
patyrimus su savo nauju išradymu, 
kuriuom kurtiem sugrąžina girdėji
mą. Giedojimas operetkos Sem- 
brich padarė ant jų didelį įspūdį. 
Nauja viltis pripildė jų širdis. Vil
tis atgavimo girdėjimo mokina 
mus, kad mes niekada neturime 
nustoti vilties nors ir didžiausiose 
nelaimėse. Buvo daug atsitikimų, 
ką žmonės iš proto išėjo vien dėl 
nustojimo vilties išsigydymo,' bet 
Trinerio Amerikoniškas Elixiras 
Kartojo Vyno vėl sugrąžino jiems 
sveikatą. Geresnės pilvui gyduo
lės per gamtišką gyduolę ne galima 
rasti. Negalima jokio daikto pa
dirbti geriaus už gamtos padirbtą. 
Trinerio Vynas padarytas iš gryno 
vyno ir parinkčiausių šaknelių, iš
valo, sudrutina ir sureguliuoja pil
vą, duodamas jam galybę veikti 
savo priderystę. Žlebčiojimas tam
pa geresniu, naujas kraujas tveria
si, kurs protą daro smarkesniu, 
smegenis veiklesnėmis, nervus 
tvirtesniais, raumenis kietesniais. 
Ant pardavimo visose aptiekose ir 
pas fabrikantą, Juozapą Trinerį, 
799 S. Ashland avė., Chicago, III.

25. Kai kurie paaiškinimai sulyg at
mainų, kokias žeme turėjo pereiti. Buvo 
toks laikau, kada musų žemė buvo degančiu 
kamuoliu, Kutridedančiu "in Hutirpunių mede
gų. Iš lengvo vienog, beai a ūkdama ir tikrin
dama (>er ertmes, žemė pradėjo atvėsti, ver
dančios medegos pradėjo stingti ir, galiaus, 
susidarė pirma žemės pluta, susidedanti, gali 
būt, iš granito ir kristiniinių uolų. Kada ta 
pi u ta. savo aušimo bėgyj. sustorėjo ir labiau 
atvėso, ant jos atsiradb vanduo, susidarė jū
rės ir oceanai, o paskui, jai da labiau atvė-: 
sus, atsirado ir gyvi sutvėrimai. Jūrės ir į 
oceanai, varinėjami tsĮi šen tai ten kamuolio 
paviršiu nuolatiniais judėjimais žemės plu- Į 
tos. kuri tuomet buvo daug plonesnė negu 
šiandien, suklojo sluognius uolų, apie kurias 
jau šnekėjome, o drauge su joms ir randamas 
dabar iškasynas tų gadynių gyvūnų ir aug-; 
menų. ,

Tas pats tęsiasi iki šiai dienai, nors daug 
mažesniame pobudjrj, kadangi žemės pluta 
jau ganėtinai sustorėjo.

lėlike tų, senei jau praėjusių, perijodų, 
turėjo įvykti ant žemės dideli (>erversmai - iš
kilimai, įdubimai, pratrūkimai ir išsiveržimai. 
Kalnuotose šalyse kartos, susikloję ne augš- 
čiau jūrių vandenų IVgmalės, tankiai buvo> 
iškeliamos beveik v£rtikališkai. Nežiūrint 
ant nu k iet ėjusios plutos, žemės viduriai visa
da turėjo savo sukinėsimus su (laviršiu. 
Karts-nuo-karto buvo išmetamos iš žemės vi
durių sutarpintos medegos, kas da ir iki šiai 
dienai atsitinka. Tokie išsiveržimai tuosyk 
vienog buvo daug didesni ir smarkesni, išme
tamas medegų daugio buvo neapsakomai di
delis. Iš pradžių išplėstas buvo porfyrius, 
vėliaus ugnakalniai išmetė ant žemės pavir
šiu bazaltą, šiandienai yra išmetama lava.

Tokia tai yra miisų žemės istorija. Nė' 
ra tai (lasaka, kur vaidentuvė ir pramonė lo* 
šia svarbiausią rolę, bet tikra istorija, apie 
kurią mokslas turi tdip tvirtą Įiersitikrinimą, 
koks tik yra galimas't urėti apie dalykus, ku
rių musų akys nematė, ir apie kuriuos mes 
tik protauti galime.

Sutrauka. — Uolos.
1. Yvairios rųšies akmens .Akmenis ga

lime (laskaidyti į dvj kliasi: 1. Akmens, ku
rie rūgšty j (>as i leidžia, ir 2. Akmens, ant 
kurių rūgštis neveikia.

2. Pirmosios rųšies akmenis, tarp kurių 
priskaitome kreidą, kalkakmenius ir marmorą, 
vadiname kalkiniais akmenims dėlto, kad di
deliam karštyj jie (Įniršta į kalkius.

8. Antrosios-gi rųšies akmenis, kurių1 
svarbiausiu typu yrą titnagas, vadiname tit
naginiais akmenims.\ Titnaginiai akmens yra 
labai kieti ir ugnis ant jų ne veikia.

4. Molį priskaitome prie titnaginių ak
menų.

5. Akmeniniai mišiniai. Yra akmens*, 
susidedanti iš yvairios rųšies uolų.

6. Margelis priklauso prie kalkinių ak
menų, bet jame ranįdaai didelė dalis molio.

7. Ariamoji žemė yra mišiniu, suside
dančiu iš yvairių ąugmeninių ir gyvulinių 
medegų, mažų kalkinių akmenų, titnago grū
delių ir molio dulkių.

8. Kristaliniai akmens. Mineralai tan
kiausiai randasi kristalų pavidale. Kristalai 
yra: kalkiniai ir titnaginiai.

9. Kalkiniai kristalai, kaip kad gijtso 
kristalai, turi menką vertę, kadangi jie yra 
minkšti ir greitai sutrupa.

10. Titnaginiai kristalai, kaip antai put- 
nagas ir uoliniai kristalai, yra labai kieti ir 
labiau branginami. Prie titnaginių kristalų 
priklauso teipgi brąngakmeniai (rubynai, sa
fyrai, ametistai, topazai, smaragdai).'

11. Deimantas, brangiausias iš visų kri
stalų, nėra tai akmuo, bet susikristalizavęs 
grynas anglis.

12. Kristalinės uolos. Tankiai krista
lai yra susikrovę į didelius gabalus, tverdami 
tokiu budu didelius akmenis ir uolas.

13. Iškeltas iš! žemės vidurių granitas su
sideda ir trejopos kristalų rųšies: putnago, 
laukinio špato ir mikos.

14. Porjyrius —vulkaniško paėjimo 
uola — susideda iš laukinio špato kristalų, 
įsodintų į dailią laukinio špato medegą.

15. Bazaltas ta(M> vulkanų išmestas iš 
žemės vidurių lygiai teip, kaip kad šiandien 
vulkanai išmeta Idvą.

16. Metalai ir Anglys. Metalus randa
me žemėje gyslomifl.

17. Anglys yra tai liekanomis palaido
tų žemėje girių, kurios per nesuskaitomos 
šimtmečius,dėlei didelio s(>andimo ir karščio, 
pavirto į anglis.

18. Durpės yra tai jaunos anglys, ne
spėję da sukietėti ir suakmenėti.

19. Uolos. Kalkakmeniai, molis, skalos 
ir pieskiniai akmens nėra visi į krūvą susi
maišę. Žemėje randame juos susiklojusius 
reguliariškais sluogsniais &r\)&kartoms.

20. Shlyg tų sluogsnių ir esančių juose 
iškasymų likos sutverta y vairiu uolų ir žemių 
klassifikacija.

21. Pirmiausiai turime atskirti: 1. Ug- 
naines arba vulkaniško paėjimo uolas, ir 2. 
Vandenes uolas.

22. Ugnainės uolos susižiede iš augštoa 
tem(>eraturoH sutarpintų medegų, išmestų iš 
žemės gelmių. Tokioms yra: granitas, por- 
fyrius, bazaltas ir kitokios lavos. Ugnainese 
uolose jokių iškasynų nesiranda.

23. Vandenės uolos likos sužiestos
rių ir prėskų vandenų. Jos yra paskaidytos 
šeipr a) Primariškos arba pirmaeilinės uolose 
gulinčios viršuj senų kristalinių uolų. Pri- 
mariškoj gadynėj žemėj tapo palaidotos mil
žiniškos girios, kurios, (>er ilgas šimtmečių 
eiles, persikeitė į aglis. b) Sekundariškoa 
arba antraeilinės uolos, susiklojusios viršuj 
primariškų sluogsnių. Šios gadynės sluog-< 
Biriuose randame jau liekanas nepažįstamų 
šiandien reptilijų (ichthyosaurus, pterodac- 
tylus). c) Terciariškos arba trečiaeilinėn 
uolos. Toje gadynėj ant žemės gyveno dau
gybė mammalijų, nors toli nepanašių į šian
dien ant žemės gyvenančius, d) Quatema-‘ 
riškos arba ketvirtaeilinės uolos, kuriose pir
mą sykį randame jau žmogaus liekanas ir jo 
išdarbyačių pėdsakus.

24. Žemės krutėjimai. Žemė yra nuo
latiniame krutėjime. Vienoj vietoj ji iškįla 
augštyn, kitoj vėl nuslūgsta žemyn. Tie, 
vienog iškilimai ir slugimai darot-i teip lėtai, 
kad mes negalime jų nė atjausti, nė įtėmyti.

25. Dėlei tokių žemės paviršio iškilimų 
ir slūginių, vandens ne sykį turėjo savo vie
tas permainyti: jiasidarė jūrės ten, kur- pir
ma buvo sausžemis, kuomet buvęs pirmiau 
jūrių dugnas tapo sausžemiu.

26. Tokios atmainos įvyko ne urnai, bet 
išjialengvo, (»er nesuskaitomus šimtmečius.

27. Panašų apsireiškimą patėmyta šian
dien Norvegijos ir Švedijos pakraščiuose: 
Švedijos pakraščiai palengva slūgsta žemyn, 
kuomet Norvegijos pakraščiai be paliovos 
augštyn kilą. o Baltiškosios jūrės kas sykis 
seklesnėmis darosi.

28. Vidurinis karštis ir žemės pluta. 
Kasant gilias olas žemėje patėmyta, kad ant 
kiekvieno 55 (>ėdų gylio, oloj karštis pakįla 
ant vieno laipsnio. Taigi gilumoj 300 tūk
stančių (>ėdų temperatūra turi siekt jau 5400 
laipsnių Fahrenheito. Tai yra daug dau
giau. negu reikalinga karščio granitui, por- 
fyriui etc. sutarpinti.

29. Iš to išvedame, kad žemės viduriai 
yra baisiai įkaitintame stovyj, kad šalta že 
mės pluta, ant kurios mes gyvename, yra vi
siškai plona, proporcijoj daug plonesnė negu 
aiielsino žievės storumas prielygiai su pačiu 
apelsinu.

GALAS.

GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ JU NAUDOTIS.

Pagal Bitnerą.

ĮŽANGA.
Netik civilizuoti žmonės, bet ir nuožmi 

naudojasi iš gamtos pajiegų; juo gi augščiau 
kultūriškai stovi žmonės, juo geriau jie mo
ka išnaudoti gamtos pajiegas; jos civilizuo
toms tautoms padeda jų darbuose, jas jie 
vartoja ant labo visos žmonijos. Musų lai
kuose pramonė ir tednika daro tokius milži
niškus žingsnius, apima tokius didelius lau
kus, kad pažinimas, nors paviršutiniškas, 
kaip žmonės naudojasi iš gamtos (lajiegų, 
kaip jas priverčia dirbti (>agal savo norą — 
bus ne tik kiekvienam naudingu, bet ir ne
atbūtinai reikalingu.

Nereikia užmiršti, kad žemai kultūriš
kai stovinčios tautos ir šiądien yra vergais 
gamtos, jeigu iš jos pajiegų pasinaudoja, tai 
vien ant (>erplaukimo valtyj ne didelių van
denų. Ant tokio jau lai(>snio stovėjo ir ci
vilizuotų tautų protėviai, o dabar jie naudo- 
jatii iš gamtos, jos ne gyvų, mechaniškų (ia- 
jiegų. ,

Ant ko remiasi tos gamtos pajiegoa, kas 
jas gimdo? Ant to klausymo galima atsaky
ti, kad tos gamtos pajiegoa, iš kurių žmonės 
naudojasi, remiasi ant apsireiškimo pritrau
kimo ir stūmimo, apie ką vėliau pakalbėsime.

1. Pamatai mechaniško darbo.
Kaip jau paminėjome, iš gamtos pajiegų 

moka naudotiesi net tūlos nuožmios musų že
mės tautos: jos valtimis moka jau perplaukti 
upę. išplaukia ant žvejonės ant jūrių ir to 
išmoko žmonės pats, be pasimokinimo nuo ki
tų. Taigi mat iš mechaniškų pajiegų vanduo 
pirmiausiai aniems puolė į akis, jis yra neat
būtinai reikalingas ant palaikymo gyvybės 
ant žemės, vanduo palaiko lygiai žmonis, žvė
ris, augmenis; be vandens ne galėtų gyventi 
ant žemės nė žvėrys, ne augtų nė joki aug
menys; žemės paviršius pavirstų i apmirusius 
tirus be jokios gyvybės. Žinote, kad žmo
gus ilgiau gali iškęsti be valgio, negu lie ge- 
rymo. Vanduo puola iš debesų ant žemės 
pavidale lytaus, sniego, ledų; rodosi, lyg kad 
kas jį trauktų ant žemės, pavidale gi garo, 
ypač gi laike šiltesnio oro, kįla į viršų, lyg 
kad kas jį stumtų nuo žemės.

Kodėl gi laike didesnės šilumos kįla 
vandens garai, kas jo mažytes daleles stumia 
nuo žemės į viršų?

Tą aiškina mokslas vadinamas fizika. Iš 
fiizikos žinome, kad kaip vanduo, teip ir visi 
daigiai, kokius tik matome ant žemės, susi
deda iš smulkučių, neužmatomų dalelių va
dinamų atomais,kurie, susijungdami po kelis 
arba po daugiau, sutveria teip vadinamus 
molekulus. Molekulai dalinasi į atskirus, jau 
neeidalinančius atomus tik laike chemiškų 
permainų medegos; chemiškos permainos me
degų padaro ir kitokiu sudestinėjimą atomų.

(Toliaus bus )



Draugyscziu Reikalai

Chickgo- Dr t« Teisybes MyUkOju 
•aresavo pikninka ned< ilioj, 28Btrtelio, 
Botaain Grova daria, R i 
a4ea t vai. ryto. Intel ga 25c. porai, 
lakite Metropolitan eleratori iki 48 avė. 
žbb ten La G range atreetl :arius iki darini, 
▼tatu Iietuviua ir lieti r 
skaitlingai atsilankyti, i > 
greiiu žabo v u, asai k vepki te azvieiiu oru 
argraiiauaiai pasilinksminkite.

, Dr-.teTeisybes Mylėtoju.

DaiKausiM Plkninkaa.
Kenaington, 111. Dr-l 

tarės savo pikninka net eltoj, 28 Birielio, 
P. Kareckodarie, Urnai ir 123 csla ui., 
Weat Pullman, 111. Pituides 10

veraide, Ill.Pra-

i vaite* kvieczia 
t ctia pamatysite

Vincento

vai. 
ryto. Inžengs vyrui st, motėm 25c. 
Visus lietuvius ir lietuvaites kviečia 
atsilankyti, o ežia pam itysite dailiausia 

* pikninka.nesssisdsržiaUposzimetvi- 
ažsuai atnaujinus ir jagerintas, I 
yra geriausia pasilinksminimo viėu. 

Komitetas.

kur

Didelis Pikįiinkaa.
Chicago. Apveisdoa 

tarca savo Bczia mėtini 
toj, 4 Lieocs, darže Re 
emide. Ir. Prasidėsi

Dievo parapija 
pikninka suba-

> sžig's Grova, 
vai. ryto.

85c. Imkit
48 avė. isz

Ri-
Un-

taopolitan elevatori iki 
La Grange Streetkari i ti daržui, 
parengu daugybe gra; i 
dėl visus lietuvius ir lintuvailes kvieczia 
skaitlingai susirinkti.

Agveizdoe

-• 14-Uįs Metinis
Brooklyn, N. Y. Dr 

to turės savo H ta pikiinka subatoj, 11 
Liepos, Ridgewood dai te L.I.N.Y. Pra- 
aidea3 vai. po pieta.
Daržas gražus, ant sveiko oro, pilnas za-

tu zabovu.

ten
Bus

Dievo pa ra p.

PiknlnkaN.
■ te Ssv. Kazimie-

Tikietai po 35c.

įasus mužiką po
\isus lieta-direkci ja pro f. Ą. Gud ».

adus ir lietuvaites szin lingai uikvieczia 
•tai lankyti.

Komitetai.

Brooklyn, K, Y. 38 Susiv.Liet.Amer, 
kuopa turės savo svari u susirinkimą ne
delioj, 5 Liepos, 2 vai. 
sw. 73 Grand St., ant I 
sius ir visus kitus lieti ivius ir lietuvaites 
kviecaisi kuoskaitlingi lūšiai 
nes yra labai svarbus 
privalo užsimokėti sav > bertainine mo
kėtu. Jot

Chicago. Dr-te D.L. K. Vytauto 
leatra nedelioj, 27 grt 
beit Turner salėje, 34 I 
todėl meldžia visu kiti i draugyscziu ne- 
deryti toje dienoje £ea :ru ne babiu.idant 
vieni kiliems neužkenl ;tumem.

Dr-te D.L K. Vytauto.

i. po pietu.saleje po 
kurio visus saus

susirinkti
ijei kalsi. Sanariai

Szimskis, sekr.

losz 
odžio, 1903. p-rei- 
17 So.Halsted St.,

uviszkąs Nepri 
u es savo pirma ba- 

Melni- 
'risidės 7:30 vakare.

Delray, Mich. Lieti
Ruimingas Kliubas tui 
iiu subatoj, 27 Birželit, Antano 
kavicziaussaleje. Pi
Pirmiausiai bus praks lbos.anl kuriu yra 
užkviesti kalbėtojai ir 
balius, gera muzika ir 
lietuvius ir lietuvaitei

isz kitur, o paskui 
szOkiai. Visus 
kvieczia atsilan- 

Komitetas.

Pajieszkfiimai.
Pajieszkau Stanislovo Smailio, Kauno 

r»b., Panevėžio pav., 
kaimo Mikalajūnu, 
tas teiksis duoti žine

2806 Pen n avė., 
(3-1)

, Laukuvos parap. 
J is pats ar kas 
ant adreso: 

Jonas R idis, 
*ittsburg. Pa.

ki-

Pajieszkau savo bro io, Franciszkaus 
Macaiulaiczio, Kauno 
Skirsnemunės parap., 
metu Amerikoj.. Jis 
laikais duoti žiną, o u; tai gaus 81.00.

( John Mac tiulis,
•14 Marke t St., Vaukegan, 111.

Pajieszkau savo palįstame*, Antoses 
Dambrauakiutea, Kau io gub,, Panevė
žio pav., Pakruojo par t j 
noaha, Wis. Ji pati 
duoti žine ant adreso:

Kazimieras < 
318 So. Clark Su,

(3-7)

Pajieszkau Mikolo 
gub., Szianliu pav., is: i 
kea, gyveno Chicagoji. 
kitas teiksis duoti žin< i

Jonas Kidi 
333 Park St., Nev .

> gub. ir pav., 
kaimo Pailsto, 12 
>als ar kas kitas

ip., gyveno Ke- 
4r kas kitas teikeis

jįuozaitis.
Chicago, Iii.

Norvilo, Kauno 
miestelio Urbisr-

Jispats ar kas 
ant adreso.

Britam, Conn.

»auliko, gyvenusio
■ r kas kitas teiksis

Pajieszkau Antano 
Chicagoje. Jis pats s 
duoti žine ant adreso: 

. B. P. SekUki, 
Box 116, Scofield.Utah

Pajieszkau tavo bro io, Adomo Krugo- 
nio, Vilniaus gub., Tn ku pav., 
Sibincziszkiu. Jispits ar kas 

kaiž duoti žine ant 
Jurgis Kriq 

Box 665, 
T

Pajieszkau savo pi„
V težins k i </, Kauno gutj., 
Gadumavo^parap., kili

kaimo
kitas

qdreso:
igonis,

Maynard, Mass.
i^sbrolio, Zenono 
, Telszid pav., 
mo Pamarkijos.

įeiksis atsiszaukti
ant szio adreso: 

Konst. Orlovski, 
Bo x 611, ShenecUdy, N.Y..

Pajiezzkzu savo zztogerio, Juozapo 
Ka^asroniu, Vilniaua 

Masu. Jis pats
Badeno, kaimo , _______
gab., gyveno Brocktoi, T* 
ar kas kitas teikJs du ki žine ant adre-

Simanas Ki rbonas, 
1322 Grand St., Hoboken, N. J.

Marijona Smalenski it 
brolio, Petro Smalensifo, 
eterio, Kalvarijos pav. 
■setai atgal jis iszvažia vo isz Anglijos in 
Amerika. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti line ant adreso.

Misa. Mary Sm įlenskiute, 
7Carolin St., of Great Ancoater

. Manei lesler, Engianti.

Paiieszkau savo bro io, A.W. Vilczin- 
Mto, Kauno gub.,Rasei r>i 
lėlio Vainuto*. Jis pati 
sis duoki žine ant adrt io:

Jos. Mil ler, 
Bok f 9,

Pajieszkau savodrai igo. Povilo Szobi- 
linkio, Kauno gub.. " 
Kupreliszkiu parap. 
tas teiksis duoti žine akt

ite pajieszko savo 
j. isz kaimo Jurg- 
Suvalkų gub., 4

iu pav., isų m i es
at kaa kitas teik-

Myitic, Conn.

Panevėžio pav.,

adreso:
Jurgis Matui eviezius, 

238 Baker St., € ardner, Mass.

Grand Openin^.
Subatoj ir nedelioj, 

Sarau balių atidaryme 
rarduvin, ant kūno g * lys didėlėje salė
ja gera muzika ir avec šiai susirinkę ga- 
Ms gerai paaiszokti it ‘ '
Todėl kviecziu visus ablinkinius ir pa
mykiamus kuoskaitlingiausiai susirinkti, 
• busite visi gražiai pr

27 ir 28 Birželio 
saliuno ir savo

pasilinksminti.

imti.

809 W. 21-st Placi. Chicago.

Aukos beaimokinancslal Jaunuo
menei. 

“AUSZRO8 Br-tes” fondas.
Chicagoa Kuopos sąnariu mėnesi

nės ............................................... 3.73
Dr. J. Szliupas, Philadelphia, Pa....3.00 
Dr-te ss. Juozapo Brooklyn, N. Y.

per Leaniauska. 1.50 
Buvo.,.. 296.56 
Sykiu... 3l3.B1

Aukos kankintiniams.
Surinktos ant kriksztynu pas J.Dallidom 
Ballimore, Md. ir prisiųstos per V. Na- 
gurnauska: 
A. Žiurauskas 
J. Dailidonis.. 
J. Senkus .... 
N. Želvls........
D. Stautas.......... .......................................10
P. DaiDdoniene.............. ........................... 10
J. Laskovicz .............................................50
M. Armlniute.............................................10
A. Niamura...............................................25
J. Galinaitis ...................................... ....35
Surinkta ant koncerto laike S.L.A.
seimo Brooklyne ir prisiųsta per Dr.

Szliupa.............................................6.47
Dr-te Sz. Juozapo Brooklyn, N. Y.

per A. Lesniauzka........ ..................1.50
Buvo... .419.79
Sykiu....430.01

Ar nori pirkti narna, ar Įlota?
Jei teip tai ateik į "Lietuvos” redakcija 
o mes turime keletą namų ir lotu ne
brangiu ant pardavimo, arti lietuviszkos 
bažnyczioa.

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasoa 
saliunas, arti lietuviszkos bažnyczioa, 
"lease” ant ilgo laiko, prie saliuno yra 
maudykles. Norintis pirkti tegul pasi
skubina, nes turi būt parduotas laike ne
dėlios. HotTstadt,

667 HalaledSL, Chicago,

Ant pardavimo trijų pentru mūrinis 
namas su lotu, arti lietuviszkos ir lan- 
kiszkos bažnycziu. Ant pirmo penlry 
saliunas, virzzuje gyvenimai ant 3 fami- 
liju. Atsiszaukite po nr. 3325 Fisk St.. 
Chicago, III. (17-7)

Reikalauja 50 darbininku ant farmu, 
1000 ant geležinkeliu į VVyoming, Iowa. 
Minesota. South Dėkota, Michigan.Ohio 
ir Illinois Steitus. Nuvažiavimas ui dy
ka. Mokestis ui darba nuo SI.75 iki 
12.00 ant dienos. Reikalauja 200 vyru 
prie lentų pjovinycziu valstijų Michigan. 
Mokestis nuo 826.00 iki 830.00 ant mėne
sio, ruimas ir boardas. Te i pgi reikalin
gi darbininkai prie miesto darbu.

J. Lucas, lietuviszkas agentas 
Room 3, 122 La Šalie SU, Chicago, Iii.

(M-»)

Naujausios Knygos.
33. Gyveninio Vaizdeliai susidedanti 1*1 te. 

kaneziu gražia pasakateziu: Atsisveikinimas; 
—Vagis; — Kas kalta*; — Gatvė* vaikas; — Pa- 
parczio žiedas: — Miszko sargas: - Signalas; — 
Keleivi*. Chicago. III. ĮSUS. pusi. 99.........l&c

CIO Dede atvažiavo. Komedija viename ak
te. Pu»l. C3. Draugystes uisiimanezioa teatru k> 
•zimu ra* szioje knygelėje nauja ir pilna juoku 
Penta tyma, kuria užganėdins ir geriau* publika. 
Yra tai graži komedija, oje* perstatymui reikia 
tiktai szesziu ypatų. Szita komedija buvo kelia 
kartu* loazta uetuvuzkos draugystes Peterburge. 
Maskolijoje. Ji yra maskoluzkoa valdžios cenzū
ruota ir cenzūros daleidimas yra ant knygute* 
raškomi* litaromi* atspausta*. Todėl Ja galima 
Ir in Lietuva paniunsti. Maskolijo* valdžia joa 
parsiuntimo nedraudžia....................................UO<-
013 Geriau* vėliau* Mgu niekad. Komedija 

viename akte. Pagal lenkiszka sutaisė K. B a ir 
M. Pi*. Chicago. Dl. 1*B. pusi. 4K Ssita knygute 
teip kaip ir No. Ž10 yra Maskolijou cenzūros da- 
teuta ir gali būti Lietuvon siuneziama....... 13c

331 ZiKgalvon — velnias vuodegon. Kosae- 
dija viename akte. Pagal lenkiazka sutaisė M. 
P-is. Chicago. 111.. ISOž pusl. 31. Szita knygute 
teip kaip ir No. 310 yra Maskoiijoacenzūros ctalei- 
sta ir todėl gali būti Lietuvon siuneziama .. 1 Oo

■Iflft Svieto pabaiga. Isz rusiszko verte Pr. 
Siūleli*. Chicago. IIL. ĮSOS. pusi. JI. Kas nori 
dasižinoti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
Mia knygele............... .......................   lOc
030 Ethnologl> arba mokslas apie žemes 

tentas. Pagal D-ra M. Haberlandte parasze Szer- 
nas. Chicago, IIL. 190B. pusi. S87. Yra ui svar- 
biaasla moksliszka knyga apie viso svieto žmonis. 
Ji parodo visu vieszpatysczlu. visu žemes krasztu 
žmonis, ju kilme*, paryš, tikėjimą, paproeziu*. 
užsiėmimą ir abelnal viską, Isz patilpusiu joje 
fotografijų matysite, kad ant musu žemes randas 
žmonių gražiu, prastu, biauriu ir net biauresniu. 
už paezia beždžione, randasi net ir tokiu, kuriu 
visas kūnas plaukai* apaeles. o veidą* į beždžio
ne* panažus. Rasztas sirentas saku: ..Sutvėrė 
Dievą* žmogų ant abrozo ir paveikslo savo", bet. 
kad pažvelgsite in veidu* visokiu žmonių veislių 
pamatysite dideli Ju nevienodumą ir tada ateina 
klausymas, kurie uz ju yra panaszu* 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, 
kaip mokinasi ir pamatyti ju paveikslus, kaip jie 
iszrodo. tegul perskaito szia knyga, o joje ras 
gryna ir pilnalmonijoa istorija, preke. StJ.OO

Apdaryto*..............................................U. 30
H3« Aakos Ksre» Dievui. Paraižė Jonas 

Gražys. Chicago. III . 1002. pusi. O. Szi knygute 
Isbai suprantamoj kalboj apraszo visas kare* ko. 
klos kada bavoant svieto, kiek jo* kasztavo. kiek 
žmonių iszžnde. kiek žmonijai blogo atgabeno ir 
kas žmonija in ja* stūmė.........................  lOe

071 ržmuszimss caro Aleksandro n. Paraižė 
Jonas Gražys. IszleidoSusiv. Liet. Laisv. Chi
cago, IIL. 1803. pust 38. Knygute apraszo kylima 
ir lankstvniasi revoliucijiszko judėjimo Rusijoj, 
kova su carizmo ir. kaipo pasekme to* kovo*, už- 
muszlma minėtojo caro. Velytlna kiekvienam 
darbininkui ja perskaityti................................ 13c

1320 Naujausias ir didžiausias žodynas lletn- 
vlszko* ir angliszko* kalbu, sutaisyta* Antano 
Lalio. Chicago, IIL. 1908. turintis puslapiu ,’iuo 
Rasite Jame visus lietuviszkus žodžius iszguldy- 
tu* in angliszka kalba, kiekvienas žodis paženk
linta* kursjvoms literoms prie kokio Jis gramati
kos skyriau* priguli.žodžiai sustatyti alphabettoz- 
kai teip. kad koki tik žodi nori gal i ji su viena se
kunda atrasti. Szi žodyną reikalauja ne tik usoki- 
nanilesi, bet ir tie kurie moka angliszka kalba, 
ne* ne vien* isz mokaneziuju visu žodžiu nežino, 
o sziame žodyne randa Juos visu* ir visame Isz jo 
naudojasL Knyga turi formatą dideses musu Ge- 
ografljns. ' Kietuose, gražaus mėlyno audimo ap
daruose. ant nugaros iszspaustos sidabrinėmis li
teromis jos titulas. Preke...........................*3.00

13U1 Paslapty* Magijos bei Spiritizmo s z vie
šoje mokslo. Pagal svetimu* szaitinitu lenki**- 
kai sutaisė F.J.. lietuviszkai verte J. La ūkis. Chi
cago. IIL, 1908. pusi. 2H2. Yra tai seniai laukia
ma MONC KNYGA. Joje rasite visa* monu ir 
burtu paslaptis, suprasite Jas. ne* yra aiszklai 
apraszyto* ir paveikslai* parodyto* viso* Ju pa
slapty* ir budai ju darymo............................... 3Oc

Ksiendorius spaudimas Peterburge ant 1903 me- 
........................................................................... ...

Naujausias ir geriausia* kalendorius su daug 
geru pamokinimu.spaudimas Tilžėje ant 1901 me- 
tu........................................................................... ....

Pinigu* siuskite ant adreso: . 
A. OLHZKWNK1, 

9S-4 33 rd8t„ Chicsuro, IU

Knygos sawos spaubos. 
xlrywl Apsireiazkimai 8wtele, ant kuriu Smo 

- ne* nuolato* žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abroaelial*. Nsudingiaute knygele snt 
mieto dasižinojimui isz ko darosi žai 
bai, griausmai, lietus Ir sniegas; kas yra 

debesiai ir ant ko jie laikosi............ 3O<-
iVtltmetika. Kalva iszaimoklnimul roku adų.

Preke.........i.......................................... 03c
HYGIENA. Daktarlszka knyga arba mokslas 

apie užlaikymų swelkato*. isz kurios gad be 
pagelbot daktaro Uzaigydytl nuo daugybes 
figų. Szita knygele priwaio rasti* kiekww

fys.pataikys apsisaugo!! nuo takslaocziu (vi
sokia liga, pataikys užtaikytiozielybej* saw< 
sveikatų, pailginti sawo amži ir mokės už*u 
rtuti sveikais ir t virtai i savo valkelius 
Preke....................................................  35o

kp'e turtu iszdlrblma. Parssre Bebram: v-r.
8. M. Veikalas gvildenantis politl*xkųjų ek' 
nomijų. Kokiai* keliai* išsidirba turtai 
kaip jie susikrauna Ir kaip atsiliepiu ai> 
draugijos cvvenlmo................................

Ar vyskupas VaUaczltu (Vslsucsauskas) nebe

•rlo. Iszlelsta kasztals Susivienyjlmo Ll*' 
Laisv. A^a. 27 pasla pisi.........................10

Baudžiava Lietuvoje. Psruzė žmogus, Iszleid< 
T. M. D. Yra tai baudžiavos iitorij* kokiu be 
duji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepė ant lieti 
vln, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pi 
naikinta . ..... ...................................... IF

Biologija arba Mokslas apie Gyvu* Daiktui
Pagal prof. Nusbaumų. Sutaisė Ssernaa. Chi 
cago, III. 1901. Puslapiu 147. Mokslas kokiu bud 
radote gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kali 
Jie vystėsi prade,„z nuo msiu vabalėliu S, 
daejo iki paukszczia4vieriu Ir paties žmogaus 
bu pavutkslels......................  4O<

Dvyniui Vagiu. Parasze kun. Dembskls. Ii 
leido Susiv. Lietuvių Laisvamanių Amerikoj 
Su autoriaus paveikslu ir paveikslėliu Loako 
nogrupos. Knygelė patiekta reikalui pakėl 
mo moteriszkė*. Ji nurodo priežastis dėl- 
kurių moteriuke tapo žemesne už vyriszki ■ 
paduoda rodykles ant Jo* pakėlimo..00

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti Uz asztuonli, 
esknnnrių gražių p*sakale*iu: Atsisveikini 
ma*;— Vagis; — Kas Kalta*:— Gatvės vai 
kai; — Psparczio Žiedas: — Mlszko Sargas 
— Signalas; — Keleivis......................... 1S<

atgaili, valkas u* atotanosiu. is* savos ugnį: 
tas kokiu žeme zIuoumiIu susideda, kur it

ko* Ir kitu r»ybla; k 
1u vardai, plotu. ' 
feays: sąra*, prvsk'..

ūss, karalyste*, kunigalksstytt**. reapuK** 
ko* irti Ktek kariam Kamėj* yra gyvauto
je: koki Ju tikėjimai, kalbos, paprocsiai. už
siėmimai. pramoaee. Uždirbtai ir Ūmos; ko
ki miestai, as klek gyventoju, fabriku, pra 
mosiu: kur koki orui: asatostei ar karts

arba Beužteka ir U. Knyga did*>* «*’ toliu* 
480 pualaplu, ant gero* standžios paplaroa

Ta pati, apdaryta audimu kietuoM apda
ruose, auksinėmis litaroaiis atspausti per*

Istorija Chicago* Ltatavlu, ju Įssaplja teka. 
Krauczluno prova su laikratsoaiu “Lietuva"

did*lo formato, alaakaa* drako. a Fotegrteljes

•' Lietuvos" Uz i* įstojo, radaktortaua Ir po veik
slai Chicago* S.Jurgio LtotuvUsko* bažoyosio* 
Popieros apdarai*................................ fiJ.OO

Audimo kletaU apdarais, auksiniai* 
tautai*......................................................8U56

jinsmi augmenys? Pag** Luukaviczlu, tūtai** 
8*erna*, Chicago III. 1901 m. Puslapiu 7X 
Bu perolktlelete...........................................ROo

imon*. plrmlausLt* lai Europoa pradėjo va-

Suvienytu Wnltttju. kuriyi 
dalyku perakaltytl kieki 
asloje Amerikos Semeje *n

yra vale daryti, kaa ne vale 
iŠ*. Preke.................................

Dratuoae, graliuose apdaraoee

Idaat

lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszlny* Dro 

L. VV.btam, It* angKs^ko Uigulde kun. V. 
Dembakza.................................................13c

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai taoksllsa 
kaa apraasyma* apie yvalriu* muse teme* au
gs majų sudėjimą, atmaina*,gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkinusiu pavidalu iki didžiausiu

plal

ežio*

Mokslas apie Žemų Ir kitu* rvisl

Drutuoaa, gražiuos* apdaruos

33c

l»c

10c

73<>

raižyta lenku politiku kaip ji* pasielgė s* 
.įsiuvo* kunigaikssrziais: Keistucziu. Vy- 
•utu lt kitai* l*s *zioa knygele* skallyto-

Oetuviu pratartai Mažojoj* Azijoj* 
iki jie pateko p> valdai* norau. I 
tavo* MytetoJSH. Za. g* turizs 
ir 4 didele* maras, parodaaczta*

5Octau* gimimų
indėnei* Lietuvos Karalius, istorlsika* pa- 
veikslas penkiuos* aktuos*. LsnkUskal pa- 
rassr Julius Uovacki, Itetuvlszkal vert* 
Vincas K*p*a* tDras Kut.rks* Karvei, 
pa-kirta ypatingai teatro mylėtojams. U3c 

N’*u>m1s Li*tu*U*ka* Supaisyk**, surinktas

S't a ir surėdyta* pagal tikra Persisukai 
ipUaska sapniayka.—su *10 aitzkiu sbro 
io.—su spraszymu piaae-u lt poslapcziu

Iszguido vtaoklus 
............................ 3O<-

.................................. O3<-
OUtypa. apysaka la* laiko torp*awt*zko« karo* 

ladljone a menko*........................... . .03c

tapau*

9Oo
pamokslai Itsmlnttee Ir TsUybe* Užgaidi n. u 

Galeocziu <rue amžių. Csia yra pelilpf 1» 
gražiu Juokingu Ir iszaiallngu pasnkafotiu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitlmu leguf r**ip*rka tzlų kala-

napasakotl ir ant kteketeno užklausimo m<> 
ke* duoti Užminti n ataakyraų----------SOc

Sprka Ir Medega. principai prigimtinio suri-

k* laidų, tu mažais pndeczksis isz senesnių 
laidų lietuviszkai pergulite Draa J. Ssliupas. 
bu paveikslu ir biografija rassaliau*. Yra tai 
mok lies gvildenanti* g. iut>« dalykus, kuriuo, 
žmonės vadina Dtevo surėdymu. ....*1. 30

Graiiuoae. dratuoae apdaruose . .*0.4*0

to pabaiga, tegul perskaito aslų knygelų lOc 
ITkyba ar mokslas? Tyrinėji*.“* Ukejimlszki 

moksllszki ir draugiJl.zk.i poutlszkL Antra 
laida ta prl*ds. žll poslapiu...................SOc

mokslai u J

ir

Kas isz smorikiecziu nori gauti

“Darbininku Baisa”
Ir kitus priguliuczius Lietuviu 
Soc. Dem. Part. rasztus, siusti 
"Dar. Balsui” rankraszczias, pinigus nr 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuomi prie musu draugo,Miszeikos.

Adresas.: V. Miszeika, 
95 Canalport avė.," Chieago, 1)1.

Europos LietūTiszki Laiknszcziil.
"Varpau ' literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikrasztis. Preke 81.25
“UktninkaM” užsiimantis reikalais 

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

"NauJlenoK” talpinanczioa pasakas 
isz žmonių gyvianimo ir kitokias svarb
ias žinias. Preke  75c.

Visi tris virszminėti iaikraszciai iszei
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilže- 
Že, Prūsuose. Norinti juoe gauti kreip
sies prie agento. Adresas:

M. J. I>ani(jonaitfa, 
3111 S. Halflted st. Chicago, 111*

SPECIJALISTAS 
WYRISZKU LIGŲ 

kuris pasekmingai gyd.? li- 
gonius, greitai, teisingai ir 

\ tikrai, nes turi zo metu 
u praktikos ir kiekvienam wL ISZ6YDYMA UHIKRINA.

Jeigu Dm kokia nors pa- 
slaptinga liga, kraujo už- 

nuodyjima, jeigu esi nu- 
EEFVdKktElD silpnejes ant viso kūno 

ar lytiszku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tai tuojau* ra- 
»zyk art* pats ateik pas visiem žinoma pa-

uįlB.M.ROSS
Rooms 1 to 7* 175 S. Clark St.
kerte Mouroa, Chicago, 111. Rodą dykai.
Ofts** atidaryta* k»sdi»n nuo 9 iki 4. Psncdello, 

Scrt-dos. Petnyczios Ir Rubato* vakarai* nuo 7 lai 
Ž:30. Nedaliom nuo 10 Iki 1. Galima susissneka 
Ue UetuviszkaL Ant slaaKžmo indek už So mark*

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

I. J. Dimijoultls, 
3111 S.HilsMSt., Ctilc^o, m.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinorus tautiszkotn* ir baž-i 

nyrinetns Draugystėms iszdirba:-' 
Karaaa*, Aaierikoaiazk**, 
Woliawaa* Scarpaa, Jaoa>< 
tas, Kakardaa, Zeakleliaa, 
Keparoa Ir dėl Marazaika 
parodaa. (
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautete, paveskite ji tikrai 
lietu vaidai,

. T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DtVision 81, Chicago, 111.

[ Guodotimems Kunigams iszdir* 
ba -Kapas, Arnotas. Dalmati
kas, Alba*, Stalas ir visus baž
nytinius parėdus. Viaoki darbe at
liek* artistiszkai in laikf.

Norėdamos guodotinos Dr-tee, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu

Inateižta 1MB.

DYKAI <> B0NK08

Geriausio Likierio
Musu Paslulinimas

Atsissk savo vsrda Ir pravarė* padi 
mas srestaasta »zpreso ar frvlghio «

Kvorta importuoto* rryeo. Frvach Hraody 10 ai.tu
Kvorta aryaoatVhlte Hy» 10 art* *•»**.......................
Kvorta gertaaslo Krautur Bittar*......................... .
Kaona gvrtaaslo* t’nmri*a<o* Hlaok hefty Brvadaa.

Sl.Urt 
Si B4> 
SI l»3 
Sl.OO 
41 OO 
S1.<M»

vartas 
...........varto______

Pųil bu didyji iszpirdavlBi } |
assa ažpraszymu prlaias |t 4 -80, 'ai gaasdouaeu paika grvleurla au kožnu orderiu

kaaziusapaokoiumrm. ADRESUOK

Haliintftoii Mt.,

Galite* pirkti po 
siusite* dykai ir ■

Paskutine Proga!
Tik dvi naii vai tėti lieka Koetumeriams pasinaudoti 
iA musų Birželio mėnesio dovanų. (Kiekvienas, kurs 
laike šių dviejų sanvaičių pan mus pirkdamas tthitą 
parodys šį apgarsinimą, gaus dovanų $1.00.

Grynų vilnų vasariniai siutai, visokių madų, 
gražiai išdabinti, unijos darbo, pirmiau par-€0 QQ 
davinėjami nuo $10 iki $12.00, šią sanvaitę.. 00. v0

Vasariniai kelionių siutai, toki, kokių reikalau
ji ant vakacijų, pirmiau parduodami j>o $10 C7 RA 
šią sauvaitę........ .................  v • »W

Kelinės vasarinio lengvumo ir vasarinių Hjial- 
vų. pirmiaus pardavinėjamos [>o $3.00, šitą 0R 
sanvaitę...................................................................

Musų šiaudinės skrytie lės yvairiausių madų. 
Nepirk niekur, }>akol nepamatysi mūsiškių.

Temykite!
Musų Štaras bus uždarytas Subatoj ir Nedėlioj 

4 ir 5 d. liepos m. Idant ]»alengvinti musų koštu* 
mieriams su pirkiniais, Štaras bus atidarytas pėtny* 
čioje, 3 d. liepos iki 10 vai. nakties.

594-590 BLUE I8LAND AVENUE 
Garsiausi Unijos Preklški k r jaučiai, Drabu
žių ir Apredalų Prekejal.

Raulai kur tu 
beri? NuKipssa 
Piatns Bzlakl nes 

isxiroazkee. o 
pas ji galima atai-
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalta ba- 
varska alų. gardžia 
rus k a ocziszcsena 
arielka, cigarus net 

isz Havanos, o iszsigoru* gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai įsu 
ilgiau au tamista kalbeli ne galiu. Lik 
sveikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalbėti an^ikzkai. Ateikite pas ma
ne, o aaz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavo 
isz kitu miestu galite gauti pas mane ge
riausia nakvyne.

Petras Šlakfls,
3821 Atiburu avė., Chicago^ m.

(Tarpe 33 ui. ir 33 pl ) 
Telephonaa Rnot 21.

SERGANTIEMS
Gvarantuo|ams pilna iszgydyma.

ptauczlu. Inkstu, pilvo, galvot tkaudejimu*, 
ailpna atminti, dvasiszka nusilpimą, 1 vtlszka* 
silpnybes, szteivuma. sutinimą, vežt, blykšti* 
n*s moteris, kraujavimą U tt. nervu Ilgas, po
dagra, roumatlzma dusinimą, paralyžių ir tt 
Prast alinu gumba, gydau gimdymo liga*, vi
sokius sutinimus etc. Nerviszkas ligas gydau 
su pagalba geriausiu elektritzku prietaisu.

iMgydau per koletą dienu, kraujo už- 
nuodyjimu*. odos liga*, setnen* bėgimą, žai*. 
daa gerklėj Ir burnoj, notyj. aky; y i* ausys*, 
netekimą vyriikumo. lyczlu nusilpnėjimą ir tt. 
gydau kuopnsekmingiaustai ir gvaran-

liaakbfltū. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu* iazegzamlnavlmat ligonio U jo i*zgy- 
dymaa— tai yra mano prkterytta.

DR. LANDĖS
8zpltollnl* t poetai i»tas.

132 E. 24-ta ai., kampas Lsxington ava., 
NEV YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki s vakaro. Nedaliom*

Negalinti saabtazkal stsltankytl. gali para- 
asyti lataku; būtinai reikalaujam* paeljanto 
Inai tikėjimo.

Bsnekn TUokioM kabote. Turto praktika 
Lebanon Bellevuo Poet Graduate Uniranity 
H oe pi tai* MadAolAlaako Instituto.

J. SAKALAUSKAS,
TOLUCA, ILL.

PIRMOS
KL1A80S SALIUNAS

Laiko gera alų, seniausias arielkos, li
kerius ir vynus, o cigarus net iss Turki
jos. Visus lietuvius kvieczia atsilanky
ti, o busite kiekvienas žmomszkai priim
tas. (24—7)

Dykai Dykai!
Kas prisluns 25c markėmis gaus tuzi

ną popierusu konvertais ir dovanu lietu- 
viszka dainų knygele naujai isz spaudos 
isiejuse verta 15c. Popieroa su gra
žioms kvietkoms, paveikslais, pasveiki
nimais ir dainelėmis, 6 tuzinai bž 81 00 
Agentai ant ju gerai pelno. Adresuok:

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

VYRAI AR ZLNOTE?
Kad mz atidariau nauja liotuviazka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiaa ir skaniau
sias ai ua. Ateikite pamatyti ir to vieko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
asviesiausia ir didžiausia Liotuviazka Sa
le dol mitingu, veaeliju, bailu ir kitokiu 
paailinkaminimu, ir geriausia užkandi 
ant viao Bridgeporto. Atvažiavę laz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Bu guodone,

Petrą* Salakla, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tol. Root 21.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
8403 S. Halsted Bt.

$2.00

D-ras A. M. Baeevicze, 
Persike!e isz Chicagoa 
in Bcranton, Pa, po ar, 

411 Peni, ne., Scruton, Pl

Gydo vtookta* ilgs* be įkyriau* Ir vilk* užlai
ko tvirtoje pastaptyj*. ŪK tai Itatuvtal, kuria 
tiktai ralkalaul* daktariuko* pagalbos, togu! 
kreipiasi pas savo tautos daktaru, sa karinote 
savo prigimtoj* kalboj* gali sssaasksU ir gaatl 
vis* rodą.

Lletavial, norintis)i* gauti pagalba p*r gro- 
aata*. tos kita mtoata, tegul pilasi apraišo savo

X-SPINDULIII EGZAMINAS DYKAI!
X-Spinduliai vartojami dėl atradimo ligos

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERTA NE ILGA'JE®IS_
1K7O 1.IIIZ «7ITA IR ATSIINBSZK si savim.

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARYJ 
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU 
LIŠKUMAS, ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir 
visus kitus specijtlistus šiaurvakaruose.

dsas vyrų ligas 
yra jų SPECIJA- 

•negu sudėjus

I > R ! : K f : PRIEINAMI A US!OS.
Vyrai M ųeliančiom ir silpesm nufarom, inkstais, sksudeįimais kiatiiitiese. lytiikų aatHpaMiasą, įkandančiu aMsRiapiaiten, nakti
niais nuhafimata. susitraukusiais arba nsiilsvtntais organais, trotyjimas atminties, nsrvtikumas. skaudėjimai krutinėjo, inkstų liga, 
plautis pūsles, nusistolimn Uapume, krituliai pnei akis, noųa'ei""** “»• r»4«rysčiij. skaudėjimas faives. klapatyjantis pa
raudimas, prieimanavimas. Silpnumas, mslaakolija, noferas kvapas, patrotyiimas apetito, puolimas plauki|, VISIŠKAI IŠGYDOMI.

ęnuriilllkrknc lidne* ““bestmAi. utenodyJImaB kraujo. Vartcocelr, vtaiaz-
dpCtlJdlljlAvj I15VJ. kai iaz<y<lomi. Gretcziauaiaa inz<jdymaa dei nilpuu vyru.

lanni vorai nuailpnintl per bjauriu* papmcziim ir persidirbi m a, silpni ir nervinzki I8ZGY- 
JdUUl IJldl IX)MI PO TIKRA GVAKANCIJA, ARBA PINIGAI BL’GRAŽINTl.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.

valandom: ■ *u0

State Medical Dispensary, 
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL 

Inejimaš per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
Hsikir>k kitų, nes ne visados ois laikraktyje. ftitas yra foras ėel egzamine sa K-Sgindultais.

Visiems Dykai

— b, a « M a {j| 
Ir
AR

AR NORI KAD
KOSGALVOS

i iMuvlszkd fWa.
1G7 Wr. 18-th St., corner Union SL, CHICAGO, 1LL» i

PLI-

Kurie pon iszsigydyti ir 
gus, tegul kreipiasi prie 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o’sii kurio ro
do lukstaneziai ligoniu trumpame laiko 
pasigeibo vien tik pagal Jo metodą ir hy- 
geniuką užsilaikyma,ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

J. M. Brunetus Co.
New York Jfc Brooklyn, IT. S. A.

F.PBradchulis
Attomey and Coonselorit Lai.

Chunta of Commerco Bldg. Room 709.
8. E. Oorner LaBalle A Waahington eta.

CHICAGO, ILL-
Telephone Main 3642 

Wienintolis lietilvrys adwok%taa, baigęs 
mokai} įurisprudencijocosion Amerikoj. 
Weda prowM kaip oiwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas wisuooe suduoto.

Rea. 168 W. 18th Cor. L’nlon St.
Telephone Cansl 484.

TH0MA8 P0DLA8KI, 
668 Milwaukee avė., Cbicago,!!!. 

Pirmos Kliasos Saliunas 
Geras sius, seniausi likleriaif Kentuckes 
arielkos, grynas ir pigus vynas. Visus už
prašau nesilankyti (81—7)

Dr. RICMTERO 
wtea0 8wietal žiaoau 1 

u«NKER”<i.i.m
PAIN HPELLER.

Rkumatizmo, i
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo Ir tt 

ir Wi>oJt/u JthoamatlszAu 
KAaadoJiinii.

AptieAorfM arba j
F. AL Rkkter&Co.,

Prieazai lietm tazka Apvelsdon Dievo bstanyezia. 
------------- o ------------

Lietuviai atsilankė in musu apiieka gali gauti visokiu amertkoniszku ir 
ouropiazku gyduolių nuo visokiu skaudėjimu ir ligų už pigesne preke, negu 
svetimtauliazkooe aptiekone. Musu atliekoj galima gauti lietuviszkai-europisa- 
kujollu, kokiu angį laikose aptiektose visai nesiranda. — Lietuviazoks Trajankoe 
(trijų devyneriu) ir kitokiu. Receptus pristatytus nuo vietiniu daktaru ir pri
siusiu* isz kitur atliekame kuoteisingiausiai. Gyduoles nuo sulaikymo trinkime 
Rauku ir isznaikintmo visokio neezysto statėm o isz galvos sutaisomo teisingai, 

umus randasi yvairiu nuo plauku ir drabužiu visokiu kvepyle (pertu m u) už 
visai pige preke.

Ataiszaukusiemsper laiszkua ir apramusiems savo liga suteikiame tikra 
daktarisska rodą ir ant pareikalavimo priaiuncziame gyduoles. Prie musu ap
linkos gyvena ir lietuviszkas daktaras, kur,* pasekmingai gydo visokias ligas be 
skirtumo: iszgydimaužsinojusiu ligų užtikrina in trumpa laika.

Teipgi prie musu aptieko* turi savooffieus ir keli svetimtaueziai daktarai, 
taigi lietuviai reikalaudami kokio nors daktaro, visada gali ežia atrasti, arba pa- 
siszaukti per telefoną isz kitur koki sau nori. Tuomi mes savo tautiecziams gė
lime atneazti nauda, nes atsilenk i usiejie prie musu apturės tikra daktariszka ro
dą ir psgelba.

Mes teipgi siuncziame pinigu* in visas dalis svieto ir parduodame laiva
kortes ant geriausiu ir greicziausiu laivu; issaiusti per musu aptieks pinigai visa
dos nueis greitai. Apart to turime ant pardavimo visokios svietiszkos ir d«a- 
smkoa intalpoa iiotuviszku knygų, gražiu popieru gromatu raszimui ir vi*ko,kaa 
tik lietuviam yra reikalinga. Raazant isz kitur, uždekite toki adresu:

L1THUAN1AN PHARMACY,
167 W. IH-tb Btrevet, CHICAGO. ILL.

•
 Dykai pri

siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszks 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu.

Pasiskubinkite rasryti, nes szventes artinasi.
Adresuokite teip:

Kelpscb 4 Co. U Centre St., Chicago, III
Buce, to Kelpoch, Norrlko & Co.

LIETUWIUXDAKTARA8

MARJA DOVVIATT.
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

723 W. 18th Street 
Nuo 8toe iki 12toe ryto.

Teletunae: Canal 78. 
Telefonu galima ias kiekvienos 

aptiekoe.

proto, nuomirinl, užkrėtimą 
krauto, nežlebčiojimų. stoka 
apetito ir vidurių skaudėjimu*.

Lengvumu pajaučia po į,, 
llųadynų, kartais pakelių dte-

to Kryžiumi. Brastas Austrijo
je prie* keletą metų ir tuojau* 
tapo vartojamas Prūsuose, 
I’rancusijoje. Skandlnavtjote 
Ir kitose Europos vieėpatyste- 
se kaipo vaistas nuo reumatiz
mo ir kitokių ligų.

Deimanto clektrilkas kry
žius gydo: reumatizmą, neu- 
rųįgljų, kryžiaus skaudėjimų.

THE DIAMOND ELECTRIC C ROM CO 
cN ■ILVAUKEE AVĖ., Degi 27; CHICAGO, AL

kiu ekkWikuLF4? n .Oo?Sotia> Paasf- fta
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