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jgolitišzkos žinios.

Amerika.
Prezidentas Roosevelt ant 

atilsio prasiszalino nuo darbo 
ir lankosi dabar tautiszkame 
parke Yelow$tone. Pats at
lieka tik svarbiausius poli
tiškus reikalus, mažuosius 
paliko visokios veislės pagel- 
bininkams. Ar krasztas be 
prezidento darbo daug žudo, 
galima abejoti. Iszkeliavus 
isz Washingtono prezidentui, 
viskas eina savo vėžėms po 
senovei; ne pražūtų Ameri
ka ir be prezidento, jeigu jo 
visai neturėtų. Tauta renka 
prezidentą ne todėl, kad jo 
darbas reikalingas, bet todėl, 
kad be tokių ypatų, preziden
tų ar valdonų, L ne gali apsi
eiti ir kitur. Mat visur vie
na tauta mėgdžioja kitą, se
nų papratimų negali iszsiža- 
dėti, nors jie ir ne visada at
gabena naudą tautai.

Frankforte, sztete Kentu- 
cky, antrą kartą perkratinė- 
ja provą užmuszėjų buvusio 
to szteto gubernatoriaus Goe- 
belio. Vienas isz liudininkų, 
koksai Frank Cevil, apreiš
kė, buk republikoniszkos par
tijos gubernatorius, pirma 
valdęs szitą sztetą, Taylor ir 
sekretorius Powera siūlė jam 
2500 dol., jeigu jis apsiima 
nuazauti naujai iszskirtą de
mokratų gubernatorių Goebe- 
lį. Jeigu tai teisybe, tai ma

vaidilą

užganėdįs Vokietiją, nežinia. 
Be abejonės raudas tuom pa- 
siganėdįs, bet vokiszki laik
raszcziai po senovei siundįs 
ant Amerikos.

Terp Amerikos kareivių 
ant Filipinų salų gana smar
kiai pradėjo siausti cholera, 
smarkiausiai ji siauezia terp 
kareivių stoviiįczių ant salos 
Mindanao, kur cziabuviai ne
nori pasiduoti be pasargų 
ant amerikonų malonės. Mat 
paveržtos nuo Iszpanijos sa
los didelės naudos Amerikai 
ne atgabena, o reikalauja 
daug aukų.

Besivaržanczios
Amerikoj politiszkos parti
jos, taigi dabar valdanti 
krasztą republikonai ir de
mokratai pradėjo jau rengti 
dirvą ateinantiems augsz- 
cziausių urėdninkų rinki
mams. Partijos garsina jau 
savo programus ir stato kan
didatus, žinoma, juos visaip 
iszgirdamos, o peikdamos pro
gramus ir darbus prieszinin- 
kų, nora isztikro lygiai demo
kratai, kaip ir republikonai 
yra lygios vertės: nė vieni, 
nė kiti nieko svarbesnio ne
gali padaryti,kadangi turi jie 
tarnauti tiems, kurie savo 
pinigais padės laike rinkimų. 
Lygiai demokratai, kaip ir 
republikonai, ar nori ar ne, 
turi tarnauti ne tautai, bet 
mažam skaitliui siurbianezių 
ir isznaudojanczių visą krasz
tą kapitalistų, kadangi ki-

žmonės
Budžių,

stoja už

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio, jo 

dalyse pasilikusiose po Tur
kijos valdžia yra maisztai; 
kitur gyventojai laukia vien 
tinkamos progos ant pasikė
limo. Jeigu terp Europos 
vieszpatysczių ne .butų godu
mo ir pavydėjimo, tai maisz
tai galėtų būt pavojingi vien 
Turkijai, butų vien atmokė- 
•jimu jai už negerą valdymą, 
už siurbimą jos pamusztų 
krasztų; kadangi vienog pa- 
vydinczios viena kitai viesz- 
patystės, kaip visur teip ir 
Turkijoj paprastai naudojasi 
ta kraujo praliejimų ant pa
glemžimo kokio joms nepri- 
gulinczio kraszto,tai jos veda 
visokias intrigas, stengiasi 
maisztus palaikyti kuo ilgiau
siai, jieszko paskui progos |si- 
kiszti į tuos maisztusir jų ap
imtus apskriczius užimti su 
kareiviais. Toks įsikiszimas 
gali pagimdyti didelę karę 
terp besistengianczių isz 
maisztų pasinaudoti. Tame 
tai yra didžiausias pavojus: 
isz maisztų Turkijoj' gali už
gimti didelė karė terp Euro
pos tautų* kuri nežinia kuom 
galėtų pasibaigti. Maskoli- 
ja remia savo vientikius bul
garus Macedonijoj, Italija gi 
albanieczius, Prancūzija re
mia Grekijos siekius.. Siekiai 
gi pasikėlusių priesz sultano 
valdžią Balkanų pussalio tau
tų yra prieszingi viens kitam. 
Toks prieszingumas mierių 
pasikėlėlių ir gali pagimdyti 
didesnius nesutikimus terp 
remianczių visokius pasikėli
mus Europos vieszpatysczių.

Pasiuntiniai didžiųjų viesz
patysczių, turinczių svarbius 
reikalus ant Balkanų pussa- 
lio, taigi Austrijos, Vokieti
jos, Italijos ir Maskolijos at
silankė pas sultaną ir parei-

cziausių urėdninkų balsuoja 
ne už doriausias kandidatus 
ir patiems kandidatams ne 
tiek rupi teisybė ir ; iems pa
vestų sztetų gerove kiek jų 
paežių pelnas ir nauda. Gu
bernatorius Taylor, gal jaus
damas pavoju, pabėgo isz 
Kentucky ir gyveni dal^ar 
sztete Indianoj, kur Frank- 
forto tiesdariai jo paniekti ne 
gali.

Teisingai tankiai 
rugeja ant ^Ąmerikos 
kurie, turėdami per didelę 
valdžią, ne visada 
teisybę, tankiai iszdupda juo
kingus nusprendimuš, o dar 
tankiau padeda didžtur- 
cziams. Kartais viėuog ir 
Amerikos sudžioms pasitaiko 
išduoti teisingus nusprendi
mus. Sztai pereitą sauvaitę 
apeliacijos sūdąs sztete kolo
rado iszdavė ** nusprendimą, 
jog darbdaviai laike eztraiko, 
priimdami naujus darbinin
kus, atsako už viską, kas to
kius darbininkus gali paniek
ti nuo sztraikuojanczių, jeigu 
priimdami, darbininkams ne 
apreiBzkė. jog kviecziatni yra 
ant vietos sztraikuoijanczių. 
Toks nusprendimas visai tei
singas, kadangi kapitalistai, 
su pagelba papirktų agentų, 
užgimus sztraikams, ta kitur 
vilioja darbininkus ir jiems 
apie sztraikus nieko ne sako, 
darbininkai apie sztraikus 
išgirsta tik pribuvę į naują 
vietą, kada grįžti atgal ne vi
sada turi už ką.

Suvienytų Valstijų laivy
nės miniHteris gana sunkiai 
užgavo Vokietiją, kadangi 
ant ciesoriaus Wilbelmo pra- 
szymo atsisakė ant laivų lenk
tynių atsiųsti į portą Kiel A* 
mėrikos kariszkus laivus, o 
ant pasveikinimo keliaujam 
ežio įAlgierąPrancūzijos pre
zidento įMarailijąatsiuntėnet 
visą esanezią Europos vande
nyse Amerikos karisfcką lai
vyną. Tą Vokietija palaikė 
Už įžeidimą ir apreiszkė per 
laikraszczius, kas ne pasiliko 
be pasekmių; kadangi Ame
rikos randas nesi lenkė ir nu
tarė siųsti bent porą kariszkų 
laivų ir ant lenktynių į Vo- 

| kieti jos portą Kiel. jjkr tuom 

kalavo jvedimo mpisztų apim
tuose apskricziuose tokių re
formų, kurios galėtų nura
minti gyventojus. Šaitanas 
pažadėjo reikalavimą iszpil- 
dyti ir suvaldyti maisztus, 
kadangi aut to jis turįs pa
kaktinai kareivių, bet isztik- 
ro yra kitaip: sultanas savo 
pajiegoms ne gali maisztų su
valdyti, nors ir maisztiuin
kams ne lengva pergalėti ge
rai suorganizuotą turkiszką 
kariauną; kraujo praliejimai 
gali tęstiesi ilgai,o tašant ga
lo turi priversti kaimynus įsi- 
kiszti į tuos maisztus ir be 
noro. Smarkus susirėmimai 
turkiszkos kariumenės su 
maisztininkais nuolatai atsi
tinka, bet nė viena pusė ne 
gali pasigirti, kad tuose susi
rėmimuose butų virszų paė
musi. Turkija laukia įsiki- 
szimo Europos- vieszpatysczių 
ir rengiasi pasiprieszinti. Ji 
į Bosforo tvirtyuea sutraukė 
50O00 kareivių, pirko Vokie
tijoj daug naujausių kanuo- 
lių ant apginklavimo pajūrių 
tvirtynių. Augltaki laikrasz- 
cziai nuo seniai pranaszauja, 
jog sz| pavasarį Europinėj 
Turkijoj priesz sultano val
džią pasikels visų provincijų 
gyventojai, kadangi dabarti
nių valdymo būdas neužganė
dina nė turkų. Albaniecžiai 
reikalauja visiszkoe vietinės 
neprigulmystės savo tėvynės, 
priima vien tokią sultano 
virazininkystę, kokią jis turi

tų nenorinti patarnauti 
piniguoeziams. Dabar abid
vi partijos iszgiria, kelia į 
padanges savo kandidatus ir 
programus, bet isz tikro už 
katrą laike rinkimų balsuos 
daugiau Amerikos ukėsų, 
pirm laiko nieks negali įspė
ti. . •

Neprigulmingw Balkanų 
pussalio vienpatystės gink* 
luojasi ir laukia, kas užgims 
isx dabartinių maisztų Tur
kijoj.

krašto, tai matyt prancu* 
zams nusibodo jau susiriši* 
mas Prancūzijos su Maskoli* 
ja, isz kurio vien Maskolija 
naudojasi, o Prancūzija nė 
jokios naudos nesulaukė.

Sziaurinė Afrika.
Isz Morokko ateina vią 

priesztaraujanczioe žinios, isz 
kurių sunku tikrą teisybę su
sekti, tiek vienog atakų, kad 
Hultanui nepasiseka Įiasikėli- 
mo suvaldyti ir nežinia, ar 
jis galės tą padaryti. Pagal 
vienas žinias, sultano jeuero* 
lai su visu sumušė pasikėlė- 
liūs ir buk jų vadovas muszy* 
je likosi užmusztas; pagal gi 
kitas žinias — pasikėlėlial 
laiko apstoję sultano sostapi- 
lę miestą Fez. Rodosi ta 
tikro, kad paaikėlėliams nei
na teip blogai, kaip sultano 
draugai garsina, kadangi jM 
net priesz sveti m tauerius ga
na aštriai stoja. Pasikėlimo 
vadovas nuo gubernatoriauą 
tapaniszkos valdybos Melilla 
pareikalavo išdavimo j»asi{ 
slėpusių ežia pabėgėlių isz 
Trojano*, kitaip pagazdino 
užpuolimu ant prigulinezio 
Iszpanijai porte Melilla. Jei
gu pasikėlėliams eitųsi blo* 
gai, tai bent saugotus! erzin« 
tiesi su Euroįios v i esi patys* 
tems. I hzpan takas gubernar 
torius atsisakė iazpildyti mo 
rokkontakųpasikėlėlių vado* 
vo reikalavimus. Nežinia 
todėl, ar jis užpuls ant porto| 
ar ne.

Pietinė Ir vidurinė Ame
rika.

Nora prezidentui Venezue- 
lės Castro pasisekė sziaip 
teip susitaikyti su už
puolusioms ant Venezu* 
elės Europos galingoms viesz- 
patystėms, bet visgi jam ne
pasisekė nė pergalėti, nė nu
raminti naminio pasikėlimo. 
Kaip ateinanti telegramai pa
duoda, gana dideli pasikėlė
lių pulkai yra net aplinkinė
se Castro sostapilės, miesto 
Caracas. Mieste didesnė da
lis gyventojų prilanki Cas- 
tmi, bet provincijose visgi 
daugiau yrarevoliucijonierių 
szalininkų.

Revoliucija republikoj San 
Domingo teip audrutėje, kad 
maža yra viltis, kad ją randas 
galėtų suvaldyti. Rodosi, 
kad ežia revoliucijonieriai 
galutinai paima viražų ant 
rando pajiegų. lazaiųati 
priesz revoliucijonieriua ran
do kareiviai arba musziuose 
liekasi aumuazti,arba su gink
lais pereina į. revoliucijonie- 
rių pusę. Miestai viens po 
kitam patenka į revoliucijo- 
nierių rankas. Europos viesz- 
patyatės siunezia kariszkus 
laivus ant apgynimo savo pa
valdinių ir pasiuntinių,esan* 
ežių republikoj San Domin
go.

Neužilgio gali užgimti ka
rė terp Bolivijos ir Brazilijos 
už Acre teritoriją. Abidvi 
republikos sutraukė jau ka
reivius ant rubežiaus. Ka
dangi nė viena pusė ne nori 
nusilenkti, tai karė ežia ne- 
iszvengiama.

Prancuzija.
Prancūzijos prezidentas isz* 

keliavo į prancuziszką valdy
bą sziaurinėj Afrikoj, Algie- 
rą. Pasveikinti iszkeliaujan* 
t Į prezidentą į miestą Marai- 
Ii ją atkako ir visa Amerikos 
kartaka laivyne esanti Euro
pos vandenyse. Virazininkas 
Amerikos laivynės iszreiszkė 
Prancūzijos prezidentui kuo- 
karszcziausią simpatiją Ame
rikos rando Prancūzijai v Isz 
tikro Amerikaturi už ką būti 
dėkinga Prancūzijai, kadangi 
be jos pageltos gal dar ir da
bar Suvienytos Valstijos bu
tų po Anglijos jungu ir kai
po angliszka valdyba, Angli
jos isznaudojama, ne butų 
galėjusios teip augsztai poli
tiškai ir ekonomiszkai pasi
kelti. Algiere prezidentą 
gyventojai priima gana szir- 
dingai.

Isz Prancūzijos veja laukan 
dar ežia iki sziol užsilikusius 
zokoninkus. Laikraszcziai 
pagarsino, buk zokoninkai 
kartūzai ministerių pirm sė
džiai pasiūlė didelį kysz|,kad 
jiems daleistų pasilikti Pran
cūzijoj. Matyt vienog kyszio 
ministerių pirmsėdis nepri* 
ėmė, kadangi ir kartūzų zo
koninkai likosi iszvyti isz 
Prancūzijos.

Grįždamas nuo salos Mal
tos, Anglijos karalius Edvar
das atsilankys Prancūzijoj. 
Prancuziszki laikraszcziai to
kiam Anglijos karaliaus užsi- 
manymui pritaria ir i szreisz- 
kia viltis, kad tasai atsilan
kymas praszalįs neužsitikėji- 
mą ir nesutikimus terp kai
mynų, turinczių teip daug 
tokių jau reikalų. Ar isztik- 
ro atsilankymas Anglijos ka
raliaus Prancūzijoj praszalįs 
nesutikimus Prancūzijos su 
Anglija, tą parodys ateitis; 
apie tai dabar nieko negalima 
kalbėti. Jeigu vienog pran
cuziszki laikraszcziai - iszreisz- 
kia pritarimą valdonui svar
biausio Maskolijai prieszingo

se ant sumaskolinimo vietinių gy
ventojų, tai gi lietuvių, projek
tuoja, dabir eaancsiuS maskolių 
raukote dvarus nuo dabartinių jų 
savin nkų iszpirkll,padalinti juos 
į mažesnes ukea ir jas OŽ pigiau
sią prekę palei»ti pargabentiems 
isz viduriniųguberaijųmaakcliams 
-ūkininkams. Tam tikslui bus 
įkurtas ūkininkų banke*, kurs už 
mažus palūki s skolįs reikalingus 
maskoLams pinigus ir.tokiu budu 
palengvįa j ems sanlygas apsigy
venimo Lietuvoj.

Ihz Gardino gub.
Bėgyje pereitų -metų Gardino 

gubernijoj apszvietimo ministeri- 
ja atidarė 49 kaino mokyklas; 
8 mokykLs perdirbo. Pauaazių 
mokyklų rengiama da didesnį 
skaitlių atidaryti, - bet dėlei pini 
gų stokos jų atidarymas likos ant 
tolesnio laiko atidėtas.

Isz Vilkmergės, 
Kauno gub. '

Kovo 6 dieną Vilkmergės savi 
tarpimo kredito draugystė laikė 
s»vo metinį susirinkimą, ant ku
rio pa*irodė, kad diaugyuiės apy
varta, palyginant su kitais me
tais, per pereitus metus gana pa
sididino. Gr^no pelno į d ra n 
gy»lės ka«ą įplaukė 3322 rubliai 
61 k a p. Visą gautą nuo apyvar
tos pelną draugystė nutarė pri
skirti prie geležinio kapitalo. 
Draugystė* direktorium sekan
tiems metams likos ant antros tar
nystes ištrinktas Meczislavas 
Riauba, rodos sąnariais — kuni
gai kastis Radrivil ir Levit.

Vilkmergės paviecrio žemdar 
bydėm komitetas užbaigė savo 
dar baa oaiyg žemdarby • tė« k lau
šimo. Žemdirby a tėa ir žemdar- 
bl*zkos pramonės pagerinimui 
komitetas patariau leisti žemdar- 
biams tvertis į žemdarbbzkas 
draugystes, panaikinti būdą dali 
nimo žemės į smulkius gabalus, 
panaikiuti servitutus > ir vieszas 
ganyklas. Komiteto sąnariais 
buvo vien dvarponiai, ant apssne- 
kėjimo žemdirbystes reikalų ūki
ninkai visai nebuvo kviesti

Pasiremiant ant pranešti m ų 
Kauno žemdarbystės draugystės, 
Vilkmergėj susitvėrė tam tikras 
komitetas, kurs rūpinsis apie 
žemdarbystės pagerinimą. Su 
tuo mieriu komitetasMzsiunt nėjo 
visiems paviecaio dvarponiams 
ulpraszymą, idant jie ant peduo 
tų klausimų pranertų komitetui 
žinias apie visus žemdirbių reika
lus, teip jau apie stovį auginimo 
gyvulių.naminių paukszczių ir tt.

i'

Iš Londono.
Nedėlioj,29 d. kovdJ Szv. Kazi

miero parapija laikė ypatingą su
sirinkimą, apie kurį hz kalno ne
buvo nieko garsinta, įtik priesz 
patį susirinkimą komitetas užpra- 
szė buvusius bainyczioj susirinkti. 
Ant susirinkimo atsilankė apie 40 
ypatų.

Tvarkos ant susirinkimo, kaip 
paprastai, nebuvo, nes nėra kam 
jos vesti. Tapo perskaitytas pro- 
tokolas,kuriame raižytojas įbruko 
nuo savęs pasargą, jog “neprigu
linti į parapiją neturi'tiesos kal
bėti”.

Kas tokįpadavadyjinią iszleido, 
— protokole neminėtą, bet kad 
ant pereito susirinkimo apie tai 
kalbos nebuvo, tai visiems žino
ma. Po perskaitymo A protokolo 
tapo atloszta kome<iija, kurios 
perstatytojais buvo parapijos pre
zidentas V. Grybas ir sekretorius 
K. Tumosa. Komediją buvo ta
me, kad nė vienas, nė kitas neži
nojo, ką reikia veikti su parapijos 
knygoms, ir stumdė jaąias per ko 
kį laiką viens kitam tik dėlto,kad 
“tų knygų" esą perdaug. Po 
stumdinėjimui knygų; | prasidėjo 
rokavimai apie stovį parapijos 
kasos. Per paskutinį metų ber
tam} įplaukimai buvę įtoki: viso 
92 svarai ir 10 szilingų su penais, 
iszdavimų •'gi buvę 26 svarai ir 
15 stilingų su ponais. • Kuo už
dengė deficitą — neiifiia.

Žmonės, iszgirdę apie tokį ka
sos »tovj, pradėjo tarp savę tei-' 
rautis; girdi, kad kunt B. Sala 
aras ir paimdavęs po 5 svarus ant

statomų pe mažiau kaip trys ir 
pusė arėsi no. Gyvenamame vien
aty pi o sargo kambiryj turi tilpti 
ne mažiau kaip trys kubiezki 
sieksniai oro, apsivedusio bevai 
kio — ne maž au kaip puspenkto 
kub. a eksnio, toliau# ant kiek
vieno žmogaus turi pareiti ne 
mažiau per pusantro kub. sieksnio 
oro virraauh. Grindys gyveni 
mų tun b A medinės, ne plyti
nės. S«rgų gyvenamos'ot turi 
būt tokiame tolume nuo >suariavy 
oų ir nueit ei kalavimo vietų, koks 
reikalaujasi kiliems gyvenamiems 
namams. Tokiu bud u urgų gy 
venamosioe, kurios iki ssiol buvo 
biauriau negu saunų budos įreng
tos, maž daug bus pagerintos. Su 
Wr» n mu gyvenimų jų gal susi- 
■aiįs ir ligos, kurine iki ssiol, 
dėl nesveikumo lokių gyvenimų, 
buvo Uh«i kiemų sirgų eseimy- 
aoue įs v esspatavę, o issesia per 
atkeldavo ir į kitų gyventojų na
mus.

(atatymii 1865 metų masko- 
beak* valdžia uždraudė vijome 
lenk i i-akos kilmės ypatume pirki 
my žemės devyniose „vakarinėse** 
gufbernjoee. Dabar gi nuo senato 
parėjo į Vilniaus sudp žinia, kad 
tuo picai u į-tilymu bakeli už 
drauetaa isapirkimas teip gi ir 
Savo giminės sėdybų.

Iš Vilniaus gub.
Paskutiniame laikeViln aus gu 

baruij<>j prasiplatino yv.irioigy 
vulių ligos. Teip antai Smorgo- 
nėj siauezia ubirisakas maras; Vi
leikos ir Asxmėi.ų paviecsiuose 
pricipta* i no kiaulių maras (per 
pirmi kovo s» n vaitą susirgo jų 15, 
puolė 7).Lydoep«vietyj tarp ark
lių prasiplatino susna. Per pirmą 
■anvaltą kovo mėnesio Vilniaus 
gubern joj susirgo i ta viso 34 gy
vuliai, puolė-gi 10 galvų.

Isz Minsko.
Ne senini atsibuvo ežia pirmas 

‘susirinkimas r|n>nų įkurtos pra
džioj sa ų metų Lietuvoj D rbo 
Draugystės, į kurią priguli mati
ninkai, girininkai, agronomai ir 
technikai. Susirinkime dalyva
vo apie 30 y^’ų, tarp kurtų ra
dosi inžinieriai ir kitų profesijų 
y pa tos. Susirinkimui perst s ty
las buvo įstatymų projektas, kurs 
su mažais tsaėmimsislikosi priim
tas ir pavestas tam tikslui sudary
tam komitetui ant apdirbimo. 
Apie draugystės mieriue prane 
aaėme jau „Lietuvos" nr. 11, to
dėl ežia jų neatkaj*to»ime.

[ * Ant susirinkimo Minsko žem* 
darbyetės draugystės aąnsrių likosi 
užgiris praszyt daleidimo įkurti 
ežia iazmainos banką, kurs parū
pintų kreditą žemdirbiams, pirk
liams ir pramonininkams ir tokiu 
bodu palengvintų pirklystę žem- 
darbyatėa produktais ir giriomis. 
Anct pasiųsto ant užtvirtinimo 
statuto, iazmainos banko komite
tas susidės isz pirmsėdžio, 5 sąna
rių ir vyriaus o maklerio. Į ko
miteto sąnarius renkami bus re
prezentantai nuo vietinės žemdar- 
bysiės draugystės ir nuo miesto. 
Komiteto daibuose dalyvaus teip 
gi vietiniai pirkliai ir pramoninių 
kai, įmokėjusiejie paskirtą meti
nę mokestį.

Isz Zarasų, Kauno gub
Zarasų pavietas yra didžiau

sias visoj Kauno gubernijoj ir, 
kaip rodos, turtingiausias dide
liais ir mažais Svarais. Dvarų 
valdytojus gali pasklaidyti į du 
skyrių: į t krus ežia bu v i us, kurie 
savo dvarus valdo kaipo palaikus 
nuo savo tėvų tėvų, ir į ateivius, 
paprastai maskolius. įgijusius 
dvarus su prisidėjimu rando. 
Pirmiejie — katalikai, pirkimas 
žemės jiems 'yra uždraustas, to
dėl prie savo valdybų, kokios da 
jiems pasiliko, yra labiau prisin- 
szę; antriejie — pravoslavai, val
džia daro jiems visokius paleng
vinimus ant įgyjimo naujų sėdy
bų, kad per lai priveisti juodau- 
giausiai maskolių Lietuvoj. Ta 
maskolystės sėkla vienog prie sa
vo sėdybų neturi jokio prisiriszi- 
mo, dvarai jų apleisti ir tankiai 
isz vienų rankų pereina į kitas. 
Todėl dabar Saldžia, matydama, 
kad maszoliai-dvarponiai jokios 
jai naudos neatnešta jos darbuo

Isz Lietuvos.
W Vilniaus.

Vilniaus gubernatorius užtvir
tino paduoty jam miesto rodos ee 
k antį nadavadyjimy savininkams 
namų apie kiemų sargų gyveni
mus. Tokie kiemų sargų gyve- 
mai turi turėt: storas iszlaukines 
sienas, priesienį ir dvejas duris. 
Langai turi būt dideli ir su dvi
gubais stiklais. Augutis paskirtų 
kiemų sargams gyvenimų turi 
būt ne mažiau kaip trys arsrinai 
nuo grindų iki lubų, naujai-gi

smvaitės algos, bet apie nepri 
teki i ų nebūdavę girdėt. Vienas 
isz suiirinkusų tai iszgirdęs, 
sziaip atsiliepė: “O! 5 svarų 
neužteko; iszneizė ir ant bažny- 
czios nupirkimo sudėtus pinigus.

Ant saito susirinkimo tapo per
skaitytas laiszkas isz Amerikos 
nuo kun. J uodbziaus. Savo 
latake kun. Juodisaiua siūlosi į 
Londono lietuvi«zką parapiją už 
kleboną. Pasakoja teip gi, kad 
esąs pabaigę* Petrop lės dvastaką 
akademiją ir mokąs daug kalbų, 
kaip tai: angliukai, p ra ne uzi sa
kai, lenkiaakai ir tt. Norį* į Lon 
doną persikelti dėlto, kad isa vie
nos pusės turį* Amerikoj labai 
prastą parapiją, o isa kitos — 
norįs apsigyventi areziąu savo 
tėvynės L etuvos. Ant galo ra 
gina žmonės su tuo reikalu pasi
skubinti ir duoti jam žinią. De 
legatai tuojau nusibaldė pas kar
dinolą, bet kuo tas dalykas užsi
baigė, da nežinia.

Czla žmonės paleido paskalą, 
buk kun. Juodiaaius “andlevojęa 
bažnyczioms po Ameriką". K>d 
Kun. Juodini u i tas neužkenktų, 
rodos neproezali butų, jei redakci
ja “Lietuvos” paduotų apie kun. 
Juodiszių tikras žin'as, arba.jeigu 
tokių neturėtų, kad pranesslų 
apie Ui į redakciją žmonės, kurie 
yra su kun. Juodieziaus gyveni
mu sreaiau susipažinę.

Ž ngeidus.

Isz visur.
| Tarp rusisgkos kariaunos ofi 

ei erų smarkiai plstiuasi priešai n- 
gas valdžiai politiazkas judėjimai. 
NssaslMitnmą daugybę re^oliuci- 
jiszkų prokliamaeijų paleista tarp 
kariaunos, podraug-g i cficierai 
tai saen, tai ten, darydami slap 
tus susirinkimus, mokina pras
tuosius kareivius ką jie turi daryti 
at-įtikime, jeigu užgimtų vienpa
tystėje revoliucij i ir valdžia s ųstų 
juos sukįlimą gesyti. Austrijos 
« fi -ierai aplaikė dabar nuo „re- 
voliucijiszko rusiszkos armijos su- 
sivienyjimo" atsiszaukimą, kuria
me susivienyjimas asztriai kriti
kuoja biaurius rustakos va'džios 
darbus ir užkvieczia oficierus, 
idant jie prigelbėtų Rusijos revo
liucionieriams panaikinti abso- 
liuthzką caro galybę ir pergyven 
tas carizmo formas. Už revoliu- 
cijiszką propagandą Petropilyj 
tikos suaresztuoti du artilerijoe 
oficįerai Grigorjev ir Vasiljev. 
Taipjau Kijeve suaresztuota kele
tą oficierų ir sziaip augsztesnių 
urėdininkų.

| Madride, Iszpan'joj, suaresz 
tuntą keletą ypatų, kurios apga
vystėmis vedė gerą gėszeftą. Jau 
nuo seniai isz iszpantakų kalėji
mų raszinėjami buvo laiszkai su 
praneszimais, kad jų autorius ži
nąs vietą, kur dideli turtai esą 
paslėpti, ir kadangi patsai rsszė- 
jss, būdams kalėjime, negalįs tais 
turtais pasinaudoti, tai jis nuro
dysiąs jų vietą gavusiam jo laiszką, 
bet už tai reikalaująs sziokio to
kio atlyginimo isz kalno — bent 
2 tukstanezių doliarų. Lengva
tikių. žinoma, atsirado ne mažai, 
kurie isztikro siuntinėjo ant paro 
dyto adreso po porą tukstanezių 
doliarų. bet po to jau negaudavo 
jokios žinios nė apie paslėptus 
turtus, nė apie slaptą prigavi-

_____________

H Vokietijoj kas sykis kįla 
smarkesnė agitacija priesz nga da 
lyvavimui ant visosvietinės paro
dos St. Louise. Beveik visuose 
laikraszcziuose talpinami ilgi 
straipsniai, nurodanti aut nenau
dingumo dalyvauti Vokietijai to
je parodoj ir siųsti vokiszkua ta- 
vorus ftmerikoniszkiems yanke- 
sams ant parodymo ir pasėkimo. 
Jie tvirt na, kad visai esąs klai
dingas manymas, buk dalyvavi 
mas parodoj suteiksęs Vokietijai 
naujas turgavietes piet:nėj Ame
rikoj, kadangi tokios esą visiazkai 
atidarytos Suvienytų Valstijų 
pivklyetei. Juo, girdi, labiau 
platinasi Monroes doktrinos idė
ja, juo mažiau vokiecziai galėsę 
savo t a voru s pietinėj Amerikoj 
paleisti.

| Ant palaikymo „tvarkos" 
Finlandijoj caras iszleido naują 
ukszą. Tuo ukazu jis įsako Fin- 
landijos generalgubernatoriui 
Bobrikovui uždarinėti vieszna- 
mius, fabrikus ir kil-u* pramonės 
užvedimus, jeigu tai butų rei- 
kzlas —, uždrausti privatiszkus 
žmonių susirinkimus, panaikinti 
draugystes ir siuntinėti tatrėmi- 
man visas ypatas, kurių parilaiky- 
mss Finlandijoj pasirodytų kuo
mi nors negeistinas. Suraszas vi
sų iszvsromų isz Finlandijoa žmo
nių turi būt paduotas carui ant 
patvirtinimo. Szis caro ukazas 
turi būt pildytas bėgyje trijų me
tų.

| Londone atsibuvo dvikova 
tarp dviejų Austrijos aristokratų, 
gr. Schoenburno ir barono Ham- 
merateino. Barono pati, aktorė, 
žinoma po vardu Anaie Dirkens, 
užėjo su favo vyru į re»tauraciją. 
Kada jos vyras ant valandėlės 
prasiszalino, priėjo prie jos gr. 
Cchoenborn ir, akyvjizdoj kitų 
sveczių, apkabinęs ją pabueziavo. 
Paiem nta tuomi baronienė davė 
jam keletą žandinių, bet nuo už
puoliko gavo teip smarkų tmugį, 
kad tuojau ant grindų parpuolė. 
Pribuvęs jos vyras taszaukė gn- 
fą ant duelio ant szoblių, bet dvi
kovoj ne vienas nebuvo mirtinai 
sužeistas.

| Bremene atsi buvo terptautisz- 
kas kongresas pneszininkų svai
gi oanczių gėrynių. Ant kongre
so suvažiayo delegatai ne lik vi
sokių Europos krasztų, bet ir ta 
kitų musų žemės dalių; terp de
legatų buvo daug universitetų 
profesorių, tirinėjanezių vodingu- 
mą svaiginauemų gėrymų. Direk
torius Duesseldoifo dailės moky
klos ant minėto kongreso ata- 
kino vodingą įtekmę svaiginm- 
czių gėry m ų ne tik ant mokslų, 
bet ir ant da’lės pajautimų, ką 
buk svaiginanti gėrymai naikina 
ir puldo, žemina gabumą.

| Skaitlius visų besimokinan- 
czių Vokietijos teihniszkuoee in
stitutuose studentų dabar yra 43- 
269; be to laisvų klausytojų, lan- 
kanezių techniszkus institutusyra 
3764, isz kurių 2174 vyrų ir 1590 
moterių. I*z viso to skzitliaus 
mokinasi: Berlyne 3396, Muen 
chene 2419, Karlsruhe 1601 Darm- 
stadte 1506, Hanovere 1202,Drez
dene 934. Stutlgzrte 998, Aachs- 
ne 831,Braunschweige 352. Skait
lius gi yisų lankznczių Vokieti
jos universitetus ir techntakus 
institutus, krūvoj imant, sziuo 
tarpu siekia 50 tukstanezių stu
dentų.

| Mieste Bordeauz atsibuvo 
Francuzijos socialistų kongresas, 
laike kurio užgimė karszti gin- 
czai dėlei vieno isz socialistų va
dovų M. Millerando, kurs per 3 
metus buvo ministerių Waldeck- 
Rousseau gabiuete. Socialistas 
Jaures tvirtino, k&d Mjllerand, 
būdams buržuazų ministerijos są
nariu, tuo patim tapęs iszdaviku 
partijos ir kaipo tokį reikia isz* 
vytiiszsočia i«tų tarj o art visada. 
Po ilgų ir karsztų gmezų Jaures 
įneszimss likos atmestas 109 bal
sais priesz 81.

| Genuoj, Italijoj, studentai 
parengė triukszmingas demon
stracijas prieszai Austriją. Tų 
demonstracijų priežastim buvo 
tai, kad Genuos miesto galva ir 
pi efektą* priėmė Austrijos karisz- 
ko laivo “Frundsberg” oficierų 
užkvietimą ant pietų. Pasipykti- 
nę isz to studentai parengė de
monstracijas ir vaikszcziodami di
deliais būriais miesto ulycziomis 
rėkė: “Szalin su Austrijai Sza- 
lin su trijų vieszpatysczių ry- 
sžiu!” Ties Austrijos konsulio 
namais policijai pasisekė demon
strantus iszvaikyti, prie to dau
gelį rtudentų suaresztuota. .

| Prancuziszkų valdybų Mada- 
dagaskar pakrantėse, rytinėj A- 
frikoj, baisi vėtra su visu iszgriovė 
kelis miestus ir daug kaimų. Prie 
to pražuvo ir ne mažai žmonių, 
bet tikro pražuvusių skaitliausdar 
nežino.



| 20 d. balandžiu Vokietijoj 
siautė smarkios vėtros ir sniego 
darganos, kurios daug blėdies 
ptidubo. Geležinkelio trukius 
užpustA Poznaniaui'prpvincijoj 
ant laukų yra sniego ant 2 pėdų 
giliai; taipjau daug en ego pridrė
bė ir Prūsų Letuvij. Laike tų 
vėtrų snt jūrių sumdaužė diktai 
mažesnių laivų. Telegrafų drū
tai terp Prūsų ir Maakolijo* liko
si nutraukyti ir per tai telegra
fiški susiuesaimai t • po pertrauk
ti. ' 1 ! - f 

kareiviai likos užmusztiir kslioli 
ka radosi lengviau ir sunkiau su
keistų.

| Petropilyj, kauezuko fabri
kuose uigimė darbininkų maišalai. 
F. brikų užvaizdas pareikalavo 
mai-ztui gesyti kariaunę, kuriai 
pribuvus prasidėjo kruvinos musz 
tynės tarp darbininkų ir kareivių 
Užmušta kelolikę ypatų.

Į V suoae Austr jos universite
tuose art žiem n o szių metų pus 
meczio buvo isz viso 20035 stu 
dentai. *Ant ssnšia syk didesnio 
gyventojų skaitliaus, Maskobjos 
univęrsit* tas lanko vos 15000 stu
dentų. -

fi Maskvoj, kur dabar caras 
v i eezi, likos suareštuotas tūlas 
Sladkopestjev. Policija nuivel 
gė jį kaipo suokalbininku ant ca 
ro gyvasties. Pas suareeztuotęjį 
rado revolverį.

{ Mieste Bricum, s žiauri nė j 
Holandijoj sudegė didelė sočia is 
tų spaustuvė, prigulinti tarptau 
tiaakam socialistų susivienyjimui. 
Menama, kad socialistų priešai 
ję padegė.

| Italijos karalius V ic t oras E 
manueliissu aavo motsrim ati 
darė Ryme tarptautiazkę iemdar 
biųkongreeę. Ant kongreso uuriva 
iiavo apie 1300 delegatų iaa visų 
svieto dalių.

| Berlyne atsibūva dabar 9 tas 
iss eilios terptautiazkas blaivystės 
kongresas. Ant k< ngreeo suei- 
vaiiavo 1400 delegatų kz yvairių 
szalių.

| Australijoj, mieste Sydney, 
sudegė d dėlės „Hentch Boud” 
tavurų krautuvės. Blėdį ugnies 
pa darytę skaito aat vieno mibjo 
no doliarų.

| Du Muencbeno daktarai, 
Kuempfe ir Scholl, rengiasi pa- 
vandeniniu la vu atlikti kelionę į 
šiaurinį žemgalį.

f. | Angliško laikraščio •‘Ti
mes" korespondentas praneša 
isz Konstantinopolio apie papil 
domus turkiškų. bulgariškų ir 
albanisskų kariaunų skyr ų biau- 
rias gal vai ūdyti* s ant ramių ša 
lies gyventojų. Ne seniai skyrius 
bulgariškų jasikėlėlių užpuolė 
ant turkų apgyvento kaimo ir 
išskerdė 165 žmonės,be skyriaus 
lyties ir amžio. Begėdiškiausiu 
budu užpuolikai pasielgė su tur
kų moterims.

| įsa jūrių gilumos, ties Mani- 
lla, likos iškeltas į vandens pa- 
viršį kai įsakas Iszpan jos laivas 
Beina Cbr*st>na, kurs buvo ežia 
laikė karės paskandintas. . Laivo' 
tarpdenyj surasta 80 Įmonių ske 
lėtus. Vienas >sz žuvusių matyt 
buvo ofic eras, kadangi prie ske 
lėto uis liko da prijuostas kardas. 
Menama, kad vsi jie bus nuga 
benti į hzpaniję ant palaidoji
mo. . I .

--- T-- rf Breste. laikA kongreso yvai 
rių Francus1 joa katalikiškų kliu* 
bų ir organizacjų, klerikalai su 
darė milžiniškas demonstracijas 
kaipo protestus priesz vaidilos 
persekiojimą kstabkiszkų kon 
gregacijų. Socialistai gi. iš savo 
pusės, parengė savo demonstra
cijas pr esą klerikalus, iss ko už
gimė kruvini susikirtimai tarp 
abiejų demonstruojanczių part jų. 
Į muštynes įs maiszė policija ir 
daugybę Amonių suareštavo.

| Maskolijos valdba reikalauja 
nuo Turkijos sultano uimokėj mo 
25 tukstanczių doliarų atlyginimo 
pasilikusiai užmušto rusiazko 
konsulio Saczert ino šeimynai, 
pakorimo jo užmušėjo ir iszsiun 
tarno 20 tukstanczių kareivių iss 
Anatolijos i Albanija. Subanas 
sutinka Szczeibino uimušėję 
nuž dyti, bet kitu du re k a tavim u 
išpildyti s t-bako.

1 Vokietijos c ecorius Vilius, 
sugrjięs isz Kopenbireno, pasi
dalė labai alsai gus. Bei lyno Uly- 
czioe, kuriomis jis kartais valiuo
ja, tafltya nustatytos iš abiejų 
pusių kariauna ir policija, ko pir 
miau niekada nebūdavo. Ne la
bai seniai patsai c i ecorius isxsi»arė. 
kad jis policijos sargybos «u na
rei kalaujęs ir jos neapkencaipa, 
bet dabar matyti ji jam labai rei- 
kal Dga.

| Miliiuiszkas Holaodijoe dar
bininkų s laikas pasibaigė. Se
nas sočiai’stų vadovas Niewven- 
huis, kurs buvo teipgi to streiko 
vsdn, snt skaitlingo darb'nmkų 
susino kimo apreiškė, kad strai 
kas tūli pasibaigti bė jokio isz 
darbininkų pusės laimėjimo dėlto, 
kad į rtraiko dalykus įsimaisziua 
iazdi^ėjyitė, kuri vitkę augštyn 
ko j ims apvertus.

| Petroųjlio universitete lah- 
kanczios medicinos skyrių studen
tės įvjkdė smarkius sumišimus. 

"Ant jgyvendymo tvarkos 23 
maištininkės likos isz universite
to iszvytos, o 317 atudenczių per 
sergėta, kad jeigu^\jou da sykį 
bandys sumiszimus kelti, v so» 
bus k-s universitete. užvytos ant 
vi-ada.

| Miestelyj Pettaciatto, Itali
joj, dėlei savo prabaszcziaus ypa 
tos tarp parapij- nų įvyko smar
kios muštynės. Pribuvus žan 
darmeriji norėjo beeimuszanczius 
išvaikyti, bet ežia vaid n nkai 
itzvieo uipuolė ant žt*niaių ir 
ėmė juos akmenimis b* mbsrduo- 
ti. Toje kov< j iuvo du p«rap jo
nu ir trys iandarai.

| Francuzijos p ezidenta* Lou- 
bet Misiienge kelionėn į Atgeriję. 
Keli< nėję draugauja jam senato 
piezidentas, užr u belinių dalykų 
mini»teri» ir kariškos laivynės 
miniatens. Lo«.b t rengiasi ap 
lankyti svarbesnes AUenjos vie 
tas ir turi hut atsilankys pas Mo- 
rokko sultenę.

■ | Pekine, Ch nuošė, užgimė 
kruvina kova tarp Austrijos ir 
Vukiet'jos kareivių. K<>va pra
sidėjo k reziamoj. liet kad cz's 
buvo per matai viet* s t>i atnauji
no ję lašėję ant ulycaios. Apie 5 

paveržti. Sename saiaudų mai
še, ant kurio senis gulėdavo, 
rasta auksinių ir aidubrinių pini
gų sumoj 3000 doliarų, bet gyve
nanti New Yorke velionio sesuo, 
kuriai duotaiimęapiesenio mytį. 
paškoja, kad tai esanti tik men
ka dalis tuito, kokį šykštuoli* 
valdė. Turi būt kitui pinigus jis 
laikė kur nors kitur paslėpei.

Ateiviu pripludimas.
Bėgyje pereito kovo mėnesio į 

New Yorkę pribuvo iszviao 70321 
ateivių, pr įskaita n t prie to teipgi 
kajutų pasaiierius. Tame aka<t- 
liuje ateivių buvo: isz Austro- 
Vengrijos 16626; iš Italijos 28- 
065; iš Vokie įjos 3191; isz Nor
vegijos 1791; iš Szvedijes 3095; 
iš M akolijos (Lietuvos ir Len
kijos) 8132; isz Anglijos (ir Ai
rijos) 4014; žydų išyvairių ša
lių 3707. Likusioji d-lis pripuo
la ant kitų yvairių tauty»czių emi
grantų. Nuo pirmos iki 16 die 
nos balandžio szių metų ant Eliis 
Isl ind išlipo jau 53000 ateivių. 
Per vi*ę hslmdiio mėnesį pereitų 
metų ant Ellia laland išlivo 74- 
525, o balandyje 1901 metų — 
53506 imigiantų.

K*<io lavona taoikęj.
New Yobk.N. Y. Tūla mo

teriškė Cunnois, radus tarp krū
vos malkų baczkę nuo cukraus, 
norėjo panaudoti ję kurui. Jau 
ji norėjo baczkę paimti, kaip štai 
pamatė joj žmogaus lavonę su nu
kirpta galva. Nusigandus ji pra
nešė policijai, kuri tuojau pra
dėjo tinnėjimus, bet iki šiol nie 
ko nesunekė, nė piktadarių, pa
pildžiusių tę baiaię užmušys'ę, nė 
kai yra ta nužudyta ypata. La 
vonvs yra baisiai peiliais * u bady
tas, matyt galvažudžiai ne ant ay 
kio jam galę padarė, bet kankino 
ilgai Brangus parėdai įledija, 
kad nužudytasis ne buvo iš be 
turczių luomos.

Saiometlnlo pasėlio stovi*.
Apskriczmose į rytus nuo Uo 

linių kalnų ikišiol oras buvo la
bai prilenkus pasėtų javų dygi- 
mui, bet didžiųjų ežerų apekri- 
cziuose vidurinių vabtijų siėniuo 
se ir Atlantiskų jūrių pakraš- 
cziuoee tanku* lytus laukų dar
bams daug užkenkė. Didmano 
pakraszcziuose sclapumas ir atsi
kartojanti* jie ssalcsiai taip jau 
daug blėdies žemdirbiams padarė, 
išskiriant Kabfurniję, kur szal 
ežiai nedaug siekė. Žieminiai ja
vai, ypacz kviecziai, visoje val
stijose puikiai išrodo ir f«rmeriai 
tikisi ezįmet turėti geresnius negu 
pernykszcziai užderėjimus. lo 
wos ir Nebraako* valstijose vaaa- 
r jai beveik jau viši pasėti.

Lyncztavimo manija.
Jofun, Mo. (dūkus minia įsi

veržė į vietinį kalėjimę, išvilko 
iš ten nepaiį-tamę negrę ir tuo
jau ant telegrafo stulpo pakorė. 
Paškoja, kad jis numovę* poli- 
c's'ę Le*lie, kurs norėjęs keletę 
negrų suareštuoti. Aldermanas 
Decker bandė pertikrinti gauję. 
kad iszvil-taa jos negru gali b .t 
viši nekalt s, nes tikrų paliudy- 
jimų jo kaltės da nes randa, todėl 
pr»szė palikti jį ant to>iau, bet 
degdami lyneziavimo man-ja balta 
veidiiai jo žodžių nepaklausė. Pa
korę tę, jie užpuolė ant kitų gy 
venaoczių mieste negrų, padegė 
jų namus, o nelaimingus juodvei- 
džius išvijo iš miesto. ,

Lenkiškam emigrantu namui 
uždraudė imti ateivius nuo Eliis 

Island.
New Yubk, N. Y. Czianykštis 

ateivių uiveizdos komi sūrius Wil- 
liams uždraudė urėdninkame leu 
kiško Szvento Juozapoemigran 
tų namo lankytiem ant Edis Is- 
land ir imti ateivius. Komi»o 
rius Wilitams tvirtina, buk isz jo 
tirinėjimų pasirodė, jog tasai len 
kiškš ate vių namas Ubiau ken- 
k a negu padeda ateiviams, bet 
kuom kenkia ateiviams minėta* 
namas, to komisoriu* Willi»ms 
nepaduoda.

■ Nekaltą lyneziavo.
Į-iutus baltveidžių gauja ties 

Shrewportu sugavo tūlę negrę ir, 
kaltindama, buk jis nužudęs mo
terį Maihevrs su jos 12 metų duk
terim, tuojau ant medžio szakos 
pakorė. D bar vienog pširodė, 
kad lyncziuotatii buvo v sai ne
kaltas žmogus, minėtę moteiį 
užmušė ne jis, bet kas kitas. Sa
vo aklam neapkenlime juodvei 
dilų, baltiejie mat nepaiso ant 
išjieškojimo teisybės: karia ir 
kitokiai* budais žudo žmogų ui 
tai tik, kad jis juodu.

Kontrabanda.
New Yi-bk, N. Y. Du broliu, 

Autonio ir Luigio Porgio, italai, 
kurie ant garlaivio „Palatia” at
vyko į Nevr Yorkę, likos prie iš

lipimo iš garlaivio suareeztuoti 
ui slaptę gabenimę laikrodžių ir 
sziaip brangių graznų, vertės ant 
40Dl) doliarų. Kiekviena isz jų 
turėjo Savo dirže paslėpęs po 96 
laikrodėlius, pasvienę-gi da ras 
tas žiedu su dideliu deimantu 
vertės ap e 1000 doliarų.

Chinieczlal reikalauja atlygini
mo.

Baker City, Obe. Csianyksz- 
tis sūdąs perkratinėja dabar bylę 
dėlei įvykusių pereitę vaurę 
muštynių tarp baltveidžių ir ch - 
nieczių. Biltveidiiai mat uipuo 
lė ant dirbančių kastynėse chi- 
nieczių, sumuszė ju< s, o jų namus 
sudegino. Chiniecs'ams padalyta 
pragaištie* ant 50 tuk»tancsių 
duliarų, ui lai dabar jie reikalau
ja nuo valdžios 100 tukstanezių 
doliarų atlyginimo.

Gabu* l*zrokiiot«du pasimirė.
Trenton, N. J. Czionai pasi

mirė garsus rokundų darytojas 
VVilliam Vallence, 30 metų senas. 
| vienę minutę jis galėdavo gal
voj iszrokuoti n*t didžiausias arit- 
met iškas užduotis. Ant paveik 
alo, tokių skaitlinių užduotį kaip 
antai 389487x4641, jis iaasyk pa 
škydavo, sunkiausias gi alge 
braus k m užduotis ištiesdavo ji* 
su pastebėtinu greitumu.

Dinamitu grasina.
Montgomeky, Ind. Viena* isz 

didesnių vietinių pirklių. Willtam 
Brown, aplrikė anooymiaakę 
la škę, kuriame anooyaoa* reika
lauja, kad Brovrn nuneštų į pa- 
ženklintę vietę po t>ltu ir padėtų 
500 doliarų. priešingai gi graai- 
na eu pagalba dinamito išnaikinti 
viaę miMlę. Tu taškas sujudi 
no visu* miestelėnus, juo labiau, 
kad jau yvairiove vietose buvo 
bandyta namu* padegti.

Žinoma* tepliorių* pasimirė.
New Yorke, 14 dtanę l«l*ndi>o 

pasimirė ytaoa* iš žymiausių 
amerikoniškų tepliorių, Thomš 
Waterm*n Wood. Jis buvo taip 
gi įsteigtųjų New Yorko „Natio 
nal Acadetny of Dsrign” ir drau
ge pres>deotu draugy-tės „Ame
rican Watar<Julor Society”. Gimė 
1827 metuose mie te Moutpelier, 
Vermonto valstijoj.

X
Nori uždėti skandinavu aaąjoky-

Mile* City, Moįrr. Du koo- 
gre*o paskutiniai iš M n n eroto* 
valstijos, J« h'i Liod ir (L S«ao- 
son, švedai, išzel avo į Yellosr- 
*touo klonj ant aprinkimo vietos 
skandinaviškai naujokynai. Jie 
tiktai, su priridėj mu savo tautle- 
czių, nupirkti d de’į žemės plotę 
ir apgyvendinti jį 30U0 skandina
viškų ateivių.

Maras.
Topeka, Kans. Daktaru Char

les Lowry, valst jo* sveikatos ko- 
misorius, iškeliavo į Rice pavio- 
tį, kur, kaip pramuš, pradėję-* 
pl-<tinti* juodasis maras Maru 
apsirgo devyni ant geležinkelio 
dirbantieji darbininkai ir vi»i į 
trumpę laikę puimirė. Dakta
rai tvirtina, kad kiekvienu, ta 
liga susirgęs, jau neiugyja ir ne 
siduoda išgydyti

Huareaztuotna.
San Fbanci o-s Cal. Policija 

suareštavo ežia Christianę Smf», 
buvusį geležinkelio linijos Clevo- 
land, Oincinnali, Chicago A St. 
Louis varieriau pagelbiniukę 
Louisvillėj, K y. Kaltina jį, kad 
ji*,tarnaudams,p*šlMvęe nuo ge 
ležmkelio kompanijos du tukstan- 
cziu doliarų.

. Nelaime kutynese
South McAuvtkb, Ind. Teb 

Kastynėse Kana** & T*-xš kor
poracijos įvyko smarki guų eks 
pliozijs, kurios penki darbininkei 
liko* snt vietos užmušti, o du 
sunkiai suėstai i. Kutynėee buvo 
75 darbininkai, bet j e v si, apart 
minėtų penkių, išliko eksphosi 
jos nekliudyti.

Sudege.
Indianapou-, Ind. Nakties 

laike užsidegė cs'a namai dakta 
to J. Ha**. Liep»n se pas liko 
lutas advokatas Morris ir dūktai o 
12 metų sūnūs. Daktaro moteris, 
tris jų dukteris ir nešioti aptei
kė sunkiu žaizdų nuo apdegi- 
mų.

Pitt«bubo,Pa. Ui-idegus Junc 
ton Hallow viuanamiui laike,ka
da viai miegojo, ugnyj puibko 
du žmonės: J. Zisco ir M. binar 
di. Keturios ypvtos likos sunkiai 
apdegintus.

Debesų pratrukime*.
Nennyviule, Ind. Pratrukę 

debuys uitvmiė v>aę C'ark pa
viešio dalį ir gyventojams daug 
ptagaišlirs pridirbo. Paviešio 
kamisorius ir jn moters begiįlda-

Isz Amerikos.
Kovon priešą darbininkus!

Naw Oklkjlms, La. B-tandiio 
14 dienę prasidėjo ežia metini 
konvencija fakriksntų susi vieny
simo „National Association of 
Man- factuiers”.. Susivienyjimo 
prezidentas D. M. Parry laikė į 
susirinkusius delegatus kalbę, ku 
ri< j smarkiai užsipuolė ant darbi 
ninku ir jų organizacijų. „Dar 
bininkų reikalavimai, girdi, nie
kada nėra pasotinami, jie v s ir 
vis stengiasi smarkiau priešinti* 
savo maitintojams—darbdavį ims, 
reikalaudami vis didesnių algų, 
sutrumpinimo daibo laiko ir ge 
resnių gyvenimo sanlygų, nežiū
rint ant to, kad darbdaviai visada 
non su jais švelniai apsieiti ir be 
jų reikalavimų rupin ai ap*e jų 
gerovę. Jeigu, girdi, ir ant to
laus duoti jiems valię, tai neui 
ilgio visa szalis pateks anarchi 
jai!" Kaipo vaistę tam piktui 
prastai i n ti, j s nurodė ant reika
lingumo sutverti t virtę ryšį visų 
vieszpatystės fabrikantų ir pra
monininkų, nuo didžiausių iki 
smulkiausių, ir tokiu budu kovoti 
su „nepasotinamais" darbininkais 
irjųanarchistiszkoms 
organizacijoms!

KoUonU* „Ecouomy“ užbaigė sau 
vo dienas.

Jurgio Rappo, žinomo vokiško 
reformatoriaus ir sutvertojo bar 
monistų alias rappistų sektus, į- 
* teigta 1823 metuose prie Oh>o 
upės krikszczii niškai kommunis 
tiška kolion'ja Economy švo 
diena* pabugė. V iš ta koiioni 
ja ui pusireczio milijono doliarų 
perėjo dabar į rankas vieno Pilis 
burgu syndikato. Koliomja val
dė 2600 akrų žemės plotę ir turė
jo iszstatytę dailų m este į. Ko- 
tionistai vieus reikalingus gyveni
mui dalykus patįs mu pas dary
davo, vises jų turtas lygiai vi
siems kolionijos sęnariami prigu 
lėju. Paskutiniame vienog la>ke 
įerp peczių harmonistų įvyko ne
susi prati m ai, kurie galiaus t ei p 
tūli nužengė, kad kolionijos pa,i- 
laikym s ant tolinus buvo jau ne 
galimas ir jie nutarė ję parduoti.

Szyksztuolio palaikai
Belvideke, N. J. Ž nomas 

ežia šykštuolis Patrick Flynn. 
82 metų amžiaus, tapo atrastas 
negyvas savo urve,kuriame jis per 
ilgus metus gyveno. Visi i nojo, 
kad j *s buvo turtingas senis, bet 
savo pinigų niekada nepatikėdavo 
bankams ir laikydavo juos pas 
savę. Urvę, kuriame jis gyveno, 
buvo įtd-fi teip.kad iš jo galėjo 
ilgai g utis nuo užpuolikų, jeigu 
tokie butų užsigeidę nuo jo tuitę

ko* ant visto* užmušti, o penki 
sunkiai sužeisti.

Pirm ubo, Pa. Bėganti* ta- 
vorini* truki* ant kryžkelės už 
važiavo snt ei n an šio pro szalį 
tramvajo. • Trsmvajas likš į 
šmotus sutrupintas. keliau- 
jauezių žmonių rods myriop nė 
viena* nebuvo užmuszta*, bet su
teigtų radosi 16 ypatus.

i _ [[
Isz darbo lanko.

I I
5 BancKToN, Mass. Czia- 

nykszczi<»»e czevervkų* dirbtuvėse 
Fred. F. Fieid Cm, kur dirba 
daugiausiai lietuviai, darbininkai, 
saai'liuje 450 pakėlė ętraikę. ( 
treczię dienę po to sustreikavo 
3<>0 darbininkų dirbtuvėse Fred A 
Gr<»* Co., o prie jų žadu prisidė
ti da dirbantieji* D W- F-eld Co., 
darbininkai. Saloje paskutinėj 
dirbtuvėj dirba beveik vieni lie 
tuviai. Streikuojantieji* reik* 
lauja d deenės mokesti*s už dirbę 
ir pripsžinimo darbininkų uni
jos. Adoma* J uška.

Hoomck Falui, N. Y. Vtao- 
š dalyje dirbtuvių į Walter A. 
W<>od Mowing A Rvaping Ma 
ch na kompanijų* tapo iszliędyti 
apgarsinimai, kad visi darbinin
kai, lygiai dirbamitjie nuo dienos 
kaip ir stukių, nuo ,J5 d. balan 
džio gaus padid ntę ant 10 nuo- 
»s:mš ų mokėsi į. Kompanija 
mat aplaikė daugybę pareikalavi 
mų žemdarbiezkų mašinų, todėl 
bijodama, kad darbiuintai Mau 
rtraikuotų, tas lisosp noro jiem* 
mokštį padidino.

Jacsson, Mich. 500 dar
bininkų dirbinšių Michigan 
Central geležinkelio dirbtuvė** 
gaus padidimę mokestį. Dirban
tieji* prie etaiymo męrainų gaus, 
vietoj dabar mokamų $2 65, |2 90 
už dienos darhę; kalviai vietoj 
12.75 gaus |2 91; katilų d rbėjai 
vietoj |2 65 gaus |2 ®5. Darba* 
tę-» 10 valandų per dienę. Dar 
bioinkai reikaląvu'33 00 už dieno* 
darhę, bet guliau* *u*itaikė ant 
truputį mažiau.

5 Apfleton, Wia Czianykš 
ežių popiena fabrikų darbininkai 
rengėsi straiku< ti, kad užkovoti 
siu didesnę mokestį ir trumpesnę 
darbo dienę. Fabrikųšvininka*, 
turėdami tuo tarpu daug pare - 
kalavimų ir pertai nenorėdami 
d ryti *4u pragarulo.darbin nkų 
reikalavimu* išpildė geruoju. 
Tokiu budu atraika, likosi pr**zs- 
1 ntaa.

Nsw York. NjY. Dirbantie
ji* ant „L" geležinkelio darbiu i n 
kai rengėsi pakelti graikę antisz- 
kovojimo 9 valandų darbo dieno-*. 
Vienok jų organizacijos preziden
tas patarė stengtis pirma taikos 
keltais nuo kompanijų švo rei 
kaltvimu* išlaimėt-. J igu ji ne 
sutiks,tę*yk galima bu* etraikuoti.

1 Wapakinėta, O. Dirban 
tiijie ant Western Ob'o geležin 
ke io linijos darbininkai pakėlė 
straikę dėl to. kad kompanija 
pra^zabno nuo darbo vienę jų 
aandraugę, kurio vieton priėmė 
nepr guliu į į darbininkų organi- 
z-c ję italę. Ii

5 Tarnaujant ejie ant Northsrn 
Pacific geležinkelio trukių koa- 
dukloriai rengiasi straik uoli. Rei 
k alau ja jie tūlų tarnyato* paleng
vinimų, kokie yin j*u snt kitų 
geležinkilių linijų įvesti.

SaratoOa, N. Y. Straikuo- 
janti šia nuo tūlo laiko dailydės, 
munninkai, * e ių H laistytojai ir 
•šiaip dirbantieji* prie statymo 
tk mų d*ib n nkai susitaikė su 
švo daibdaviai* ir sugrįžo prie 
darbo. <

5 Cleveland. 0- Ant vistas 
otraikuojaiišių peczkurių ir ma 
šisų tepėjų, dir ktonai „Išk* 
Carrier* A^ociati<"n" užmanė par 
galianti taz Louūville juodvei 
džius. StraikiHria* rengiasi į ko 
vę su streiko laužytojai*.

Go-hen, Indi, Dirbantieji* 
ant B g F*iur gt lefi nkelio daibi 
n n»ai pazė ė *tr Hę, rvikalauda 
m i | adidinimo mokeeties ant 10 
nuo*zi'i'C*ių. Duba r jiem* moka 
ma |X.25 ant dienos.

Omaha, Nebju J ingėj ii te- 
legr fų v elų i, Pustai TelegiNph*' 
kompanijos pakėlė straikę, reiks 
Isudsmi dide-nės. mok e-ties ir 
pripažinimodaibininkų umj<e.

Spbinofield, III. (ryku 
s:ejie ne*-us pratinosi terp Litch 
fieldok»stynų operatorių ir dar 
btnmkų pšiba'gė taikia keliu. 
S.nukieriai sugrjie prie darbo.

H JaOKson Cal. Szioje apy 
gaidoj pakėlė »traikę 1000 kal
nakasių Reikalauja jie sutrum
pinimo darbo dienos ir pr.pažini- 
mo unijų*.

5 Skabo n, Pa. Mūrininkai U- 
nitad <>oke A G s W«>rks sugry 
žo prie darbo. K«mipsnija euti 
ko n.okėti jiem* po 55c. už darbo 
valandę.

mi namo iu bainyuios ant kelio 
prigėrė.

Paėstą apvogė.
WiNNii*ao, Minn. Miestelyj 

Arcoh nakties la>ke, į* laužę į 
pucztę vagiliai, paulavė du tuks- 
taneziu doliarių grynais pinįsaia 
ir u*aip ptaįginių popierų veitės 
ant 6 tukstanezių doliarių. Vagi
lių ne-usekta.

Kaliniai pabėgo
Glasoow, Mukt Irs czianyku- 

šio kalėjimo pabėgo trys ui 
imogiiidystę p**od nti kaliniai: 
Wtn. Hardre. John Brown ir Al 
fied Juokron. Du pirmutiniu po- 
lic jai pu sekė sugauti, trecziasta 
gi spėjo pu slėpti.

Beproczio darba*.
Holyoke, Mas*. Tulu Nar

čiose Gague, gavęs proto sumiši- 
mę, užmušė savo moterį, o p<* 
kui patui mu su peiliu gerklę 
perpiovė. Ji* rodosi nepssveilc*.

Laivai suslmusze.
Galvuton, Tex. Czianykaz- 

cztame porte susimuszė du gar
laiviai .r vienu tas jų tuojau nu 
skędo. Nuo skędanuio išgelbė
ta visus pastiierius apirt dviejų 
jurininkų, kurie prigėrė.

Žada universitetą statyti.
Prrr»BUuo, Pa. Milijonierius 

Andrew Carnegie, su prisidėjimu 
kitų »avo sėbrų nvl jomerių, ren
giasi įk uiti Pi*t*burge didelį um 
versitetę. Tam tikslui yra jau pa- 
•kii ta didelė pmįgų suma.

Nelaiminga* ataitikiauM
B uite. Mukt. Dirbantis Ana 

couda kastynėse darbininku Mi
las Macginnta netikėtai nupuolė į 
šafię. 200 pėdų gilų, ir ant vie
tos užsimušė.

L'žmuMcyate*.
Owatonna, Minn. Ant gele

žinkelio I n jos rado lavonę už
muštu ir apiplėrato karšiam įlin
ko Harry Kreier. Užmu*zėjų ne 
sugauta.

Cunton, Ia. Tulu Frank 
Hirvch, grįždama namo tas biiny 
šios, ant kelio užmuszėuvo mo
terį, o pukui pat* sau galę pasi
darė. Mena, kad ji* turėję* gaut 
proto sumtaaimę.

Silveb City, N- Mex. Szeri- 
fo pagalbininku Mue nušovė 
šia du kastyn'ų darbininku: 
Franc ■ Copartellu ir Gu*deloupe 
Maudos*. Mat jie nenorėjo duo
tis suaresztuoti sur fui. kurs gei 
dė juos už kėhtnę vaidų į kalėji
mę pasodinti.

EzplioaUua.
Mabian. Ind. Pumpavimo sta

cijoj B*g Four geležmkolio ek* 
piiodavo garini* katilu. Eks 
plioz'jo* užmuszta* likos maši
nistas Shaddrou.

Prrr bvbo. Pa. Dėlei dinami
to eksplios'joe Mount Wa h n<- 
tnn tunelyj. Wabarh geležinkelio 
1 n jos, du žmonės tiko* užmušti 
ir du sužeisti.

Gailumus, O- Lentų piovi- 
nyczi je Ruby et*pliodavo garinta 
katilas. Eksplioa joi likos penki 
darbininkai užmušti ir keli su
žeisti.

Gaisrai.
Rome, N. Y. Gaisru taznai- 

kino š anykuiį Ws-hington ta 
■trę. Ugnies padarytę pragaiš
tį skaito ant 125 tak-tancaių du
liarų. Gui nt ■ szalta dideli* 
Arlington vi ssnami* buvo du sy
kiu Lepsnų užgriebta*, briju 
spėjo užgesyti. K—

• Cincinnati, O. Csia sudegė di
delė krautuvė firmos O we r man n 
& Scbader. Ugnies padarytę pra 
gaištį skaito ant 60 tukktanšių 
doliarų.

New Obleans, La. Prieplau
koj L ke Puntcharitr.>in *tdege 
keletas smulkesnių namų ir kvie
tus laivų. Ugniei padarytę b ėdį 
skaito aut 75 tukeianesių doliarų.

Tac ma, Wa H. Sudegė ežia 
piovmyši<« P .cif c Me»i Cu. Biė 
dį ugnits padnytę skaito ant 
200000 dul.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Haufax, N.S. Te* VVindsor 

Junction aut Intercoloni 1 gele
žinkelio I nijo* susimušė du tru
kiai. Keiun ant trukių ditban- 
ttajie darbininkai liMbe užmušti, 
o du sunkiai sužeisti.

St- Paul, Minn Ant Nor hera 
P»«c fic geležinkelio,netoli D>ckin- 
sou, Duswko nuo lėlių pu >žieiiins 
i rakis, prie ko pešsury* liaus už
muštas, o m ašiniai m sunkiai su
žeista*.

Cantlebebby, Ala. Bėgantis 
Louirville A 5i«bhvil e geieiinke 
liu pas ižier n • traki* nušoko 
nuo rėlių, prie ko du žmonės li

gos lietuviško* parapijos parėpi- 
jonų apie 300; D.L K. Gedimino 
draugystės sęnarių 170$. Uetovos 
Sūnų Dr-tės sęnarių 125; visi ka- 
ris lankė • fairę"— 1500; vi-i, 
kurie kiek aukavo ant neprigul- 
mingoa bažnyczio* — 400. Tai
gi isv.vi*o ekskomunikuota net o L 
pustrešio tuk*tancz>o žmonių —- 
ko ne viri Wsterburio lietuvi*-! 
Komedijos — daugiau n<eko.

Na, kad d bar, iškeikę* lietu
vius, perstotų zukooinkas kištis 
į jų reikalus, tai snt to iaus už- 
vieezpitautų ežia szventa ramybė 
ir sutikimš. Bet kur tau. Ls 
kogi mis, jeigu vėl žmooeliam* 
nesigerin* ir ne vylios iš jų do- 
barus, kad ir ke kd»ms. Tokia 
jug kunigų politika, keikti, nie
kinti, bet kirpti vilo** nuo ni ki- 
namų savo avelių. Argi reikia 
stebė.ii, kad franeuzai gena tako 
ninku* laukan irt mvo ssalie*.

Goebczių davatka.

Iš Brooklyn o, M. Y.
Ant mvo metinio suririnkimo, 

laikyto sausio 2 d enę »z ų metų, 
vietinė* izv. Kazimier drau
gystės sęn iriai vienbalsiai n u'arė 
rinkti ant švo susirinkimų aukš 
parzelpai kankiutinių ir hesioso- 
kinaneziu* lietuviškos jaunuos**- 
nės, surinktus gi pinigu* k*s ber- 
tain<* metų siųsti Ontralissko 
••Aušros Draugystės” Komiteto 
kaaieriui ir Kmkmtioių Komite
to kšieriuL Per pereitę kvartelę 
rzv. Kazimiero draugystė snt 
•svo susi r in Kimų surinko iš viso 
$3.66, kariuos pusiau padalinę 
dabar pssiuneziame minėtų komi
tetų k šienui. Prakilnu* mv. 
Kšimiero d ra ūgy* ė£ nutari
mą* verta* yra, idant jį pasektų 
ta kilo* lietuviško* draugystės, 
kurių jug koostitucijoee visada 
randasi paragrafu, kad “drau
gystė platins meilę tėvynės ir p* 
K“1 švo iszgalėjimę szelp* tautos 
reikalus”. Tegul gi kiekviena 
draugystė pildo savo prižadėjimu* 
ir saelpia svarbiausius šio laiko 
musų tautos re'kalu*. — tegul pa- 
tzios aukauja ir nuo k tų aukse 
r nks fondą n azelpimui besunoki 
nanezios jaunuomenės ir varg- 
btanezių kankintinių už lietuvy
stė* darbus.

A. Lesniauakas, Sekr.

lsx Thorp, Wh.---------
Kaip buvo pagarsinta, atsibe- 

Į vo ežia lietuvių parengtas balių*.
Buvo ir prakalbta. Mikolaiois 

| kalbėjo apie „ Auezros” sukaktuves 
Į ir kę lietuviai nuveikė nuopširo.
dymo „Aušros" iki ežiam laikui: 
įstengė parengti lietuviškę da>į 
ant kryžiaus parodus, suteikė 
pagelhę ksnkintiniams ir visk** 

| tas galėjo atsitikti tik ant rengi
mų ir prikalbinėjimų musų iaik- 
FMzczių, kur u motina yra„Aus>- 
ra”. 8. Maczinskš dekliamavo 
e les Paguoda. Susirinkę nutarė 
siųsi i padėka vonės adresus: Drvi 
Basanavicziui, Drui Szliupui ta 
Martinui Jankui; po adresais visi # 
pariraszė, o Višteliui sumetė 
$1.70 kaipo vienam iš „Aušros" 
sandaibminkų. Pmįfu- tao*aiun- 
cziame į .,Li* tavos” redakciję.

Pabaigę nutarimus, dainavome 
tautiškas betuvišk'8 daina*.

T. Vaitkana*.

Delei Tarptautiško Darbi
ninkų Kongreso

Pš mu« užmanymų ant tautos 
labo iki šiol netruao, bet pašn- 
liniame laike net perdaug jų tu
rime, t ei p kad nežinia nė kairę 
jų remti. Kad visus juce įkūny
ti, neturime užtektinai pajiegų.

Svarbu* yra Dro Szliupo už
manymai Biųati lietuvišku* dete- 
ratu* į Nydeilandų žemę ant 
tarptauUško daib ninkų kon
gresu, bet kaip jį įvykdyti be 
skriaudos kitiems musų reika
lams. Delegato kelionė pavir
šutiniškai rokuojaut kaštuos 
apie 300 doliarų «— suma snt jeib 
kokių tautiškų re kalų gana tan
kiai priseina »ur nkti, o tų reika
lų turime gana daug. Taigi 
klausimas, ar da'yvavimas lietu
viškų reprezentantų ant minėto 
k. ngreeo atneez lietuviam* tiek 
naudoa, kiek jų kelionė kasztuo? 
Ne bucaiau priešingas tam, je gu 
kitokio, is tai svarbesnio, užma
nymo ne atsirastų. Turiu cs a 
ant misbes užmanymę sulyg nu
pirkimo Rambynkalnio. Szis už
manymas, jeigu ne daugiau, tai 
ant tiek yra svarbus, kad išpil- 
dymę jo negalime ant toliau* *ti* 
dėti: į trumpę l*>kę tas šventas 
isturiezki-s Lietuvos kalnu gali 
patekti visai į vok’eczių ranku ir 
tada jau sunkiau pririsią jį lietu
viams in vokieczių nagų atgrieb
ti. Delegatus gi ant darbininkų 
kongreso galėsime ir vėli .ns ka
da nors pasiųt'i, kada ant to pro
ga pareis. Beje, jeigu būtinai no
rime reprezentuoti lietuvių tautę 
ant kongreso, tai puikakinkime 
tuo tarpu vienu Europoj gyr«* 
□zneziu reprezentantu, kuriam 
j >g ir kelionės kaštai pigiau pa
reitų, o amenkiecziai lietuviai 
galėsime representuotis raštu.

J. P.

ISZ 
Lietu viszkū diryu.

B Ellzabetb. N J-
Kovo 29 dienę vietinis Nepri- 

gulminga* Ukėsų Kliubas la'kfi 
savo metinį susirinkimę. A’li- 
fh* vtaus kliubo reikalus, p. Oii- 
mkailis psdsvė užmanymę, kad 
sua'rinkusiejie paaukautų po kele
tę centų ksnkintiniams. Kadao 
gi kiti nesuprato, kas yra tie lie 
tuvtazki kauk miniai takam jiem* 
renkamos aukos, tai jiem* buvo 
paaiškinta, kad musų kankinti 
niai yra žmonės, kurie pasišven
tė dirbti snt tėvyniškos dirvos, 
bet liko* maskoliškų valdžių su
imti ir išgabenti į g lumu* Mš- 
kulijos arba ir į Siberiję. Mas
kolių valdžia, norėdama surusinti 
lietuvius, uždraudė jiem* spaudę, 
todėl kiekviena, kurs skaito slap
ta pargabentus iu užsienio lietu
višku* raštus ir platina juos 
tarp žmonių, valdžios akyse yra 
politišku prasikaltėliu, tok į žmo
gų žandarai areštuoja, laiko po 
keli* metus kslėj muose arba iu- 
v*ro administrat) vi-zku kelju į 
Siberiję ar į kita* tolimas Masko 
lijo* dalis. Tokiems valdžios a- 
kyš prasikallėiism* ištrėmime 
gy vensnt nevslia jokiu darbu užsi
imti ir s*u snt duones kęsnio už 
darb auti, todėl jie turi kęsti di
delį vergę. Tokiems tai ir reika
linga musų psgelba, musų aukos. 
Juo maskolių valdžia labiau per
sekioja lietuvius, juu daugiau at
siranda lietuviukų darbninkų, 
d -ugiau valdžios priešių. * su 
tuo, žinoma, auga ir skaitlius mu
sų kaakintusių. Maskoliai vi soma 
pajiegomi stengiasi susilpninti 
musų dv s ę, persekioja mus, mė
sų kaimus ir miestus prip ldo gau
jomis visokių urėdmnkpalaikių. 
lupikų ir unipukų, aurie legė- 
d szkai lupa nuo lietuv(ų paskuti 
n i u* kruvinu prakaitu uždirbtus 
skatikus, bet lietuviai juo to-iau, 
juo dręsiau -tato uvo pneszami 
krutinę ir nepaiuu* kovoję, pakol 
neiukuvo* prigulinšių tiesų mu 
ta mvo tėvynei. Mes-gi, gyve- 
□*n tie jie šioje laisvoj šalyj po 
globa žvnigįdėtos Suvienytų Val
stijų vėliavos, rūpinkimės 
anuos musų k o vėjus azelpti, su- 
kaudami nors po keletę centų, 
idant sustiprinti jų dvasię.

Iš tokio paaiškinimo buvo 
visi susirinkšiejie užganėdinti ir 
tuojau tapo kankintm ų pųszel 
pai surinkta $3-05. Surinktu* 
pinigus s'uncziame Kankiutinių 
Komiteto kasieriui.

M. Matulevicze.

Iš Waterbury, Conn.
Turi būt visame sviete nesurasi 

tokių keistų komed jų, kokio* 
dabar pas mus įvyksta. Water- 
burio lietuviai beveik visi liko* 
*‘i»skeikti". M 4 czianyk-zcziai 
lietuviai užmanė nusipirkti lietu- 
vioska* kapines. Kelios pagalbi
nė* draugystės sudėjo reikalingu* 
tam tikslui pinigu* ir neužilgio 
tapo nuplikus kapinynui laukas, 
užimanti* 16 margų plotę. Vie
ta j^ra labai graži, apaugusi me 
džisi* ir netoli miėsto. Užmokė 
ta už tai 1600 dol. grynai* pini
gai*. Dėj »sue tam tikslui 
pinigus draugystės, po nupirki
mui kapin ų nutarė parengi i “fui 
rus". Vieni jau atsibuvo pnesz 
užgavėnes, kiii-gi bus po Velykų 
6 dienę gegužio, žmonės maiy 
darni, kad draugystės atliko g*na 
nsud'ngę darhę, parengtus jų 
•‘f irus" lankė ska tlingai.iš ko ir 
jšlnas ne menku susirinko. Tu 
vienog nepatiko musų sokonin- 
kui, kur* nieksda neiukenesia 
neįkiizęs ravo snapo kur reitia ir 
nereikia.Piadėjo jis triubyti įvius 
pusei, kad draugybių nupirktos 
kapinės e-ę ne Katalikiškos, bet 
pro'uloniškos, bedieviszkoi ta 
• t Ant tokių jo riksmų ir keiks
mų mažai kas paisė ir žmonės da
rė toliau* tai, ku jiems reikėjo. 
Iki šiol lietuviai mvo numirėlius 
laid> jo ant airių kapinių, bet bo 
koninka*, susisėhravęe su airių 
kunigu, kurį norėjo, . priimdavo 
ant šventos air-ų žemelės, o kurs 
jam nepatiko, tok'am atailuo Vie
tos n« duodavo. Taigi tu daly
kas, kad kas sykis ne turėti keb
lumų su laidojimu numirėlių dė
lei mu»ų dvariško vadovo užmi
nsiu, pr veitė draugystes apriru- 
piut* locnoms lietuviškoms kapi
nėms, ant kūnų kiekviena. su 
šiuo svietu aisiskyięv, lietuvis 
gulėtų ruti »au amž'no airi įsi o 
vieię. Csia, žinoma, zokoninkss 
valios jau netun. Už tai jis ma
tydama, kad lietuviai sprūsta jam 
iš nagų ir bando patys uu viskę 
pasirūpinti, labai įaairdo ta, alsi 
kerazydam*, ėmė visus šu nepa
klusnius ekskomunikuoti. Iki 
šiol ekskomunikuotų ak itlius 
yia maž-daug toks: nepriguimin-
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Vietines Žinios.

□epą

savo
pajie-

pauiuznekėti

i. dablhoff.
Geležinkelio sargai

(Vzisdelis isz gyvenimo.)
Buvo lai rugpiuczk) m£ne*yj 

1832 metuose, kekt# eanvatczių 
po iškilmingam atidarymui ge
ležinkelio, ved nezio per Sav, 
GUthirdo kalu#. Auazra pra 
dėjo brėkšti, bet prigimimas ro
dės altejoei da giliame miege. 
Žvaigždėta naktis isz lėto nyko, 
apieiiakė buvo apimta rzmumu ir 
tyla.

Artymiausioj prie tunelio grin- 
telėj eile- jos sargas. Apžiūrėję* 
gekšinkelio linij# nakty sugiįšo 
jis yOi namo pus savo jaun# pa
ežiui# ir, spausdams j# prie mut 
diee, džiaugėsi, kad dabar vėl 
kėlėt# valandų ramiai galės prie 
jos pabūti. \

Truputis miego, iinoma, butų 
jį sziek-tiek sudrutinęs bet mie
go jis nenorėjo. Teip mažai juo
du gali krūvoj pabūti,o teip daug 
turi kits kitam k# papasakoti.. 
Da norėjo juodu
apie savo vestuves, kurios nt*'bu
vo aname puikiame nedėldienyj 
prie*z pradėjim# ežios sunkios 
tarnystoe.... Bet nuilsimas jį 
pergalėjo, ' jis užmigo Jauna 
šmonelė prispaudė jo galv# sau 
prie krutinės ir nutarė nebudinti 
jį teip ilgu. pakolaik ne szgirs 
trūkio signalo.

Signalo vienog ilgai nebuvo 
girdėtis. Tas ramino moterį. 
Tegul gilus vyro kvėpavimas da 
valandėlę šaidšia su jos tamsiais, 
ilgais, pusiau paleistais plau 
kais.... Tuo tarpu mislyje ji 
matė ilgas eiles trukių, kūne 
kasdien, bėgiojo tai į Italij#, tai 
i-B Italijos; . trukių vagonuose 
matė ji beeėdinezius puikius,bran
giuose rūbuose, ponus ir ponias, 
kurie, įvažiuojant į tamsų it pra
garo gerklė tunelį. terpėsi gibau 
į sėdynes ir pertraukė savo link 
smtas kalbas ir juokavimus. Atsi
minė ji ir tuos dailius vaikuczius, 
kurie vakar pro vagonų langus 
siuntinėjo jai pasveikinimus.

Staigu.... Signalas pertrau
kė jos męstavimus.

— Pranai! — szukterėjb ji' ir 
pati isz lovos iszsąoko.

Pranas negirdėjo. Kietai buvo 
įmigęs.

— Pranai! Skambina! —bal 
rau atkartojo moteris.

Pravėrė akis.... Jau atrišto 
jo ant kojų ir miegūsta, pailsusiu 
,b'hu greitai kalbėjo:

— Pasiuku įk. duok man ke 
purę.... drapanas... liamp#!.. 
Kodėl nepabudinai ankacz>au? 
Keli# apžiūrėti jau neeOspėsiu!

— Teip gerai miegojai, kad 
gaila m*n buvo t.ve ank-ez au 
žadinti, — teisinosi moteriszkė.

— Tegul tas bus paskutiniu 
sykiu! — riktelėjo Pranas tokiu 
sziurkszcziu balsu, kokiu da nie
kada į j# nebuvo pritaręs.

— Di szmoteį linijos spėsiu 
apibėgti.

įsibėgo pro duris ir žvilgterė
jo į dangų. Buvo jau ant tiek 
iszauszę, kad aiszkiai matės stuk 
sanezios aplinkėj juodos uolų 
skardys. Ant kalnų griaudė, tar 
si ten siautė smarki audra. Sar
gas sustojo prisiklausyti. Griaus
mas kas k»rt-s darėsi emarke niu 

* ir galima Įiuvo įtėmyti kokie tai 
neeiszkna, judanti taszkai....'

— UoU slenka žemyn!..— 
kaip ž*ihs8 perlėkė jtm mirtis

Da vienas pzstu- 
Uola nusivirt ė nuo 

sykiu su sa-

prabėgo tru-

riksmas bu-
Motenszkė pa

pagelbėjo. Akmuo pas judino. 
Da vien** paatumėjimss....

Abudu dirbo iss Visų savo spė
kų. •

Trūkis buvo jau ežia pat.... 
visai arti. Ui puses minutou iss 
lįs isz tunelio.

P r* n s ušazoko ant uo’os ir da
vė signa'#. Signalo vienog 
tėmyta.... , ;

Nuasoko vėl. Visomis 
raumenų spėkoms, visoms
goms paskut'n^s vilties stvėrė ji* 
ui mill ni-zk« s uolos skeveldros 
ir stūmė j# kaip kokį nuožmiausi# 
prie-zių kovoje už „žūti ar bū
ti“ ....

Jau matėsi ugninės lokomoti- 
vos akys....

Ura!.. Nuožmus priešą i u s, 
skeveldra, pasijudino, nėteko lyg
avę rūmo 
m ėjimas
rėlių, patraukdama 
vim ir Pran#....

Toje valandėlėj 
kis........

Szirdį perveri#s 
skarabėjo ore.
ssoko atgal. Geležinis lokomo- 
tivoa kūnas dalijo j# nuo vyro.

Isz vaiiuojanczių trukyj turi 
būt nė vienas nepramerkė savo 
miegūstų ak ų.

— Iszgelbėii!.. — manė tuo 
tarpu su didžiausiu džiaugsmu ir 
pasididžiavimu moteriukė, -- 
reikia dabar t# uol# suskaldyti, 
reikia pakviebti darbin'nkus....

Kada paskutinis 
szvilpė, molensskė 
rėles į untr# pusę.

— Pranai!
Prano nebuvo.

ralizavo visus jos s# n a nūs. Dre 
b’jo visu zunu, kaip drebulės

▼agooaa pra- 
pcrazoko per

Baimė supa-

Toje valandildj kalno vidunuo 
•e sudundėjo it smarki perkūnija, 
teip kad sargo grintelė net taz 
pamatų sudrebėjo.

—- Jėsus, Marija!.. Kas tai?.. 
— riktelėjo nu-igandus m o ten sa
kė ir iszKėgo isz griotelės.

Pranas sulaikė j#.
r- Uolos slenka! Nesjudink!
— O tu — eini?
— Turiu e:ti. V skas parbai

gė. Ui keturių m i notų atbėga 
trukiu.... .

Tai pataręs jis leidosi tekinas 
bėgti ieailgui geležinkelio linijos, 
ir pakobi jį į-t>ngė p sivyti, jis 
spėjo jau visus mažesnius akme 
n s nuo ršlių u .rankioti. Pasiliko 
tik ▼ ena didelė uolos skeveldra, 
gulinti prie pat linelio. G rdė- 
tis buvo j <u lokom >t vo^szniukss- 
limas ir raių dundėjimas.

— Eik į an# pu-ų. apimk jį 
per vidurį.... dabar stumk.... 
druesid!., viens — du!.. Nie
kai, spėkų neturi!..

Uo a nė isz vieio- nepasijudino.
r-n kove nubraukė prakalt# 

nuo veido, užsigulė ant uolo* ir 
biodėvisu sivo kūno sunkumu 
n'Stumti j# nuo rėlių. Niekas 
Qvgell>pj<.!

— Sįgntl# duok! — ’uszuko 
mnCaru. Jim akysreiuskė vioisn- 
k# Mu*ifniui ■ #.

— Per vėl t f
— Ne! D iok gre;cz*'au!..
Per-zoko į untr# skeveMrns 

pnuf, pagrobė »t<>i# pogulį ir pa- 
baudi jo jį vietoj dalbom. Dalba

— Pranai'
Žvilgterėjo į bėgantį tolyn trū

kį.... Ten guli jis kraujuose.. 
net ten jį maszina nublouskė!..

Nubėgo. Priklaupė. G* Iv# 
jo paėmė į rankas, už rankos pa
judino. . .. gal prabus....

Kūnas vienog buvo be jokio 
gyyai-tiea ženklo,

— Pranai I.. Pranai L .
*■ Ar jau svieto pabaiga? Jugda 
neseniai pažadino jį iez miegų, 
pyko, kad per vėl*i pažadino, 
pi [gelbėjo jam apsirengti, Įtam
pę uždegti.... J ug tai buvo 
voe keletas minutų atgal.... o 
dabai?., jau negyvena?.. Nei 
tei negali būti!.. Pranai!.. 
Pranui*, kelkis!..

Neapsakomas skausmas suspau
dė jai sairdį.

Numirė.... Numirė!., užjos 
k Itę... - Jeigu butų ankecziau 
jį pažadinus. botų da galėję* 
trūkį sustabdyti. les didelės dėl 
jo meilės norėjo, kad ilgiau pra- 
migtų, — isz meilės užmuszėjį! 
Jai rodėsi, kad ji visk# t# mato, 
žiun da sykį ir mato, kaip jis 
puola, lokomotiva perskiria juo
du.... ant visada! Jau niekada 
daugiau^ nesimatys, niekada!..

Num’rt.... numirė!..
Szirdies skausmai atėmė jai vį- 

ss8 spėkas. Klūpojo ten valandų 
vale ndas.

Trukiai bėgo vienas po kitam.
Ant galo patėmyu j#. Pasiųs

ta Jai pagelb#: kėlėt# darbininkų 
ir vežimėlį.

— Kodėl tuojau nedavėte žinios 
apie nelaimę? — asstriai pakbu 
sė vienas isz jų, nė nežiūrėdama į 
kraujuose pluduiiuojantį lavon#.

Ji tylėjo.
— Priesz sud# turėsite už tai 

atsakyti, kad ūmai užvaduotojo 
lieps reikalavote! Tikra laimė, 
k»*d per vi»-# t# laik# nieko pikto 
ne teiti ko!

— Ptrausykite, — tarė kitas, 
szvelneanis: — paiaazykite, kad 
s«rg*s Nr.... iss namų Nr.... 
— pripildykite riet# ant numerių 
ir paduokite vard# kaip reikia. 
Moteriszkė, pasakykite man, ko
dėl jis parimo ė?

— Pone!.. — pratarė nelai
mingoji: — ji* stūmė uol# kad 
trūkį iszgelbėti!.. — ir ėmė bai
siai, graudžiai verkti.

— Paraižykite: „Trukia isz- 
gelbėtae. Ž vo pildydama tar- 
ny-tos priede mę Pagavo jį 
maszina Nr....” Buk sveik-*, 
moteriszke. Iszvelyk griuczi# 
nauj m a*rgui. Dar k#, — tarė 
Nigrįlęs: — neri bijok, priesz «U- 
d# ne reikės.... T^m»»tda vy
ras buvo p»veik»lingu žmogum.

Apalpo iss s b austu ų ir puolė
ant vyro lavono....

Paguldyta juodu ant vežimėlio 
ir nuvežta ant geležinkelio sto- 
tėa.

Kėlėt# dienų po to laikraazesiai 
pag raino, kad pe’ežinkelio sar- 
g s prie tunelio ?••• isztfrihėję* 
trūkį nuo Bu* kuli'tio į nuviinau- 
■ # uol#, ir patsai gyvasties nete
kę*....

Tai vi-kas. Paminklo jam nieku 
nepastatė. Nė paprasta lentutė 
su peraazu n e žarai n* praeiviams 
apie didvyriazk# datb# tovi*aavie 
tinio judėjimo kanziutiaio....

— Ant szėnių ties Rando!) h >t. 
gėlėliokelio stacija sargas palė- 
mijo girt# vaikio#, ramiai einan'į 
slėniai i u | rim-ziis ateinantį trūkį. 
Sargas partumėjo girt# vaikm# 
teip.smarkiai, kad taa dar į hik# 
parpuolė toliau ir atlėkęs trukia 
perbėgo ir neatgavo gilto. Ta* 
vienog ne tik nepadėkavojo i iš
gelbėtoj ui, bet išdėjo apekų t> j 
uud#, reikalaudamas atlyginimo 
ui sudraskytas kelines ir ui apei 
ku'im# prie puolimo. Nedėkin
gam s girtų yra jau visiems ge
rai inomas.

— Pereitos nedėlios dien# mas 
koltai ir grekonys apvaik-zcs'ojo 
savo Velykas ir, iinoma, labai 
linksmai: ataudė priešą balnyczi# 
;si revolverių su aistriais patro
nais į vsas puses. PolicistasC* hn 
bandė eta ud y nes apstabdyti. bet 
likosi linksmų grekonių baisiai eu- 
musstas. Ant jo sauvių atbėgo 
daugiau pohcisCų iss stacijos ii 
prasidėjo saaudynės te p tvarkos 
dabotojų irapvaikstcsiojancsių sa
vo nvenlę grekonių. Satudynė- 
se keturi grekonys likosi pasiauti.

— Pereito panedėlio ryt#,turbūt 
nuo ezpliozijos chemisakų mede 
gų, užsidegė mūrinė trioba ant 
keturių lubų pn. 337-339 Dear- 
lorn str. Kada subėgo ugnagesiai 
degė jau visa trioba. Ji butone 
apgy veuta, bet joje tilpo spaustu
vė St rombergo. Apait trioboa 
ugnis tesnaikino ir gana brangias 
spaustuvės mastines.

— Tarnaujanti Union reet* u ra
cijoj.ant R«ndolph str. Marė Mar
čia utkienė daiga apa rgo ir į po 
r# miliutų pasimirė. Pastaukite 
daktaras atėjo per vėlai. Minėta

pasilinksminimas. Visus lietuvius ir 
lietuvaites, senus ir jaunus esirdingai 
kviecsla atsilankyti. Inženga vyrams 
85c. Komitetas.

Delray, Mich. Susi r. L. A. kuopa turės 
nepaprasta susirinkimą nedelioj. 24 d. 
balandžio, 3 vai. po pietų. namuoM Sa
vicko, ant 8pringwells avė, ant kurio vi
sus lietuvius, vyrus, moteris ir merginas 
kviecsla susirinkti iss visu aplinkiniu 
miesteliu. Komitetas.

Chicago. Dr-ste Apssvietimo Brolln 
turės savo antra bailu s u baloj, 25 balan
džio, Pulaskio saleje, 800 8. Ashlaad av. 
tarp 17 ir 18-toa ui. Prasidės 7 vai. vaka
re. Inženga 25c. porai. Visus lietuvius 
Ir lietuvaites kviecaia susirinkti ir prie 
geros mušikoe gražioje salele pasilinks
minti. Komitetas.

Wilmerdlng. Pa. Dr-sle Lietuvos 8u- 
nu turės savo bailu s u betoj, 3 d. gegužio 
Auditorium saleje, prie pat Pennsyiva- 
nijoe Depot. Prasidės 4 vai. vakare. In
ženga, vyrams 50c., moterims ir mergi
noms dykai. Visus lietuvius ir lietuvei- 
les, vietinius les Puisburgo ir aplinkiniu 
miMieliu ssirdingai kviecaia atsilankyti, 

Komitetas.

Iu Draa®yst«a
Chicago. Jaunu Amerikos Lietuviu 

Pasilinksminimo kliubaa turės savo ba
lius Mksneaioee dienose:

20 d. rugsėjo, 1908, saleje Pulaskio, 
800 Ashland avė., 22 d. lapkrtcsio, 1903, 
Freibeit Turner saleje, 14 d. vasario, 
1904. Freibeit Turner saleje.

Todėl meldžia visu draugyecsiu, idant 
nedarytu bailu virsi minėtose dienose, 
idant vieni kiliems neužkenktumem.

Jonas Bagdžiunas, 8ekr.

MinersviUe, Pa. Tealraliasks A. Gu- 
žucsioDr-ato loss teatre ..Pagireou Gob 
tuves“, pelnycstoj, 1 d. gegužio, iss ku
rio pelas paskirs ant kasim pasiuntimo 
delegato in Niderlandija ant terptauiisa- 
kodarbininku seimo. Todėl visus lietu
vius ir lietuvaites vietinius ir aplinkinius 
ssirdingai užkviecuame. Tarp permainų 
bus dekiisstacijos ir darbinmkisskM 
dainos.

Naujas Žodynas.
Žodynas lletuvlszkos ir analiazkoe kal

bu, sutelsylM Antano Laito,Chicago,III., 
1903, turintis puslapiu 390, dabar yru 
galavau. Yra Ui pirmoji dalia lisluviss- 
kai-angliszko žodyno, kuri tai di
džiausia ir geriausia knyga iaz 
visu su lyg saiol iszleietu llstuvlss- 
kai-angliszku žodynu. Rasite jame visus 
lieluvlszkus žodžius Itzguldytu* angliai- 
koje kalboje ir kiekvienas žodis pa
ženklintas kursivomsliteroms prie ko
kio jis gramatikos skyriaus priguli. Da
bar jau nebus vargo iszsimokintl gerai 
angliazkai kalbe.i, kadangi turitekny- 
ga. kurioje surinkti visi Heinv azki žo
džiai Ir iezguldyti anglistikoje kalboje. 
Tik tas nemokM angliuko* kalbos kas 
tingM mok i n Ii mi, arba pasigailės 33 ant 
nusipirkimo salos knygos. Knyga turi 
formate didesM musu Geografijos. Kie- 
iuoae.gražaus molynoaudlmo apdaruoM, 
aut nugaros (suspaustassidabrinėmis li
teromis jos lltulas. Preke.................. 33 00

Ka sako profenorlus Wiesner, 
SURorinio«i4entat BaitiMsres Mokyklų apls

GAMTOS ISTORIJA 
PĘSF. PSVILS BERTU, 

verte D-ras Bacevicsia.

ILAŪGALAI.

Pv. 13. Oervasnapfts 
lapas.

Bitei jo laisskas.
Baltiasore, April 14, 1908. 

A. OlsMvski.
Dear 8ir:— I am in reoeipl of Ihe Lith- 

uunian Knglish Dicilonary which you eo 
kindly seut me and for whlch I ihaak 
you mosi heartily,

I coaalder 14 ihe f i nešt books of Ils 
kind and one Ihal haa long been needed. 
I shall recommend it vhenever I get ihe 
chance

Very troly, 
Harry Lee VVieener, 

(U4 Sharp et.

(Lietu v tas kai netaikia 
Baili uorėj, balandžio 14, 1903.

A. Otesevski,
Brangus Pone'

Gavau lleiuvisskai angllaska Aodyna. 
kj^ man siuntei ir už lai Mirdlagai dė
ka voj u.

Ass skaitau ji už geriausia to skyriaus

J. Ramanauskas, Sekr.

laujama Ass ji rekomenduosiu visur 
kur tik proga rasis.

Su guodone.

moteriukė aseimirė nuo sBirdi^g 0 •t *
ligos. Gyveno ji po. 857 N. Peu 
line st.

— Pereitos nedėlios dieo#, ei
nant s skersai Wentwo<th avė. 
nežinomos pravardės vyr usk'u Ii 
kori įsibėgusio eiektrinko karo 
pervažiuotus ir užmiu-stes ant vie-

Atitaisymas klaidos.
„Lietuvuo” nr. 14, korespon

dencijoj irs Brooklyoo, įeibnovė 
klaida. Ten pasakyta, kad ant 
iassiuntimo lietuviuko delegato 
ant darbininkų kongreso į Nider- 
landua, 40 doharų skiria k nen
ešiu , 45 lietuviszka kuopa N. G. 
W. of A.M. tuo tarpu turi būt ,.54 
lietuviaaka kuopa U.G.W. of A.”

Kas negavo?
Kas negavo musų katalio- 

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

A. Oszlew8ki,
33-rd. 8t, Chicago,III. 

Station 60.
924

Drangyscziu Reikalai

bus

Didelis Teatras po vardą 

VELNIAS SPĄSTUOSE, 
Parengtas Teatrattsskos Dr.V. Kudirkos 
Dr-te* nedalioj, 24-te Balandžio (April), 
Freibeit Turner Saloje, 3417 8o. Halstod 
St.. aru 34-toa ui. Prasidės 7-te vai. va
kare. Bale atsidarys 5-ta vai. Tikintai 
po 35c. ir 25c. y patai. Minėte Dr-te go
riausiai persteto teatrus, apie ka jau vi
si žino. Visi džiaugsis uite pamato, dm 
bus parodyta komedija iu lietuviu gy
venimo, kai p naktimis vaidinasi stubuoe. 
Teatras tesis neilgai, o po teatrui 
puikus balius, teip, jog svocsiai prie 
ros muzikos galės gerai paaissoktl ir 
ailinksminti. Todėl užpraszo visus 
nūs ir iaunus, vaikinus ir merginas atsi
lankyti ant teip gražaus perstatymo. 
(34—4) Bu guodone, Komitetas

Chicago. Dr-ate 
Panų 8x Marijos P. 
RažancMvos turės 
savo balių su bato j. 
"25 Balandžio, B'rei- 
heit Turner saloje, 
3417 B. Halsted Bt.,
terp34 ir 35 ui. Prasidės 5 vai. po pistu. 
Visus lietuvius ir lietuvaites szitdingai 
kvieczia atsilankyti, o kiekvienas atsi
lankęs ant musu baliaus bus apdovano
tas puikiu rožes kvistku. Komitetas. -

LietavtoskM Teatras.
Brooklyn, N. Y. 8. Daukanto Drama- 

tisska Dr-te turės savo teatre 15d. Balan
džio (Apnl) 7 JO vakare, “Palace” salė
jo, po nr. 01—03 GrandSt., Brooklyn, 
N. Y.,prasidės totais garsiausios įsa Lie
tu v i sakos Istorijos tragedijos po vardu: 
KEISTLTIS.

Bai tragedija kiekvienam svarbi, nes ji 
parodo mus praeitos likime; kaip kry
žioku suktybe musu taute naikino, ko
kias klaidas valdonai turėjo, kaip musu 
didi Lietuvos Kunigaiksati Keistuti nu
žudė: kaip Aldona Įsa gailsseaio mirė, 
kaip pakorė Vaidyla Ir kaip Konradas 
□udure Kunona. Kasėsi teatre pama
tys neužm i m kolei gyvas. Po losaiul 
bus balius, pulki musyke ir kiekvienas 
galM pasilinksminti. Inženga tiktai 
50c., ir 25c. Esate meiliai užprašyti, 
kaip vyrai teip Ir merginos atsilankyti 
Ir pasinaudoti iss teip geros progos.

Bu guodone, Komitetas.

Bcranton, Pa. Lietuvos Dukterų Dr- 
te turės suvo balių 7 vai. panedelio vaka
re, 20 balandžio, Music svetainėje, ant 
Lackawenna ava. Puikus Iszpuoasimu 
svetaines, gerlause muaika, smagiausias

Pa į i ii u įima i.
Pa j tenka u savo pusbrolio, FelikeoVii- 

blcko, Kauno gub., Bsiauliu pav.. Kriu
kiu parapijun, sodus Buikunu. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti tinę ant adreso: 

Ambratejus Baicsiunaa,
Chicago, UI.

Pajiesskau Ambražirjaus Ei nik e vi- 
caiaus, Kauno gub., Panevėžio pa v,, gy
veno Edwardsdale, Pa. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žme ant adreso:

Bim. Jur^eieviea.
Uailelon, Pa.

Pajiesskau savu draugu Ignaco Dik- 
no in kaimo Barvainiu ir Ignaco Pilkus 
iu kaimo Daugalaicsiu.abu Kauno gub-. 
Bsiauliu pa v.. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žino ant adreso:

Jonas Baruscsiauskns.
213 McRaynoldsst.,Grand RapindaMich.

Pajiesskau brolio Petro linko in kaimo 
Katrom u, Ragavos vnl., VilkmergM 
pav., Kauno gub., gyveno Chicagoje. 
Jis pala ar kas kitas teiksis duoti žino ant 
adreso:

Zigmas llakte
819 Oaklsnd are.. Charierei. Pa

Pajiesskan aavo motinos. Omu Ivoea-

vandene* parap. Ji pati ar k a* kitas 
teikeis duoti žios ant adreso:

Pajiesskau savo brolio Juozapo Dap
kaus, Kauno gub., Raseinių pa’-, Bala-

kitas teiksis duoti žino sol adreso:
8 Dapkus,
Hoooiulu, Herai Islande.

PajiMskau savo vyra, Adomo Novo- 
gtudskio, Kauno gub.. Panevėžio pav., 
kaimo 8salaikooiu, gyveno McKees 
Ročka, Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žino ant adreso: ,

Magdalena Novogrodska,
Dor. Bsalaikany, Pocste 8xadovo, 

Ujesd Puneviež, gub. Kovno, Rusele.

Pajiesskau savo dėdžių: Kasimiero ir 
Jono Sinkiu: gyveno Philadolphijoj, Pa. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žino 
ant adreso:

Jos. 81im
7 Bolmoni st.. Allegheny, Pa.

Pajiesskau savo brolio, Juozapo Mar- 
tinkaus, Kauno gub., Telsziu pav., Pa- 
vandenM para p., viens motes kaip iss 
Alientown, Pa. iszvažiavo in Chicaga. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žino ant 
adreso:

Petras Urbonas.
Bos 11, New Egypt, N J.

Jei kur randasi kunigas be vietos, teik
sis ui i m ii vieta musu naujoje parapijoje. 
Malones adresuoti:

W. J. Kudirka,
Box 420, McKees Ročka, Pa.

Reikalauja 8 d rotu vyru pr.e prasto 
darbo in Foundry, Noblesville. Ind. Mo
kestis po 41.50 ant dienos. Ton dirba pa
tys lietuviai. Dnaižinokite „Lietuvos re
dakcijoj. I

Pasilinksminimo Bailus.
Chicago. Nedelioj, 36 Balandžio da

rau paailinksmiuimo baltu, ant kurio di
delėje salėjo grajis gera musika ir sve- 
Cxiai susirinka galės gerai paaissoktl Ir 
pasilinksminti, nes apart musikos bus 
dar ir kitokios žingeidžios sabovos. Vi
sus aplinkinius ir pažystamus kvioesiu 
atsilankyti, o busite visi kuogražiausei 
priimti. KhS. Kabelis,

1)93 8. Oakloy are., Chicago, III.
(M-0

Grand Opening.
Chicago. Alidares nauja saliuna da

rau Inkurtuviu balių subatoj Ir nedelioj, 
35 ir 3o balandžio, ant kurio grajys gera 
musika ir visi svecsiai aus rinke uua gra
žiai priimti. Visus aplinkinius ir pažys
tamus kvieesiu atsilankyti.

Frank Krasauckas,
1193 Blue Irland avo., Chicago, III.

Grand Opening.
Chicago. Atidaręs nauja saliuna darau 

inkurtuviu balių subatoj ir nedelioj, 3 n

friimti. Visus pažystamus Ir aplinkinius 
vieesiu atsilankyti.'

James Bruožis, 
84 W. 14-thpl„ Chicago, UI.

(1-3

Grand Opening.
Chicago. Atidaręs nauja saliuna darau 

Inkurtuviu bailu subatoj ir nedelioj, 25 
Ir 24 balandžio, ant kūno didelėje saloj 
grajys gera musika ir visi evocsiai suei
nate galės gerai puissokti ir paaillnks- 
minti. Todėl visus pažystamus ir ap
linkinius kvieesiu atsilankyti.

Isidorius Jovaissa,
650 8. Canalst., Chicago.

834 Sharp sL

PIGIAI aot pardavimo gura bucaerae 
Irgvoserne. vieloje lietuviu apgyveoio^e. 
bisais auo seniai isadirbtea. BaviaiokM
t«m ealiuna ir todėl ui bitai nori par
duoti F. W. Kraycsevski.

1154 8. Leavitt St.. Cbicago,lll.

Pi<iai ant pardavimo gera aaliuna* su 
didele sale, vieloje lietuviu apgy vantoje. 
Savininkas ia* važiuoja ant savo farm<«. 
todėl nori pigiai parduoti. Atsissaukite 
po nr. 3X51, 8. Morgan M.. Cbioago.

AR NORI?
Ar nori geru ir naudingu knygų! Jei 

teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu tori 
iss “Lietuvos naujausiai įsileistu knygų.

Jei nori mokinti* angliuko* kalbos,

Ir ingluilo* kalbu.“
Jei nori dszižinoti koki kur gyreea 

žmumoant bužu žemes, koki Europoj, 
buki Amerikoj. Azijoj. Afrikoj, Austra
lijoj Ir aal visokie pomareaiezatmecziu- 
■1 u sala, nori žinoti Kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju psvetksua. 
kaip jie iaarodo, ka jie veikia, kokia 
kalba vartota, kaip vaikua augina, kaip 
mokina, kokio kūne likUfimo (vierae), 
nuo kada >r nuo kurio tikėjimą per- 
smei kok'o* ju bažnycztoa, kokioedlev- 
m*ray*ie* ir žodžiu takani nori da*H>no 
ti vien žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Ethno4o<i|a , o juje viaka rasi.

Jei nori daalžinoli monu ir burtu pa
slaptį*, kokiu bud u juo* magikai padaro.

dasižioosi.
Jei nori dasižinoii apie gamtos moks

lus. tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
reisakimsi sviete“, * Apie Žeme".“Benu 
gadynių Isanykesutverimai” “Biologi
ja". "80*010 pabaiga" ir lt.,o Isz, tikrai 
apaissvieai.

Jei nori gražiu pasakėlei!u-ir juoku, 
tai nusipirk knygeles "Gyvenimo vaiz
deliai". teipgi teatnUlMkas: "Dede at
važiavo", “žile galvon velnias v uode
gon", "Gorinus vėliaus negu niekad" ir 
szimlus kliokiu turime gražiu paseku.

Pas mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu, abrozeliu. ražanesiu, szkaplenu, 
kryželiu.puikiausiu gromatoms popieru, 
puikiausiu ant svieto pavincsiavooiu pa
vydai? kortu ir pavydalo kvietku bukie
tu. guminiu lytaru. druknojamu ana- 
minu, auksiniu fontaniniu pi u kinu, ma- 
pu. atioeu ir lt.

Raižyk tuojaus, o gausi katelioga
Jei nori pasiųsti pinigus in krajo, tai 

siusk liktai per mus, o visada gerai Ir 
greitai suvalksscztoo. Musu namo tal
pi naši randavę paeito stacija, žinoma po 
No. 40, tad mes lik galimo kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszleisti.

Jei reikalauji szifkortee, tai pir
miau klausk pas mus saifkorcsiu prekių, 
dm mes turime visas linijas ir lik pas 
mus gali gauti kokia nori nuopigiauaios 
ki brangiausios Ko lik reikalauji 
razy k o gausi preaes, katahogus ir vis
ką ko lik reikia. l

Adresuok:
A. 0LSZEV8KIS,
33-rd BU, Ntation 60, 

CHICAGO,1LL.
t>24

Slaptybė gyvasties.
Pr f. Lot b Ualifor iij<« univer- 

sibto daug laiko paszventė išty
rimai slaptybės gyvasties. Jis su* 
ko, kad jeigu taps atidengta si ty
lybė gyvasties ir myrio, lai musų 
gyvenini# bus galima prailginti. 
Mes vienok negabius tikė i, ar 
Us jvykr. Prailgiu mas gyv uties 
yra musų paežių rankose; mes tu
rime tik rupintis,kad j# neeutrun - 
pinti. Prilaikant gyvasties paj ė
gas reguliarias k u visų organų 
veikimu musų Irane per vartoj i m# 
Trmerio Gydanctio Karctiojo 
Vyno (Triner’s Elix r of B>tter 
VViue) mes ne ti-tai prailginame 
gyvenini#, bet ir mie>u jį padalo
me. Ta gyduolė sudruiini P'lv#» 
priveda jį prie reg .liarietkumo, 
per k#, paim'as maistas tamp« 
lengvai suilebctiojamas ir persi
maino į gausų krauj#. kurs yra 
žmogaus psjiega ir gyvybė. Jis 
teipgi valo krauj#, nes yra dirb
tas iss grynų vynuogių ir gydan- 
ctių i-ilebų. Gau lamas aptieao 
se ir pa* f-br k«nt# Juutip# Tri 
nerį, 799 S. A hl ndave., Chica 
go, III.

Pv. 12. Kriautes lapai. A, petiolas. 
B, lapas arba lamins.

petiolų. Ant to petiolo užsilaiko išaiplėtoju
si žalioji dalia, kuri tai yra lapas arba moks
liška tarme vadinant—lamina. Lamina yra 
tai svarbiausia lapo dalia, bet daugelis auga
lų turi lapus be kotelių. Ant paveikslo, 
kriaušmedžio lajias turi tiktai vieną plokštį, 
kuomet laukinės gervaanapės (gera ui u m, pv. 
13) plokštis arba lapas yra išsidalinęs į kele
tą dalių. Matote, šitame dedervinės (ranun- 
culus) lape (pv. 14) tas išaidalinimaa yra la
bai aiškus, kuomet šiame akacijos — labai 
platus išsidalinimas (pv. 15). Mau rodos, kad 
tūlas čia iš jus šnabždėjo, buk kožnas iš tų 
žalių lapelių a, b, c, yra tai atskiras lapas. 
Klysta, kas teip sako. Rasi kuris iš jus ga
lėtų parodyti, katro čia iš mudviejų yra tei
sybė, ir kodėl! Nė vienas nežinote? Na-gi 
ar jus jau užmiršote, ką aš neseniai pasako
jau, būtinai, kai! aziloje arba kožno lapo pa
žastėje randasi po. mažų bumburėlį. Matote, 
šitoje pažastėje randasi tiktai vienas bumbu- 
rėlis B — visam lapui, susidedančiam iš dau
gelio mažų dalių arba lapelių. Jei-gu tie di
deli petiolai butų šakutėmis, tai jie rudens 
laike nenupultų: bet kad ne teip yra, tai jus 
žinote, jie teipgi nubyra kaip ir lapai.

tai joje rasime mažus baltas trupinėlius C. 
Tie trupinėliai, kuriuos galime su adata iš
imti, yra tai augmenies kiaušinėliai. Iš tų 
tai mažų kiašinėlių su laiku pastoja sėklos 
(pv. 21).

Teip tai taurelė, vainikėlis ir vyrukai 
išnyksta, užmazga pavirsta į vaisių, o kiauši
nėliai — į sėklas. Toks tai yra kriaušės žie
do sudėjimas.

9. Nepilni žiedai. Žiedą tokį kaip 
kriaušės vadiname pilnu tiedu. Bet randasi 
daugybė teip vadinamų nepilnų žiedų. Tali 
nepilni žiedai neturi taurelės, o kiti vainikė
lio, kartais gi ir abiejų trūksta, bet tokie 
žiedų trukumai nėra mums labai svarbia 
daigtu.

Matau, kad tokie dalykai jums išrodo 
labai keistais. Jus manote, kad žiedo svar
biausioms dalimis yra tie gražieji® petalai, 
teip puikia spalva papuošti. Teip vienoj 
nėra. Tikrai žiedo svarbioms dalimis yra tai 
vyrukai ir užmazgos, o teipgi grūdeliai tų gol 
tonų dulkučių ir kiaušinėliai. Patvirtinimai 
to paimkime ant paveizdos, lazdyną (pv. 22). 
Lazdyno žiedai neturi nė taurelės, nė vaini
kėlio, o vienog išduoda vaisių, apie ka jas ir 
patys gerai žinote. Teip jau jus galite nuo 
pilno žiedo nuskinti lapelius ir palapėlius, ir 
jei tik nepažeisite vyrukų ir motės, tai via 
tiek vaisius užaugs. Bet jeigu jus mukinta- 
mėte vyrukus ir užmazgą, tai jau vaisius nej
augtų arba, kaip 
mėgstu.

sodauninkai sako, runztež-

čio žiedai. A, žiedai su vyrukais; 
t B, žiedas su motoms.

Pv. U. Dedervinė* Pv. 15. Akacijos lapsi, a. b, c, lapo 
dalys arba lapeliai. B. bumburUlia.

P, lapo kotelis.

Dabar pakalbėsime apie žie-7. Žiedai. Dabar pakalbėsime apie žie
dus. Štai šiame kriaušės žiede (pv. 16) pir 
matinis dalyką*, kuria mume į akį puola, yra 
tie penki maži, išsiskleidę, balti lapeliai A, 
B,C,D, E. Tuos lapelius ir vadiname žiedo 
lapeliais arba, priimant botanišką terminą, 
petalai*. Jei pažiūrėsime į apatinę žiedo da
lį (pv. 17), ten pamatysime kitus penkis la
pelius F, G, H, 1, J, kurie yra daug mažesni 
už pirmuosius ir turi visada žalią parvą. Tuos 
apatinius tipelius mes vadiname palapUiais. 
Viduryj žiedo (pv. 18) randame keletą plo
nyčių stiebelių A, kurių kiekvienas užsibai
gia mažu geltonu miestuku B; juos vadiname 
vyrukais (stamina). Tuos bumburėlius ap
dengia geltonos dulkutės, kurias botanikoj 
vadina poUen. Jeigu norite persitikrinti, kad 
ištikro tokios dulkutės turi bumburėlius ap
dengę, tai tik ^purtykite žiedą, o pamatysi- 
te, kaip veik tos dulkelės nubyrės.

Pv. 14. A. R. C, D. E. 
žiedo lapeliai arba pe- 
tate. Visi krūvoj jie

Pv 17. F.G.H.LJ, 
— palipsimi. Visi 
krūvoj palapėiiai

Pv. I®.
kurios užvi-

Pv. 18 
km. B. inkstu kai, 

apdengti gelto
noms dulkutems

Dabar mes nuskinsim© palapė- 
liuB, petaluB ir vyrukus. Beje aš 
užmiršau jums paraikyti, kad visi 
tie petalai arba žiedo lapeliai krū
voj tveria žiedo vainilM\ (pv. 16), 
kuomet vėl visi palapėliai krūvoj 
tveria teip vadinamą taurelę (pv. 
17). Dabar matote iš musų kriau
šės žiedo pasiliko vien bumburas A 
(pv. 19), ant kurio randasi penki

mena. A ir B 
d rauire tveria

mažyčiai stemberiukai arba teip va- 
kuriu gema dinami stuomens (stylus) B. Tą 

8ėkla bumburėlį vadiname užmazga’, maži 
stemberiukai vadinasi stuomenims. Užmaz- 
ga ir stuomens drauge tveria teip vadinamu 
motę.

8. Vaisius. Užmazga, kaip matote, yra 
visai mažytė, bet jeigu jai nekenkti, tai ji, 
su laiku, užaugs didelė, kuomet taurelė, vai
nikėlis ir vyrukai visai nupuls šalin. Juo 
toliau, juo ji darysis didesnė, atsiras joje iš 
pradžių rūgščios sultys, paskui gi saldžios. 
Taigi su laiku ji pavirs į kriaušę — vairių. 
Išaugus vaisiui užmazgą vis-gi da gali lengvai 
pažinti, kadangi ant vaisiaus viršūnės (pv.20, 
A) visuomet pasilieka maža duobute, kuri ir 
yra tos užmazgos liekana. .

Pv. 20. Kriautes vaisins A,. Pv. 21. Perplauta kriaute. A. 
liekana užmazgos. tekios arba grudai.

Šiame vaisiuje, kaip jau žinote, randasi 
sėklos (pv. 21,. A), kurios vos tik kabo mažu
tėse celėse arba klėtkutėee. Jeigu perplau
sime išilgai kriaušės žiedo užmazgą (pv. 19),

Pv.22 Lazdyno žiedai; 
jie neturi n* teurelUs. 

nė vainikėlio.

Tai da ne viskas apie ką dabar kalbėjo
me. Yra žiedai, kuriems trūksta lygiai vy
rukų kaip ir motės; pas vienus randasi vy
rukai, pas kitus — motės. Tokie žiedai, jei
gu jie yra laikomi per toli viens nuo kito, pa
silieka bergždžiais, vaisiaus neišduoda. Bet 
kartais aut to paties augalo, kaip autai ant 
beržo, maino, dynoetc., atsiranda abeji žio
dai, tai yra žiedai su vyrukais ir žiedai na 
motėms. Vienog tokie žiedai nekartą anga 

ir ant skirtingų medžitĮ, 
kaip antai atsitinka na 
kanapėmis, apvyniaio, 
gluosniais ir kitavai*. 
Jeigu tie augalai būna 
per toli viens nuo kito, 
jie niekuomet neišdoo- 
da vaisiaus. Antai ten 
pavandenyj auga ba- 
biliopiškasis gluosnis 
(pv. 24). Jis yra par
gabentas iš Azijos. Jo 
žiedai turi tiktai motes, 
todėl musų krašte da 
niekas nematė jo sėk

lų; visi tokios rųšies medžiai, kurie puošia 
musų sodus, užauga iš pasodinamų šakų arba 
ūgių ir leidžia žiedus su bergždžioms užmaz- 
goms.

10. Sėklos. Dabar sugrįžkime vėl prie 
musų kriaušės žiedo arba tikriaus sakant, prie 
jo vaisiaus. Kriaušėje randasi grūdeliai ar
ba sėklos, iš kurių, jeigu jas pasėsime, irintge r 
kriaušių medžiai tokie pat, ant katrų tos sėklos 
radosi. Prisižiūrėkime tai sėklai arčiau. Pir
miausiai mes atrandame jos apsiauialų arba 
žievę, o apačioj tikrąją sėklą. Bet kriau
šės sėkla yra per maža,todėl sunku mums pa
tėmyti visas jos ypatybes; užtai paimkime 
ant ištirinėjimo migdalų sėklą, kuri yra daug 
didesnė.

Nuplėšę jos žievę, mes tuojau patėmija
me dvi mėsingas dalis (pv. 25, C, C'), kurios 
turi priimną skonį ir pripildo beveik visą 
migdalo vidurį. Tas mėsingas dalis mes va
diname sėklų skiltimis, o botanikai praminė 
jas kotyledonais. Aš ne labai m ėgi u vartoti 
čia tokius nepaprastus, nesuprantamus grai
kiškus žodžius, bet be jų kartais yra sunka 
apsieiti.

Pv. 24 Europos ir Amerikos 
btMbtfitiiiufjū fftttomu turi 
iiedus tik su motoms. Augan
ti Azijoj tos atmainos gluos
niai žieduose turi lik vyrukus.

Pv. 25. C, C', uiigdalo sėklos Pv. 26. C. C*, kstytedonai. R 
kiltys, s vadi n" mos kotyUtU- iakniukė. G, sėklos daifnu- 
mm. G.yra mažytis augalėlis.

Štai aš atsargiai tas skiltis arba kotyle- 
donus perskyriau. Ar jus dadar patėmijui© 
pas sėklos smailgalį tą mažą bumburėli 
G. Prisižiūrėkite jam arčiau. Yra tai mb»- 
žutėlis augalas. Man rodos jus gana aišk ai 
galite patėmyti smulkią šakniukę (pv. 26, R), 
mažutį stemberiuką T, o ant jo viršūnės la
bai smulkų bumburėlį. Ar žinote, ■ kam yta 
reikalingi tiedu kotyledonai C, C’. Yra tai 
augalo pirmutiniai du lapeliai. • Jeigu me© 
tą mažą migdalo vaisių pasodinsime į žemę, 
tai iš tos šakniu kės arba gislelės R pasidarys 
tikra augalo šaknis T, o iš sėklos daigo G iš
augs pate augalas. Kaslink tų kotyledonų, 
tai jų istorija yra tftbiau sudėtina, todėl mes 
jų apšnekėjimą atidėsime ant kito sykio, 
kada kalbėsime apie dygimų.

II. Paimu medžių sudėjimas.
11. Iki Šiol mes gana plačiai kalbėjome 

apie musų kriaušių medį ir jo vaisių. Dabar 
pereisime prie ištirinėjimo visai kitokio® rų- 
šies medžių, kurie labai skiriasi nuo mošų 
kriaušių. Taigi šnekėsime dabar apie pal
mes. Bėda tik, kad tas medis musų Lietu
voje ir visuose šiauriniuose kraštuose neauga 
ir tik kai-kuriuose šiltnamiuose galime jį 
pamatyti. Jo augimui būtinai yra reika
linga augšta temperatūra, apie 60“ F., užtai, 

(Toliaua boa.)



LIETUVA
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Pavasarinis Atidarymas.
Didelis Iszrodis Nauju Tavoru ir 

Didelio Pigumo. iii
Klausk A. Szilingio, Dovanos prie $10

lietnisilo pardavėjo No, U
Purvuoti Celkiai.

Granitai, whipcordai, cheviotai. 
▼oiliai, melrose audimai, mohairai, 
seržai, henrietui, ir rašaluoti ceiklai, 

r nauju plynu parvu. didele anaztis 
ant pasirinkimo, papras- M fh 
tas 75c. galvokas, už jar-^talIA

;■ Nauji voiDai. lanedowuai. gurbeti 
1 audimai, mdmiė audimai, smilkiniai 
i crepe de cbine, szilkiniai bei vilno- 
I niai euaminai, rašaluoti granitai, li- 
’ krai vilnoniai pruneliai. vteu nauju 

$1.00
| Juodi Celkiai
j Vieno vilnono batistai, granitai, al- 
* ba trasas i, mohairai. m ei rose audimai, 
I cheviotai, whipcordaihen-M^te 
j neitai audraseržiai, pa-ftal 
i prastas 75c gatunkas, 
» jarda........... . ...........................

, Importuoti crepe audimai, melro- 
| sai, peaų desoles, drapde almai, szil- 
: kiniai warp> crepe de chine, ettami- 
: nai. praucuziszki poplinai, mobafYai 
| venetian, broadclothai ir pruneliai, 
: puikus ceiklai po 31 50. ypatingai per 

l SM-.““. || QQ 
| Salikai.
i Vieno vilnono challiai, szilkais 
į br u kąsneli, visų nauju pavasariniu 
’ spalvų, vien lik plyni,
I 98 gatunkas, už jarda... . Mm

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

liam pasirinkime pas mus Visus daiktus ilsiunilame I visus Amerikos miestus ir 
miestelius tavo kaltais. Mus prakiš visada mažesnis ant 25% už kitų. Toip-gl dM 
Iuodottnų Draugysčių padirbame ženklelius, (Špilkas) poMtls Ir tt. darbų atliekam 
greitai Ir gražiai. Kiekvienam prislua*iam D Y KAI mus didelį KATALIOGA M 134 pus-

pačto kaitų. Adresuokite teip:

* DAMIJONAITIS & CO.,
3111 80. IIAL8TED 8T.» CHICAGO, 1LL.

Mano aptiekoje randsmi GERIAV81 LIKTUVI8ZKI DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingas ir užsisenejusiss ilgas

P-RAS KAZlMiGRAS BUTKOVJCZIA

pirkiniu
Moteriszkos Jakėa, naujos bekaluie- 

rines bliuzjakes, puikiai graznintos 
szilkmems pynelems. naujoms mai- 
szetoms rankovėms, pamuštos perdetn 
gerai padarytos.
vertos 36.00,

Moteriszkos pelerinos, tikrai vilnoniu 
clay worstedu szniuruoto ar rasztuoto 
szilko ir broadclotho: plynai ar rasa- 
tiszkai graznintos szilkmems juoste
lėms ir mezginiais m 
gerai pamusztos.vi U* W 
šokiu ilgiu, vertesBfh > > *, B-B 
38.50, tiktai............."

Karpetai, Megztines Kortinei 
ir Baldai. f

Rasztuoti brusaeliniai ruiminiaikmi- 
rai, didumo 9 per IO< pėdu su inaus- 
tatavilnoniais k rasi tai s iss virrzaus, 
apstingu parvu, A d d "Y MM,,’'w $11.75

Rasztuoti brusaeliniai ruimin'.ai 
kaurai, didumo 9 per 12 pėdu, pada
ryti iss geriausiu brusselintu karpei u 
ir dataikytu Jtrasztu. saitas kauras tu
rėtu -atneszti ^ta / A asm m$14.75

Rašaluoti taffetai.vienoszilko. viso
kiu parvu. dryžiniu ir rasztu. tinkanti' 
ant gražiu jakucziu, pa-W M 
prastas 31.50gatunkas. už* M ■tad* 
jarda...................................... f

Tikros madoj* kloakų ir siutu 
skyriuje.

Moteriszki siutai rieuo vilnono ve- 
netian ir broadclotho. padaryti su be- 
kalnrerinems bliuzinems jakems, 
grazninti antpetinemis palerinomis, 
ir szilkiniais apvadais, sijonai naujos 
ripulines mados,graz-^ta ■■
ninti vienokiai su ja-ąPą£ ■ fta 
ke. visokiu parvu, Į
▼ertes 315 00............. ..

Moteriszki iszefginiai sijonai, gero 
vilnonio venetian ir kriauczitzko ser
žo su nauja ripuliuota apaezia, pui
kiai grazninti trimi^ta/ta 
eilems satyniniu ąt"M 
apvadu, gero <iar-an^t^JQ 
bo, 35.00 vertes.~

Brusaeliniai karpetai. grynai vilno
nis viražus, stori metmenys, szi- 
to meto mados, labai dt 
delis yvairumas, vertes mm Lm M 
75c., už Jarda, po........... . ..

Susiuvami, isztiesiami ir iszkloja- 
mi dykai.

Mėgsti ne* kortinoa, baltos parves, 
3j yardu ilgio, pilno Ą 
plo'czio. vertes 32 00.1^ I fm I I 
per szi iszpardavim* ųA |

Lazda ir prietaisos dykai.

Mėgsti nes kortines yardu ilgas* 
paežio vėliausio padarymo, puikus 
rasztai ir milžinisz-^|a ^ta 30 4^ 
kas yvairumas. po-RF 9 fta I

įsitraukiamas stalas, 6 pėdu ilges, 
padarytas isz kiot-jta / MM 
medžio, gerai poli-ĮĄ^ n /ta I 1 
turuota*. įht -.z n a aO "T.*l 11 
uzpardavima........ ▼

Sofos apmusztos /ta m 
geriausiu velouru. U* ta III I 
pilnas ilgis ir plotisB

Geležines lovos, stori azuleliai, mi
singiniai antgal'ai, visokiu didumu ir 
dažu, vertes 35 00 ^ta /ta /ta /ta$3.00

Drabužiu skyrius.
Vyriszkos skrybėlės kietos ar mink- 

sztos, visokiu populiarisz-/ta/m 
ku parvu ir formų randa-MM LB M 
mu ežia, skrybėlininku u
preke 31.50, musu preke..

Vaiku siutai su bruslotaia, tamsiai 
palšiu mainytu gelumbių, pamušui 
ir padaryti kaip ir kiekvienas 33.50 
siutas, dydžiai iki 14 jta/ /ta#ta 
mettr, panedelyj |

Jaunu vaikinu siutai iki 19 metu 
penki u y vairiu pa r /m / m 
vu. taipgi melynosU* J
Ir juodos, verti 11 - s JĮ < J , > >
ktai35 00, po.........

Vyriszki gražus pavasariniai siutai 
lygus augsatesnio laipsnio sieli uo
liem*, daugelis parvu isz chevi- 
olu ir kassmiru, didelis yvairumas 
juodu ir mėlynu moraledu ir seržu, 
puikiai dirbti ir grazninti. visokiu rr- 
guliariazku didumu. A/ta
Metinis iszpardavi- II E fili

mM IUivU
Moterų aprėdytos skrybėlės, pada

rytos isz naujausios raaztines py neles 
ir szilkinto chiffono. gražiai aprėdytos 
minssztoms sailkinems Juostelėms, 
kvielkoms ir graznoms. Szitos skry
bėlės gaunamos,visokiose parvose ne
randamose kitur jta /ta MM 
už dviguba preke. U* r J Ufm 
ypatingai po

KLEIN BROS
J95-805 S? Halsted St_ ‘ i

Cor Canalport Avė. . I

•Ita: Tikra* Pa lango* 1 rvia* <ie,yu*ra*. A «•■,<• Brovė H*l**ma. g,dantį ko*o)l. alnlr* Ir pintie 
(•dm* AtaisiU nr rsaiykite li«Cuvi»skai nat adra*o: AHT1KKA MAGISTRO FORMACIJOJ

D. GlACZO,
4556 8. Ashland Avė. terp 45 Ir 46-tosul.

FOTOGRAFIJOS
Chicago, III

Mano fotografisska galerija Inlanyla su naujausiais issradimo apara
tais, kasstuojancsiais B700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
Ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo batui a ovaitaN- 
tvoju, o Jeigu kam nors mano darbas nesidabotu, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo vonelių fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem įiem ir kiliom. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisi ui.

J. P. RaNhlnNkaN, HetuvUzkas fotografas, 
3113 So. lorgiiSL, Ckicigo I1L 1 Moku;io« lietiTiszkos bmycilos.

Linksma bus tavo namuose,
>u*a Hoan M vate

■tyb**. O»llg ilBTO DOL. HSTt V*DMO«*L 
Kkkvisau gali ant > rrajyil Bok»h> netvk- 
kU. ir ■>***• vaiku n><>U* ant jograjyu Pir
kę* ji auMtyvy*! itgirdr* toboUa. Jbgrajtjs

iumUIu. JI lietom balina*

SUIDARD IFG. CO., 29 Beeinu SL, P. 0. Box 1179, Bei York. Dept. 9.

•
 Dykai pri- 

aiuBime 
kotnam aut 

! pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietu viszka 
katalioga, 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig
iu. Pasiskubinkite raižyti, nes szventes artinasi.

Adresuokite teip: 
Kelpsch t Co. U Centre St., Chicago, III 

8ucc. to KelpacM, Norriko dt Co.

LIETU H'IUJDAKTAKAN

Del visu naudos!
Lietuviu korporacija.

ptorporuota Washington, D. C. su ka
pitalu *50 000. Pardavinėja akcijas tik 
po310.00, o instojimas in ja 51 00.

Kam miela geresnis gyvenimas ir už- 
«sedy į imas centu pasiskubinkite, 
akcijos urnai pabrangs.

Netrukus bus Insteigta drabužiu 
tave iy kiekvienas prigulintis prie 
poracijos, turės gera nauda. — Ssi
poracija seniai buvo pageidaujama. Tai
gi naudokitės lietuviai isz progos kol to-

krau

kor

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

Lithuanian Corporation, ,
310 Bedford avė., -Brooklyn, N.Y.

Ar žinote lietuviai, 
kad isz Bostono ir aplinkiniu galite pas 
■mne gauti darbe ant farmu, plytny- 
csiose ir kitokiose vielose,*ypacz nese- 
■šai in krajaus atvažiavę. Auiszaukite 
pas mane:

tJoaeph Romeli,
4. N. Waahington St., Boston, Mase.

Aukos Vlsztallut.
(Surinktosant lietuviu vakarienes Wa- 

tsrbary, Conn. te prisi uostos per J. Ta-

K.J. Ysszinskat... 
Imlia Aviecziute.... 
Zamnas Bobina....,, 
Jrnrgto Bendorailis..
N. Kalėda......... ...>
Bevardis...........
O. Keneusi* ........
V. Alyut.. .............
811 v. Priceviczeį.... 
J ieva, Senkuviene... 
J. 8. Yeszinskas.........
Liud. Jenkeiėuuas .. 
Ponia Stacz tok lene .. 
V. Bagdanavieše........
Omą Peczkuriute ... 
Mare Bendoraictiute

Ant. Andriulaitis.........
Kan. V. R. Dilionis... 
Kvassinskiene .............
Danisevicziu vaikai... 
Katre Krikszcziuniute 
A. Kundrotą. ...ą. ... 
Teofilius Mikulskis... 
F. Sseronas ... .............
V. Mslinauckas......... ..
J. Danisevicze....... 

Fel. Balsinis....... ........

.1.00 

.0.25 

.1.00

.0.10 

.0.25 

.0.05 

.o.te 

.0.50 

.0 25 

.0.10 

.Q.10 
.0.25 
.0.35 
.0.10 
,0.10 
.0.05 
.0.05 
.0.50 
.0.10 
.5.01 
.0 08 
.0.01 
.0.10 
.0.05 
.0.05 
.0.10

.,0.10 
.010 
.0.10

' Sykiu 6.10 
Nuo baliaus pas Misplaini Thorp, 
ris..................................................................1.70

Buvo......... .8.42
Sykiu.......16.33

AakOM ant Kankintiniu.
K, E. Bertulis. 8. Omaha, Nebr.........0.25

Buvo...........419.06
Sykiu.... 419.31

AnkoM besiiuokinancziai jaunuo
menei.

“AUSZROS Ur-tes” tbndas.
Nuo prakalbu Dr. Želvienės 

Tomngton, Conn., prisiunstos per 
A. Stoczku....
K. E. Bertulis,

.................  2.30
8. Omaha, Nebr... .0.25 

Buvo... .284.96 
Sykiu....387.41

PiknlnkamM darias. Į A* I *■**" ***** *nr* a"‘ k“"*
Ant ateinanezio pavasario bus pareng M W

tas puikus pikninkams daržas, užimantis į turiu, akaudrjima nugara ar krySu^a/ po kruti 
10 lotu, visas elektra-apszviestas; didele ; ra. »ankama»at krutknr., »,aiginu* ir .kandiji 
szokiams platforma, ant kurios tilps 100 rri»inn»ku*,>. **nanu skaudriim*.
poru, dvejos supuoklžs, ciizaratand, bow- 
lingalleyir daugybe kitu zabovu. Isz 
v so Chicagos miesto galima privažiuo 
elevatorium arba 63 streetkariais už 5c 
Draugystes gali gauti savo pikninkams 
szi naria pigiau kaip visur. Atsiszauk- 
kitepas (34—4)

t Paul Karecka, 
758—123-d st., Weat Pullman, Iii.

► Igu biriu arkla naktyje sr nuauzlapmimul, 
tai tuojau* eikit arba ruaykit pa*

DR. b. m. ross.
KF.KTE MOS ROK ST.

MRRJA DOWIATT
Kauno <ub. Ssauliu pamišto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8tM Iki Ūtos ryto.

Teleiuuaa: C anai 78.
Telefonu galima tes kiekvieaoe 

aptiekoa.

AR NORI TIKROS TRAJANKOS?
Trijų devynertu).

Asz turiu tikra lietuviszka Trajanka 
pargabenta isz Europon. Jei netiki, tai 
pasiimk tik | svaro už 25c.. b kad pamė
ginsi tai ir daugiau pirksi ir savo drau
gams pasakysi.

Svaras kasztuojs 31. Sztominkai dsro 
ant Jos gera bizni. Adresuok:

W. ETKMAN,
Box 14. 8ta W. Brooklyn. N. Y.

Lietiiiszia Mesinyczia
Visada turiu didele krautuve visokio 

gatunko mesu: szviežios, ruki tos, džio
vintos, virtos ir žalios, tikru lietuviszku 
deszru, szviežiai skerstu kiaulių ir par- 
aziukn ir visokiu mesu kokiu kas 
Mano prekes pigesnes kaip visu, 
džiu ateiti ir persitikrinti.

Jonas Venckau.
307 W. 4-th St., 8. Boston, Haas.

nori. 
Mel-

Kalendoriai ant 1903 m.
Kalendorius spaudimas Peterburge..15c 
Naujausias ir geriausias kalendorius 

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

Pinigus siunskite ant adreso: 
A. OL8ZEV8KL 

924 33 rd 8t., Chicago, UL

SERGANTIEMS
Gvarantuolame pilna iszgydyma.

Pa*ekn>ingiau*ial gydau visokia* palieptas ! 
ir pavit*zine* liga*, kaip antai liga* ■širdie*, 
plauczlu. inkstu, pilvo, galvos akaudelimua, ! 
■ilpna atminti. dva*i*zka nusilpimą, Irtlaakaa 1 
silpnybes, szleivuma, sutinimą, veži, blyksile 
pas moteris, kraujavlma Ir tt., nervu ligas, po
dagra, reumatizmo dusinimą, parųlyžia ir tt. 
Rraszallnu gumba, gydau gimdymo Ilgas, vi
sokiu* ratinimus etc. Nervhzka* liga* gydau 
tu pagelta geriausiu eiektrtszku prietaisu.

I.ytiazlcu daliu lisaa 
iszgydau per ksluta dienu, kraujo ui- 

nuodyjimus, odo* liga*, lemens bėgimą, žaiz
da* gerkle j ir burnoj, nosy), aky: v ir ■ Stuyae, 
netekimo vyriSkumo, lycziu nusilpnėjimo ir tt. 
gydau kuopraekmingiausUl ir < ve ran
tuoju Pilna iaagydyma. Cbro* 
nisakoa ligos yra mano aaacia« 
llsakUmU. Gyvsidabrio nevartoju, Nuo
dugnu* iszegzamlnavimo* ligonio ir Jo iszgjr- 
dym**— tai yra mano priderkite.

DR. LANDĖS
Szpitollnl* *peciali«ta». 

132 E. 24-ts si., kampas Lsxington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo S ryto iki 8 vakare, Medellom*

in*A tikėjimo.
Szneku visokiose ka.toee. Turto praktika 

Letanon Bellevue Post Graduate Unlvenlty

iku ligll

randui konau jausi I n .trume n tai Ir etektrUlkna

kad neturi atsakam*? lo* pral 
Inatrumentu dėl atradimo lig.

Juon linksmai* Ir laimingai* ii 
koSnam duoda DYKAI. Ofisą

tikra

Uz dyka!
Kas prisiuns ssvo adresą, gaus auksine 

plunksna ir 5 tuzinus visokiu gatunku 
puikiausiu gromstomspopieru. reikia lik 
antpaczto k asz t u prisiunsti 31.00, Popie
rini dcleri možna siunsti pi asloje groma
to j e. O. Baronas, 143-23 rd sf.,8.8. PilU- 
burg. Pa.

DAILU IRCZYSTA YEIDA
_ turfl 1**9“ rartotJ J.l.a.

aiooo ruitifieit. ttiu

paafpeea*WA pA 
hHttlot eeezgstei

</«*■>« tureli n*u*. ana a. tto/v** at. cuoa^o, tu.

F.PBradchulis
Attomey and Coanselor it Ln.

į Chuntor of Commerci Bldg. Room 709.
■ 8. E. Corner LaSalle A Wsshington sU. 

CHICAGO, 1LL.
Telephone Main 3642.

W lėni n telis lietuvrys advokatas, baigęs 
mokslg jurisprudenciloscsion Amerikoj. 
Weda prowas kaip civrlliszkas teip ir 
kriminalisskas visuose suduota.
Rea. 168 W. 18th Cor. Union Bt.

Telephone Canal 484.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikėle isz Chicagos 
in Scranton, Pa, po ur,

421 Penu, ne., Scruton, Pl
Gydo visokias Ilga* b* (kyrtaus ir viską atlai

ko tvirtoje pa* lapt v)* Us tai lietuviai, korte 
tiktai relkalaala daktariuko* praeitos, teeul 
kreipiasi pra savo taotos daktara su karmom 
tavo prigimtoje kalboje gali *u*-oek*ti Ir gauti 
VtMfeta.

Lietuviai, norintieji* gaaU .pagelta per gro
tuota*. ias kita m įeita. ta*al pilnai sprraso tavo

NICHOL'8 IN'HALER sustabdo galwo* akaude-

>’WOO, p«m**lln*wu-
■lut paakins Ir slo- \\V\\xS
~ ---- vltasins Ir

larv raudonais. • Preke Be
i 8. Morgan St Chicago,III

Deimanto Elektrikos Kryžius
Ji* teipgl *adiaaa*M *<4-

talpti ramia* niaa fuuuMtU- 
U kltokig ligų.

re t k ta merk u į suprasiu rato.
Pwkt Mn kryktam UOS SI na 

tieso kaito* hnvtenytoee Valatiy* 
ir K*naik<x >»“• pati* a pakastu. 
Gvarantnvjam* kad Ate krytim yra 
geresniu vaisiu ut eiekttUka dlrr:

Ha pn ke
beliu dte-

. ■-•--“--j*-. iwi. uotottib* r-o.; -jasss.*’
THE DIAMOND ELECTRIC CRO88 CO

b 08 MILMAUKEE AVĖ., Dep’t 27; CHICAGO, ILL

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinom* tautteikotns ir baž

nytinėms Draugystėms lazdirba:-

Weliawa», Sxa

Kepure* ir dėl

Guodotmiem* Kunigams iatdir* 
A rauta*. Dalmati- 
Stula* irwi»u*baž- 

paredu*. Visokį dailią at- 
artistinkai in laiką.

Noredamo* guodotinos Dr tęs, 
arba guodotini Kunigai, kad Jura

darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suszslpti sawo tautetę, pawėskite ji tikrai 
lietuvaitiai, i

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St-, * Chicago, III.

■g S 5

AK SLENKA PLAUKAI? 
AK NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyli Ir praszaJintl il
gas, tegul kreipiasi prie Europeisske 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, p su kurio ro- 
da tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
paslgelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromataš adre
suokite teip:

J. M. Brundea Co.
Ne v York* A Brooklyn, U. S. A.

I Nunjas Apgarsinimas
TAUTIECZFJ LIETUVEI PAS SAVA.

Ass padidinau savo krautuve, kurioje 
galitegaui visao, kaipo tai: dziegoreliu. 
kokiu tik ant svieto randasi, lenciugeliu 
auksiniu, paauksuotu Ir sidabruotu, auk
siniu žiedu, szpilku, kompasu, koleziku. 
visokiu muzikallszku Instrumentu, ar
monikų ireilinderei dėl grajinamu ma- _ 
szinukiu Maszinukes dėl nuzymo gra
mui u- Monu knyga Ir visokios prietaiso* 
darymui sztuku. Istoriszkos knygos ko
kios tik randasi lietuviszkoj kalboj. Pui
kiu maldaknygių: dideliu ir mažu Ir vi- 1 
šokiu abrozeliu. Puikiu popiern groma- 
toms su pavinczevouems Ir kvieuoms 
Reikalaujanti kokiu nors daigiu prisius
ime užc marke ir gausite katalioga, ku
riame ra«ite apraazyma visu neigtu Ir Ju- 
prekes. Pas mane lavorsi geresni kaip 
visur. Adresuokite teip.

JO8 MATUTIS, 
112 Gr»nd St., Brooklyn, N.Y.

Ar žinote Lietuviai?
kad

JUOZAS CHASNA
užlaiko geriausia Saliuna visam E St. 
Izmia’e. kur galite gauti geriausio Alaus 
Degtines ir Cigaru pirmos kllaaos.

Telpgt eiunezia pinigus in visas dalis 
svieto, parduodi* szifkortee ant visu llnl*

AR SLENKA PLAUKAI
Jeigu teip. Ui pumegvk mu*u n*u]«i bzrasta gy

duole kuri l*zczy*tu galva nuo pleltkatiu, autvir- ______ r
tina pta> gnsiaknu. .uiaikyaiu slink ima, vieton m pigiai Ir greitai. Todėl kokiame rsl-

’S i !•>; LipuU >» P*. uoumi.
Ui (ugraiinainM pinigus* balta gyduole yra kaip i —------------------
de! vyra teip Ir dėl moterų. Preke Sl.oo tx>nka. | 
Galiter*’t«»n«tt t*-.-1.”’** dotera prastoj gromatoj i

J. CHA SNA, 
548 N. 3rd 81., E. SLLouis, UI.

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

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

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

PREKES P R I E I N A M 1 A U S I O S -
■ ■. —r-rs-s* J; - -;as-■■■ i i m i iiwiv3asdMMaNa>WMM— 1 " j r..r.'. .-, j

Vyrai M geiiartotosur tilpram nugarėm. tekstais. tkaztesfimari krautume. lyttUų ausiip^Hmų, skaudančiu auttoiapuimu, nakti
niai* aaHgtamto, ravtrrakutrait arka aetoiaviatais organai*. trotyjimas atmiaUes, rarv tiku mat. skaudėjimai kruturam. taksų lig*, 
plauti* pusiM, nvsratolimas Uspume. krituliai prietikis, iragaleHmas attikti tara pnderysčių. skzudėjimM galvot. kiaRtyUfittt H- 
raudiniai pnetmaMvimas. silpaumas. rnelankolųt. negeras kvapas. patrutyiimas apetito, puolimas pteukų, VISltlAI liGYOOMI.

Ona/*ii2lieskne lidnc* N**K«*«»tt”ki nubrrimaL otnuodyjlmau kraujo. Varicocelr, tisisz- 
dpcilja.ll jZAuj kai btzgjdooti. GreicaAautdaa iaaodjmaa dėl silpnu vyru.

Iii'Įmini VVrai nu^pninti per bjaurina papmcsitM ir persidirbi m a, Milpni ir nervbszki 1SZGY- 
JdUUI IJldl IX)Mj po T|KltA GVAKANC1JA, ARBA PINIGAI HL’GRAŽINTL

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGUIMUI.
Oįt*, valandom.

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

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

' f •

Ar turite 5 dolerius?
Jeigu teift tai ar norite juos begyje 

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

ilgio ant tukstanezio pa
didinti?

Senatorius J. M. JONĖS. isx OUe,
G. A. DIENHAM. prerideotis Americiū Pilice Čir Ce., 
A.B.NETTLETON. biTisis sekretorių skirto indo Šit. ValsL 
C.H. ALTON. įpintas pret rieti firmos Couo A LoiisMrg R. R. 
S. W. THOMPSON, išeitu Šit. YilsL skirto įrodo, 
U. J. McCRACKEN, prie Americin C1H Foudry Co.
W. R. EATON, iredaiiku Šit. ValsL skirto

yra tat direktoriai aukso kasyklų po vardu:

Columbia Gold Mini na Gomoanu
Toji kompanijt jrt itsihnti ir tiri rien mlUjoni dolerii kipltoto. Tiru minėti direktorių konim diodi progt

TAPSI DAk¥VIMINKCJ
tų aukse kasyklų pe vardu “COLUMBIA GOLD MINING COMPANY". Kasyklos atei randa Crippte C renk. Cotorads- To|i Žemes dalis per 

Aamrikes geologus tapo pripažinta tertatt daugiausiai aukso. — BSgyi paskutinių motų akd|oatortams

Viena akcija kasztuoja ss.oo.
Toji prekė parodo akcijos vertybę. Goriausiu paliudyjimu gali būti statistiški darodymai:

mai atradę.

Tyriftolimai gi TORHEY EATON, 74 Certtaed 31., New Yarit, parade 21,70 unc. sakas toesj Ir vertybę tose 3443.53

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

NURODYMAI.
Ypstet. pe kurių priežiūra tet knyklet atsiranda, visame kraite plačiai žinomos ir turi augžtas Suv. ValsL valdžios vietas.
Pravardes ir urėdai tų ypatų kiekvienam gali užtikrinti, kad be lekios abejones tų kasyklų dalyvininku galima pasilikti.
Kas dalyvininku bori tapti, privalė mažiausiai nors vienų už 35.00 akelių nusipirkti.

locnu paralu) prisius airi Ito adreso: COLUMBIA GOLD MINING COMPANY, 1135 Broadvvay, New York.
Pirmiau piningu praszom nesiunstl.

Columbia Gold Mining Co 1135 Broadway, N
Guodotini ponai: ItNlfcB

At pasiraųs. mAMžiu man iiražyti (kiek) Kardai ir praVOrdi _ ...... ................
akcijų Columbia Gold Mining Company Miestai

vertos 15.00 (perkių dol.) Ir prisiųsti man 

oertifikatų. County State

Dykai! Dykai!
Kiekvienam, kurs prisius savo tikra ad
resą ir už 2c. marke, mes prisiusime dy
kai, Lietuvteska kniga, kurioj aisskiai 
iszguldinta, kaip iszslgydint nuo nervu 
ir virisskonusilpnėjimo, chroniszku Il
gu, galvoe,krutlnes. strėnų,plaucsiu.szir- 
dies ir viduriu skaudėjimo. Reumatis- 
mo. szalcsio, kosulio, dusulio, drebejimo 
ranku Ir kojų, szaltu daliu kūno, puoli

mo plauku, smirdanesio kvapo, puesku, 
karpu, nusideginimo, insipjovimo.ssun- 
vocsiu, kaip atsipratyt nuo girtavimo, 
rukimo, kaip iszsigidyt nuo niežulio ir 
užsikreesiamu ligų. Taipgi daugelio 
naudingu dalyku dėl moterų. Raszykit 
lietuylsskai, lenkiukai arba anglisskai.

Adresuok teip:

PEOPLE8 8PBCIALTY H0U8E, 
851 8.Ashland avė., ChicsųfoJH.

VYKAl AK ŽINOTE?
Ksd asz stidariau nauja lietuviuką 

karesema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gėrymai, 
geriausi cigarai, ualcziausiaš ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
(Šviesiausia ir didžiausia Lietuvisika Sa
le de) mitingu, veseliju. balių ir kitokiu 
puilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę iu kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Nalakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO. 

Tai. Root 21.

UILLE’S FOTOGRAFAS,
34SS S. Bateted St.

$2.00

Dr. RICHTERO

“ANKER"<Min*> 
PAIN EKPE1.LER.

Rbtumatizmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudojlmo ir tl 

ir wlroJtia J2A«am»tžoAv 
«kaadsi/Xaita

u Mta ir 50c. aptiekoriirs arda par
L F. AL Rkkter & Co., i
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