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Metas XI

Politiszkos žinios.
—o—- 

Amerika.
Prezidentas Roosevelt važi- ' 

nėja tyliau po vakarinius Su
vienytų Valstijų štetus. Vi
sur. net Oregono štete, pri- 

' ima ’ prezidentą kaipo kokį , 
tautos getadėjų, suteikusį jai 
laimę, gerovę ir ramybę: to- ( 
kiu geradėju pastoti prezi- ( 
dentas ištikro ne turėjo nė 

, progos, kadangi jo politika 
buvo tik pertęsimu tos, kokių 
vedė McKinley; jų vedė ne 
prezidentas,bet jo ministeriai 
ir įtekmingi įx4itikieriai, ku
rie net ne visada prezidentui 
daleido daryti, kų jie nori, o 
iš pradžių cenzūravo net jo 
kalbas. Svarbiausiu prižadė
jimu prezidento Rooae velto 
buvo prižadėjimas suvaldyti 
trustuks bet to jis ne padarė, 
priešingai, jam prezidentau
jant trustai dar labiau įsi
viešpatavo, įgavo dar didesnę 
galybę, todėl prezidentas ir 

: jo drangai ne drysia jų užka
binti įr,turbut, nė neišdrys, 
kadangi juo tolia u. juo labiau 
trustai drutinaei. Jeigu juos 
kada ir suvaldys, tai ne pre
zidentas Roosevelt, bet pati 
tauta. Kad atkreipti tautos 
atidų nuo klausymo trustų, 
prezidentas nurodo jai savo 
kalbose ant kito klausymo, 
apie kurį tauta privalo rupin- 
tiesi: savo kalbose jis nuola- 
tai nurodo, kad Amerika turi 
turėti tvirta kariškų laivynę. 
Kam ji tautai reikalingai 
Jeigu Amerika nori pasiga- 
nėdinti tuom, kų turi, ne 
rengti užpuolimų ant silpnų, 
jai susidedanti iš daugelio 
brangiai .{kaštuojančių laivų 
kariška laivynė ne reikalinga 
net karėj, kadangi priešus ir 
karėj pergalės ne laivynė,bet 
žemės kariumenė. Juk net 
karėj su Išpanija pergalę 
Amerikai suteikė ne laivynė, 
kuri ištikro ne daug nuveikė: 
Dewey Mani lies porte pa 
skandino medinius, su se
noms kanuolėms ispaniškus

• • laivus.o SchleyKubos pakran 
tėse rods į askandino jau ge
resnius laivus, bet į mūšį jis 
stūmė daug daugiau laivų, 
negu jų turėjo išpaniškas ad
mirolas Cervera. Jeigu Ispa
nija likosi pergalėta, tai ne 

. dėl geresnės Amerikos laivy
nės tik todėl, kad neturėda
ma piuįgų, ne galėjo ilgiau 
karę vesti; taigi Išpanijų per
galėjo ne tiek amerikonai, 
kiek stoka pinįgų, be kurių 
ne galima dabar karių vesti. 
Ant atsigynimo nuo svetimų 
užpuolimo Amerika pakakti
nai drūta, kadangi laivais iš 
Europos ne daug į Amerikų 
galima kareivių atgabenti, 
ant neįsileidimo užpuolikų 
pakanka Amerikos žemės ka
riumenė; kaimynai visi silp
ni, niekš iš jų ne užpuls ant 
Suvienytų Valstijų. Jeigu 
todėl prezidentas Roosevelt 
nuolatai savo kalbose nuro- 

’ ^do. kad Amerika turi turėti 
drūtesnę laivynę, tai tuom 
parodo, kad jis nori pasinau
doti iš silpnumo kaimynų ir 
platinti Suvienytų Valstijų 
rubežius kaštais silpnesnių 
ne turinčių tvirtos laivynės 
tautų. Kam gi kitam reika
linga drūta laivynė? Jeigu 
ji bus ir dešimtį kartų -tvir
tesnė, tai juk visgi ne atsto
vės prieš susijungusias dide- 
ses Europos tautas, kurių lai
vynės tvirtesnės, o prie tokių 
priguli ne vien Anglija, bet 
teiposgi Prancūzija, kaip ir 
Maskolija. Drutinimas lai
vynės kaštuoja daug pinįgų, 
o naudos mažai atgabena; ji 
reikalinga Amerikai ne ant 
atsigynimo, bet ant užpuoli-

I

mo aut silpnesnių; ant atsi
gynimo geriau patarnaus že
mės karuimenė ir jos, ant ap
gynimo krautų pakanka ir 
dabar, ypač kad visi kaimy
nai silpni ir jų užpuolimo nė
ra kų bijotiesi. Kol Ameri
ka ne užėmė Porto Rico, Ha- 
vai ir Filipinų salų, jai ne 
reikėjo nė drūtos lai v y nes, nė 
daug kareivių. Dabar prezi
dentas n uotą tai kalba apie 
neatbūtinų reikalų tvirtos ka
riškos laivynės, o po karei su 
Išpaniją skaitlius laikomų 
po ginklu kareivių pasidvi- 
gubino, ne skaitant atskirų 
štetų milicijos. Europoj lai
kymas kareivių kaštuoja kur 
kas mažiau, kadangi ten ka- 
riti menė yra taųtišk i, joje 
tarnystų turi atlikti kiekvie
nas jaunas vyriškis, Ameri
koj kareiviai yra į>asamdyti, 
o pigiai juk nieks nenori pa
sisamdyti, į kariumenę eina 
tik tie, kurie dirbti ne nor; 
tas yra ir su jurininkais ka
riškos laivynės. Todėl užlai
kymas laivynės ir 50000 ka
reivių Amerikai kaštuoja 
daugiau negu ne vienai iš 
Europos didžiųjų viešpatys
čių, laikančių po ginklu 10 
kartų daugiau kareivių ir tu
rinčių dusyk daugiau kariš
kų laivų,negu jų turi Ameri-

parodymui, kad palaikymas 
Mandiurijos Maskolijos ran
kose yra reikalingas!

Maskoliai įsiveržė į Korėjų 
ir užėmė visų Yongampho ap
skritį. Korėjos randas ir Ja
ponija protestuoja prieš tokį 
pasielgimų, bet maskoliai ant 
protestų ne paiso, laiko užėmę 
visų tų apskritį ir iš jo geru 
ne pasitrauks, kaip ne pasi
trauks ir iš Mandžurijoe. Da
bar Maskolija išsiuntė į Mon- 
golijų neva moksliškų karei
viškų expedicijų ant tirinėji- 
mų. Tų maskoliškas raudas 
daro, jeigu nori griebti kokį 
naujų kraštų. Tokia neva 
moksliška expedicija pirma 
parengia dirvų, surenka ran
dui reikalingas informacijas, 
o tas jau paskui griebia arba 
visų toki expedicijos ištirtų 
kraštų, arba geriausių jo dalp 
Paskui tokius neva t iri neto- 
jus eina, ankščiau, ar vėliau, 
maskoliški kareiviai.

'Paskutiniai maištai prieš 
žydus Kišineve yradeda ati
darinėti akis kitų kraštų ir 
parodo jiems Maskolijų, jos 
carų ir randų tikroj šviesoj, 
ne teip kaip pats randas nori 
savę jierstatyti. Visas svietas 
dabar pamatė, ką verti caro 
manifestai pripažinanti neva 
laisvę tikėjimo kiekvienam 
žmogui; tuom tarpu teip nė
ra, caro manifestų nieks ne 
pildo. Juk Kišeneve žydus 
mušė krikščionys todėl, kad 
žydai išpažįsta kitokį tikėji
mų ir randas mušamų ne gy-

prikimšti suareštuotų ir lau
kiančių sūdo. Maištai trau
kiami toliau, magyariški urė
dai su alavais elgiasi kuo žiau
riausiai.

Skriaudžiami Dalmatijos ir 
K rainom alavai išsiuntė į 
Vindoboną.pas ciecorių Pran
ciškų Juozapų, pokario val
džia yra teip Austrija kaip ir 
Vengrija, deputacijas prašyti 
jo |sikišimo ir išgelbėjimo 
magyarų skriaudžiamų slavų, 
bet Austrijos ministerių pirui- 
sėdim neprileido deputacijos 
prie ciecoriaus, reikalavo,kad 
jam išsakytų, ko reikalauja, 
bet deputacija atsisakė tą 
padaryti, todėl sugrįžo atgal, 
nieko ne padariusi. Cleco- 
rius apdovanojo ordenu K rai
nos administratorių, bauą 
Hedervary, didžiausių slavų 
priešų.

Pietinėse Austrijos provin
cijose užgimė nesutikimai 
vokiečių su italijonais. da 
gal teiposgi užgimti maištai.

Isz Lietuvos.

Pereitų sanvaitę ant Filipi
nų salų teiposgi netruko su
sirėmimų n,u pasikeleliais, ku
rie vietoj išnykti ir pasiduoti 
ameri konams, prieši naši j iems 
teip ilgai, norą antjų UUgąz-lų&^JTaigi randas pritarė žy-
dinimo amerikoniški oficierai 
nesisaugoja ne pritinkančių 
civilizuotiems kareiviams 
žiaurumu. Tie žiaurumai 
vienog tik padidina skaitlių 
pritariančių pasikėlimui,mei
lės ir užsitikėjimo niekada ne 
gimdo. Matyt to nė ne gei
džia amerikonai. Todėl maiš
tai, turbut, dar ne greitai pa
siliaus ant Filipinų salų.

Apart pasikėlėlių. ameri
konai ant Filipinų daug turi 
vargo su zokoninkais. Rods 
nutarta zokor.’nkams prigu
linčias žemes nupirkti; popie
žius prisakė tas žemes par
duoti Amerikos randui, bet 
zokoninkai jas pardavė ne
va privatiškoms kompani
joms. bet akcijų daugumų 
turi zokoninkai; taigi zokonų 
žemės visgi priguli zokopin- 
kams.

Maskolija.
Maskolija po senovei laiko 

Mandžurijų ir iš jos ne misli- 
ja pasitraukti geru; vilioja 
kitus kraštus, kad ne stabdys 
svųjimos prekystes Mandžu- 
rijoj, bet priešinasi, • jeigu 
Chinų randas nori išpildyti 
Amerikos reikalavimų atida
ryti jos prekystai tris naujus 
portus Mandžurijoj ir dėl 
pasipriešinimo Maskolijos, 
Chinai ne drysta Amerikos 
reikalavimus išpildyti. Apie 
pasitraukimų iš Mandžurijoe 
maskoliai jau dabar visai ne 
kalba. Protestai tiek pada
rė, kad maskoliška kariume- 
nė pasitraukė iš tų apskričių, 
kur eina daugiausiai ameri
koniškų karavanų su ta vorais. 
Toj vietoj atsirado plėšikai, 
kurie išplėšė daug karavanų. 
Taigi čia aišku, kad masko
liški jenerolai susižinoję su 
Mandžurijos plėšikais ir jei
gu prireikia, tankiai iš pa- 
gelbos plėšikų pasinaudoja. 
Kadangi nėra kitokio budo 
apsaugoti amerikoniškus pre
kėj us nuo plėšikų, kadangi 
amerikoniškų kareivių juk 
ne įleis maskoliai, svetimi 
konsuliai * priversti prašyti 
maskolių grįžti atgal į jų ap
leistus apskričius. Mat kokio 
budo pertikrinimo griebiasi

Balkanų pussalis.
Nesutikimai, kokie buvo 

užgimę terp Bulgarijos ir 
Turkijos, dyla, kadangi mat 
didesės Europos viešpatystės 
ne daleido Turkijai pradėti 
karę ant nubaudimo Bulgari
jos.

Maištininkai Macedonijoj 
laikosi gana tvirtai. Nors 
Turkija sutraukė į Maoedo- 
nijų gana dideles įjajiegas, 
bet joms pasikelelių iki šiol 
ne pasisekė išgaudyti. Salo
ti i ko j rado pakastas minas po

dų mušėjams ir mušimas bu- YbnsūITatais einančių 
vo parengtas su rando žinia, 
naikinanti žydų turtus už
mušėjai žinojo, kad už užmu
šimų žydo jų ne baus.

Vengrija.
Nežmoniškai mongoliškų 

magyarų spaudžiami kitokios 
kilmės Vengrijos gyventojai 
bando pasipriešinti savo pri
spaudėjams. Prispaudime 
slavų magyarai ne kartų į>er- 
eina net maskolius. Kadan
gi magyarai nesidaugina. ir 
teip jų nėra nė pusės Vengri
jos gyventojų, tai jie stengia
si savo tautystės sųnarių 
skaitlių padauginti, verždami 
slavų ir rumunų mažus vai
kus. duoda juos ant užaugi- 
nimo į grynai magyariškus 
kaimus, kur.suprantama. kad 
slavų vaikai pastoja magya- 
rais. Pasimirus abiemdviem 
tėvam, nors yra kiti giminės, 
randas paima pasilikusius 
vaikus, jeigu jie maži ir žino
ma. užaugina kaipo magya- 
rus. Nors magyarų Vengri
joj nėra nė pusės gyventojų, 
bet visuose urėduose viešpa
tauja magyariška kalba, mo
kyklos visos magyariškos. 
Visi nuo gyventojų surinki
mai eina vien ant palaikymo, 
ant naudos magyarų ir magy- 
jftrystės. Ne įstabu, jeigu pa
sikėlus tautiškam supratimui 
terp slavų, jie bando pasi
priešinti valdantiems visų 
kraštų ir išnaudojantiems ne 
magyariškos kilmės tautos 
magyarams, gaila vien, kad 
nėra susipratimo ir vienybės 
terp ne magyarų. Pirmiau
siai pasikėlė kaimų gyvento
jai Krainoj, slavai; kiti teip- 
jau nųigyarų prispausti, kaip 
antai: rumunai, slovakai, vo
kiečiai tyli ir žiuri, kas bus 
toliau Krainoj; vien dalmati- 
niečiai pritaria Krainos pasi
kėlimui, o vokiečiai net nori 
susitarti su magyarais ant 
dar didesnio prispaudimo 
slavų. Susirėmimuose kai
miečių su kariumene daug 
žmonių likosi užmuštų, ne 
mažai į nelaisvę paimtų su
šaudė ant nusprendimo ka
riško sūdo. Kalėjimai pilni

vien, Maskolijos ir Prancūzi
jos. Maištininkai tiesiog ap
kaltina maskoliškus konsu- 
lius, buk jie, į»ažadėjimais 
Maskolijos į»agelbos. įtagim- 
dė bulgarų ĮiasiKėlimų, o ka
da jie pasikėlė, su visu Juos 
maskoliai apeido. Maskoli
ja papratusi tų daryti, jeigu 
tik mato, kad iš kraujo*pra- 
liejimų gal ką į>elnyti. Su
sirėmimai turkiškos kariume- 
nės su jiasikėlėliais nuolatai 
atsitinka ir tai gana dideli, 
kuriuose ant mūšio lauko 
krinta po 100 ir daugiau žmo
nių.

Užėmus turkams Ipeką, 
prie veržimo kurio net keli 
šimtai albaniečių likosi už
muštų, dalis albaniečių nu
sprendė išsiduoti ant sulta- 
no malonės, pasitikėdami, kad 
jis ne baus pasiduodančių. 
Daug albaniečių vadovų su
areštavo ir išsiuntė į Kon
stantinopoliu. Dalia vienog 
ir tai, kaip sako, didesnė, pa
sislėpė į kalnus ir toliau prie
šinasi turkams.

Užkilo maištai iš naujo Ar
mėnijoj, Azijatiškoj Turki
joj; maištų dar nėra dabar tik 
Palestinoj ir Mezopotamijoj; 
teip jų apimta veik visa Tur
kija.

Aftrtka.
Galo maištų Morokko vieš

patystėj dar ne matyt ir vis
gi nieks ne gal įspėti, kas pa
ims viršų ir kas pasiliks |o 
krašto valdonu. Mūšiuose 
vienų kartų sultano kariume
nę sumuša pasikeleliai; kituo
se susirėmimuose būva atbu
lai. Tokiu budu karė čia ga
li užsitraukti ant ilgo laiko.

Kadangi anglijonams ne 
pasisekė suvaldyti Pasiutusį 
Muilų, tai jie nuo tolesnės 
karės tuom tarpu atsisakė 
pats, bet prikalbėjo Abisini
jos valdonų Meuelikų, kad tas 
apsiimtų, dykai, ar už kokių 
dovanų,suvaldyti Muilų. 
Iš tikro Abisinijos valdonui 
tas, rodosi, sekasi geriau ne
gu anglijonams. Menelik iš* 
siuntė į Mulloo valdomų kraš
tų savo kariumenės dalį. Pir
mame susirėmime Mullos pa- 
jiegos likosi abisiniečių su
muštos, nužudė net 2000 už
muštų ir pašautų ir priverstos 
tapo bėgtt į ne prieinamus 
dėl stokos vandens tirus.

Inz Vilniaus.
Maskoliška žemdarbystės 

ministerija apdirbo projektų 
koliunizavimo randui prigu
linčių žemės plotų Lietuvoj. 
Žinoma, ministerija savo pro
jekte, kurs dar ne užtvirtin
tas viešj>atystės rodes, nori į 
Lietuvų partraukti kuo dau
giausiai maskolių kolionistų. 
Apie niekų daugiau maskoliš
ki ministeriai nesirūpina, 
kaip apie maskolinimų ne 
maskoliškų Maskolijos dalių. 
Noįs ne maskoliai, netekę že
mės ir badu dvėstų.ne gauda
mi niekur darbo, apie jiageri- 
nimą jų būvio randas nepasl- 
rupįs, nuo ne maskolių jis 
vien aukų reikalauja, bet už 
jas niekuom ne atlygina.

Nuo 10 d. gegužio Vilniuje 
pradėjo, miesto teatre, per- 
statinėti oįieras. Operos tru
pa atkako iš Peterburgo. Per 
trįs paskutinius metus Vil
niuje operos trupos ne buvo, 
pirma gi būdavo kas metų 
per pusę sezono.

Vilniuje yra parengta am- 
buliatorija akims sergan
tiems, kur ligoniai serganti 
akims turi dykai daktarų spe
cialistų pagelbą. Pereituose 
metuose į ambuliatorijų krei
pėsi 1202 akims serganti var
guoliai.

Vilniaus Blaivystės komi
tetas rengia mažai ajišvies- 

Itiems gyventojams teatrų. 
Teatras tilps cirko trioboj, 
kuri bus atsakančiai perdirb
ta. Tame tea bus po 6 
perstatymus kas nvaitę. 
Prekės mažos, kad ir varguo
liai bent kada nekada galėtų 
teatrų lankyti: pigiausios sė
dynės bus jame po 10 kap-, o 
brangiausios pb 1 rublį. Dau
giausiai bus lošiami veikalai 
maskoliškų dramatiškų rašti
ninkų.

Vilniuje Uršulė 1-aputienė 
suareštavo ūkininkų Meiša- 
golos valsčiaus. Subočų. Mat 
ji patėmijo pas tų ūkininkų 
arklį, kurį du metai atgal 
vagiliai pavogė jos tėvui Jur
kevičiui, gyvenančiam kaime 
Poskiškiuose, Kauno guber
nijoj. Saboč tvirtina, kad 
arklį pirko ant jomarko; jei
gu teip, tai Jį turėjo pirkti 
nuo arkliavagių.

11d. gegužio šių metų I 
Vilniaus vyriška gimnazija 
apvaikščiojo 100 metines su
kaktuves nuo jos užsidėjimo.

Vilniuje yra išviso net 8 
muzikališkos draugystės ir 
užsiimančios praplatinimu 
muzikos. Vilniaus muzika- 
liškų mokyklų lanko 40 jaunų 
Vaikinų ir merginų.

Iš Vilniaus gub.
Šlakuotos Šiltinės nesiliauja 

siautusios Vilniaus guberni
joj; smarkiausiai jos siaučia 
Lydos ir Ašmenų paviečiuo- 
se. Per sanvaitę nuo 22—29 
d. balandžio Ašmenų pavie- 
tyj šlakuotoms šiltinėms ap
sirgo 271, Lydos 126 žmonės. 
Kituose paviečiuose šlakuo
tos šiltinės siaučia silpniau, 
bet užtai smarkiau siaučia 
pilvinės šiltinės. Disnos pav. 
pilvinėms šiltinėms sergančių 
buvo 81, Šventėnų 75, Vil
niaus 56, Trakų 47,Lydos 42. 
Daugiausiai žmonių miršta 
Disnos pav. Mieste Vilniu
je teiposgi daugiausiai žmo
nių serga šlakuotoms šilti
nėms.

Elzbieta ištekėjo už Macoto 
iš meilės. Kada vienog vy
rui reikėjo atbūti kareiviškų 
tarnystų, jauna Elzbieta, j>a- 
silikusi viena, susipažino su 
vaikinais ir sugrįžęs vyras jau 
jai nepatiko, ji nuo jo pasi
traukė ir į tąsi samdė į dvarų. 
Kada pastojo nėščia, iš dvaro 
Jų prašalino. Kreipėsi prie 
tėvų, bet ir tie priimti ne 
norėjo. Ant galo atsišaukė 
prie vyro ir tas jų priėmė. 
Vienų kartų dirbančiam lau
ke vyrui ji atnešė užu uod i li
tus valgius, tas nuo nuodų 
pasimirė. Nuodintoja likosi 
suareštuota ir prisijtažino, ne 
mokėjo vien išreikšti prie
žasčių, kurių dėt nutiuodino 
vyrų. Už tai jų sūdąs nu
sprendė ant 8 metų prie sun
kių darbų į Siberijų. *(

Iš Ašmenų, Vilniaus gub.
Kaip merginos turi būt at

sargios. geriausiai parodo ši
tas atsitikimas. Neseniai at
kako čia iš Meletų 17 metų 
mergina K. ir apgyveno pas 
pažįstamus. Čia Ji susipaži
no su atvažiavusiu Iš Dina- 
burgo Jaunu vaikinų. Tas 
Jų prikalbėjp įiadaryti suger
tuves ir važiuoti į Dinabur- 
gų, kur galus aiadvestį. Mer
gina apie taį pranešė savo tė
vams ir tie šutiko. Ant Iš
skirto laiko tėvai merginos, 
ji pat i, nutny lėtinis ir jo se
suo iškeliavo į Dinabur- 
gų. kur apsistojo botelyj. 
Ant rytojaus sesuo jaunikio 
paprašė merginos paskolinti 
jai gerlauRiUF drabūthip. ka
dangi ji turinti atlankyti tur
tingus gimines; su ja; išėjo ir 
jaunikis ir daugiau jau ne 
sugrįžo. Tąsyk tik mergina 
pamatė, kad jaunikis! paėmė 
visus jos pinigus, kokius tik 
turėjo. Ji pranešė apie tai 
policijai, bet ir toje hieko ne 
surado. Mergina ant gyve
nimo persikėlė į Viliiių ir čia 
netikėtai ant ulyčios įiatiko 
teip ne gražiai pasielgusį jau
nikį ir jį suareštavoji Matyt 
merginos dar ne visai kvailos 
butą.

Iš Vileikos, Vilniaus gub.
2 d. gegužio apskričio sū

dąs perkratinėjo Čia ypatiškų 
provų. Apskųsta buvo 20 
metų pati ūkininko Macoto 
už nunuodinimų vyro. Jauna

Javni Lietuvoj.
Minsko gubernijęĮj žiemi

niai javai, dėl užstojusių 
anksti šalčių ųe sužėlė gerai, 
iš į>avasario išrodė reti; |>as- 
kui vienog, užstojus anksti 
pa vasariui, įiasitaisė ir dabar 
išrodo užganėdinančiai. Dar
bai prie sėjimo vasarojų šį
met prasidėjo anksčiau, negu 
kitais metais: vasarojus sėti 
pradėjo pradžioj kovo mėne
sio. Daugelyj vietų sėklos 
pritruko ne tik ūkininkams, 
bet ir dvarponiams.

Vilniau# gubernijoj, dėl 
ankstybo rudens ir šalčio,žie
miniai javai sužėlė prastai ir 
išrodo neužganėdiųančiai, o 
vietoms net visai prastai; ge
resni rugiai vien Ašmenų ir 
Vilniaus pav. ir tai tik vie
toms. Darbus ant vasarojų 
pradėjo ant 10 dięnų anks
čiau negu kitais metais. Sėk
los truko ūkininkams keturių 
paviečių.

Grodno gub. žieminiai ja
vai neužganėdinanti. Dar
bus prie vasarojų pradėjo 
anksčiau negu kitais metais. 
Sėklos pritruko ūkininkams 
trijų paviečių. •

Kauno gub. žiediniai javai 
veik visur išrodo: neužganė
dinančiai. Vienuose pavie
čiuose želmenys išauto, kituo
se, dėl stokos sniego, iššalo. 
Darbai ant vasarojų prasidė
jo anksčiau negu kitais me
tais. Daugelyj vietų reiks 
vasarojais užsėti didelius plo
tus, kur žieminiai javai su 
visu prapuolė. Lygiai ūki
ninkam^, kaip ir dvarponiams 
daugelyj vietų truko sėklos 
ant užsėjimo vasarojų, y- 
pač truko: žirnių, vikių ir 
sėmenų. If

Iš Ganušiškės, Trukų 
pu v.

1 d. gegužio, naktyj, užgi
mė šitame miestelyj gaisras. 
Kadangi ant vietos ne buvo 
nė Jokių gesinimo prietaisų, 
tai, suprantama, sunku buvo 
ugnį suvaldyti. Vandenį su 
viedrais reikėjo semti iš šuli
nių arba nešioti iš prūdo. 
Sudegė iš viso 16 namų ir 29 
negyvenamos triobos. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 
20000 rublių, o viskas užase- 
kuruota buvo vos ant 4000 
rubl.

Iš Chiibeviėių, Grodno 
gub.

Šitose aplinkinėse dar de
šimts metų atgal buvo didelės 
girios, dabar jos likosi jau iš
naikintos. Iškirto girias dva
ro Mikolajevo;^ pereituose 
metuose iškirto medžius cerk
vinėj girioj; ūkininkai jiems 
prigulinčių girių plotus jau 
seniai išnaikino. Iki šiol Už
siliko dar girios dvaro Lipo- 
vo, bet ir tos paskirtos jau 
ant iškirtimo. Giriose tose 
buvo daug laukinių žvėrių, 
čia važinėdavo ant medžionės 
ponai net iš kitų išviečių. 
Jeigu teip elgsis visur, tai į 
[torų metų gali visas ne ap
saugotas rando padavadyji- 
mais girias išnaikinti Lietu
voj.

I«s Vitebsko.
21 d. rugsėjo bus čia pa

rengta arklių paroda. Paro
da bus padalinta į trįs sky
rių?! ūkininkų darbo arklių, 
vienmečių eržilukų ir dvarų 
darbo arklių. Ant dovanų 
paskirta: už ūkininkų arklius 
100 rubl; už metinius eržilu- 
kus 200 rublių, už d varų ark
lius: vienas sidabrinis meda
lis, du bronziniai ir du i»a- 
gyrimo laiškai.

Iš Dinaburgo, Vitebsko 
gub.

Neseniai į Dinaburgą ran
das atsiuntė 120 vagonų va
sarojų grudų ir bulvių. Ja
vai tie bus išdalinti kaipo pa
skola ant užsėjimo laukų ne
turintiems sėklos paviečio 
ūkininkams.

Iš Minsko.
Darbininkų apgyventoj 

miesto daly j, kur yra dau
giausiai fabrikų, likosi pa
rengtos trįs abuliatorijos ir 
aptiekos darbininkams.''Ant 
užlaikymo minėtų ambuliato
rijų fabrikų savininkai moka 
ant metų i>o 2 rubl. 50 kap. 
nuo kiekvieno dirbtuvėj dir
bančio darbininko.

Žydų mušimas.
Kadangi žydų priešai ne

snaudžia ir išmislydami viso
kius apkaltinimus, siundo 
krikščionis, tai lygiai žydai 
kaip ir valdžios laukia toles
nių maištų ir mušimo žydų 
Vilniuje, Minske, Rygoj,Kau
ne ir kituose Lietuvos ir Len
kijos miestuose.

Isz Kauno.
Kaune susitvėrė prekėj ų 

pagelbininkų draugystė. Į- 
statai draugystės jau vidaus 
ministerijos užtvirtinti.

Maskoliai Kaune parengė 
50 lekcijų mažai apšviestiems 
žmonėms, tik gaila, kad tos 
lekcijos, nors ant jų aiškini
mo buvo ir atsakanti paveiks
lai, mažai buvo pamokinan
čios: prelegentams ne tiek rū
pėjo pamokinti nemokančius, 
kiek išgirti maskolišką rau
gą. Ištikro maskoliai juk 
Lietuvoj apie pamokinimą ir 
apšvietimą žmonių visai nesi
rūpina; jiems rupi vien plati
nimas maskolystės terp ne 
maskolių.

Ihz Prūsų Lietuvos.
Plikiuose perkūnas uždegė 

kluoną malūnininko Pakal
niškio ir jį suvisu pavertė 
į pelenus. Kadangi kluo
nas buvo vėtros išgriau
tas ir išnaujo atstatytas, tai 
jo nespėjo dar nuo ugnies į- 
pirkti, todėl Pakalniškis iš 
apsaugojimo draugystės ne 
gaus nė jokio atlyginimo.

^ilmeižiuose nesugauti va
giliai įsikraustė į laikrodžių 
jiardavinyčią Milenausko ir 
pašlavė daug laikrodėlių, tarp 
kurių buvo ir svetimi ant pa
taisymo duoti; už tuos Mile- 
nauskas turės atlyginti jų sa
vininkams.

Žirklių galąstojas Jurgelai
tis iš Allensteino, įgavęs be
protystę, likosi į bepročių na
mus patalpintas. Ten jis už
mušė namų prižiūrėtoją Lu- 
dorfą ir j>agriebęs raktus, pa
bėgo. Jo iki šiol nesugavo.

Sename Schellersdorfe 13 
metų augintinė butelninko 
Hanso Įiagimdė dvynučius.

Vokiškiejie konservatyvai 
ant kandidato skyrimams į 
ciesorystės seimą iš Tilžės ir 
Pakalnės išviečių pastate 
Schickertą iš Tilžės.

Pagėgiuose, dirbanti prie 
naujo geležinkelio lietuviški 
ir lenkiški darbininkai pakė
lė štraiką. Vargiai bo laimės 
jie ką svetimame krašte, kur 
svetimų kraštų pavaldinius 
biauriausiai visi išnaudoja.

Unteroficieras Nebjokaitis 
iš Kūgių, Pilkalnio paviečio, 
u* mušimu kareivio Ne bakai
čio. kuris nuo to nebyliu pa
stojo, likosi kariškojo sūdo 
ant 5 mėnesių kalėjimo nu
spręstas. Paleistas iš kalėji
mo, jis visur rašinėjo skun
dus: pes ciecorių, karės mi- 
nisterį. tiesų ministerį. į su
dus ir visur, kur tik žinojo. 
Užtai vėl likosi ant 3 sanVai
čių kalėjimo nuspręstas. Ar 
tas atpratįs jį nuo rašinėjimo 
skundų, nežinia.

Į Tilžę atkako Maskolijos 
kelių ministeris Chilkov tiri- 
nėti Nemuną ir darbus ant 
jo r‘gilinimo Prūsų valdžių 
nuveiktus.

Klaipėdos pavietyj, dvar
ponis Frentzel-Beyme išpar
celiavo jam prigulintį, ap
imantį 2000 margų gero lau
ko, dvarą Klemiškės. Ant 
vietos dvaro bus keliolika# 
naujų ūkių.

Kaime Grabštuose. Klaipė
dos pav., sudegė tvartai ūki
ninko Pėžiaus; sudegė teipos
gi: arklys, 3 galvijai, 6 avys, 
3 kiaulės, 7 vištos ir tūli pa
darai.

Kaime Mostiečiuose, netoli 
Kąukėnų. sudegė triobos’ ūki
ninko Taušiaus. Sudegė tei
posgi vienas kumelis ir kelios 
vištos.

Aplinkinėse Labgavos šį
met ant pardavimo surinko 
diktai pempių kiaušinių,kaip 
koks rinkėjas kas dieną par
davė jų už 5 markes. Iš- 
mintingesuiejie vienog ūki
ninkai nė davė jų nė kitiems 
rinkti ant savo ūkių. Gerai 
darė, kadangi pempės yra 
naudingi paukščiai.

Profesorius Buckhaus, dva
re Quednau, Prūsų Lietuvoj, 
atliko bandavones su nauju 
apdirbimo žemės budu ir tas 
išdavė kuo geriausius vaisius. 
Apdirbant čia žemę pagal se
ną būdą, darbas ne apsimokė
davo, ukiaujant pagal naują 
būdą,darbas ne tik apsimoka, 
užtenka ant apmokėjimo rau
dos, palukų nuo jos ir dar 
lieka gryno pelno. Ypač pri
taikymas elektriko# išdavė 
gerus vaisius, ji pakelia na
šumą pasėtų javų ir kitokių 
žemės vaisių.

Kaime Viršbynuošė, Prūsų 
Lietuvoj, smarkiai terp vai
kų siaučia tymai. Dėl ligos 
mokyklą atsėjo suvisu užda
ryti.



Iš Cnrfln, Škotijoj.
lietuvių yra 61* gana dik- 

tat* būrelis ir skaitlius jų nuo- 
tatai didinami, gaila vien, kad 
jie su gražiais, pagirtinais 
savo darbais ne pasirodo; tas 
gi, su kuom jie pasirodę, ne 
pakelia musų garbės akyse 
čianyk^ių gyventojų. Dau
gumas čianykščių lietuvių, 
vietoj prie gražių darbų, di
desnį palinkimą turi prie ka
ly ravimų, girtuokliavimų ir 
peštynių, kuom, žinomajuusų 
tautos garbės ne pakelią.

15 d. kovo keli lietuviai iš 
View Park nuėjo į Bellshill, 
kur girtuokliavo, kol karče
mas uždarė. Eidami »u ap- 
svaigintaeŠ*galvoms namon, 
patiko du vaikinu ir kaipo 
narsus kareiviai, ant tų vai
kinų tuojaus su peiliais už
puolė. Vienų, Gutauskų, su
pjaustė gana skaudžiai, kitam 
gi, Antanui Stankevičiui, vi
sų nugarų supjaustė. ' Polici
ja trįe girtuoklius suareštavo, 
o iš jų du be sūdo sėdi kalėji
me, laukia atvažiuojant augė
lesnio sūdo iš Londono.

a j Pirmų velykų dienų terp 
Mossend Bellshill ir Botvill 
Park View vėl musų lietuviai
pakėlė baisų ermyderj. 22 
lietuvius suareštavo, bet keli 
negalėjo nė Įtaeiti, reikėjo so- 
dyti į vežimų ir vežti į areštų, 
ųes ant locnų kojų ne įsten
gė ten nukelianti. Carfine 
tų pačių velykų dienų suareš
tavo 3 lietuvius. Taip mat 
ant didesnės garbės apvaikš
čiojo musų lietuviai prisikė
limo Išganytojo šventę. Ant 
tokių dalykų nesigaili nė pi- 
nįgų, bet ant tautiškų reika
lų nuo jų ne išmelsi nė penio. 
Jeigu kalbini, kad užsirašytų 
laikraščius ir knįgas. tai ap
sako, kad geniau pinigus pra
gerti negu ant laikraščių ir 
knįgų išleisti.

Tūli lietuviai, matydami, 
kaip gerų nuf lietuvių gyve
nimų daro žydai,bando grieb
tieji biznių, bet lietuviai re
mia labiau žydus negu savuo
sius. Yra čia ir tokių, kurie 
už žydų pinigus varo biznius 
ir,žinoma, ant žydų naudos. 
Tokių lietuvių vedamų žydiš-

Mergtu uisimanyma*.
Morristown, N. J. Gyvenanti 

čia 18 metų slovakė Rosa Lasky 
apreiškė savo numylėtiniui,' jog 
jeigu jis nori ją vesti, turi stoti ant 
dueliaus su kitu jos numylėtiniu ir 
ji tekėsianti tik už pergalėtojo. 
Ginklus kovojimui išrinko graži 
Rosa — lazdas. Liudininku kovos 
buvo ji pati ir vienas jos ^draugas. 
Vienas iš kovojančių likosi teip 
sunkiai sumuštas, kad jį reikėjo 
jį ligonbutį gabenti. Rosa su per
galėtoju nuėjo pas sudžią ir davėsi 
suvinčiavoti.

Mėtymas pinigu.
Šiuose metuose ant pasilinksmi

nimų keliavo į Europą 120000 a- 
merikonų. Už kelionę europeiš- 
koms garlaivių kompanijoms už
mokėjo 30 milijonų doliarų, o Eu
ropoj išleido gal daugiau negu 
trissyk tiek. Taigi per vienus me
tus amerikoniški didžturčiai išmė
tė Europoj mažiausiai 100 milijonų 
doliarų. Europiečiai turtingi | 
Ameriką ne keliauja, kadangi čia 
jiems tinkamų pasilinksminimų 
nėra. Europiečiai keliauja į Ame
riką dirbti, pakelia savo darbu jos 
produkciją, didina turtus, turtingi 
amerikonai, pralobę iš ateivių dar
bo, keliauja į Europą mėtyti pini
gus darbininkų rankomis - užpel
nytus.

Tiesos prieše laikraMzcziu*.
Pennsylvanijoj likosi užgirtcs 

tiesos prieš laikraščius užpuldinė-
jančius asabiškai ant jiems nepa
tinkančių ypatų. Šteto guberna
torius ažtvirtino jau tiesdarių buto 
užgirtas tiesas. Gubernatorius 
savo atsiliepime sako, jog naujos 
tiesos ne draudžia laikraščiams 
kritikuoti užginamas tiesas ir dar
bus urėdninkų, bet jos išduotos 
apgynimui privatiŠkų ypatų, kurių 
privatišką gyvenimą Amerikos su- 
demoralizuoti laikraščiai paima už 
pamatą. Jeigu ištikro naujos tie
sos tik tokį turi mierį, jų peikti ne 
galima, kadangi juk privatiškas y- 
patas reikia apginti nuo neteisingų 
papirktų laikraščių užpuldinėjimų. 
Tokios tiesos reikalingos ir ant 
suvaldymo nesuprantančių savo 
pareigų ir tūlų musų laikraščių, 
koki, ne mokėdami kritikoj suras
ti tinkamų motyvų, užsipuola ant 
ypatų, drabsto purvais ant priva- 
tiško nepatinkančių dėl kokių nors 
priežasčių ypatų gyvenimo.

Teisinga* uždraudimą*.
Omaha, Nebr. Čianykštis su- 

džia Dickinson, ant prašymo dar
bininkų organizacijų, išleido už
draudimą, kuriuom uždraudžia: 
prekėjams ne priiminėti ant par
davimo unijų išdirbimų, tokiems 
išdirbimams kenkti ir boycotuoti,

kų pardavinyčių Carfine yra 
3."* Jeigu ne lietuviai,žyidams 
eitų čia prastai, tik lietuviai 
jiems lobį sukrauja.
; Aplinkinėse“ Carfin yra 
anglių kastynėe, kuriose dir
ba didesnė lietuvių dalis. 
Kastynėse Dixon Coal Co. 
26 d. kovo likosi užmuštas 32 
metų lietuvis. S- Karpavičia, 
paeinantis iš Suvalkų guber-

tverti sukilbius prieš unijas ir ko
kiu nors budu kištiesi į darbininkų 
organizacijų reikalus. Uždraudi
mas išduotas, bet kas dabos,' kad 
prekėjai uždraudimo ne peržengtų 
ir .kokios bausmės už peržengimą 
bus ant jų uždėtos?

Mokintiniai orranizueJaAi.
New Haven, Conn. Mokinti

niai čianykščių viešų mokyklų su
siorganizavo ir pareikalavo trum
pesnio mokinimosi laiko. Jie rei-

nijos. Tose jau kastynese 14 kalauja, kad mokslas
d. balandžio likosi užmuštas 
21 metų lietuvis Pranciškus 
Samuolis, paeinantis teiposgi 
iš Suvalkų gubernijos.

Kirvis.

Isz Amerikos;
Sudegino 1300 lo*zimo maszinu.

Philadelphia, Pa. Miesto vai
zdžios sudegino čia 1300 teip vadi
namų “Slot Gambling” mašinų,po
licijos sukonfiskuotų nuo savinin
kų. Mašinos tos kaštavo 1125000. 
Pinigų jose rado $1600.

I. Iszvyti isz Prancuzijo* zokonin- 
“ .

New York. Ant išpaniško gar
laivio “Manuel Calvo,” atkako čią 
tūlas skaitlius išvytų iš Prancūzi
jos zokoni’jkų. .Kaip pasakoja,jie 
keliauja į Meksiką, kur tikisi gauti 
vietas mokintojų. Meksike, rodo- 

. si, yra pakaktinai vietinių zoko- 
ninkų, todėl prancūziškų čia ne 
reikalauja.

Paakejido keroelnlnis laivas.
Philadelphia, PA., Atkakęsčia 

angliškas laivas /‘Skoda’ ’ .plaukda
mas nuo Jamaikos, 250 mylių .nuo 
Cap Charles, rado jūrių paviršių, 
ant kelių mylių aplietą kerosintt. 
Matyt tuose kraštuose turėjo pa
skęsti gabenantis kerosiną . lai
vas. ,

Giriu gaisrai.
Aubusta, Mt. ' Girių inspekto

rius Ring, sugrįžęs iš savo kelio
nės po girias, apreiškė, jog štete 
Maine net 30 vietą siaučia girių 
gaisrai. Kadangi lytaus nėra, tai 
ugnies negalima apstabdyti, ji pla
tinasi su neišpasakytu greitumu.

Pavogė lOOOOOdoi.
Solthport, Conn. Čianykštis 

National Bankas likosi uždarytas, 
kadangi kasierius pasisavino ir iš
metė 100000 doliarių banko pinį-

i ' i T Į ’ ;

prasidėtų
8 vai. iš ryto, o baigtųsi 1 vai. po 
pietų. .Superintendentas atmetė 
mokintinių reikalavimą, bet jie nu
tarė kreiptiesi į mokyklų rodą, o 
jeigu ir čia nieko ne pelnytų, tai 
suštraikuoti.

Griūva kaina*.
Britiškoj Columbijoj, aplinkinė

se nugriuvusio kalno išnaikinto 
miestelio Frank, ant kalno šono 
pasirodė vėl gilus plyšys turintis 
3000 pėdų ilgio ir 4 pėdas pločio 
Matyt grius čia vėl kalno šmotas. 
Gubernatorius išsiuntė raitus po- 
licistus persergėti apačioj kalno 
gyvenančius žmonis, kad jie į lai
ką galėtų išsikraustyti.
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Lenkiszka* ateiviu narna* uždą 
. rytas.

New York. Neseniai mes pra
nešėme, jog New Yorko ateivių 
užveizdos komisorius uždraudė 
esančio po kunįgų ir minyŠkų už- 
veizda lenkiško ateivių namo agen
tams ateiti ant Ellis Island ir imti 
atkakusius iš Eurppos ateivius, 
kadangi tas namas labiau išnaudo
ja ateivius, negu jiems gero padd-
ro. Dabar ateina žinios, buk tas 
dvasiškasis lenkiškas emigrantų 
namas likosi su visu uždarytas. 
Na, o ant tų lenkiškų namų musų 
tūli Jdinįgai rinko pinįgus ir nuo 
lietuvių, o dabar, kaip pasirodo, 
tos aukos ant niekų nuėjo. * Musų 
ir lenkiškus ateivius dabar paėmė 
po savo globa vokiškas emigrantų 
namas, kuris, kaip ateivių užveiz
dos komisorius tiki, geriau rūpinsis 
apie labą ateivių negu rūpinosi 
lenkiški kunįgai ir minyškos len
kiškuose ateivių namuose.

Kanzczlal.
New York. 20 d. gegužio New 

Yofke buvo 90cšilumos pagal Fah- 
renheito termometrą. Tokio 
karščio gegužio mėnesyj nuo pa
rengimo čia oro tėminyčios dar ne 
buvo. Didžiausias karštis iki šiol 
buvo čia 1877 m.’ bet ir tąsyk buvo 
vos 86°. 20 d. gegužio šių metų 
5 ypatos likosi karščio užgau
tos.

Philadelphijoj karštis buvo dar 
didesnis: termometras rodė 92° ši
lumos. Toks jau karštis buvo ir 
Baltimorėj.

Sausmeti*
New York. New Yorko štete 

nuo penkių sanvaičių ne buvo nė 
lašo lytaus. Pievos išdegė ir ja
vais ušsėtos dirvos daug nukęsti 
turėjo dėl stokos lytaus. Jeigu 
dar ilgiau trauksis sausmetis ir ja
vai pražus; paskui, nors ir užstotų 
lytus, jau jie javų ne galės pataisy
ti.

YpatlMzka* blaul*.
New York. Vienas buvęs da

niškas oficieras, atkakęs į New 
Yorką, užsimanė ypatiŠką biznį 
varyti: jis rašinėjo laiškus pas tur
tingus miesto gyventojus, prašyda
mas pašelpos ir iš to turėjo kas 
mėnesis po 300 dol. Sunkiai dir
banti ne pusės to neuždirba per 
tokį laiką, o ne vienam tokios su
mos turi užtekti ant visų metų.

Sudega kunigą*.
Columbus, Oh. Sudegė čia ka

talikiškas kunįgas Bernardas 
Claus. Mat Šitas kunjgas, užgau
tas apopleksijos, puldamas nuo 
kėdės, parvertė kerosininę liampą; 
degantis kerosinas išsiliejo ant 
kunįgo ir tokiu budu jis sudegė.

Sukurtai
Tūluose kraštuose Nebraskos, 

Texaso ir Kansas 21 d. gegužio 
užkilę sukurtai daug blėdies pri
dirbo. Sūkuriai siautė Nebraskoj, 
aplinkinėse York; Kansase aplin
kinėse: Ashland, Kingsley, Saline, 
Topeka; Texase — aplinkinėse 
Dalias, kur keturios ypatos likosi 
prie to užmuštos.

Ameriko* paczta*.
Ant Amerikos pačto atėjo teip 

daug skundų, kad randas privers
tas tapo paskirti tirinėtojų komisi
ją. Jau dabar išeina į aikštę, kad 
pašto užveizdoj buvo parsidavimai 
ir kitoki ne gražus darbai ir tai ant 
rando ne naudos. Buvo urėdnin- 
kai, kurie, nieko ne dirbdami, ėmė 
dideles algas; nusidėjimai urėdnin
kų buvo slepiami. Pačto viršinin
kas neseniai prašalino nuo vietos 
generališką pačto superintendentą 
Millerą, kadangi mat išėjo koki 
ten ne gražus jo darbai ant pačto 
nenaudos.

Lyncaiavlmal.
Tampa, Fla. 20 d. gegužio li

kosi čia linčiuoti du negrai: Dan 
Kennedy ir Henry Gordon ir balt- 
veidis Ames Randai. Jie buvo 
pasodyti į čianykštį- kalėjimą už 
užmušimą baltveidžio Bumey 
Brovrno.

Nupuolė elevatorių*
Pittsbvrg, Ra. Trioboj Penn- 

sylvania Electrical Mechanical 
Institute, kur atsibuvo balius, be
sikeliant svečiams ant salės ant 
penktų lubų, nupuolė kėlimosi 
prietaisa. Kiek iki šiol žinia, prie 
to 4 ypatos likosi užmuštos; su
žeistų gi yra 14 ypatų.

Soareeztavo 20 duchoboru*.
Kanadoj likosi suareštuoti 26 sa-~ 

nariai čia persikėlusios iš Masko- 
lijos duchoboru sektos. Suareš
tuoti mat užsimanė gyventi kaip 
Adomas ir J ieva rojuj, atmetė visai 
drabužius, vaikščiojo nuogi, už ką 
likosi išmintingesnių iš kolionijos 
išvyti, kadangi jų negalima buvo 
prikalbėti apsirėdyti.

Ateiviai atkakę gegužio rueueayj.
New York. Per 17 dienų gegu

žio mėnesio atkako iš Europos į 
New Yorko portą 50077 ateiviai. 
Pernai per tokį laiką atkako 45488, 
o užpernai 36371. Iki pabaigai 
gegužio mėnesio laukia mažiausiai 
100000 ateivių; pereitą metą per 
visą gegužio mėnesį atkako 84000 
ateivių.

Trenk e Perkūną*.
New York. į policijos staciją 

Williamsburge trenkė perkūnas. 
Prie to 11 policistų likosi užgautų. 
Paskui trenkė perkūnas j važiuo
jantį pro staciją elekrišką karą ir 
motormaną apsvaigino.

Nelaime ka*tyne*e.
Helena, Mont. Čianykščiose 

kastynėse užgriuvo 3 darbininkus. 
Nežinia, ar jie dar gyvi užgriuvu
sioj oloj, ar gal likosi nugrivusių 
uolų užmušti.

Nelaime*
Latraba, Pa. Wnitney kasi

nėse, bėgančių smarkiai žimyn tuš
čių karų, 3 darbininkai likosi už
mušti, o vienas jnirtinai sumanky
tas.

Pittsburg, Pa. Vienoje šokių 
mokykloj, kur susirinko daug be
simokinančių šokti, sugriuvo trio- 
ba. Prie to vienas vyriškis ir 
trįs moterys likosi užmuštos.

E«pliOZU<M.
Carlisle, Ky. Atsitiko čia 

baisi expliozija, kurios šešios ypa
tos likosi sudegintos; sudegė ir 
mokyklos trioba.

Gaisrai.
;Dankish, Oh. Išdegė beveik 

visas šitas miestelis. Sudegė 11 
blokų biznesnėj miesto dalyj ir 8 
blokai su gyvenamais namais.

Harrisburo, Pa, Varstotuose | 
Central Iron & Steel Co. užgimė 
gaisras ir pridirbo blėdies ant 200- 
000 dol. Per tai daug darbininkų 
atsirado be darbo,

Milwaukee, Wis. Siautė čia 
didelis gaisras, kuris išnaikino Ja- 
cobso, Milwaukee Chemical Co., 
Milwaukee Automobile Works ir 
Milwaukee Bros Co. dirbtuves. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
150000 dol. .

Campus, W.Va. Sudegė čia 
medinė trioba, kurioje -nakvojo 
medžių kirtėjai. Du iš jų sudegė, 
o du likosi mirtinai apdeginti.

Lincoln, Nebr. 20 d. gegužio 
siautė čia gaisras. Ugnyje pražu
vo 3 ypatos, kurios ne spėjo iš de
gančios triobos išsigelbėti.

Richmond, Mich. Sudegė čia 
namai baptistų pastoriaus Storey. 
Ugnyje pražuvo ir patsai pasto
rius.

Washington, Pa. Sudegė 
čia Atlas Glass & Metai Co. {tai
sos. Blėdį ugnies padarytą apro- 
kuoja ant 150000 dol.

Norfolk, Va. Sudegė čia var
stotai Seaboard Airline geležinke
lio. Blėdį ngnies padarytą skaito 
ant 750000 dol. 300 darbininkų per 
tai ne teko darbo.

New York. Sudegė, čia dirbtuvės 
nedegančių grindų Franko Jesme- 
ro & Co. Blėdį ugnies ]>adarytą 
skaito ant .100000 dol.

New York. Gazo namuose,ant 
155 str. užgimė gaisras, kuris pa
gimdė smarkią explioziją, kurios 
8 ypatos tapo užmuštos, o 10 yra 
sunkiai sužeistų. Blėdį gaisro ir 
explozijų padarytą skaito ant 200- 
000 dol.

Philadelphia, Pa. Sudegė čia 
tavorų krautuvės Front Street 
VVarehouse Co. Blėdį ugnies pa
darytą skaito ant vieno milijono 
doliarų. Prie gesinimo 3 ugna- 
gesiai likosi pavojingai sužeis
ti.

II Battle Creek, Mich. Siau
tė čia didelis gaisras, kuris išnaiki
no: ligonbutį, dvi dirbtuves, skal- 
binyčią ir keletą namų prigulinčių 
adventistų sektai. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant vieno milijono 
doliarų. Gaisras užgimė nuo pa
degimo; padegti galėjo tik šitos 
krikščioniškos sektos neužkenčian- 
ti fanatikai, bet padegėjų ne suga
vo.

Vetro*
Topeka, Kans. Mieste Horton, 

19 d. gegužio, naktyj, užkilo 
smarkus sūkurys, kuris nunešė 
stogą Union hotelio, su visu su
griovė daug mažesnių namų. Sū
kurys tas nusileido nuo debesų ir 
padaręs nė mažai blėdies, vėl pasi
kėlė į debesis.

Siovx City, Iowa. Aplinkinėse 
Merrill siautė smarki vėtra ir au
dra su ledais. Persigandę gyven
tojai pasislėpė namų kelnorėsė. 
Vėtra ir audra pridirbo daug blė
dies.

T New Haven, Conn. Štrai- 
kuoja Čia duonkepių darbininkai. 
Duonkepes atsėjo uždaryti ir per 
tai gyventojams trūksta duonos.

1 Richmond, Wis. Darbinin
kai Willow Kiver Lumber Co. pa
kėlė štraiką ir per tai lentų piovi- 
nyČias atėjo uždaryti.

5 Nrw York. Lumber Trades 
Association uždarė savo dirbtuves 
ir jose dirbę darbininkai atsirado 
be darbo.

1 Cincinnati, Oh. 200 čianykš
čių bliakorių pakėlė štraiką ant iš
kovojimo trumpesnio darbo laiko.

1 Denver, Col. Štraikas dar
bininkų likosi čia pagarsintas už 
[>asibaigusį.

1 Knokvillk, Ten. 1000 kal
nakasių čianykščių kastynių su
štraikavo.

Isz dari*, lauko.
* New York. Atsibuvo čia

susirinkimas visos Amerikos 
fabrikantų ant apkalbėjimo,
kaip geriausiai kovoti su 
darbininkų organizacijoms. Liko
si užmanyta susirišti ant kovos vi
siems Amerikos fabrikantams. Ma
tyt prasidės smarkesnė kova terp 
fabrikantų ir darbininkų. Jeigu 
tik darbininkams ne pritruks su
pratimo jų reikalų ir jeigu visi eis 
išvien, jų pusėj bus pergalė kovo
je už savo tiesas.

5 New Rochelle, N.Y. Štrai- 
kuojanti čianykščiai mūrininkai 
pranešė unijos viršininkams, - jog 
jeigu iki pabaigai sanvaitės unija 
nesutars su darbdaviais, darbinin
kai pats turės pradėti tarybas ir 
sugrįž prie darbo, kadangi ilgiau 
štraikuoti ne gali. >

* Utica, N. Y. Remington 
Typewriter Co apreiškė, jog vi
siems,dirbusiems dešimtį metų jos 
dirbtuvėse, darbininkams prideda 
prie algų po 100 dol. viršaus ant 
metų.

5 Chicago, III. Frachtų iškro- 
vėjai čianykščių pardavinyčių ir 
pardavinyčių savininkai sutiko už
gimusius nesutikimus atiduoti ant 
išrišimo santaikos sudui.

* Chicago, III. Frachtų kro
vėjai čianykščių piovinyčių reika
lauja pakėlimo ant 25c. ant dienos 
jų algų ir kad butų priimami vien 
prigulinti į uniją.

1 New York. Štraikas katilų 
ir laivų dirbėjų pasibaigė. Darbi
ninkai iškovojo pakėlimą algų ir 
užmokesnį nuo dienos darbo,vietoj 
nuo štukos.

I Lima, Oh. 300 darbininkų 
Licomotive Works dirbtuvių su
grįžo prie darbo. Jie per štraiką 
iškovojo užmokesnį už dienos dar
bą vietoj nuo štukų.

5 Montreal, Canada. Suštrai- 
kavo tarnaujanti ant čianykščių 
stritkarių ir per tai bėgiojimas ka
rų pasiliovė. Elektrikai teiposgi 

I čia suštraikavo.

ISZ 
Lietuviszku dirvų.

Iš NashiiH, N.H.
Keturi metai atgal susitvėrė Čia 

pašelpinė draugystė Šv. Kazimie
ro, kuri priguli prie Susiv. Liet. 
Amerikoj. Iš tų jtačių sąnarių su
sitvėrė kuopa Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jlės, kuri laikėsi gana gerai, bet 
paskui, pasitraukus pusei sąnarių, 
buvo užmigusi, prie jos per 3 me
tus prigulėjo keliolikas sąnarių. 
Dabar, pašnekėjus su keliais 
draugais, vėl užmigusią kuopą Tė
vynės Mylėtojų Draugystės atgai
vinome, užsimokėjome po 60c. 
mokestį. Pinįgų vienog dar ne 
siunčiame centrališkam kasieriui, 
kadangi tikimės, jog prisirašys dau
giau sąnarių.

Parapijos dar ne turime. Ant 
išklausymo velykinės parsitrauk
davome kunįgą. Čianykštis airis 
kunįgas nė ne klausia, ar kas atli
ko, ar ne atliko išpažintį, jis reika
lauja vien, kad kiekvienas katali
kas, norintis prie bažnyčios prigu
lėti, užsimokėtų po 12 dol. ant 
metų. To jam užtenka ir visi 
mokestį ušsimokėję yra gerais ka
talikais.

30 d. gegužio Šių metų buvo su
sirinkimas šv. Kazimiero Dr-tės, 
ant kurto nutarta buvo daryti ba
lių ir mas-mitingą, Balius atsibu
vo ir nusidavė gerai, kadangi ant 
jo nė jokių svaiginančių gėrymų^ 
ne buvo. Svečių, vaikinų ir mer
ginų, iš Lawrenc’o, Lowell’o ir 
Brocktono buvo diktai. Ant ry
tojaus buvo mass-mitingas. Žmo
nių susirinko diktai, atėjo ir 8 ar 4 
mozūrai, kadangi mat jiems buvo 
pranešta, kad bus kalbama ir apie 
tvėrymą parapijos. Pirma vienog 
apie tvėrymą juirapijos kalbos ne
buvo.

Mitingą atidarė šv. Kazimiero 
draugystės prezidentas Galinis, iš
reikšdamas naudą, kokią atgabena 
pašelpinės draugystės. Antras 
kalbėjo p. Paltanavičia. Jis kal
bino draugystes prigulėti prie Su- 
sivie^ jimo, kadangi tąsyk drau
gysčių sanariai, persikėlę ir į kitą 
miestą, visgi butų pilnais Susivie- 
nyjimo sąnariais. Pralobęs Susi- 
vienyjimas, galėtų daugiau gero 
padarvti: galėtų sušelpti “Aušros" 
Dr-tę, kuri užsiima šelpimu besi
mokinančios musų jaunuomenės. 
Kalbėtojas ragino skaityti laikraš
čius, išsiimti ukėsystės popieras ir 
laike balsavimo ne pardavinėti 
balsų už stiklą alaus kapitalistams, 
kurie už balsus atlygina darbinin
kams tuom,kad užgimus štraikams, 
ant jų suvaldymo, partraukia gin
kluotus kareivius, darbininkams 
už darbą užmoka vos ne vos penk
tą dalį darbo vertės. Toliau nu
rodė, kaip maskoliai lietuvius per
sekioja, kaip lenkai savinasi lietu
vius mokančius lenkiškai. Ant 
galo priminė apie lietuviškus kan- 
kintinius, kurie, nešdami knįgas 
iš užrubežių ir joms apdalindami 
Lietuyps žmonis, platina apšvie
timą; užtai papuola į nagus žiau
rių maskolių ir likasi iš tėvynės iš
trempti į Siberijos tirus, kur ken
čia šaltį ir alkį, negalėdami ant 
duonos uždirbti, kadangi Siberijoj 
darbų nėra ir ne visur prie darbo 
priima musų kankintinius. Pabai
gus kalbą p. Paltanavičiui, prezi
dentas patarė, kad reikia šelpti ko
vojančius už savo tiesas ir už ge
resnį būvį; nurodė ant Lowell’io 
štraikuojanČių darbininkų; pami
nėjo ir apie vietinį airį kleboną, 
kuris, su vyskupo žinia, draudžia 
lietuvių vaikus krikštyti kitose 
bažnyčiose. Ant galo, norėdamas 
įtikti atėjusiems ant susirinkimo 
keliems lenkams, pradėjo čiauš
kėti lenkiškai. Tas lietuviams ne 
patiko ir jie nešdinosi laukan, ne
norėdami ant lietuviško susirinki
mo klausyti lenkiškos kalbos.

16 d. gegužio buvo vestuvės Jo
no Repeckio (jo pravardė Repeč- 
ka) paeinančio iš Kauno guberni
jos, sulenkėjusio lietuvio, neno
rinčio su lietuviais nieko bendro 
turėti. Neįstabu, jeigu Ir ant ves
tuvių braciškus vien susiprašė. 
Ant dabojimo tvarkos reikalingas 
buvo policistas. Lenkeliai teip 
linksminosi, kad policistas turėjo 
ant jų perskyrimo šaukti daugiau 
sandraugų, kurie nusilpusius len
kus už rankų išvadžiojo.

J. B.

Iš Mahanoy City, Pa.
čianykštis bažnytinis chorąs 19 

d. gegužio parengė tautišką vaka
rą. Dainuotos buvo da|nos, sutai
sytos p. Eremino: “Viena daiiį 
mergelė"; “Teip miela, man yra 
Tėvynė"; “Palik sau sveika Tė
vynė brangi". Tarpuose buvo 
dekliamacijos: pirmiausiai dvi ma
žos mergaitės dekliamavo; mergi
nos dekliamavo eiles j Maironio; 
Strimaitis dekliathavo ^“Litvoma- 
nus”; Kubertavičius —t Meilę tė
vynės; Jurgelevičia — .Ten kur 
anglių kalnai styri. j

Ant susirinkimo buvo ir kun. 
Milukas, kurį musų klebonas, kun. 
Pautienius, perstatė už kalbėtoją, 
norėjo jis išmesti sau nepatinkan
tį Staugaitį, bet kad tas žmogelis 
užsilaikė ramiai, tai kun. Pautie- 
niaus prisakymo nieks ne klausė ir 
ir Staugaitis pasiliko.

Milukas savo kalboj ragino lie
tuvius prie vienybės, (kurią vienog 
jis pats labiausiai ardo}. Taliau, 
bekalbėdamas, perstatė savę už 
kokį didvyrį ir seną darbininką ant 
lietuviškos dirvos. Toliau pasigy
rė, kad įstengė lietuvius atskirti, 
liet gaila, kad ne pasakė nuo ko 

I (mat išardė Susivienyjįmą, piudė 
lietuvius terp savęs). ; Dras Šliu
pas ir kun. Burba atskyrė lietuvius 
nuo lenkų ir sutvėrė tautišką Susi- 
vienyjimą, o Milukas džiaugiasi, 
kad jam pasisekė kitų su tokiu 
vargu sutvertą organizaciją išar
dyti, taigi džiaugiasi, kad atliko 
Herostrato dart»ą. Toliau ragino 
ralytiesi prie “Motinėlės”, persta
tė Pautienį už: krikšto
tėvą Motinėlės. Tapo pa
daryta kolekta ir surinkta 12dol. 
(Kodėl svietiškųjų susirinkimuose 
po tiek ne surenka niekur ant 
“Aušros"? Rd.f. Milukas savo 
kalboj nupeikė laikraščius, kurie 
į jo triubą ne pučia; užkabino Mi- 
kolainį, šerną, Kazakevičių ir ki
tus. Nors kalbėtoja? ir kalbino 
viens , kytą mylėti, bet savo kal
boj parodė, kaip atžagariai tą mei
lę supranta, jiarodė, kad pats ne
užkenčia tų, kurie pas jį kelio ne
siklausta. 

: i

Žmonių ant susirinkimo buvo 
diktai. Jie ąet kun. Milukui už 
jo siundančią ir piudančią kalbą 
dėkavojo delnų plojimais.

Vienturtis.

Iš Chicago,III.
Subatoj^ Balandžio 23 dieną, 

Chicagos lietuviai socialistai pada
rė susirinkimą salėje p. Radavi- 
čiaus. Žmonių buvo susmukę 
apščiai, kurie atydžiai klausėsi aiš
kinant gabesniems vyrams socia
listų siekius ir mierius. Čia pasi
sekė sutverti naują socialistų kuo
pą, į kurią prisirašė aštuoni nauji 
sanariai; iš šių sąnarių ta;»o išrink
ti viršininkai: J. L Žukauckąs — 
sekretorium, J. Giri jotas — kasie- 
rium. Jeigu butų bent pusė 
žmonių prisirašę, kiek buvo ant 
susirinkimo, tad butų ' susitvėrusi 
pusėtina kuopa; bet, matyt, jogei 
iš susirinkusių tiktai maža dalelė 
suprato aiškinimą apie socializmą, 
kadangi ant galo visi išvaikščiojo. 
Užtenka vienog ir to, kad ateina 
žmonės klausyti aiškinimų apie so
cializmą, — tokie su laiku perma
no socialistų mierius ir ant galo 
patįs tampa socialistais; jeigu jau 
neatvirai pristoja prie jų, tai visgi 
{pasilieka sočiaiistiŠkos idėjos, taigi 
tiktai tokiu budu ir dauginasi skai
tlius socialistų.

Antras susirinkimas tapo nutar
tas laikyti toj pat Vietoj, . suimtoj, 
20 d. Birželio (June). Tikimės, 
jogei antru kartu susirinks dau
giau išmintingesnių lietuvių, kurie 
malonės padauginti skaitlių musų 
organizacijos. Lietuviai, visados 
lankykitės ant Socialistų susirinki
mų «— socializmas tai išganymas 
vargdienio!

* Magerskis.

Iš SpringValley, III.
Darbai čia šiuom tarpu eina 

prastai: per sgnvaitę neišdirba 
daugiau kaip 3 dienas. Nr 2 šaf- 
tas stovėjo per 3 sanvaitės, dabar 
pradėjo dirbti, užtai sustojo šaftas 
Nr. 1 ir išstovėjęs 3 sanvaitės, vėl 
pradėjo dirbti.

Lietuviai turi čia savo vientautį 
kriaučių Gvazdinską. Iš jo darbo 
visi užganėdinti. ; Geistina, kad 
lietuviškų amatininkų ir biznierių, 
žinoma gerų ir teisingų, atsirastų 
daugiau, tąsyk lietuviai už sau 
reikalingus daigtus ne reikalautų 
nešti svetimtaučiams jungus, ka
dangi viską, kas reiktų, galėtų 
gauti pas savo vientautį.

Jeganavičia.

Iš Brooklyno, N Y.
16 d. Gegužio S. Daukanto Dra

matiška Dr-tė perstatė Newarke, 
N. J. tragediją “Keistutis". Ak
toriai buvo tie pats ką ir Brookly- 
ne, tiktai viedas, Juozas Janavi- 
vičia. naujai užėmė rolę Vytauto. 
Perstatymas nusidavė neprasčiau
siai, nors aktoriams pasipynė 
keletas klaidų dėl netikusios salės 
ir per augštos lošimo vietos.

Susirinkusių buvo apščiai ir visi 
pagirtinai užsilaikė.

S. Daukanto Dramatiška Dr-tė

nuoširdžiai dėkavoja Newarko 
lietuviams už jų simpatiją ir ge
rus velijymus, o ypatingai p.p. 
J. Gaubui, J. Petkunui ir kitiems, 
kurie prisidėjo su savo darbu.

Kiekvienam miestelyj lietuvių 
apgyventame yra didesnė ar mažes
nė grupelė užsiimančių perstaty
mais, kas yra gana svarbu. To- 
dėl mes labai malonėtume su kiek
viena tokia grupa turėti susmeli- 
mus per laiškus. Tokiu budu 
mes pareitume į artesnę pažintį ir 
daug, pavieniems negalimų darbų 
atlikti galėtume.

Musų adresas: S. Daukanto 
Dramatiška Dr-tė, 810 Beadford 
avė., Brooklyn, N.Y.

Komitetas.

Iš HoiiiCHtead, Pa.
Darbai eina gerai. Parapijos 

reikalai stovi gerai. Bažnyčios 
sienos gatavos, o už poros sanvai
čių abudu šoniniai altoriai bus ga
tavi; vargonai bus užsteliuoti kaip 
tik išnyks vaidai kunigo su parapt- 
jonais už vargamistrą. Kunigas 
nori kokį ten vargamistrą parsi
traukti net iš Chicagos, o parapija 
kito vargamistros nenori, kadangi 
jai dabartinis geras ‘ir parapijonai 
nenori kito ; įsileisti į bažnyčią už 
savo centus statytą.

Parapi jonai.

Attfišaiikiiiia* | viHUomenę 
PhiladelphijoH BocialisUš* 

koH Darbo PartljoH.
Malonus broliai ir seserys! Kla

biname į jūsų širdis ir meldžiame 
atkreipti atidą ant musų brolių ir 
seserų šiaurinės meškino kankina
mų ne už ką kitą tik už platinimą 
apšvietimo Lietuvoj. Užtai musų 
tautiški darbininkai šaltį ir badą 
kenčia, tironų į Siberiją ištremti. 
Kas jaučiasi tikru Lietuvos vaiku, 
tas ne gali užmiršti anų musų 
brolių Sibe rijoj vargstančių 
ir tų, kurie ant užbaigimo 
mokslo reikalauja pašel
pos; už paŠelpą jiems suteiktą 
jie juk atlygįs tautai ateitėj, kada 
pabaigs mokslą, savo darbais, 
šelpkime vienus ir kitus, o iš to 
apturėsime gerus vaisius. Darbą 
tą prie gero noro ne sunku juk nu
veikti. Pagal statistiką: Suvieny
tose Valstijose gyvena 200000 lie* 
tuvių. Jeigu kiekvienas duos tik 
po 1 c. ant mėnėsio, tai per metus 
susirinks 24000 dol. Su tokia su
ma ne tik galima nuo bado mirties 
gelbėti musų kankintinius, su
šelpti moksląeivius, bet dar atliks 
ir ant kitokių reikalų. Aukauti po 
1c. ant mėnesio sutiks, rodosi, net 
išgamos. Taigi aukaukime visi, 
tegul ir pas mus sykį bus pavasa
ris! Svetimtaučiai vaisius renka 
iš savo triūso, o musų - tautiškas 
laukas piktžolėms apaugęs. Sto
kime visi prie darbo, dirbkime iš 
visų pajiegų: kas plunksna, kas a- 
gituodamas; kelkime miegančius 
brolius, Šaukime ir juos prie dar
bo ant musų tautos labo; kiti tegul 
renka aukas ant gelbėjimo badą 
kenčiančių kankintinių ir ant *su- 
šelpimo moksląeivių. Susimilda
mi, tik laiko negaišykime,nes pra
bėgęs jau ne be sugrįž. Darbas 
pradėtas ir žengia pirmyn, tik ne 
duokime jam apsistoti. Musų S. 
D. Partija pakėlė tą užmanymą 
(jis seniau jau kitų pakeltas, tik ne 
randa tokio pritarimo, kaip prigu
lėtų. Rd.) ant metinio susi
rinkimo ir išrinko delegatus su Ši- 
tuom atsišaukimu eiti į kitas drau
gystes. Atsilankius delegatams, 
draugysčių sanariai sutiko mokė
ti po 1 c. ant mėnesio. Prie to 
užmanymo pristojo 6 Philadelphi- 
os draugystės: Šv. Antano Dr., 
Olgerdo kareivių, Šv. Juozapo,Dr. 
Vytauto Gvardijos, Dr. Petro Ar
mino, L. S. D. Kuopa. Yra viltis, 
kad pristos ir kitos draugystės. 
Taigi visi iŠ vien stumkime darbą 
pirmyn!

Vardu L. S. D. Kuopos,
J. Butkuti

kokius šiądien, nors daug mažes
nius, patinkame tik giriose karštų 
kraštų, o pas mus jie pavirto į žo
lę. Ožkabarzdžiai ir paparčiai 
auganti dabar Lietuvoj turi vos 
porą milimetrų storio, augščio dau
giausiai kokį metrą; laikuose gi 
anglinės formacijos turėjo kelmus 
metro storio, o augščio keliasde
šimtis metrų, kas rodo, kad tuose 
laikuose oras Lietuvoj buvo karš
tas, karštesnis negu dabar yra karš
tuose ties ekvatorių žemės kraš
tuose. Laikui bėgant, augmenys 
tie išnyko, jų vietoj atsirado kiti. 
Tuose sluogsniuose randa liekanas 
spyglinių ir kitokių medžių, koki 
išsiplatino,' išnykus senoms for
moms, iš pietinės Azijos. Su lai
ku ir tie augmenys išnyksta, o jų 
vietoj atsiranda musų tėvynėj aug
menys augę ant didelio paskui į ■ 
jūres nugrimzdusio sausžemio, ku
ris buvo terp Europos, *Amęrikos 
ir Grenlandijos. Atsirado ir pir
mutinės kvietkos, žinoma, ne tu
rinčios tokių puikių žiedų kaip da
bar daržuose auginamos. Į pietus 
nuo Lietuvos, dabartinėj Voly- 
niaus gubernijoj augo girios pai
mu, figų, laurų ir kitokių šiltų 
kraštų medžių, kas rodo, kad kli
matas čia turėjo būt kur kas Šiltes^ 
nis negu dabar. Ant Lietuvos 
plotų augo girios ypatiškų pušų, 
iš kurių tekėjo daug sakų; sakai tie 
apliejo vabalus, augmenis, žvėrių 
plaukus ir jie ant visados juose pa
siliko. Iš tų sakų per amžių eiles, 
jiems suakmenėjus, pasidarė genta- 
ras, kokį randa dabar vien lietuvių 
apgyventuose kraštuose Prūsų ir 
Tikrosios Lietuvos. Gentaro šmo
tuose rado liekanas 80 gatunkų 
augusių prieš daugelį amžių Lietu
voj augmenų.

Laikui bėgant, ant Lietuvos ir 
Lenkijos plotų iŠ palengvo išnyk- 
sta palmos, laurai, figos ir kitoki 
šiltų kraštų augmenys, kas rodo,, 
kad klimatas pastojo šaltesnis; tų 
augmenų vietoj atsirado klevai,po
peliai ir kitoki vidutinės šilumos 
kraštų augmenys. Matyt oras ėjo 
vis šaltyn ir šaltyn ir ant galo Lie
tuvos plotai atsirado po sniegu ir 
ledu, kuris ir vasaros laike ne nu
tirpdavo. Didesni augmenys iš
nyko su visu, jų vietoj atsirado 
augmenys Šaltų poliariŠkų kraštų, 
kaip antai mažutėliai, vos pasike
lianti nuo žemės gluosniai, berže
liai ir kitoki. Nutirpus vėl ledams 
ir užstojus Lietuvoj šiltesniam kli
matui, pradėjo augti vėl didesni 
medžiai. Iš senų augmenų užsili
ko: rietenos, tisai, vandeniniai rie
šutai. Tie augmenys yra tai se
niausi mustį~f?vA;n?j7,'tr£ntaflR5tat 
baigia jau nykti Lietuvos giriose; 
prie jų n.ukinimo labiausiai prisi
deda žmogus.

Atsiradimas žmogaus .teiposg 
turėjo ne mažą įtekmę ant augan
čių augmenų: žmogus, pastojęs 
žemdarbiu, vienus augmenis, sau 
naudingus, augino, o nenaudingus 
ir kenkiančius augmenims naikino. 
Tokiu budu, laikui bėgant, musų 
tėvynėj užsiliko tos augmenų veis
lės ir jų atmainos, kokias šiądien 
matome.

AugmeiiyN praėjusių am
žių musų tėvynėj.

Nėra ant svieto tokio krašto, ku
ris nuo atsiradimo gyvybės ant že
mės butų pasilikęs tokiose jau 
gamtiškose sanlygose, o sanlygos 
atsiliepia svarbiausiai ant visų gy
vų daigtų, taigi ant gyvūnų ir aug
menų, po įtekme gamtiškų sanlygų 
keičiasi formos gyvų daigtų: vienų 
ne galinti prie naujų sanlygų prisi
taikyti, nyksta, tų vietoj atsiranda 
nauji gyvūnai ir augmenys geriau 
tinkanti prie persikeitusių sanlygų. 
Lietuvoj teiposgi per amžių eiles 
nepasiliko tos pačios sanlygos, to
dėl ir čia ne kartą persikeitė gyvų 
daigtų formos, vienos išnyko, jų 
vietoj atsirado kitos.

Neseniai Kriokavos universiteto 
prdfesorius Raciborski skaitė eiles 
prelekcijų apie žemę. Viena jo 
prelekcija buvo pašvęsta augme
nims, augusiems prieš amžių am
žius ant plotų Lietuvos ir Lenki
jos.

Laikuose tvėrimose anglinių že
mės sluogsnių ant tų plotų ne augo 
dar nė medžių,nė kvietkų, nė kito
kių žydinčių augmenų, augo vien 
paparčiai, ožkabarzdžiai ir kitoki 
bežiedžiai augmenys, bet tie buvo 
neišpasakyto didumo: paparčiai 
augo didžiausių medžių didumo,

Nauji rasztai.
Edgara* arba nuo ateizmo prie 

pilno* teiaj bea Pagal L Ham- 
mersteiiią paraaze kun. Dr. M. 
«luodtszlu* ItMiSmetu. Brooklyn, 
N Y.

Šitas veikalas pirma spaudinosi 
“Žvaigždėj”, o dabar į atskirą 
knįgutę atmuštas. Pradžioj telpa 
kun. JuodiŠiaus parašyta prakalba, 
kurioj jis aiškina saviškai priežas
tis nelaimių persekiojančių Ameri
kos lietuvius ir kad juos išgelbėti, 
išvertė Hammeršteino t Edgarą. 
Edgaras perstato ginčus terp pro- 
testono ir kataliko apie visokius 
klausymus ir žinoma,kataliko nuo
monės paima viršų (jeigu kunįgas 
Juodišius iki Šiol butų galėjęs pa
silikti vyskupo Kazlaucko aviny- 
Čioj, be abejonės butų pasistengęs 
kitokį išvedimą padaryti); kitaip 
ir būti ne gali, kadangi kunįgaš 
Juodišius juk, ne galėdamas rasti 
duonos pas neprigulmingus, per 
Dievo malonę, atsivertė prie tikro 
tikėjimo. Dieve duok, kad jam 
bent ant toliau nereiktų dar kartą 
savo nuomonių perkeisti. Kaip 
ten vienog ne butų, Edgaras ver
tas perskaitymo, nors skaitytojas 
nežinomo mažai ras jame, o dau
giau patiks paprastai kunįgų var
tojamų argumentų neva ant su- 
trupinimo ne kunįgų nuomonių.

Kunįgas Juodišius terp lietuvių 
pasigarsino ne vertais pagyrimo 
darbais. Vertimas Edgaro bus tai 
pirmutinis jo svarbesnis darbas lie
tuviškoj literatūroj. Literatiška 
garbė visgi jau geresnė už tą, ant 
kokios terp lietuvių buvo užsipel
nęs kitokiais savo darbais.

Redakcijos atsakymai.
P. Bagoczuti. Dainas noriai 

talpiname, bet jos turi būt gerai 
parašytos; kadangi taisymas ne 
gerai parašytų dainų užima dau
giau laiko negu parašymas, tai ne 
gerų ne talpiname.

Nekxitikui. Talpinti butų ga
lima; reikia visame teisybę persta
tyti. Aprašymą vienog perstaty
mo jau gavome pirma nuo paties 
komiteto, tas aprašymas buvo jau 
sustatytas, kada Tamistos laiškelis 
atėjo. Talpinti dviejų aprašymų 
to paties dalyko ne galima.



LIETUVA

visur.
|| Aplinkinėse Buccari ir Meja, 

Kroatijoj^ buvo smarkus susirė- 
SKai >asikėlėlių kaimiečių su 

* kariumenC- Ūkininkai išardė ge
ležinkelį, norėdami apstabdyti ka- 
ritifnente kelionę. Kada vienog 
toją. atkako, kaimiečiai patiko ka- 

- reivius su akmenims, ir daug jų 
sužeidė. Jie pasinaudojo iŠ kara
binų ir pradėjo šaudyti į begink
lius kaimiečius, kurių daug užmu- 

Veik visose slavų apgyvento
se Vengrijos dalyse matyt 
nekentnnas magyarų ir jų kalbos, 

visur yra įvesta, kaipo urėdų 
kalba, teip kaip Maskolijoj masko
liška. Kadangi Vengrijoj magya- 
rų yri mažiau negu kitokių kilmių 
tjmtų, tai magyarams sunku 
bus savo kalbą kaipo urėdų kalbą 
nelaikyti, be abejonės atseis ma- 

■į: dykrams atsisakyti nuo valdymo ir 
savvalios ne magyarų apgyventose 
Vengrijos dalyse.

šaliati įtekmę kitų tautų, tikėdami 
ateityj apvaldyti visų vakarinę Ari
jos dalį.

|| Azijoj, Afrikoj, Amerikoj ir 
Australijoj darbuojasi visokių tikė
jimų misijonierių33272,kuriame tai 
skaitliuje yra 7288moterų,o kunįgų 
ir pastorių 24697. Pereituose me
tuose visos krikščioniškos misijos 
turėjo įėmimų 65241720 markių. 
Priėmusių krikščionybę čiabuvių 
yra visose čia paminėtose svieto 
dalyse 5 milijonai. Pereituose 
metuose 10000 stabmeldžių priėmė 
krikščionybę, terp jų daugiausiai 
buvo chiniečių.

II Kaip pasirodo, užmušimas 
Ufos gubernatoriaus Bogdanovičo 
buvo tai atkeršyjimas už užmuši
mą laike štraiko mieste Zlatouske 
28 ir pašovimą 50 darbininkų. Mat 
kareiviai, ant gubernatoriaus pri
sakymo, šaudė į pulkus beginklių 
darbininkų. Užmušėjams Bogda
novičo pasisekė pabėgti; jų ne su
areštavo.

II Terp Paryžiaus ir Išpanijos 
sostapilės Madrido prasidėjo terp- 
tautiškos antomobilių lenktynės, 
kuriose dalyvauja ir amerikoniški 
didžturčiai.

U Amerikos pasiuntinys Masko- 
Ijjoj užklausė užrubežinių dalykų 
meisterio Peterburge, ar Maskoli- 
ją priims Amerikoj surinktas aukas 
afct naudos nukentėjusių laike pas
kutinių muštynių mieste Kišineve 
žydų. Ministeris ant to atsakė, 
kad Maskolija Amerikoj surinktų 
ant maskoliškų žydų aukų ne pri
ims, kadangi ji pati įstengs sušelp
ti savo pavaldinius, i Ministeris iš-, 
reiškė neužganėdinimą iš masko
liams neprilankių agitacijų Ameri- 
ko. Matyt sęna meilė terp Ame
rikos ir Maskdlijos nyksta, o su 
laiku ji visai j išnyks. Dalinimo 
aukų, Vokietijoj surinktų ant nau
dos KiŠinevo žydų, maskoliškas 
randas ne stabdo. ' IŠ Vokietijos 
tokių aukų atėjo jau 2OCXXXI mar
kių.

II Australijoj randas padavė ant 
parlamento užtvirtino tiesas prieš 
štraikus. Randas reikalauja, kad 
kiek»ienas darbininkas, pametęs 
darbą, jeigu keturias dienas pir
miau apie norą pasitraukti nuo 
darbo ne pranešė darbdaviui, turi 
būt nubaustas 500 dol.,arba vienu 
metu kalėjimo, teiposgi nužudymu 
tiesos gauti pensiją. Tokių neiš
mintingų tiesų iki šiol nėra dar nė 
Maskolijoj.

II Caras atstatė nuo vietos Be
sarabijos gubernatorių už nestab- 
dymą žydų mušimo. Tas vienog 
ne atsiniko be caro ir vidaus mi- 
nisterio žinios.' Kodėl caras bau
džia vien ministerio įnagį, 
baudžia paties ministerio?. 
gubernatorius iš baimės, 
mieste Kijeve neužgimtų
jau muštynės kaip Kišineve, išvijo 
iš miesto 50000 žydų. Sliesorius 
nusidėjo, o kalvį baudžia.

o ne 
Kijevo 
kad ir 
tokios

II Ant angliško laivo „Reform" 
terp jurininkų apsireiškė epidemiš
kas žarnų uždegimas. Jurininkai 
liga užsikrėtė nuo užklodalų, ku
rie buvo pirkti pasibaigus karei 
pietinėj Afrikoj nuo angliškos ka- 
riumenės. Ligos sėklos mat buvo 
rando parduotuose užklodaluose ir 
dabar platinasi terp vartojan
čių tuos užklodalus.

II Dresdene, su didelėms iškil
mėms likosi atidaryta miesto pa
roda, kurioje dalyvauja 128 Vokie
tijos miestai ir apie 300 fabrikantų. 
Parodoj dalvvauja ir svetimi mies
tai, kaip antai: Paryžius, Vindobo- 
na, Peterburgas, New York ir ki
ti, kurie perstato visokias savo 
įtaisas ant miestų ir jų gyventojų 
naudos parengtas.

II Ant Filipinų salų, ant salos 
Luzon siautė baisi vėtra, kuri ypač 
provincijoj Santa Maria daug blė- 
dies pridirbo.' Vėtra sugriovė ka- 
zarmes amerikoniškų spahų,prie ko 
viena ypata likosi užmušta, o 7 
sunkiai sužeistos. Laike vėtros 
jautėsi ir žemės drebėjimai.

|| Maskolijoj, ant 130 milijonų 
gyventojų, išeina laikraščių: mas
koliškoj kalboj 872, finiškoj.ir šve- 

' d.škoj (Ant 2 milijonų gyventojų) 
101, lenkiškoji (ant 8 milijonų gy
ventojų) 101, vokiškoj' 56, latviš
koj 16, estiškoj 13, armėniškoj 7- 
Finlandijoj vienąs laikraštis išpuo
la ant 13OX> gyventojų, Latvijoj ir 
Estijoj ant 27000, Lenkijoj ant 73- 
000, Europeiškoj Maskolijoj ant 
115000, Siberijoj ant 165000; vi
durinėj Azijoj maskoliškose valdy
bose ant 888000, Lietuvoj, ant 3 
trilijonų lietuvių, dėl kvailumo 
maskoliškų valdžių, ne išeina nė 

• vienas laikraštis lietuviškoj kal
boj; Mažrusiftoj, ant 15 milijonų 
rusinu, dėl tbs pačios priežasties, 
■ėišeina nė vienas laikraštis rusi- 
niŠkoj kalboj.! *'

Ii Peterburge maskoliškos val
džios suareštavo daug žmonių. 
Gyvenimuose studentų ir mokinto
jų ir profesorių žandarai daro kra
tas ir jeigu tik randa ką ne patin
kančio, areštuoja visai ne kaltus 
žmones. Tokiais darbais vienog 
čarpalaikio tarnai nenutildys žmo
nių, kurie juk vien teisybės ir ap
saugojimo nuo išnaudojimo iš pu
sės caro tarnų reikalauja.

II Kaime Bujandur, Elizavetpo- 
liaus gub., ant Kaukazo, grekas 
Ašlamirov, įpuolęs į tikėjimišką 
beprotystę, užsimanė paaukauti 
savo sūnų Dievui ant garbės. 
Laike dievmaldystos atsivedė savo 
auką į priebažnytį, išsitraukė peilį 
ir su juom su visu nupiovė sunui 
galvą. Beprotis sako, jog Dievas 
aukos reikalavo ir jam prisakė sū
nų papiauti. Bepročiai mat ir su 
Dievu pasikalba. - *

|| Vokietijoj susitvėrė draugystė 
turinti už mierį pagelbėti atbuvu
siems bausmę nusidėjėliams kitur 
sutverti sau geresnį
Tokiems draugystė duoda 
kelionę į šiaurinę ir pietinę 
riką ir po 150 dol. pinįgų.

gyvenimą, 
dykai 
A mė

|| Išpanijoj, mieste Algeciras, 
laike bulių kovos, ant ko susirinko 
daug žmonių, nugriuvo galerija. 
Prie to 12 ypatų likosi užmuštų, o 
50 sunkiai sužeistų. Įdūkę buliai 
daug moterų ir vaikų su ragais su
badė.

|f Pereitos sanvaitės seredoj, 
mieste Agram, Kroatijoj, 38 ypa- 
tos.ant kariško sūdo nusprendimo, 
likosi sušaudytos, o 40 ypatų ant 
miesto ulyčių likosi užmuštų. Ant 
galo kareiviai atsisakė Šaudyti 
pulkus beginklių žmonių.

i

| II Maskoliškas randas laukia 
darbininkų maištų laike apvaikš- 
čiojimo 200 tnetinių Į- sukaktuvių 
nuo uždėjim 
lės, miesto 1 
vėms prisak 
dyti darbo,*!

\ tėtų liuosc^ laiki

Maskolijos sostapi- 
iterburgo. Dirbtu- 
a tą dieną ne apstab- 
id darbininkai ne tu- 

.i.- žo ir tokiu budu ne 
galėtų kelti ^neprilankių randui 
demonstracijų; bet tas ne gali dar
bininkų mierių stabdyti, kadangi 
jie pats gali ne ateiti į darbą. Terp 

' darbininkų paleista daug atsišau
kimų, kuriuose išrodytos skriau
dos, kokias dirbančios luomos 
kančia nup caio, carienės ir tūlų 
Urėdninkų. Dirbtuvių savininkai, 
ant apsaugojimo dirbtuvių,sukak
tuvių dienoj reikalauja atsiuntimo 
kariumenės, kadangi jie bijosi už
puolimų darbininkų ant dirbtu
vių. * ,

II Leitenants Gregoire, Kongo 
viešpatystėj, perpykęs ant vertėjo, 
kad tas jo žodžius ne gerai išvertė, 
peršovė jį iš revolverio; tuom dar 
nepasiganėdino,.bet kareiviams lie
pė šaudyti į pulkus atėjusių jo pri
sakymų klausyti negrų. Kareiviai 
savo oficiero paliepimą išpildė ir 
80 negrų užmušė. Teip mat eu
ropiečiai platina civilizaciją Afri
koj!

II Vienoje iš savo kalbų, laikytų 
Londone, Kanados vidurinių rei
kalų ministeris Clįfford Sifton ap
reiškė, jog visos kalbos, buk Kana
da nori prigulėti prie Suvienytų 
Vąlstijų yra visai be pamato: girdi, 
Londone daugiau yra šalininkų to
kio priskyrimo Kanados prie Su
vienytų Valstijų negu terp kana
diečių, terp kurių nėra norinčių 
pastoti ukėsais Suvienytų Valsti
ją

II 14 d. gegužio (1 gegužio pa
gal maskolišką kalendorių) miestas 
Peterburgas rengėsi apvaikščioti 
200 metines sukaktuves nuo savo 
užsidėjimo, bet valdžios tą dieną 
pabūgo darbininkų demonstracijų 
ir per tai apvai k šč lojimas likosi ati
dėtas.

II Mieste Manillėj, ant Filipinų 
salų, ant priemiesčio Taudo siautė 
didelis gaisras, kuris išnaikino 
2000 namų. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 2 milijonų doliarų. 
8000 ypatų nužudė visus savo tur
tus.

II Sekretorius maskoliškos am
basados Londone, kunįgaikštis 
Radzivil ir grafas Pizzoneris apsi
daužė, bekazyruodami viename 
Londono Kliube. Nesutikimus jų 
išrišo dvikova.

II Turkijos randas nori gyve
nančius Macedonijoj bulgarus per
kelti į Azijos provincijas ir ant pri
gulinčių Turkijai salų. Nežinia 
tik, ar Europos viešpatystės daleis- 
tą padaryti. Perkelti terp kito
kios kilnus gyventoji), bulgarai ne 
galėtų maištų kelti. Kilnojimas 
vienog cielų tautų iš vienos vietos 
į kitą ir tai tik ant ra>ndo prisaky
mo šiądien ne tik daug kaštuoja, 
bet ir nesiduoda išpildyti, kadangi 
tando perkelti gali juk vėl sugrįžti 
į seną tėvynę. Žmonės juk turi 
prisirišimą ir prie žemės tėvynės, 
iplaistytos jų prakaitu ir krau

|| Maskoliškas vidaus ministeris 
išleido prisakymą visiems žydų ap
gyventų gubernijų gubernatoriams, 
kuriuom liepia nedaleisti žydams 
tverti atsigynimo draugystes ir or
ganizacijas, kadangi, girdi, tokios 
organizacijos erzina krikščionis. 
Mat ministeris uždraudžia žydams 
net gintiesi, jeigu ant jų užpultų 
fanatiški krikščionys.

II Muenchene likosi nužudyti tė
vas ir sūnūs Bradlai. Sunui pir
miausiai nukirto galvą, o paskui 
tėvui. Abudu buvo žmogžudžiai 
ir juodu sūdąs ant nužudymo nu
sprendė sykiu.

|| Prancūzijos randas nutarė 
prancūzes motinas, turinčias daug 
vaikų, apdovanoti auksiniais kry
žiais. Lietuvoj ne viena motina 
užsipelnytų ant dovanos, kadangi 
lietuvės kur kas vaisingesnės už 
prancūzes.

II Daugumas Anglijos, Prancū
zijos ir Vokietijos fabrikan
tų ae nori dalyvauti Ame
rikos rengiamoj ant ateinančių 
metų St. Louise visosvietinėj pa
rodoj^ jeigu Amerikos randas ne 
išduos tiesų apsaugojančių sveti
mus išdirbimus ir išradimus nuo 
mėgždžiojimo ir vogimo iš pusės 

, amerikonų. Europoj susitvėrė 
jau terptautiška unija fabrikantų ir 

z išradėjų apsaugojimui iszdirbimų ir 
išradimų nuo išnaudojimo iš pusės 
neturinčių ant to tiesos, ką ypač 
amerikonai daro.

li Vokietijos javų prekėjai 
skundžiasi, kad Amerikos javų iš
vežimo inspektoriai daleido siųsti 
į Vokietiją netikusius, mažos ver
tės kornus ir per tai Vokietijos 
prekėjai nužudė po $1.50 Mk. ant 
kiekvienos tonos. Vokietijos pre
kėjai reikalauja, kad randas 
paskirtų inspektorius, kurie, 
siųstus iš Amerikos ne gerus 
dus, galėtų grąžinti atgal.

pa- 
at- 

gru-

II Ant salos Porto Rico tabako 
plantacijos su visu nupuolė, ka
dangi mat nėra kam jį pardavinėti: 
pliantatoriai, vietoj tabako, rengia 
medvilnės pliantancijas. Apskri
tai, patekus tai salai po valdžia 
Amerikos, žemdarbystė čia nu
puolė, o kad pramonės nėra, tai 
gyventojai po Amerikos valdžia 
atsirado niekesnėse sanlygose ne
gu buvo prie išpanijonų valdy
mo.

H Dėl maištų visokiose Turkijos 
dalyse vokiečiai ne drysta pradėti 
dirbdinti Bagdado geležinkelio li
niją, ant ko gavo koncesiją '.nuo 
sultano. Jie prie to užsiėmimo 
buvo patraukę prancūziškus ir an
gliškus kapitalistus.'bet tie,negalė
dami sutikti su vokiečių mieriais, 
iš kompanijos pasitraukė, ypač 
kad tas geležinkelis ne patinka 
maskoliams, kurie iš čia nori pra-

|| Pietiniuose Chinuose traukiasi 
maištai; ginilus maištininkai gau
na iš Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos. Prancūzija sutraukė 
kareivius ant rubežiaus ir laukia 
vien progos įsiveržti į maištų apim
tus kraštus ir juos, žinoma, bandys 
ant visados pasilaikyti. “ 
ja daro prietinėse Cbinų 
jose tą patį, ką daro 
šiaurinėse.

Prancuzi- 
provinci- 
Maskolija

II Mieste Reus, Išpanijoj, dirb
tuvėse eksplioduojančių , medegų 
atsitiko baisi ekspliozija, kurios 
dvi yvatos likosi ant vietos užmuš
tos; sužeistų gi yra daug.

II Saratovo gubernijoj guberna
torius išleido padavždyjimą, ku
riuom uždraudžia visokius žmonių 
susirinkimus. Mat gubernatorius 
laukia čia maištų.

II Kaip paduoda Londono laik
raštis “Standard", visi žydai ama
tininkai ir darbininkai.ant prisaky
mo maskoliškų valdžių, likosi iš 
Kijevo išvyti.

II Saratovo gubernijoj užgimė 
kaimiečių maištai. Kaimiečiai iš
degino čia diktai dvarų ir išplėšė 
daug dvarponių turtų.

II Hamburgo garlaivių kompa
nija parengė naują garlaivių lini
ją terp Hamburgo Mexico.

II Maskoliškas randas siunčia 
neva ant moksliškų tirinėjimų ka
reivišką komisiją į prigulinčią Chi- 
nams Mongoliją. Matyt maskoliai 
rengia dirvą užėmimui šito didelio 
prigulinčio Chinams krašto.

II Vokietijoj, Elbingo laivų dirb
tuvėse, likosi padirbtas didžiausias 
laivas ant svieto. Šitas laivas va
žios čielus geležinkelių trukius nuo 
salos Falster į Kapenhagą, Dani
joj.

li Japonijos pakrantėse korejo- 
niškas garlaivys “Kanjo Maru” 
susimušė su japonišku “Aayanis 
Maru". Paskutinis paskendo,' o 
su juom 30 žmonių; 42 išgelbėjo.

II Pradžioj ateinančio mėnesio 
iš Drontheimo,Norvegijoj,išplauks 
ant tirinėjimo šiaurinių poliariškų 
kraštų Zieglerio expedicija, kurioj 
dalyvauja amerikoniški tirinėto- 
jai. '

Nauji iszradimai.
|| Profesorius Thomas ištyrė,jog 

mažiems vaikams ne tik kenkia 
alus, vynas, komakas arba degti
nė, jeigu jie geria, jeigu neišmin
tingi tėvai sduoda, bet net tie gėry- 
mat, kuriuos geria motina žindanti 
vaiką. Sveikata vaikų |>asigerina, 
jeigu motina paliauja gėrusi. To
dėl motinos, žindančios vaikus, 
privalo užsilaikyti nuo gėrymo vi
sokių svaiginančių gėrymų. Tas 
mums išaiškina priežastis, kodėl 
girtuoklių motinų vaijcai teip silp
ni ir labai didelis jų nuošimtis 
miršta pirmuose savo amžiaus me
tuose. Mat juos užmuša tie gėry- 
mai, kuriuos girtuoklės motinos 
geria.turėdamos žindančius vaikus. 
Dalis mat išgerto alkoholiaus, ar 
tai pavidale vyno, ala|us, ar degti
nės, pereina į motinos pieną,)) už- 
nuodina, o su juom motina užnuo- 
dina žindomą vaiką.

t Belgiškas inžinierius Capazza 
dirbdina naują orlaivį, su kuriuom 
bandys atlikti kelionę per Atlanti- 

nuo Portugalijos į Buenos Ay- 
res, pietinėj Amerikoj.

|) Westfalijoj, angliniame dis- 
trikte, slūgsta žemė. Daug namų 
gyventojams atsėjo dėl tos prie
žasties apleisti; bažnyčias ir mo
kyklas uždaryti.

nesipina, kad buvo Barretto saliu- 
ne, bet jie ginasi, ir sako, kad į 
saliunininką ne šqvė,išgėrė vien po 
stiklą alaus ir išėjo.

— Pereitos subatos dieną, gy
venantis ant kertės Medill ir 50 
avė. Jonas Trumbull išsirengė su 
dviem draugais mažoje valty] pasi
važinėti ant ežero. Valtis vienog 
apvirto ir visi joje buvę supuolė į 
vandenį; iš jų Trumbull prigėrė, jo 
gi du draugai išsigelbėjo.

— Pereituose metuose Chicagoj 
išduota 20002 laisnių ant apsivedi- 
mo, per tą patį laiką 1900 Šeimynų 
kreipėsi prie paviečio agento su 
reikalavimu pašelpos, kadangi jos 
likosi vyrų apleistos ir ne gali vai
kų išmaišyti. Tokiu budu išpuola, 
kad Chicagoj beveik 10 dalį apsi- 
vedančių moterų apleidžia jų penė
tojai.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 619 ypatų. Mažų vaikų 
iki 5 metų amžiaus pasimirė 178. 
Daugiausiai mirčių buvo nuo plau
čių uždegimo, nes 145, nuo džio
vos 60; ugmušystų ir netikėtų 
mirčių buvo 25, patžudysČių 12.

— Pereito ketvergo dieną,** ant 
Jackson Boulevard siautė gaisras, 
kuris išnaikino Straus, Eisenbrath 
A Co. įtaisas. Blėdį gaisro pada
rytą skaito ant pusės milijono do
liarų. Gaisras užgimė nuo pade
gimo.

—• Ties Belmont avė., pereitos 
nedėlios dieną, iŠ ežero ištraukė 
kūną61 metų Jono Muerschbache- 
ro. Ar jis pasiskandino, ar gal 
kokių piktadarių likosi jiaskandy- 
tas, dar tikrai nežinia.

Didžiausia Jurta giluma Ir augu
tis kaina.

Lietuvoj daugumas įmonių tiki, 
jog jūrės yra bedugnės, jog jų gi* 
lumos negalima išmatuoti. Tei
sybė, su vadžioms, kaip daro Lie
tuvoj žmonės matuodami gilumą, 
jūrių dugno pasiekti ne galima, 
bet ir jūrės turi dugną: su atsakan
čioms prietaisoms Šiądien moka ir 
didžiausias jų gilumas išmatuoti. 
Iš atliktų iki šiol matavimų persi
tikrino,kad didesnės gilumos jūrėse 
— yra tai atsakanti įdubimai, kaipi 
šuliniai, šalę kurių yra daug ma
žesnė giluma. Žinoma, juo jūrės 
mažesnės, juo jose ir giluma'mažes
nė. Antai prieinančios prie Lie
tuvos Baltiko jūrės turi vos porą 
šimtų pėdų gilumo, gilesnės jau 
yra Šiaurinės arba Vokiškosios jū
rės, plaujančios Vokietijos, Angli
jos ir H Olandijos pakrantes. Di
džiausia giluma Terpžeminių jūrių 
nepereina 3500 metrų, taigi 8J4 
viorsto. Atlantiškame oceane re
tai dugnas nusileidžia giliau kaip 
ant 6000 metrų, taigi apie 6 viors* 
tus. Nors tai giluma ir labai di
delė, bet yra oceanai turinti daug 
didesnes gelmes ir tie gilesniejie 
oceanai yra didesniais už Atlantiką, 
esantį terp Europos ir Amerikos. 
Didžiausios gilumos yra Pacifike 
arba Didžiamjame oceane. Ma
tuodami jūrių gilumą, iki šiol užti
ko 43 vietas, kuriose yra didesnė 
negu paprastai giluma, iš jų 24 yra 
Didžiamjame oceane, 15 Atlantike,. 
3 Indiškame oceane ir viena Pieti
nėse Ledinėse jūrėse (kadangi šitų 
jūrių tik maža dalis matuota, didės*; 
nė dalis neprieinama dėl didelių 
ledų, tai jose be abejonės yra ir 
daugiau gelmių). Giluma čia pa
minėtų 43 vietų yra didesnė negu 7 
viorstai. Didžiausia iš iki šiol ži* 
nomų oceanų gelmių yra teip vadi
nama Aldrich giluma, esanti į ry
tus nuo Kermžndee salų, į šiaur-ry- 
tus nuo salos Naujos Zelandijos, 
Australijoj: čia giluma yra 9429 
metrai, taigi netoli 9% viorsto. 
Didesnės oceanų gilumos iki šiol 
niekur daugiau nerado.

Augščiausius kalnus turi didžiau
sia žemės dalis, taigi Azija: viršūnė 
Himalajų kalnų Everest yra 8840 
metrų augščiau jūrių paviršiaus; 
mažiausiosios žemės dalys, taigi 
Europa ir Australija turi kalnus 
daug žemesnius. Skirtumas terp 
augščiausių kalnų ir didžiausių jū
rių gelmių yra 18 viorstų.

Neužmirškite balsuoti!
CHICAGO. Panedelyj, 1 Ber

želio bus diena sudžių rinkimo. 
Visi lietuviai, turinti amerikoniš
kas popieras privalo toje dienoje 
balsuoti, nes sudžių rinkimai yra 
svarbesni už kitus rinkimus. Bal
savimo vietos atsidarys 6 valandoj 
ryto, o užsidary s 4 vai. po pietų. 
Kiekvienas darbininkas, eidamas 
;į darbą gali atiduoti savo balsą, o 
kas norės, gali ir dienos laike Išal
suoti, kiekvienas fabrikas darbi
ninkus balsuoti leidžia ir už su
truktą laiką mokesties nenutrau
kia. Tik pasirūpinkite, kad prieš 
4 valandą po pietų būtumėte bal
savimo vietojo.

Kaip jau rašėme pereitame "Lie
tuvos" numeryje, kad ant balsavi
mo balioto bu* dvi eilės kandidatų 
ant sudžių: pirmoji eilė republiko- 
niškų kandidatų, o antroji demo
kratiškų. Mes velyjame visiems 
lietuviams balsuoti už repubiiko- 
niškus kandidatus, nes ant to ti- 
Irieto randasi geriausi ant sudžių 
kandidatai, kaip tai: W. S Eilioti 
Jr., Andrew J. Hirchl, Gibbons ir 
Edmund W. Burke, kuri matėte 
ant susirinkimo šv. Jurgio parapi
jos žalėje, pereitoje nedėlioję, 
šiuos ant sudžių kandidatus ne 
tiktai mes, bet ir kun. KrauČiunas 
rekomenduoja kaipo geriausius. 
Todėl už juos privalome visi bal
suoti. Tik paminkite, kad viso 
bus renkama tiktai 15 sudžių, 14 f 
Circuit court'ą ir 1 į Superior 
courtą. Tad jeigu kas nori duoti 
balsą už vieną ar kitą demokratų 
kandidatų, tai tiek privalo apleistie 
republikoniškų kandidatų, kad ne
padarytų daugiau kaip 14 į Circuit 
court'ą ir ne daugiau kaip J į Su
perior court'ą, nes kitaip — balsas 
taps išmestu. Geriausiai yra bal
suoti visą pirmąją eilę, kurioje yra 
visi republikoniški kanditatai.tada 
jokių painių nepasidarvs. Kaų> 
balsuoti, tegul paėmęs tikietą pa
klausė balsavimo sudžios, ir j>asa- 
ko už ką nori balsuoti, o tasai pa
rodys. Sudžių yra priderystė 
kiekvienam klausiančiam suteikti 
reikalingą informaciją.

Tad panedelyj, nuo 6 vai. ryto, 
visi eikit balsuoti. Nesakykit 
kad manęs sudžios neapeina, nes 
kiekvienam gali prisieiti kada nors 
prieš sudžia ant sūdo stoti. Todėl 
rūpinkimės kad ant sudžių išrink- 
tumėm geriausius ir V*s*nK>atisius 
žmonis, o toki randasi tik ant re- 
publikoniško tikieto.

II Mieste Ufoj likosi dviejų vy
riškių nušautas gubernatorius Bog- 
danovič. . .

Vietines Žinios.
— Pereitoj sanvaitėj keli gink

luoti plėšikai atėjo į saliuną Patri
ko Barretto,pn. 4216 Wallacestr., 
jį pašovė, o paskui ištuštino kasą 
ir kišenius pašauto. Likosi su
areštuoti 3 jauni plėšikai, kurie

PĘ0K. P8VI.II0 BEĘ*0, 
verte D-rai Bacevlczl*.II. AUGALAI.

40. Gailaus yra augalai, kurių tik šak
nys yra daugmetėms, o jų kamienai yra vien
mečiais. Tokiais antai yra Jurginiai.

41. Augalų klassifikacija. Per sugru
pavimą po vienokiu užvardyjitnu visų tų au
galų, kurie turi panašius vienų kitiems tie
du*, tapo sutvertos augalų šeimynos. To
kioms šeimynoms yra antai: leguminosae, ro- 
saoeae. primulaoeae, liliaceae, palmaceae ir 
daug kitų. į

42. Bežiedžiai augalai. Tūli augalai 
neturi jokių žiedų. Tokiais yra: paparčiai, 
kurių sėklos raudasi aut lapų, samanos, ker
pės, grybai ir maurai.

g Ii net kiečiausią plieną braižyti. Jeigu 
šmotelį plieno smarkiai užgausi į aštrią tokio 
akmens briaunutę, tai nuo plieno atsidalys 
mažas trupinėlis, kurs nuo smarkaus nžga vi
nto įkais raudonai ir tokiu budu pasidarys de
ganti kibirkštis.

Ne kasžin kaip seniai žmonės tokiu budu 
pasigamindavo sau ugnį. Smarkiai užgau
dami titnagą į šmotelį plieno, lekiančias ki
birkštis rinkdavo į atplušytą drobės sklypelį, 
arba į gerai išdžiovintą pintį (pv. 91). Pas
kui, kada likos išrastas parakas, tą patį būdą 
pritaikė prie karabinų, parakui uždegti (pv. 
92). Visi tie kietiejie akmens priguli prie 
rųšies titnaginių akmenų. Jų yra gana daug, 
tūli iš jų yra labai gražus, retai kur randami, 
o per tai ir labai brangus. Apie tokius ak
menis turėsime progą vėliau pašnekėti.

III. AKMENS IR ŽEMĖS.
AKMENS.

L Įgiję šiokią tpkią pažintį gyvulių ir 
augalų, pasirupinshfie dabar ką nors pasimo
kyti apie ieme. ant kurios mes vaikščiojame, 
ir apie akmenis arba, tikriau sakant, minera
lus, iš kurių ji susideda. Mokslas apie žemę 
irtai, kas joje randami, yra nemažiau žingei
dus.

2. Y vai r us Ž6 mes sudėtiniai. Jus jau, 
be abejonės, žinote, kad žemė susideda iš 
daug yvairių sudėtinių. Kiekvienas pa
žįstame ariamą temį, tai yra žemę, kurią žmo
nės apdirbinėja Javąms-sėti; Įiažįstame akme
nis, išsiblaškiusius po visą žemę ar tai nedi
delėms skeveldrom^ arba dideliais gabalais, 
kuriuos mes vadiname uolomis; pažįstame 
pieskas, susidedančias iš labai smulkių akme
nėlių; teip gi mol\ ~T ypatingo budo žemę, iš 
kurios dirba y vairius molinius indus, teip jau 
plytas ir čerpes; molis yra nepennerkiamas, 
jis savo olose užlaiko vandenį, o išdžiovintas 
ir išdegintas pasidaro kietai kaip akmuo. 
Ant galo, kiekvien&ė esame matę dailius ak
menis. turinčius teip vadinamas kertes, briau
nas ir plokštis; įuos akmenis vadiname kris
talais (pv. 87).

Kadangi mes jau žinome, kas tai _
yra klassifikacija, tai viršui privesti 
nurodymai yra jau mums gera pra- 
džia. Patyrimas vienog mums pa- 
rodė, kad ne visada galima ant pa- pv 
viršutinės dalykų išveizdos remtis, Krtuaiaa. 
todėl ir čia turime arčiau prieiti prie 
ištirinėjimų.

3. Kaip veikia rūgštys ant akmenų. 
Jeigu įdėsime kreidos šmotelį į acto pripiltą 
stiklinę (pv. 88), tai pamatysime mažus oro 
burbulėlius, kįlančius iš kreidos į acto pavir- 
šį, teip kad rodosi, lyg actas pradėtų virti. 
Pamaišius actą su pagalėliu, pamatysime, kad 
kreidos šmotelis išnyko: kreida sutirpo teip, 
kaip kad butų cukrus sutirįięs. To apsireiš
kimo išaiškinimą rasime mes kitą sykį, kada 
pradėsime mokintis chemijos, tuo tarpu-gi pa- 
siganėdinsime vien privestu faktu.

Dabar į retą įdėsime šmotelį kalkakmenio, 
panašaus kalkėms, kurias panaudoja prie na
mų statymo. Nežiūrint ant kalkakmenio kie
tumo, iš jo pradeda teip jau kilti į acto pa
virš} oriniai burbulėliai ir kalkakmenis su
tirpsta lygiai teip, kaip tai pasidarė su krei
da. Tokią jau veikmę rūgštis turi ant mar
inavo.

Jeigu vienog į actą įdėsime 
molio šmotelį (pv.. 89), tai pa
sekmę turėsime visai kitokią: 
iš jo neiššoks joks burbulėlis, 
molis nusisės ant dugno ir ten 
(tasiliks nejudintu.

Štai čia yra titnago šmote
lis. teip gi mano rastas paupyj 
plikakmenis. kur) vanduo turėjo 
kur nors nuo uolų nuplauti, ir, 
ant galo, putnagas-. ant visų jų
jokios {veikmės, arba veikia ant jų tiek, kiek 
ir vanduo. \

Acte randasi rūgštis, ta rūgštis ir sutar- 
pina lygiai kreidą, kaip ir kalkakmenį. Bet 
acte yra daug vandens, todėl jo rūgštis ne 
labai stipri. : 1

Atkartosime savo bandymus su pagelba 
labai stiprius rūgšties, kuri viską degina ir 
naikina, taigi Įiaimsime tam tikslui sierinį 
rūgštį, kurią lietusiai paprastai vadina šilva- 
sariu.

Atsargiai, su stikline lazdute, paimsime 
lašą šilvasario ir užlašinsime ant kreidos šmo
telio. Matote dabar, su kokiu greitumu tas 
lašas pradeda kreidą naikinti ir kelti iš jo 
putojančius burbulus.

Kitą lašą užvarvinsime ant šito dailiai 
nulyginto ir labai kietu išrodančio marmoro 
šmotelio: jiasekmė yra tokia pat. Tas daly
kas turi jus pamokinti, kad niekada nereikia 
palikti ant marmurinių daigtų šmotelių apel
sinų, obuolių ir’Kitų, užlaikančių savyje 
rūgštį, dalykų, kadangi rūgštis marmorui la
bai kenkia.

Vienog ant molio, titnago, plikakmenio, 
putnago ir agato sierinė rūgštis neturi jokios 
{veikmės. Užlašintas ant jų šilvasaris pasilie
ka ramiai, nepagimdo jokių ėdimų nė puto
jančių burbulų.

Iš to matome, kad akmens yra dvejopos 
rųšies: 1. akmens, kurie rūgštyje tirpsta, ir 2. 
akmens, kurie rūgšties {veikmei nepasiduoda.

• 4. Kalkiniai ir titnaginiai akmens. 
Kreida, kalkakmenis ir marmoras vadinasi kal
kiniais akmenims. Jeigu tnos akmenis degin
ti tam tikrai įtaisytose deglyčiose (pv. 90), 
tai jie pavirsta į kalkins. Apart to, tie ak
mens yra minkšti, jie neturi tnkin .kUtnmo 
kaip plienas, arba bent 
geležis. Juos lengvai 
gali braižyti su Įjeiliu 
arba su vinim* Prie
šingai yra su titnagu 1r 
visais jam giminingais 
akmenims, kaip antai 
plikakmeniu, agatu ir 
ti Pas Juos kalkių ne
siranda ir ugniai Jie ne
pasiduoda. Be to, tie
akmens yra teip kieti, kad peilis jų jokiu bu- 
du neima, su aštria tokių akmenų briauna)

Pv. 91. Skiltuvai. Užjaunant 
titnagą A į luotelį plieno B, ai- 
ai dalinu* nuo plieno, kibirkitia 

puola į pintį C ir ją uždega.

Pv. 92. Karabino *pyna. Į- 
taisyta* į gaidį titnagą*, už
gaudama aaantį pryiakyj 
plieną, pagimdo kibirkštį, 
kuri nupuolu* ant parako, 

jį uždega.

Pieskinis akmuo, kurs susideda iš tvirtai 
tarp savęs susijungusių pieskos grūdelių,kar
tais prilygsta labiau kalkiniams, kartais gi 
titnaginiams akmenims. Šią paskutinę 
pieskinių akmenų atmainą,dėlei jos kietumo, 
Išnaudoja tekilams ir galąstuvams dirbti.

Vulkanų arba ugnakalnių išmetama la
va ir akmens priklauso teipjau prie titnagi
nių.

5. Gipsas. Skala (Šiferis) ir Molis. 
Štai čia yra ypatingo budo akmuo, teisybė, 
ne visur randamas, bet žmonėms labai nau
dingas. Jis yra minkštas teip, kad gali net 
su nagu gremžti. Vienok rūgštis neturi ant 
jo jokios-įtekmės. Jeigu tą akmenį imsime 
deginti, tai jis pavirs į smulkius baltus mil
telius (pv. 93). Yra tai teip vadinamas gip
sas. Didžiausios to akmens kasyklos randasi 
netoli Paryžiaus, Franeuzijoj.

Labai puikią gipso atmainą randame Ita
lijoj. Yra tai teip vadinamas alabastras, iš 
kurio ekaptoriai išskaptuoja daugybę alabas- 
trinių stovylų (pv. 94). Jis paprastai yra 
baltas, bet kartais pasitaiko rasti ir gelsvos, 
rusvos arlia pilkos spalvų alabastrą.

Pv. U?. Deglyčia gipsui de
ginti. Dideliam karšlyj gi p- .

aas pavirsta į miltu*.

Pv. 94. Hil*b**Uo. Pv. 95. D*r- 
i&ktpM* stovyla. biniokutka- 

,'lą skzkUnti*.

Pv. 88. Pv. 89. 
Veik m# ru<Htie» 
ant akmenų. A. 
iitirpe* acte k rei
do* šmoteli*. R. 
įdėta* į actą tit
nagą* netirpata.

actas neturi

Laiškų rašytojams.
Diduma* lietuviu d*r vi* negali pri

prasti prie geresnio lai*zk u j>*ra*xytno. 
L*i**kuo*e prirasso daugybe *u reikalu 
nesirisaanesiu tusseaiu žodžiu, o ka* 
reikalingiausiai, vardas ir adresas, , ta 
tankiausiai apleidžia. Gauni terp kitu 
laiuka be vardo ir adreso, o dar ir *u pi
nigai* ir dabar tu fopek kas ir isikur ji 
prisiunta? Kad ia<**ke yra būtinai rei
kalinga*. ra*sejo vardas ir ado-***, ta 
Jau ir maži vaikai supranta, kokiu tad 

>udu suaugę vyrai to ne supranta?
Spalių 31. J902, Mikolas Vaictiulls isx 

New Yorko yra prisiuntęs II, adreso ne 
padavė.

Balandžio 18. 1903 Jonas Adomaitis 
yra prisuntea 12. adreso nepadavė. ‘

Geguži* 21. 1903 atėjo iss Ro. Omaha, 
Nebr. su SI laisska* be vardo Ir adreso:

Visu trijų yra siųsti už -‘Lietuvo* j>re- 
n u merą ta Neturėdami jų adresų neži
nome ka pakvituoti ir kam ir kur laik- 
rassti siusti Pinigai guli redakcijoj 
laukdami siuntėjų adreso.

Chicago. 20 gerulio pasimirė Lucija 
Aleksiene, 34 metu, palikdama vyra di
džiausiame nuliūdima. *u kuriuom jjer- 
gyveno 5 metu* ir 8 menesiu*. Paėjo 
fsz Kauno gub., Panevėžio pa v., Sidab
ravo parap , Taukocziu kaimo. Laido
tuves atsibuvo 23 gegužio, Apveisdos 
Dievo parap. balny eitoje.

Jonu Petro**! us, G ra bortus,
J68W. 18.th 8t.

Pv. 90. Kalkių deglyčia.

Skalą, arba teip vadinamą šiferį (pv.95), 
pažįstame kiekvienas. Savo kietumu skala 
lyginasi kalkiniams akmenims, ją lengvai ga
li braižyti su peiliu arba vinim. Su nagu 
vienog gremžti ji nesiduoda, rūgštis teip gi 
jokios ant jos įtekmės neturi.

Molis, kaip kiekviena žinome, yra minkš
tas, iš jo dirba plytas, čerpes, puodus ir daug 
kitų naminių judų.* Rūgštis vienog ir ant 
molio neveikia.

Kalkakmenis. pieskinis akmuo, gipsas, 
skala ir molis yra naudingiausiais akmenims, 
arba bent naudingiausia jums patiems apie 
tuos akmenis žinoti.

6. Akmeniniai mišiniai. Nereikia ma
nyti, kad uolos visada butų grynoms savo su
dėjime, arba kad jos toli viena nuo kitų skir
tųsi. Priešingai, kalkinis uolos paprastai už
laiko savyj dalį molio, kuomet molyje randa
me daugiau ar mažiau kalkinių medegų. Ant 
paveikslo, mums yra gerai pažįstama uola, 
vadinama margeliu (pv. 96). Margelis susi
deda \b kalkinių medegų. sumaišytų su didele 
dalim molio. 4)el tos tai priežasties nuo šal
čio margelis lengvai sutrūksta, lytus jį sutar- 
pina ir sumaišo su žemėmis. Margelį panau- 
dojame kaipo tręšimo medegą laukams nu
tręšti.

Trėmimas lauko su margeliu. Margelis yra kalkinė 
uola, maišyt* su didele dalim molio.

Pv w>.

Muši} dirbamoji arba ariamoji teini yra 
teip jau tik mišiniu yvairioa rųšies akmenų, 
sutrupėjusių į smulkius miltus ir susimaišiu
sių su gyvulinėms ir augmeninėmsmedesrom". 
Štai šioje stiklinėj turime pa
imtas iš daržo žemes, iš kurių 
beveik visi akmens išrankioti. 
Imkime jas atsargiai plauti po 
kranu, iš palengvo maišydami 
su pagalėliu (pv. 97). Vanduo, 
kurs nubėga, yra mulvinas, su 
dumblu; drauge su tuo vande
niu nubėga dalis juodų mede- 
iru. Galiaus, visam dumblui O v .j miMUiv naiaiutignubėgus,ant8tiklinėsdugnopa- dulkių, titnsginįų 
silieka žiupsnys dailios grynos 
pieskos. Užpylus ant jų sieri- niųbei sugmeni- 
nės rūgšties, pieskos ima smar- ni,i 
kiai virti, lai parodo, kad tarp jų buvo da 
kalkinės medegos. Ant galo viskas nusisto- 
ja, ir štai ant stiklinės dugno pasilieka da 
žiupsnelis pieskų. Tos pasilikusios pieskos 
susideda jau vien iš titnaginių grūdelių ir 
molio dulkių.

7. Kristalai. Mineralai, kaip jau sykį 
jums pasakojau, tankiai priima pavidalą teip 
vadinamu kristalų.

Pv. 97. Ariamoji 
žeme susideda iš 
mišinio kalkinių

(Toliaus bus.)



Draugyscziu Reikalai
"Didelis Pikninkas.

So. Chicago. Parapija Sav. Juozapo 
turės savą piknipka subatoj, 30 gegužio 
(DecoraUon day), darže Paul's G rovė, 
kerte Union ir 123 ui., We»t Pullman, 
UI. Prasidės 10 vai. ryto. Visus lietu
vius ir lietuvaites kvleczia atsilankyti 

Komitetas.

Beimąs ir prakalbos*
Ketvirtas seimas Susivienijimo Lietu

viu Laisvamaniu atsibus Waterburyj. 
Cbon., nedelioj 7 d^ birželio, 1908 mete. 
Turu svetainėje, ant Jefferson gatves, 
ant ko kvieosia delegatus knoskaitlin- 
giausiai susi važiuoklę Kam laibas pave
lija, teikeis pribūti subatoje, 8 d. birželio 
nes tas vakaras bus paszvenstaa prakal
boms, dekliamacijoms ir tautiszkoms 
dainom* TodsbaĮnt to vakaro kvieczia- 
me visusjgeros valios Tautiecziui ir Tau
tietes szeimynelems. Prakaldoe 
prasidės iiBO vai. vakare ant Concordia 
sale* pn. 305 Bank gatves.

Kurion kuopos siuns savo delegatui, 
teiksis mums pirm laiko per laiszka apie 
tai praneszli ant adreso; V. 8. Zubrickas 

' - ; * ~Pr O. Cdx 918; W*terb'ury, Cobn. Dele
gatai atvažiavę in Waterbury, teiksis 
užeiki pas p. J. Danisevioziu po. 4 Dray- 
er avė.

; .................. =

Pajieszkoiiiuai.
Pajines k au Mortos Czižauskiutes, kuri 

pabuvo isz Anglįjon apie 28 d. vasario 
, sziu metu per Philadelphios prieplauka. 

Paeina isz kaimo Kreksztenu, Kroke- 
aukio parap. Kas apie ja duos žine ap- 

laikys nagrada.
Tamsa Žurauckaa, 

Bos 85. Hastings, Cambria Co. Pa.

Pųjieezkau FricoMurauskioy Kauno 
irub . Raseinių pav., kaimo Prapinu. Jo. 

i ’* tėvas ir dėde labai norėtu su juom susi- 
‘ žinosi.

Christoph Morofzki, 
2214 Bismark s L. St. Louis, Mo. 

I • (5-6)

* . Pąj’eszkau savo sūnaus. Jono tHski- 
■ nio, 13 metu seno, kurs 16 gegužio pra
nyko isz ežia su Minciuku, tokiu pat 
metu vaiku. Veidas biski rauplėtas, 
tamsiai gelsvi plaukai. Kas juos kur 
užteinys teiksis man duoti žine, o busiu 

.dideliai dėkingas. .
M. Oszkinis, 

471 South. St., WilkesBarre.Pa.

Pajieszkau Marijonos Ivanauskaitės, 
Kauno gub , Telsziu pav., Kretingos pa
rap., kaimo Pikininku, gyveno Bostone. 
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso: /

Ignacas Gaudutis, 
j 71 S. 27 St, Pittsburg, Pa.

(1'8-6) , 1 ' j . '

Pajieszkau savo pusbrolio, Teodoro 
Montvilos isz Kukuriszkes parap., ir 
Vincento Racevictziaus ir Varnių parap., 
abu Kauno gub., gyveno Chicagoje. 

. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso: A '

Frank Racevicz,
> . 12Common 8t.. Lawrence, Mase.

Pajieszkau savo broliu, Juozapo ir 
. Mikalojaus Jogu, Kauno gub., Raseinių 

pavų Girdiszkes parap., kaimo Mankai- 
cziu. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinia aat adreso:

Wtn Joga, 
1159 8. Westem ava., Chicago, III.

Kas negavo?
Kas negavo musų katalio 

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

A. Olszewski,
33-rd. St., Chicago,III. 

Station 60.
924

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.............. ..52fo
Nuo500 iki 1000 rubliu, rublis po...524c 
Virus 1000 rubliu, rublis po........ 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paozte kaaztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaikei- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos" redakcija.

Aukos betaiinofcinanczital jaunuo
menei.

“AU8ZROS Dr-te«” ioudan.
Ant paskutinio susirinkimo in- 

pjauk*...........................  13.75
Liat. Nepr. Kliubaa, Toluoa. UI.... 2.00 
Surinkta antkriksztynu pas Anta

ną Butku, Scranton, Pa ir pri
siųsta per Jog. Klembauzka 

Bukantis... 
Klein batukas. 
Rimeikis.... 
Butkus.

Juoz.
Junta.
Juoz.
Ant
Aleks. Andrejzuskzs
Juoz. Skimutis........
On* Macziuliute........ ............................... 10
Iz. Balczietis............................................25
Aieks. Skimutiz................... ...................10
Po v. Mockus.............................................. 10
Vinc. Skimutis...........'.........10
Mzlv. Klembauskiene...........................20

Buvo 317.43
Sykiu 6335.U8

Ant nupirkimo Kamblkalnio.
Liet. Nepr. Kliubzs, Toluca, 111.........2.00
Jodas Ilgzudzs. Chicago......................5.00

Buvo 5.00
Sykiu 812 00

Ktataztams delegato in Niderlan- 
dtja

Liet. Nepr. Kliubas, Toluca, III.....2 00

Farm* ant pardavimo.
80 akru farma geroj vietoj, terp lietu

viu: 30 akru po plugu, 10 akru iszpuvn 
kelmai, 40 akru miszkas; 8 akrai užsėti 
rugiais, 2 kviecziais. Šluba „frame", 
kluonas ir tvartas isz rastu. Szulinis su 
26 pėdu pumpa gylio, siekianezia in 
smiltis, per tai vanduo tyras ir skanus. 
Nuo Thorpo4| mylios, nuo geležinkelio 
lj mylios, 2 mylios in suriu fabriką, 1 
mylia in svieto fabriką, kalnu nei kloniu 
nėra. Preke 82800.00. Raszyk i te pas:

•Joseph Sheblak, Thorp, Wia.

Pigiai ant pardavimo arklys, ir “Bug- 
gy"su visu užkinhimu. Atsiszaukit pas 
K. Kabeli, 1193So. Oakley avė.,

(5—6) Chicago

Pigiai parsiduoda gera buezerne ir 
groserne lietuviu apgyventoje vietoj*. 
Dasižinokite “Lietuvoa" redakcijoj.

BEGĖDYSTE.

JOHN’8 HAIR GR0WER apželdina nupliku
siu gaivu naujais Ir tankiais plaukais. Pt. SI.00 
JOHN’S WART KILLER - nugydo viaiikai 
karpu ir napaltaka jokio ženklo. Pr*k*........ »o
STEBUKLINGAS PAVEIKSLAS; moterie per
simaino l vytų ir vėl atsimaino. Tikru stebuklas. 
Pat* ir draugai nuslstebėsit pamaty ir n**uprnsit 
kaip ta* puklaro. Kur ku pulsuka su žilu pa
veikslu tai krovų* apstoja Ir viens per kita lipa 
norėdami pamatyti. Pirk tuojaus. Preke...,|0o 
GERIAUSI t TU K A— ant svieto yra pranyks
tanti boiluke. Atidarai skoTluliuk*. parodai vi
siem jog yra tioliukė. uidsrsi. atidarai, o buliu
kas nėr*. Gali atrasti kito kiletiiuje ar kur tik 
nori Gali duot į ranku dėl peržiūrėjimo vlan*- 
sus*ka L*ngva nuveikti. Prvk*..................... .S6o

Jeigu turi ik*ud*)i-

kruti**, tauariu, au
gam* Ir kryžmu*, r*- 
umatlim*.iuukuma

■
iua kraujo, pa mėli 

navualn* paakins, vtetletejlma viduriu, bjsurius 
ir balsius sapnus, sunkuma kojose, jeigu lasaina 
tekia naktyje ar prie nusisslaptolmo, jeigu negali 
miegoti ar valgyti, jeigu esi nuvargę* rytinei)), 
esi baugus, gėdingas, nusiminė*, jeigu lytisako* 
daly* yra nustlpneje. tai musu Elbutbo* Jcoava

Ir linksmumą, sutvirtina nu.ilpnvjusia* nervas;

turi stebuklinga gydanctla galybe vlrss minėtu 
kentajimu. Elektriką dabar vartoja garsiausi dak
tarai. nes kaelektrik* padaro tai to gyduoles no- 
instengia. bet geresnio puaisskiuitno Ir rudo* ra- 
uyk. Judėdamas marke, ant siio ndreso:

John's Kuppljr Hous*.
CHICAGO. ILL

SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ

gontus, greitai, teisingai ir 
\ tikrai, nes turi ao m«tu 

M (G praktike* ir kiekvienam 

TO ISZGYDYMA UŽTIKRINA.
7 Jetg» tari kokia nors pa- 

slaptinga liga, kraujo už 
nuodyjima, jeigu esi nu 
silpnejes ant viso kutui 

ar lyttsiku daliu kūno, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius kenkimus, tat tuojaus ra 
nyk arba pats ateik pas visiem žinoma pa
garsėjusi Chicago* specijalista vyręuku ligų

SfiiB. M. ROSS
Rootns 1 to 7, 178 S. Clark St.

on«a* *tid*rvu» k«**1k*n nuo S Iki 4. 1**ned*lta 
Srrrdo*. P»tnvr*HM ir Suimto* vskumi* nuo 7 lai 
«:3O Nedėlioto nuo 10 iki I. Gali*** •MUinek*

J. SAKALAUSKAS,
TOLUCA. ILL.

PIRMOS

KLIASOS SALIUNAS
Laiko gera siu. seniausias arielka*, li

kerius ir vynus, o cigarus net isz Turki
jos. Visus lietuvius kvieczia alailaeky- 
ti, o busite kiekvienas žmoniszkai priim
ta* (24—7)

Mano aptiekąje randasi GERIAUSI LIETUVI8ZKI DAKTARAI. 
Gydo visokias slaptingas ir užsiaenejualas ligas

P-RAS KAZIrtlSRAS BUTKSVJCZ1A 
spvotallstas motare tr valka Ilge Prilaša ll«oal** katairn naot iki* vai. po platu P*s a>*u* *aa- 
sita: Tikra* Palangos Tro’as d*vya*r*s. Ausin* Kroato Halsam*, irydsatl kosoli siutęs ir plaucsi* 
«*dima Ateikit* ar rassyklto itetavlstkal aat a<ir**o: APTIEK A MAGISTRO FORMACIJOS.

D. GLACZO,
4556 8. Ashland Avs. tarp 45 ir 46-toeul. Chicago, III.

FOTOGRAFIJOS
Mano fotegratiszka galerija įmaišyta su naujausiais iasradlmo apara

tais, kasatuojancsiais 8700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
Ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo Darba uvaran- 
tvojo, o jeigu kam nors mano darbas neaidabotu. tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimu vesel u fotografijų turiu gražiausias dekoracijas Ir prie tokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem jiem ir kitiem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. F. RiiNhhitkaN, lietuviszka^ fotografas, 
3213 So. lorginSt., Chicago iii. 1 bloku ddo lletaviszios biinyczlos.

Dykai pri
minsime

vk,,z"
i * ■1 • * *
V i uit >

n a r.j a

ĮROyf 1 i r 111 \ i >i k a

kuriame
atrasite daug uauju armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite rantyti, nes szventes artinasi.

Adresuokite teip:
Kelpsch S Co. 74 Centre Si., Chicago, III.

Buce, to Kelpncb, Norrlko & Co.

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
X-Spinduliaivartojami dėl atradimo ligos 

ATSISZAUKIT TUOJAUS, NES SZITA OFERT* NE ILGAI TBIS- 

1SZPJAVK SZITA IR ATSINESZK SU SAV i M.

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

Ll KTUW1 U|D AKTAKAB

MARJA DOWIATT,
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th NtreeL
Nuo 8:m iki 12toe ryto.

Teleiotuui: CausU 78.
Telefonu galima Isz kiekwienoe 

aptiekoa

Deimanto Elektriko* Kryžius
prirė uz.ikablalBta tr po utįlo Kryžiumi. Ur,.,».

)» prt*S kek-ta amt* Ir tu»>*u* 
lapo ------ J-----  **—--------

mo kr kiu>ki* lik*
Deimantu et-kinlkaa kry 

tina rjiki reunutuma aru 
ratai j*. k rytinu, skaudėjam* 
vidun* skaudėliau*. • lipau- 
ru* nerviškumą, neaun h»» 

• ' * paralyft*. *pU»paij^ 
apopiekai)*. dusui). trukumą 
proto. auominni. uSarėutu*

katoaiatiU syki ant JH»* reik t 
|sx-rkft | va*ar«4ill 

•et purus nuautu Vaiki) k
l«lkU verku | tupur*n| keta.

Prvkė «ko kry siaus tl DU biua 
linui kaklu, kntkmyivee ValaUjuaa 
ir ksaadop* na-» palys apmokama. 
GvarankMojanu kad Ii, krytim yra 
nvfvMiu valele ut ek-ktrUka dir

Vyrai M galiančiam ir silpneai nugarom, inkstais, skauėėįimais kiauiiuosa. lytižkų nusilpnėjimų. Skaudančiu austtiaptaimu. nskti- 
aiaiž nu bėgimais, suaitraukusiais arte nemavin^ais organais, trotyjimas atminties, nervižkuma,. skaudėjimai krutinę,*, ints.u liga, 
plauti* ųusles, nusistojtmas liapume. krituliai prieė akta, nugalėjimas atlikti saro pridory*čių. *«Mtoėita*M ftatee*. kiapatyi*"tit *a- 
raudinas, prieteiaMvimas, silpnumas, maiankoli|a, negera* krapas, patrotyjima* apetito, puolimas plaukų, VlSlSKAI IŠGYDOMI

CnAl'iialicvknt! litine* N«*g»mtte«ki nul»egifn«i,u*nuodyjimau kraujo. Varicocele, sinlnz- 
OpClilJdlįjLaUo llgvj, išgydomi Greictabsutaiata inzitjdyuiaM dei Nilpnu vyru.

lonni vvmi nogilpnlnti per bjauriu* paproezims ir per*idirt»ima, ailpni ir nerviuzki I8ZGT- 
Jdiliu Tjidl |X)MI PO TIKRA GVARANC1JA, ARBA PINIGAI BCGRAŽINTt.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI
j j a. i Nue 10 ryto iki 4 pe pieta, ir ase 6 iki 7 vakare. valajuiots. ( Uteaitoms ir per kveetes >M 10 iki lt.

State Medical Dispensary
j PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

I n ėjimą s per 66 E. Van Buren St.,\Chicago, III.

Gr.uid Opening! I -
Chicago,* Istojas partneriston prie sa- 

i liūno biznio darome balių tos naujos 
partnerystes inkurtuviu subatoj ir neda
lioj, 30 ir 31 gegužio, ant kurio didsleje 
saleje grajys geru muzika ir susirinkę 
svecziai galės gerai pasiszokti ir pasi
linksminti. Todėl visus aplinkinius ir 
pažystamus kviecziame atsilankyti.

M. Mieldažts ir B. Valantinaviczia, 
69 W. 25-1 h St., Chicago

. Reikalingi 2 vaikinai ir 3 moterys prie 
karpe t u darbo. Ątsiszaukits po nr. 761 
W. 63-rd St. Chicago.

i AR NORI?

Armonikos!
Kiekvienam kurs 
prisius savo aJn - 
są, tam prisiųsiu 
dykai naują lietu- 
višką Katauooa, 
kuriame randasi 
daugybė visokių 
armonikų, koncertinkų, skrip- 
kų, (luitu, klernetų, ir skambi
nančių skrynučių; teipgi d pū
kuojamų mašinukių. Adresas:

I. J. DimijoDritls, 
3H1 S. Hilsted SI, CMcigo, UI.

F.PBradchulis
Attorney ind Coonseior it Lai.

Chunber o( Comnierce Bldj. Room 709.

DYKAI. skrySii

k lygtas trtfkų kerti*. Pirmiau, ra.tmjte kryti*! erd. .tataakttMsL MstotSssk* 
croMtaastaL SfeRYS RKN EDI K TINKO*. tataiDmytiiar si.. N*v Ortesas, La

THE DIAMOND ELECTNIC CROtS CO.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
nytineai* IHaugystem* tacdirbe:-' 
Kamša*, Asteriko«l»ika>» 
Welia«a», Baarpta*, Jaos-

tra<ai<X>nieins Kunigams Mzdtr* 
n-Kapas, A rasta*. Dalaiati- 
sa, Albas. Mela» tr wtsus bsž-

lieka artutiszkai in laikų.
Noredamoa faodotinos Dr tęs, 

arba gnodotiai Kunigai, kad Jaša
Kepnree Ir dėl Mtaraaalln 
parėdus. ______ ____
darbas bota priderančiai atliktas ir tuos ssszclpu searo Uutetf, paveskite ji tikrai 
lietu vraičai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Dhtalo* St., Chlc*go, III.

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

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

ilgio ant tukstanczio pa
didinti?

Ar nori geru ir naudingu knygų? Jei 
teip, tai dabar gali pasirinkti kokiu nori 
in “Lietu vos naujausiai iszloistmknygu.

Jei nori mokintis angįiszkos kalbos, 
tai nusipirk “Žodyną lietuviszkw 
ir angliszkos kalbu.”

Jei nori dasižinoti koki kur gyvena 
žmones ant musu žemes, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj, Austra
lijoj ir ant visokiu po mares iszsimecziu- 
siusalu, nori žinoti kaip seniai kur jie 
atsirado, nori pamatyti ju paveikaus, 
kaip jie iszrodo, ka jie veiku, i kokia 
kalbi vartoja, kaip vaikus augina, kaip 
mokina, kokio kurie tikėjimo (vieros), 
nuo kada ir nuo ko kurie tikėjimą per
eina. kokios ju bsdnyczioe, kokios diev- 
maldystes ir žodžiu sakant nori dasižino
ti visa žmonių istorija, tai nusipirk kny
ga “Etimologijai”, o joje viską rasi.

Jei nori dasižinoti monu ir burtu pa- 
slaptis, kok i u b u d u j uos magikai padaro, 
tai nusipirk knyga “Paslaptys magi
jom bei Spiritizmo”, u isz jos viską 
dasižinoei.

Jei nori dagliinotiapiegamtoe moks
lus, tai nusipirk knygas: “Akyvi apsi- 
reiszkimai sviete”, “Apie Žeme”,“Senu 
gadynių isznyke sutvėrimai" “Biologi
ja”! "Svieto pabaiga" Ir tt.,o isz, tikrai 
apsiaz vieši.

Jei nori gražiu pasakaicziu-ir juoku, 
tai nusipirk knygeles "Gyvenimo vaiz
deliai". taipgi teetraliszkas: “Deda at
važiavo", “Žile galvon velnias vuode- 
gon", “Genaus vėliaus negu niekad" ir 
szimtus kitokiu turime gražiu pasakų.

Pas mus teipgi gali gauti visokiu ab- 
rozu, abrozeltu, ražancziu, szkapleriu, 
kryželiu,puikiausiu g romą toms popieru, 
puikiausiu ant svieto pavincziavoniu pa- 
vydale kortu Ir pavydai© kvietku bukie
tu, guminiu lytaru, drukuojamu įna
šai n u, auksiniu fontąniniu plukgnu, ma- 
pu, atlošu ir tt.

Raszyk tuoj aus, o gausi katalioga.
Jei nori pasiusti pinigus in'kraju, tai 

siusk tiktai per mus, o visada gerai ir 
greitai suvaikszczios. Musu name tal
pi naši randa va paczto stacija, žinoma po 
No. 60, tad mes tik galime kiekvienoje 
dienoje siuntinius iszlelsti.

Jei reikalauji szifkortes, tai pir
miau klausk pas mus szifkorcziu prekių, 
nes mes turime visas linijas ir tik pas 
mus gal i gauti kokia nori nuopigiausioe 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raszyk o gausi prezes, kata Ii ogus ir vis
ką ko tik reikia.

Kalendoriai ant 1903 m.
K alendori us spaud i o tas Peterburge.. 15c

Naujausias ir geriausias kalendorius 
su daug geru pamokinimu spaudimas 
Tilžėje.........................................................25c

Adresuok:

A. 0L8ZEV8KI8,
«24 83-rd SU, Station 60,

i CHICAGO, IL L.
c

Staais Martisziua, nukirstom abiem 
rankom, suainesze su mano motere, Ste
fanija Parszelaitiene. jau septintaa me- 
nesis kaip pabėgo nuo manos. Buvo jie 
užsidėję paleistuvystes narna Brooklyne, 
bet policija jiems tai uždraudė. Dabar 
jie trankosi po yvairius miestus paleis
tuvaudami ir ubagauja pas lietuvius ir 
kitus žmonis kaipo nelaiminga porele 
maisto: Todėl asz persergseziu tautie- 
czius. idant neszelptumet berankio pa- 
leistuvaujanczio su mano motete. — 
Girdėjau kad jie dabar randasi Chicago- 
jie. Czia patalpinu ir ju paveiksią, kad 
galėtumėt pažinti — Martiszius, rankas 
imant paveiksią davė gumines prisidėti.

Motiejus Parszelaitia,
32 Scammel str., New York,N.Y.

8. E. Corner LaSalle A Washington sts. 
CHICAGO, ILL.

Tslephone Main 3642.
Wienintelis lietuvy* advokatas, beirus 
mokslų junaprudenci josezion Amerikoj. 
Weda provas kaip oi vii lenkas teip ir 
kriminalisskaa visuose suduos*.
Rota. 168 W IBth Cor. Union BL

Tslephone Gana) 484.

Visiems Dykai!

Kas isz amerikiecziu nori gauti

“Darbininku Baisa”
ir kitus prigulinezius Lietuviu 
Soc. Dem. Part. rasztus, siusti 
“Dar. Balsui“ nnkraszczius, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuoml prie musu draugo,Miszeikos.

Adresas.: V. Miszeika,
95 Caoalport avė., Chieago, III.

Europos lietnviszkl lillraszcziii.
‘•Varpas''literatūros,mokslo ir politi

kos laikrasztis. Preke ant metu... .81.25
“Ukinlktata" užsiimantis reikalais u- 

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

“Naujienos"talpinanezios pasakas ir 
kitokias svarbesnes žinias. Preke ant 
metu. ......75c,

Visi tris virozminėti iaikraszciai iszei- 
na formoje knygeliu, iszleidžiami Tilžė
je, Prūsuose. Norinti juoa gauti kreip
kitės prie agente. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
31118. Halsted st. Chicago, Iii.

Kas girdėt?
Kas prisius 15c. gaus vertes 25c. viso

kiu gatunku tuziną gromatoms popieru, 
5 tuzinus už 81.00 ir dovanu vertes 50c. 
auksine plunksna. Adresuokil:

G. Baronas,
148 — 23-rd St., 8.S. Pittsburgh Pa.

DAILU IRCZYST* VEIDĄ 
turui Itin* varto*! J J.K. 
BLOOO PUKIFUH. 8*lta

g <-■ JI **I4* !r huno. Iu**t*ti-
tatete, K na hrau/a ir padaryt oti-

/ da dailiu, eiyttu Ir tkal- 
* *u/«. 11 00 uibaktuka.

JokK-t Supplii Houm. 3216 S. Horgan St. CHIcago, III.

SERGANTIEMS
Gvzrzntuolame pilna Itzgydyma.

PsMktnlngiausisi gydau visokias paslėpta* 
Ir pavitsslne* liga*. »ip antai lig** aslraiea, 
plaucilu. Inkstu, pilvo, galvos skandeiinai*. ; 
silpna atmintL dvaslsika nusilpimą, lytlsikas i 
silpnybes, silelvuma. sutinimą, vetl, blykszle J 
p»s moteris, kraujavima ir tt., nervu Ilga*, po- Į 
dagra, reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tt i 
Praszalinu gumbe, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nervlszkas ligas gydau 
su pagelba geriausiu elektriszku prietaisu.

T.yrtisslra daliu ligas 
iszgydau per keist* taisnlz. kraujo nė- 

nuodyjimus, odos ilgas, semens bėgimą, žaiz
das gerkle) ir burnoj, nosy), aky: Y ir ausyse, 
netekimą vyrilkumo, lyeziu nusilpnėjimą ir tt 
Kdan kuopasekmlngiausiai ir gvsran- 

ojU Pilna iszgytayma. Cbro* 
n iszkos ligos y re meno sesele* 

snktimU. Gyvsidabrio nevartotu. Nuo
dugnus iszegzaminavimas ligonio U jo Užgy
dytu**— tte yr» mano prideryst*.

DR. LANDĖS
SzpitoUnls specialUtaa.

132 E. 24-tz si., kampa* Lezington ava., 
NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėliotus 
nuo 8 ryto iki 4 po platu.

Negalinti aaabiszkai atsilankyti, gali para
ižyti laiszka; būtinai reikalaujame pacljeuto 
Inai tikėjimo.

Szneku visokio** ka:tx>ae. Turtu praktika 
Lebanon Believue Poat Gradnate Unlversity 

LHospital. Direktoriaa MedioinUzko Instituto.

LieiuviszKa flDilcka.
167 W. 18-th St., corner Union 8L, CHICAGO, ILL,

Frieazai lietuvinzka Apveiadoe Dievo bsUnycal*.
.-------- O ---------

Lietuviai slsiianke in musu aptieks rali rauti visokiu smenkoniszku ir 
suropiszku gyduolių nuo visokiu skaudėjimu ir ligų už pigesne preke, negu 
svetimtauliszkoes aptiekose. Musu spllekoj galima gauti lietuviszkai-suropiss- 
ku žolių, kokiu angiiazkose aptleko** visai nesiranda, — Listuvlszoks Trajanko* 
(trijų devyneriu) ir kitokiu. Rsceptus pristatytus nuo vietiniu daktaru ir pri
siusiu* iaz kitur atliekame kuoteisinriaiieiai. Gyduoles nuo sulaikymo slinkimo 
plauku ir isznaikinimo visokio neesysto sistemo isz galvos sutaisome teisingai. 
Pas mus randasi yvalrlu nuo plauku ir drabužiu visokiu kvepylu. (perfumu) už 
visai pige preke.

Atsiszaukusiemsper Isiszkus ir aprasziusiems savo liga suteikiame tikra 
daktariszka rodą Ir ant pareikalavimo prisiuneziame gyduoles. Prie musu ap- 
liekoe gyvena ir iietuviszkas daktaras, kurs pasekmingai gydo visokias liga* be 
skirtumo; iszgydimaužsinejusiu ligų užtikrina in trumpa laika.

Teipgi prie musu aptiekoe turi savoofflaus ir keli svetimtsueziai daktarai, 
taigi lietuviai reikalaudami kokio nors daktaro, visada gali czia atrasti, arba pa- 
siszaukti per telefoną isz kitur koki sau nori. Tuomi mes savo tautieczisms ga
lime atneszti nauda, nes atailankiusiejie prie musu apturės tikra daktariszka ro
dą ir pagalba.

Mes teipgi siuncziame pinigus in visas dalis svieto ir parduodame laiva
kortes ant geriausiu ir greieziausiu laivu; iszsiusti per musu aptieks pinigai visa
dos nueis greitai. Apart to turime ant pardavimo visokios svietiszkos ir dva- 
siszkos Intalpoe llhtuviszku knygų, gražiu popieru gromatu rasti m ui ir visko, kas 
tik lietuviam yra reikalinga. Raszant isz kitur, uždekite toki adres*.

L1THUANIAN PHARMACY,
167 W. 18-th Street, CHICAGO, ILL.

D-ras A. L. Graiczunas, Naujas Apgarsini mas
«7 W. 18-thHt., Chl^o. III. TA,VT,FfiEI ‘■IKTUvVE' PA\8Ay*167 W. 18-th8t.. ____
Gydo visokas ligas-be skirtumo: vyru, 

moterų Ir vaiku. Reikale kreipkites ant 
augszcziaus padalo adreso.

I 2š
■ -
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AK SLENKAIPLAUKAI? 

AK NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iazaigydyti Ir praazalinti Il
ga*, tegul kreipia*! prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpam* laikė 
paaigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tl.

Klausanti rodos psr gromata* adre
suokite teip:

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

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galitegaut visuo, kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant sviete randasi, lenciugeliu 
auksiniu, paauksuotu ir sidabruotu, auk
siniu žiedu, azpilku, kompasu, koleziku, 
vižoklu muzikaliszku instrumentu, ar
monikų ireilinderei dėl grsjinamu ma- 
szinukiu. M asai n u kės dėl raszymo gro- 
matu- Monu knyga ir visokios prietaisos 
darymui sztuku. Istoriszkos knygos ko
kios tik randasi lietuviszkoj kalboj. Pui
kiu maldaknygių; dideliu ir mažu ir vi
sokiu abrozeliu. Puikiu popiern groma
toms su pavinezevonems Ir kviėtMoms 
Reikalaujanti kokiu nors daigtu prisius- 
kite užc marke ir gausite katalioga, ku
riame rasite apraszyma visu naiglu ir ju- 
prekes. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur. Adresuokite teip.

JO8. MATUTIS, 
112 Grand Bt., Brooklyn, N.Y.

NAUJAS APGARSINIMAS.
Gražiausiu ant svieto gromatoms po

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

Abroseliai in I lygas »» ^silkiniais rū
bais 1 už 15c., 2 už25c . gražios pavin
cziavoniu kortos su szilkiniais kraaztais 
1 už 15c , 2 už 25c , ir 1 už 10, 3 už 25c.

Adresuokite:
V.J. VARNECK18,

Box 119, Brockton, Mtatata.

Senatorius J. M. JONĖS. isx OMo.
G. A DIENHAM, pretideiUs inericu Pilice Cif Co., 
A.B.NETTLETON, tarisis sekretorių skirto indo Šit. Yalst. 
C.H.ĄLTON. įpimes prez. rieti firmos Coiso A Loiisbirg R.R.
S. W. THOMPSON, ųestuSiT. YalsL sieto vedo,
U. J. McCRACKEN. prie Americu Car A Foudry Co.
W. R. EATON, iredilikis Šit. YalsL sfcarbo

yra tai direktoriai aukso kasyklų po vardu:

‘ Columbia Gold Mining Comoanu
Toji koupuDt jn itsikutl Ir tiri lieu mlUJoii dolorii hpltolo. Virsi aluti direttorlil konun diodą proji

TAPTI DAk¥VIMIWKCJ
tų aukso kasyklų po vardu “COLUMBIA GOLD MINING COMPANY". Kasyklos atsiranda Crippto Croek. Colorado.- Toji žemės dalis per

hipo i&RTokčhi |mm doleriu

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

Paskutinių laikų tyrtadjimal parodo, |0| mos periaiitų šoktų tarime, čia skaitytojams iirodome skaitlines, kurias paskutiniejie tyriadG* 
m ai atrado.

E.E.BURLINGAME, 1736 Lavrronce St.. Denver. Colo., Rrado. jog tos kasyklos turi 20.56 unc. aukso tonoj. Vertė tono aukso: 5411-20 
Tyrinėjimai gi TORREY EATON, 74 Cortiand St., New York, parodo 21,70 unc. aukso tonoj Ir vertybę tono >448,53

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

NURODYMAI.
Y palos, po kurių priežiūra tos kasyklos atsiranda, visame kraite plačiai žinomos Ir turi augitas Suv. Valst valdžios vietas. 
Pravardės Ir urėdai tų ypatų kiekvienam gali užtikrinti, kad te jokios abejonės tų kasyklų dalyviainku galima pasilikti.
Kas daiyvinlnku nori tapti, privalo mažiausiai nors vienų už >5.00 akcijų nusipirkti.

lecee parite) prisigs įsi lie adrese: COLUMIA GOLD MINING COMPANY, 1135 Broadwzy, New Verk.
. Pirmiau piningu praszom neslunsti.

Columbia Gold Mining Co 1135 Broadway, N. Y.
•ARALAS

Ai psIiraMs. «•**»•• "««*~iyti (kiek) T^rda» ir pravardė_______ ________________________
____ akcijų Columbia Goto Mining Company 
vertos 85.00 (penkių doi.) Ir prisiųsti man 
certHIkatų.

Miestai ___
County State

D-ras 1 M. Bacevicze, 
Persikėle isz Chlcagos 
in Scranton, Pa, po nr,

421 Penu, ne., Scranton, Pt
Gydo vltoklM ligai ba akyriaas ir viską užlai

ko tvirtojo paslapty),. Ut* ui t Botavial, karte 
tiktai rol kalas ta dskurtaskos pagalbos, togai

tavo prigimto)* kalboj* gali top^i«k*ti Ir gauti

Llotavlai. noriatiojlo rasti pagalba per gro- 
mlu. les kita mieste, togai pilasi aprasso savo 
ilga, o Ūda gaas pagalba.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad isz atidariau nauja lietuviazka 

karczema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias altu. Ateikite pamatyti ir te visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
szvieslausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Bzlakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tel. Root 21.

30 actas Iszaccteta
Dr. RICMTERO

“ANKER’Ate*
PAIN EKPELLER.

JOHN MOŽEIKA, 
Adjuster Clalm Agent A lotiry Public. 
109 Onnaiport avė., iarti Hainted 
CHICAGO, ILL. (2S-5)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. Halzted Bt.

etate peiktas rutogranjasi a* taškau tiktai 
•2.00

Rbeumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 

■Strėnų Skaudėjimo Ir tl 
<r w2»oJUa JUtatajnAtln*a 

tfjkaodeJLma.
u M*, ir SOc. psur 

Mjjtltakoriaa arba paa
L F. At Riekter & Co*. į


	1903-05-29-Lietuva-00090
	1903-05-29-Lietuva-00091
	1903-05-29-Lietuva-00092
	1903-05-29-Lietuva-00093

