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Amerika.
Prezidentas Roosevelt jau 

sugrįžo iš savo agitatoriškų 
kelionių po visokius Ameri
kos štėtus, bet vėl rengiasi 
keliauti į štetų Ohio ant ves
tuvių galingiausio republiko- 
niško politikieriaus, Marko 
Hannos. Reikia mat gerin
tieji galingam politikieriui, 
nes jo įtekmė gali daug sverti 
laike ateinančių rinkimų, 
jeigu visur teip sumažėjo re- 
publikonų draugai kaip Chi- 
cagoj, tai reikėtų manyti, kad 
per rinkimus republikonų 
kandidatai ne pereis. Chi- 
cagoj, renkant miesto virši
ninkus, laimėjo demokratai; 
renkant audžias, išrinko vos 
ne vos keturis republikonus, 
o 14 demokratų. Jeigu teip 
yra ir kitur, tai republikonai 
mažai gali turėti vilčių ant 
pergalėjimo. Tas sumažėji
mas balsų už republikonus be 
abejonės suvienys labiau re
publikonus. Garsus Mark 
Hanna ant republikoniškos 
konvencijos pats užmanė už 
kandidatų ant prezidento pa
statyti Rooseveltų, visaip jį 
išgirdamas, Kadangi besi prie
šinimas išeitų ant naudos de
mokratų. Matyt Amerikos 
gyventojams pradeda įgristi 
republikbnų valdymas, ka
dangi jiems valdant, išėjo į 
aikštę viepki augštų urėdnin- 
kų parsidavimai. Teisybė, 
nieks ne gal užtikrinti, kad 
demokratai bus geresni, bet 
kaip priežodis sako: „skęs
tantis ir už šiaudo griebiasi’’^ 
Republikonų -valdymų gyven
tojai turėjo progų pažinti per 
paskutinius 8 metus, tiapie

ne pažino, tikėjo jos melams; 
pažinę vienog geriau, ne tikės 
melams; visur su laiku pažįs 
maskoliškų randų ir visur ži
nos, kad apart gana žmoniš
kų tiesų, išduotų ant mony- 
jimo svetimų kraštų, Masko- 
lijoj yra čiela eilė, gal dau
giau negu tiesų, paslaptų ir 
ne paslaptų administratyviš- 
kų padavadyjimų, kurie į nie
kus paverčia visas geresnes 
tiesas.

Iš Rytinės Azijos dabar at
eina vien prieštaraujančios 
žinios. Pagal vienas, net 
maskoliai laiko karę su Japo
nija už neišvengiamų; pagal 
gi kitas, Maskolija vėl mony- 
ja akis viešpatysčių protes
tuojančių prieš jos Į>asilikimų 
Mandžurijoj, ji dabar užtik
rina. jog iki spalių mėnesio 
pasitrauks iš Mandžurijos 
maskoliški kareiviai, liks vien 
tiek, kiek jų reikia ant sau
gojimo maskoliško geležinke
lio. Ant to reikia 30000 ka
reivių. Bet ir dabar Man
džurijoj yra ne kiek daugiau 
maskoliškų kareivių ir ant 
laikymoMaudžurijos daugiau 
nė nereikia, ypač kad porte 
Arthuro yra beveik dusyk 
tiek, o ant Mandžurijos ru- 
bežiaus Siberijoj penkissyk 
tiek. Japonija galėtų karę 
su Maskolija pradėti vien tų- 
syk, jeigu jai padėtų Anglija 
ir Amerika. Ne matyt vie
nog, kad šietiedvi viešpatys- 
ti padėtų Japonijai, nors 
gal jiedvi ir norėtų, kad katė

Persekiojimas fiulandiečių 
ir žydų Maškblijoj ir agitaci
jos prieš Maskolijų Europoj 
ir Amerikoj sumažino visur 
skaitlių Maskolijos draugų, o 
pagimdė daug nedraugų. Se
niau, kol ne draugai turėjo 
mažesnę įtekmę ant randų, 
Maskolija ne paisė ant Jos 
išniekinimų svetur; dabar vie
nog Maskolija pabūgo savo 
priešininkų agitacijų ir pro
testų prieš jos pasielgimų su 
finlandiečiais ir žydais (lietu
viai ir lenkai, nors dar labiau 
maskolių ,persekiojami, bet 
kad jie ne moka savo skriau
dų garsinti, tai už juos sve
timtaučiai ne užtaria. Mes 
vos ne vos sutarėme ant Pa
ryžiaus parodos parengti,teip 
sakant,kampinį akmenį atei-. 
nančių agitacijų budavonei.) 
ji rengiasi Prancūzijoj ir 
Amerikoj išleidinėti raštus 
apginančius Maskolijų ir iš
teisinančius jos žiaurumus.

Pačto užveizdoj tirinėtojų 
komisija tirinėja toliau nusi
dėjimus augštų urėdninkų ir 
vis daugiau ir daugiau suse
ka ne gražių darbų, parsida
vimų ir išnaudojimo urėdų iš 
pusės augštas užimančių vie
tas urėdninkų.

Tarybos terp Suvienytų 
Valstijų ir Columbijos reika
luose nukosimo Panamos ka
nalo užkliuvo. Nors Colum
bijos prezidentas ir gyvento
jai Panamos kanalo geidžia, 
bet kongrese yra daugiau 
amerikonų priešų negu drau
gų; todėl kongresas gali ne užgimtų, kadangi ji ant tūlo 
sutikti ant pripažinimo visų 
tų tiesų, kokių amerikonai 
geidžia. Iš tikro amerikonai 
reikalauja daug daugiau tie
sų abipusiai kanalo, negu 
Columbijos rando buvo pri-

mokratų žmonės spėjo už
miršti. Jeigu demokratai pfrr 
ateinančius rinkimus ne lai
mės, bus jų pačių kaltė. Iš 
tikro iki šiol jų eilėse nėra nė 
vienybės, nė tvirtesnės orga 
nizacijos, iš ko be abejonės 
mokės pasinaudoti republiko- 
nai, jeigu nesutikimai demo
kratų eilėse ne išnyks.

Maskoliškas pasiuntinys 
Washingtone Cassini užmetė 
Amerikos ambasadoriui Chi- 
nuose Congerui melagystę, 
kada paskutinis pranešė į 
Washingtonį. apie statomus 
Maskolijos reikalavimus, kad 
Mabdžurijos portai butų už
daryti kitų kraštų prekystai, 
kad apart maskolių, nė joki 
kiti svetimtaučiai ne galėtų 
užimti nė jokių urėdų, kad 
Chinų randas ne duo
tų nė jokių koncessijų be 
Maskolijos pritarimo svetimų 
kraštų pavaldiniams. Cassi- 
rii apreiškė, jog Maskolija 
panašių reikalavimų ne pa
statė Chinams,taigi kad Ame
rikos ambasadorius atsiuntė į 
Washingtonų išmislytų, . me
lagingų žinių.. Amerikos 
ambasadorius Conger ant to
kių maskoliškojo draugo už- 
metinėjimų atsakė, kad žinios 
jo atsiųstos, ištrauktos yra iš 
originalo raštu paduoto inaZ 
koliško pasiuntinio Chinuose 
šito.krašto randui, taigi kad 
Congero atsiųsta žinia yra 
teisinga. Taigi čia aišku, 
kad viena pusė meluoja, 
klausymas tik katra? Kad 
maskoliški pasiuntiniai moka 
užsiginti savo locnų darbų ir 
ant to pasinaudoja kad ir iš 
melo, tų visi žino; bet tų patį 

žnoka daryti ir amerikoniški. 
Šitame vienog atsitikime be 
abejonės teisybė yra pusėj 
amerikoniško ambasadoriaus, 
kadangi jam juk nėra nė jo
kio reikalo meluoti, jis vien 
P*krsergėjo savo randų apie 
mierius maskolių Chinuose.

nijai.
Ant Filipinų salų po seno 

vei traukiasi kova terp ame
rikonų it nenorinčių nešti 
jų jungų filipiniečių. 
Susirėmimai pasitaiko gana 
tankiai. Nors juose ir ne 
daug amerikonų užmuša, bet 
karė visgi ir amerikonams ne 
mažai kaštuoja. Per karę sa
los išnaikintos, daugeliui gy
ventojų reikia dabar didesnį 
vargų kęsti, negu jie kentė 
laike išpanijonų valdymo.

Maskolija.
Maskolijai ant galo prade

da nepatikti, kad kituose 
kraštuose jų pradeda geriau 
pažinti ir jeigu dar ne rin- 
dai, tai gyventojai pradeda 
jos darbus ir mierius geriau 
suprasti. Maskoliai supran
ta, kad randai konstitucijo- 
nališkuose kraštuose negali 
eiti prieš gyventojų norus. 
Maskolijoj pradeda bijotiesi, 
kad dėl persekiojimo finlan- 
diečių ir žydų, kurie visur 
turi užtarėjus, ne iširtų ryšis 
užmegstas terp Maskolijos ir 
Prancūzijos arba kad neiširtų 
sena meilė amerikonų.. Da
bar gi lygiai Prancūzijoj ir 
Amerikoj teisingesni žmonės 
pradėjo agituoti prieš Mas- 
Kolijų, perstato jų tikroj švie
soj, taigi kaipo didžiausių 
priešininkę pirmžengystės 
žmonijos, kaipo žiauriausių 
tautų. Maskoliai mato, kad 
tas gali išeiti ne ant jos nau
dos, todėl randas nors su pa- 
gelba visokių melagysčių 
stengiasi teisinti paskutinius 
žydų mušimus, randas savę 
perstato už nekalčiausių, o iš
tikto paskutinės žydų sker
dynės buvo parengtos paties 
maskoliško rando su pagelba 
jo papirktų laikraščių ir a- 
gentų siundytojų. Melai 
maskolių vienog ne visada 
gali išduoti tuos pačius vai- 
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ste Salonikoj. Macedoniečiai, 
jausdamiesi nuskriaustais to
lų didžiųjų viešpatysčių,kaip 
antai Maskolijos, kuri, sukė
lusi maištus, i>askui pas i ki
jelius apleido, rengiasi atker
šyti savo skriaudėjams. Mž- 
cedoniečių vadovai, nežinia 
kur,gavo indiško maro bakte
rijas ir žada ligų išplatinti po 
visus didesnius miestus Tur
kijoj, net Europos viešpatys
čių sostapilėse, kaip antai 
Berlyne, Peterburge ir kituo
se, jeigu jų nieks ne gelbės ir 
ne privers Turkijos išpildyti 
teisingus pasikėlėlių reikala
vimus.

Apie maištus Armėnijoj 
šiuom kartu nieko ne girdėt; 
gal būt, kad jie pasiliovė, iš
traukus išArmenijos kurdams 
plėšikams,kurie Įarubežiniuo- 
se apskričiuose buvo parengę 
armeniečių skerdynes.

Dabar užkilo maištai 
prigulinčiame Turkijai 
Tripolise, šiaurinėj Afrikoj. 
Italija nuo seniai tykdprogoa 
užimti šitų Turkijos valdybų, 
kurioje gyvena gana daug 
italijonų. Gal dabar Italija 
ir bandysnaudotiesi iš užkilu
sių maištų Tripolise ir užima 
jį su savo kareiviais. Kitoa 
vieš[>atystės tokiam Italijos 
užsimanymui nesipriešįs. ka
dangi jau seniau likosi pada
ryta sutartis terp Italijos ir 
Prancūzijos, ir Prancūzija 
pasižadėjo nesipriešinti, jei
gu prie atsakančios progos 
Italija užimtų gulintį į pie*

laiko apsilpnytų lygiai Mas- 
kol i jų, kaip ir Japonijų, dėl 
ko, bent ant tūlo laiko Ame
rika ir Anglija galėtų ramiau 
miegoti.

Laikraščiai praneša, buk 
maskoliškas randas daleido 
žydams apsigyventi 101 vie
toj. Lietuvoj, Lenkijoj.Balt 
ir Mažrusijoj jiems buvo da- 
leista apsigyventi visuose 
miestuose ir miesteliuose, ko- 
kixj be abejonės bus daugiau, 
negu 101. Argi todėl mas
koliškas randas dabar vėl su
mažino skaitlių vietų, kur žy
dams daleista apsigyventi? 
Svetimi laikraščiai, nepažįs
tanti maskoliškų prietikių, tų 
padavadyjimų laiko už pa- 
liuosavimų žydams, bet ištik- 
ro tame nė jokio paliuosavi- 
mo nėra.

Darbininkų ir kaimiečių 
maištai nesiliauja Maskolijoj, 
bet vis tai vienoj, tai kitoj 
vietoj apsireiškia. Jeigu 
Maskolija pasirodo nuolan
kesnė dabar Azijoj, tai ant 
to atsiliepia, ne tiek protestai 
Japonijos, Anglijos ir Ame
rikos, kiek darbininkų maiš
tai, kurių randas labiau bijo
si negu protestų kelių vieš
patysčių.

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio trau

kiasi vis tolyn maištai, beveik 
kas dienų pasitaiko kruvini 
susirėmimai. Susirėmimai 
tie parodo, kad seniau išsi
platinusi nuomonė, • buk sul- 
tanas ima viršų ant pasikėlė
lių, buvo klaidi, ne ant tei- 
bės paremta. Pasikėlėliai 
laikosi lygiai Macedonijoj 
kaip ir Albanijoj, nors dides
nė dalis albaniečių vadovų 
likosi išgabentų į Azijų. Vie- 
taj išgabentų atsirado kiti. 
Dabar albaniečiai ant lygumų 
nestoja į atvirus mūšius su 
geriau apginkluota turkiška 
kariumene; jie pasislėpė į 
kalnus ir ten gana.pasekmin- 
gai ginasi prieš didesnes tur
kiško sultano pajiegas.

Kariškas sūdąs nusprendė 
ant nužudymo penkis mace
don iečius, apskųstus už mė
tymų dinamitinių bombų mie-

turėjo tokias jau tiesas kaip 
ir angliški,tai Anglijos kolio- 
nijų ministeris užmano ant 
toliaus užmesti laisvų pre
kystę ir uždėti muitus ant 
svetimų tavorų, kaip daro ki
ti kraštai su angliškais tavo
mis, mažesnius muitus imti 
vien nuo tavorų atgabenamų 
iš angliškų kolionijų, jeigu 
jos atlyg|s tuom pačiu Ang
lijai. Angliškos valdybos 
pietinės Afrikos sutiko numa
žinti muitus aut atgabenamų 
iš Anglijos tavorų ant 10%. 
Kadangi Anglija Iš svetur 
daugiausiai gabena duonos, 
mėsos ir žalių produktų, ku
riuos apdirba Anglijos dirb
tuvės, tai užmanymas Angli- 
joskolionijų ministerio Cham- 
beria i no ramia daug prieši
ninkų ypač terp darbininj 
kų, kadangi vi«oj Anglijoj 
duona ir mėsa pabrangtų ir 
už valgį reiktų brangiau mo-

lisų.
V’ei k visos didesės Europos 

viešpatystės, kurių pavaldi
niai kokiu nors budo nuken
tėjo laike dinamitinių bombų 
ezpliozijų mieste Salonikoj, 
pareikalavo atlyginimo nuo 
Turkijos rando už visas ap
turėtas uiiot rotas. Reikala
vimai tie siekia net kelių mi
lijonų frankų. Kadangi 
Turkijos iždas tuščias, tai 
sultanas.ir prie geriausio no
ro, negali visų reikalavimų 
išpildyti. Urėdninkai ir ka
reiviai Turkijoj, dėl stokoj 
pinigų, jau nuo seniai ne 
gauna algų.

Afrika.
Maištai Morokko 

tystėj platinasi vis labiau ir 
čia dabar nėra, galima sakyti, 
nė jokios valdžios. Maištai 
išsiplatino jau apskričiuose 
prie rubežiaus prancūziškos 
valdybos Algiero. Pulkas 
pavaldinių Morokko viešpa
tystės buvo įsiveržęs į Algie- 
rų ir užpuolė ant prancūziško 
gubernatoriaus, bet eskortai 
pasisekė užpuolimų numušti. 
Prancūzai sutraukė ant Mo
rokko rubežiaus daugiau ka
reivių. Viena jų dalis per
ėjo rubežių ir po smarkiam 
mušiui užėmė prigulintį Mo
rokko sultanui miestų Fi- 
guig. Ar užimtų Morokko 
dalį prancūzai ant visada pa
silaikys, nežinia. Užklaus
tas Paryžiaus parlamente 
Prancūzijos užrubežinių da
lykų ministeris atsakė, .jog 
Prancūzija nesirengia griebti 
nė jokios dalies Morokko; kų 
dabar daro, tai daro vien ant 
apsaugojimo nuo užpuolimų 
prancūziškų valdybų. Bet 
ant apsaugojimo tų valdybų 
paskui ministerisgali išrasti, 
kad reikia ant visados pasi
laikyti dabar prancūzų užim
tų Figuig apskritį.

dėjo agituoti prieš Chamber- 
laino užmanytus muitus. An
glijos gyventojai dabar pasi
dalino į dvi dali: viena dalis 
pritaria Chamberlainui ir jo 
užmanytiems muitams,kita gi 
prieštarauja muitams, kadan
gi jie naudos neatgabęs, j>a- 
didįs vien prekes valgio pro
duktų. Katra pusė paims 
viršų, dabar negalima įspėti.

Anglija-
Kadangi dėl didelių muitų 

ant svetimų išdirbimų visuo
se kraštuose išgabenimas An
glijos išdirbimų paskutiniuo
se laikuose žymiai sumažėjo, 
Anglijoj gi svetimi tavorai

džius giriose Mimonurų, Vi 
godka ir Korsuniškių, Trakų 
pav., prigulinčiose; Čupailai 
ir Cišlevičiui. 4

Pagirėnų geležinkelių už- 
veizda rengiasi dubti 15 meti 
nių tikietų be ulmokesnio 
maskoliškiems popams, 2 ka
talikiškiems kunigams ir 2 
liuterionišklems pastoriams 
važinėti geležinkeliais pojų 
parapijas ir pas tarnaujančių 
ant geležinkelių šeimynas. 
Iš to jau matyt, kad ant mi
nėtų geležinkelių tarnauja 
daugiausiai stačiatikių.

Telefonai Vilniuje pareng
ti 1896 m; Dabarinieste yra 
su viršum 500 ypatų turinčių 
telefonus.

Vilniaus Šveicarijos teatrų 
buvo (tasisamdęs koksai Kri-' 
lov. Jis rinko kasierius ir 
net aktorius su kaucijoms ir 
paskui, mieste pridirbęs sko
lų, kiek galėjo, pabėgo su 
kaucijoms, palikęš jo suvilio
tus žmonis. Suareštavo vie
nog nabagų Vileikoj ir atga
beno atgal į Vilnių. Čia jis 
prigavo žmonių ant 10000 
rublių.

Maskoliška iždoininisteri ja 
garsina, jog nuo pradžios šių 
metų nužudė vertę;seno pavi
dalo maskoliški |>opieriniai 
pinigai: 5, 10, 25,,j00rublių, 
išleisti iki 1894 m, 
v i dalo minėtų pinigų jau ne 
priima nė viešpatystės kasos. 
Tegul todėl jų nipks jau ne 
ima.

Soltaniškių Juozas Juškevi- 
čia pranešė poliaiJai, jog 8 d. 
gegužio, ant rodos kokio ten 
Altšulerio, jis užsimanė pirk
ti netikrų popierinių pinigų 
už 1800 rublių. Altšuler ir 
J*uškevičia nuėjo pas kokį ten 
vyriškį, kuris, sakėsi, esųs 
agentu draugystės dirbančios 
netikrus maskoliškus pinigus 
Londone. Tasai už 1800 rubl. 
|>asiulė Juškevičiui 6000 rub
lių neva netikrų. Derybos 
likosi pabaigtos. Juškevičia 
užmokėjo 1800 rubl., o Alt
šuler 200 rubl. Paskui Alt
šuler ir ansai neva agentas 
užsimanė Juškevičių palydėti, 
kad koki plėšikai prie jo ne
prisikabintų. Išėjus ant uly- 
čios, prie jų priėjo du vyriš
kiai, vienas drabužiuose pa
prasto polleisto, kitas polici
jos oficiero, atėmė nuo J uške- 
vičio pakų su pinigais ir liepė 
jam ateiti ant policijos staci
jos. Altšuler ir ansai neva 
agentas pabėgo. Ant polici
jos pasirodė, kad atėmę nuo 
Juškevičio pakų su neva ne
tikrais pinigais ne buvo poli- 
cistai, bet prigavėjai. Čia 
aiškus suokalbis Altšulero, 
ano neva agento ir anų neva 
policijantų. Geras tai pamo
kinimas ' Juškevičiui. Jis 
mat norėjo prigaudinėti kitus 
su netikrais pinigais, tuom 
tarpu pats pražudė 1800 rubl. 
Pamokinimas visai teisingas.

Vilniuje prasidėjo Jau pa
vasarinės arklių lenktynės, 
ant kurių turtingi dvarponiai 
atgabeno savo arklius. Di
džiausia dovana už greičiau
sių arklį paskirta 5000 rubl. 
Mažesnių dovanų yra gana 
daug.

28 d. gegužio ir 5 d. berže
lio, pagal maskoliškų kalendo
rių, Vilniaus žemiškame ban
ke bus per aukcijoną parda
vinėjami dvarai Lietuvoj už 
nemokėjimų skolų minėtam 
bankui. Jeigu iš pradžių ne 
butų pirkėjų, antras aukcijo- 
nas atsibus 25 ir 26 d. berže
lio (pagal maskoliškų kalen
dorių).

Vilniaus girių apsaugojimo 
komitetas uždraudė kirsti me-

tų likosi iškeltas užmokesnis 
už mokslų Vilniaus mergaičių 
Mariniškame institute: iki 
šiol mokestis Įiarengimo klia 
soj buvo 27 rubl. ant metų, 
dabar gi reiks mokėti 40 rubl. 
ant metų; kitose: gi k lianose 
iki šiol reikėjo mįokėti po 37 
rubl., nuo ateinančių metų 
reiks mokėti 50 rublių.

Vilniuje prasidėjo Švento 
Jurgio jomarkas. ' svetimų 
prekėjų atvažiavd ant jomar- 
ko daugiausiai maskolių su 
audimais. Ant jpmarko yra 
karuzelė, teatras ;ir kinema
tografas.

Bepročių namai su visais 
ligoniais iš Vihijaus bus ga
lutinai perkelti į Vileikų,kur 
tam tikslui likoui pastatyta 
sfieciališka trioba. Nauja 
bepročių gydinyčla Vileikoj 
likosi atidaryta i d. berželio 
šių metų. GydiijyČia ta pa
skirta penkioms iietuvos gu
bernijoms: Vilnih.ua, Kauno, 
Grodno, Minsko ir Vitebsko. 
Tie nauji bepročhj namai ga
lės patalpinti su viršum 200 
netekusių proto Lietuvos gy
ventojų.

Per sanvaitę nUo 16—22 d. 
balandžio (pagal maskoliškų 
kalendorių) Vilniuje apsirgo 
epidemiškoms linipančioms li
goms 48 y pa tos, tame skait- 
liuje 17 žmonių apsirgo šla
kuotoms šiltinėmis ir 16 ty
mais. Iš tikro gal apsirgimų 
buvo daugiau, kadangi ne 
apie visus atsitikimus polici
ja gauna žinias. I

Vilniuje nežinia kas palei
do paskalų, -buk! koksai jau
nas, gerai apsiredęs, vyriškis 
dalina patiktiems žydukams 
užnuodintus saldumynus, ku
riais buk užnuodino daug žy
dukų. Tuom tatpu paskalai 
tie neteisingi. q Matyt juos 
platinanti stengiasi Vilniuje 
pagimdyti tokiah skerdynes, 
kokios neseniai ibuvo Kišiue- 
ve. M lestuose, Jtur žydų yra 
mažiau, ant jų siundo vi
soki niekšai krikščionis: kur 
gi žydų yra daugiau, kaip 
antai Vilniuje, žydus siundo 
ant krikščionių,i^mislinėdami 
nebūtus daigtus, platindami

melų,kad tik išnaikinti gerų 
sugyvenimų krikščionių bu 
žydais, kad pasėti nesutiki
mus. Tų gali daryti tik ran
das su pagalba savo agentų, 
kadangi tik jis bijosi vieny
bės terp jo spaudžiamų ir iš
naudojamų.

Iš Butrimonių, Trakų 
. pav. Vilniaus gub.
4 d. gegužio šitose aplinki

nėse siautė baisi audra. Per
kūno likosi užmuštas Stakliš
kių mokyklos mokintojas, 
Įvanov. Audra užklupo jį 
ant lauko. Vėžino jį ūkinin
kas Visocki ir Jo sūnūs. Po 
perkūno trenksmui abudu 
arkliai parpuolė. Visocki iš
šoko iš vežimo prie arklių, 
bet pažiūrėjęs į vežimų, pa
matė, jog Jo sūnūs ne kruta, 
o mokintojo nėra; sėdynė pra
dėjo degti. Užgesino ugbį ir 
atgaivino sūnų. Mokintojų 
suanglėjusį jau rado ant ke
lio netoli vežimo. Atgaivin
ti jį ne buvo galima.

Tų pačių dienų nuo perkū
no įtrenkimo kaime Kulon- 
ciuose, Butrimonių valsčiaus, 
išdegė 3 ūkės; kaime gi P e- 
likonuose negyvenamos trio- 
bos ūkininko Čapo.

iš Kadoškovicų, Vilniaus 
gub.

Vasarojai šitose aplinkinė
se jau atsėti, bulvės atrody
tos. Žieminiai javai sužėlė 
tankus ir auga gerai. Dar
žai užsodyti, daržovės atsėtos. 
Ne paisant ant šalto oro, nž- 
derėjimo šitose aplinkinėse 
galima laukti gero, jeigu ne 
bus per daug lytaus. Sodai 
žydėjo gerai, todėl ne truks 
ir stalų vaisių.

Prie darbų ant naujai 
dirbdinamo geležinkelio nuo 
Siedlecų į Balagoje parsi
traukė iš Maskolijos darbi
ninkus, o vietiniams darbi
ninkams trūksta darbo. Per 
Radoškovicus kas dienų per
važiuoja po 30—40 vežimų 
su maskoliškais darbininkais.

Vakarinės pačto stacijos.
Nuo 14 d. gegužio likosi 

atidarytos tuomtarpinės pač- 
to stacijos: kareivių stovyklo
se Varėnoj, Muravjeve ir 
Vilniaus; teiposgi maudynių 
vietoj Birštonuose. Tos 
pačto stacijos išbus tik per 
vasarų; ant žiemos jos bus 
vėl uždarytos, kaip tai būva 
kiekvienų metų.

Bz Vitebsko gub.
Iš Vitebsko gub., ypač gi 

iš Gorodeko paviečio, daug 
ūkininkų kraustosi į Si beri
ju. Neseniai per Vitebsku 
pervažiavo 10 šeimynų susi
dedančių iš 100 ypatų, keliau
jančių į Tobolsko gubernijų, 
5 šeimynos susidedančios iš 
50 ypatų iš Bostukovo vals
čiaus ir viena šeimyna iš Vir- 
planų valsčiaus. Keliaujan
ti gabeno su savim vežimus, 
net girnas. Kaip pasakoja 
išeiviai, jie turi jau apsirinkę 
Siberijoj žemę: ji esanti 300 
vioretų nuo didžiojo Siberi- 
jos geležinkelio.

Iš Šiaulių, Kauno gub.
Šiauliuose maskolpalaikiai 

parengė viešų maskoliškų 
knygynų. Knygos knygynui 
paaukautos. Ruimų ir 500 
knygų davė grafas Zubov. 
Argi ne juokingai elgiasi 
maskoliai Lietuvoj? Jie ren
gia maskoliškus knygynus • 
mieste, kur maskolių yra la
bai mažai, visos aplinkinės 
vien lietuvių apgyventos, o 
vienog į knygynų, pasiskaity
mui lietuviams, neįleidžia lie
tuviškų knygų. Argi tai ne 
juokai? Teip gal vien be
pročiai daryti. Iš tikro mas
koliškos valdžios ir visoki mas
kol y st ės apaštalai ne kartų 
parodo, kad jiems trūksta ne 
vien doriškų pajautimų, bet 
ir proto. Todėl caro tarnai, 
kaip bepročiai, persekioja vi
sus gyvenančius Maskolijoj 
ne maskolius.

Katalikiškos bažnyčios 
Maskolijoj.

Maskolijoj ir Si beri joj k iš
ėmus Lenkijos ir Finlandijos) 
yra 800 katalikiškų bažnyčių. 
Lietuvoj gi katalikiškų baž
nyčių yra: Vilniaus guberni
joj parapijinių bažnyčių yra 
53, filijališkų 81; užlaikymas 
jų ant metų kaštuoja 40 789 
rublių. Kauno gubernijoj 
parapijinių bažnyčių yra 72, 
filijališkų 104; užlaikymas jų 
kaštuoja 51326 rubl. Grod
no gub. parapijinių bažnyčių 
yra 31, filijališkų 50; užlaiky
mas jų kaštuoja 29444 rubl. 
Vitebsko gub. parapijinių 
bažnyčių yra 35, filijališkų 
44; užlaikymas jų kaštuoja 
24685 rubl. Minsko gub. pa
rapijinių bažnyčių yra 22, 
filijališkų 15; užlaikymas jų 
kaštuoja 10951 rubl. Klioš- 
toriai Lietuvoj yra 8, jie se
kančiose vietose: benedikti
nių Vilniuje, dominikonų, 
Vitebsko gub., brigidžių 
bernardinių Slonime; ber- 
nardinių, benediktinių ir ka- 
tarinių yra klioštoriai Kauno 
gubernijoj. Užlaikymas klioš- 
torių ir zokoninkų randui 
kaštuoja po 20 440 rubl. ant 
metų. Užlaikymas katali
kiškų dvasiškų seminarijų 
kaštuoja ant metų: Vilniuje 
8756 rubl.; Mogiįevo (Peter
burge) 21000 rubl. Algos 
vyskupų: Vilniaus vyskupo 
5475 rubl., Mogilevo 
rubl., Telšių 5575 rubl. 
laikymas konsistorijų: 
5297 rubl., Mogilevo
rubl , Kauno 4800 rubl. Su
valkų gubernija rando at
skaitoj ne patalpinta.

Iš Dinabtirgo, Vitebsko 
gub.

19 d. piutės šių metų (pa
gal maskoliškų kalendorių) > 
Dinaburge bus atidaryta žem- 
darbystės ir naminės pramo
nės, paroda, kuri trauksis iki 
8 d. rugsėjo. Parodoj daly
vaus gubernijos: Vitebsko, 
Vilniaus, Minsko, Kauno, 
Mogilevo, Smolensko, Psko
vo, Kurliandijos ir Liflandi- 
jos. Gal bus prileista ir 
Grodno gubernija, bet tas dar 
galutinai ne nutarta. Paro
da bus parengta Mikalojaus 
parke. Ji bus apšviesta elek
triškais žiburais. Parodos 
komitetas atsišaukė į žemdar- 
bystės ministerijų su prašy
mu atsiųsti lektorius, kurie 
parengtų laike parodos eiles 
pamokinančių lekcijų. Lai
ke parodos atsibus ir susiva
žiavimas Vitebsko žemdarbys- 
tės draugystės. Zemdarbys- 
tės ministerija paskyrė 200 
rublių ant nupirkimo nuo 
ūkininkų naminių išdirbimų 
reikalingų ant parodos. Ant 
dovanų ir pašelpos parodos 
rengėjams miestas Dinaburg 
paskiria 3000 rabi., iždo mi
nisterija 1500 rubl., žemdar- 
bystės ministerija 2000 rubl. 
Giriuinkystės departamentas 
200 rubl., 2 sidabriniu ir 3 
bronzinius medalius. Vil
niaus žemdarbystės draugys
tė duoda 1 auksinį, 3 didelius 
sidabrinius, 3 mažus sidabri
nius, 12 bronzinių medalių ir 
12 pagyrimo laiškų. Minsko 
žemdarbystės draugystė: 5 si
dabrinius, 10 bronzinių meda
lių ir 10 pagyrimo laiškų.

Čianykštė draugystė šelpi 
mo besimokinančių vietinėj 
gimnazijoj mergaičių perei-

Vilnih.ua


tuuee metuose turčjo 94 są
narius (kad tai musų „Auš
ros” Dr-tč nors tiek sąnarių 
turėtų! Net geda pasakyti, 
iš 200000 Amerikos lietuvių, 
į „Aušros” Dr-tę ne priguli 
nS 20 sąnarių. O vienog 
„Aušra” šelpia besimokinan
čius kur nors lietuvius, teip 
Europoj, kaip ir Amerikoj. 
Rd.y. Pereituose' metuose 
Dinaburgo šelpimo gimna- 
risčių draugystė ant sušelpi- 
mo išleido 1583 rubl. 50 kap. 
Už 115 gimnazisčių užmokėjo 
mokestį už mokslą.
Ant sušelpimo žydų nukentė
jusių laike paskutinių mušty
nių Kišivene Dinaburge su
rinko 2600 rublių.

bartinis pasiuntinys Mačulis, 
bet jį, kaipo parsidavėlį, lietu
viai atmetė. Pirm laiko sun
ku įspėti, katras lietuvių 
kandidatas bus išrinktu. Jei
gu tik visi lietuviai balsuos 
už savo kandidatų, gali jie 
turėti parlamente ne vienų, 
bet nors du pasiuntiniu.

1 d. gegužio Labgavoj pa
simirė vienas iš uždėtojų lie
tuviško laikraščio „Aušros” 
Jurgis Mikšas, išgyvenęs vos 
42 metu. Savo laike a. a. 
Jurgis buvo vienas 
čiausių lietuviškų 
darbininkų Prūsų 
bet paskutiniuose
apsileido ir visai prie besi
darbuojančių lietuvių nepri
sidėjo.

Iš Suvalkų gubernijos į 
Eitkūnus paskutiniuose lai
kuose atgabena daug šviežių 
grybų ir gyvų vėžių, Teip 
grybus, kaip ir vėžius noriai 
Prūsuose perka, kadangi čia 
grybų mažai, o vėžiai beveik 
išnyko Prūsų upėse.

iš karš- 
tautiškų 
Lietuvoj, 
laikuose

Iš Seinų.
Seinų pav. Suvalkų guber

nijoj,kaime Šiaulėnuose užgi
mė gaisras, kuris išnaikino 
beveik visų kaimų-. Sudegė 
iš viso 40 triobų. Prie gesi
nimo subėgo gyventojai ap
linkinių kaimų, bet dėl sto
kos vandens ir šokių tokių 
gesinimo prietaisų, ugnį ap- 
stabdyti ne buvo galima.

Netikros ukesystos popieroa.
Washington, D. C. New Yor- 

ke dar nesugauti prigavėjai už 50 
dol. pardavinėja ateiviams ukėsys- 
tės popieras, kad su joms ateiviai 
galėtų gauti miesto darbus, kadan
gi mat New Yorke tokius darbus 
gali gauti tik turinti ukėsystės po
pieras. Prigavėjai daug tūkstančių 
tokių popierų pardavė ateiviams. 
Prekysta ukėsystės popieroms atsi
būva teiposgiPhiladelphijoj.Provi- 
dence. Pittsburge, St. Louise ir 
Buffaloj.

4 vaikai prigėrė.
Hannibal, Mo. Netoli nuo čia, 

ant upės Mississippi, perskilo vel
kamas didelio garlaivio laivas, ant 
kurio buvo 250 vaikų parapijinės 
metodistų mokyklos. Keturi vai
kai supuolė į ūpų ir prigėrė, ki
tiems pasisekė laimingai išlipti ant 
kranto, kadangi nelaimė atsitiko 
prie užlipimo ant tilto.

[sz Amerikos
Isz Prūsų L etų vos.

Tauragėj likosi suareštuo
tas lietuvis Antanas Butkus, 
kuris pereituose metuose už
mušė Smalininkuose, Prusno
se, pačią * prekėje ‘Simono. 
Kadangi jis ir Maskolijoj yra 
nusidėjęs, tai maskoliška val
džia jo ne išduos Prūsams,bet 
nubaus j| maskoliški sūdai.

Paskutine pusė gegužio 
mėnesio Prūsų Lietuvoj buvo 
labai lytinga, lijo beveik kas 
dieną, oras šaltas. Dėl ly
taus ūkininkai ne gali už
baigti darbų prie sėjimo va
sarojų.

Liuosininko sūnūs Kristupe 
Laurus iš Mesteliu, Šilokar- 
čemoe pav., užmušė savo mo-. 
tiną, liuosininkę Elzę Laurie
nę. Motinžudys likoši su
areštuotas.

10 d. gegužio pietiniuose 
Prūsų Lietuvos kraštuose 
siautė smarki aud.a ir kriuša, 
kuri daug blėdies laukams 
ir daržams pridirbo.

Laike paskutinio kiaulių 
turgaus už kiaules mokėjo 
Tilžėj: už porą paršų 4—6 
sauvaičių po 10—17 Mk.; už 
senesnius iki 20 Mk. Už 
kiaules mokėjo po 26—36 
Mk.; už penėtas po 33—35 
Mk. už kiekvieną .100 svarų 
sunkumo.

11 d. gegužio Gumbinės ap
linkinėse siautė kriuša, per
kūnija su vėtra, kuri ne ma
žai blėdies pridirbo laukams 
ir daržams. . Ledai mieste iš
kapojo daug langų. Brauno 
cirkus likosi vėtros išgriautas 
ir per tai parodymas negalėjo 
būt duotas. Kaime Smuike
liuose trenkė perkūnas į sku- 
nią ūkininko Šlaugaičio; ka
dangi triobos buvo šiaudais 
dengtos, tai visos supleškėjo. 
Sudegė teiposgi 4 kiaulės. 
Daugiausiai ledai blėdies pri
dirbo kaime Stanaičiuose. 
Čia išmušė ne tik javus ant 
dirvų, daržoves, bet ir pievas 
teip, kad išrodo lyg kad žolė 
butų su dalgiu nupjauta.

■ Pereitą sanvaitę už javus 
mokėjo Klaipėdoj: už šepelį 
kviečių 6.65—6.80 Mk., ru
gių 4.75—5.00 Mk.; miežių 
4.57—5.00 Mk.; avižų 3.05— 
3.30 Mk.; baltųjų žirnių 9.00 
—9.50 Mk. ; rainųjų 8.50— 
9.00 Mk.; ropučių 2.00—2.20 
Mk. Už 100 svarų šiaudų 
1.60—1.80 Mk.; šieno 2.50— 
3.75 Mk. Svaras sviesto 1.10 
—1.20 Mk. Už kapą kiauši
nių 2.70 Mk.

Tilžėj mokėjo: už 200 svarų 
kviečių 14.50—15.95 Mk.;ru- 
gių 12.00—13.70 Mk.; miežių 2422000 dol.; o nuo 1890 m. už 60 
12.50—14.55 Mk.; avižų 10.80 
14.00 Mk.; baltųjų žirnių 22 
Mk.; ropučių 5.75 Mk.; šieno 
5.40 Mk.; šiaudų 3.70 Mk.

Prūsų lietuviai ateinan
tiems parlamento pasiuntinių 
rinkimams, kurie atsibus 16 
d. berželio,pastatė 3 savo loc- 
nus kandidatus. Klaipėdos 
ir Silokarčemos paviečiams— 
Dovą Saunų; Tilžės ir Pakal- 
nėspaviečiams—Jurgi La piną; 
Ragainės ir Pilkalnio pav. — 
A. Meška itį. Siūlėsi ir da-

Rado dinamitą.
Bloomington, III. Netoli rė- 

lių Chicago & Altoon geležinkelio 
Lenoke rado pamestą dinamito 
maišelį. Kadangi maišelis buvo 
panūstas netoli vietos, kur prezi
dentas Roosevelt turėjo išlipti iš 
trūkio, todėl mena, kad dinamitas 
buvo parengtas ant užmušimo 
Roosevelto.

jimo pylimus ir užliejo platą 60 
mylių ilgio ir 10 mylių pločio. 
Užtvinę vandens sugriovė netoli 
Kansas City tiltą Missouri Pacific 
geležinkelio.

Gai*rai.
Otawa, Ont. Sudegė čia lan

gams rėmų dirbtuvės Davidsono & 
Tackeray, knygų spaustuvės 
ir 10 namų ant Queen 
ui. Blėdį ugnies padarytą skaito 
ant pusės milijono doliarų.

Ateiviai atkakę gegužio mėnesyj.
New York. Gegužio mėnesyj į 

New Yorko portą atkako iš viso 
ateivių 95000, per tą patį mėnesį 
pereitų metų atkako jų tik 83000, 
taigi Šįmet ant 12000 daugiau. -Ge
gužio mėnesyj iš atkakusių šįmet 
ateivių sugrąžino atgal 1053,pernai 
gi sugrąžino 1052; kadangi šįmet 
atkako ateivių ant 12000 daugiau, 
tai išpuola, kad atgal sugrąžintų 
nuošimtis šįmet mažesnis negu 
pernai.

Kysziu mylėtojas.
Quincy, III. Čianykščio mies

to rodos sąnarys Fallbuscher liko
si suareštuotas, kadangi pasirodė, 
kad jis ne tik pats ėmė kyšius nuo 
telefonų kompanijos, bet stengėsi 
dar kitus papirkti. Yra dar dau
giau už ėmimą kyšių apskųstų 
miesto rodos sąnarių.

Provą reikėjo perkelti in kitą 
parieti.

Johnson, III. Provą Jetto ir 
White*s, apskųstų už užmušimą 
advokato Marcum, atsėjo perkelti į 
Morgan pavietį, kadangi, kaip su- 
džia Redwin pripažino, Breathit 
pavietyj, kur ji buvo perkratinėja- 
ma, išsiviešpatavo tikra anarchija 
ir betiesystč; čia todėl negalima 
laukti bepusiško perkratinėjimo 
provos ir bepusiško nusprendimo.

Oras irtažderejima* laukuose
Washington, D. C. Visoki ja

vai Misouri ir Mississippi klonyj 
nuo smarkių lytų ir nuo to užgimu
sią tvanų daug nukentė. Tvanai 
ir lytus užkenkė javams štetuose: 
Kansas, Nebraska ir Misouri. Sto
ka gi lytaus užkenkė javams šte
tuose: Naujos Anglijos, viduriniuo
se prie Atlantiko, Floridoj, kraš
tuose prie Mexikoniškos jūrių ko
jos ir Texase, žieminiai kviečiai ir 
komai daugely j kraštų Mississippi 
Misouri, Kansas ir Jowos nukentė 
nuo tvanų; kur tvanų nebuvo, ^e 
išrodo gerai. Gerai žieminiai ja
vai išrodo Ohio klonyj ir 
štetuose prie didžiųjų ežerų.- Ka
lifornijoj kviečiai užderėjo ne ge
riausiai. Štetuose Texas, Arkanse 
ir Karolinoj pradėjo piauti kvie
čius. Nebraskoj, Dakotoj ir Mine- 
sotoj vasariniai kviečiai išrodo gra
žus; už tai Wiskonsine ir lovoj, y- 
pač žemumose, išrodo prastai.

įsigriovė bažnyczią su dinamitu.
Rochester, Min. 6 d. berželio 

čianykštė baptistų bažnyčia likosi 
su dinamitu išmesta į padalęs. 
Kadangi buvo dideli nesutikimai 
baptistų su metodistais, tai mena, 
kad tie nesutikimai ir pagimdė di
namito explioziją baptistų bažny
čioj.

Nuftudyjolynczauninka vadovą.
Carthage, Mo. Iki šiol dar, 

turbut, nebuvo atsitikimo Ameri
koj, kad sūdai butų nubaudę lyn- 
čavusius negrą. Tas atsitiko
Corthagoj, turbut, pirmą kartą:
čianykščio sūdo likosi ant 10 metų 
kalėjimo nuspręstas baltveidis
Mitchel. Jis buvo vadovu 'lyn-
čauninkų, kurie pakorė negrą 
gardą mieste Joplin, Mo. 
apskųsti dar 3 lynčauninkai.

Gil- 
Yra

Perka daug deimantu.
Gegužio mėnesyj į Suvienytas 

Valstijas atgabeno deimantų už

milijonų dol. Mat Amerikos mili
jonieriams reikia ant ko nors išmė
tyti pūslėtais darbininkų delnais 
uždirbtus milijonus.

Plgioa žemvuogea.
Baltimore, Md. čia parduoda 

dabar kvortą žemvuogių po lc., 
kadangi mat, dėl nuolatinių lytų, o 
pirma buvusio sauso oro vuogos 
negali būt ilgai laikomos, jas rei
kia kuogreičiausiai parduoti nors 
su nuotrota. Žemvuogių auginto
jams beveik tiek jau kaštuoja vuo- 
gų rinkimas, kiek už jas mieste 
gauna. Nėra ką vienog daryti, 
reikia ir su nuotrota parduoti.

Evpllozljofl.
Elmina, N. Y. Išlėkė į padan

ges ,,Jovite” parako dirbtuvės. 
Expliozijos 3 darbininkai likosi 
užmušti, o daug yra sunkiai su
žeistų.

Pittsburg, Pa. Laboratorijoj 
aptiekos Gilmore & Co. atsitiko 
smarki expliozija, kurios dvi ypa- 
tos likosi mirtinai sužeistos, o ke
lios kitos gana sunkiai tapo apde
gintos.

Draudžia turėti telefonus
Wokafuse, Ind. Atsibuvo 

didelis susirinkimas baptistų, ant 
kurio buvo apie 5000 žmonių. Su
sirinkę nutarė nedaleisti nė vienam 
baptistui turėti namieje telefoną. 
Kodėl? Turbut to nė jie pats ne
žino.

čia

Sukury*.
Gainesville, Ga. 1 d. berželio 

šitose aplinkinėse siautė baisus sū
kurys, kuris mieste ir jo aplinkinė
se daug triobų sugriovė. Kalba, 
buk 200 žmonių likosi užmuštų; 
sužeistų yra, žinoma, dar daugiau.

Garnesville, Pa. Laike pas
kutinių, siautusių Čia vėtrų: 125 y- 
patos likosi užmuštos, o 300 tapo 
sužeistų, o iš tų daug yra mirtinai 
sužeistų, ty’ėtra sugriovė 400 na
mų ir 1500 žmonių neteko pasto
gės. Blėdį vėtros padarytą skaito 
ant 1 milijono doliarų.

Amerikos rando skoloe.
Washington, D. C. Iždo 

nisteris garsina, jog Suvienytų 
Valstijų skolos dabar siekia >1310- 
856930, arba ant >3 247385 mažiau 
negu gegužio mėnesyj pereitų me
tų; apart to dar yra certifikatų už 
>803 762 869, bet ant jų užmokėji
mo randas turi pinigų pakaktinai.

mi

&

Nelaime dirbtuvėje.
Pueblo, Cal’ Calorado Fuel 
Iron Co. dirbtuvėse, dirbant 

darbininkams netoli tarpinimo
pečiaus, be jokio persergėjimo 
dirbančių, atidarė pečiaus duris 
ir sutirpęs metalius išsiliejo ant 
darbininkų. 3 iš jų likos? teip bai
siai apdeginti, kad ant jų išgijimo 
nėra nė mažiausios vilties.

Giriu gaisrai.
Portland, Maine. Šitame štė- 

te beveik visose giriose siaučia 
gaisrai, galima sakyti, kad nėra čia 
paviečio turinčio girias, kuriame 
nebūtų girių gaisrų. Visas štė- 
tas pripildytas tirštų durnų. Pas
kutinis lytus buvo du mėnesiai at
gal, todėl viskas išdžiuvę ir žmonės 
neįstengia ugnies suvaldyti. Blėdį 
girių gaisrų padarytą skaito milo- 
jonais doliarių.

St. Johns, N. B. Girių gaisrai 
išnaikino miestelį Marųuash; išli
ko vos 2 ar 3 triobos.

Montreal, Canada. Giriose ši
tos provincijos siaučia gaisrai. 
Miesteliai Astor irForestdalle liko
si su visu ugnies išnaikyti. Daug 
vietų yra ugnies apsiaustų.

Debesų praplynzimat.
Sportansburg, S. C. Aplinki

nėse Packlar ir Clifton pereitą 
sanvaitę siautė audra su debesų 
praplyŠimais; nuo to užgimusiuo- 
s3 tvanuose prigėrė 55 žmonės. 
Blėdį tvanų padarytą žmonių tur
tams skaito ant 3 milijonų dole
rių.

Nėr Perce, Idaho. Aplinkinė
se Lawyers Canon 3 d. berželio 
siautė baisi audra su ledais ir de
besų praplyŠimais, kurie su visu 
išnaikino javus ant ploto šešių ket
virtainių mylių. Užgimusiuose nuo 
debesų praplyšimo tvanuose prigė
rė Joe Demissey ir jo sesuo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Peoria, III. Ant Chicago, 

Rock Island &Pacific geležinkelio, 
netoli Altą, iššoko iš rėlių pasažie- 
rinis trūkis. Prieto vienas pasa- 
žierius likosi mirtinai sumankytas, 
sunkiai gi sužeistų yra daug.

Kansas City, Mo. Netoli Still- 
well, Kansas., ant Santa Fe ge
ležinkelio, susidaužė du trukiai. 
Prie to 8 ypatos likosi užmuštos, 
o 7 sunkiai sužeistos.

Kingfishes, O. T. Ant Rock 
Island geležinkelio nupuolė į upę 
pasažierinis trūkis. Prie to daug 
pasažierių prigėrė.

Charleston, S. C. Netoli Sum 
ter, ant Atlantic Coast Line, iššo
ko iš rėlių pasilinksminimo trūkis. 
Prie to trūkio konduktorius ir 6 pa- 
sažieriai likosi ant vietos užmušti, 
o 33 sunkiai apkulti. Trūksta dar 
24 ypatų, su kurioms nežinia, kas 
atsitiko.

Tvanai.
Štetuose Misouri, Nebraskoj, 

Kansase, Iowoj dar vis dideli tva
nai. Vien aplinkinėse Kansas 
Citi vandens užlieti, plotai dirvų 
užimanti 600 ketvirtainių mylių. 
Mieste gi padarytą tvanų blėdį 
skaito £mt 25 milijonų doliarių 
Netoli "Kanikal, Misouryj, vanduo 
keliose vietose pragraužė apsaugo-

Isz darbo lauko.
1 Nrw York. Tūlų kapitalistų 

likosi užmanyta sutverti organiza
ciją iš darbininkų ir kapitalistų 
reprezentantų po vardu: “Ameri
can Equity League’*, kuri išrištų 
užgimusius nesutikimus terp darb
davių ir darbininkų. Lygai tokiai 
pritaria lygiai įtekmingi kapitalis
tai, kaip ir viršininkai didžiausių 
darbininkiškų organizacijų, kaip 
antai Gompers ir Mitcheil. Ar iš- 
tikro vienog tokia lyga galės pra
šalinti nesutikimus terp darbdavių 
ir darbininkų, apie tai galima abe
joti.

5 WilkesBarre, Pa. Užgimė 
vėl nesutikimai terp darbininkų 
visų Pensylvanijos anglių kastynių 
ir anglinių kompanijų. Mat kom
panijos ne pildo nusprendimo san
taikos sūdo. Ant susirinkimo dar
bininkų organizacijų nutarė ap- 
stabdyti darbus visose kastynėse, 
jeigu kompanijos ne pripažįs dis- 
trikto organizacijos prezidentus: 
Nicholsą, Tahey ir Dettry už są
narius taikymosi darbininkų rodos.

1 Chicago,. III. Niekei Plate 
ir Lake Shore, Michigan Southern 
geležinkeliai susitaikė su trukių 
iškrovėjais, kuriems pakelė algas.

Dratų jungėjai Commonwealth 
Electric Co. pakėlė štraiką. Dar
bininkai reikalauja pakėlimo algų 
ant 50c. už dienos darbą.

Mašinistai didelių Chicagos gal
vijų piovinyčių sugrįžo prie darbo. 
Sutaikė juos su darbdaviais santai
kos sūdąs.

5 Chicago, III. Frachtų iskro- 
vėjai Armour & Co. Stock Varduo
se, išviso 300 darbininkų, pakėlė 
štraiką. Jie reikalauja didesnių 
už savo darbą algų.

Tarnaujanti ant štritkarių pieti
nėj miesto dalyj sutarė, kada pa
sibaigs kontraktai, reikalauti po 
28c. už darbo valandą, vietoj 24c., 
kaip jiems dabar moka.

’ Philadelphia, Pa. Darbinin
kai Manayunk distrikto verpiny- 
čių sugrįžo prie darbo, kadangi 
jie pabūgo, kad dirbtuvės ne taptų 
ant ilgo laiko uždarytos. Iš viso 
78 dirbtuvės priėmė štraikuojančių 
darbininkų reikalavimus.

* Loma, Oh. The Loma Lo- 
comotive & Machine Co. reikalau
ja paprastų darbininkų, kurie čia 
greitai gali gauti darbą. Už dar
bo valandą gauna paprasti darbi
ninkai po 15—20c.: dirba po 10 
vai. ant dienos.

1 Philadelphia, Pa. Didžiau
sios Čianykščios divonų dirbtuvės, 
kurių darbininkai štraikuoja, pa
garsino, jog sutinka, teip kaip dar
bininkai reikalauja, pakelti algas 
ant 10% prie 55 valandų darbo per 
sanvaitę, jeigu tą patį padarys ir 
kitos dirbtuvės.

T Lowell, Mass. Čianykščios 
medvilnės verpinyčios ir audiny- 
čios, kurių darbininkai nuo 9 san- 
vaičių štraikuoja, bandė pradėti 
darbą, bet atsišaukė, iš 14000 dar
bininkų, tik 4000 ir terp tų mažai 
buvo išlavintų audėjų.

1 New York. Besitraukiantis 
per 24 dienas štraikas darbininkų 
dirbančių prie triobų statymo kaš
tavo 12 milijonų doliarių. Darbai 
prie triobų statymo, dėl štraiko 
darbininkų, apsistojo visame mies
te.

1 Philadelphia, Pa. Prasidė
jo nuo 1 d. berželio štraikas darbi-

ninku dirbančių audinyčiose. štrai
kuoja jau 90000 darbininkų, bet i 
prie štraiko pristos dar kitą tiek. :

1 Chicago, III. Pakelė štraiką 
tarnaujanti čianyščiuose koteliuose 
ir reistauracijose. Daug kotelių ir 
valginyčių, pabūgę, kad ne reiktų 
jų uždaryti dėl štraiko, sutiko ant 
tarnaujančių reikalavimų.

Y Chicago, III. Prigulinti prie 
unijos anglių išvažinėtojai, pritar
dami Štraikuojantiems skalbinyčių 
darbininkams, nutarė nevažioti 
anglių | tas skalbinyčias, kurios 
ne priims unijos užmokesnio tabe- 
lės.

Chicago Burlington & Quincy ir 
Chicago, Rock Island & Pacific 
geležinkeliai sutiko pakelti ant 4% 
algas frachtų iškrovėjų.

1 Philadelphia, Pa. Preziden
tas Reading Co. pagarsino, jog 
darbininkai, ne iškasanti pakakti
nai anglių kompanijos kastynėse, 
bus nuo darbo prašalinti.

1 St. Juan, Porto Rico. Pa
dėjimas čianykščių pliantacijų dar
bininkų ne vertas pavydėjimo: 
gauna jie vos 40c. už dienos darbą 
ir tai ne pinigais tik ženkleliais.

5 J^ason, Wis. Lentų piovi- 
nyčiose White River Lumber Co. 
miestelyj Low Mills darbininkai 
pakėlė Štraiką. Jie reikalauja pa
kėlimo užmokesnio už darbą ant 
15%.

* Nkw York. Akmeninių sienų 
dėtojai padarė kontraktus su darb
daviais ant ateinančių metų: iki 1 
d. berželio ateinančių metų gaus 
jie už darbo valandą po 65c.

5 Norfolk, Va. Suštraikavo 
jurininkai laivų stovinčių čianykš- 
Čiam, porte; per tai 37 laivai negali 
išplaukti į jiems paskirtą vietą.

* Milwaukee, Wis. Katilioriai 
čianykščių varstotų pakėlė Štraiką 
ant iškovojimo 9 valandų darbo 
dienos ir užmokesnio jx> >2.70.

TChicago.Ill. Štraikas skalbiny- 
Čiose ir kotelių kelnerių iš dalies pa
sibaigė; sutaikė nesutinkančias pu
ses santaikos sūdąs.

5 St. Louis, Mo. Frachtų iš- 
važiotojai Čianykščių didelių par- 
davinyčių sugrįžo prie darbo.

* New York. štraikuoja čia 
165000 darbininką, kurie, dirbda
mi, uždirba po >660000 kas dieną.

ISZ 
Lieta viszko dirva

Iš Coli!nsville, Iii.
" Šitame miestelyje jau yra nema

žas lietuvių protestonų ir katali
kų skaitlius (protestonų gali būti 
daugiau), bet apie šio krašto lietu
vius mažai kas iš toliaus gyvenan
čių tautiečių te žino, išskiriant 
tai, kad lietuviai protestonai 
buvo pradėję, po vadovyste kun. 
M. Keturakaičio bažnyčią statyti. 
Tas reikalas, nors buvo pradėtas, 
bet paskui, vaidams įvykus, su vi
su buvo iširęs.

Lietuviai katalikai Šitame mies
te nieko ne bandė veikti, apart su
tvėrimo draugystės “Amerikos 
LietuviųSusivienyjimo," bet ir tos 
draugystės organizatoriais, iš di
desnės dalies, buvo lietuviai pro
testonai, ir dabar į ją, ant lygių 
tiesų, priguli teip lietuviai protes
tonai kaip ir katalikai, be skirtutno 
tikėjimo. Jeigu vien katalikai bu
tų tą draugystę tvėrę, tai be abe
jonės butų neužmiršę įsprausti, 
idant kiekvienas sąnarys priversti
nai atliktų velykinę išpažintį ir 
kitas katalikiškas tekėjimiŠkas pa
reigas, dabar draugystė yra nuo to 
liuosa, ir žymiai auga, tik gai
la, kad apart savitarpinės pašel
pos, neužsiima jokiais augštesniais 
siekiais. Gana išmintingai pada
rytų, jeigu draugystė susivienytų 
su didžiausia ir svarbiausia lietu
vių organizacija — “Susivienyji- 
mu Lietuviu Amerikoj;" bet kas 
prie to paragįs, kad nėra agitato
rių.

Lietuviškų laikraščių ir knygų 
skaito nedaug, ir tai negeriausios 
įtalpos. Daugiausiai lietuvių ka
talikų ir protestonų skaito “Sau
lę", arba, kaip jie vadina, “Tara- 
daiką“: girdi ten ėsą dailių juokų 
apie mergas, latrus ir “Taradaika 
su krioku” — Taradaikos skaity
tojai teiposgi neskaito, ir nenori 
skaityti, arba.geriaus sakant, neži
no geresnių knygų, kaip tik “Sa- 
vizrolus,” "Pasakorius”, ir 
"Tūkstančius naktų". Kaip koks 
lietuvis kartais užsirašo ir kokį ge
resnį laikraštį, bet tokių yra ne 
daug. Lietuviai protestonai turi, 
teisybę pasakius, daug didelių 
knygų, bet tik dvasiškos įtalpos, 
iš kurių, apart begalinių maldų, 
nieko alęrvo pasimokyti negalima. 
Svietiškos įtalpos knygų su vokiš
koms litaroms beveik nėra, o jei 
ir butų kokios, tai juk mažai kas 
norėtų skaityti, nės tai ėsa niekai. 
Bet žmonės neskaitanti gerų raštų 
yra, anot Dr. Basanavyčiaus, visa
dos kūdikiais.

Lietuviai Collinsvillej' dirba 
anglių ir molio kastynėse. Už? 
darbiai yra neprasti. Keletas lie
tuvių turi pasistatę savo namus, 8 
turi užsidėję karčemas, iš ko gerą 
pelną padaro. Kitokių vertelgų 
nėra.

Kaip augščiaus minėjau, yra Čia 
gana daug lietuvių protestonų, tai 
reikėtų apie anų reikalus plačiaus 
pranešti, nės čianykščiai kat. lie
tuviai daugiaus apie hieką nesi
rūpina, kaip tik išsigerti karčemo
je, nors ir protestonai |ą dalyką ne 
niekina. Svarbiausiu: |š visų atsi
tikimų yra iš naujo sutvėrimas 
lietuviškos liuteroniškas parapijos. 
Kaip nekuriems bus žinoma, tasai 
užmanymas tęsėsi nuo seniai, bet 
iki šiol dar vis jo lietuviai protes
tonai neįstengė įvykinti. 1898 
m. kun. M. Keturakaįtis, atvažia
vęs iŠ Chicagos į Collinsvillę, pra
dėjo tverti "neva”pampiją ir rink
ti pinigus, ant pastatymo bažny
čios ir teisybė, reikaląs jau buvo 
pradėtas. Aukos buvo dedamos, 
lotai bažnyčiai buvo įnupirkti, tik 
reikėjo pradėti bažnyčią statyti; 
bet štai, kaip bežiūrint, tapo kas 
negero užtėmyta prjie padarymo 
raštų ant kun. M. Keturakaičio, iš 
ko išdygo neužsitikiSjimas kun. 
Keturakait’čiui, (kurija tuom kartu 
buvo vienas vediku vjsų parapijos 
reikalų), kad kartais neatsitiktų 
teip kaip yra paprastai katalikiš
kose lietuvių parapijose, kur kuni
gai parapijonus iš Už jų pinigus 
pastatytų bažnyčių įįreja laukan, 
arba žydui ant kokijos salės jas 
parduoda. Notarė į su kun. 
Keturakait’čiu neužsidėti, ir pini
gų daugiau jam neduoti, bet ne 
buvo ant tiek sumami*, kad paim
ti visą reikalą į savo rankas ir va
ryti teip, kad nė kun gas, nė patys 
neprivalytų rugoti, -4 viskas tapo 
apleista. Kun. Ket Bakaitis, ne
turėdamas ką Collins rillėje veikti, 
išsikraustė į Philacelphią, Pa., 
su mieriu nors tenai 
viŠką liuteronišką p; lapiją, bet ir 

1 tenai jam, turbut, nesisekė, nės ne 
ilgai trukus, išsikraustė į Minneso- 

i tos valstija. Praslinkus kiek lai- 
į ko, vėl lietuviai protestonai pradė- 
> jo tartieji apie sutaisomą iš naujo 

jų parapijos ir J>ažnyČ>os pastaty
mą, bet ir tos jų tarjjbos vėl parė
jo į užmirštį. Tuptn tarpu į 
Collinsvillės vokišką evangeliŠką 
parapiją (kalvynų) parsikraustė 
kunigas mažumą m Aąs lietuviš
kai, kun. Bendigkeil 
tasai, matydamas, ka^ lietuvių liu
teronų nemažai čia f y vena, o visi 
kun. Keturakait'čio suerzinti, tuo
jaus suprato, kad čia; galima gerą 
“biznį" padaryti, j; Apsigarsino 
liuteronišku kunigu, ir pradėjo vi
lioti lietuvius liuterjmus, kad jie 
raŠytusi prie ,vokiške $ kalvynų pa
rapijos, kurių visas
toks pat kaip ir liutoronų; pradėjo 
teipgi ir po atlikim > dievmaldys- 
tos vokiečiams, ir lięjuviškai diev- 
maldystą atlaikinėt i 
užilgo prie vokiečių 1 
pijos prisirašė daug i 
Collinsvillės lietuvių lieteronų ir 
buvo jau be abejonė»’i 
tinti, kad jau lietuhri 
niškos parapijos tvcjrti 
nės visi liuteronai jpne vokiečių 
prisirašys ir tada iš (ikro turės pa
virsti į vokiečius, riės kun. Ben- 
digkeit, būdamas suvokietėjęs lie
tuvis, stengsis ir kitus lietuvius 
padaryti vokiečiais, jkokiu jis pats 
yra. Lietuviškus pamokslus jis 
sako ant priviliojimų senių, nemo
kančių vokiškai,.o s 
jau ne bus jokio kla]>ato.
teronams pasirodė p ?r ankšta, nės 
jie apart užmokėji no mėnesinės 
duoklės, daugiau jokių tiesų netu
ri, viską rėdo vokieti 
lėtas nuo kalvynų 
pijos vėl atsimetė ir 
likusiųjų lietuvių liuteronų, kurie 
retkarčiais parsitraukdavo kun. 
Keturakait'į atlaikyki dievmaldys- 
tą. Tokiu budu Cdllinsvillės lie
tuviai protestonai pasidalino į dvi 
sektas: liuteronišką ! ir kalviniŠką: 
pirmėjie dar turi nors savo kalboje 
maldaknyges, bet aitrieji J (kalvy
nai) nė tų neturi, toįdėl kurie kiek 
supranta, perka voikiŠkas malda
knyges; kurie nesupįanta vokiškai, 
naudojasi iš tų pačių lietuviškų 
maldaknygių ir katekizmų, nors tie 
su kalvynų mokslu ir ne sutinka. 
Bet kas jiems apie tai galvoj, bene 
jie apie tikėjimą ką išmano, atlie
ka tik maldas ir tikėjimiškas apei
gas be jokios nuovokos, kaipo pri
prastas formas. Tfip yra juk ir 
su didesne dale lietiivių katalikų, 
kurie pasiganėdina vien atmalimu 
poterių ir kova su kitaip manan
čiais, už “iv. tikėjimą", apie kurį 
mažai supranta.

Lietuviai protestbnai, negauda
mi geros rodos su pastoriais Ketu- 
rakaičiu ir Bendigkei’čiu, vėl tre
čią kartą pradėjo svajoti apie su
tvėrimą tikrai lietuviškos liutero
niškoj parapijos it pasistatymą 
bažnyčios, ant kurips kunigas ne 
turėtų valios. Neberseniai kele
tas iš neprisidėjusių; prie Bendig- 
kei'čio parapijos sutverė naują liu
teronišką parapiją po vardu "Evan- 
gelical Lutheran Jerusalem’s con- 
gregation” (evangdiška liutero
niška Jėruzalės parąpija), prie ku
rios prisirašė tik 40 ištikimų sąna
rių iš lietuvių protestonų, gyve
nančių Collinsvilldj, Dankvillej, 
Maryvillej, Glen Garbon, ir East 
St. Louis, kiti protestbnai laikosi 
ar prie vokiečių kalvynų parapijos, 
ar nepriguli nė į vieną, nė į antrą, 
ir žada prie lietuvių liuteroniško
sios parapijos prisidėti, kada ma- 
tysę, jog viskas gerai eina. Tai

uždėti lietu-

parsikraustė

i (Bendikas),

mokslas ėsąs

Per tai ne- 
k ai vynų para
šu kaip pusė

tUma tvir
tos liutero
ne reikės,

ii tikro matoma, kad tokiam ma
žam skaitliui parapijonų yra l*bai 
sunku bažnyčią pastatyti, reikalin
gus pinigus surinkti. Bet jie dar
buojasi, kiek įstengdami, kad pa
daryti gerai.

Pirmutiniu organizatorium tos 
naujos parapijos yra Mykolas Ra- 
zokas; "trustees” arba komitetas 
susideda iš 9 ypatų, M. Razoko, 
K. MikalaiČio iš Dankvilles, Ch. 
Beckerio, M. Trumpaičio, F. Fnš- 
manto, P. Jankaus S. Rama- 
naičio iš Collinsvillės, J. Tenekai- 
čio iš Maryvillės, ir A. Endrėjai- 
Cro iš E. St. Louis, III. Parapi
jos pirmsėdžiu dabar yra išrinktas 
Jonas Tenikaitis iš Maryville, III.; 
kasierium Christoph Becker iš 
Collinsvillę, III. Jie turi jau pra
dėję ir bažnyčią statyti, kurios 
kampinis akmuo tapo pašventintas 
19 d. balandžio š. metų. Lo
tą bažnyčiai statyti atpirko nuo 
kun. Keturakaičio ir raštus ant 
tos žemės ir visoko sudarė ant pa- 
pijos, o ne ko kito, kasierius yra 
po kaucija, teip kad parapijos tur
tą niekas savintiesi negalėtų. Prie 
visokių ceremonijų, kur pirma ku
nigas vienas imdavo pinigus, da
bar nutarė imti pati parapija ir ku
nigui tik duoti paskirtą dalį — al
gą. Plianas šitos naujos lieteronų 
bažnyčios busęs toks kaip katali
kiškos bažnyčios Caseyville, III. 
Bažnyčios pastatymas kaštuosęs 
3200 dol.,kuriuos parapijanai jokiu 
budu sudėti negali, bet jie tikisi 
pagelbos nuo vientikių svetimtau
čių, teipgi nuo lietuvių Prūsuo
se ir čia gyvenančių, dėl ko žada 
atsišaukti per laikraščius. Už pas
torių turi dabar tą patį kun. Ketu
rakait'į, nės kito liuteroniško tikė
jimo kunigo, kuris mokėtų lietu
viškai, negirdėt,- dabar tik reikia 
jiems pinigų, tai, pirmutinė lietu
viška liuteroniška parapijo Collins- 
villėje iš tikro susitvirtintų. Ne 
kas vienog butų iš to do nauda 
lietuvystei, nės parapija, kokia ji 
ne butų, yra tik tikėjimiŠka organi- 

Į zacija; visgi ir tas jau gerai. Lie- 
Į tuviai protestonai,apjuokiami kata- 
' likų, beveik jau užmiršę, kad jie 

lietuviai, o jeigu čia atėję prisira- 
. Šo prie svetimtaučių parapijų, tai 
' greitai pavirsta į svetimtaučius.

Lietuviška parapija gali nors ant 
kokio laiko ir lietuvius protesto- 
nus lietuviais išlaikyti.

Collinsvillės lietuviai protestonai 
galėtų tikėtis iš Prūsų Lietuvos 
aukų daugiaus sulaukti kaip iš kur 
kitur, nės Prūsų lietuvių yra gana 
turtingų, ir ne teip labai skopus, 
jie antai kasmet per tarpininkystę 
visokio menciaus "susirinkimnin- 
kų” išsiunčia tukstanČius markių į 
Indijas ar kitur pašeipai protesto- 
niŠkų misijų tarp stabmeldžių; ko
dėl jie negalėtų kokią dalį savo 
viengenčiams ir vientikiams pas
kirti? Vertėtų Collinsvillės lietu
viams pas anuos atsišaukti.

J. Pašalinis.

> 1 jų vaikais tai 
Bet liu-

tai, todėl ke- 
okiškos para- 
prisidėjo prie

Iš East St. Louis, III.
Pirm kokios trejetos sąvaičių at

sibastė pas mus vienas lietuvis be 
rankų, elgetaudamas; jis sakėsi, 
kad tuojaus jam atvažiavus iš Lie
tuvos ir fabrike gavus darbą, su
griebė jį mašinos ir nukirto abi 
ranki; 13 sąvaičių išgulėjęs ligon- 
butyje, ir dabar ką tik išėjęs iš li- 
gonbuČio, renkasi sav pinigų nors 
ant parvažiavimo Lietuvon. Jis 
buvo E. St. Louise, III., Collins- 
villej, Maryvillej ir Dankvillej, III. 
ir visur, kur tik pas lietuvius atė
jo, kožnas gausias aukas davė 
teip, kad jis,perėjęs per vieną iŠ tų 
lietuviškų kolionijų, galėjo surinkti 
apie 150 dol. arba ir 200 dol.; kur
gi ne duosi —- Žmogus be rankų 
juk išrodo vįsai biednas, Šelmystos, 
rodosi toks-: negali daryti. Bet 
mums jau tuomlaik išrodė navat- 
na, nės kiekvienam tasai berankis 
apie savę kitaip pasakojo, mato
mai melavo. Tuop tarpu vienas lie
tuvis radosi, ką sakėsi matęs kelin
tą kartą tą berankį pinigus ant lai- 
vakartes kolektuojantį, ir niekad 
neišvažiojant; kitas sakėsi neper
seniai jį matęs Chicagoj.bet jis gy
nėsi, kad to nedaręs, ir Chicago ne 
buvęs, bet kitiems sakėsi, kad iš 
Chicagos, kitiems iš Brooklyno at
važiavęs, kaip kada jam atsiejo.

Bet štai atėjus 22 num. “Lietu
vos”, tuojaus užtikome^ apgarsini
mą Motiejaus Paršelaičio iš New 
York, N. Y. apie Stasį Martišių 
su nukirstom abiem rankom, 
kuris susinešęs su jo motere Stefa
nija Paršelaitiene, jau septintas 
mėnesis kaip pabėgo nuo jo. 
Brooklyne buvę užsidėję paleis
tuvystės namus, bet policija jiems 
tai uždraudusi. Dabar ale jie 
trankosi po įvairius miestus pa- 
leistuviaudami ir ubagauja pas lie
tuvius ir kitus žmonės kaipo nelai
minga porelė. Ant to aprašymo 
mes rasi butume ir paabejoję, kad 
tai butų tas pats, ką pas mus bu
vo, nės jis tąsyk neturėjo pačios 
(turbut buvo kur nors palikęs,) 
bet ant pridėtos fotografijos pa
žinome tą patį ėsant, tik su viena 
ranka, kurią, kaip tvirtinaParŠelai- 
tis, davęs imant fotografiją gumi
nę prisidėti.' Mat kokių tai šel
mių švietė atsiranda kitą sykį per 
tokį apgaviką jau ir geras žmogus 
pašelpos gauti ne galės. Tasai 
Stasys Martišius, turbut, dar kur

nors ne toli nuo St. Louis, bernu, 
kinėja po lietuviu apgyventas 
vietas IIlinojaus valstijoje. —

p. P. Valihimas ir Peterio* 
nas (?), ką laiko saliuną ant Uli. 
nois avė., norėjo suorganizuoti lie
tuvišką kooperatyvišką kompani
ją, bet tas užmanymas nepasiseki; 
teisybė, daugumas lietuvių padavė 
vardus ir žadėjo, jei reikalas būt 
pradėtas, paimti po tiek ir tiek ak
cijų, bet kaip reikėjo ant sueigos 
susirinkti, tai nebuvo nė vieno.

Lietuviška "Šv. Kazimiero 
Dr-tė" St. Louis, Mo. žada kelti 
savo piknįką 7 d. birželio. Jauna 
tai draugystė, bet greitai auga, 
mat St. Louis, Mo. lietuviai turi 
geresnį supratimą, už E. St. 
Louis'e gyvenančius; tie nieko ne
turi apart apie 10 lietuviškų kar
čemų ir parapijos, kur su kunigu 
vaidyjasi ir vaidų niekada nepabai
gia. Sk.

B Baltimores Md.
. Tankiai laikraščiai išmetinėja 

musų miesto lietuviams jų atšali
mą ir ne norą paremti tautiškus 
reikalus. Matyt laikraščių straips
niai sugėdino ir musų lietuvius. 
Atsirado ir pas mus agitatoriai, 
kurie prie kiekvienos progos kal
ba apie musų reikalus, bet agita
cijos ilgai ne rado parėmė jų ne tik 
terp čianykščių draugysčių sąna
rių,bet net terp jų viršininkų. Gai
la, kad mes teip mažai turime san- 
jausmo ir tevynėš meilės. Ne at
mename nė musų kankintinių, ku
rių skaitlius vis didinasi. Mums 
rodosi, kad reikia remti pinigais vi
sokius musų tautiškus reikalus, 
neužmiršti kankintinių, kurie už 
platinimą sviesos terp musų brolių 
pakliuvo į maskolių rankas ir liko- I 
si ištremti iš tėvynės į šaltus Sibe- ; 
rijos tirus.

Ant susirinkimo Dr-tės D. L. K. 
Keistučio likosi pakeltas klausy
mas šelpimo kankintinių. Atsira
do paremėjai, kurie pritarė ir au
kavo, po kiek galėjo, ant sušelpi- . 
mo musų brolių; daugelis prieši
nosi paskyrimui pašelpos iš Dr-tės 
iždp. Kadangi priešininkai nenusi- 
lenkė, reikėjo pasiganėdinti kolek- 
ta ir sanariai minėtos draugystė* 
sumetė >5.25; atitraukus 11c. kaš
tų persiuntimo pinįgų, ant rankų 
kankintinių komiteto kasieriaM J 
nusiųsta >5.12. Pinigai tie 
nėra tai auka draugystės, bet j 
sudėti vien geresnių jos sąnarių, j 
buvusių ant susirinkimo. Jeigu vis i 
sanariai butų supratę reikalą Šelpi- 4 
mo kankintinių, be abejonės butą j 
sudėję trissyk daugiau pinigų,dabar 
sudėjo vos nevos 5 dol. Dauge- i 
lis, išgirdę apie kolektą, smuko 
pirm kolektos per duris ir nubrau
kė į saliuną, kur doiiarį ar daugiau* 
paliko. Toki, žinoma, nerems ge
rų užmanymų.

Toliaus, kaip girdėt ir kitos 
tautiškos draugystės, kaip antai 
Koperniko (tai priderėtų neuž
miršti musų mokslaeivių, kadangi 
ir Kopernikas, kurio vardą 
Dr-tė nešioja, kėlė mokslą. 
Rd). Gal ir naujai Čia susitvėrusi 
draugystė musų raštininko D-ro 
V. Kudirkos ne pasiliks užpaka
lyj, kadangi tas, kurio vardą drau
gystė nešioja,turtų nerinko nuo lie
tuvių, ką turėjo, pašventė ant tau
tiškų reikalų.

L. Gaulis.

Iš Lawrence, Mass ,
Šeši metai atgal susitvėrė čia lie

tuviška parapija Šv. Pranciškaus 
SerafiŠko, bet bažnyčios neturė
jom, kadangi ant pastatymo nau
jos ne buvo pinigų. Šiuose me
tuose pradėjome karŠČiaus darbuo- 
tiesi, rinkti aukas ant bažnyčios. 
Nupirkome už 13000 dol. bažny- ; 
Čią nuo protestonų episkopalų. 
Bažnyčia yra dailioje vietoje. į* 
rengėme ją, kaip reikia. 30 d. ge
gužio atsibuvo jos pašventinimas. 
Ant tos dienos pribuvo iš Brockto- 
no Šv. Roko Dr-tė, iš Haverhilk 
Kareiviška Šv. Kazimiero Dr-tė: 
neatsisakė nuo dalyvavimo ir vieti
nė Šv.Laurino Dr-tė. Iš New Bri- 
tain pribuvo kunigas Zebrys ir lie
tu viŠkasėtunigas iŠ Broktono; ne
patingėjo ir vietiniai airiai kunigai; 
iŠ viso buvo 12 kunigų. Kadangi 
iŠ ryto lijo, tai iš aplinkinių ant 
pašventinimo atkako mažai lietu
vių. Kun. Žebrys pasakė puikų 
pamokslą lietuviškoj kalboj, ko 
čianykščiai lietuviai nuo seniai ne 
buvo girdėję.

Kunigams, draugystėms ir vi
siems lietuviams,dalyvavusiems jŠ- 
kilmėse, mes, Lawrenco lietuviai 
ir šv. Lauryno Dr-tė ištariame šir
dingą ačių.

Kundrotas.

Iš Carlisle, W. Va.
Darbai eina čia gerai ir iš kitur 

pribuvę darbą greitai gauna. Ži
noma, West Virginijoj ir darbai 
niekesni ir uždarbiai mažesni ne
gu kur nors Amerikoj, bet kad dar
bininkų čia trūksta, tai iš kitur 
pribuvę visada gauna darbą, nors iš. 
uždarbio nieko negalima užčėdyti, 
pakanka jo vos ant maisto. Darbi
ninkus vilioja kompanijų agentai, 
bet jeigu prikalbinėjimų kas pak- , 
klauso ir atvažiuoja, tai ne po il
gam vėl važiuoja kitur.

Yra čia lentų piovinyčioš, kasty- 1 
nės, dirbdina naują geležinke' j
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Į Įvairų, slovakų ir kitokių, lietuvių 
1 i-_ * • .A.---------yra tik du. Ant tokio mažo jų 

skaitliaus ateina vienog du lietu- 
viJki laikraščiai: „Lietuva” ir 
„Saulė”. Gyvena jie gražiai, ap
sieina geriau net už kitokių tau
tysčių darbininku*.

G. M.

Iš Jamaica Plain. Mass.
Lietuvių gyvena čia tik 3 šeimy

nos ir 6 ypato* pavienių. Dirba 
jie vėtyklų dirbtuvėse Studevano. 
y^ikraščiai ateina visoms 3 čia gy
venančių lietuvių Šeimynoms: 2 
exemplioriai „Lietuvos” ir 1 „Vie- 
nvbės”.

10 d. gegužio buvo krikštynos 
sūnaus Nikodemo Kaurino. Susi
rinkę ant krikštynų terp kitko pra
dėjo kalbėti apie visokius musų 
laikraščių pakeltus klausymus. 
Suslinkę pripažino uz reikalingą 
nupirkti kalną Rambvną, kad jis 
ne patektų į vokiečių tankas ir su
dėjo ant to, po ■ kiek galėjo aukų 
(aukos buvo pagarsintos nr. 21 
„Lietuvos.”).’ Velytina, kad ir 
kitų miestų lietuviai prisidėtų su 
savo aukoms ant nupirkimo to kal
no, kurį dabar dar valdo „Byrutės 
Dr-tėM; j** N Gendrolius.

Isz visur,
II Pagal apskaitymu vieno 

liiko raštininko, iš visokių
ang- 

musų 
žemės tautų daugiausiai valgo au- 
Btraliečiai: kiekvienas australietis, 
skaitant ir vaikus, suvalgo per me
tus 264 svarus mėsos. Tokiu bu- 
du kiekvienas australietis per me
tus suvalgo po du čielu avinu ir po 
ketvirtą dalį jaučio. Sulyginant 
su kitoms tautoms, australietis su
valgo mėsos ant trečdalio dau
giau už amerikoną, dusyk daugiau 
u$ aglijoną, trissyk tiek, kiek pran
cūzas, o keturissyk tiek ką vokie
tis. Apart mėsos, australietis su
valgo dari 200 kyliogramų miltų, 
50 kyliogramų cukraus ir 248 ky- 
liogramus bulvių. Taigi australie
tis valgo daugiau negu kitos musų 

> žemės tautos, bet užtai jis svaigi
nančių gerymų išgeria mažiau už 
visas musų žemės civilizuotas tau
tas. Daug valgyti visgi jau kur 

. kas geriau negu daug gerti, kadan
gi valgis eina ant sveikatos, sudru- 
tina kūną ir fiziškas žmogaus pa- 
jiegas. Lietuviai gi daro visai at
bulai: jie geria daug svaiginančių 
gėrymų, o užtai mažai valgo mai- 
tingų sudrutinančių pajiegas val
gių. Daug butų geriau, ir jiems 
išeitų ant naudos, jeigu darytų 
atbulai. Maitingas valgis ne kaš
tuotų nė tiek, kiek kaštuoja ap
svaiginanti protą gėrymai.

laikraštis „Tageblatt” į 
jog maskoliškos valdžios 101 vie
toje Maskolijoj (turbut tik Lenki
joj) daleido žydams pirkti žemę 
be jokių aprubežiavimų.

II Išeinantis Buenos Ayrese laik
raštis „Nacional” . praneša, jog 
tarp Argentinos, Chili ir Brazilijos 
padarytas susirišimas ant atmuši
mo kiekvienos svetimos viešpatys
tės įsikišimo į pietinės Amerikos 
republikų reikalus. Kadangi ant 
Pietinės Amerikos republiką iš 
Europos tautų nieks, nenorėdamos 
erzįntiesi su Suvienytoms Valsti
joms ir nematydamos naudos, už
pulti nesirengia, tai reikia manyti, 
kad tas susirišimas padarytas prieš 
Suvienytas Valstijas, ant kurių 
teisingumo ne turi užsitikėjimo is
paniškos pietinės Amerikos re- 
publikos.

I Svarbiausiu kiekvienos tautos 
’ reikalu yra platinimas apšvietimo, 

o apšvietimą platina labiausiai mo
kyklos; todėl norinčios pasikelti 
tautos pirmiausiai rūpinasi apie 
mokyklas, 6 kada jos pastatytos 
ant tvirto pamato, griebiasi aprū
pinimo kitų mažiaus svarbių reika
lų. Antai Vengrijoj valdanti kraš
tą magyarai persekioja kitokias tau
tystes, joms niekuom ne padeda, 
bet ir Vengrijoj yra tauta besirūpi
nanti apie rengimą tautiškų mo
kyklų. 1901 m. provincijoj Semi- 
gtadijoj gyveno 216225 (taigi ne- 

.toli tiek, kiek yra lietuvių Ameri
koj); jie savo vien kaštais užlaiko 
570 liaudės mokyklų, 7 gimnazijas, 
2 reališkas mokyklas ir vieną dva- 

. Šišką siminariją. Mes gi neturime 
ne vienos tinkamos kam nors mo
kyklos ir apie parengimą nesirupi- 
name; jeigu renkame pinigus, tai 
ant daug menkesnių dalykų, kaip 

' antai-.ant siuntimo delegato ant dar
bininkų kongreso, arba ant išleidi- 
^no Aušros albumo; griebtiesi svar
besnių dalykų nedrystame, todėl 
tokių nė nenuveikėme.

praneša, Į || Pietinėj Amerikoj, republikos 
Chili pakrantėse siautė smarkios 
vėtros, laike kurių Valparaiso por- 
te paskendo 8 garlaiviai. Ant jū
rių gi paskendo pasažierinis gar- 
laivys „Areųuipa”. IŠ buvusių 
ant jo 80 žmonių tik 17 išgelbėjo; 
kiti be abejonės prigėrė.

II Amerikoniški kapitalistai sten
gėsi nuo Rumunijos rando išgauti 
tiesą explioatuoti kerosino šaltinius 
Rumunijoj, bet ministerių perdėti- 
nis Sturdža atsakė, jog tėvynės 
meilė nedaleidžia rumunams už- 
megsti kokias nors tarybas su ame
rikonais. Jeigu ant explioatavimo 
Šaltinių Rumunijai reikalingi bus 
pinigai, tai jų pakaktinai gali gau
ti Europoj, ypač gi Anglijoj; ame
rikoniškų kapitalistų pagelbos Ru
munija nereikalaujanti.

H 19 buvusių nelaisvėj ant salos 
Ceylon būrų, kadangi jie nenorėjo 
tapti Anglijos.pavaldiniais, ne ga
vo daleidimo grįžti į Afriką. Jie 
atkako ant prigulinčios H Olandijos 
salos Sumatros. Tenai Holandijos 
randas duoda tiems būrams didelius 
žemės plotus ant apsigyvenimo. 
Ant tų plotų galės jie gyventi per 
pirmus penkis metus visai dykai, 
po 5 gi metų turės randui mokėti 
po 14c. nuo hektaro (4 akrų) rau
dos ant metų.

II Laikraščiai praneša, jog Mas
koliškas caras išleido prisakymą, 
idant visose vidutinėse mokyklose 
Lenkijoj tikėjimas butų moki
namas lenkiškoj kalboj. Senapilės 
gimnazijoj vienog yra daugiau mo
kintinių lietuvių negu lenkų, čia 
todėl tikėjimas turėtų būt mokina
mas lietuviškoj kalboj, teipogi 
gimnazijose Kauno gub., ypač gi 
Šiaulių gimnazijoj; tuom tarpu ca
ras savo prisakyme apie lietuvišką 
kalbą nieko nemini. Matyt jis 
apie lietuvišką kalbą nieko negir
dėjo.

II Prancūzijoj, departamente 
Loiros, čielas katalikiškas kaimas 
Malataverne, negalėdamas nuo 
vyskupo išmelsti per 10 metų ku
nigo į šavo bažnyčią, pametė ka
talikišką tikėjimą ir priėmė protes- 
tonišką. Kaimas tas turi net 2000 
gyventojų. Jie, dėl despotizmo ir 
užsispyrimo vyskupo, pastojo pro- 
testonais; protestoniška konsisto
rija tuojaus atsiuntė jiems pastorių 
ir pašventino bažnyčią.

II Londono laikraštis „Daily 
News” tvirtina, buk Macedonijos 
pasikėlėliai gavo bakterijas indiško 
maro ir nori ligą užkrėstf Konstan- 
tinopoliuj, Salonikoj, net Berlyne. 
Tuom buk jie nori atkeršyti savo 
skriaudėjams, jeigu jų reikalavimai 
ne bus išpildyti. Apie teisingumą 
vienog minėto laikraščio žinios rei
kia abejoti.

II Filipinų pakrantėse siautė bai
sios vėtros, laike kurių paskendo 
Amerikos rando garlaiviai: “Seem- 
seus” ir “Pearle de Biscayas”; tik 
dalį žmonių nuo jų išgelbėjo. Lai
vai ,,Shanrasot” ir „Mary Homer" 
likosi priplauti prie kranto ir susi
daužė, bet žmonis nuo jų išgel
bėjo.

II Londone karės ministerija 
dirbdina naują orlaivį, galinti lėkti 
prieš vėją. Išradėju nauj8~ orlai
vio yra D-ras Barton. Varymui 
pryšakin orlaivys turi kerosinu va- 
romas/iffaŠinas. Prieš vidutinį vė
ją cj/laivys galės lėkti su greitumu 
2p mylių į valandą; pasikėlęs,galės 
išbūti ant oro 48 vai.

II Londone likosi pakarti du ju
rininkai angliško laivo „Uraniza", 
amerikonai iš Slip Island, Wis., 
vokietis Rau ir tikras amerikonas 
Smith. Minėti jurinikai mat laike 
kelionės paskerdė laivo kapitoną 
ir šešis kitus jurininkus.

II Ateinantiems parlamento 
siuntinių rinkimams Vokietijoj 
cialistai stato savo kandidatus 
394 apskričiuose; visoj Vokietijoj
yra iš viso 396 apskričiai, taigi 
tik dviejuose socialistai ne pastatė 
savo kandidatų.
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II Maskoliškas randas rengiasi 
sujungti dideliais kanalais, kuriais 
ir kariški laivai perplaukti galėtų: 
Baltiškas jūres su Juodotnsioms; 
Juodąsias su KaspiŠkoms ir Finiš- 
ką jūrių koją su Baltomsioms jū
rėms. -X

II Angliškas kunigaikštis Argyl 
pardavė jam prigulinčią netoliPran- 
cuzijos krantų salą Joną išvytiems 
iš Prancūzijos katalikiškiems 
koninkams kartūzams, kurie 
parengs likierių dirbtuves.

Čia

|| Vengrijoj suareštavo 13 emi
grantų agentų už prikalbinėjimą 
kaimiečių iškeliauti į Ameriką. 
Vienus agentus sūdąs nusprendė 
ant didelių piniginių bausmių, ki
tus ant kalėjimo iki 2 mėnesių.

II Bulgariški plėšikai paėmė j 
nelaisvę vieną iš žymesnių greko- 
nių iš Sarakino. Kadangi tas ne
turėjo pinigų ant išsipirkimo, bul
garai prikalė jį prie kryžiaus, ant 
kurio jis ir numirė.

H Ant ulyčių mieste Agram bu
vo smarkus susirėmimas slavų su 
vengriška kariumene, kuriame 
daug žmonių iš abiejų pusių likosi 
sužeistų. Suareštavo 200 slavų.

II Italijoj, ant 32 milijonų gyven
tojų, yra 14 milijonų ne mokančių 
nė rašyti, nė skaityti. Didžiausias 
nuošimtis nepažįstančių literų yra 
buvusiose popiežiaus valdybose.

II Prancūzijos prezidentas Lou- 
bet rengiasi j svečius pas Anglijos 
karalių ir į Rymą pas Italijos ka
ralių. Ar besilankydamas Ryme 
atlankys ir popiežių, dar nežinia.

II Ant dalyvavimo ant visosvie- 
tinės parodos mieste St. Louis: 
Japonija iš savo iždo paskiria $450- 
000, Chinai $300000,Šiam $100000, 
Filipinų salos $500000.

II Laikraščiai paduoda,buk mies
te Belgrade, Serbijos karaliaus vi
rėjas stengėsi karalienę nunuodinti. 
Kada jį sugriebė, jis pats sau galą 
padarė.

|| Laikraščiai praneša, kad Šve
dija rengiasi uždėti speciališkus 
mokesčius ant nutukusių krašto 
gyventojų. Žmonės tunka juk 
ne nuo bado.

II Iš vokiško parlamento pasiun
tinių net 75 atsisako kandiduoti lai
ke ateinančių rinkimų, nežinia ko
dėl. Gal jie nesitiki būti išrink
tais, todėl ant toliau savo kandida
tūros nestato? Daugiausiai tokių 
nenorinčių būt išrinktais parla
mente pasiuntinių priguli prie kon
servatyvų, bet yra ir prigulinti prie 
kitų partijų. Iš to, žinoma, mo
kės pasinaudoti socialistai, kurie 
tvirtai ir vienybėj 1 laikosi, visur 
stato savo kandidatus. Todėl per 
ateinančius rinkimus, be abejonės 
pereis daugiau socialistų kandida
tų. IŠ nesutikimų kitų partijų so
cialistai mokės pasinaudoti, atei
nančiame parlamente socialistai ga
li būti tvirčiausia partija. •

|| Ant salų Lutchon ir Bonin, 
prigulinčių Japonijai, siautė smar
kus žemės drebėjimai. Persigan
dę gyventojai apleido namus ir iš
siskirstė po laukus. Salų guber
natorius atsišaukė į Japonijos ran
dą su prašymu, jeigu žemės drebė
jimai atsinaujintų, perkelti gyven
tojus j kitą vietą.

|| Laikraščiai praneša, jog po
piežiaus sveikata nuo paskutinių 
karščių esančių dabar veik visur 
Europoj, vėl eina niekyn, pajiegos 
silpsta. Jis nepriima nė atka
kusių jį pasveikinti katali
kų. Paskyrimas naujų katalikiš
kos bažnyčios viršininkų likosi ati
dėtas, kol popiežiaus sveikata ne
pasitaisys.

|| Pereituose metuose garsaus, 
champaniško vyno iš Prancūzijos 
| svetimus kraštus išgabeno 22523- 
746 butelius; Prancūzijoj suvarto
jo 93335412 butelių.

|| Pirmą dieną sekminių visur 
Europoj siautė baisios audros. 
Vindobonoj perkūnas trenkė į 
zamką Schoenbrun, kur laike aud
ros buvo ciecorius.

II Veik visos didesės Europos 
viešpatystės turi savo budžetuose 
neprietiklių, vien Prancūzija turi 
pakaktinai surinkimų ir neprieti- 
kliaus neturi.

II Beržės makleris Ames & Co. 
mieste Montreal, Kanadoj, nusi- 
bankrutino. Skolos kompanijos 
siekia milžiniškos sumos 10 milijo
nų doliarių.

II Berlyno laikraščiai praneša, 
jog po paskutinių muštynių Kiši* 
neye, maskoliški žydai susiorgani
zavo ant atsigynimo, jeigu ant jų 
vėl užpultų kriščionys. Žydai 
parsigabeno daugybę revolverių ir 

- juos išdalino tarp žydų lygiai mo
terų kaip ir vyrų; neturtingus re
volveriais apdovanojo komitetas. 
Tarp žydų ir darbininkų organi- 
zacijos padaryta sutartis: jėigu ant 
žydų užpultų valdžių suerzintos 
minios,darbininkai krikščionys pri- 

Mtada gelbėti užpultus. Berlyno

|| Jun Nane, Chinuose,200 pran
cūziškų pavaldinių likosi pasikėlu
sių chiniečių apstotų. Prancuzikos 
valdybos Tonkino gubernatorius 
traukia su savo kareiviais prie chi- 
niško rubežiaus; gal įsiverž per rū
belių ant gelbėjimo atsiradusių pa
vojuje prancūziškų pavaldinių?

|| Maskolijos Užkaspiškoj dalyj 
dideli žiogų pulkai teip nuėdė lau
kus, kad nėra ką rinkti. Gyvento
jus tų Maskolijos dalių laukia ba
das.

|| Gubernatorius chiniškos pro
vincijos Kwangsi pranešė Ameri
kos konsuliui Kontone, jog toje 
provincijoj su viršum 1 milijonas 
žmonių badą kenčia ir neturi ką 
valgyti. Gubernatorius meldžia 
konsuliaus rinkti Amerikoj aukas 
ant naudos badą kenčiančių chi
niečių.

II Londone atsibuvo terptautiš- 
ka telegrafų konferencija, ant ku
rios atkako delegatai iš visų turin
čių telegrafus civilizuotų musų že
mės kraštų.

II Netoli Marsilijos porto susi
mušė du pracuziški garlaiviai: 
„Insulaire” ir „Liban”. „Liban” 
paskendo; prie to prigėrė 100 žmo
nių; išgelbėjo gi tik 17.

II Turkijos randas paskyrė ant 
ištrėmimo į Ažiją 47 pasidavusius 
albaniečių vadovus, kurie jau liko
si į paskirtą vietą išgabenti. 

- ---
|l Berlyno universitetą ant bė

gančio pusmečio lanko 11000 stu
dentų. Vien Paryžiaus universi
tetas turi daugiau studentų.

II Venezuelės randas uždraudė 
išvytiems iš Prancūzijos zokonin- 
kams,atkakusiems į Venezuelę, lai
kyti čia mokyklas.

II Europoj laukia šaltos vasaros, 
kadangi mat iŠ Ledinių jūrių at
plaukė į Atlantiką daug ledinių 
kalnų.

II Mieste Oporto, Portugalijoj, 
štraikuoja 30000 darbininkų. Ran
das laukia Čia darbininkų maištų.

II Ryme sudegė paskolos kasa 
“Monte di Pieta”. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant 2400000 dol.

II Upes House įtakoj, prigulin
čioj Vokietijai Naujos Guineos da
lyj, Australijoj, rado auksą.

II Berlyne, Vokietijos sostapilėj, 
atsibūva terptautiŠkas chemikų 
kongresas.

Nauji rasztai..
SaviMaelpiate. ...Help-

Heip" SmileMO. Sutai»e P. N ..a. 
NpaiiM<iinta panOtto v. Maudero» 
de kautu P. N...o. Tilžėj. 1DO3 
m HA pual.

Yra tai sutrumpintas raštas gar
saus angliško ekonomisto Smileso. 
čia privesti paveikslai, kaip žmo
gus pats savų geibi,kaip tankiai pa
gerina savo būvį. Smileso raštai 
versti į visas civilizuotas kalbas. 
Knygoj telpa sekanti išaiškinimai: 
Draugijinė ir ypatiŠka saviŠelpys- 
tė. Išradėjai ir pramonininkai. 
Trįs garsus puodžiai. Stropumas 
ir valumas. Svetima pagelba ir 
laimingi atsitikimai. Darbo ir 
dailės vyrai. Energija ir valios 
spėka. Veiklus žmonės ir pinigai. 
Mokinimas! pats savęs. Svarbu
mas paveikslo. Svarbumas laiko.

Veikalas šiai gadinei per senas, 
bet skaitant, bent iš privestų pa
veikslų galima Šiokią tokią naudą 
turėti.

Lietuviškam vertimui galima 
daug užmesti lygiai kalbos kaip 
ir rašybos dalykuose. Išleidimuo
se p. N...o nėra mat vienodumo; 
jeigu viena knygutė išeina geriau 
sutaisyta, tai kita pasirodo teip 
sudarkyto) kalboj, kaipi ne lietu
viškoj. Ne prie gerų iš kalbiškos 
pusės priguli ir „SaviŠelpystė”. 
Kodėl p. N... neduoda kam savo 
raštų pertaisyti? Darkyti kalbą 
netikusiais vertimais, rodosi,nepri- 
derėt'ų.

Km Ir kiek gali pirkti žemes 
Lietuvoj? ParMse l žagi rieti*. 
Tilže. 1 IMKI m. 23 punl.

Prakalba užima beveik pusę 
knygutės. Po prakalbai eina iš
trauka iš tiesų apie pirkimą žemės 
Lietuvoj. Su Šita knyga priderė
tų susipažinti visiems Lietuvos 
žmonėms. Kalba knygutės gryna 
lietuviška, teipat ir rašyba.

Nanji iszradimai.
t
t Garsus Amerikos išradėjas 

Nicoala Tešla tvirtina, buk jis gali 
ant reikalavimo padirbti tiek medi
nių kareivių, kurie atliks tą patį 
ką ir gyvi, kiek tik kas reikalauja. 
Mediniai vienog kareiviai, jeigu 
dvi viešpatystės tik tokius vartos, 
neprives prie užbaigimo karės, jie 
neišriš terptautiškų nesutikimų, 
nor jų ir daugiausiai Tešla pridirb
tų.

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dieną, ap- 

tiekoj Dr. Graičiuno, atsibuvo su
sirinkimas „Aušros” D-tės. Drau
gystė paskyrė besimokinan
tiems Europoj augščiausių moks
lų 3 stipendijas ir pašelpą vienam 
bisimokinančiam Amerikoj dakta- 
rystos. Nuo jaunos ir sulyginant, 
iki šiol ne atsakančiai lietuviškos 
visuomenės šelpiamos draugystės 
daugiau ir geisti negalima. Argi 
ne gėda lietuviškai visuomenei, 
kad ji, išėmus mažos kuopelės 
Scrantone,niekur daugiau nesutvė
rė kuopos minėtos draugystės! Mes 
rugojame ant kunįgų, bet jų nepa- 
sekame. Ant kunįgų uždėtos Moti
nėlės susirenka daugiau aukų negu 
ant „Aušros”. Mes „Motinėlei” 
ne pavydime, noriai garsiname 
jos atsišaukimus ir atskaitas, kuni
gų gi laikraščiai ne apsieina su 
„Aušra” teip draugiškai. Antai 
„Žvaigždė” dar nė sykį nepagarsi
no nė jokio jai nusiųsto „Aušros” 
atsiliepimo. Daugiau joje siundy- 
mų ant „Aušros”, negu paramos, 
nors,,Aušra”,,Motinelei”kelio pas
toti ne mislyja. Argi tas butų da- 
rodymu, kad teip besigirianti savo 
dora kunigai negali atskirti doro 
nuo ne doro ir ne dorą darbą ap
šaukia už dorą ir tokiu budu terp 
savo pasekėjų platina priešingas 
dorai pažiūras ir nuomones?

— Pereitoj sanvaitėj, tuščioje 
vietoj terp 41 ir 42 str., netoli ka
nalo, rado kūną 52 metų čekės Da- 
milovskienės. Galva jos buvo 
peršauta. Minėta moteriškė pe
reitos sanvaitės ketverge išėjo iŠ 
namų, turėdama 50 dol. kišeniuje, 
nusipirkti reikalingus daigtus, 
bet nesugrįžo. Matyt ją užmušė 
miesto plėšikai.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 460 žmonių, kuriame tai 
skaitliuje buvo 278 vyriškiai ir 184 
moterys; . vaikų iki 5 metų 
pasimirė 122. Daugiausiai mirčių, 
nės 63, buvo nuo džiovos; nuo 
plaučių uždegimo 56.

— Gyvenantis pn. 85 Wulton 
Place, 27 metų klerkas William 
Habermann nusinuodino su kar- 
boline rūgščia. Kokios priežastys 
pagimdė patžudystę jauno vaikino, 
nežinia.

Draugysczin Reikalai
Chicago. Dr-t* Karaliaus Dovido, 

turės savo pikninka dedelioj 14 Birželio, 
ReisSiff's G rovė darže. Riverside, III. 
Prasidės 8 vai. ryto. Inžooga 25c. porai. 
ReisaigeG rovė daržas lapo padidintas ant 
10 akru, takai pagerinti, raukiu platfor
ma antlOOU puru su pastoge ir užleidiia- 
motnu sienomia Laiveliai, sūpuokles, 
**bo*ling alley” ir tt. Bus lenktine* ir 
lai mėtotai gaus dovanas. Muzika net 
įsa Paryžiaus. Visus lietuvius ir lietu
vaites uikviecsia. Komitetas.

PMjtaftzkoliniat.
Pajieukau Marijonos Ivanauskaite*, 

Kaunogub., Telssiu pav., Kretingos pa
rap.? kaimo Ptkininku, gyveno Bostone. 
Ji pati ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Ignacas Gaudutis,
71 8. T! 81., Pi t taburg. Pa.
(!>-•)

Pajieaskau Jono L'siaictio ir Juozapo 
Matulaicaio, abu Kauno gub., Raseinių 
pav. Gaures parap., kaimo Dargaiciiu 
gyveno Chicagoj. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso.

J. Baltruaraitis.
Box I, Vandergrift, Pa.

Pajieukau savo vyro. JuozapoMaczio, 
Kauno gub., Ssiauliu pav., isa miestelio 
Trišakiu. Jis pala ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant salo adreso:

M ra. Anele Macsieoe,
11 Bruadway Bl., Cambridgeport, Mass

Pajieaskau savo aivogeriu. Adomo, 
Petro ir Juoao Dvyliu. Suvalkų gub^ 
Kalvarijos pav„ J anavo gm., kaimo 
Traklsakiu, gyveno Stone Creeca, Conn. 
Jie palys ar kas kitas teiksis atsiszauku 
ant saio adreso:

Andrius Rukrateha
Boa 70, Plains, Luserne Co., Pa.

(!•-«)

Pajieaskau savo pusseseres, Barboros 
Masiliuniukss, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Kemigaios parap., kaimo Kalneliu. 
JI pati ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Alsksandra Sirutovica, 
Boa 870, Bristol. Conn.

Pajieaskau savo draugu. Juliaus Kil- 
dussio. Antano Sinkevicsiaua. Antano 
Žukausko ir Ludviko Kubiliaus, visi 
trys nuo Liudvinavo. Kalvarijos pav., 
Suvalkų gub Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Privalė Constantine Vitcofaky,
Co B.. *Xh Inf., Fort Sheridan, 111

Pajieeskau lietuvaites nuo 17 iki 25 
motu ant apaivedimo. Tur mokėti ra- 
ssyli ir skaityti. Adresuokite:

J. Ori n įkaitis,
218 First St.. Elisabeth, N. J.

Pajieaskau Kasimiero Aleli ūso, Kauno 
Iub-. Panevėžio pav., kaimo Ssilagonio 

is pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso.

Stanislovas Sstreisman.
4828 S Ada St., Chtcago, 11^.

Pajieaskau JeronimoSiravicsiaus,Kau
no gub., Telssiu pav.. okolicoa Kungiu; 
gyveno Brockton, Mass. Kas P žino 
teiksis jam pasakyti kad ataissauklu pas 
mane, nes aas turiu jam biski pinigu 
priduoti.

M ra. Karolina Varpiot, 
1292 W. 22nd St., Chicago, III.

Pajieaskau doros mergaites ar nassles 
ant ajisivedimo, asz esu 30 metu vaiki
nas. Rassykite ant adreso:

J. Knistaut,
Slation W. Box 14. Brooklyn, N. Y.

Pajieaskau savo dedea. Jono Gadliaus- 
ko Kauno gub.. Ssiauliu pav., kaimo 
Latvnl'u, gyveno Round Eronda. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso:

Juosapas Vaivada,
17 Brewsler Si.. Waterbury, Conn.

Pajisszkau Jurgio Gražulio (jis vadi
na save George Fichao) Suvalkų gub., 
kaimo Virbaliaus. ir Antano Gircsio, 
Kauno gub.. Raseinių pav., kaimo Alku- 
8u. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 

ie ant adreso:
George Noreika, 

Box 54, J e rome, Arisona.

Pajieaskau savo brolio, Juozo Gustai
nio, kurs priess 13 metu atvažiavo iss 
Anglijos į Amerika. Jis pa U ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

A. Guslinas, 
Box 305, Charleroi, Pa.

BereikalingM HtenginiMiN.

Taikosi kad daktarai stengiasi 
o negali iszgidyti liga, kuri gali 
būti iszgyta naminėmis gyduo
lėms. JozefProchaska, 1411 S. 4ta 
ui. Omaha, Neb., rašo: „Mano pa
ti sirgo 8 menesius po priežiūra 
daktarų, kurie neistenge jos išgy
dyti. Vieton pagerėti liga ėjo blo
gyn, pakol iš netyčių papuolė į ma
no rankas bonka Trinerio Ameri- 
koniškd Elixiro Kartojo Vyno. Ji 
išgėrė jo kėlės bonkas ir pasveiko. 
Netrukus pakilo iš lovos ir šiądien 
yra visai sveika, už ka priguli pa- 
dekavone tiktai Jusu vynui“. Tai 
nieko navatno, Trinerio Ameriko
niškas Elixiras Kartojo Vyno ski- 
resi savo gerumu nuo visų kitu 
kraujo valytojų ir pilvo taisytoju 
gyduolių, mat kitos gyduoles buvo 
jai pilvą sugadinę. Nuo šio vyno 
apetitas pasigerino, nervai sustip
rėjo ir žmona stojosi sveika. Ant 
pardavimo visose aptiekose ir pas 
fabrikanta, Juozapa Trineri, 799 S. 
Ashland avė., Chicago, III.

GAMTOS ISTORIJA 
PR8K. P8VIk0 BER?e, 

vertes D-ras Bacevlczia.

AKMENYS IR ŽEMES.
kurios tai juostos viena nuo kitos skiriasi 
savo parva, ir kietumu. > Kitais žodžiais sa
kant, musų akmenyčia yra susižiedus iš kele
to reguiiariškai susiklojusiu kartų (strata).

Lipdami augštyn kalvos šlaitu iškirstu 
keliu, mes užėjome vietą, kur baigiasi kalki
nė karta ir prasideda ŠlUogsnis molio. Čia 
teipjau matėme, kad atidalinančios akmenų 
sluogsnius juostos yra teip pat tiesios ir ly
gios, kaip kad juostos, dalinančios yvairias 
kartas akmenyčioj.

Iš kur tie sluogsniai atdrado, — kokios 
priežastys galėjo juos teip reguiiariškai su
krauti? ;

12. Jūrių organiž: 
privestas klausimas išrodo 
štai turime Čia ką-tatį,

ir

lygmalę. Nuo to laiko praėjo daug šimtme
čių. Bet Šimtmečiai, kurie mums teip ilgais 
išrodo, palyginant Jnoe bu neapsakomai ilgais 
praeities perijodais, yra tai tik trumpoms va* 
landoms!

Žodžiu sakant, šiandienykštis mokslas 
aiškiai mums parodo, kad antrasis išaiškini* 
mas yra visai teisingas. Daug-daug metų 
atgal, jųrės buvo apdengusios visų šalį nuo a

i uolose. Augščiau 
Įo gana svarbiu. Bet 

kas palengvins 
mums ant privesto klausimo atsakyti. Akme- 
nyčios savininkas davė: mums iškastą suak
menėjusią jūrių sliekų diėžę, tokią pat, kokių 
mes ne mažai matėme lipdami augštyn kalvos 
šlaitu. e Yra tai į akmenis pavirtę jūrių slie
kų dėžės.

Prisižiūrėkime toms, dėžėms arčiau (pv. 
112). Ant pirmo žvilgterėjimo mes jau gali
me patėmyti jų panašumą į austerin d»*es. 
Austeriai-gi. kaip jau jus 
žinote, gyvena jūrėse. |i Iš 
to mes išvedame,kad vietoj, 
k ur dabar randami ak meuyėia. 
k ita^ xijki buvo jurix: kad jo- 
se gyveno šitie, dabar Jau 
suakmenėję, austeriai teip 
pat, kaip kad musų dienų 
austeriai gyvena, prĘkibę „ 
prie uolų, dabartinėse j ui^se; aaMcnai.
kad tiems austeriams negai
šus, jų dėžės likos apneštos kalkinių ypatybių 
dumblu ir pieskoms; i r'kad, (»o visko to, pa
rėjo gadynė, kada jurėą išnyko, laike džiuvi
mo dumblas, pieskos ir dėžės susiliejo į krū
vą ir tokiu budu iš to pasidarė tie kalkiniai 
akmens, kokius mes Čia sau po akių turime. 
Kitaip tų dalykų negalima išaiškinti, juo la
biau*, kad ir musų dienose, kai-kuriuose jū
rių pakraščiuose, atsitinka toks jau suakme
nėjimo procesas.

13. Jūrių vandenį ir žemės judėjimai. 
Iš tikro, sunku jums suprasti, kaip tai galėtų 
būt, kad jūrės, kurios ’įdabar yra labai toli 
nuo čionai, galėjo kada nors rastis čia pat ir 
savo vandenims plauti musų gana augšto 
kalno viršūnę? Kaip tas jūrių vanduo galė
jo teip augštai iškilti? Ant galo, jeigu kada 
nors buvo čia jūrės, kukiu gi budu jos galė
jo iš čionai išnykti?

Tą apsireiškimą galėtumėm dvejopu bu
du aiškinti.

Pirmas aiškinimo būdas butų toks: galė
tumėm daleisti, kad labai-labai senei, jūrėse 
buvo daugiau vandeni negu šiandien, todėl 
jų lygmalė stovėjo daug augščiau negu dabar. 
Bet toks aiškinimas dą nei>akaktinas, kadan
gi antai Alpuose ir Pyrenėjų kalnuose randa
me jūrių sliekų dėže*’ daugiau negu 9 tūk
stančius pėdų augščiąii paprastos jūrių van
denų lygmalės. Betai jeigu tai teip butų 
buvę, kur gi butų galėjus dingti ta milžiniš
ka vandenų daugybė?!. Ar galėjo tie vandens 
išgaruoti į orą? Tokia daugybė debesų ne
galėtų nė padangėse tilpti. Gal gi vandens 
Į žemę nugrimzdo? Neužilgio pamatysime, 
kad žemėse yra perdaug karšta ir vanduo 
negalėtų ten pasilikti. Taigi pirmas aiškini
mo būdas ne visai teisingas.

Priimant kitokį ąiškinimo būdą, turime 
daleisti, kad tai atsitinka per iškilimą jūrių 
dugno į paviršį, kad jūrių dugnui iškylant, jų 
vandens tik savo vietą'permaino, bet savo dau
gyje nesusimažina. *

Katras-gi. iš tų (Įviejų, aiškinimo būdas 
išrodo jums teisingesnis? — „Pirmasis teisin
gu neišrodo, sulyg antrojo-gi aiškinimo budo 
teipjau galima daug abejoti. Žemė yra gana 
stangi. Mano tavas,: kurs daug sykių buvojo 
ant jūrių, pasakčda, kad vanduo yra nuolati
niame judėjime, Kuomet sausžemis visada ra
miai užsilaiko, ne j udįt”. — Gerai, pasakysiu 
vienog Jums, kad sausžemis visai nėra teip ne
krutąs, ne stovi ant vietos, kaip tai jums išro
do. Teisybė, sausžeinio Judėjimas yra labai 
lėtas teip, kad mes negalime jį atjausti. O 
vienog jis vienoj vietpj iškyla, kitoj — nuslūg
sta. o yra vietos, kur sausžemis, ant atmainos, 
tai iškyla, tai nuslūgsta.

Aiškius tam darodymus rasime yvairiose 
pajūrių vietose. Tęįip antai 
Italijoj, rymionys buvo ~ 
pastatę, ant i>at marių 
kranto, žinyčią (pv. 113). 
Laikui bėgant, žemė’ toje 
vietoj nuslūgo, vandens 
apsėmė žinyčią teip gi
liai, kad per tūlą laiką 
jūrių gyvūnų dėžės spė
jo įsigremžti į žinyčios 
piliorius keletą ipastų 
augščiau nuo paifaatų. 
Paskui žemė vėl iškilo, 
ir dabar tie jūrių dėžių 
pėdsakai ant piliorių ran
dasi gana augštai nuo 
vandens paviršio. Tokie 
jau apsireiškimai žemės 
nuslugimo ir iškillifoo užtinkami šiandien y- 
vairiose pajūrių viėtose. Ant paveikslo, Nor
vegijos krantai ir dabar kas sykis slūgsta že
myn, kuomet Švedijos krantai vis ir vis augš
tyn kįla, o Baltiškosios jūrės kas kartas sek
lesnėms darosi. 
šimtmečio, gar- <- x * 
sus gamtininkas , 
Linnaeus, Šve- 
dijos pakraš- 
čiuose pastatė 
antkrančio ženk- -
lūs. Dabar tie lu Jup. VMnduo uiiiejjiuiįnuo 
ženklai parodo, j • * iki b.
kad bėgyje vie
no šimtmečio juriif krantai iškilo keturias pė
das augščiau. Taigi nėra ko stebėtis, jei ka- 
daisi jūrių dugnas buvo iškilęs ant daugelio 
pėdų augščiau už dabartinę savo vandens

iki b (pv. 114), 
kraudamos ant 
dugno visokias 
jūrių medegas 
ir Jūrių gyvūnų 
dėžes. Paskui, 
per ilgas gady
nes, jūrių dug
nas iškilo ir visa 

ta šalis nuo a iki b (pv. 115), su visoms susi
rinkusioms ant dugno nuosėdoms, tapo saus- 
žemiu.

14. Skirtumai tarp susikrovusių že- 
mės kartų. Kodėl vienog kalkinių akmenų 
sluogsniai akmenyčioj nėra vienodi nuo pat 
Jos viršaus iki dugnui, ir kodėl ten susikrovė 
keletą* kartųf Yra tai todėl, kad laike jūrių 
dugno iškilimo, upės ir srovė# ne visada gabeno 
į čia vienokias medegas ir krovė jas ne visada 
vienoj ir toj pačioj vietoj. Tokį apsireiškimą, 
nors daug magesniame pobūdy j, mes patįs ga
lime matyti, stovėdami Jūrių pakrantėj. Pla
kančios jūrių vilnys pakarčiais išmeta ant 
kranto, į tą pačią vietą, tai smulkias pieekas, 
tai stambesnius, o kartais ir ganėtinai stam
bius, plikakmenius.

15. Iškasynos. Negana to, per ilgas
metų eiles, besitęsiant jūrių dugno kilimui, kei
tėsi net ir tų pačių gyvūnų būdas ir pavidalas. 
Vienoj ir toj pačioj vietoj, bet y vairiam augš- 
tume, padermės arba, geriau sakant, jų lieka
nos yra labai ne vienokios. Teip antai musų 
akmenyčioj mes randame ne tik austerių, bet 
teipgi daugelio kitokio pavidalo moliuske dė
žių (pv. 116). Viršų A A jMjh 
tiniuose antai sluogs- W n
niuose tos ilkasynos, 3
arba iškasamos senų M 
gadynių gyvūnų lieka J 
nos, labai skiriasi nuo I 
tų, kokias randame apa- Pv. n«. Keiet** iikazynų. 
tiniuose sluogsniuose.

16. Tikras paskaidymas susiklojusių 
uolų. Iš to, ką mes iki šiol patyrėme, mato
me, kad uolas turime paskaidyti ne vien sulyg 
budo jas susidedančių akmenų, bet teipgi, ir tai 
ypatingai, sulyg budo randamų jose ilkasynų. 
Vaikščiodami pamariu, mes tankiai užtinka
me tai su moliu maišytą žemę, tai vėl, netoli 
nuo jos, maišytą su kalkinėms medegoms. 
Vienokios iškasynos paeina tik nuo vienokių 
gyvūnų, turėjusių vienokias dėžes. Anapus 
daubos esančiame pieskyne mes matėme ly
giai tokias Jau iškasynas, kokios randasi vir
šutiniuose musų akmenyčioe sluogsniuose. 
Iš to galime spręsti, kad Jos ten, kaip «r čia. 
susiklojo laikuose vienos, tos pačios, gadynės.

17. Žemės judėjimų priežastys. — Ar 
viską supratote, ką Jums įpasakojau apTe jūrių 
ir žemės judėjimą? — ,,Teip, bet vieno daly
ko da nesuprantame, būtinai, kas tą žemę 
Judina ir kelia augštyn? Žemė Jug yra be 
galo sunki, kad iškelti Jos plutą, reikalingos 
yra milžiniškos spėkos.” — Iš tikro, klausi
mas Jūsų yra labai svarbus ir atsakyti ant jo 
ne lengva. Net mokyčiausi žmonės nedaug 
da apie tai žine, ir išaiškinimui to prisieina 
daryti daleidimus. Teisingiausia vienog prie- 
iastim, kuri per ilgas metų eiles iškelia augs- 
tyn žemės plutą, turi būt yra ta pati, kuri 
karts-nuo-karto, tūlose šalyse, pagimdo žemės 
drebėjimus (pv. 117). 
1881 metuose, vienas 
iš tokių baisių žemės 
drebėjimų ant salos 
Chios (Egėiškose jū
rėse) išnaikino visą 
miestą !r daugybę 
gyventojų užmušė. 
Rugpiučio mėnesyj, 
1886 metuose, Charlestonas (Pietinės Karoli
nos valstijoj, Amerikoj) likos tokiu jau budu 
išnaikintas. Tokiuose atsitikimuose žemės 
pluta pradeda teip smarkiai suptis, kaip kad 
supasi siūbuojančių jūrių vandens.

Žemės drebėjimai tankiausiai [vyksta vul- 
kanuotose šalyse, ypač Jie yra pažįstami Pieti
nės ir Vidurinės Amerikos gyventojams, teip 
gi Mažojoj Azijoj ir Pietų Europoj. Kaimy
niškas ugniakalnis (= vulkanas) pradeda iš
siveržti, drauge su tuo prasideda ir žemės dre
bėjimas (pv. 118).

Jus gal ne sykį matėte, kaip, smarkiai.

Pv. 115. Pankui jūrių dugną* nuo a 
iki b, iikilo ir tapo Munžemiu.

/.euie» urrutjiinu.

v touiuro C' ... . 1, . . . .. . . .»»«te Ponnoli. užvirus katilui, jį uždengiantis viršus prade
da šokinėti. Žemės drebėjimas gali prilygti 
katilo antvožo šokinėjimui, vulkano išsiverži- 
mai-gi — išsiveržimams garų iš katilo. Tik 
čia darosi nepalyginamai didesniam pobudyj.

Pv. 113. Žinyči* miettePo- 
zzuoli. Italijoj, b, į»igri*u- 
ię į piliorius jūrių gyvūnų 
deM*, ku parodo, kad sykį 
žemė buvo teip giliai į jū

res nugrimzdus.

Pv. 118. Vulkaniiko kalno (Vezuvijaus) i6sivertimas.

Iš kalno išsiveržia ne menkas karšto vandens 
sriautelis, bet milžiniški akmens, čielos upės 
garų ir lavos,suvirintosdideliu vulkano karš
čiu. Išsiveržus degančios lavos upė paleng
va plaukia žemės paviršiu ir savo|!kelionėj 
naikina viską, ką tik patinka. - i

Tūli, dabar jau užgesę, vulkanai išyem- 
davo lavas nepanašias į tas, kokias dabartiniai 
vulkanai išvemia. Anų vulkanų išvemtą la
vą vadiname dabar baealtu ir trachitu. Y vai
rios porfyriavs atmainos teipjau likos vulka
nų iš žemės vidurių išmestos.

18. Ugnainės ir Vandenės uolos. Iš 
visko to, ką iki šiol jums pasakojau, matome, 
kad uolos yra dvejopos rųšies: 1. Vandenų 
sužiestos uolos, arba teip vadinamos vandenės

(Toliaus bus.)



Aukos kankintiniams.
Surinktos ant vestuvių Francisskaus j 

Vaiszviloa, Hplrase Parke, UI. ir pnaiub- 
tos per Vincenta Zubina.
Y. Zubmaa 35
Adoma* Leckauskas 35
Kazimiera* Bačiulis 10
Jonas Lūki* 10
Baltramiejus Kuosa* 10
Eleonara Bajalla 5
Terese Ssvamber 10
Maraijana Vai«vii fene 10
Prano įsakus. Vaisa vila 15
Jokūbas Lileikis 15
Justina* Staliga 30
Antanas Misaeika 25
Tadeuszas Malinauskas 20
Juozapas Dvarisskis 25
Vincas Kiudnlis 2"
Malka Pilat / 25
Francisskus Lapinskas 25
Juozapas Malinauskas 25

93.50
Ant. Dapkus, Thomaa W. Va.- 91.00
Just. Kranauakas ,, >, 1.00
Mot. Daniunaa „ 1.00
Petr. Runkiala ,, „ 50
Ant. Glebauckaa ,, „ 50
Mot. Grabauckas „ ,, 25
Ant. Drasutis „ ,, 10
Kas. Burbulas „ „ 10
Ant. Krisscaiuuas ,, „ 20
Joo. Antanaiti* „ ., 10
Zigm. Možeika „ ,, 25

Viso 95 00

Dovanai per visa Menesi!
.OO dovanosime kožnam musu kostumeriui, 

kuris pirks apredalus musu krautuvėje begyje szio 
menesio Birželio. Iszkirpkit szi apgarsinima ir atsi- 
neszkit su savim laike szio menesio.

Vyriszki gražus grynai vilnoniai siutai, iszTweeds 
Kaszmieru, naminio darbo. Niękur ne parsiduoda 
Į^^uo10 me8.. $7.50 iki $8.50

Mano aptlekąje randautl GERIAUSI LIETUVIMZKI DAKTARAI. 
Gydo visokiu slaptingM ir uisiseitejusiss ligas

P-RAS KAZJMISRAS BUTKeVJCZJA 
specialistas moterų ir vslka Ilgu Priima ligoalua kaadiva nu<'l iki6 vai p< pietų Pas stena gau
site: Tlkrae Paiango. Trv asd.v jner.. Ausin s Bromo Baisau.a. gjd.ail ko-oll sluu a Ir plauosiu 
gedissa. Ateikite ar Kasykite Uetuvlaskal aal adreso: APTI1KA M A GUJI KO MOBMACIJOM.

D. G1ACZO,
4556 8. Ashland Avė. terp 45 Ir 46-toe ui. Chicago, Iii.

Ssia suma padalina saiteip:
Mokslaetviams 91.50, Kankintiniams

• 1.50, nupirkimui Rambinkalnio 11.75 ir 
Viszlaliui 25c.
Teodoras Jas peik, Johanneaburg,

S. Africa d.‘..................................•1.00
Buvo 9402 96

Sykiu •408 96

Brooklyn, N. Y. 27 d. Gegužio pasi
mirė Jonas Strakalai lis 32 metu, palikda
mas paesia didžiausiame nubudime. Pa
ėjo iss miestelio Virbalįaus, Vilkavisskio 
pav., Suvaiką gub. Kadangi velionis 
prigulėjo prie Dr-tes Ssv. Jurgio, tai 
Dr-te palaidojo kuna iszkilmingai su 
muši k i a. Laidotuves atsibuvo lenku 
bažnyctioje Ne w York e, kadangi su mu
su lietuviuku kunigu Varnagiriu nega
lima dar susitaikinti.

A. Lesniauskas, Sekr.

Dirbame Siutus Ant Orderio.

Vyriszki gražus Clay apredalai visokiose formose 
ir visokioje madoje. Preke ta ne gali būt niekur 
atkartojama. Musu prekes szia sanvaite yri po....

$600 $7.50 $10.00 $12.50.

Turime musu krautuvėje daugybe vasariniu aziau- 
diniu skrybėlių. Dabar jug yra laikas, kurias tu
rite sau nusipirkti. Ateikite ir peržiurekite ja?.

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

594-596 BU; E 1S1.A5D AVEN’UE

Jonas A. Jauksztis,
Kompanijos Partneris.

FOTOGRAFIJOS.
Meno fotografiuke galerija Inieisyte su naujausiais iszradimo s pa ra

tais. kasstuojaneztais 9700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
Ir grupu padarau kuo tikriausiai Ir gražiausiai ir visa savo darna ovaran- 
tuoju, o Jeigu kam nors mano darbas neaidabolu, tai pinigus sugražinsiu. 
Ant nuėmimo vesel u fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie lokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniemliem ir kiliem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeiaite.

J. P. RaNhiiinkaN, lietuviszkai fotugrafas,
3213 So. Morgan St, Chicago III, 1 blokas nuo lletuvisikos baznjczlos.

Dykai pri
siusime 
koinam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviazk*

. katalioga, 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro
dėliu, lenciūge! i u ir visokiu kitu daig-
tu. Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi.

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

Buce, to Kelpech, Norelko dZ Co.

723 W. 18th Street. Teloionae: CiuiaI 7 B.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

h X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAi;
f X-Spiūduliai vartojami dėl atradimo ligos
;> AT8ISZAUKIT TUOJAUS, HES SZITA OFERTA HE

ISZPJAUK SZITA IR

Svieto pagarsėję specijalistai STATE MEDICAL DISPENSARY J išgydo visas vyru jas
greičiau už kitus gydytojus šiaurvakaruose. Gydymas SILPNU VYRU yraju SPECIJA- 
LIŠKUMAS, Ir DISPENSARY turi daugiau naujausių aparatų ir instrumentų negu sudėjus 
visus kitus specijalistus šiaurvakaruose.

Vyrai su geliančiom ir silpnom nugarom, inkstais, skaudėjimais kiaukiuese, lytrtkų nusilpnėjimų, skaudančiu ausiklapinimu. nakti
niais nubėgimais, susitraukusiais arba noiMaviatais organais, trotyjimas atminties, nervikkumas. skaudėjimai rutinoje, inkstų liga, 
plautis pūslės, nusistollmas klapumo. krituliai priei akis, negalėjimas atlikti savo pridorysčių. skaudėjimas galvos.

/ Cna/HidiovVnt’ lidnC’ Nrgamtiazki nubegimai, utnuodyjlmaa kraąjo. Varicocrle, vImIm-
□ ptU idlldZlUo llgUb. Uxgyd<unL Greit-ziauniau inzgydyman dėl atipini vy ru.

Innni naal nuaiipninti per bjauriau paproeziue Ir perddirlrima, ntlpnt ir mervluzkl IKZGY- 
Jdlini vyrdl domi PO TIKKA OVAKANCUA, ABBA PINIGAI ML’OBAŽINTI.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI.
Praneszu savo draugams ir pažysta

miems, kad 29 gegužio mano mylima 
moteriuke apdovanojo mane tvirta ir 
grąže duktere, kūrei daveme varda Ge
na vai te.

Kazimieras Gulkis, 
Box 365, Turners Faile, Mass. 

$10 00 N ag rados.
Nokokis Luis Casper.,1117 N. 15th Si. 

Springfieid. Jll. buvo agentu nuo gerai 
žinomu iss Naujorko 336 Broome St. 
Naujoko lietuviuku cigaru. Virte pami
nėtas paėmė cigaru už 964.00 dar Kovo 
menesyje ir jokios žinios nuo save ne
duoda nors nuo registravotos gromatos 
renius sugryžo su paras z u L. Casper. 
Pupkis ir raszo isz Springfieid. jog vi
sus vietinius lietuvius gerai pažsįtas, bet 
tam lygaus vardo ir pravardes czion ne
siranda. Sako apsisaugokit, nes cas var
das nukaltas dėl apgavystes. Per tai 
prašiom tenykszcziu lietuviu, idant pra- 
nesztu kas pardavinėjo Vytauto ir kitu 
skyrių lieluviszkus cigarus—varda ir 
pravarde bei gimio pansszuma gaus 
•10.00 nagrados. Ant adreso:

Attarney Edward Londou 
219 Forsyth 8t., New York, City.

(!•—•)

Musu Pasini i irimas.
Atsiusk savo varda ir pravarde paduoda
mas areiiausia ei preso ar fnsighto offl.a, 
o mes prisiusime Jam* sekanuzias gsjy-

insteifita 186S

DYKAI 6 BONKOS

Geriausio Lilierio.

lk» . — v . *e> a-O-“- AAA sina............................... ....... vertas ll.iiff
I Kvorta t m purto olos grynos Kret-cb Hraady 10 metu senas .............................vertas II ffo
I Kvorta gryaoeWhite gye 10 metu Senas............................................................. vertes Sl.tf.t
l Kvorta geriausi Krauter Bltters........................................................................... vertes l|.<M>
t Kvorta gvnaueioe Uegariaa-os Black berry Brendęs....................................... vertes 11.00
I Kvrta gryno Royai Kakle Port W y no. 8 metu seno.............................................vertos i .«»<»

Pigai dus didyji isipirtiiima Į |
Kastu azprassymu prisius 8 1 -63, tai gaus dovanu puiku grvieorlu su Sodnu orderiu 

Arielku senumas ir gerumas yra gvamatuolaa. Mes gvarnntuojame kad tokiu arielka save 
taliunu've neplrksiie be 17-00. Pinigus sugražinsime jei lavoral aebetu toki kaip rausome 
DYKAI 6 bunkoe tu paežiu arielka tam k> a pirkt 8 setus Galima pirkti po viena ar 
po daužiau setu ant svkio, o su szesztu setu mes supelėta sėta prisiusime dykai Ir apmokam- 
me prisiustimo kasztas. Wįsi musu lavorsi yra prielaaczlami drūtose skrinulesė, l'žpra 
tzymai isz vakaru nuo Koeky M nu n tai na turi būti ant 3 setu jei nori kad mes pruiutlmo 
kasztus apmakeiumem. ADRESUOK:

O A (X> Im|»orterv and Distilleru,
Dep't C 137 W. M'asliington Kt-, CHICACM). II.L.

Deimanto Elektrikos Kryžius.

THE DIAMOND ELECTRIC CROS8 C O., 
v M ■ILVAUKEE AVĖ.. SepY 27; CNKA60, ILL

zyzi: J- . * ***• 10 ryto iki 4 po pietų, k nuo 9 iki 7 vakare.valandos. į Nedėtiems ir per tveetes nuo 10 iki 12.

State IMedical Dispetisary,
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

I n ėjimas per 66 E. Van Buren St., Chicago, III.
Iksikirpk htą. nes no visados eis lauraityje. Šitas yra geras dėl egzamine su X-Spu»duliais.

. Grand Opening!
Atidaręs nauja saliuna darau balių jo 

inkurtuviu subatoj ir nedelioj, 13 ir M 
Birželio, ant kurio£rajys gera muzika ir 
linksmins susirinkusius sveczius. Todėl 
visus aplinkinius ir pažystamus kviecziu 
atsilankyti, o busite graž ai priimti.

Frank Krasauskas, 97 VV. 16th St.,,
1 blokas nuo Canal St. Chicago.

Reikalauja 50 darbininku ant firmų, 
1000 ant geležinkeliu į Wyoming, Iowr, 
Minesota. South Dakota, Micbigao.Obio 
ir Illinois Steitus. Nuvažiavimas už dy
ka. Mokestis už darba nuo *1.75 iki 
•2 00 ant dienos. Reikalauja 200 vyru 
prie lentų pjovinycziu valstijo Michigan. 
Mokestis nuo 926.00 iki 930.00 ant mene
sio, ruimas ir boardas. Teipgi reikalin
gi darbininkai prie miesto darbu.

J. Lucas, lietuviszkas agentas . 
Room 3, 123 La Šalie St., Chicago, III.

(26-6)

Pigiai ant pardavimo geras lietuvisz
kas saliunas, lietuviu apgyventoje vie
toje. Savininkas perka sau kita vieta 
todėl szi bizni parduoda. Atslszaukite 
pas Izidorių Jovaisza,
650 8. Canal St. Chicago. (26—6)

Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos 
saliunas, arti lietuviszkos bažnyežios, 
„lease” ant ilgo laiko, prie saliuno yra 
maudykles. Norintis pirkti tegul pasis
kubina, nes turi būt parduotas laike ne
dalios.

667 S. Halsted St., Chicago,

Pigiai ant pardavimo Pieno biznis 
su sztoru, 2 arkliais ir vežimu. (19=5) 

Po n. 94 Ganaiport |ave.

3S. Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz se
kančiu gražiu pasalcaicziu' Atsisveikinimą*: 
— Vagis; — Kas kaltas; — Gatvės vaikas f— Pa- 
Erezio žiedas:— Mi.zko sargas;— Signalas; — 

ie.lvls. Chicago. 1H. 1902, pusi. 99....... 16c
SI O Dede atvažiavo. Komedija viename ak

te, Pusi, ttt Draugystes tusiimanczioa teatru lo- 
szimu ras szioje knygelėje nauja ir pilna Juoku 
perstatymą, kuris užganėdins ir geriau* publika. 
V ra tai graži komedija, o jos perstatymui reikia 
tiktai szeszlu ypatų. Szita komedija būro kelis 
kartus los z ta lietuviszkos draugystes Peterburge, 
Mafkolijoje. Ji yra maskoliszkos valdžios cenzū
ruota ir cenzūros daleidimas yra ant knygutes 
rnskomis literomis atspaustas. Todėl ja galima 
ir in Lietuva pasalūnai i, Maskolijos valdžia jos 
parsiuntimo nedraudžia.............................sJO<*

309 Svieto pabaiga. Isz nuiszko verte Pr. 
Siūlelis. Cbieago. IlE. IMK pusi. U. Kak nori 
dasižiooti kada bus svieto pabaiga tegul perskaito 
szia knygele........................................................ lOc

M30 Aukos Kares Dievui. Parašte Jonan 
Gražys. Chicago, III . 1969. pusi. 40. Szi knygute 
labai suprantamoj kalboj apraszo visas kares ko
kios kada buvoant svieto, kiek joe kasztavo, kiek 
žmonių iszžude. kiek žmonijai blogo atgabeno ir 
kas žmonija in jas stūmė.................................lOo

971 ržmnszlmas caro Aleksandro II. Parasze 
Jonas G ras v s. Įsileido Susiv. Liet. Laisv. Chi
cago. III.. IMS. pusi. 38. Knyguteapraszo kylima 
ir lankstvmasi revoiiucljiszko judėjimo Rusijoj, 
kova su carizmu ir. kaipo pasekme tos kovos, us- 
muszima minėtojo caro. Velytina kiekvienam 
darbininkui ja perskaityti.............................  15c

131241 Naujausias ir didžiausias žodynas lietu- | 
viszkoe ir angliszkos kalbu, sutaisytas Antano 
Laito. Chicago. 111.. 1902. turintis puslapiu 390. 
Rasite jame visus lietuviszkus žodžius iszguidy- 
tus in angliszka kalba, kiekvienas žodis paženk
lintas k n n i voras literoms prie kokio jis gramati
kos skyriaus priguli.žodžiaisustatyti alpbabetlsz- 
kai teip. kad koki tik žodi neri gali ji su viena se
kunda atrasti. Szi žodyne reikalauja ne tik moki- 
nantiesi. bet ir tie kurie moka angliszka kalba, 
nes ne viens isz mokaneziuju visu žodžiu nežino, 
o sziame žodvne randa juos visus ir visame isz jo 
naudojasi. .R nyga turi formate dideses musu Ge
ografijos. Kietuose, gražaus mėlyno audimo ap
daruose. ant nugaros užspaustos sidabrinėmis li
teromis joe titulas. Preke...................?..|3.OO

15121 Paslaptys Magijos bei Spiritizmo sivie- 
soje mokslo. Pagal svetimus szaltinius lenk įsa
kai sutaisė p J., lietuviezkai verte J. Laukis.Chi- 
cago. Iii.. 19UB, pus'.. 2B2. Yra tai seniai laukia
ma MOKU KNYGA. Joja rasite visas monu ir 
burtu paslaptis, suprasite jas. nes yra sinkiai 
apraszytos ir paveikslais parodytos visos ja pa
slaptys ir budai ju darymo..............................5Oc

Kalendorius spaudintas Peterburge ant 1908 me
tu...........................................................................15c

Naujausias ir geriausias kalendorius su daug 
geru pamokinlmu.spaudintas Tilžėje ant 190S me
tu............................................................................iJ5c

Pinigus siuskite ant adreso:
A. OL.MZKWMKI, 

994 33 rd8t„ Chicstoo, IU-

Ka sako profesorius Wiesner, 
superintendentas Baltimores mokyklų apie 
musu Žodyną.

Šatai jo laisakao.
Baltimore, April 14, 1903.

A. Olazevnki,
Dear Sir:— I am in receipt of the Lith- 

uanian English Dictionary which you so 
kindly seut me and for which I thank 
you moet heartily.

I consider it the fineat booko of ito 
kind andone that haa long been needed. 
I shall recommend it whenever Iget the 
chance.

Very troly, 1 
Harry Lee Wieaner,

824 Sharp at.

[Lletuvlszkal reiszkia:
Baltimorej, balandžio 14, 1908.

A. Olozovraki, 
Brangus Po’ne!

Gavau lietuviszkai angliuką žodyną, 
kuri man siuntėt ir už tai ssirdingai de- 
kavoju.

Asz skaitau Ji už geriausia to skyriaus 
knyga, kuri jau nuo seniai buvo reika
laujama. Asz ji rekomenduosiu visur 
kur tik proga rasis.

Su guodone, 
Harry Lee Wiesner,

824 Sharp st.

KO REIKALAUJI
ir kur rali (panti.

Ui dyka prisiusiu 5* tuzinus popieru 
gromntoms raszyti vertes 25c. tuzinas. 
Auksine plunksna uilaikanezia vidury 
je atramenta vertes 50c. Knygos pas 
mane gaunamos ui ta preke kaip Vilniu
je, tik ant paczto kaastu prisiusk 91.00. 
Teipgi drukavojamas maazinas pristatau 
ui fabriko preke. Adresuok teip:

G. Baronas,
143—23rd St. 8. 8. Pittsburg. Pa.

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

Kurie non iszsigydyti ir praszalinti li
gas, tegt< kreipiasi prie Europeiszko 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per grumstas adre
suokite teip:

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

SERGANTIEMS

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Guodotinoms tautus koma ir bai-i 

nTtmems llraugystems usdirba:-' 
Karmas*, Amteriko*i*xka» 
Weliawa*,' Szarpm*. Jaoe- 
ta*. Kukardan. Ženkleli**,' 
Kepure* ir dcl Marszalku 
pereda*.
darbas butu pridersncziai atliktas 
lietu*aituu,

T. ANDR
116 W. Dlrlslon St,

r tuos* sesaclpu

USZEWI
-4.

Guodotimeom Kunigams tat d ir 
ba: Kapas, Ar*uta». Halmatl- 
kua, Alba*. Stula* ir visus bai- 
nytiaios parėdus. Visokį darbą at
lieka artistisrkai in laiką.

Norėdamos gutalotino* Dr tęs, 
arl>a gnodotiai Kunigai, kad Jusu- 
savo tau tėtę, paveskite ji tikrai

cz & co.

Chicago* III.

LiomviszKa MMa.
167 W. 18-th 8L, corner Union St, CHICAGO, ILL.

Bridžai lietuviKzka Apveisdon Dievo bainycBia.
- -------O---------

Lietuviai atsilankė in musu ap*teka gali gauti visokiu smenkoniszku ir 
europlszku gyduolių nuo visokiu skaudėjimu ir ligų už pigesne preke, negu 
■velimteulisžkoee aptiekoee. Musu aplinkoj galima gauti lietuviszkai-europin- 
ku žolių, kokiu angliszkose aptiekoae visai nesiranda, — Lietuvhuoka Trajankos 
(trijų devyneriu) ir kitokiu. Receptus pristatytus nuo vietiniu daktaru ir pri
siųstus i»i kitur atliekame kuoteisinglausiai. Gyduoles nuo sulaikymo slinkimo F lauku ir isznaikinimo visokio neezysto sistemo isz galvos sutaisome teisingai, 

aa mus randasi yvairiu nuo plauku ir drabužiu visokiu kvepylu (perfumu) už 
visai pigs preke.

Atsiszaukusiemsper laisakus ir aprasziusiems savo liga suteikiame tikra 
daklariszka rodą ir ant pareikalavimo prisiuneziame gyduoles. Prie musu ap- 
liekos gyvena ir lietuviszkas daktaras, kur.s pasekmingai gydo visokias Ilgas be 
skirtumo; iezgydims užsi nėjusi u ligų užtikrina in trumpa laiks.

Teipgi prie musu aptiekos turi savooffleua ir keli sveti m ta uosiai daktarai, 
taigi lietuviai reikalaudami kokio nors daktaro, visada gal* cx'» atrasti, arba pa 
siszaukti per telefoną isz kitur koki sau nori. Tuoml mes savo tautieesiams ga
lime atneazti nauda, nes atsiiankiusiejle prie musu apturės tikra daktariszka ro
dą ir pagalba.

Mes teipgi siuncžiame pinigus in visas dalis svieto ir parduodame laiva
kortes ant geriausiu ir greicsiausiu laivu; isxsiusti per musu aptieks pinigai visa
dos nueis greitai. Apart to turime ant pardavimo visokios svietisxkos ir dva- 
sisxkos intalpos lietuviszku knygų, gražiu popieru gromalu rasaimui ir visko,kas 
tik lietuviam yra reikalinga. Raszant isz kitur, uždekite toki adrese:

LITHUANIAN PHARMACY,
167 JV- 18-th Street, CHICAGO, ILL.

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

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

ilgio ant tnkstanezio pa
didinti? <•

Senatorius J. M. JONĖS, isz Ohio,
G. A. DIENHAM, preiidentAS Americu PiliceCir Co.,
A.B.NETTLETON, bmsis sekretorių stabo įrodo Šit. VtlsL 
C.H.ALTON, įpimis prez. vieta firmos Coiso A Louisborg R.R.
S. W. THOMPSON, gentisSbt. YalsL stirbo iredo, 
U. J. McCRACKEN, prie Americu UrA Foudry Co.
W. R. EATON. iredoinUs Šit. Yilst. skirto

yra tai direktoriai aukso kasyklų po vardu:

' Golumbla Gold Minino Gomoa n u
Toji kompanija yra atsakanti ir tart viena milijoną doleriu kapitolo. Virsi minėti direktoriai koznam duoda pro^a

TAPTI DAk¥VININKU
tą ukM kalyklą po vardu “COLUBBIA GOLD NINMIG COMPANYT. Kajykloe at»iranda Cripplo Craek. Colorado.- Toji žemės dalie F* 

Amerikos geologus tapo pripažinta turinti daugiausiai aukso. — Bėgy) patkutiaig metų akcijonieriamt
Colorado tapo išmokėta jau apie milijonas dolerių.

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

Paskutinių taiki) tyrinėjimai parodo, jog mes geriausg auksų turime, čia skaitytojams lirodome skaitlines, kurias paskutiniejie tyriaiįl 
mM atrodo.

E-E.Bi RLIHGAME, 1736 t «*rooco St, Oenver, Coio., lirado, jog tos kasyklos turi 20,56 uac. aukso tonoj. Vertė tono aukso: 9411.20 
Tyrinėjimai gi TORREY F lON, 74 Cortiand St., Ne* York, parodo 21,70 unc. aukso tonoj ir vertybę tono 9448.53

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

NURODYMAI.
Y putos, po kurių priežiūra tos kasyklos atdfntnda, visame kraite plačiai žinomos ir turi augitas Suv. Valst valdžios vietas. 
Pravardės ir urėdai tų ypatų kiekvienam gali užtikrinti, kad be jokios abejonės tų kasyklų dalyvininku galima pasilikti.
Kas dalyvininku nori tapti, privalo mažiausiai norą vieną už 95.00 akciją nusipirkti.
Teisias akcijas galima gauti, jeigu čia apačioj pridėta atkerpama popierukė su paraiu bus mums prisiųsta, arba kas laiiką (su savo 

locnu paraku) prisius aal kio adreso: COLUMBIA GOLD MINING COMPANY, 1135 Broadway, New York.
Pirmiau piningu prastom nesiunsti.

SIS Geriau* vėliaus negu niekad. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiazka sutaisė K. B s ir 
M. P-ls. Chicago. III. 19UB. pusi. 48. Szita knygute 
teip kaip ir No. S10 yra Maskolijos cenzūros da
le U ta ir gali būti Lietuvon siuneziama........ ISo

331 Žile galvon — velnias vnodegon. Kome
dija viename akte. Pagal lenkiszka sutaisė M. 
P-is. Chicago. Ilk, IDOS. pusi. St. Szita knygute 
teip kaip ir No. 210 yra Maskolijos cenzūros dalei- 
sta ir todėl gali būti Lietuvon siuneziama... lOc

030 Ethnologija arba mokslas apie žemes 
tautas. Pagal D ra M'. Haberlandta parasze Szer- 
nas. Chicago, IIL, 190Z, pusi. 687. Yra tai svar
biausia mokai iszka knyga apie v Įso svieto žmonis. 
Ji parodo visu vieszpatyscziu. visu žemes krasztu 
žmonis, ju kilmes, parva. tikėjimą, paproezius, 
užslemima’lr abelnal viską, Isz patilpusiu joje 
fotografijų matysite, kad ant musu žemes randas 
imonitf gražiu, prastu, biauriu ir net blausesniu 
už paezia beždžione, randasi net ir tokiu, kuriu 
visas kanas plaukais apžeies, o veidas į beždžio
nes pana*u*. Ra* r tas szventas sako: „Sutvėrė 
Dievas žmogų ant abrozo ir paveikslo savo”, bet, 
kad pažvelgsite in veidus visokiu žmonių veislių 
pamatysite dideli tu nevienodumą ir tada ateina 
klausymas, kurie isz ju yra panaszus paveikslui 
Dievo, U kas-gi sutvėrė tuos biauriuosius žmones’ 
Kas nori da->i žinoti kiek ant svieto visokiu žmo
nių veislių randasi, kur kokia veisle gyvena.kuom 
užsiima, kaip minta, kaip tiki, kaip meldžiasi, 
kaip mokinasi ir pamatyti ju paveikslus, kaip jie 
lazrddo. tegul perskaito szia knyga, o joje ras 
gryna ir pilna žmonijde istorija, preke .OO

Apdarytos...............................  sd.3O

Dykai Dykai!
Kas prisiuns 25c. markėmis gaus tuzi* 

napopierusu konvertais ir dovanu lietu- 
vikzka dainų knygele naufai isz spaudos 
iszejuse verta 15c. Popieros su gra
žioms kvietkoms, paveikslais, pasveiki
nimais ir dainelėmis, 6 tuzinai už 9100 
Agentai ant jn gerai pelno. Adresuok:

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

Visiems Dykai!

Gvarantuolame pilna Iszgydyma.
Pasekmingiaoilai gydau visokias paslėptas 

Ir pavitszlnes ligas, kaip antai ligas sziraies, 
plaucziu. inkstu, pilvo, galvos skaudclimus, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, lytiszkss 
silpnybes, szleivuma. sutinimą, veži, blykszla 
pas moteris, kraujavima ir tt, nervu ligaa, po
dagra, reumatizmą dusinimą, paralyžių Ir tt. 
Praszalinu gumbe, gydau gimdymo Ilgas, vj- 
soklus sutinimus etc. Nerviszkas ligas gydau 
aa pagalba geriausiu elektriszku prietaisu.

I,ytiazku daliu liana 
iszgydau per kalate dienu, kraujo ui- 

nuodyjlmua, odos ligas, semens bėgimą, žaiz
das gerkle) ir burnoj, nosyj, aky: i ir ausyse, 
netekimą vyrllkumo, lyezlu nusilpnėjimą Irtu 
gydau kdopesekmingiausiai ir gveren- 
tUojU Pi Ine iszžydyme Chro« 
nisskoeližos yre meno s pade- 
IiiskUmU. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus iszegzaminavimas ligonio ir jo Iszgy- 
d y mat— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Szpltollnis specialistas.

132 E. 24-ta oi., kampu Lexington nu, 
, NEW YORK.

Valandos: nuo 9 ryto ik* 8 vakare. Nedalioms 
nuo 8 ryto iki 4 po platu.

Negalinti asabiszkal Atsilankyti, gal* para- 
szytl lalszka; būtinai reikalaujame pacljenio 
insitikejimo.

Szneku visokiose ka.boee. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Post Graduate Unlversity 
HoepitaL Direktorius Medlolalazko Instituto.

J. SAKALAUSKAS,
TOLUCA, ILL.

PIRMOS V

KLIASOS SALIUNAS
Laiko gera siu, seniausias arielkas, li

kerius ir vynus, o cigarus net isz Turki
jos. Visus lietuvius kvieczia atsilaiky
ti, o busite kiekvienas žmomszkai priim
tas. (24-7)

Europos LietūTiszki hikriszcziil.
“Varpas” literatūros, mokslo ir poli

tikos mėnesinis laikrasztis. Preke 91.25
“UkininkaH" užsiimantis reikalais 

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

“Naujienos" talpinanczios pasakas 
iss žmonių gyvlanimo ir kitokias svarb
ias žinias. Preke  75c.

Visi tris virazminCti laikraszciai Užei
ta formoje knygeliu, tszleidiisml Tilže- 
J e. Prūsuose. Norinti juos gauti kreip
ėtės prie agento. Adresas:

M. J. DamijoiiHitia, 
3111 S. Halsted at. Chicago, III.

Columbia Gold Mining Co., 1135 Broadway, N. Y.
S^l M“SA’

Ak pasirakųs, meldžiu man ikrakyti (klek) Tir pravardė____________ _
____ akcijų Columbia Gold Mining Company .Miesfąg
vertės 95.00 (penkių dol.) ir prisiųsti man
cortifikatą. Countj/ State

F.PBradchulis
Attornej and Connselor it Lai.

Chuober of Commerce Bldg. Room 709.
8. K. Corner LaSalle A Washington sta.

CHICAGO, ILL.
*Telephone Main 3642.

Wienlntells lietuvrys advokatas, baigėt 
moksl| jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwilinkas taip n 
kriminaliszkaa irisuose suduota.

Bes. 168 W. 18th Cor. Union 8t.
Telephone Canal 484.

D-ras A. M. Baeevicze,
Persikėle iss Chicagoo 
in ScrsDton, Pa, po ur,

121 Penn. no., Scranton, PlArmonikos!
Kiekvienam kurs 
prisius savo adre> 
są, tam prisiųsiu 
dykai naują lietu
višką Katalioga, 
kuriame randasi 
daugyba visokių
armonikų, koncertinkų, skrip- 
kų, fluitų, klernetų, ir skambi* 
naniių skrynučių; teipgi d tau
kuojamų mašinukių. Adresas:

I. J. Dunijontltls, 
J1H S. Halsted St., CUu&Ul.

Gydo visokias ligai be skyriaus ir viską uklai- 
o tvirto)* pailaptyjs. US tai lietuviai, kuria 
iktol reikalauta daktari.skos pagalbos, tegul 
rulpiasi pas savo tautos daktare su kuriuon 
avo prigimto}* kalboje geli sus.a*k*ti ir gauti 
-įsa rodą.

Lietuviai, norinti*]!* rauti pagalba per gro- 
oatas. Įsi kitu miestu, tegul pilnai aprauso savo 
«a. o tada gaus pagalba.

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad uz atidariau nauja lietuviszka 

k a re žema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
azviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Brldgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. 8u guodone,

Petras Szlakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Tel. Root 21.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

THOMAS P0DLASKI, 
668 Milwatikec avė., Chicago,Iii. 

Pirmos Kliasos Saliunas 
G<*raa ulus. seninusi likteriai, Kentuckea

Dattgian kaip 
30 metas iszmcgiatasl 

F Dr. RICMTERO M
F wiaam šariatai žinomu 1

“ANKER” Oniarinis)
PAIN EKPELLER.

yrs gyduole MM*

RlKumanzmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 

I Strėnų Skaudėjimo Ir tt 
1 ir wisokiu Rh»um^tistkn 

skaudėjimu.
u S60. ir 50c. per wisus 

eptiekorias erba per 
k F. AL Richter & Co., j 
k 215 Peari Street, A

New York.
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