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Politiszkos žinios.

Amerika.
Prezidentas RooųeveU su

grįžo jau nuo vestu J * 
terš svarbiausio repų 
ko politikieriaus, 
Hannos. Dabar pifezidentas 
užsiims paprastais 
kaipo viso krašto g 
bo jam ne truks, fa 
keliaujant po visokius Suvie
nytų Valstijų kraštus su agi
tacijoms, daugelis reikalų ne 

. galėjo biit atliktų. Prezi
dentas dabar ne žiiįo, ką da
ryti su išduotoms rezoliuci
joms, užgirtoms ant žmonių 
susirinkimų, proiestuojan- 

‘ čioms prieš paskutines žydų 
skerdynes Kišinevi 
rijose žmonės reika 
Amerikos randas pi 
testą prieš skerdyi 
protestą paduotų ] 
randui. Kaip laikraščiai pa
duoda, prezidentas ištikro tą 
norėjo daryti, bet jo mierius 
sustabdė ministerijai. Mas
koliškas pasiuntinys pasisku
bino teiposgi aprei 
Maskolija ne priim

k pašžiliniiĮ viešpatysčių pro
testų. Žydų skerdynės yri! 
tai vidurinis Maskolijos rei
kalas. o į tokius kitos viešpa
tystės neturi tiesos kišriesi. 
Iš tikro, jeigu Amerikos ran
das protestuotų 
skerdynes Maskodjoj, toje 
be abejonės tą pūtį darytų, 
neva jardan civilizacijos, už
stodama už lynčųojamus ir 
kitaip skriaudžiam us negrus. 
Visos tautos mat 
saužinios turi tok 
su kokiais girtiesi nėra ką. 
Kaip Maskolijai ni > malonus 
butų Amerikos ra^do užtari
mas už žydus, teip 
rikai ne patiktų, ; eigų Euro
pos viešpatystės a silieptų su 
užtarimu už negrui«, indi jonus 
arba visaip kankinamus fili
piniečius. Kadai, 
skirtumo turi ne 
gyrimo darbus, ;odėl nieks 
ne išdrysta protestuoti prieš 
biaurius darbus knimyno, ka
dangi tasai galėtų 
jautiems parodyti 
žius darbus.

vių duk- 
įblikoniš-

Marko

darbais 
ii va. Dar- 
(daugi be-

i; rezoliu- 
auja, kad 
keltų pro 
tęs ir kad 
laskolijos

šti, kad 
nė jokių

į

prieš žydų

ant savo 
us darbus,

jau Ame-

F

The Lltboanlan Weekly
44 W Mt M B

Ezerutea *11 kind of Job Prio- 
ting and iraailating 1b Lė

I fuage>.

)StitoBoriptlon *2. OO

I A. OLtZEWSKI, 
•984 83rd Bt. Chicago, TU.

Hub-Ntation No. 60.

ryti. Ant pabaugi irimo Co
lumbijos Amerikos randas 
nori užmegsti tarybas su Ni- 
caraguos randu, neva norė
damas kasti kanalą per Nica- 
raguą, bet randas tos repu- 
blikos sutinka vesti tarybas 
vien tąsyk, kada Suvienytos 
Valstijos galutinai išsižadės 
Panamos kaualo;tartiesi vien 
ant gązdiuimo Columbijos ne 
nori.

Traukiasi toliau tirinėjimas 
nusidėjimų pačto urėdninkų. 
Laike tirinėjimo išeina į aikš
tę diktai ne gražių darbų. 
Garsus senatorius Platt sten
gėsi perkalbėti prezidentą, 
kad jis apstabdytų tolesnį ti- 
rinėjimą; tą patį darė ir tūli 
kiti republikoniški politikie
riai, bet be pasekmės.* Tiri- 
nėjimų apstabdyti ne pasise
kė, kadangi reikia juk sykį 
atskirti neteisingus urėdnin- 
kus nuo teisingų, neteisin
guosius prašalinti arba ati
duoti po sudu.

Suvienytų Valstijų randas 
rengėsi siųsti kariškus laivus 
į pietinę Ameriką, į republi- 
kos Chili pakrantes, kur buk 
laukiami buvo maištai, bet 
paskui paliepimą atšaukė. 
Mat Chili republika priguli 
prie tvirčiausių ir turtingiau
sių pietinėj Amerikoj, todėl 
erzintiesi su ja ne paranku.

Karageorgevič.* iš-

teip vadinama
Pats Serbi-

gi visi be 
vertus pa-

pro testuo
ju negra- 

Maskoliškas 
pasiuntinys išreiškė, jog pro- 

jokios įtek:
• žydų Mas- 
jai i žydams

testai ne turės nė 
mės ant padėjimo 
kolijoj, greičiau 
užkenkti negu padėti. Jei
gu, girdi, dėl 
skerdynių daugu.u keliauja 
į Ameriką žydų iš Maskolijos, 
tai Amerikos valdžios gali jų 
įsileidimą apsunkinti; toMas
kolija nepalaikysianti už ne- 

. prilankomą sau, ji pripažįs- 
v tauri kaimynams tiesą su at
kankančiais sve 
viais daryti tą, ką laikys jie 
už reikalingą: bei ir Maskoli
jos tiesos ne ga 
aprubežiuotos svetimų vieš
patysčių įsikišimu. Todėl,ro
dosi, kad Amerikos randas ne
sikreips prie Mitskolijos su 
užtarimu už žydu
taj» iš tikro nė jokių vaisių ne 
išduotų. Araer
pereituose metuose kreipėsi, 

x neva vardan ei rilizacijos, į 
’ dideses Europcs viešpatys

tes. užtardamas už - persekio
jamus žydus Ru nunijoj, bet 
tas ne pagerino 
dų Rumunijoj.

Antras svarbus ne atliktas 
reikalas yra kliūtys daromos 
Columbijos Amerikai prie nu- 
kasimo pradėto prancūziškos 

. kompanijos Panąmos kanalo.
Columbija ne n4>ri pripažinti 
Amerikai visų rilesų, kokių ji 
reikalauja abipusiai kanalo. 
Prezidentas Ro^sevelt dabar 
rodavyjasi su 
Panamos kanalo 
bęt nežinia, kas

paskutinių

ūmais ateb

inčios būti

is, kadangi

ikos randas

žadėjimo žy-

perdėtiniais 
kompanijos, 
nutarta da-

Balkanų pussahs.
Svarbiausiu atsitikimu ant 

Balkanų pussalio, kuris už
dengė net maištus ir skerdy
nes Macedonijoj ir Albanijoj, 
buvo užmušimas Serbijos ka
raliaus Aleksandro, jo pa- 
čiosDragos, dviejų jos brolių, 
karės miuisterio ir dar kelių 
stojančių karaliaus pusėj 
augstų urėdninkų. Prieš ka
ralių pasikėlė .kariumenė. 
Du regimentai kariumenės 
pereitos sanvaitės ketvergo 
naktyj apstojo karaliaus rū
mą; išvaikė, arba iššaudė gi
nančią įėjimą sargybą, oficie- 
rai įsiveržė į rūmą, su dina
mitu išardė karaliaus mieg- 

. stubę ir padavė Aleksandrui 
surašytą atsisakymą nuo sosto 
ir persiskyrimą nuo pačios, 
kuri serbų yra nekenčiama.

i Karalius vienog raštą numetė 
ant žemės ir iš revolverio šovė 
į padavusį tokį raštą oficierą. 
Stovinti toliau oficierai ir ka
reiviai šovė į karalių ir jį už
mušė. Paskui užmušė kara
lienę ir kūną jos su kardais 
ir durtuvais subadė. Kūnai 
užmuštų likosi per langus iš
mesti laukan; palaidojo juos 
naktyj. Ant karaliaus ir kara
lienės kapo pastatė paprastus 
medinius kryžius su parašu: 
„Aleksander Obrenovič,” 
,, DragaObrenovič. ”Kariume- 
nė už karalių apšaukė gy ve- 
nantįGenevoj, Šveicarijoj, ku
nigaikštį Karageorgevičą.

Kaip gyventojai priėmė 
užmušimą karaliaus, tikrai 
nežinia, kadangi iš Serbijos 
ateina vien prieštaraujančios 
žinios. Rodosi vienog, kad 
užmuštasis karalius terp savo 
pavaldinių didelės meilės ne
turėjo. Kaipo priežastį už
mušimo karaliaus paduoda, 
buk jis, neturėdamas locnų 
vaikų, norėjo už sosto įpėdinį 
pagarsinti brolį visų serbų 
nekenčiamos karalienės Dra
gos. Be abejonės buvo ir ki
tos priežastys. Vokietijo. 
mena, kad revoliucijonieriai 
turėjo turėt pinigišką pagel- 
bą iš Maskolijos/nors dabar 
visi maskoliški laikraščiai 
smarkiai peikia užmušimą ka
raliaus, reikalauja nubaudi
mo užmušėjų. Maskolija vie
nog moka veidmainiauti, to
dėl ant maskoliškų laikraščiu 
rašymo nėra ką paisyti. Sū
nūs apšaukto dabar kąra-

liumi kunigaikščio Karageor- 
gevičo maskoliško caro kaš
tais buvo leidžiamas į mokslą 
Maskolijoj.

Iš naujų ministerių, paė
musių valdžią į savo rankas, 
tik vienas priešinosi pašauki
mui ant sosto kunigaikščio 
Karageorgevičo; tas balsavo, 
kad Serbijoj butų republika, 
bet kiti pertikrino, kad ap
šaukimui republikos priešįsis 
ygiai Austrija kaip ir Mas- 

kolija.
rinko ir pasiuntinių butas 
arba
skupčina. 
jos kariumenės apšauktas
naujas karalius nesiskubina 
užimti sostą, laukia Genevoj, 
cą nutars |>asiuntinių butas. 
Vienam laikraščio reporteriui 
jis pasakė, jog niekada ne
užims Serbijoj karaliaus sos
to. Gal būt todėl, kad už 
karalių jis |>asiulįs savo caro 
globoj esantį sūnų.

Klausymas dabar, ar Serbi
joj ueužgims maištai. Jeigu 
jie užgimtų, tai į juos turėtų 
ant įvedimo tvarkos, įsikišti 
kaimynai, pirmiausiai Aus
trija, rubežiuojanti su Serbi
ja. Įsikišimas galėtų pagim
dyti didesnius nesutikimus 
terp Europos tautų, kurie 
lengvai gali privesti iki ka
rei. Todėl tai dabar visų a- 
kys nukreiptos’ant Serbijos. 
Jeigu naujas randas įstengs 
tvarką užlaikyti, tai gerai, 
kitaip gali Europoj užgimti 
dideli kraujo praliejimai.
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šelpimo beturčių laike dide
lių šalčių 700 rubl.

Vilniaus miesto teatre, sy
kį ant mėnesio, duoda persta
tymus vidutinių mokyklų 
mokintiniams, ant kurių mo
kintinius į teatrą leidžia be 
užmokėsi!io. Sekdamas te
atro paveikslą ir vietinis 
cirkas parengė perstatymą 
Vilniaus mokyklų mokinti
niams; mokintiniai ir mokin- 
tinės į cirką buvo leidžiami 
dykai. Cirkas jiems geriau 
{tariko negu teatras.

26 d. gegužio, ant Caricino 
ui. Vilniuje siautė gana di
delis gaisras, kuris išnaikino 
namus Bojarskio, įtaisas ka
reiviško telegrafo, namus Sa- 
franovičo ir Goldiugo. 
gaisro padarytą skaito 
ant 10009 rubl.

laukiama karė su Japonija, 
tai maskoliškas ministeris ne 
keliautų. Jeigu vienog Mas- 
kolija susitaikys su Japoni
ja, tąi tas išeis ant blogo 
Amerikai ir Anglijai. Mas- 
kolija, nuraminusi vieną prie
šininką ir tai svarbiausią, 
mažiau paisys ant prieštara
vimų dviejų likusių.

Londono laikraščiai prane
ša* jog vienas augštis chiniš
kas urėdu i n kas apreiškė, buk 
Maskolijos reikalavimai, koki 
pirma buvo garsinami, Chi
nų rando likosi slapta priim
ti ir padarytas tapo terp 
Maskolijos ir Chinų susiri
šimas ant išstūmimo įtekmės 
kitų tautų iš Chinų.

Prancūzija sutraukė kariu- 
menę ant Chinų rubežiaus ir

vo suvaldymo maištų prpvin- 
cijoj K vaugsi, kadangi ki
taip prancūzai žada j>ereiti 
rubežių ir |*ats užsjmti suval
dymu tų maištų.

Afrika
Prancūziškas užrubežinių 

dalykų ministeris pagarsino, 
jog pasikėlimas gyventojų 
prigulinčios Morokko šaita
nui oazos Figuig likosi suval
dytas galutinai. Mat į šitą 
oazą įsiveržė 4000 prancūziš
kų kareivių, keliuose mū
šiuose sumušj* prastai 
ginkluotu^ čiabuvius ir 
oazą apvaldė. Ar iš jos 
sitrauks kada ir ar Ją
duos Morokko sultanui, neži

ap
viją 
pa
ari-

Vokietija.
Pereitą utarninko dieną 

Vokietijoj atsibuvo rinkimai 
parlamento pasiuntinių. Kas 
likosi išrinktu, dar pilnų ži
nių nėra. Be abejonės į par
lamentą pateko dar daugiaus 
rando priešininkų, negu bu
vo sename, nors ir su senuo
ju randui ne visada pasisekė 
pervaryti savo mierius. Ką 
randas darys su nauju, ka
dangi jame be abejonės bus 
dar daugiau jo mierius stab
dančių?

Rando laikraščiai dar prieš 
rinkimus šaukė, jog jeigu 
per dabartinius rinkimus iš
rinktų daugiau socialistų, 
agrarijų ir lenkų, niekada 
nepritariančių rando sie
kiams, parlamentas bus pa
leistas ir bus apgarsinti nau
ji rinkimai. O kas bus, jei
gu per tuos rinkimus pereis 
dar daugiaus rando prieši
ninkų? Ar tąsyk randas ban
dys valdyti kraštą be parla
mento? Tas vienog yra gana 
pavojingu, ką geriausiai pa
matė neperseniai Austrija. 
Apšviestesnės tautos nesiduo
da mat savę randui už nosies 
vadžioti; toks valdymas dar 
labiaus terp gyventojų pake
lia nekentimą rando. Valdy
mas be tautos reikah} apgi- 
nėjų galimas iki laikui, bet 
tokioj viešpatystėj kaip Mas- 
kolija,kur 80% gyventojų ne 
moka nė skaityti, nė rašyti; 
visuose apšviestesniuose 
kraštuose randą daboja tau
tos išrinkti pasiuntiniai, be 
kurių pritarimo randas ne 
gali nė jokių pinįgų išleisti* 
negali nieko daryti, ko tau
tos reprezentantai ne dalei- 
džia.

retai pasitraukia iš jų sykį 
apvaldytų kraštų; jeigu tą 
daro, tai priversti drūtesnių; 
Morokko gi prie tokių ne pri
guli.

Morokko vieš|»atystėj maiš
tas traikiasi savo keliu, bet 
apie karę sultano su pasikė- 
leliais dabar mažai yra žinių; 
nežinia katra pusė geriau lai
kosi.

Metas XI

BlėdĮ 
netoli

Iš VHiiIhiih gub.
Vilniaus gubernijoj, Ašme

nų pavietyj, siaučia kiaulių 
maras: nuo 21—28 d. balan
džio pavietyj apsirgo 13 kiau
lių, o iš jų 11 pasri|M>. Dūkti 
pradėjo ir šunes: per tą laiką 
Vileikoj pasiuto 2 šunes, pa
vietyj pasiutusių šunų buvo 
daugiau. Disnoj pasiuto 2, 
Vilniuje L

Kaime Gedraičiuose nuo 
nežinomos priežasties pžgimė 
gaisra.-', kuris išnaikino na
mus ir kluoną Aronovičo; 
namus ir kluoną 8chwaiba- 
cho. A|>art triobų ir daigtų. 
drabužių už 1500 rubl., sude
gė karvė ir du arkliai.

Miestelyj Dubinkalnoee, 
Gedraičių valščiaus, ūkinin
kas Jachovičia |»avogė iš ka
talikiškos bažnyčios dvi pini
gines dėžes su pinigais. Va
gilius likosi suareštuotas;pas 
Jį rado 8 rubl. pinigų, kurie, 
kaip Jis sako, buvo ^vogtose 
iš bažnyčios dėžėse. ,

Pietinė Amerika.
Revoliucija republikoj Ve- 

nazuelėj }>asil>aigė. Castro 
paėmė viršų ant revoliucijo
nierių. Revoliucijonierių 
vadovas, jenerolas Matos, li
kosi Castro pajiegų sumuš
tas, kareiviai jo išvaikyti; ant 
mūšio lauko paliko visas ka- 
nuoles. Matos, matydamas, 
kad negali nieko padaryti, 
atsišaukė prie Castro, pra
šydamas sau ir savo šalinin
kams daleidimo iškeliauti iš 
Venezuelės ^ųžrubežius. Ar 
Castro revoliucijonierių va
dovo prašymą išpildys, neži
nia. Gal jis pasistengs Ma- 
tosą paimti į nelaisvę ir jį nu 
bausti už pakėlimą revoliuci
jos.

Kadangi Columbijos kon
gresas nenori duoti Suvieny
toms Valstijoms visų tiesų, 
kokių jos reikalauja prie 
rengiamo Panamos kanalo ir 
per tai amerikonai nori atsi
sakyti nuo kanalo, tai gy
ventojai štetų Panamos ir ki
tų šiaurinių nori vėl revoliu
ciją pakelti ir su visu atsi
skirti nuo Columbijos, sutver
ti visai neprigulmingą Pana
mos republiką.

Rytinė Azija.
Maskoliškas karės ministe- 

ris,jenerolasKuropatkin iške
liavo į Rytinę Aziją. Atlan
kys jis Rytinės Siberijos pa
krantes, Mandžuriją, Portą 
Arthuro ir Japoniją. Japo
nijoj rengia maskoliškam mi- 
nisteriui gana širdingą priė
mimą. Ar gi tas reikštų, 
kad Maskolijai pasisekė kaip 
nors su Japonija geru susi
taikyti? Jeigu ištikro butų

Isz Lietuvos.

Iš Raseinių, Kauno gub.
Nuo 6 d. gegužio šių metų 

maskoliškas randas alit neap 
rubežiuoto laiko jiavbdė jam 
prigulintį dvarelį Paverkš-

geros žemės, Raseinių žem- 
darbystės draugystei, kuri 
tame dvarely j nori savo kaš
tais išrengti ir užlaikyti že
mesnę žemdarbystės moky
klą

Sumažino vgnapinighiB.
Visos įpirkimo nuo ugnies 

draugystės sumažino ant 25% 
ugnapinigių premijas Mins
ko, Vilniaus, Mogilevo, Kau
no ir Grodno gui>ernijose. 
Kodėl tą padarė, draugystės 
to ne aiškina tuom tarpu, gal 
vėliau paganąs paaiškinimus 
priežasčių. . į'

Iš Judrėnų, Raseinių pa v.
Judrėnuose yra filijaliska 

katalikiška bažnyčia. Ap
linkiniai gyventojai1 nutarė 
kreipties! į dvasišką vyriau
sybę Kaune su prašymu iš 
Judrėnų išdaryti atskirą pa
rapiją. Išgavę pritarimą 
dvasiškos valdžios, kreipėsi 
į svietišką valdžią Peterbur
ge, reikalaudami savistovės 
pa ra pijo# Judrėnuose. Val
džios, ant ištirimo, atsiuntė 
pavieto viršininką, kuris išty
ręs. i>adavė savo raportą gu
bernatoriui, o tas jį nusiuntė 
į Peterburgą, o ant1 galo iš 
ten atėjo perkeitimas Judrė
nų filijos į atskirą (mrapiją.

J udrėnų bažnyčia medinė, 
statyta 1780 metuose, joje 
patelpa 1500 žmonių. Var- 
savos daktaras Bacevičia pa
žadėjo 10000 rublių ant j>a- 
taisymo bažnyčios arba staty
mo naujos, jeigu naują reik
tų statyti.

P. Zabrinas.

Užmanymas tas ne tapo nė 
galutinai priimtas, nė atmes
tas. Klausymas tas bus dar 
perkratinėjamas ant tolesnių 
Peterburgo Mokslo Akademi
jos susirinkimų. Kiti akade
mijos sanariai ne nori tverti 
atskiros lietuviškos sekcijas, 
bet stengiasi lietuvišku pri
skirti prie lenkiškos, nors lie
tuviai su lenkais nieko ben
dro ne turi.

Ihz Prūsų Lietuvos.
Pereitą utarninką Prūsų 

Lietuvoj atsibuvo Vokietijos 
parlamento pasiuntinių rinki
mai. Ką išrinko, dar žinių 
neturime; nežinome dar, ar 
lietuviams pasisekė savo kan
didatus išrinkti.

Lumpėnuose, 31 d. gegužio 
likosi nudurtas: vokietis 
Zuercher, jo pati ir vaikas; 
namai jo likosi išplėšti. Su
imtas tapo mėsininkas Huber, 
kaimynas nudurtojo ir nuga
bentas į Tilžės kalėjimą. Su
imtasis ginasi, bet yra daug 
nurodymų, kad jis žmogžu
dystę papildė.

Tilžės pritaikintųjų sūdąs 
nusprendė ant 4 metų kalėji
mo darbininką Juškevičių, 
kuris savo 14 metų dukterį 
sužagė. Matyt jo butą ne 
pilno proto.

1899 m. Kaukėnuose likosi 
užmuštas turtingas ūkinin
kas Graunius. Suėmė kelis 
nužiūrėtus, bet jiems negali
ma buvo darodyti kaltės. 
Dabar suėmė sūnų Grauniaus

Iš Pinsko, Minsko gub
Pinske susiorganizavo dalis 

ciecoriškos žuvių auginimo 
draugystės, kuri darbuosis 
ant pakėlimo žuvininkystės 
po visą teip vadinamą Pagi
rėlių kraštą. Dar porą metų 
atgal Pagirėlių kraštas gar
sus buvo iš žuvių, jis siuntė 
žuvis ne tik į Vilnių, Varšu
vą, bet ir į Peterburgą ir 
Maskvą. Per neišmintingą 
vienog gaudymą žuvys pradė
jo nykti to krašto vandeny
se. todėl naujai susitvėrusiai 
draugystei ant pakėlimo žu
vininkystės ne truks darbo.

Iš Garteno gubernijos.
Visuose kraštuose Garteno 

gubernijos vasarojai sužėlė 
gerai ir nepaisant ant gana 
šalto oro, auga gražiai. Jei
gu neatsakantis oras ne pa- 
gadys vėliau, Garteno guber
nijoj galima laukti šįmet ge
ro užderėjimo vasarojų.
, Perdėtinis Garteno sodan- 

ninkystės draugystės atsišau
kė į žemdarbystės ministeriją, 
prašydamas įvesti gubernijoj 
urėdą pomologo (vaisių žino
vo), kuris padėtų ūkininkams 
išsirinkti kuo geriausiai tin
kančius vaisinius medžius. 
Mokintų ūkininkus gelbėti 
susirgusius medžius, rengti 
jų auginyčias prie mokyklų 
ir tt.

isz Vilniaus.
Miestas Vilnius ant viešo 

aprūpinimo ant šių metų iš 
savo iždo paskyrė 10525 rubl. 
Tą sumą ši teip padalino: ant 
užlaikymo darbo namų 3000 
rubl., ant užlaikymo nakvy
nės namų 400 rubl. Pašelpa 
labdaringoms draugystėms 
6125 rubl. Ant malkų kuri- 
nimui ant pliacių laike dide
lių šalčių 300 rubl.; ant su-

Isz Vitebsko gub.
Ant paminėjimo 25 meti

nių sukaktuvių čianykščios 
žemdarbystės draugystės, vi
daus, žemdarbystės ir viešpa
tystės turtų ministerijos da- 
leido šįmet Vitebske pareng
ti žemdarbystės ir naminės 
pramonės jiarodą ir laike pa
rodos sušaukti ant pasikalbė
jimo žemdarbius iš viso ap
skričio. Paroda bus atidary
ta rugsėjo mėnesyj Šių metų.

Iš Baltstogės (Belostoko), 
Grodno gub. '

Atkakęs į New Yorką pa
bėgėlis, Gruenfeld, tvirtina, 
Jog 4 d. berželio Baltstogėj 
buvo žydų mušimas, kurį pa
rengė pati vietinė policija. 
Minios krikščionių išdaužė 
žydų kromus, mušė patiktus 
žydus,bet neužmušė ųė vieno.

Filologų (kalbų žinovų) 
susivažiavimas.

Peterburgo Mokslo Akade
mija 1904 m. rengia Peter
burge susivažiavimą- slavistų 
(žinovų slaviškų , kalbų ir is
torijos slaviškų tautų).Profe
soriai: Bodouin de Courteney, 
Alexandrov, Wolter ir Fortu- 
natov užmanė ant to susiva
žiavimo pašvęsti dalį tirinėji- 
mams lietuviškai-latviškų 
dalykų. Užmany tojai tiki, 
kad toj susivažiavimo daly j 
dalyvaus ne tik lietuviai ir 
latviai užsiimanti tirinėjimais 
savo tautos, bet visi filologai 
tirinėjanti lietuvius, latvius 
ir išnykusius jau prusus. 
Minėti profesoriai perstato ir 
programą perkratinėjimui 
ant minėto susivažiavimo:

Paženklinti rubežius terp 
baltiškų genčių (taigi lietu
viškų) ir vokiečių ir slavų;

Paženklinti rubežius apsi
gyvenimo lietuvių ir latvių;

Pasikalbėti apie ikišioliš- 
kus iStirimus lietuviškų dia
lektų ir apie tolesnius darbus 
ant tos dirvos:

Apdirbti programus tiri- 
nėjimui liaudės literatūros, 
dainų, meliodijų. žmonių pa
žiūrų, tiesų, budo, apeigų;

Apdirbti žemlapius lietu
viškų ir latviškų dialektų;

Darbai ir ištirimai apie 
lietuvišką prozodiją ir akcen
tavimą; • ’

Darbai apie ritinėjimus 
kalbiškų, ir archeologiškų lie
kanų.

Iš Peterburgo.
27 d. balandžio įvyko įkur

tojų naujos draugystės susi
rinkimas. kuris tapo padary
tas pabaigtinam nekuriu 
svarbesnių iŠ busenčios drau
gystės statuto išdirbimui. , Į 
tą sueigą atvyko apie 30 vy
rų. t. y. beveik pusė visų iki 
tuom laik pasirašusių ant 
prašymo į Ministeriją. Var
dą naujai draugystei įkurto
jai nutarė duoti sekantį: 
„Peterburgo mažturčių lietu
vių savitarpinės pagelbos 
draugystė”.

Kasinėtai augant lietuvių 
emigrantų skaitliui, Peter
burge dabar prisirinko jau 
ne mažas buris daugiausiai, 
žinoma, lietuvių darbininkų. 
Abelną čionai lietuvių skait
lių spėja dasiekiantį 20.000 
ypatų, neskaitant sulenkėju
sių. Kadangi iki šiolei prie 
Labdariškosios draugystės 
priguli ne daugiaus 100 ypa
tų, ojirie Savitarpinės pagel
bos apie 150, tai Peterbur
go lietuvių visuomenę galima 
skaityti, kas link rašymosi į 
draugystes, da iki šiolei ne
sujudinta, neužukvatinta. 
Prigulėjimui į Labdariškąją 
draugystę didesniam skaitliui 
užkerta kelią kaip gana men
kas medegiškas lietuvių pa
dėjimas, teip dar labiaus jų 
doriškas supelėjimas ir, ga
lima sakyti, net ištvirkimas 
tamsiųjįj minių. Į savitar
pinės pagelbos draugystę ne
siskubina dėlei labai didelių 
mokesčių, begalinių toje 
draugystėje barnių įr vaidų 
ir gal dar ir dėlei nemokėji
mo jos vadovų vesti draugys
tės reikalus. Taigi pasiryži
mą įkurti Peterburge lietuvių 
tartie draugystę savitarpiniui 
susišelpimūi mažturčių, rodo
si, ne vertėtų peikti, vienog 
atsiranda ypatos ne geidžian
čios naujai draugystei pasise
kimo. . i. •

Tuojaus po atidarymui su
eigos, įėjo p. K. Puslys, da
bartinis sekret. Savitarpinės 
pag. Draugystės ir užvedė 
kalbą, išreikšdamas abejoji
mą, ar atneš kokią nors nau-

dą nauja draugystė katali
kystei. Nekurie įkurtojai 
naujos draugystės pradėjo 
aiškinti, jog tikėjimo klausy
mai ne turėsę vietos svarsty
muose ir darbuose naujos 
draugystės, jog tai busenti 
vien tiktai tautiška susišelpi- 
mo draugystė, neužsi imanti 
pašaliniais klausymais nė apie 
katalikystę, nė apie daktarys
tę, nė apie sliesorystę ir t t 
K. Puslys stengėsi atkreipti 
ant kelio ,,paklydusias ave
lės”, kurios ilgainiu visai už
miršę į ką jos tikinčios, kuomi 
savę skaitančios, vadinančios 
ir tt. Atsiėjo išaiškinti jam, 
jog naujoje draugystėje bus 
visi sąnariai tikinti, bet kiek
viena pagal savo sanžinę ir no
rą, visi tarp savęs turėsę my
lėtis, kaipo vientaučiai lietu
viai ir darbuotis vien ant 
naudos savo tautos, o tikėji
mą skaitysę kaipo naminį 
kiekvieno dalyką. Matyda
mas, jog jo žodžiai, kaipo žif£ 
niai, atšoka nuo kietos susi
rinkusių tautiškos krutinės, 
nutilo, o vienas iš įkurtojų 
pasiėmė skaityti rengiamąjį 
statutą. Apie šį paskutinį 
galima pasakyti tiktai tiek, 
jog jisai žymiai skiriasi nuo 
statuto jau esančios savitarp. 
pag. draug.' ir kaip galima 
daugiaus tapo taikomas pri
traukimui didesnio m až t u r- ' 
čių skaitliaus. Per k račius
visus statuto H, vienbalsiai 
tapo išrinktas į pirmsėdžius 
p. Jonas Grigolionis ir ant jo 
rankų atiduoti 11 rubl., su
rinktų Nupirkimui gerbavų 
markių ir kitiems busentiems 
iki užtvirtinimui draugystės 
reikalams.

Užbaigus susirinkimo rei
kalus, p. Jurgis Strazdas, 
(savitarp. pag. draug. rėdys- 
tės sąnarys), pradėjo įkalbi
nėti susirinkusiems, jog nau
ja draugystė nereikalinga, 
jog užtenka jau esančių, jog 
įkurtojai naujos pamatysę 
toliaus, jog padirbo didelę 
klaidą ir tt. Bet kada susi- 
rinkusiejie jam atkirto, jog 1 
čionai turės būti draugystė 
lietuvių prasčiokų, jog juos 
nieks ne turės tiesos pravar
džiuoti
kais”, jog bilietų vakarams 
dirbsę ne po 5 rubl., bet po 
| rubl. ir tt., ,,ponas” Straz
das, matydamas, nieko ne 
I>ešęs, išsinešdino per duris, 
o pasilikusiejie, meilingai at
sisveikinę, išsiskirstė namon.

Dievogala.
Pas p. Mažonį, buvusį pirm- 

sėdį Lietuvių Sušelpiamosios 
Dr-tės, dabar minėta 
draugystė nusamdė butą su
sirinkimams komiteto, ten ir 
gi stovi daigtai draugystės ir 
skrynia su pinigais. Kada 
ten atėjau, p. Mažonio nera
dau, jis buvo išvažiavęs su vi
sa šeimyna į užmiestį, radau 
tik tarnaitę, kuri man pasa
kė, kad revizijos komisijos 
sąnariai, pp. V. Kuraitis ir 
M. Pallionis, jau Valanda 
kaip atėjo ir laukia komiteto 
sąnarių; pribuvus jiems, išra
dęs peržiūrėjimą draugystės 
turtų pagal knygas. Pradėjo
me kalbėti su revizijos sąna
riais apie interesuojančius 
mus klausymus, galu gale 
pradėjau ' klausinėti apie 
Draugystės reikalus ir štai ką 
išgirdau: Jau pusė metų kaip 
revizija nebegali peržiūrėti 
stovį kasos ir knygasdraugys- 
tės, nes atėjus revizijai ant 
susirinkimo komiteto, ir pa
reikalavus knygas ir raktą 
nuo kasos, kas kartą jiems 
atsako, kad tai pirm sėdi s, tai 
kasierius, tai sekretorius už
mirkta raktą nuo kasos na- 
miej (draugystės skrynią ui-

lomovais izvošči-

J
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rakina ant 3 (t1!)’

tai nebėra kny , jos pasiro
do paliktoms bu kasieriaus 
arba sekretoriaus, ir vėl ne

 

galima sulyginti knygų su 

 

pinigais. Paklausiau, ar nega

 

li revizijos sanariai už laiko 
pranešti aanariams komiteto 
apie dieną re viri jai, ir tada 
turėtų atvikti apt susirinki
mo su raktais ir pinigai..;. 
Ant to atsakė, jog už dienos 
praneša pirmsėdžiui, sekreto
riui ir kasieriui, > kad šendieną 
susirinksim ant 
o dabar žiūrėk

8 vai.,’ o jų nė Vieno nėra, ir 
teip daro su mtįmis jau ne- 
bepirmą kartą;
čių atgal teip 
laukėme ir ant ^alo jau norė
jome ^ti namon, kaip atėjo 
vaikas su laišku nuo pirmsė- 
džio p. Bruckau^, kuriame jis 
rašė, kad pate negali pribūti 
ir todėl atsiun( ia . vaiką bu 
savo raktu, pavesdamas savo 
tiesas buvusiai!
p. Mažoniui.
kiu pat budu gavome raktą 
nuo kasieriaus 
nuo p. Mažonio 
kad raktą sekre 
lis paliko pas* 

raktai atsirado 
patą ir visai dar neprigulin
čią prie komiteto, kas, žino
ma. yra priešingu įstatams 
draugystės. M 
Mažonio sugrąžinti 
per tuos pačius ;
ką jis ir padarė 
me matyti, kaip 
draugystės kol 
riams.... Pali 
valandą, ir revi rijos sąnariai 
pradėjo dėti 
drau-tės šėpų 
pinigais, paskui 
pierą ant vardo komiteto ir 
kartu su protokolu paliko 
ant kasos. Bu^o jau 9 vai. 
kaip išėjome ki 
žonio.... Taikau dabar na
mon, paklausiau, aš atsisvei
kindamas. Ne, atsakė jie, mes 
■•azuojame pas 
kad apie tą vis 
nešti ir kuoveik 
ryti susirinkirhą komiteto. 
Ot, tai tau, pamislijau sau, 
atsiskyręs su p. p.
kokie musų lietuviai komi- 
tetnikai atšalę įmonės,to pir
ma Sušelpiau)* 
nebebuvo. Da|»ar tai jau tu
rės sukviesti vii 
ir revizijos sąnarius, nes ki
taip p. p. pirmsėdis, kasierius 
ir sekretorius nė šėpų, nė ka
sos atidaryti nebegali, nea 
pečėčius sulaužyti gali tik 
sąnariai revizijos.

Šendieną buvo pirmas vi
suotinas susirinkimas artistų- 
mylėtojų būrelio prie Susi
šelpiamosios Dr-tės,ant kurio 
tapo išrinktas pirmsėdžiu-re- 
žiseriu — p. Vi 
tis, ir nuspręsta 
nio vakaro draugystės (kuris 
bus 27 Rugsėjo 
mediją: „Velnias spąstuose”, 
parašytą DviejĮų Moterių ir 
juokabilę ,,Tiktjai niekam ne
sakyk!” parašy 
Apart komedi; 
tos geros dekliai 
peticijos už poros san valčių 
prasidės, ir bus 
kas mėnesį 2 kart susirinkimą i 
artistų-mylėtoj 
bus lavintiesi 
dailėje.

j vai. vakare, 
Tamista, jau

ginkluotus sargus,kurie šaudo į bė
gančius darbininkus. Darbininkai 
po sargų botagais turi dirbti virš 
pajiegų. Daugiausiai tokių vergų 
darbininkų yra italijonų, bet pasi
taiko ir kitokių tautysčių.

Daktarai nori dykai gauti vai
stus.

New York. Sūdąs išdavė pa
liepimus suareštuoti daug Čianykš- 
čių daktarų. Jie apskųsti už tai, 
kad iš miesto įtaisų ėmė dykai an- 
titoziną ant .savo naudos,o tvirtino, 
kad jos reikalauja beturčiams.

Rochester, N. Y. Užsidegė 
čia Pancost trioba. Ugnis išnai
kino ne tik minėtą triobą, bet ir 
kelias kaimyniškas. Blėdį jos pa
darytą skaito ant 600000 dol.

West Palm Beach, Fla. Su
degė čia ,,The Breakers" hotelis, 
kasino trioba ir kelios aplinkinės 
viilės. Blėdį ugnies padary tą skai
to ant 750000 dol.

Boston, Mass. Sudegė Čia įtai- 
sos „Brooklyn Corporage Co.” 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
150000 dol. Vienas darbininkas 
mirtinai apdegė.

I8Z
Lietuviszkn dirvų

porą sanvai- 
gi laukėme,

pirmsėdžiui
Seužilgio to-

Užsidegė kastynes
Leadville, Cal. Užsidegė For

tune kastynės. Ugnis teip greitai 
platinosi, kad ji užkirto išsigelbė
jimo kelią mažiausiai 5 darbinin
kams. Kalnakasiai kitų kastynių 
darbuojasi prie gesinimo ugnies. 
Mašinos kastynių likosi jau išnai
kintos.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Louisyille, Ky. Netoli Coles- 

burg, Ky., iššoko is rėlių trūkis, 
prie ko 11 ypatų likosi sunkiai 
žeistų, o terp jų beveik pusė 
mirtinai sužeistų.

su
yra

p. Orento, ir 
dažinojome, 

t orius, p.Pus- 
į. Tai visi 
pas vieną y-

>b prašėme p.
raktus 

pasiuntinius, 
Iš to gali- 

rupi pinigai 
dniteto sąna- 
laukėme dar

Paėsto skaudai lai
Washington, D. C. Tirinėtojų 

komisija, tirinėjanti nusidėjimus 
pačto užveizėtojų, suseka vis dau- 
-giau kaltų pačto urėdninkų. Ka- 
sierius pagarsino, kad nuo jo reika 
lavo mokėjimo algų in blanco (be 
paminėjimo turinčių gauti algas); 
buvo urėdninkai, kurie, nieko ne 
dirbdami, gaudavo net . po trjs. 
kartus algas. Vienam daktarui už 
pačto pinigus pirko už $300 dol. 
operacijoms stalą privatiškiems jo 
reikalams ir tas j rokundas tapo įra 
šytas kaipo nupirkimas mebelių pač 
to įtaisoms.Tuli žemesni urėdnin
kai pakeltoms algoms turėjo dalytie 
•si su augštesniais urėdninkais, ant 
kurių malones buvo atiduoti tie že- 
mesniejie.

Isz darbo lauko,

pečečiue ant 
r skrynių bu 

paraše po-

buto p. Ma*

p. pirmsėdį, 
ą jam pra- 
atįsiai pada-

>. revidentais,

ojoj Dr-tėj

ibub komiteto

ktoras K tirai- 
ant pirmuti

, pastatyti ko-

tą Vaišganto. 
jų, bus išrink- 
unicijos. Re-

apart to dar

jų, kurių siekis 
dramatiškoje

Tas pats.

Sniegas.
10 dieną berže-

San Luis klo-
Ne pap-

Denver, Col.
lio visuose kraštuose šteto Colo- 
rado, išėmus vier
nies, pusėtinai pas nigo.
rasta mat šįmet vs sara ant šiauri
nio žemės puskažnuolio. Sniego 
berželio mėnesyj tie tik Amerikoj, 
bet ir Lietuvoj, turbut, nė seniau
si žmonės neatmena.

, žmopės kalba, bul 
Napoleonas I įsiv 
snigo berželio mėnesyj.

Pavogė 75000 dol.
Washington, D. C. Vienas iš 

jaunesnių auditorių distrikto Co-„. 
lumbijos, Vatson, likosi apskųstas 
už prisisavinimą 75000 dol. viešų 
pinigų. Vatson yra sūnūs turtin
go kontraktoriaus, bet tasai nenori 
jo prisisavintų pinigų išmokėti; gal 
reikės mokėti tiems, kurie už 
pastatė 20000 dol. kaucijos. .

ii

NepraktteakaH experinieu*as. -
Washington, D. C. Kadangi 

Vokietijoj uždraudė gabenti iš Ame
rikos mėsą, ant apsaugojimo nuo 
pagedimo, sutaisytą su boraksu, 
tai ant parodymo, kad tokia mėsa 
ne vodinga. Amerikos žemdarbys- 
tės ministerija užsimanė dykai su 
ja maityti jaunus vyriškius. No
rinčių tokio maisto atsirado 12, bet 
iki dabar skaitlius sumažėjo iki 7 
ir tie,užstojus šiltesniam orui, pra
dėjo reikalauti kitokio maisto ir 
per tai experimentus randui atsiėjo 
užbaigti. Jie nė jokio vaisiaus 
neišdavė.

vieno
Užtai

Užniusse 5 negrus.
Forest, Mis. Čia likosi 

negro bąltveidis nušautas, 
paskui baltveidžiai pradėjo Šaudy
ti į kiekvieną negrą ir užmušė 4 
vyrus ir 1 moterį, 10 baisiai sumu
šė, o paskui visus negrus išvijo iŠ 
šitų aplinkinių.

Paskendo laivai.
St. Johns, N. F. Garlaivys 

“Norvegen”, plaukiantis iš Mon- 
trealį Glasgovą, užbėgo ant uolų 
netoli Cod Roy. Jurininkai išme
tė visus tavoms ir galvijus į jūres, 
bet rodosi, kad laivo neišgelbės.

Old Orchard, Me. Netoli nuo 
čia paskendo naktyj laivas “Wa- 
shington B. Thomas”. Kas atsi
tiko su buvusiais ant jo žmonėms, 
nežinia.

Ateiviai atkakę per Baititnore.
Baltimore,Md. Gegužio mė

nesyj per Baltimorės portą atkako 
į Ameriką 9442 ateiviai, taigi dau
giau negu kada nors pirma. Dau
giausiai ateivių, nes 6776 buvo iš 
Austrijos, 1616 iš Maskolijos ir 964 
iš Vokietijos.

Lietuvoj 
1812 m., kada 

' sržė į Maskoliją,

Verguve ir isznaadojimaM balt- 
veidžia.

Vakarinėj Virginijoj dirbdina da
bar geležinkelį, prie darbų viso
kiais budais vilioja nepažįstančius 
nė krašto tięsų, njė sanlygų švie
žiai atkakusius ateivius. Atkakus 
vienog prie darbo ateiviams, laiko 
juos už vergus, m>ka ne tiek, kiek

Tvanai.
St. Louis, Mo. Upė Mississip- 

pi netikėtai pasikėlė ant 37 pėdų 
augščiau paprasto paviršiaus. IIli
nojaus pusėj keliose vietose pra
graužė apsaugojimo pylimus. Tūk
stančiai darbininkų darbavosi ant 
užkimšimo spragų, bet darbas jų 
nuėjo ant niekų. Vanduo užliejo 
visą paupinę miesto East St. Louis 
dalį. Tvanuose prigėrė ir žmonės; 
skaitlių prigėrusių paduoda ant 30, 
bet gal pasirodyti dar didesnis jų 
skaitlius.

Štete Texase, visoj šiaurinėj 
ir vidurinėj dalyj teritorijos Naujo 
Mexiko užgimė tvanai; o kad lytus 
nesiliauja, tai tvanų galima laukti 
dar didesnių. Upė Rio Grande 
išsiliejo per krantus ir užliejo visą 
klonį. Tiltai Barramoj.tapo .van
dens nunešti ir per tai geležinkelių 
trukiai ne gali bėgioti. ;

Dideli tvanai ir aplinkinėse Clif- 
ton, Arizonoj. Čia tvanuose pri
gėrė su viršum 30 žmonių.

* Pittsburg, Pa. 400 darbi
ninkų, dirbančių prie triobų staty
mo, štraikuoja, o jeigu greitai ne
susitaikys, 25000 darbininkų atsi
ras be darbo. Nesutikimai užgi
mė ne už algas, bet iš to, kad ak
menų murytojai ne nori pristoti 
prie unijos plytų murytojų, todėl 
juos laiko už seabsus ir prigulinti 
prie unijos nenori su jais dirbti.

5 Pkiladelpkia, Pa. 3500 tar
naujančių ant Pennsylvania gele
žinkelio pareikalavo sutrumpini
mo darbo laiko nuo 12 ant 8 valan
dų ant dienos. Vagonų inspekto
riams pripažino jų reikalavimą, bet 
tokį reikalavimą tarnaujančių ant 
trukių ir siuntinių urėdninkų atme
tė.

* Groton, Con. Įtaisos East- 
>m Shipbuilding Co. likosi užda
rytos aift neaprubežiuoto laiko. 
Mat darbininkai sutarė štraikuoti 
ant iškovojimo 9 valandų darbo 
dienos prie to užmokesnio, kokį 
gauna už 10 valandų.

* Omaha, Nebr. Štraikas dar
bininkų čianykščiuose varstotuose 
Union Pacific geležinkelio pasibai
gė. Kompanija pakėlė jų algas 
ant 20%, ir paliko tiesą dirbti ant 
štukų arba ant dienos, kaip kas 
nori.

* Kingston, N. Y. 500mergai- 
čių ir 200 vaikinų „American Ci- 
gar Co.” pakelė štraiką, kadangi 
kompanija nenori juos ant pusės 
dienos ant sanvaitės paliuosuoti 
nuo darbo vasaros, laike.

1 Chicago, III. Mašinistams 
čianykščių galvijų piovinyčių pa
kėlė algas ant 12%. 10000 pap
rastų darbininkų tų pačių pioviny
čių pakėlė algas iki 18>4c. už dar- 
do valandą ir jie sugrįžo prie dar
bo.

Sugrįžę prie darbo Štraikavę 
darbininkai čianykščių skalbinyčių 
rado savo vietas seabsais apsody- 
tas, apie ką jie pranešė organizaci
jos viršininkams.

r Flagstaff, Ariz. Visi darbi
ninkai reikalauja 8 vai. darbo die
nos, Valdžios, bijodamos maištų, 
sutraukė visą miliciją, pareikalavo 
nuo prezidento atsiuntimo regulia- 
riškos armijos.

* New York. Užgimė štraikas 
mašinistų čianykščiose laivų dirb
tuvėse, kuris išsiplatino ant visų 
kitų laivų dirbtuvių esančių New 
Yorke, Brobklvne, New Jersey ir 
States Island.

* Bvssey, Iowa. Yra čia ang
lių kastynės, o neužilgo bus atida
rytos 3 naujos olos, bet užtai van
duo užliejo vieną iš senų olų ir 
joje darbai turėjo pasiliauti.

* Holyoke, Mas. 400 darbi
ninkų čianykščių popieros dirbtu
vių pakėlė štraiką. Jie reikalauja 
didesnių už savo darbą algų.

1 Detroit, Mich. 700 
dirbėjų pakėlė štraiką. Jie 
lauja pripažinimo unijos ir 
nių algų.

"i San Francisco, Cal.' 
darbininkų American Can Co. su- 
štraikavo. Jie reikalauja didesnių 
algų ir trumpesnio darbo laiko.

* Pittsburg, Pa. 
rių dirbėjų pakėlė štraiką. 
kalauja po 4 dol. už dienos 
dabargi gauna po $3.75.

*i Oakland, Col. Mill 
Union nutarė užbaigti štraiką; ne
sutikimus nutarta pavesti ant išri
šimo santaikos sūdo.

1 Baltįmore, Md. Pakėlė 
štraiką čianykščiai duonkepiai ir 
per tai trūksta mieste duonos.

7 Detroit, Mich. Suštraikavo 
darbininkai Čianykščių laivų dirb
tuvių.

katilų 
reika- 
dides-

12000

100 elevato- 
Jie rei- 
darbą;

Mens

Kodėl daug moterų lietu
vių bėga nuo vyrui

Skaitome mes tankiai laikraš- < 
čiuose apie pabėgimą pačių nuo i 
vyrų; apleisti pačių vyrai, prižada 
net gana dideles dovanas už paro
dymą, kur yra pabėgusi moteris 
(jeigu ir moterys garsintų laikraš
čiuose apie apleidusius jas vyrus, 
galima būt skaityti dar daugiau pa
veikslų, kadangi vyrai tankiau ap
leidžia pačias su vaikais, negu pa
čios vyrus. Rd.). Kodėl teip tan
kiai atsitinka pabėgimas moterų 
nuo vyrų? Ar musų moterys jau 
teip pasileidusios, ar kitokia yra 
priežastis to negeistino apsireiški
mo?

Mes tankiai girdime vyrus kal
bant, kad moteris yra tai pakulų 
kuodelis; kas nori, tas jį pašioja; 
kur nori, ten jį nustumia. Kodėl 
jau vyrai, moterų vadovai ir musų 
mokintojai teip mokinate moteris, 
kodėl nesiliaujate jas už verges 
laikę? Teip tėvynėj, kaip ir čia 
Amerikoj,atsilankęs pas mergą jau
nikis beveik niekada ne klausia 
merginos, ar ji nori už jo tekėti, ar 
jis jai patinka, ar sutinka abiejų 
budai, bet dera kaip kokį gyvulį 
vien su tėvais. Jeigu tėvams pa
tinka jaunikis, jie verčia dukterį 
už jo tikėti, nors merginai tėvų iš
rinktasis labiausiai nepatiktų. Na 
ir suriša į porą ypatas, kurios visai 
ne tinka. Pagyvena tokia porelė 
nenormaliŠkose sanlygose metus, 
kitus,mergina ateina į supratimą ir 
pamato visą sunkenybę tokio ne- 
sutaikytoj poroj gyvenimo ir sten
giasi pasiliuosuoti nuo nekenčiamo 
vyro. Tamsus vyras stengiasi pri
versti pačią, kad jį mylėtų, visai 
nesuprasdamas, kad meilės su prie
varta ne galima įgyti. Atsiradus 
vaikams, tokiose sanlygose mote
rys ne gali gerai išauklėti vaikų; 
paaugę vaikai mato juk nesikenti- 
mą, atšalimą tėvų. Nesutikimai 
terp tėvų padaro įspūdį ant vaikų; 
tokiose šeimynose ir vaikai užauga 
ne geriausi. Yra vyrai, kurie įier 
sanvaitę dirba kaip mulai, bet pa
ėmę užmokesnį, vietoj nešti pini
gus pačiai, kuri su vaikais laukia 
kad užmokėti krautuvę, nupirkti 
šį tą į namus-eina į karčemą ir ten 
sunkiai uždirbtus pinigus palieka 
arba prakazyruoja su tokios jau 
doriškos vertės draugais. Pareina 
namon girtas, kada visa šeimyna 
sumigusi, jieško visokių priekabių 
ir prie mažiausios progos muša pa
čią prie mažų vaikų, kurie už tokį 
gyvenimą ne godoja paskui abiejų 
tėvų, jų ne klauso, pradeda vaikš
čioti ne geriausiais keliais. Kągi 
vertas moteries gyvenimas su to
kiu vyru? Juk ir moteris turi jaus
mus, ir ji sutverta juk ant Dievo 
paveikslo! Kamgi jai duotiesi tran
kytis kokiam girtuokliui, kuris jai 
neduoda nė priderančio užlaikymo?

Laikas mums moterims butų pa
busti ir nesiduoti savę už verges 
laikyti(Ant išsiliuosavimoiš vergu
vės reikia mokėti kovoti, be kovos 
nieks,nieko ne apturi. Kad mokėti 
kovoti,reikia moterims,kiek galint, 
apsišviesti, be apšvietimo sunku 
bus iš verguvės iŠsiliuosuoti. Ne- 
prigulminga gali pastoti tik ap
šviesta moteriškė; daugumas lietu
vaičių pasiganėdina role pataičių, 
apie apšvietimą mažiausiai rūpina
si, rods prie to jų iš tikro nieks ne 
ragina; priešingai visi, net tėvai 
nuo to draudžia. Rd.). Iš tikro 
tokiose sanlygose, kokiose Šeimy
noj pas mus pastatyta moteris, dA 
mažai pačių bėga nuo netikusių, 
girtuoklių vyrų. Mat daugeliui 
dar vis rodosi, kad jeigu kunigas 
suvienčiavojo, tai vyras gali net 
mušti. Bet laike . vienčiavojimo 
juk vyras priesiekė godoti ir mylė
ti savo pačią. Jeigu jis laužo pri- 
siegą, tai kokią tiesą turi reikalau
ti, kad moteris to nedarytų?

Kad mažiau butų pabėgimų 
čių, merginos, kol ištekės, turi 
rai pažinti savo ateinantį vyrą, 
tirt jo būdą ir tik kada viskas pa
tinka, tik tąsyk už jo tekėti. Tą
syk ne tik rečiau reiks moterims 
apleisti vyrus, bet ir šeimynose 
bus mažiau papiktinimų, vaikai 
mažiau namieje matys piktų papik
tinančių paveikslų. Jeigu jau reik
tų kada skirtiesi su vyru, tai ir tą
syk nėra reikalo bėgti nuo vyro,bet 
skriaudžiama moteris gali pareika
lauti prigulinčių sau tiesų. Sūdai 
juk užstoja už skriaudžiamą mote
rį ir ją paliuosuoja nuo netikusio 
vyro. | sūdą todėl su reikalavimu 
perskyrimo nuo netikusio vyro rei
kia kreiptiesi, o tąsyk niekšas vy
ras ne galės per laikraščius pajieš- 
koti jį apleidusios moteries.

M. Lietuvė.

gaut tiek darbininkų, kiek reika
lauja: parsitraukė daug darbininkų 
iš Kansas City. įstojimas į uniją 
kaštuoja tik 1.50; priima kiekvieną 
norinti pristoti. Todėl čia galėtų 
atvažiuoti daugiau lietuvių. Gir
dėjau, jog Chicagoj yra daug mu
sų brolių neturinčių darbo, užgi
mus štraikams, tūli eina seabsauti. 
Ar ne geriau būt neturintiems dar
bo Čia atvažiuoti? Darbą greitai 
gautų.

Daugelis lietuvių kitur skundžia
si, kad ne gali gaut namų pasisam
dyti. čia ne reikia teip daug kęs
ti, kadangi čia beveik kiekviena 
šeimyna turi savo namą. Lotai. 
Čia dar pigus: galima gauti už 
$125. Kompanija pristatė namų 
ant išmokesčio; reikia užmokėti tik 
25 dol. už liotą ir 25 dol. už lentas; 
toliau išmoka dalimis teip, kad į 
porą metų kiekvienas gali turėti 
savo locną namelį. Kitoj miesto 
dalyj lietuviai turi pasistatę namus 
ant miesto žemės; moka už žemę 
po 5 dol. ant metų.

Yra čia daug jaunų vaikinų, no
rinčių apsivesti. Kiekviena lietu
vaitė greičiau negu kur kitur gautų 
vyrą. Tūli buvo išvažiavę net į 
kitus miestus jii škoti merginų. 1x4, 
sugrįžo, nieko ne radę. Geriau
siai butų, kad Čia kuo daugiausiai 
merginų atvažiuotų. Jeigu vaiki
nas katrai ne patiktų,tai darbą len
gvai gautų, kadangi darbų yra pa
kaktinai; darbai geresni negu kur 
nors kitur.

Laikas butų oinahiečiams pasi
rodyti ir su tautiškais darbais; 
sunku vienog ką padaryti', kadangi 
daugumas visai ne supranta naudos 
tautiškų darbų. Jeigu kalbini už
sirašyti laikraštį, tai sako, kad 
laikraščiai uždėti ant biznio išleis- 
tojų; jeigu Šaukia kas mitingą, tai 
atsako, kad mitingai daromi saliu- 
nininkų ant jiadidinimo jų pelno. 
Ant pakėlimo musų miesto lietu
vių reikia daugiau tautiškų darbi
ninkų, o jų pas mus trūksta labiau
siai.

Neseniai atsilankė į musų mies
tą kun. Mašiotas iš St. Louis ap
rūpinti mus dvasiškais 
Pasakė 3 pamokslus ir 
biausia, juose nekeikė, 
nėjo laikraščių, bet mokino ir ge- 

1 ro: ragino prie tautiškų darbų, kal
bino lietuvius atsiskirti nuo lenkų, 
kadangi lenkai vien išnau
doja visur lietuvius. Pamokslai 
kun. Mašioto ne patiko vien lenk- 

‘ beriliams, kurių yra čia pusėtinas 
' skaitlius; lietuviams jie patiko, ka

dangi juose buvo geri pamoki- 
aimai. Tegul tik iš tų pamokslų

■ musų broliai naudojasi.
Parapi jonas.

reikalais, 
kas ista- 
neužkabi-

Atsirado ir tarpe kunigų ypatos su 
šviesesnėms pažiūroms; kun. Sut- 
kaitis gėdino savo sandraugos už 
šmeižimą ir niekinimą S. L. A. 
sąnarių; rodijo dirbti visiems iš 
vien ant tėvynės labo ,ir brolių 
apšvietimo, nepaisant ant asabiš- 
kų nuomonių ir pažiūrų. ■ Bet gra
žus patarimas nerado tarp© kuni
gų prijautimo; čia persvėrė svai
gulys proto! . į

Pradedant antrą sesiją; pribuvo 
iš Wilkes Barre, Pa. Šerifas ir trįs 
pasiuntiniai nuo S. L. A., norėda
mi paduoti S. L. R." K. išlygas su
sitaikymui, bet jie netapo į svetai
nę įleisti, išskyrus šcrjfą, kuris 
pagal tiesas, iššaukė apskųstųjų 
vardus, ir prisakė stoti į sūdą 
(XVIII seimas S.L, A. Brooklyne, 
N. Y. nutarė atjieŠkoti savo turtą, 
jr užginti S. L. R. K. vartoti žy- 
mę-pecėtj, teipgi dengtisį S. L. A. 
čarteriu).

Apleidus 
mai ant S. 
sidaugino. 
du galima butų S. L. Al| užslėgti 
tapo ilgai svarstytas. — Tapo nu
tarta visas kun. Žilinsko t pažiūras, 
kad S. L. A. sanariai turėtų lygias 
tysas, iŠnaikyti iš panfĮto, vi- 
4sur, kur tik galima, užstoti tiems 
bedieviams S. L. A. jsananams 
kelius ir dėl didesnės kųpkun-nci- 
jos, seimą ateinančiuost metuose 
atlikti Shenandoah, Pa 
buvo tariamas daryti licrantone, 
Pa.) • «

27 d. gegužio turėjoi atsibūti 
koncertas ir prakalbos, i Žmonių 
buvo prisirinkę pažiūrėti iš visų 
apielinkių. Jau buvo dešimta va
landa. Kun. Šedvydis užėjo ant J 
scenos ir šiaip pratarė į]|usirinku- 
sius. „Ant seimo mes Rengėmės 
daryti gero, kiek tik galėįome, bet 
jeigu kas atsitiko blogį), tai yra 
kaltė kuopų, kad į seimą siunčia 
žmonis be jokios nuovokos ir su
pratimo” (Kuopų Čįa [negalima 
kaltinti, kadangi ant sęįmo S. L. 
R. K. j>aprastai važinėji kiekvie
ną metą kiekvienas kunigas, veža
si jie savo zakristijoną,j!vargamis- 
trą ir duobkasį ir šie žrųbnes, nors 
ir turėtų gerus mieriust negali jų 
išreikšti; jie, nenorėdami prastoti 
vietos, turi būti aklais kunigų įran
kiais.

Ant galo kun. Šedvydis apreiš
kė, jog kalbėtojų nebus,;, nes, gir
di, „dvasia Šventa” atnešė kun. 
Miluką, kuris viską suardė”. Su
sirinkę pradėjo ploti danais, tarsi 
nbrėdami kun. šedv.vdžiui pade- ' . , I Įkavoti už ištartą tiesos 1 žodį. Su 
šiuom paaibaigė seimas ir visa iš
kilmė (?), bet atmintis ’pas lietu
vius ilgai pasiliks.

lerifui seimą, keiks- 
L. A. dvigubai pa- 

Klausymas, kokiu bu-

(Seimas

S...s.

skriaudžiami ne

Gaisrai.
New York. Sudegė čia 

pn. 347 E. 115 str. Ugnyje pra
žuvo 4 italijonai. Kaip pasirodė, 
gaisras užgimė nuo padegimo, ka
dangi mediniai trepai buvo kerosi- 
nu aplieti; padegti turėjo italijonų 
priešai.

namai

Redakcijos atsakymai.
Dr. Šv. Kazimiero. Tas rašo 

anonymiškus apšmeižimus ir iš- 
niekinmus.kas pats jaučiasi neturįs 
pamato, todėl bijodamas atsaky
mo, slepia savo vardą ir ypatą. 
Anonymiški apšmeižėjai, ar jie su 
praskustoms, ar su neskustoms 
galvoms— yra pašlemėkai, o su 
tokiais nieks polemikų neužveda 
ant tokių apšmeižimų išmintingas 
žmogus nepaiso.

pa-
ge- 
iš-

Iš So. Omaha, Nebr.
Čianykščių piovinyčių kompa

nija pakėlė ant 10% algas 9000 
darbininkų:dabar gauna jie po 19c. 
už darbo valandą. Darbai eina 
čia labai gerai, darbininkai dirba 
po 10—15 vai. ant dienos. Darbą 
ne sunku gauti ir iš kitur pribuvu
siam. Dabar prasidėjo darbai ant 
farmų, tai farmeriai kviečia darbi
ninkus važiuoti iš Čia. Kadan
gi dabar daugelis darbinin
kų išvažinėjo ant farmų, 
tai piovinyčių kompanija ne gali

Iš Plttston, Pa.
26 ir 27 d. gegužio musų mieste 

atsibuvo seimas Sus. Liet. Kymo 
Kat. kuris atkreipė atidą daugelio 
šios apielinkės lietuvių. Seimas 
yra seimu, kokis jis nebūtų, bet 
pasielgimas seimo ir S. L. R. K. 
vadovų vertas yra apgailėjimo, da
rantis musų tautai gėdą. Jeigu 
musų kunigams nepakako keiks
mų ir piktžodžiavimų ant nepatin
kančių ypatų per šio metinį seimą, 
tai reikia tikėtis, jog nepakaks 
ateityje. Per visą laiką ant seimo 
nebuvo kitos Halinis kaip tik apie 
bedievius, šliuptarnius, ir jų bjau
rumą, kunigas Pautienius, S. L. 
R. K. prezidentas, atidarydamas 
seimą, pirmiausiai pradėjo pasako
ti apie „veršius”, kuriuos kun. 
Žilinskas norėjo paversti,} žmonis 
(kas kitus niekina ir pravardžiuoja, 
tas stovi žemiau už veršį. Rd.) 
ir sulyginti su gerais katalikais, 
bet šis kun. Žil. darbas“.pasirodė 
vėltu. Per XVI seimą, girdi ku
nigai apsaugojo S. L. R. K. nuo 
bedievių ir tokiu budu geri katali
kai tapo apsaugoti nuo pražuvimo. 
Užbaigus kun. Pautieniui kalbą, 
tolesnis seimo trūkis atsibuvo prie 
uždarytų durų: mat musų vadovai 
bijojo, kad svetimi žmonės, nepri
gulinti prie S. L. R. K. neišgirstų 
jų gražių kalbų tinkančių geriau 
karčemoj negu ant seimo. Šią
dien visas seimo rezultatas išeina į 
aikštę,v iš kurio pasirodo, jog visgi 
apart barnių ir koliojimų musų ku
nigai nieko geresnio nemokėjo nu
veikti. Reikia pripažinti, jog mu
sų kunigai nekartą turi gerus no
rus ir gražias mintis, liet tos min
tys nesiduoda įkūnyti per apsvai
gimą proto. Tas atsitiko ir ant 
pastaro S. L. R. K. seimo.

Prieš atidarymą seimo į svetainę 
tapo atgabenta devynios skrynios 
alaus (216 bonkų), ir dvyliką bon- 
kų „Hunter’io” degtinės, na ir 
šios Dievo dovanos užteko iki pu
siau antros sesijos; kiek dar toliau 
tapo išragauta, bevilginant džiu- 
stančius nuo rėksmo liežuvius,sun
ku sužinoti, kadangi,kaip minėjau, 
seimas atsibuvo prie uždarytų du
rų. Vienas iš svietiškų delegatų 
davė inešimą, idant laike sesijos 
vilgymas liežuvių pasiliautų,- arba 
nors ant trečdalio sumažėtų, užką 
gavo nuo diduomenės papeikimą. 
„Tegul tas negeria, kas neturi pi
nigų”,' buvo atsakymas. „Kas 
drysta kritikuoti kunigų darbus, 
toks pasistato savę žemiau už kiau
lę” (o argi tokius principus bepla
unanti stovi už ją augščiau? Rd.), 
pasakė vienas iš kunigų delegatų.

Iš Lawrene. |IasH.
Ant pašventinimo bažnyčios, ro

dosi, čia buvo užkviesti’ tik dievo
tieji©, tautiečių nieks ne kvietė,ap
leido ir Lietuvos Sūnų Dr-tę, ka
dangi jos vardas vien tiąutiŠkas, ne 
šventas, todėl ją apšauki už bedie
višką, nors tūli jos sanaįrai yra pir
mutiniais parapijos įtyųrtojais ir 
dabar davė po kelioliką doliarių. 
Lietuviai tikėjosi ant parengto ba
liaus išgirsti prakalbas, jbet jų ne
buvo,kadangi baliaus rengėjai, ma
tyt jas laiko už nereikalĮngus.

Statymo bažnyčios Čia nieks ne
stabdė. Jeigu buvd kalbėta, kad 
bažnyčia turi prigulėti parapijai, o 
ne vyskupui, tai to geid# ne bedie
viai, bet geriausi parapijonai; išsi
žadėjo savo vilčių jie v^en tąsyk, 
kada juos pertikrino, bu 
bažnyčios vyskupas ne

Užpereitame ‘‘Lietuvos 
rvi Vva/mi rl • ■ tr A i ini! .

skęsta savo atžagariose nuomonė- 

sė.
Dabar didžiausi musų norai yra: 

sulaukti kunigą »u lietuviška dva
sia (iŠ kur gi tokius imti? Tokių 
Amerikoj labai mažai; o jeigu ir 
atsiranda toki, tai jie visokių atža
garių fanatikų niekinami, turi ty
lėti. Rd.), kuris ne butų lietuvis 
vien ii kilmės ir vardo, bet kad to
kiu pasirodytų savo darbais. Su 
tokiu dvasišku vadovu mes daug 
galėtume nuveikti ir žymiai pasi
keltame, bet jeigu gausime kokį 
mažos doros fanatiką, kuris niekįs 
mokslą, šviesą ir musų tautystę, 
kuris staMys musų tautiškus dar
bus, kaip tai daro daugumas lietu
viškų kunigų Amerikoj, tai sulauk
sime daug vargo ir sunku mums 
bus pasikelti; fanatikas kunigas 
gali terp mus pasėti dar didesnius 
nesutikimus ir vaidus, savitarpi
nius nesikentimus. Ir dabar juk 
terp mus yra gana atžagariai su
prantančių tikėjimą ir dorą; jeigu 
kuuigas ne naikys tų atžagarių 
nuomonių, mažai suprantanti žmo
nelės dar labiau jose paskęs ir iš 
to gero nebus. Antai po bažny
čios pašventinimo daugelis atža- 
gariaiDievo garbę suprantančių, iŠ 
džiaugsmo, girtuokliavo per pen
kias dienas. Kitas, apsvaiginęs 
protą alum, nusiviliojo į girią jau
ną merginą, ką tik iš tėvynės atke
liavusią, bet pasinaudoti nepasise- i 
kė, kadangi mergina, supratusi, 
ko niekšas geidžia, pradėjo Šauk
ti, bėgdama namo.

1, 2 ir 3 dieną berželio miestas 
Lawrence apvaikščiojo 50 metines 
sukaktuves nuo savo užsidėjimo. i 

! Iškilmės** dalyvavo ir Čianykštė Į 
lietuviška ,šv. Laurino Dr-tė; iš. 
viso apvaikščiojimę dalyvavo 25 j 
tautos, o iš jų geriausiai pasirodė i 
vokiečiai, perstatydami už savo į 
idealą: teisybę, lygybę • lyčių, mu
ziką ir tautiškas dainas. Parodoj j 
marŠavo lygiai vyrai, merginos, j 
moterys ir vaikai: seniai ir vaikai 
ženge drauge prie tobulystės. Lie
tuviai pasirodė ne teip kaip žmo
nės norėjo ir tas atsitiko tik pe*" 
atžagarų jų supratimą. Sv. Lau
rino Dr-tė, vietoj pasirodyti su 
tautiška vėlava ir iirgvaikiu, pa-' 
sirodė su abrozdu Šv. Laurino. I 
Net airių kunigas juos barė, kad Į 
savo tautiškos vėlavos neturi. 
Nors čia ne kartą buvo laikytos 
prakalbos, ant kurių buvo aiški
nami visokį tautiški dalykai, bet 
aiškinimai tie atšoka, kaip žirniai 
beriami ant sienos, nuo galvų mu- 

i sų brolių atžagariai suprantančių 
savo pareigas kaipo lietuviai. Ką 
gi padaryti su tais atžagarių nuo
monių musų broliais? Jų nuomo
nes galėtų pataisyti tik geras tik
ras tautietis kunigas, kurio vien 
klauso tie atžagareiviai. Klausy- 

. mas tik ar gausime tokį kunigą, 

. kuriam rūpėtų protiškas pakėlimas 

. musų brolių. Tokių kunigų Ame- 

. rikoj yra juk labai mažai.
> Karabelninkas.

id tokios 
rentįs.
i” nume

ryje korespondencijoje iŠ musų 
miesto, jos autorius išreiškė norą 
žinoti, ar ČianyksČiai lietuviai pa
sikels pribuvus kunįgui? Juk 
jiems dievotumo ir dabir netruko: 
man čia ne vienoj vietoj pasitaikė 
matyti maldaknįgę ir stiklą alaus 
su ražančium apviniotus. Redak
cija teisingai pridūrė patėmyjimą, 
kad ant pakėlimo lietusių visi tu
rime dirbti, liet klydo sakydama, 
kad porą metų atgal Lorenco lie
tuviai stovėjo augščiau! Lawren- 
ce lietuviai niekad ne stovėjo 
augščiau negu stovi dabar, niekad 
čia ne buvo tiek sumanesnių lietu
vių, kiek jų yra dabar. Nors mes 
ne aukavome ir ne labai prisideda
me su aukoms, bet ųamieje va
rome propagandą.' Jeigu 
skaitlius geresniųjų Ae pasidau
gino teip, kaip galimą geisti, tai 
labiausiai todėl, kadi, viens kitą 
gazdina, jog knygos yrja Dievo žu- 
dystė ir tt. Jeigu pirma ant tau
tiškų reikalų plaukdavo daugiau 
aukų, tai todėl, kad joi buvo ren
kamos arba ant bažnyčios, ant mi
šių ir tt. (jeigu aukos butų rinktos 
su prigavyste, juk aukautojai butų 
protestavę prieš jų apvertimą ant 
ko kito. Protestų vienog nebuvo. 
Rinkti aukas, nors ant geriausių 
mierių, su prigavyste į ne galima. 
Rd.) Kas šiądien duoda, tai žino 
ant ko duoda ir duoda,šu geru no
ru. J

Pereitą žiemą turėjpme mokyk
lą ir šiaip visokias lekcijas. Tas 
mus pakėlė ir padarė* vertesniais, 
negu buvome pirma, j Didžiausios 
kliūtys, sulaikančios musų kilimą, 
yra: maži uždarbiai, girtuokliavi
mai ir atžagarios nuomonės. Pas
kutinius sunku prie knygos pri
traukti, per tai jie liekasi aklais,

IšScranton, Pa.
Čia yra diktokas skaitlius 

lietuvių: kaip jie patys skaito, bus 
apie 3000 suviršum su aplinkinėms 
dalimis miesto. IŠ tokio didelio 
skaitliaus lietuvių, labai maža da
lis yra suprantančių ir atjaučiančių 
padėjimą savo nuvargintas tautos. 
Jie išsiskirstę į kelias partijas: yra 
partija girtuoklių Šalaputrų, ką 
varvina per dienų dienas karčia- 
moj, užkabinę nošis ant baroisvar- 
biausi jų užsiėmimai Vra gėrymas, 
muštynės, paleistuvystės,bei kazy- 
ros.

Partija mergininkų. Jos sąna
riai, pamatę mergą,nors ir įlenkiąs 
mylės, seka paskui, jiems nėra ka
da mislyti apie tautos labą bei ge
rovę.

Partija ne prigulinčių nė prie 
Dievo, nė prie velnio; šitos parti
jos sanariai teiposgi ištvirkę, do
riškai nupuolę, žino tiktai bleviz- 
guoti, jeigu kartais ir skaito kokią 
knygelę arba laikraštį,tai mažai su
pranta: keikia, niekina geriausius 
tautiškus užmanymus, o labiausiai 
neapkenčia socializmo.

Partija laisvamanių ir socialistų 
susideda iŠ netoli poros desetkų y- 
patų apšviestų, dorų ir blaivių tė
vynainių, kurie supranta padėjimą 
savo nuvargintos tautos, ir, kiek 
galėdami,aukauja savo paskutinius 
centus ant labo .tautos, darbuojasi 
ant lietuviškos dirvos. Jie paren
gia prakalbas, susirinkimus, jie 
parengia koncertus bei teatrališkus 
perstatymus. Jie šelpia svarbiau
sius tautos reikalus. Užtai jiems 
priguli didžiausia garbė.

,Scrantone yra vienas senelis, gal 
terp Amerikos lietuvių seniausias, 
Jonas Dilbaitis, atvažiavęs iŠ Lie
tuvos į Ameriką trisdešimts metų 
atgal, turėdams 70 metų ir da, sa
kosi, buvęs geru darbininku, dabar 
turi 101 metus, o da yra sveikas ir 
drūtas, dirba apie namus: kelia 5 
vai.,vakare eina gulti 9 vai., valgo 
ir geria kaip ir jaunas. Matyt bu
tą jo smarkaus ir drūto vyro. Kny
goj Amerikos lietuvių paduota, kad 
Juozas Dilbaitis seniausias lietuvis 
Scrantone. Č ia yra klaida, nes 
ne Juozas, bet Jonas Dilbaitis; 
Juozas Dilbaitis turi vos 20 metų.

J. Petrikis.

Js Thomas, W. Va.
Lietuvių yra čia pusėtinas bure * 

lis: apsivedusių yra 55 šeimynos, 
o pavienių bus keturissyk tiek. 
Yra čia ir pašelpinė Draugystė Šv. 
Jono Krikštytojo; sąnarių turi 150. 
Kitokių organizacijų nėra, o apie 
tautiškas nėra nė ką 
niekam čia ne rupi tautiški darbai;' ■' 
išėmus kelių, nėra čia sumanesnių 
lietuvių. Apart lankymo saliunų, 
mažai kuom užsiima či J, 
čiai lietuviai; kartais lietuviškai su 
kumščia viens kitam sudrožta, tai 
ir visi jų lietuviški darbai. Jeigu 
kalbini prie aukų ant sušelj>imo 
musų kankintinių, ištremtų iš tė
vynės už platinimą lietuviškų raš
tų, arba musų moksląeivių, besi
mokinančių augščiausių mokslų ir 
dėl stokos ištekliaus negalinčių jų į 
pabaigti, arba ant kitokių tautiškų 
reikalų, tai ne randi pritarėjų terp 
čianykščių lietuvių, jie nežino, kas 
yra kankintiniai (kankintiniai yra 
tie, kurie už besistengimą apšvies
ti brolius lietuvius tėvynėj likosi 
maskoliškų valdžių išvežti iš tėvy
nės į Siberiją arba j tolimus Mas
kolijos kraštus ir ten, negalėdami 
ant duonos uždirbti, kadangi val
džios aprubežiavo jiems gavima 
darbo, didelį vargą kenčia. Rd.), 
o kas musų moksląeiviai (moksla- 
eiviais yra gabus jauni lietuviai 
besimokinanti augščiausių mokslų 

j Europoj ir Amerikoj, iš kurių, ka- 
j da pabaigs mokslą, lietuvystė ne 
mažą naudą turės. Kadangi jie 
neturtingi, tai be visuomenės pa- 
gelbos negali baigti mokslo, 

: vargsta besimokindami, žudo svei* 
į katą. Jų Šelpimu užsiima Chica- 
coj susitvėrusi „Aušros Dr-te”.

i Rd. J
Pereitą sanvaitę geresni ČianykŠ* 

i čiai lietuviai susirinko ir pakalbėję 
! apie svarbesnius musų reikalus, 
' nutarė paaukauti po keletą centų 
ant musų tautiškų reikalų, kaip 

Į antai ant kankintinių, moksląeivių 
ir ant nupirkimo Rambynkalnio. 
Ant to sudėjom© 5 dol. < vardai 
aukautojų ir jų aukos pagarsintos 
pereitame „Lietuvos” numeryj. 

į Rd.) Pinigus tuos daliname se- 
į kančiai: $1.50 paskiriame ant nau- 
i dos moksląeivių, $1.50 kankmti- 
mams, $1.75 ant nupirkimo Ram
bynkalnio ir 25c. ViŠtaliui.

Krivų Krivaitis.
Dar apie aukas Shenando- 
rio muzikantų suriktas.
Balandžio mėnesyj buvo parašy

ta registruota gromata pasShenan- 
dorio muzikantus, kad jie atliku
sius nuo visų kaštų pinigus/ pagal 
jų pačių rokundą su viršum 500- 
dol., atiduotų ant naudos kankin
tinių ir moksląeivių, kad juos per
siųstų kankintinių komitetui 
„Aušros” Dr-tei. Tą muzikantai 
turėjo padaryti iki 15 d. gegužio. 
Taigi ant užbaigimo rokundų ir 
galutino iŠsiteisinimo muzikantai 
papaktinai turėjo laiko, bet neįs
tengė aukautojų reikalavimų išpil
dyti. Kaip muzikantai daro, tas 
juk išrodo ant prisisavinimo sveti
mų, ne jiems paskirtų pinigų, o 
už tokį darbą juk Amerikos krimi- 
naliŠki sūdai baudžia tą darančius. 
Tokį darbą paprastoj kalboj vadi
na prigaudinėjimu, o ant tą daran
čių yra gana didelės ir sunkios 
bausmės kriminališkuose kodek
suose visų civilizuotų kraštų, tai
pogi ir tokiame kodekse Suvieny
tų Valstijų. Laukėme, gal ant 
Susivienyjimo seimo Brooklyne 
tūli muzikantai arba atgabęs pini
gus, arba bent bandys teisintiesi, 
bet ir tame apsirikome: kalti mat 
užuodžia, kur jiems dvokia ir mu
zikantai lenkėsi, kad su aukauto
jais nesusitikti. Toks berankio 
dievotumas, kuris, reikalaudamas 
žmonių aukų, Brooklyne, atsiklau
pęs, mušėsi į krutinę, prislėgda
mas, kad sudėti pinigai bus ap
versti tik ant to, ant ko jie sudėti. 
-— Kada žmonės aukas sudėjo, jau 
dievotasis nė ne mislija apversti 
juos, ant ko aukautojai juos sudė
jo ir ant ko nori, kak butų apver
sti. Čia, turbut, be sūdo ne ap- 
seis, nes aukautojai ne gali ne ver
tiems savo pinigus dovanoti.

J. Naujokas.

Pataisymas.
Aprašyme (Seimo ?)patilpusiame 

„Lietuvoj”, patilpo kelios klaidos. 
Matyt p. Svetis yra svetimu, todėl 
nežino gerai visko. Antras seimo 
sekretorius buvo ne Šumskis bet 
Sunskis. P. A. Mileris buvo pa
siuntiniu su papuoštu Vytauto pa* 
veikslu, dovanotu ne Lietuvos Sū
nų Dr-tės, bet D. L. K. Vytauto 
iš. South Brooklyno. Koncerto 
vedėju buvo p. Ereminas; teatro 
reziseriu gi p. V. Karalius. Pa
veikslai buvo ne tik D. L. K. Vy
tauto, bet teiposgi Žrrgvaikio.Dr. 
Kudirkos, Daumanto (ar ne Dau
kanto? Rd.), nuteplioti (gal nu
piešti? Rd.) lietuvio Juozo Domi
no, turinčio vos 22 metu, bet 
augštai išsilavinusio tepliorystoj 
Europoj; jis pietinėj Afrikoj, o da
bar Amerikoj iš tepliorystos duoną 
pelno, lis yra vienas iŠ tų, ką 
kreipėsi į seimą, prašydamas kaštų 
ant mokinimosi tepliorystos (kaip 
tą suprasti? Jeigu augštai išsila
vinęs, tai mokintiesi nereikalauja^ 
Jeigu gi neišsilavinęs ir norėtu 
lavintiesi, o turi kokius nuopelnusek nori. Kad 

pabėgtų, laiko
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prieš lietuvystę ir gabunją, tai jis 
turi tiesą kreiptiesi prie 
Dr-tės. Gaila vien, kad 
nkoj užsimanė lavintiesi. 
dęjlė stovi augščiau. Rd.) 
Įtina" laisvės ir revoliucijos nutep- 
liuori teiposgi Domino, 
didvyrių paveikslai bū ro parga
benti iš Chicagos. Ant seimo da
lyvavo ir vietinė Šv. <azimiero 
Dr-tė.

„Aušros” 
jis Ame- 
Europoj 
Paveik-

Amerikos

J. Ni ujokas.

Isz visnr
g Vienas Anglijos žyd; is didžtur

tis atsišaukė į r Portugali i 
atmanydamas, portugališkose val
dybose Afrikoj parengti 
kolioniją. Jis pažada į

os randą.,

žydišką 
- Portuga

lišką valdybą Mozambiųi te perkel
ti 50000 žydiškų šeimyną arba apie 
pusę milijono žydų, jei, pi .Portu
galijos randas duos reiki .lingą že- 

pietinėj 
os žydiš-

mę. Porą metų atga
Amerikoj, buvo pareng i

rašo barono Hirsho žemės plotų. 
Kolionijos tos vienog i liro, 
jų perkelti žydai išsiskirstė. Jeigu 
uždėti žydiškas kolionijss Argen
tinoj ne pasisekė, ne g: Įima pra
našauti pasisekimo Mo :ambique, 
kur klimatas daug ne 
negu Argentinoj.

ant

■ sveikesnis

|| Maskoliškas randa* 
priimti aukas surinktas 
ant naudos KiŠinevo žyt ų; teipos
gi apreiškė. jog nepriims 
mų ir protestų svetimų ‘ 
Italuose žydų skerdynit,, 
tas yra viduriniu reikah 
jos, o į tokius reikalus 
pašalinė viešpatystė neturi tiesos 
kištis, kaip Maskolija 
panašius atsitikimus 
Jeigu Amerikai 
į jos portus atkanka dau 
koliŠkų žydų, gali jų neįsileisti, 
gali apsunkinti maskol 
ateivystę. tas Amerikos, 
kolijos reikalas.

atsisakė
Amerikoj

perstaty- 
randų rei- 
, kadangi 
Maskoli- 
nė jokia

nesikiša į 
Amerikoj, 

nepa inka, kad 
i jiau mas-

>liŠkų žydų 
, o ne Mąs

H Užlaikymas kariumenė’s ir ka
riškos laivynės daugiaus ai kaštuo
ja Anglijai: ji ant to ii duoda ant 
šių metų 2124700000 markių, nors 
negali priskaityti prie turinčių drū
tas kariškas pajiegas; antrą vietą 
užima dar silpnesnės an t to lauko 
Suvienytos Valstijos 
Amerikos: joms užlaiky
tų pajiegų (žemės kaiiumenės ir 
kariškos laivynės) Šįmet kaštuos 
1482600000 markių;

i 408800000 m k., Italijai 
Į mk., Japonijai 20850000) mk.

Šiaurinės 
nas kariš-

Maskolijai
252800000

II Anglijos parlamen uis atmetė 
kolionijų ministerio Chnmberlaino 
užmanymą pakelti muiti is ant ta- 
vorų atgabenamų į Angliją ir jos 
kolionijas iš kitų kraštų, 
tinti muitus nuo Angli 
gabenamų į jos kolionijs s ir iŠ ko
lionijų į Angliją. Kla isymas, ar 
po tokiam nepasisekimui Cham- 
berlain palaikys urėdą, su visu 
pasitrauks, iki šiol dar 
Prieš C^amberiaino už m anymą bal 
savo net kiti angliški r linisteria).

o numa- 
os tavorų

neišrištas.

i Ant prigulinčių An| (lijai salų 
Fidži, Australijoj, gyventojai čia
buviai provincijos Namasi perėjo 
iš protestoniško į katalikišką tikė
jimą. Misijos minyŠko*, 
tikėjimiško fanatizmo, 
katalikų atėmė 238 B 
daug maldaknygių ir jas iškilmin
gai sudegino. Tas pasėjo 
piktumą terp protestoi ų, 
miayškų darbas gali pa| gimdyti ti- 
kėjimišką karę terp čiak uvių Fidži 
salų. Mat ir darant ką 
ant Dievo garbės, reikia 
svarstyti,kokius vaisius 
darbas.

, apimtos 
įuo naujų

I blijas ir

didelį 
todėl

nors neva 
visada ap- 
šduos toks

ii Gnezne, Poznaniau > provinci
joj, prasidėjo prova 24 
nazistų, apskųstų už 
P3$laptos organizacijos. 
Prūsuose randas kovoja 
ir Maskolijoj, su vaikais 
vis gakma buvo dar | 
Prūsų rąndas protiškai i isgi augš- 
čian stovi už maskoliškąjį, 
rodo vienog, kad abudu 
to paties laipsnio. j -

enkų gim- 
sutvėrimą 

Mat ir 
teip kaip 

, o iki šiol
i ikėti, kad

Pasi
stovi ant

II Vindobonoj, važiuojant Au- 
stijos ciecoriui ulyčia, ant 
puolė su lazda koksai vyriškis, bet 
vežėjas suplakė arklius, 
kirto kelis kartus užpuo 
vežė ciecorių^ UžpuoLl 
suareštuotas. Pasirodė, kad tai 
yr» beprotis,kuriam rodi įsi, kad jis 
yra Dievo sūnūs ir turį» svarbią 
žinią Austrijos ciecoriui

jo u±-

, su botagu
* ikui irpra- 
ikas likosi

pranešti.

H Vokiškose valdybei. . 
k*nnės Afrikos, aplinki lėse Kect- 
’Mrstoop, užtiko deimantus. 
Deimantų Čia esą dar d: tugiau ne- 

turtingiausiose iš iki

se pietva-

. T , _ _ _ __ fiol ifaąu* 
dojamų deimantų kastynėseKim- 
berley, angliškose pietti ės Afrikos 

vokiškose 
, todėl ir 
Kimberley

beriey, angliškose pietfri 
vaĮdybose. Deimantai 
valdybose esą gražesn 
brangesni negu iškasti 
^tynėse. |

R Šlezijos vyskupas.

tus, katalikams drausti skaityti so- 
ciališkus ir lenkiškus tautiškus 
laikraščius. Mat dvasiškoji val
džia visur kiša nagus ne į savo 
puodą: vietoj daboti tikėjimo, varo 
su bažnyčios pagelba politišką agi
taciją.

II Mieste Gnezne pasibaigė pro- 
va lenkų gimnazistų, apskųstų už 
sutvėrimą paslaptos lenkiškos or
ganizacijos. Vadovai orga
nizacijos _ likosi nuspręs
ti ant pusės metų kalėjimo; 
du kitu nusprendė ant 3 sanvaiČių, 
vieną ant 2 sanvaiČių, o 11 ant 
nos sanvaitės iki vienai dienai 
Įėjimo.

vie-
ka-

II Baisus taifūnas (sūkurys) 
lankė prancūziškos valdybos 
chinchinos miestus Hanoi, Namdih 
ir Thaibink. Daug Čiabuvių pra' 
žuvo, o keliolikas europiečių liko
si sužeistų. Terp Hanoi ir Nam
dih sūkurys apvertė kelis bėgančius 
geležinkelio trukius.

at- 
Ko-

II Mieste Glasgow, Škotijoj, 
degtinės varinyčioj užgimė ugnis. 
Degtinės pripiltos statinės explio- 
davo ir sugriovė kaimynystoj sto
vintį malūną, kurio sienos už
mušė: 4 vyrus, 3 vaikus ir 1 mote
riškę; prie to ir daug kitų ypatų 
likosi sužeistų.

|| Kijeve likosi suareštuota už 
politišką ^ukalbį žydelka akušerė 
Frumkin. Kada ją atvedė 
žandarų viršininką, jenerolą 
vickyj, ji išsitraukė paslėptą 
bužtuose peilį ir norėjo
nerolą nudurti, bet vien nepavo
jingai jį sužeidė į kaklą.

pas 
No- 
dra- 

je-

II Į Sofiją, Bulgarijos sostapilę, 
atėjo žinia, buk turkiški bašibuzu- 
kai - užpuolė ant kaimo Enidge, 
Macedonijoj, turinčio 500 gyvento
jų, išplėšė žmonių turtus, triobas 
išdegino. Iš gyventojų išliko 
vos 200 žmonių, 300 paskerdė ba- 
šibuzukai.

II Pietinėj Afrikoj, buvusiose 
būrų republikose tik baltveidžiai 
anglijonai turi pilnas ukėsystės tie
sas, parvuoti tokių tiesų neturi; 
kitų kraštų pavaldiniai, nors butų 
baltveidžiai, ne turi balsavimo tie
sų prie rinkimų.

II Laike paskutinės karės japo- 
niečių paveržtas nuo Chinų kariš
kas laivas“Soko” paskendo prie 
Japonijos krantų laike siautusios 
čia smarkios sniego darganos. 
19 buvusių ant jo jurininkų prigėrė 
arba sušalo.

II Maskoliškas karės ministeris, 
jenerolas Kuropatkin, iškeliavo į 
Japoniją. Matyt nesutikimai terp 
Maskolijos ir Japonijos ne teip di
deli, jeigu maskoliškas ministeris 
drysta ten keliauti.

II Mieste Rostove ant Doho, 
belipant pasažierams garlaivio 
,,Moskva” ant kranto, sugriuvo 
išlipimo tiltas ir žmonės nupuolė į 
jūres; daug jų prigėrė, nors tikro 
prigėrusių skaitliaus dar nežino.

|| Vokiškose valdybose Rytinės 
Afrikos rado aukso plotus: iš tonos 
žemės ištraukia vidutiniškai po 3 
uncijas aukso. Ant tų naujų auk
so laukų keliauja žmonės net iš 
Transvaaliaus.

|| Ekaterinoslaviuj,pietinėj Mas- 
kolijoj, darbininkai plieno dirbtu
vių paskyrė 2% nuo savo mėnesi
nio uždarbio ant naudos Kišinevo 
žydų, nukentėjusių laike paskuti
nių skerdynių.

II Mexike,aplinkinėse Acapulco, 
siautė 10 d. berželio iš pradžių jū
rių, o paskui žemės drebėjimai. 
Buvo žemės drebėjimai teiposgi 
aplinkinėse Mescala ir Tulancin- 
g°.

|| Chinų sostapilėj sudegė mui- 
tinyčia ir tikėjimo užveizdos na-' 
mas. Blėdį gaisro padarytą skaito 
ant kelių milijonų taelių; muitiny- 
čioj buvo pinįgų 4 milijonai tae
lių.

|| Gibraltaro porte, ant angliško 
kariško laivo „Good Hope”, ex- 
pliodavo garinis katilas. Explio- 
zijos vienas oficieras ir 6 jurinin
kai likosi sunkiai sužeisti.

|| Himalajų kalnuose, terp Indi- 
jų ir Nepaliaus, tigras sudraskė ir 
suėdė katalikišką misijonierių, 39 
metų kunigą Cosmos, paeinantį 
iš Austrijos.

li Prancūzijoj, aplinkinėse St. 
Etienne, 14 d. berželio siautė 
smarki audra su debesų praplišy- 
mais. Užtvinę vandens užliejo 
kelias aplinkines kastynes.

|| Chiniški jūrių plėšikai pagavo 
amerikonišką prekėją,keliaujantį iš 
Kantono į Heng-Hen ir už jo pa
leidimą reikalauja 9000 dol.

kardinolas 
ą į visus 

»vo diecezijos kunigus, prisaky- 
kovoti prieš lenk us, socialis-

II Berlyne atsirado mergaičių da
rinėtojas, kuris papiovė jau keletą 
mergaičių ir jas išdarinėjo. Žmog
žudžio iki šiol sugauti nepasisekė.

U Pereituose metuose Paryžiuj 
papiovė ant mėsos 30500 arklių. 
Matyt paryžionys ne niekina ark
lienos.

II Kanadoj, ant pusės jos ploto 
javai išrodo labai geri, ant trečda
lio vidutiniai, o ant vieno deŠimt- 
dalio prasti.

Nauji rasztai
PaalepeM vilko naaraa.rodo vilko 

uodega, lazleista Lietuviu 8o> 
cial-l>emokratu partijos. Lon
done. li>O3m. 7 puidap.

Šitoje mažoje knygutėj telpa 
kritika paskutinio maskoliško caro 
manifesto, išleisto dėl kaimiečių 
maištų pietinėj Maskolijoj. Tame 
manifeste caras stengiasi išreikšti 
meilę pavaldiniams, tėvynei, ypač 
gi neva kaimiečiams, kurių būvį 
buk caras nori pagerinti, bet jo 
darbą stabdo neramus maištininkai. 
Šitoje knygutėj autorius parodo 
visą melagingumą ir veidmainiavi
mą caro Mikalojaus, kuriam ištikro 
visai ne rupi būvis pavaldinių. Ca
ras pirmiausiai rūpinasi apie savo 
gerovę, su skriauda milijonų paval
dinių; myli jis dar savo tarnus, ru
jas menkiausios doriškos vertės u- 
rėdninkų, rūpinasi apie labą pralo- 
bėlių, bajorų, fabrikantų, pirklių, 
ir ant Šitų naudos išnaudoja darbi
ninkus ir kaimiečius. Apie laisvę 
tikėjimo, apie ką kalba savo mani
feste caras Mikalojus, Maskolijoj 
ne gal būt nė kalbos, kadangi visi 
tikėjimai ir išpažintojai ne staČiati- 
kiško tikėjimo yra skriaudžiami, 
naudą ir laisvę turi vien stačiati
kiai, arba geriau sakant, vien sta- 
Čiatikiški popai.

Tokiu budu aišku, kad paskuti
nis caro manifestas išduotas ne pa
garsinimui kokių nors svarbesnių 
reformų, turinčių pagerinti Masko
lijos gyventojų būvį, bet jis išduo
tas monyjimui žmonių akių, dar di
desniam jų supančiojimui, nors ir 
dabar jie teip netikusio caro val
džių supančioti, kad nė žingsnio 
pryšakin žengti ne gal, o visą kraš
tą išnaudoja ir spaudžia caras su 
rujoms savo tarnų. Manifestas 
tas išleistas iš baimės, monyjimui 
akių kaimiečių ir darbininkų, ku
rie nenori, kad juos dar ilgiau 
naudotų valdžios ir pralobėliai.

Pajleazkau *avo ezvogeriu, Adomo, 
Petro Ir Juozo Dvylio, Suvalkų gub^ 
Kalvarija* pav^ J anavo gm., kaimo 
Traklezkia, gyveno Stone Creeek, Conn. 
Ji* patys ar kas kita* teiksi* atsiszaukU 
ant szio adreeo:

Andrius Rukaztelia
Box 73, Plato*, Luoerne Oo., Pa.
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Pajieezkau savo brolio, Jurgio Sinke- 
viesiaus, Suvalkų fu b., Vilkaviszklo
pav., Gižu gmn kaimo Metiku 
pats ar kas kitas teiksis duoti tinę 
adreeo:

Ant. Sinkeviczia,
29 W. Lloyd 8t, Shenandoah, Pa.

Pajieszkau Aleksandro Milvido, Kau
no gub., girdėjau <cad gyvena St. Louls. 
J ik pats arka* kites teiksis duoti žine ant 
adreso:

Jonas Matelis,
Union Office, 8o. Green Si., 

Baltimore, Md.

Pajieszkau Stanislovo Smailio, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Laukuvos parap., 
kaimo Mikalajūnu. Ji* pats ar kas 
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Jonas Rudis,
2806 Penn avė., Pittaburg, Pa.

(3-7)
Pajieszkau ravo brolio. Jono Kontov- 

to, Kauno gub., Telaziu pav., Warniu 
vol., kaimo Poluksacsiu. Jia pala ar ka* 
kita* teikeis duoti žine ant adreao.

Frank Kontowt, >
332 Atlantic avė., Camden.N.J.

Pajieazkau savo pusbrolio. Francis*- 
kaus Mockaus, isz miestelio Radviliss- 
kio, Sziauliu pav., Kauno gub., gyvyno 
Chicagoje, J i* pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreeo:

Vinc. Normante*.
190 First Si., Elizabetb, N. J.

Jis 
ant

kl-

iŠ-

Vietines Žinios.
— Pereitos nedėlios dieną, 

tilto North avė. nuo karo platfor
mos nupuolė “Lietuvos” statė jas, 
18 metų Jonas Viskočka ir gana 
sunkiai apsikulė. Nugabeno jį į 
Šventos Elzbietos ligonbutį.

— Kadangi Berlyne ant išvaly
mo vandens nuo ligas gimdančių 
bakterijų pradėjo vartoti ozoną,t>i 
ir Chicagos sveikatos užveizda pa
reikalavo nuo miesto pinįgų ant 
parengimo ozono įtaisų Rogers 
parke; Berlyne pritaikymas ozono 
prie išvalymo vandens išdžvė 
geriausius vaisius; skaitlius 
ganČių epidemiškoms ligoms 
miai pasimažino.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė 472 ypatos, užpereitą gi 
sanvaitę 461. Terp pasimirusių 
buvo: 284 vyriškiai ir 188 moterys. 
Vaikų iki 5 metų pasimirė 130; se
nelių turinčių su viršum 60 metų 
pasimirė 88. Daugiausiai mirčių, 
nes 58 buvo nuo uždegimo plaučių, 
nuo džiovos 54.

— City hotelyj, ant kertės 15 ir 
State str., du tarnaujantį restau
racijoj kelneriai negrai už ką ten 
susipyko ir pradėjo su peiliais ba- 
dytiesi; vienas iš negrų, Henry 
Brown, likosi labai sunkiai, gal 
mirtinai, sužeistas.

. — Pereitos nedėlios dieną keli 
vaikai, matomai neužkenčianti mo
kyklos, įsiveržė į Skinnero moky
klą, sudraskė visus mokintinių ra
šinius, o paskui nutraukė į kelno- 
rę ir padegė mokyklą. Ant laimės 
vienog ugnį greitai patėmyjo ir už
gesino. : >

— Pn. 152 W. Monroe str. už
sidegė arklininkai Forbes Carbage 
Co. Sudegė čia 6 brangus ark
liai.

ant

kuo
ser-

Draugyscziu Reikalai
Pikninkao PikninkMl

Chicago. Dr tc Teisybes Mylėtoju 
tureesavo piknioka nedelioj, 28 Birželio, 
Reiasin G rovė darže. Riverside, III. Pra
sidės 9 vai. ryto. Inženga 25c. porai. 
Imkite Metropolitan elevatori iki 48avė. 
isz ten La Grange *treetkarius iki daržui. 
Visu* lietuviu* ir lietuvaite* kvieczia 
skaitlingai atsilankyti, o ežia pamatysite 
gražiu zabovu, asaikvepsile *z vieži u oru 
ir gražiausiai pasilinksminsite.

Dr-teTeisybes Mylėtoju.

' Didelis Plknlnkas.
8o. Chicago. Dr-te Szv. Izidoriau* 

Art. ture* savo pikninka nedelioj, 21 
Birželio, Paul Kareckodarže, kerte Uni
on ir 123 ui. West Pullman, III. V sus 
lietuvius ir lietuvaites szlrdlngai kvie
czia atsilankyti.

KOMITETAS.

Pajieszkolimal.
Pajieszkau tavo brolio, Vinco Berkio, 

Suvalkųrnb., Marijampole* pa v., kaimo 
Naujo* Uto*. Ji* paU ar ka* kita* taik
ai* duoti žine ant adreao:

, Dva Menezinakiene,
163 E. W.Mow St, Plyaonth, Pa.

AR NORI?
Ar norireru Ir naudingu keygu? Jei 

teip, Ui dabar gali pasirinkti kokiu nori 
isz "Lietu vos naujausiai i**l*l*tu-knygu.

Jei nori mokinti* angliuko* kalfioa, 
ui nusipirk "Žodyną lietuviuko* 
ir *n<iiukoe kalbu."

Jei nori daaižlnoti koki kur gyvena 
įmone* ant musu žemu, koki Europoj, 
koki Amerikoj, Azijoj, Afrikoj. Austra
lijoj ir ant visokiu po mares luaimeeziu- 
siusalu, nori žinoti kaip seniai kur jie

GAMTOS ISTORIJA
PR8F. penite beryb,

Aukoti kanklutlnlaniN
Surinkto* znt baliau* Dr-te* 1). L. K. 

Gedemiao, Mariden, Coan. ir prisiųsto* 
per J. Januazevictiu: 
Ant. Kukiani*................. ...........
Juo*. Januuevicze........ ..
Johanna Januczeviezien*...........
duktė Olg*............ .........................
Juo*. Taezilzuakaa....................
Valer. Taezilauakiene............
Ant. Aliszkevieae..........................
Ona Aliazkevieziene......................
Andr. Broii*.......... . ................. .
Kas. Liotkevieziu*......................
Petras Kukiani*............................
Juos. Endzulia.............................
Juo*. Milsbak.................................
Itotnin. Starulevieae................
Jur Saotaa.....'.............................
Mot. Janusaevicze....................... .
Bim. Kunea....,............ ...
Aug. Stankevicze........................
V i ne. Endiulia, iaz Ne* Britai n
Agn. Petruazkevicziute ” 
Juoz Kulise**.............. ..........
Mar. Kukianiene.........................
Ant. Buszinakas.............................
Petr. 8u*zin*ka* ............................
A n ton Cegelski (lenkas).............
Aug. Strungi*.............. .................
Ant. Vasiliauskas.......................
Andr. Szotas...................................
Ant. Goto u tas.................. .............
Magde Ssotiene ............................
Kas. Opolakis ............... .............
Stan. Vaszkeviese ........................
V Ine Milsbak................................

25

15
10

35

.35 

.35

..35 

..33 
.50
15 

.05 
. .33 
..35 
..05 
..35 
..10 
..35 
..05 
.. 10 
.. 10 
.30 
..05 
...10 
.. 10

10
.03
.10

Sykiu ...TTaOO
Bzia tuma paskirsto teip: 32.50 kan- 

kinliniams, 32 50 mokslaeiviaB* ir 31 00 
Visatai i ui.

Surinktu* W. Mieiaiczio, Pleasant Ci
ty. Ohio:
Grasilda Balukinuke................................ 10
Vlad. Balukina* ...................................... 15
Povil. Palukevicziu* .............. 05
Ant. Lukui*.......................................  05
Vlad. Bružinskas (lenką*). .....................05
Migol. Gajauske*..................................;.15
A. Brožia....................................... .............15
V. Miežaitia................................................30
Anele Gaubiene, Trauene City.Mich. 1.00

Ant laisvamaniu seimo surinkta ir pri
siųsta per J. Mazimavicziu....

Buvo...
Sykiu...

Paczte* sugržinimo rokundu
Europos komitetui.............. ............

Lieka___ 3419.79

Aukou beeimokinancziMi Jaunuo
menei.

“AU8ZRO8 Dr-len" fondą*.
Scranton‘o,Pa. lietuviai....*........2.25

Frank Živatkauskas, Bcrantou, Pa. .2.75
Buvo 323.83
Sykiu 327.83

Pnsiuste stipendija 31.27 
Lieka 296 56

Anko* V18ZTALIVI.
Anele Gaubiene, Travers* City,

Mich......................................................35
* Buvo 8.39

Sykiu 8.14

...7.66 
408.M 
.431.13

1 33

Kellššlutiems Lietuos.
Lietuviai, keliaujanti m Lietuva gali 

pas mane gauti geras ir pigias nakvynes. 
Asz atidariau hoteli ir restauracija po 
vardu VValter’s Hole), 110 Hudson St., 
Hoboken, N.J. prie pat laivu stoties, ku
ris yra atdaras diena ir nakti Ir keliau
ninkai, kožname laike gali ežia gauti nak
vyne, valgi pinigus iszsimainytl ir pa- 
czias szifkortec gali ežia nusipirkti. Asz 
esiu gatavi* keliaujantiems visame pa
tarnauti, nuvesti ant laivo Ir viską pada
ryti kas tik kelionėje yra reikalinga ir 
Ui už pigiau negu siti. Važiuojanti 
galite pirm laiko man paraszyti, o asz 
pasitiksiu. Adresuokite teip:

W.V. JASAITIS, 
HOHudaon St., Hoboken,N.J.*

Pigiai ant pardavimo gera* lietuviu
ką* aaliuna*, lietuviu apgyventoje vie
toje. Savininku perka nu kita vieta 
todėl ui bizni parduoda. Ataluaukite 
pu Izidorių Jovalu*,
650 8. Ganai St. Chicago. (26—6)

Pigiai ant pardavimo gera duonkepi- 
nyczla, *u 4 arkliai*, 3 vežimai* ir visu 
intaislmu.

J. Krzyczkow*ki,
2928 E. 29-th St., Chicago, UI.

Reikalauja 50 darbininku ant fermų, 
1000 aut geležinkeliu į Wyoming, Iowa, 
Minesota. South Dėkota, Itichigan.Ohto 
ir Ulinei* Stelių*. Nuvažiavimas ui dy
ka. Mokesti* ui darbe nuo 31.75 iki 
33.00 ant dienos. Reikalauja 200 vyra 
prie lentų pjovinycziu valstijo Michigan. 
Mokesti* nuo 326.00 iki 330.00 ant mene
sio, ruimas ir boardaa. Teipgi reikalin
gi darbininkai prie miesto darbu.

J. Lucaa, lietuviszkas agentas 
Room 3, 122 La Baile 8t., Chicago, III.
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kaip jin iazrodo, ka jia veikia, kokia 
kalb* vartota, kaip vaiku* augina, kaip 
mokina, kokio kuri* tikėjimo (viaro*), 
nuo kada ir nuo ko kuri* tikajlm* per- 
•me. kokio* ju bainyczio*, kokio*diev- 
maldyale* ir žodžiu aakant nori daaižino
ti visa žmonių iatorija, tai nusipirk kny
ga “Ethiiologi|a”, o jvje viską rasi.

Jei nori daaižlnoti monu ir burtu pa- 
•laptis,kokiu budu juo* ma«il<ai padaro, 
tai nusipirk knyga "PaMlupty* tnag 1- 
Jon bei Hplritlamo*’, u iaz joa viską 
dasižinosi.

Jei nori dasižinoti apisgamto* moks
lus, tai nusipirk knyga*. "Akyvi, sp*i- 
reiszkimal aviete", "Apie Žeme", "Benu 
gadynių isznyke sutveriaai" "Biologi
ja", "8v‘eio pabaiga" ir tt.,o isz, tikrai 
apait>zvi**i.

Jei nori gražiu paaakaicaiu-ir juoku, 
tai nusipirk knygele* "Gyvenimo vaiz
deliai", taipgi teatraiiszkaa: "Dede at
važiavo", "Žile galvon velnias v uode
gon", "Geriau* vėliau* n*gu niekad" ir 
szimtua kitokiu turime gražiu pasakų.

Paa ruun telpgi gali gauti visokiu *b- 
rosu. abmzeliu, ražauciiu, szkapleriu, 
kryželiu,puikiausiu grumatoma popieru, 
puikiausiu ant svieto pavinesiavonių pa
vydai e kortu ir pavydale kvietku bukie
tu. guminiu lytaru, drukuojamu ma- 
nainu. auksiniu fontamniu pluksnu, m*- 
pu, atleau ir tl,

Rasi y k tuojau*, o gausi ktlaiioga
Jei nori i>a*ių*ti pinigu* in k raju, tai 

siusk tiktai per mu*. o visada gerai ir 
greitai suvaikszczio*. Musu name tal- 
Gna*i randavę paeito alacija. žinoma po 

o. 60, tad m** tik galim* kiekvienoje 
dieno)* siuntiniu* įsileisti.

Jei reikalauji saifkorte*. tai pir
miau klausk pa* mu* Bzifkorcziu prekių, 
ne* mes turime visa* linija* ir tik pas 
taus gali gauti kokia nori nuopigiauaio* 
ki brangiausios Ko tik reikalauji 
raazyk o gausi prese*, kataliogu* ir vis
ką ko tik reikia.

Adresuok:

A. 0LNZEV8K18,
33-rd H t., Btation «G, 

CHICAGO, ILL.
024

Naujausios Knygos.
3flt. Ojrvvalmo V*lad*lml tutKtactaaU 1*« M

Ūla*

U1A Oortaa* wlteu B*wa ataka* Koavdita 
bMMM akte. Sofai taaktaika šutai* K. B a Ir

MaMte. Ckl

15c

AKMENYS IR ŽEMES.

valos, ir 2. Uolos iA pirma karfitoa
temperatūros 6Utarpintų,o paskui sustengusių 
medegų; šitas antrosiom rųšiee uolas vadina
me todėl ugnainėms uoloms.

19. Jūrių vandenų uolos ir prėskų van
denų uolos. Tarp vandenų uolų, tuloe yra 
jūrių vandenų sužiėstos,kitos vėl prėskų van
denų. Ja« galima vieną nuo kitos atskirti 
sulyg to, kokias joe nkvyj iškasynas užlaiko. 
Randamos juriųuolone iškasynos yra daugiau 
ar mažiau panašiom į gyvenančius da musų 
dienose jūrių gyvumu, kuomet prėskų van
denų uolose užtinkame prėskų vandenų gy
vūnų dėžes ir žuvis. Be to, šiose paskutinė
se uolose randame da liekanas sausžemio gy
vūnų. 1

Jeigu koks gyvulį išgaišta ant sausže- 
mio. tai į trumpą laiką- jo mėsos supųva, ir 
nieko daugiau nuo jo ne pasilieka, apart 
kaulų. Kaulai vienog teip jau ilgai negali 
užsilaikyti, sunaikina juos užpuolę vabalai, 
vanduo, oras, šalčiaj, saulės kaitinimai — ir 
kaulai išnyksta. Jeigu vienog • lavoną įsten
gia pagriebti ujiės srovė ir nugabenti jį kur- 
nors į ramesnę vietą, livonas nuskęsta giliai 
ant dugno, vanduo appeša jį eilėms dumblo 
ir molio ir gyvūnas pasilieka čia ant ilgo-ilgo 
laiko. Teip beguliant,podumblo sluogsniais, 
l>er ilgą laiką kaulai suakmenėja, ir kadaaže- 
ro ar upės vanduo išnyksta, mes randame to 
gyvūno suakmenėjusias iškasynas. Tas> atsi
tinka ir jūrėse, bet daug rečiau, kadangi jū
rių vanduo smarkiau {liauja ir ne duoda ra
miai užsikloti dumblui ant nuskędusio gyvū
no lavono.

Todėl tai tankiausiai jtrėskų vandenų uo
lose randame liekanas gyvenusių ant sausžemio 
zindaniiių žvėrių, paukščių ir reptilijų.

L’giminėse arba vulkauiško paėjimo uo
lose, suprantamas dalykas, jokių suakmenė
jusių iškasynų negalima rasti, kadangi tokios 
uolos tapo išmestos iš degančių žemės gelmių.

20. Uolų susiklojimas. — Žmonės, ku
rie užsiima tirinėjimu žemės istorijos, taigi 
teip vadinami geologai (nuo graikiško gė — 
žemė, ir logos — žodis, kalba),pagal randamas 
žemės plutoj iškasynas, paskaidė ją į daug 
kartų ir suteikė joms yvairius vardus, atsa
kančiai {>agal gadynę jų susiklojimo.

Kada viena uola turi užklojus kitą, tai 
žinome, kati viršutinioji turėjo vėliaus susi- 
žiesti.

Uolos visada guli ant viena kitos, susi
kloję reguliariškoms kartoms, lyginai kaip ant 
kits kito sukloti knygos lapai. Seniausios 
iš tų uolų yra tai kristalinės uolos, jose nesi-, 
randa jokių iškasynų (pv. 119, A, B).
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KO REIKALAUJI
ir kur rali gauti.

dyka prisiusiu 5 tuzinus popieruUž dyk* prisiuaiu 5 tuzinu* popieru 
granatom* rsszyti verte* 25c. tuzine*. 
Auksine plunksna užleikenczi* vidury
je etrementa vertes 50c. Knygos pa* 
mene gaunamo* už te preke kaip Vilniu
je, tik ant peesto kasatu prisiusk 31.00. 
Telpgi drukavojama* m tas i na* pristatau 
ui fabriko preke. Adresuok teip:

G. Baronas,
148—23rd 8t 8. 8. Pitteburg. Pa.

Tartingas elgeta.
Bukareščiuos, Rumunijoj, 

F. Schiller, turtingas elgeta, 
palaikų rasta su virš du šimtu

mirė 
Jo 

tūk
stančių dol. Ir ant ko toks žmo
gus užsitarnavo? Ant pasigailėji
mo ar paniekinimo? Teip lygiai 
kaip ir kiti ligoniai, kenčia ir mirš
ta iš bado, užmiršdami kad pagel- 
bą turi po rankai, ir pagal savo iš
galę galėtų pasigelbėti. Pigi bet 
tikrai gelbinti gyduolė yra tai Tri- 
nerio Amerikoniškas Elixiras Kar
tojo Vyno, kuri atnaujina viduriu 
veikmę, priduoda stiprybę priimti 
maistą ir jį sužlebčioti. Ant tos 
tai papėdes remiasi ir žmonių 
gyvenimas, pajiega ir laimė. Ką 
vertas žmogus kenčiantis nežleb- 
čiojimą, vidurių užkietėjimą, silp
numą, nemigą, užmiršdamas kad 
viršminėtas vynas netiktai pagel
bės bet visiškai pasveikins. Tas 
vynas daro žmogų tvirtu, galinčiu 
gerai valgyti ir dirbti, tveri naują 
kraują, naujus raumenis ir daro 
gražią cerą. Ant pardavimo viso
se aptiekose ir pas fabrikanta, Juo
zapą Trinerį, 799 S. Ashland avė., 

Chicago, III.
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Vandenė* 
uolos

nu).

h ! h r '•» \ I. k»(. .-
aaijijl k.. iitn . iikak>-

' 7. ■ rtiJB * ' "I n*1*ir*n<lal-

'Pv. II*. Zrmf* kartų ausi k toj ima*.
Viršui tų, seka uolos, birias, be abejonės, 

turėjo sužiesti vanduo; jose randame liekanas 
gyvulių ir augmenų ^karalystės organizmų.

Juo senesni yra šėmės sluogsniai, juo di
desni yra skirtumai tgrp gyvūnų, kurių lieka
nas juose randa, ir tų, kokie šiandien ant že
mės paviršio gyvena, j

Tuojau ant viršaus senų kristalinių uo-. 
lų gulinčiuose sluogčiuose iškasynų randa 
labai mažai, priegtam ir tos pačios, kokias pa
sisekė surasti. priklauso prie žemiausių gyvu
lių karalystės grupų. Toliaus, sekant vienai 
kartai po kitos augš|yn į žemės paviršį, taigi 
besiartinant priedabiartinėe gadynės,iškasami 
gyvūnai turi vis ir yis geresnę organizaciją. 
Iškasamos beždžionės ir žmonės priguli jau 
prie naujausios gadynės.

Kad nesuklaidiiiti jus, pasakysiu,, kad 
,,naujaja gadyne" geologiškų epokų vadina
me tą, kuri užstojo paskučiausiai. Jeigu vie
nog norėtumėm ilgį) laiko, nuo atsiradimo 
žmogaus ant žemės, {.apskaityti metais, šimt
mečiais arba tukstaijtims metų, tai susitiktu- 
mėm su didžiausiais'kebiumais: laikas tas yra 
be galo ilgas ir metais nesiduoda aprokuoti. 
Geologijoj visada teip. Galime sakyti, kad 
šitoji uola yra naujasnės formacijos negu 
ana, gulinti arčioj, bet kada, kokioj epokoj 
ji susižiedė ir kaip ilgą laiką tas susižiedimas 
tęsėsi, niekas negali pasakyti. Randame tū
lus kalkakmenius, susidedančius iš teip smul
kutėlių sliekų dėžių, kad plika akim visai ne
galima jų įžiūrėti, vienam kubiškam colyj 
tokių dėžučių telpa milijonai. O vienog tos 
dėžutės randasi šimtais mastų storio sluog- 
sniuose. Taigi tik mislyti reik, kiek daug 
šimtmečių turėjo praslinkti, pakolaik tokie 
sluogsniai susižiedė!

21. Svarbiausios formacijos. — Kaip 
jau minėjome, žmogaus liekanos ir jo išdar- 
bysčių pėdsakai užtinkami jau tik naujausios 
formacijos uolose, taigi uolose teipgeologijoj 
vadinamos ketvirtaeilinės arba, iš lotyniško, 
(įuarternariškos gadynės.

Žmogaus išdarbystė iš pradžių buvo visai 
menka. Patsai žmųgus tuose laikuose buvo 
nuožmus, gyveno . iškastose — tankiausiai 
upių pakriaušiuose — olose, tašydamas sau 
šiurkščius ginklus iš titnaginių akmenų. Net 
ant dabartinės Europos sausžemio prisiėjo 
jam vesti žiaurią kovą už būvį su šlapiais, 
mamutais (pv. 120)J raganosiais (rinocerais), 
tigrais ir milžiniškais lokiais. Plikas, beveik

C D
Pv. 130. A, iibraižiotF elnio kaulai. B, akmeniniai kirviai. 

C, mamuto grobias. į!D, milžiniiko lokio kaukolė.

beginklis, žmogus vienog stengė užmušinėti 
tuos milžiniškus ž v gris, jų mėsas panaudoda
vo sau maistui, o iš kaulų dirbdavo visokius 
sau reikalingus įrankius. Teip buvo tuk- 
stančių-tukstančiai metų anksčiau, negu isto
rija siekia aprašyti tuometinį žmogaus gyve
nimą, jo kovas ir pergales.

Ankstesnėj, trečiaeilinėj arba terciariškoj 
gadynėj, kurios pabaigoj pasirodo beždžionės, 
o gal ir žmogus, Europoj buvo dideli prėskų 
vandenų ažerai, kurių pakraščiuose gyveno 
daugybė pienžindžių žvėrių (mammalijų), to
li besiskiriančių nuo šiandien ant žemės gy
venančių žvėrių (pv. 121). Francuzų gamti
ninkas Cuvier buvo pirmutinis, kurs rankio
jo ir ištirinėjo jų kaulus,ir tokiu budu įsten
gė aprašyti gyvūnus, kurie tose tolymos pra
eities gadynėse gyveno.

Pv. 121. Paiaeotherium 
(asilo didumo).

Pv. 122. Suakmenėjusio* sliekų 
dėžčs, Paryžiau* uolo* skelian

ti ro j.

Londonas ir Paryžius yra pastatyti ant 
terciariškos žemės; tose žemėse randama dau
gybę suakmenėjusią sliekų dėžių (pv. 122), pa
našių į tas, kokias da šiandien randa sūriuo
se Jūrių vandenyse.

Laikuose antraeilinės arba sekundariškos 
gadynės, taigi prieš terciarišką gadynę.dides
nė dabartinės Anglijos ir Prancūzijos dalis 
buvo jūrių vandenų užlieta. Tų laikų van
denyse gyveno moliuskai, žuvys ir reptilijos, 
kokių šiandien jau ant žemės nesiranda. Ant 
Iiaveikslo, gyvenusi tuomet pelekuota rėpti-* 
lija ichthyosaurus (pv. 123) buvo panaši į mu
sų dienų didžuvį. Per tiek daug šimtmečių.

Pv. 124. Ptero- 
dactylus (balan
džio didumo).

Pv. 123. Ichthyosauru* (vidutinio dydžio, dvidešimt pėdų), 

iki musų laikų užsiliko b*bai mažai liekanų 
gyvenusių tuomet ant žemės gyvų sutvėrimų, 
o ir tie, kokius pasisekė surasti, turi labai 
keistą išveizdį. Štai čia yra skrendanti rep
tilija pterodactylus (pv. 124), 
truputi panaši | musų dienų 
šikšnotsparilp Iš tos senos ga- 
dynės j»aukš<‘i ų žinome tik vieną, 
bet ir tas turėjo aitrius dantis 
ir ilgą, na r i uotą, kaip driežo, 
uodegą.

Da senesnėms užantraeilinės 
gadynės yra pirmaeilinės arba
primdriškos gadynės uolos (pv. 119, C). Svar
biausiomis tarp jų yra tos, kuriose randama 
anglis’, jas todėl ir vadina anglių eilėmis. To
je gadynėj augusios milžiniškos girios tapo 
pa laidotos žemėj, po vandeniu, kurios nuo 
karščio ir didelio spaudimo, per ilgas amžių, 
eiles, pavirto į anglis. Suvienytose Valsti
jose, Amerikoj, anglių eilės užima milžiniš
kus plotus, ypač dideli kietųjų anglių arba 
teip vadinamo anthracito plotai randami yra 
Pennsylvanijoj. Anglijoj svarbiausios ang
lių kastyuės randasi Newcastle ir Pietinėj 
Valijoj; Francuzijoj — St. Etienne, Loiros 
departamente (gubernijoj) ir departamente 
Nord, rubežiuojančiam su didelėms Belgijos 
anglių kastynėms. Beveik visur anglių ei
lės yra labai giliai žemėse, kadangi jas pri
dengia sekundariška ir, tankiai, terciariška 
karta. Suvienytose Valstijose anglių eilės 
randasi ne teip giliai, kaip antai Anglijoj. 
Skalos paprastai randasi tarp uolų daug se
nesnių už anglių eiles.

Tai bus viskas, ką jums norėjau šioje 
lekcijoj papasakoti apie žemės plutą ir jos 
sluogsnius. Tikiuos, kad jus viską gerai su
pratote, todėl stfvo peržvalgą užbaigsime 
trumpai.

Pirmas, — seniausioms yra kristalinės 
uolos (pv. 119, B), susikloję regai ia r iškaiš 
sluogsniais; antras, — vandeninės formacijos 
uolos: pirmaeilinės, antraeilinės ir trečiaeili- 
nės (primariškos, sekundariškos ir terciariš- 
kos); ant galo, — ketvirtaeilinės (ųuaternariš- 
kos) uolos, kurios priklauso jau prie atskiros 
kategorijos ir apie jas rastųsi daug kas pa
pasakoti.

22. Atmainos Šiaurinės Amerikos žem- 
lapyj.Iš šių mano išguldinėjimų galėjote jau 
persitikrinti, kad nuo pat svieto pradžios, že
mės pavidalas perėjo dideles ir įstabias per
mainas. Oceanai užėmė vietas, ku, kitą syk 
buvo sausa žemė; ddbartiniai-gi sausžemiai. 
tankiausiai, buvo kitą-kart oceanųdugnu,kure, 
per amžių-amžių eiles, iškilo augštyn.

Teip antai yra ištirta, kad Šiaurinė Ame
rika buvo syk| ar daugiau užtvenkta jūrių 
vandenų. Jūrės pasidaro vienoj vietoj, iš
nyksta- kitoj, ir kartais vėl išnaujo užtven
kia šalis, kurios pirma buvo iškilę augščiau 
jūrių vandenų lygmalės. Štai čia matote 
du žemlapiu,parodančiu stovį Šiaur.Amerikos 
sausžemio ir vandenų laike sekundariškos 
(pv. 125) ir terciariškos (pv. 126) gadynių.

Pv. 126. Šiaurinė Amerika 
terciariškoj gadynėj.

BaltoekM dalys ženklina sausžemį, tamsioeioe-gi dalys parodo 
jūrių užsemtus sausžemio plotus.

23. Kas yra apačioj, po senoms kris- 
talinčms uoloms? — ,,Ar kristalinės uolos 
tęsiasi jau iki-pat žemės vidurio, ar gal da 
kas nors kitas po joms raūdasif’ — Ant šio, 
jūsų man užduoto, klausimo sunku yra atsa
kyti. Kas yra po toms senoms uoloms — 
niekas da nematė, todėl niekas ištikro nežino. 
Rodosi vienog, kad ugnakalniai pasiekia di
deles žemės gilumas ir lava, kurią jie išmeta 
be abejonės paeina iš neapsakomu gelmių.

Tokiam atsitikime reikia manyti, kad 
žemės viduriai susideda iš lavos.

Pv. 125. Šiaurinė Amerika 
sekundariškoj gadynėj.

(Toliaoa bus.)
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instengia. Del geresni > paaiszkinimo Ir rodo, ra
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tarai, nes kaelektrika
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3215 So. Morgan st..

luos mag- 
tvirtuma
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SPECIJALISTAS
WYRISZKU LIGŲ

ki tris p&ekmingai gydu li
gonius, greitai, teisingai ir 
ti trai, nes turi 20 metu 
pi aktikos ir kiekvienam

IŠGYDYMĄ UniKRINA.
1 eigų turi kokia nors pa- 

sl iptinga liga, kraujo už- 
nuodyjima, jeigu esi nu
silpnėjęs ant viso kūno

Vyriszki vienlydžioa sziksznos 
šniūriniai czeverykai, padaryti isz 
šalin verslines. box verstines rr vici 
ožines, dydžiai 6 iki^|*4 A as 
11, iszpardavtmolT I 
preke..........................tP I ■ ■ V

Mėgsti nes kortinoe, baltos 3j jardu 
ilgis, pilnas plotis, 4*a 4 
verte iki 62 00 tik-V|

Vaiku oasco verstiniai su szniu- 
rais mokslainiszki czeverykai, Lon- 
doniszki galai, placziais padais, 
dydžiai 12 iki 5j f* 
iszpardavimo pre- LA j# A

....................vOva

Didelis nužeminimas 
ant moterišku vysčiu* 
sijonu ir skalbiamu 

drapanų.
Moteriszkos vysties, labai gero 

lawn, su nauju statum kalnierium, 
maiszetomis rankovėmis, gražiai adi- 
netais antrankoviais, vystės yra a pa
ežiai gražnintos iszsi u vorais ir mezge- 
nimis. gerai padarytos, paprastai 
parsiduoda už fl 
i>er szita iszpardavimaAm UA 
tiktai.............................  - VV Vi

Moterisžkos vystės, dailaus japo- 
niszko szilko. su naujo budo stacsiu 
kalnierium, dideles maiszelos ranko
ves, graznintos mezginiais ir i»zsi u vo
rais, vertos rt
musu pardavimoUr ■ UW 
preke..,....................ipll vO

Moteriszki szilkiniai sijonai,' labai 
geros szilkinės ta fe tos, apsciiai graz- 
ninti szilkiniais ripuliais, su geriau
siu perkaliniu pamuszalu, aksomu 
vadžioti, kriauczi-^As 
niodarbo. parduo-Wt |||| 
darni visur po 110,

Moteriszki drabužiai labai gražaus 
lininio audeklo, su naujos mados 
bliuzine vyste, sijonas naujas septy
nių skliausupaliu, vidutiniszku par- 
vu, paprasta 65 MM /o

Lazda ir prielaisos dykai.

Sofos padarytos isz gero velouro 
visas plieninis su-^Aa 
dėjimas, kuisi ap-|PfM I 11 1 
linkui, tiktai........WVlW

Moteriszka supama k rase, vieno ar- 
žuo)o,nendrine sedy-^Aa 4 
ne. gersi iszlenkta. UT I ||f 1
verte 61.50..............   | a

Bruselimal kzrpetai, grynai vilno
nis viražus, stori metmenys, szio se
zono stylius, didelis 
rinklus, vertes 75c., tik

................. V V La
Susiuvami isztiesiami ir isaklojami 

dykai.
Rasztiszki bruseliniai ruimimai 

kaurai, dvdi* 9x12 padaryti iaz geriau 
šio bruselinio karpeto ir prilaikytu 
krasztu, 620 ga uAa 4 a
lunkas. Į'anl.ivb I La ■ 1
mo preke tik.. į

Geležines lovos su storais misingi
niais siūleliais ir szonais, storos mi
singines sx ta n gos ant galu augszlai 
iriemai, dideli vieno misingto antga
liai ir taures, visokiu parvu ir dydžiu 
paprasta preke Až

per szita I I
pardavima............

Ženkli vos vertes baldu 
skyriuje.

Vaiku vežimėliai, gražiai apmusz-" 
ti.gummea antrates^Aa ■■$6.75

Vesinyczio* iszmuszto* galvanizuo
ta geleži* ar zinku isz kietmedžio, i 
juodu aržuolu finiszuotos, padėjimas I 
yra beore vieta ir nepraleidžiami

Reliance gazolininis peczius. 2 de- 
gelai, gerai I'žJž'AA M 
rytas ir užtikrina-W į
mas geru užganedi-^p Į

Isztraukiami langasiecziai /m 
18col. auirszczio. 22 iki 33 B flR 
coliu užtraukiami................B Lp

Melynahepsniai beknaežiai karasi- 
niniai pecziai, vi-^^ Ą 
siszkai be dvoko irUT mm 
ruko, tiktai...........

Sietdures iszmusztos — 
riausiu Clinton vieliniu ■ 
sietu, trys szybai, visokio į 
didumo, tiktai................. o

Reliance karasininis 
ežius, vi'enas didelis de- 
gėlas, tikiai........................

Reliance garasinins peczius, turi 3 
didelius degei us. vertes A A
*1 50, perszita ižzparda ■ I Vi 
vima tiktai.............................I ■ I

Klein bros
J95-805 S° HALSTED Si- ’ 

^5* Cor Crnalport-Avė TMj

Dovanai per visa Menesi!
$1.00 dovanokime kožnam raunu koetumeriui, 
kuris pirks apredalus musu krautuvėje begyje sxio 
menesio Birželio. Iszkirpkit szi apgarsinima ir atsi- 
neszkit su savim laike szio menesio.

•
 Dykai pri- 

siusime 
kožnam ant 
pareikala- 
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame 

atrasite daug nauju armonikų, laikro- 
dėlių, lenciugeliu ir visokiu kitu daig- 
tu. Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi.

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

Hucc. to Keipacii, Nore ik o Jt Co.

L1 ETUVVIUJDAKTAKA.H

M f\R J A DOMIATT,
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonai): (Janai 7®.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Deimanto Elektrikos Kryžius
Ji* teipgi vadinama* Wui

to Kryžiumi, ižraata. Austrijo
je prie* kelelf Ule t g, ir tuojau* 
lapo vartojama* l*ruauuM. 
Prancūzijoje, .skandlnavijote 
ir kitoae Kuropoa vtežpatyila- 
>e kaipo vatata* nuo reumatu 
mo ir kitokiu ligij.

Deimanto elektrtlka* kry
žių* gydo: reumatuma. neu 
r^btijg. kryžiau* *kaudėlim*. 
vidurių >kai*fėjlinu». (lipnu
mą. nervižkum*. netnig* hy* 
lenta, paralyžių. epiieĮai'jg. 
apopiek*i)g. dutulį. trukumą 
Eroto, uuoruirlnL užkrautu* 

rauto, ne žlebč lojimu *tok* 
apetito ir vidurių .kaudėjitnu..

’liųdto- 
pn»»U>mį 8zl kryžių 

u«-»i<>tl dlenf ir naktį _____
oio lniuralk> užvlkabinev 
Kaklo teip, kad krvžiu* kai 
AulVtf duobti t A« nn krn.tin^»ulyg duotot*. po' krutint

nanw nuo ypatų lž.igvdtlu*ių sa 
papila lin kryžiaus. Žrmiaus pa
tai pinainr viena Ii tokią padėka-

Prie* užsikabinimą ir po užsi
kabinimui »yk| ant dienos reikt* 
zryzių (merkti ( vasaružiltį net* 
ant poro, minui u. Vaikų kryžma

Prvk« iio kryžiau. •1.0). Siun
timo kaliu, suvn-ny tose V ai* 11 Jom 
ir Kanadoj n,.-, palv* aptnokaOM-. 
Giarantuojatur kad Ii. kryžius yra 
gvrr.niu vaulu už ekktnžka dir
ia kur* nuo i» ju *y kii| yra lirau- 
gv.iu. Ot**nio t aulo už 11 kry- 
nų nėra t<Ktfl ji* privalo rasti*

truotop- grumatoje. o nw* prt*lu*i 
ue ib-imanto Elektnžka Kn«ių

NEW ORLKAMl. LA. Ltopo** IMS. Guodotlas P»n»' čia prisiunčiama Jt 
klų elektrilkų kryžių, Piro. lauš gaut laite kryžiai gvdostotok įnirai. M» kiliam. 
gtvKiausUL MteKYS HENEDIKTINKO8. ■N'boupklar at.. New Orieaaa, La

THE DIAMOND ELECTRIC CROSt CO
z 06 MILMAUKEE AVĖ., Dept 27; CHICAGO, ILL

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodounomp tautiškom* ir baž

nytinėms I>raagystems isrdtrba;-

Wellawa», Szarpaa, Juos
tas, Kukardaa, Ženklelius,
Kepurva Ir dėl MarsMlkH

Guodotimems Kunigams urdir* 
Arnotą.. Halmati- 
Malas iraristutož-

lieka artistu* kai. i n laiką.
Noreilamo* gu<«iuttn<M T>r tęs, 

ariu guodotini Kunigai, kzd Jusu 
darius butu pridenutezlai atlikus ir tuom Mszclpti mvo Uutetj, paveskite ji tikrai 
betų vai tisų

T- ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. I)iVision SL, Chicaso, UI.

ličiu viszka flDiieka

= iirweedis SVyriszki gražus grynai vilnoniai siutai, isz 
Kaszmieru, naminio darbo. Niekur ne parsiduoda 

^Ž’T.u*’01^12:mes.. $7.50 $B.5O
Vyriszki gražus Clay apredalai visokiose formose 

ir visokioje madoje. Preke ta ne gali būt niekur 
atkartojama. Musu prekes szia sau vaite yra po....

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

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

Armonikos!

ietu-

Roonis 1 to 7, 
karte Monroe, Chicago, 111. Rodą dykai.
Ofisas atidarytas kai dirn nno 9 iki 4. Panedella 

Serrdos. Pvtnyczto. ii Suhatos vakarais nuo 7 iid 
8:30. Nedeliom nuo 1) iki 1. Galima susisanrke- 
ue lietavuzkai. Ant a įsaky mo indek už 3o-----*■

ar lytiszku daliu k ūko, jeigu turi kita kokia 
nors liga ar kokius 1 enkimus, tai tuojaus ra
ižyk arb4 
garsėjusi I

its ateil pas visiem žinoma pa- 
ieago* s jecijalista vyriszku ligų 

DĮLB.M.ROSS 
175 S. Clark St.

Dirbame Siūtus Ant Orderio.

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

Kiekvienam kurs 
prisius savo < dre- 
są, tam pris: ųsfu 
dykai naują li< 
višką Katalj oga,
kuriame rai dasi 
daugybė visokių 
armonikų, kc mcertinkų, skrip- 
kų, fluitų, kl :rnetų, ir skambi
nančių skrynučių; teipgi dru- 
kuojamų mašinukių. Adresas:

I. J. Damijonaitis,
3111 S.Halstefl St:, CMc^o, IU.

594-596 BLUE 18LAND AVENUE.

Jonas A. Jauksztis,
Kompanijos Partneris.

inatclita 1885

DYKAI 6 B0NK08

Geriausio Likierio
Musu Pasiulinimas

At»iu*k tavo vards ir pravarde paduoda
ma. arcziau.la expreso ar freighto ofll«a. 
o mes prisiusime Jum* aekancziu* gėry- 

'tnu.:
u aaa s ... .. aeua...............................................verta*

1 Kvorta importuoto* gryno* Frvnch Brandy 10 metu ienai..............................verta.
1 Kvorta gryao.Wbite Rye 10 metu mum....................  C.............. . ............. verto.
I Kvorta geriau*!^ Krautor Bltter*.......................................r..................................vertei
1 Kvorta geriau.io. L'ugariš-o* Black berry Brende........................................... verte.
1 Kvtrta gryno Royal EgglePort Wyno, 8 metu leno.............................................verto

Pagal mus didyji iszpardaiima | .’Mpm"k.tapre'l
Kasiu užpraizymu prisius S-4.-K3, tai gaus dovanu puiku greiroriu su kožnu orderiu. 

Arielka Maumas ir gerumas yra gvarantuotas Me. gvarantuojame kad tokiu arielka tawo 
■aliunuoM neplrkiite be 47.00 Pinigu* sbgražinaime Jei tavorai nebotu toki kaip raižome 
DYKAI 6 bonko. tu paežiu arielka tam k> ■ pirk. 6 »etu*. Galima pirkti po viena ar 
po daaniau »etu ant sykio, o .o szeszta setą mes septinta .eta prisiusime dykai Ir apmokėsi
me prisiuntlmo kasztu.. W Iii motu ta vorai yra prisiunczlami dratose *krlnuto*e. Vžpra- 
•zymal Isz vakaru nao Kocky Mouatalas tari boti aut 3 setu Jei nori kad mes prisiutimo 
kasztu* apmoketumem. ADRESUOK: 1

O. NONNENHCHEIN 4c CO Importerv and Oiatillerv, 
Dep’tC 157 W \Vi.*hingt<)n Hl, CHICAGO, ILL

žino 
•l.SB 
11.00 
• 1.00 
•1.00

b X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
h-Spiiidiiliai vartojami dėl atradimo ligos

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

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

T -s • ’ •

’ji Vyrai »u gelianti** ir «ilpn*m nugarom.inkjtziž. tkzudeiimait kizuiiuot*. lytitinj nutilpnėjim*!. skaudančiu nuvUapinimu. nakti-
< J ? mai* nudegimais, ąusitraukusiais arba neižlavintais organais, trotypmas atminties, Mrviikuma*. skaudėjimai krūtinėj*, inkstų liga,
< r > plautis pusi**, nusįstojimas ilapume, krituliai pnet akis, negalėjimas atlikti savo pndesysčių, skaudėjimas galvos, klapatyjantis pa- 
į > raudimas. pneimgnavimas. silpnumas, melankolija. negeras kvapas, patrotyjimas apetito, puolimas plaukų, VlSIaKAI IŠGYDOMI.

S ęnariialiCYknC lidftC* XeK*mtU«ki nulM>KinmLu2iiU4Mlxjima« kraujo. Varteocele, y Hiar- 
□pCtljaHoLBUo llįVO. kai b<Z|fy<iomi. Cirvieziaimian b»zgj«iy man <lel silpnu tyru.

flaiini VVT!ji nusilpninti IMT bjauriu* papmcshio ir per*t<iirl»lma. Milini ir nervi*zki 1SZGY> 

UdULll Ijldl 1M)MI l»<> TIKRA GVAKANCU k, AICH4 PINIGAI HL’GHAZINTI.

GYDUOLES DYKAI IKI ISZGIJIMUI Į
____r. . 1 10 ryt* iki 4 po pietą, ir nuo 6 iki 7 vakar*. 

VUldliaOK. f |»edeli*m» ir p*r žventet nu* 10 iki 12.

nukirpk titą. *m n^visados *is lai kraity j*- Šitas yra geras M egzamino M k-Sptaduiiaiv

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE IR VAN BUREN UL

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

167 W. IS-th St., corner Union St., CliK’AGO. ILL.
I’rieazai lietusInzIciž Apveizdi**! Dirso l*ažiiy<-zia.

------------------- O -----------r-------

Lietuviai atailanke in musu aptiek a gali gauti visokiu amerikoniuku ir 
europiszku gyduolių nuo visokiu skaudėjimu ir ligų už pigesne preke, negu 
svetimtaaitiszkoM aptiekuee. Musu aptiekoj galima gauti lietuviukai-europisz- 
ku žolių, kokiu angliuko**: aptiekos* visai nesi randa, — Lietuviszoks Trajankos 
(trijų devynenu) ir kitokiu Recejitus pristatytus nuo vietiniu daktaru ir pri
siųstus i»z kitur atliekame kuoteisingiaua.ai. Gyduole* nuo sulaikymo slinkimo 
Rauku ir iunaikimmo visokio nrezysto sistemų lai galvo* sutaisome teisingai, 

as mus randui yvairiu nuo plauku irdrabuiiu visokiu kvepylu iperfumu) už 
visai pige preke.

Autazaiikusiemsper laiukus ir aprašiusiems savo liga suteikiame tikra 
daktar.azka rodą ir ant pareikalavimo prisiuncziamr gyduole* Prie musu ap- 
tieko* gyvena ir lietuviukas daktaras, kurs pasekmingai gydo visokia* ligas be 
skirtumo: iszgydima uisi nėjusi u ligų užtikrina in trumpa laika

Teipgi prie musu aptiekos turi savoofflaus ir keli svetimtaucziai daktarai, 
taigi lietuviai reikalaudami kokio nors daktaro, v i tad a gali ežia atrasti, arba pa- 
siszaukti per telefoną isz kitur koki tau nori. Tuomi mes tavo Uutiecziams ga
lime atnenzti nauda, nes auilankiuaiejie prie musu apturės tikra daktariuka ro
dą ir pagalba.

Mes teipgi tiuncziame pinigus in visas dalis svieto ir parduodame laiva
kortes ant geriausiu ir greicziausiu laivu: iasaiusti per musu aptieks pinigai * i*a- 
do* nueis greitai Apart to turimearit pardavimo visokio*svietiszko* ir dva- 
siszkos intal|>o* lietuviuku knygų, gražiu popiaru grumstu raszimui ir visko.kaa 
tik lietuviam yra reikalinga. Raazant isz kitur, uždekite toki adresą.

• LITHUANIAN PHARMACY,
1«7 W. IH-lb Hlraet. CHICAUO, ILL.

Ar turite 5 dolerius?
Jeigu teip, tai ar nuritėjuos begyje 

vieno nienesio ant deszimt? vie
no meto ant szimto?- o nenž- 

ilgio ant tukstanezio pa- 
ii- didinti?’ I

Senatorius J. M. JONĖS, isi Obio,
G. A. DIENHAM. prezidentas Americu Pilice Čir Co., 
A.B.NETTLETON, bansis sekretorius stabo urėdo Ssr. Vilst. 
C.H.ALTON, apimas prei. rietą firmos Cooso A Louisbvg R R.
S. W. THOMPSON, įsenusSav. ValsL stabo urėdo,
U. J. McCRACKEN, prie Americu Čir A Foundry Co.
W. R. EATON, uredninta Sar. Yilsl stabo

yra tai direktoriai aukso kasyklų po vardu:

F.PBradchulis
Attorney and Connstlor tt La.

Cbunber of Commerce Bldj. Room 701.
8. E. Corner LaSalle A Washington su.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3643.

i Wienintelis lietuwys advrokataa, baigf* 
mokslf jurisprudencijosczion Amerikoj. 

! Weda provras kaip ciwiliszkaa teip ir 

i kriminaliszkas irisuose suduota.

Kės. 168W IHth Cor. Union 8L 
Telephone Ganai 484.

s 3
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J. SAKALAUSKAS,

PIRMOS
TOLUCA, ILL

KLIASOS SALIUNAS
Laiko gera alų, seniausias arielka*. li

kerius ir vynus, o cigarus net isz Turki
jos. Visus lietuvius kvieczia atsilanky
ti, o busite kiekvienas žmomszkai priim-

AK SLENKAIPLAUKAI? 
AK NORI KAD ANT,PU- 
KOSGALVOS UŽŽELTU

Kurie nori iszsigydyti ir praszahnti U- 
' gas, tegul kreipiasi prie Europetszko 
Prof. Ir Dr. BRUNDZOS, o*su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo.metoda irhy- 
geniszka užsilaikymajir U.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

J. M. Brundra Co.
New York & Brooklyn, U. 8. A.

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

ną popierusu konvertais ir dovanu lietu- 
viszka dainų knygele naujai isz spaudos 
iszejuse verta 15c. Popieroa su gra
žioms kvietkoms, paveikslais, pasveiki
nimais ir dainelėmis, 6 tuzinai ui 61 00 
Agentai ant ju gerai pelno. Adresuok:

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

SERGANTIEMS
Gvarantuolam* pilna lugydyma.

PsM-kmlnglsualsi gydau viunklas pa.h-nta* 
ir pavit*xlne* liga*, kaip antai liga* aiirdie*. 
plauciiu. Ink.tu, pilvo, galvos .kaudolimu*. 
tilpna atminti. dva*i*xka nu.lipimą, lytl.aka* 
•ilpnybe*. .tklvuma, sutinimą, veži, blykatle 
|mu moterį*, kraujavlm* ir tt.. nervu liga*, po
dagra. reumatizmą dualnima. paralyžių ir tt. 
Praazallnu gumba, gvdau gimdymo liga*, sl
ankiui .minimu* etc. Nerviška* liga* gydau 
tu pagalba geriausiu elektrUzku prietaliu.

T.ytiaaku daliu liana 
lazgydau per keletą dienu, kraujo už- 

nuodyjimn*. odo* liga*. aemCn* tiegima, žaiz
da* gerklėj Ir burnoj, noayj. aky: i ir autyas, 
netekimą vyrltkumo, lycziu nu.llpnejima irti, 
gydau kuopaaekmingiauaiai ir gvaran- 
iuojta Pilna i*ijydytnž (Chro- 
ninzko* ligo* yra mano *n«ci*- 
llllŽUmtl. Gyv*ldabrio nevartoju. Nuo
dugnu* iazegzamihavlma* ligonio ir Jo iazgy- 
dyma»— tai yra mano priderkite.

DR. LANDĖS
Sipitolinla specialistas.

132 E. 24-ta nl., kampas Lazington ava., 
NEW YORK.

Valando*: nno 9 ryto iki 8 vakare. Nedellom* 
nuo 8 ryto Iki 4 po pietų.

Negalinti aaablazkai uUllankytl. gali para
ižytilalška; būtinai reikalaujame pacijento 
InažUkeJlmo.

Szneku vl*okioae ka.boae. Turiu praktika 
Lebanon Bellevue Poet Gražinate Univenlty 
UoepitaL Diraktorias Medtoinlsako Instituto.

“Golumbia Gold Mining Gomoa n u
Toji kompanija yra atsakanti ir turi rient milijoną doleriu kapitolo. Virsi minėti direktoriai koinam duoda proja

TAPTI DAk¥VININKU
tų auks* kasyklų p* vardu “COLU«BIA GOLD MINING COMPANY". Kasyklas atsiranda Crippl* Cr**k. C«l*rad*.- T*ji tomas dalis p* 

Amerikos geologus tapo pripažinta turinti daugiausiai aukso. — B*gyj paskutinių metų akci|*nieriams
Colorado tapo iimoketa jau api* milijonas dolerių.

VIENA AKCIJA KASZTUOJA S5.OO.
. Toji prekė parodo akcijos vertybę. Geriausiu paliudyjimu gali būti statistiški darodymai: 
Paskutinių laikų tyrinėjimai parodo, jog mes geriausą auksą turim*, čia skaitytojam* išrodome skaitlio**, kurias paskutinioji* tyrinėji

mai atrado.
E.E.BURLINGAME, 1736 I *wrence St, Donvor, Colo., iirado, jog to* kasyklos turi 20.56 unc. aukso tonoj. Vartė tono aukso: $411.20 
Tyrinėjimai gi TORHEY E, lON, 74 Cortiand St., New York, parodo 21,70 unc. aukso tonoj ir vertybę tono 6448.53

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

NURODYMAI.
Y palos, po kurių priežiūra to* kasyklos atsiranda, trina* kraite plačiai žinomos ir turi augštas Suv. ValsL valdžios vietas.
Pravardė* ir urėdai tų ypatų kiekvienam gali užtikrinti, kad be jokios abejonės tų kasyklų dalyvininku galima pasilikti.
Kas dalyvininku nori tapti, privalo mažiausiai nors vieną už $5.00 akciją nusipirkti.
Taisias akcijas galima gauti, jeigu čia apačioj pridėta atkorpama popierukė su paraki bus mums prisiųsta, arba kas laiiką (su savo 

locnu paraki) prisius ant ko adreso: COLUMBIA GOLD MINING COMPANY, 1135 Br*adway, New York.

Pirmiau piningu praszom nesiunsti.
I m „ ■-- - ----- -

Columbia Gold Mining Co., 1135 Broadway, N. Y.
Guodotini ponai: 1 FAMAŽM

Ai patinkąs, meldžiu man iiralyti (klok) Kirdas ir pravardė---------------------- __Z .............

_____akcijų Columbia Gold Mining Company JdičStaS
vertės $5.00 (penkių dol.) Ir prisiųsti man

certiflkatą. County -------------------State-------------

D-ras A. M. Baeevicze,
Persikėle ’ isz Chicago* 
in Scrantot), Pa, po nr,

421 Peon. avė., Scranton, Pi
Gydo vinokio* lig** b* *kyri»B» Ir visk* atlai

ko tvirtoje padaptyje. Už' tai lietuviai, karte 
tiktai reikalaut*'daktariško* pageltos, tegul 
kreipiau pa* mvo tauto* d ak tara *u kunuota 
mvo prigimtoje kaltoji <*H *u»*aeketi ir gauti 
vIm rodo. •

Lietuviai, norintieji* gauti pagvlb* per gro- 
mata*. isz kitu rnieitu, tegul pilnai apraišo mvo 
ilga, o tada gaut pagelto.

TH0MA8 PODLASKI, 
<Mi« Mtlwaukee avė., Chicago,Iii. 

Pirmos Kliasos Salionas
Geras alus, seniau*! liktoriai, Kentuckes 
arielkos, grynas ir pigus vynu. Visus už- 
praszo nesilankyti, (81—7)

VYRAI AR ZLNOTE?
Kad asz atidariau rfkuja lietuviszka 

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

Petras Sslakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO. 

Tol. Root 21.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted SL

Mtoaa* peikia* Fotografija*; *ė tuziną ttktot

•2.00

Daigiai kaip
30 mctis isztBcgiitas!

F Dr. RICHTERO 1
r wisaa swietul žinoma

“ANKER” (Inkarinis:
PAIN EKPELLER.

yra geriauzia gyduole *••

RNumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos,
Sirenų Skaudsjimo ir tt

ir wlsoJria Rheamatisx*u 
Skaudėjimu.

u Mm. ir 50c. pas wisus 
sptiekorius arba pat

L F. At Rkhter & Co., i 
k 215 Peari Street, J

New York.
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