
Prcntims
Amerikoje....
I L'šmari ....
Lietuva” epaįidina Knigas. Konstituci

ja* ir kitdkiuj drukus lietuwHi- 
kai. lenk aukai ir anglisr-

d 00

f lizdeliais Lai k rasit is

* felE^CJ VA‘
it lašama kas Patnycaia Chicago, IIL

p Vislraszaat "Lietuvi” reikia draugia 
įlr prenumerat| pridusti. Pruiusdaml pi- 
raiguaaJresuchl.s teip:

- A. OLSZEWSKIS, 
į?924 33rd *'t.. Chicago, III ,
? Sub-Statlon No. 60.

The Llthuanian Weekly

' = > l&IIiiFUVA
< ę ipubllahad avary » • •*■». Ohica«o,tll

< - - Eie'-utes all kind of Job Prin

tting and tranalating in Li 
thuanian, PolUh and

Sfabacrlątlon <a.OO »♦*

Ali ootnmuDication* mušt be addreaaed

A. OLSZEW8KI,
924 33rd 8t, Chicagc, UJ.<

Sub-Station No. 60. '

,IF

Nr. 49 CH1CAGO. ILL.. PETNYCZIA, 4 Gruodžio (December) 1902 m.
fcjiTEKLD AT THE ChICAOO, IlL. Hti-T OFFICE A- ’-EOUND C LA-- MATTER.

Metas X

Politiszkos žinios.
—o—

Amerika.
Susirinko jau ant žieminių 

sesijų tautos balsais ištrinkti 
kongreso ir senato sanariai. 
Ar pasilsėję per vasarų.atliks 
jie kokius svarbesnius darbus 
ne vien an labo partijų, ku
rios juos už savo kandidatus 
irarinko, bet ir ant visos tau
tos. apie tai pirm laiko nega- 

i Įima spręsti. O reikalų yra 
ir tai svarbių, labai daug, ko
kius neatbūtinai reikia nu
veikti. reikia taisyti ne vie- 
lią. ką pagadino pirma už 
pirktus balsus ištrinkti neva 
visos tautos reprezentantai. 
Seniau valdę kramtą preziden
tai ir jų Įiadėtojai. iszrinkti 
už pralobelių pinigus, turėjo 
'iivo geradėjams atitarnauti 
ir davė vis didesnę valių pinį- 
guocziains. Tie teip mokėjo 
isz laisvės pasinaudoti, kad 
apvaldė visųiszdirbystę ir val
gio produktus. Pralobėliai. 
dėl republikonų užgirtų begė- 
diszkų muitų nuo svetimų ta- 
vorų.už iszdirbimus ir produk
tus galėjo nuo Amerikos ukėsų 
imti tokias prekes, kokių tik 
panorėjo, o už tuos paežius 
produktus ir iszdirbimus nuo 
svetimų reikalauti tik pusę 
to. ko reikalauja nuo locnų 
ukėsų, kadangi mat svetur 
negalima teip elgtiesi, kaip 
namieje. Ant geresnio isz- 
naudojimo ukėsų kapitalistai 
susiriszo į ryszius ir isztikro ne 
randas, liet jie ir jiems tar
naujanti tankiai sūdai valdo 
visų krasztų.

Pataisymo tokių apverkti
nų, iszsivieszpatavusių Ame
rikoj sanlygų reikalauja vis 
garsiau visi ukėsai. kurie ga
na ilgai kentė isznaudojimų 

' isz puses susidraugavusių ka
pitalistų, arba trustų. Dabar 
susirinkęs kongresas, ar nori, 
ar nenori, ant reikalavimo 
tautos, turės kų nors ant su
valdymo visogalingų trustij 
padaryti, kadangi kitaip u- 
kęsai laike ateinanczių rinki
mų, kurie atsibus po dviejų 
metų, neduotų balsų už repu- 
blikoniszkus kandidatus ir 
valdžia galėti) patekti kitų 
kapitalistų tarnams. Kaip tų 
padarys dabartinis kongresas, 
dar nežinia, bet suprantama, 
kad jo sanariai kapitalistų per 
daug nenuskriaus; iszduos 
gal naujas tiesas priesz tres
tus, kurios pasiliks be vertės, 
kadangi nebus kam jas pildy
ti. Trustus palaiko dideli 
muitai ant svetimų ta vorų, o 
jų žymiai nesumažįs republi- 
koniszki ' kongreso pasiunti
niai, kadangi jie juos,ant pa- 
sigerinimo Amerikos kapita
listams, ir uždėjo; jie yra su- 
tvertojais trustų.

Apart svarbių vidurinių 
reikalų,yra nemažiau svarbus 
ir užrubežiniai reikalai. An
tai daugelyj Europos krasztų 
rengiasi Amerikai atmokėti 
tuom paežiu, veik visur 
rengiasi padidinti muitus ant 
Amerikos tavorų. Maskolija 
jau seniai muitus padidino, o 
iabar tų patį užgyrė ir Vokie- 

*ijos parlamentas. Apart to 
ir ant neva amerikonų iszliuo- 
'Uotos Kubos, juo toliau, juo 
aiszkiau apsireiszkia neprilan
komas Amerikai. Isztikro, už 
kų kubiecziai gali mylėti ame
rikonus? Juk jie, nors žadė
jo priesz karę vien iszliuosuo- 
ti Kubų isz po Iszpanijos jun
go, kada nuo salos pasitraukė 
iszpanijonai, teip supaneziojo 
Kubų, kad isz tos liuosybės 
ue kas liko. Argi žin- 
geidu, jeigu kubiecziai prie 
kiekvienos progos stengiasi 
iszsiliuosuoti isz po negeisti
nos globos amerikonų, 
kurie, vietoj aprubežiavimo

liuosybės, nieko gero nedavė, 
Kubų nustūmė į ekonomiszkų 
vargų. Prezidentas Roosevelt, 
turintis daugiau proto už ki
tus politikierius.stengiasi at
gauti nužudytų užsitikėji- 
mų kubieczių mažais paliuo
gavimais prekystoj, bet neži
nia, ar tam pritars dauguma 
kongreso ir senato sąnarių. 
Tokius jau reikalavimus pre
zidentas buvo padavęs sena
tui priesz paskutines vakaci- 
jas, bet senatas ant reika
lavimo prezidento nepaisė, pa
liko klausymų numažinimo 
muitų nuo Kubos tavorų, nie
ko nenusprendė. Mat kon
greso ir senato politikieriai, 
stumdami jų į vargų, nori 
priversti Kubų neva isz geros 
valios priimti Suvienytų Val
stijų politikierių jungų. Ar 
tas menkos doros politikie
riams pasiseks, reikia abejoti, 
kadangi piktu nieks ir niekur 
draugų nepadaugino. Uodus 
Amerikos politikieriai norėtų 
isz visų neprigulmingų ežia- 
nykszcziųrespublikų padaryti 
savo vergus. Jeigu tas ir pa
sisektų, tai tašyk Suvienytoms 
Valstijoms atseitų visas savo 
pajiegas apversti ant daboji
mo apvaldyti) republikų, o 
ant apgynimo reikalų kitur 
truktų pajiegų: tąsyk ant A- 
merikos norų mažai kas pai
sytų-

Neužbaigtos tarybos su 
Columbijos respublika, kuri 
nenori pripažinti Amerikai tų 
tiesų iszilgai rengiamo Pana
mos kanalo, kurių Amerika 
reikalauja. Atsiranda neisz- 
mintingi ir menkos doros po
litikieriai. kurie stengiasi ki
tus pertikrinti, kad Amerika 
nereikalauja paisyti ant Co
lumbijos pritarimo, kadangi, 
kaipo drūtesnė, gali daryti 
svetimame kraszte tų. kų tik 
panorės. Mat kokius dorisz- 
kus principus platina, kaip 
verezia į nuožmius savo san- 
ukėsius tūli politikieriai. Jei
gu Su vienytų' Valstijų randas 
norėtų pasinaudoti isz rodos 
tų politikierių, tai suskubin
tų vien susiriszimų, ant atsi
gynimo, visų iszpaniszkų A- 
merikos respublikų. Jeigu jos 
sykį susivienytų į vienų ry- 
szį, nereikalautų bijotiesi gaz- 
dinimo Washingtono politi
kierių.

Nuo Filipinų salų ameriko- 
niszkas gubernatorius dabar 
vėl raportuoja apie užmusztus 
ir paimtus į nelaisvę ladro- 
nūs (plėszikus, kurie isztikro 
yra pasikėlėliais) ir apie jų 
žiaurumų. Jeigu pasikėlėliai 
elgiasi žiauriai su patekusiais 
į jų rankas amerikonais, tai 
nereikia užmirszti, kad ir a- 
merikonai neszvelniai elgėsi 
su filipiniecziais. Ant Min- 
danao salos sultanas Bacolod 
vis nesutinka pasiduoti ant a- 
merikonų malonės. Neseniai 
kapitonas Perching su 60 ka
reivių perėjo per visų salų, 
bet jo nieks neužkabino.

Azija.
Maskoliszki, tarnaujanti 

randui, laikraszcziai nuolatai 
talpina pasiskundimus ant 
nenaudingų Maskolijai sanly
gų, kokios iszsidirbo rytinėj 
Azijoj: tai skundžiasi, kad 
kontrabandistai isz Man- 
džurijos slapta gabena an- 
gliszkus, amerikoniszkus, vo- 
kiszkus ir chiniszkus tavoms 
į Maskolijų, taigi į Siberijų ir 
tokiu būda kenkia maskolisz- 
kai iszdirbystei. Tie laikrasz- 
ežių straipsniai rodo, kad 
Maskolija rengia kų nors nau
jo Mandžurijoj ir kituose ry
tinės Azijos krasztuose irtai 
tokio, kas kitoms vieszpatys- 
tėms galėtų nepatikti. An
gliški laikraszcziai iranglisz-

kas randas jau net iszsižadėjo 
vilczių, kad Maskolija iszpil- 
dytų duotų pažadėjimų ir ka
da nors pasitrauktų isz Man- 
džurijos; jeigu ir pasitrauks, 
tai teip suvaržys tų Chinų val
dybų visokioms pasargoms, 
kad ji bus ne Chinų, bet Mas- 
kolijos vlldyba, teip antai 
kaip anglijonai padarė su 
prigulineziu Turkijai Egyp- 
tu: Egyptas priguli Turkijai, 
o jį valdo anglijonai ir tai 
nuo seniai. Anglija todėl isz
sižadėjo jau vilczių iszkrapsz- 
tyti kada nors maskolius isz 
Mandžurijos;ant tokio krapas- 
tymo susijungė su Japonija, 
bet kad to maskoliai nenusi
gando, o su prievarta krapsz- 
tyti nėsusiriszę nauji draugai 
nedrysta, tas viskas pasilieka 
po senovei: maskoliai, kai p sė
dėjo, teip ir tebesėdi Mandžu
rijoj. Kadangi Anglija jau 
tų Chinų valdybų pavedė mas
koliams, ji prie kramty
mo isz jos neremtų Japonijos, 
tai toje, viena pasilikusi, žino
ma, teiposgi nedrys kų nors 
priesz maskolius daryti.

Angliszkos kariumenės va
dovas. isztraukęs priesz pasi
kėlusius Himalajų kalnuose 
vazirius pradeda net rapor
tuose mėgždžioti amerikiszkus 
jenerolus buvusius ant Filipi
nų salų: kaip amerikoniszki, 
teip ir angliszki jenerolai gar
sina. jog pereiti) sanvaitę už- 
muszė 20 vazirių, 200 paėmė 
į nelaisvę, paėmė30 kanuolių, 
bet nepaduoda, kiek {katsuuo- 
trotų turėjo ir ar vazirius jau 
su visu suvaldė? Isz tokių 
rapotų nieks negali juk su
prasti, kai)) toli nužengė su- 
\aldymas pasikelelių.

Sziuom kartu anglijonai 
nuolankumu nori maskolių 
meilę pelnyti: jie ne 
tik palieka maskoliams 
tiesų daryti kų nori Mandžu
rijoj, bet stengiasi neužstoti 
kelio maskoliams ir Persijoj, 
isz kur maskoliai jau beveik 
su visu iszstumė pirma viso
galingų anglijonų įtekinę. Da
bar angliszkas gubernatorius 
Beludžistane iszgriovė ant 
Persijos rubežiaus parengtas 
anglijonų tvirtynes, kadangi, 
girdi, ir su jų pagelba negali
ma atgauti tų, kų Anglija 
Persijoj nužudė, o jos erzina 
vien maskolius. Sziurksztus 
mat ir nenuolankus anglijo
nai tik priesz silpnus, priesz 
galingesnę Maskolijų jie 
nuo tūlo laiko vis traukiasi 
atgal. Ant tokių padėtoji) 
juk nieko negalima remti.

Afrika.
Garsus Chamberlain keliau

ja į Afrikų isztirti vargus bū
rų, jis vienog be abejonės pa
matys ne tikrus vargus žmo
nių, bet vien tų, kų norės pa
matyti. Važiuoja į Afrikų 
vien, norėdamas sziek tiek nu
raminti burna ir jiems prita- 
rianezius pietinės Afrikos gy
ventojus. Afrikoj iki sziol 
niekuom n'eapr u bežinotu val
donu buvo garsus bure prie- 
szas Milner, tikras Chamber- 
laino jiadėtojas, padrųsinęs 
Angliju pradėti karę su bū
rais ir tikra jos priežastis. 
Dabar Chamberlain nori mat 
parodyti būrams, kad Milner 
nėra visogalingų ponu pieti
nės Afrikos. Bet ir patsai 
Chamberlain nepriguli prie 
būrų draugų, todėl ir jis ne
padarys jiems daug gero.

Garsus būrų vadovai: De 
Wett ir Botha iszleidžia da
bar apraszymus paskutinės 
karės. Isz tų knįgų matyt, 
kad jeigu barai nebūtų pada
rę klaidų, anglijonai butų nu
žudę visų pietinę Afrikų. De 
Wett tvirtina, kad per visų

laikų karės jam reikėjo karę 
vesti ne vien su kelis kartus 
skaitlingesniais angli jonais, 
bet net su paežiais būrais, net,1 
su savo lomiais žmonėms, ne- 
noriueziais klausyti vadovų 
prisakymų. Už tų štokų vie
nybės dabar reikia kęsti vi
siems būrams, dėlto jie nužu
dė laisvę ir {>ateko po Angli
jos jungu Ar nelaimė isznai* 
kys nesutikimus terp paežių 
būrų ir ar jie galės kada nors 
atsigriebti, dabar nieks nega
li Įspėti.

Anglijos raudas stengiasi 
dabar į Afrikų neleisti atei
vių ne angliszkos kilmės, ka
dangi toki ateitėj galėtų stoti 
būrų pusėj, jeigu jie vėl ka
da nors bandytų priesz An
gliju pasikelti. Anglijos ran
das dabar ajisunkino ateivys* 
tę isz kitų krasztų, Afrikos 
valdžioms davė tiesų Įiaczioms 
pasirinktiatkankanezius atei
vius. Buvęs Transvaaliaus 
prezidentas Krueger, teųiosgi 
tūli būrų vadovai,buvę pirma 
Europoj, atsiszauke į Angli
jos randų su praszymu daleis- 
ti jiems grįžti į Afrikų. bet 
Anglijos randas nesutinka, 
bijosi mat jų įtekmės ant pa
sidavusių būrų.

Nesiduoda Anglijai suvaldy
ti Pasiutęs Muilą, valdantis 
didelius žemės krasztus ryti
nėj Afrikoj, Somali pakrantė 
se. Anglija priesz jį iszaiun- 
tė gana dideles pajiegas. Ka
reiviai surinkti ant vietos bėga

bet kad randas paskui pradė
jo aresztuoti žymesnius revo
liucijonierių szalininkus, tai 
dabar i>asikėlėliai nesiskubi
na su pasidavimu ir atidavi
mu ginklų. Gal būt vienog, 
kad pasiseks kokiu nors budu 
susitaikyti, nusilenkiant a- 
biem pusėm ir tokiu būdų, 
teip ilgai besitraukęs kraujo' 
praliejimas ant galų galo ir 
toj )>er ilgą revoliucijų ekono- 
miszkai nupuolusioj respubli
koj pasibaigs, užgims tvarka, 
gyventojai gal galės atsigrieb 
ti.

Isz Lietuvos.

Isz Peterburgo.
Cenzūra daleido ,,Lietuvos 

krik-ztįt arba Mindaugį” ( Kudir
kos) persiatyli, bet ant bzlygų, 
idant programa hutų lietuviszkoje 
kalboje,bet priverstinai spaustos 
kirilica. Liet. Stvitarp. pagelbos 
dr. ketini vereziau ne-stalyt prie 
tokių tolygų. „Varpęs”.^

Isz Bzakių, Suvalkų gub
Mes turime dabar ui prabasz- 

czių K. Kurj. Tas, y4ėmę-« gas 
padorystę ant savo rankų,ant pat 
pradžios pasakė pferapijonams ke
letu laitai graudingų pamokslų, 
kad Dievo namai suvis apleisti, 
kad nesirūpina apie iszganymp aa- 
vo du-zių, ir ant galo prisakė 
nestti aukas pataikymui ’to griu- 
vnuczio dievnamio.

Mea, pamatę reikalę, o isz da
lie* dar iszgęzdyti,tuojaus ant pir-

prie M n Ha? ?n ginklai«»,o <e*pfteiių rublių.
atsiųstų isz ludijų Įiasibaisėti- 
na i platinasi ligos. Su tais 
angliszkas vadovas negali nie
ko Muilai padaryti.

Morokko vieszpatystėj j>a- 
sikėlimas kabylių dar netaįio 
suvaldytas. Rods atviruose 
musziuose pasikeleliai būva 
sumuszti, bet kalnuose jie vėl 
susidrutina ir isz naujo už
puldinėja ant sultano karei
vių stovyklų.

VidurinėAinerika.
Ant salos Sau Domingo, a 

biejose ežia ėsaneziose negrisz- 
koše respublikose atsinaujino 
revoliucija. Revoliucijonie- 
riai keliuose susirėmimuose 
sumuszė raudo kareivius ir 
paveržė atgal pirma atimtus 
miestus. Matyt kraujo pra
liejimas ežia dar ne greitai 
pasibaigs.

Respublikoj Venezuelėj pre
zidentas Castro sziuom kartu 
atsigriebė, bet kaip tvirtina 
gerai pažįstanti prietikius 
szitame kraszte, valdžia jo lai
kosi dar vis netvirtai. Dalis 
revoliucijonierių isz Columbi
jos buvo įsiveržę į Venezuelę 
ir stengėsi revoliucijų isz nau
jo pakelti, bet Castro jenero- 
lams pasesekė įsiveržėlius isz- 
vyti atgal per rebežių. Revo- 
liucijonieriai vienog dar turi 
diktai pinįgų, o už pinįgus 
pietinėj Amerikoj galima il
gai -maisztus palaikyti.

Kadangi Anglija ir Vokie
tija turi svarbius nesutikimus 
su Venezuelės,prezidentu, ku
ris nenori iszpildyti paminėtų 
krasztų reikalavimų, tai An
glija ir Vokietija nutarė į 
Venezuelės pakrantes siųsti 
po kelis kariszkus laivus 
Priesz • Prancuzijų Castro 
sziuom kartu nusilenkė. Su 
visais aut syk negalima pyk- 
tiesi. Pasirodė ant galo, kad 
nė Vokietijai nė Anglijai ne
reikia į Venezuelę siųsti ka- 
riszkų laivų, kadangi ir tų 
krasztų reikalavimus sutiko 
iszpildyti prezidentas Castro.

Respublikoj Columbijoj re
voliucijonierių vadovai nuta
rė pasiduoti randui ir tokiu 
bildu užbaigti teip ilgai besi- 
traukianezių revoliucijų. Su
sitaikė su raudu apie iszlygas;

mo meto sumėtėme porę tukstan-
. Bet kastrato pasi

rodė?! Ugi akmdeliais užlopino 
hažnyczios stogę (vertė ant 75
rub.), o už likusius iszgraiino 
savo paksjėlius isz vidaus ir m
lauko, prisidirbdino visokių gra
žiai raudonai iszmuazių scfkų.ke-
diių, pastatė prie klebonijos nau- 
jp prieangį, bnunai nudažė.... 
Ant kito meto vėleik prisakė 
neszti aukas.

Szįmet mes vėl ant poros tūk
stantėlių sudėjome.... Ir kas isz 
top«8:rodė?! Pasirodė tas, kad 
ui porji tūkstantėlių (da ir maga 
ryczias geras davė) nusipirko sau 
graių gyvenimėlį!

Vyrai, susipraskim!.. Meškas 
mėty galėsi ne dėti ir duoti pini
gus ant pataisymo bainyczios, ir 
mums pinigus bededant,hainyczia 
kada-nors visai sugrius. Jeigu 
norime hainyczif taisyti, tai argi 
jau negalėtume mes kitokį kaste
riu apsirink t, nes tokiu budu pa 
sielgdami, mes nieko gero nesu
lauksim. LTrb.inaviczia, susirin 
kęs pusėtinai skatiko, nusipirko 
pleciukę Alvite ir pats ten iszke- 
liavo, o szitas ui poros melų gali 
pasekti jo paveiksi}! Rinkime 
pinįgų szitas prahaszczius pralen
kė savo pirmtakunus: ui krikszt} 
pirma ėmė 30 kap., dabar 75 kap., 
uieakai buvo 50 k., szitam 75— 
100, miszias anie atskaitydavo ui 
rublį, o szitas be 2 r u b. neskaito, 
giedotas anie pagiedodavo ui 3r., 
szitam reikia 4 r., o rzliubis, pa- 
grabai, ir kitos szventenybės, vis 
dusyk tiek prekiuoja. Argi tai 
ne skriaudimas! Argi tai ne tupi
mas! „Ūkininkas”.

Isz Kaimelio, Naamiesczio 
pav.

Veik visi sukilo priesz ivėrisz'r} 
pasielgimu prabaszcziaus Slivinc- 
ko su parapijonais. Vn*as ermy- 
deris uikilo dėlei tūlų biinytimų 
mokescz'ų. Mat kunigas Slivinc- 
kas didei apsunkino kaimelieczius 
su Dievo garbe ir pagimdė nesu
tikimu: parapijonys raižė ir siun
tė jau kelis kartus vyskupui pra
szymu s, du kartu ir patįs buvo 
nuvažiavę į Seinus su p raižymais, 
puolė ant kelių priesz vysk upę, 
kad duotų jiems kitę prabaszczių, 
bet nieko isz to neiszėjo. Dabar 
kaimeliecziai padavė praszymę 
sviet szkajai valdžiai. Pažiūrė
sime, kas isz to iszeiė. >,Uk."

Isz Pilviszkių, Senapil. 
pav.

25 d, rugpiuezio buvo krata 
Pilviszkiuoee pas daktarę K. Gri-

neviezių KrėtėSenapilės žandarų 
virsz ninkas Tarasov dėlei Gr. 
Isrizko, rasto per kratę paė d rę 
St. Matulaitį. Nieko nerado.

„Ukiniok>-8“.

Isz Vilniaus.
Vilniaus Djildarių kuopa ren

gia antrę abrozų, paiszinių, skulp
tūros, architektūros, teiposgi pra- 
monirzkos daildary»tos parodę. 
Paroda bus(atidaryta 9 d. vasario 
(pagal maskoliszkę kalendorių). 
Norinti ant parodos isz^tatyti sa
ve darbus, privalo juos atsiųsti pa
rodos komitetui iki 1 d. vakario 
ateinanczių metų.

Projektai įstatų užsitnezgusioe 
Vilniuje pramonbzkos daildarys- 
tės draugystės likosi jau apdirbti 
ir jie bus persiųsti ant užtvirtini
mo į vidaus ministeriję, kuri gal 
ypatiszkų kliuezių ne darys.

Maskoliszkas randas garbina, 
jog popietiniai pinįgai seno pavi
dalo: 5 rubl., 10 rubl., 25 rubl. ir 
l(Kl rubl. nuo pradžios ateinanczių 
maskoliszkų naujų metų nužudys 
savo v^rtę. Kas seno pavidalo 
tokius popierinius pinįgus dar tu
ri, privalo juos apsikeisti ant nau
jų vieszpatyi-t?s kasose.

Vilniuje miestas galutinai nu 
tarė parengti vaikų ligonbutį.ka 
dangi į dabartinius ligonbuezius 
mažų vaikų ne priima, o jie juk 
dar tankiau serga negu suau- 
??•

Prie I Vilniaus gimnazijos ir 
szįmet mokintojų . vidutinių mo 
kyklų bus parengti pamokinanti 
kursai visokių moks'ų suaugu
siems. Szįmet bus skaityti se 
kanti kurdai: istorijamaskoliszko 
teatro; istorija vakarinės Euro
pos; populisr«ą*ki kursai chemi- 
kos; anatomijos ir fiziologijos; 
apie elektrikę; apie szviesę; apie 
limpanczi s ligas. Apart specia- 
liszkų kursų, bus dai perukaity 
tos atskiros lekcijas: lekcijos apie 
psichi-zkę azartinį lavinimo vaikų; 
apie dorę daktaro Nitzsche; apie 
mėnulį; apie bakterijas; apie isz- 
pranaszavimus oro; apie refor
mas-Petro Didžiojo; apie raszy 
mę dramų.

Tymai Vilniuje nesiliauja: nuo 
3 iki 10 lapkriezio apsirgo 45 žmo 
nės, o tame skaitliuje 19 vaikų. 
Per tę paczię sanvaitę sziltinėms 
apsirgo 5. dift-ritų 2, rauplėms 
3; virokioms limpanczioms ligoms 
apsirgo mieste 50 žmonių.

Pereituose metuose Vilniuje dy 
kai įskiepyje rauples ligonbutyj 
Szv. Jokūbo 7b000 vaikų,, ant 
pricmie?czio Zvierincziaus 900.ant 
geležinkelio stacijos 500, žydisz- 
kame ligonbutyj 500, ambuliato- 
rijoj Raudonojo Kryžiaus 900; isz 
viso 9650 vaikų. Apart to dar 
miesto felezeriai įskiepyje rauples 
namieje 2000 vaikų.

Netoli Vilniaus, miestelyj Mi- 
chalbzkiuose nesugauti pikta 
dar ai įsikraustė į koplyczię ant 
katalikiszkų kapinių; nulupo nuo 
kryžiaus paauksuotę Jszganytojo 
paveiksi}, jį sulaužė ir szmotus 
iszmėtė imt aslos. Nežinia, ko 
jie koplyczioj jieazkojo: pinįgų 
juk joje, turbūt, ne tikėjo ras
ti.

Ant 1902 m. iazdavhnai miesto 
Vilniaus buvo iszskaltyti ant 600 
576 rubl.; ant užlaikymo policijos 
miestas turėjo paskirti 90340 rub., 
arba 15%, užtai ant apszvietimo 
reikalų galėjo paskirti tik 4% isz- 
davimų. Maskolijos miestuose 
policija kasztuoja daug mažiau: 
miestai tokio jau didumo kaip 
Vilnius: Nižnyj Novgorod ant po 
licijos paskyrė tik 55199 rubl., 
Stmara 51695 rubl., Kazanius 
81325 rubl.

Ant priemiesezio Soltaniszkių, 
gyvenanti pas savo seserį lietuvė 
Tatarėlis likosi papiauta, o jos pi
nįgai, kurių turėjo 200 rubl.,pra 
puolė, o su pinįgais prapuolė ir 
vyras seiers užmusztosios, masko
lius Ceketov.

Vilniuje, miesto teatre, sykį 
ant mėnesio rengia teatraliszkus 
perstatymus miesto mokyklų vai
kams. Visas vietss teatre teatro 
uiveizda duoda tęsyk be jokio už- 
mokesnio mokintiniams vidutinių 
ir žemesnių miesto mokyklų.

Isz Lietu v isz ko Minsko.
Minsko moterįszka Libdaringa 

Dr stė rengia prieglaudos namus 
elgetaujantiems vaikams. Prie 
prieglaudos namų bus parengta 
amatų mokykla, kur vaikus mo- 
kįs sliesorystės, staliorystės ir ap
dirbimo knįgų, o mergaites viso 
kių motsriszkų raukų darbų.

Minsko namų sivininkai atsilie 
pė į miesto valdžias su praszymu 
numažinti mokesezius už vandenį; 
miestas netik praszymę namų sivi- 
ninkų atmetė,bet dar mokestį pa
kėlė: pirma moke-t s už 100 viedrų 
vandens buvo 12 kap., o dabar pa
kėlė jį iki 20 kap. Moket-tis tai 
labai didelis,didesnis negu kituose 
miestuose Maskolijoj, 'kur yra 
vandens traukimo įtaisoa.

Maskoliszka kelių min;8tenja 
ant ateinanczių metų reikalauja 
nuo iždo ministerijos naujų kredi
tų ant pagilinimo didesnių L:etu 
vos upių. Ant atemanezių metų 
rengiasi iaztaisyti ir pagilinti Ne- 
munę ir kitas į jį įpuolanczits d i' 
desnes upes.

M'nskss niekame nenori apsi
leisti Vilniui: Vilniuje parengė 
anlrę prekystos mokyklę; tę patį 
dabar lengi.asi padaryti ir Minske, 
kur yra jau viena prekystos mo 
kykla. Rodosi ežia galėjo užtekt' 
vienos prekystos mokyklos; vietoj 
rengti tokię dar kitę, galima bu
vo parengti specialiszkę kitokię. 
Specialiszkų mokykių Lietuvoj 
yra maža', jų reikia ežia daug ir 
tai v šokių.

Isz Dinaburgo. Vitebsko 
gub.

Kaip dabar pasirodo, u žd erėj i- 
mss Dinaburgo paviete szįmet bu
vo menkas ir kaimiecziama surin
kimų neužteks ant prasimaitinimo 
iki ateinaneziai piutei. Prie kūli
mo rugiai pasirodė nenaszus, pri
kūlė vos pusę to, kolaukė. Mie 
žiai beveik su visu prapuolė. Bul
vių surinko vos po 30 pūdų nuo 
desiat'iios, o ant sėklos ant tokio 
ploto eina 140 pūdų. Kopūstų, 
agurkų teiposgi beveik nebuvo, 
prapuolė ir kitos daržovės. Netur 
tingus ukiuiukus laukia ties og 
badas.

Ant ateinanczių metų Dinabur 
ge rengia žemdarbystės parodę. 
Parengimas jos kasztuos 40000 
rubl.;.pusę tų pinįgų prižadėjo 
sudėti aplinkiniai dvarponiai.

Isz Rygos.
Latvijoj, Dorpato sudžių susi

rinkimas turėjo nuspręsti, ar mo 
kintojas turi tiesę muszti jam pa 
ve?tę mokintinį. Mat v.enas isz 
Dorpato meisterių, užtikęs be dar
bo savo mosintinį, jį apdaužė. 
Tėvas mokintinio apskundė neat 
sakaneziai mokinantį meisterį pas 
santaikos sudžię, kuris pripažino 
meisteriui tiesę, ant įvarymo pro
to ir doręsmuszti mokintinį. Tė
vas atsiszaukė į sudžių susirinki- 
mę, kuru rado, kad galima mo
kinti ir he muszimo ir tę budę pa
laikė už geresnį ir muszantį mo
kintinius meisterį nusprendė ant 
užmokėjimo 3 rublių b mėmės.

Rygoj sudegė garinis malūnas 
ir stalioriszka dalis geležinkeliams 
vagonų dirbtuvių. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 150000 rubl.

Iš Virbaliaus, Suvalkų gub.
Neseniai lankėsi ežia maekolisz- 

ko rando iszsiųta, irat:rimai žęsų 
prekystos Prūsų pusėj, kaip antai 
Eitkūnuose ir kituose Prūsų paru- 
bežiuose specialiszka komisija. 
Per Eitkūnus kas metę isz masko 
liszkosios Lietuvos iszgabena į 
Prusus kelis milijonus žęsų, bet 
prekystei tai Prūsų randas daro 
visikius apsunkinimus. Kad at
imti Prūsams priežastį rugojimų, 
komisija nusprendė parengti Vir 
bal uj, maskoliškoj pusėj, specia- 
li-zkę staciję, kur gabenamos į 
Prusus žęsya butų peržiūrimos ve- 
terinorių. Sticija neleis gabenti 
į Prusus nesveikų žęsų.

Isz Prūsų Lietuvos.
Kadangi kovoje su svetimais 

Vokietijos gaivalais randui ne pa
deda teip gyventojai, kaip jis no 
ri: antai rando sutverta Kolioni- 
zacijos Komisija ne randa Vokie
tijoj pakaktinai vokieczių, no-

rincz ų apsigyventi terp lenkų ir 
lietuvių, imti komisijos nuo ne 
vokieczių pirktę žemę, tai da
bar Vokietijos randas visokiais 
hud is vilioja į Vokietiję vokiez- 
kus kulionistus isz Maskolijos, 
kurių daug, pradėjus maskoliams 
siaurinti jų tiesas, pradėjo nesz- 
dintiesi į Amerikę. Tuos tai vo- 
kieczius iszeivius Prūsų randas 
stengiasi.privilioti, kad jie jam 
padėtų jo kovoje su lenkais ir lie
tuviais. Tiems vokiecziams isz- 
eiviams isz Maskolijos Prūsų ran
das žada duoti didelius žemės plo
tus aplinkinėse Karaliaucziaus.

Imrulyj sūdąs nuspreniė isz 
raaskoliezkorios pusės atėjusię į 
Pru-us merginę Visnevskytę ant 
3j meto kalėjimo. Ji mat tar
navo prie arklių auginyczios 
Trakėnuose. 7 d. beiželio pagim
dė kūdikį ir jį užkasė mėrzlų 
krūvoj. Tę vienog susekė ir kal- 
t li nkę suaresztavo.

Dj draugai: Breitenbach ir 
Hirsengis, pa si gėlę Baletų kar- 
czemoj, iszėję isz jos, eidami na
mon, antkelio ui kę ten susipe
šė. Laike peszt>nių Breiten- 
bachui draugas nukando nosį. 
Be nosis uitu, pagriebęs kuolę, 
drožė Hirsingiui į galvę ir jį pri- 
muszė, o kada tis, atpigai valiavęs, 
nubėgo į netolimus namus, Brei- 
teiriach ir ten jį nusivijo Ir teip 
baisiai sumuszė, kad Hirsingis nuo 
to pasimirė. Bieitenbachę nuga
beno į Karahauczių, kur jam pri
taisė muję nosį, bet už užmuszi- 
mę Hirringio sūdąs nusprendė jį 
ant keturių metų į pataisymo na
mus.

2 d. lapkriezio, į katalikiszkę 
bainyczię Žibuose^r zakn-t ję į- 
sikraustė vagiliai, atplėszė spintas 
ir paszlavė visus sidabrinius ir pa’ 
auksintuosius bažnyczios rykus; 
kunįgas nė miszių atlaikyti 
negalėjo. Isztusztino ir visas baž- 
nyczioj buvusias aukų dėžutes. 
Kas galėjo vagystę papildyti, ne 
žinia, policija niekdarių nė jokio 
pėdsakio nesusekė.

Gumbinėj mergina tarnaitė W. 
pagimdė kūdikį ir jį įkiezo į pa- 
kurtę peczių, bet pati apalpo ir 
per tai viskas ] aiksz ę iezėjo., 
Vaikžudę tuom tarpu nugabeno į 
ligonbutį, kada gi pagis, nuga- 
bęs į kalėjitnę.

Ant paskutinio javų turgaus 
Tilžėj už javus mokėjo: už i-zėpe- 
lį avižų 3—3.15 mk., rugių 6— 
6,20 mk., miežių 4 50—4 80mk., 
roptezių (bulvių) 1.50—1.60 mk., 
sėmenų 12 mk.

Ant paskutinio gyvulių turgaus 
Tilžėj arki ų atgabeno ne daug ir 
te pats buvo ne geriausi. Už ge
rus karietinius arklius mokėjo po 
800 markių, už prastesnius po 500 
mk., už darbo arklius tik po 90 
mk. Žęsų atgabeno isz maskolisz- 
kosios Lietuvos apie 50 vežimų, 
kuriuose buvo 6000 žęsų. Už pa
prastas žęs:8 mokėjo po 2.20 m k., 
už geresnes po 2 80—3.50 m k. Už 
kiaules mokėjo: už porę 4—6 san- 
vaiezių parszų po 10—15 mk., 
už senesnius po 18 mk. Už kiau
les po 39 mk., už penėtas po 42 
mk. už kiekvienę 100 svarų sva
rumo.

Už stintas Tilžėj moka: už bacz- 
kę szviežių po 6 mk., senesnių 
5.50 mk.

Tilžės sūdąs nusprendė gyve- 
nanczfę Tilžėj naszlę, Marę Pa 
dzukaitienę ant mėnesio kalėjimo 
už vedimę jaunų merginų į paleis
tuvystę. Bausmė tai ne didelė: 
už tokį biaurų darbę reikėjo ję 
skaudžiau nubausti.

Pradėjo dirbdinti Prūsų Lietu
voj nauję vietinę geležinkelio lini- 
ję nuo Pagėgių (pirmutinė stacija 
už Tilžės) į Lauksargius,prie mas- 
koliszkojo rubežiaus,ties Taurage.

3 d. lapkriezio netoli Klaipė
dos ant jūrių vėtra užklupo gar
laivį „Stadtmund” ir priplakė jį 
prie kranto teip, kad nėra nė jo
kios vilties jį hzgelbėti. Ąnt mi
nėto garlaivio buvo 5000 centne
rių tavorų; jegu ir pasisektų kiek 
tų tivorų iszneszt’, tai jie dides
nėj dalyj bus vandens pagadyti.



Isz Amerikos.
Skęstanti sala.

Ant ežero Michgau yra tais 
South Maniiou, užimanti apie 
5000 akrų geros žemės; ant tos 
salos gyvena apie 100 szeimynų, 
daugiausiai holandieezių. Po 
paskutinių vulkaniszkų iszsiver- 
žimų ant salos Marlmiųue ir sa
lų Mauitou pradėjo grimzti, pir
miausiai nugrimzdo gelbėtojų st* 
cija ant pietinės salos dalies, sta
cijos vietoj yra dab ir gelmė 30 
pėdų. Viduryj salos yra ežeras, 
kurį laiko už kratery užgesusio 
vulkano. Prie pakranczių, kur 
pirma vandens buvo ant 3—4 pė
dų giliai, dabar yra 30 pėdų.

. Susirinkimas kunigu visokiu ti
kėjimu.

Detroit, Mich. Padėkavonės
dienoj czianykszczioj Operos trio- 
boj buvo iszkilmingas susivažiavi
mas, ant kurio terp kitko, daly
vavo: žydų rabinas, kata ikiszkaa 
kunįgas ir pastoriai: ep'skopa- 
liszkos, kongregacijonalistų, 
baptistų, metodistų, universalistų, 
presbiterijonų ir knkšczioniszkoe 
bažnyczių. Dvasiszkiejie visokių 
tikėjimų galėjo drauge susirinkti 
turbul todėl, kad nebuvo nė jokio 
lietuviszko ir lenkiszko fanatiko, 
mokanezio vien siundyti žmones 
priesz kitaip tikinezius.

Paskendo laivas.
Detroit, Mich. Atkakę* ežia 

. laivas “Mabel Wilson” atgabeno 
žin ę, jog laike siautusius ant eže
ro Erie vėtros, pei eitos tanvaitės 
subatoj paskendo garlaivys “Syl 
vanus Josleacy.” Prie to prigėrė 
ir 18 žmonių. Nežinia teiposgi 
kas atsitiko su garlaiviu “Ban- 
kroft” ir su buvusiais ant jo 20 
žmonių-, kuris laike vėtrų plaukė 
ant ežero Erie ir į paskirtę vie- 
tę ne atėjo.

Netikra pinigą dirbėjai.
Hunsville, Ala. Pneliplas 

policijos agentas Shaiv,ant Mount 
San o rado gerai paslėpt? ne tikrų 
pinįgų dirbtuvę. Užlaikytoje 
dirbtuvės, kokj ten Evansu, su- 
aresztavo. Rado dirbtuvėj daug 
padirbtų sidabrinių doliarių. Pi 
nįgai tie teip gerai padirb i, kad 
juos vien specialistas gaji pažint', 
ktd jie ne tikri. y

Verguve Amerikoj.
Lkncaster, Ky. Czianykszth 

szefifas per aukcijonę pardavė 
dvi negres moteris ir vien? vy- 
nszkj ant tūlo laiko. Parduoti 
negrai per paskirt? laikę turi be 
užmokesnro dirbti pirkėjui ir 
jam tarnauti. Taigi mat vergu
vė ne isznyko dar Liuosybės Že
mėj.

Tas savo ne atsėdės.
Kn<>xville, Tex. Czii sūdo 

likosi nuspręstas ant 130 metų 
kalėjimo plėszikas Hirry Logan 
isz Montanos. Apskųstas jis bu 
vo už 10 užpuoj mų ant geležin
kelių trukių. Szitas, turbūt, sa 
vo bausmės ne atsėdės jau savo 
gyvas'yj.

Pirmutinis sniegas.
Padėkavonės dienoj, taigi 27 

d lapkriezio, sztetuoee Illinois, 
WiscoDsin ir Indiana buvo pir 
m utinis szįmet sniegas ir pirmuti
nis gruodas. Ant rytojaus vie 
nog atėjo pietinis vėjas ir atgabe 
no vėl didesnę szilumę.

Uimuszti prie boles.
Sziuo*e metuose ant viso Ame

rikos ploto prie mėtymo bolės 12 
ypatų likosi užmusztų, 1 mirtinai 
sužeista, o 85 sužeisti sun
kiai bet ne mirtinai; lengviau su
žeistų negalima nė suskaityti.

Iszgyveno 123 metus.
Newton, Ky. 28 d. lapkri

ezio pas mirė ežia negrė Kate 
Vance, Užgyvenusi 123 metus. 
Ji paliko vienę dukterį turinezię 
90 metų. Jos vyras pasimirė po- 
rę metų atgal, turėdamas 105 me 
tus.

Tvanai.
Ardmore, Ind. Ter. Wach'ta 

ir Blue Valley apskrieziuose, 
Chickasaw’ų indijonų rezervaci
joj dideli tvanai. Laukai van
dens apsemti ant didelių plotų. 
Daugelis szeimynų turėjo apleisti 
savo Domus ir kraustytiesi ant 
augsztesnių vietų. Kadangi už- 
tvinę vandens nuneszė daug tiltų, 
tai geležinkelių trukiai ne gali 
bėgioti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Ar<>n, Ind. Netoli nuo ežia 

iszszoko iaz rėlių pasažierin's trū
kis ir du vagonai nusirito tuo 
augszto kelio pylimo. Pne tu 15 
pasažierių liko apkultų, o terp tų 
3 apkulti mirtinai.

Sportansburg, S. C. Ant czia- 

nykszczios geležinkelio stacijos 
susimuszė pasažierinis trūkis su 
su-tumtais ant ezėnių vagonais. 
Prie to trūkio peczkurys likosi 
užmusztas, o maszinistas ir keli 
pasažieriai tapo gana sunkiai su
žeisti.

Indianopolis, Ind. Ant Penn- 
sy V” ui a geležinkelio, netoli sta
cijos Sufford, susimuszė pasažie- 
linis trukia bėgantis į Loui-viUe 
su stovincziu ant szėnių vagonu. 
Prie to trūkio vedėjas likosi ant 
vietos užmusztas, o peczkurys ir 
bagažinio vagono tarnas mirtinai 
apkulti.

Dės Moines, Ia. Ant Szesztos 
ulyežios susimu-zė du pilni žmo
nių ulyczmių geležinkelių karai. 
Prie to dvi ypatos likosi mirtinai 
sužeistos, o szeszios sužeistos nors 
sunkiai bet ne mirtinai.

jos universitete ir vienam besi
mokinancziam agronomijos Szvei- 
carijoj. Taigi Motiuėlė, esanti 
kunįgų priežiūroj,nuveikė ant toa 
dirvos daugiau negu ne kunįgai. 
Teisybė, Motinėlė gyvuoja jau 
poras metų, bet kasgi draudė ne 
kunigams, ypacz gi kunįgų prie 
szams, daryti tę patį, jeigu jie su 
kunįgų darbais ne sutinka? No
rint pasirodyt geresniu, reikia tę 
didesnį gerumę ne vien peikimais 
parodyt*, ne žodžiais, bet darbiis 
ant visuomenės labo. Isz žodžių, 
nors jie butų karszcziausi, visuo
menė ne daug naudos apturės. 
Teisybė, kunįgai turtingesni už 
kitus, bet kunįgų yra ne daug: 
kę sudės vienas kunįgas, tiek ga 
Ii sudėti deszimtis ne kunįgų. 
Kodėl vienog ’ę deszimtį norin- 
czių aukauti kę nors teip sunku 
surasti?

Kadangi svietiszkos draugys
tės szelpimui be.-imokinanezios 
jaunuomenės ne buvo, Chicagoj 
užsidėjo su tokiais nneriais MAusz 
ros Dr-tė”. Jai užsidėjus,pasiro
dė tas pats, kas pirma buvo su 
Motinėle. Kaip tojė draugystė 
ne rado didelės paramos terp ne 
turinezių didelio užsilikėjimo ant 
kunįgų, ne rado didel o pritarimo 
ir “Auszra”,nois prie jos iki sziol 
kunįgai ne priguli ir nors jos 
mieriai yra szelpti vien besimo- 
kinanezius svietiszkų mokslų, 
besimokinanti dva-iszkų mokslų 
net iszskirli nuo oaszelpoe. Ta 
pasarga davė tūliems kunįgams 
progę apszaukti “Auszrę” už ku
nįgų prieszininkę, nors tas prie
šai ilgumas kunįgams “Auszrai” 
ne rupi: ji užsidėjo, turėdama už 
mierį szelpti besimokinanezius 
vien svietiszkų mokslų, o prie to
kių teologai ne priguli. Pavargę 
konstitucijoj pridėjo ant pnszali- 
nimo nesusipratimų. Tame juk 
nė jokio aprioriszko neprilankumo 
kunįgams nėra. Ne paisant vie 
nog ant to, Auszra iki sziol visgi 
ne turi tokio svietiszkųjų pritari
mo negu galima I uvo laukti tve 
riant draugystę; iki sziol piie 
Auszrvs ne prisiraezė nė tie, ku
rie isz pradžių teip peikė Motioe- 
lę.kad ji kunįgų vien valdoma.to 
dėl gali pavirsti vien j įnagį dau
ginimo kunįgų.

Neperseniai mes raszėme, kad 
reikėtų draugystėms turinezioms 
už mierį szelpimę besimokinan- 
czios jaunuomenės smiprasti terp 
navęs, ne kenkti viena kitai, neuž
bėgi nėii už akių. Tokio susipra- 
ūmo iki sziol ne matyt, nors pa- 
sidalinimas į smulkias atžalėlės 
yra vodingas, tę gali kiekvienas 
pamatyt, peržiūrėdamas vbų jų 
besimokinanezių fondę; viena ant 
szelpimo besimokinanezių turi 
mažai pinįgų, kita dar mažiau, 
treczia iki sziol nieko ne turi, tik 
ateitėj ketina ant to mierio rink
ti pinįgus nuo savo sauanų. To
kiu budu iszpuola, kad trys
draugystės, paėmusios už mierį
szelpimę besimokinanczios jau
nuomenės tuom paežiu turi kenk
ti viena kitai ir isz to,suprantama, 
besimokinanti jaunuomenė ma
žiausiai sulauks gero.

Aukas ant besimokinanczios 
jiunuomenės, spirt “Auszros”, 
renka Tėvynės Mylėtojų Dr-tė, o 
kaip matyt isz pereito numerio 
“Vienybės”, tę darys ir Susivie 
nyjimas, kurio eanariai mokės po’ 
lc- ant mėnesio ant tautiszkų 
reikalų, isz to susirinks apie 200 
dol.. o tune bus kiek ir ant su
szelpimo besimokinanezių. Ta* 
“Vienybės" straipsnis rodo, kad 
mes ne prisiartinome prie susipra
timo, bet nuo to labiaus atsitoli
name. Toms draugystėms ne 
paranku viena kitai užbėginėti už 
akių.

Mums rodosi, geriausiai butų, 
jėigu szelpimę besimokinanezių 
paimtų draugystė ne turinti ki
tokių mierių, kadangi draugystės 
turinezios ir kitokius mierims ne 
galės visko prideraneziai isapildy- 
ti. Tę geriausiai matome juk ant

Youngstown, Oh. Netoli Car 
boti Pa. isz-zoko isz rėlių ekspre
sinis geležinkelio trūkis. Prie to 
trūkio vedėjas likosi užtnusztas. 
o trys trūkio tarnai sunkiai apkul
ti.

Ezpliozijoti
Shamokin, Pa. Lake Fidler 

anglių kasiynėse atsitiko baisi 
dujų expliozija, kurios 4 darbi
ninkai likosi užmuszti, 3 mirtinai, 
o 5 sunkiai suže;sti. Visi darb- 
ninkai yra slavai; ar terp jų ne 
buvo lietuvių, tikrai nežinia. Nuo 
ko užgimė espliozija, dar nežinia, 
mena, kad koks darbininkas turė
jo atidaryti savo liimpę ir tokiu 
budu pagimdė explioziję.

Kenton, Oh. Netoli nuo ežia, 
miestelyj Alger, lentų pioviny 
ežiose expliodavo garinis katilas. 
E.vplioz jos 3 darbininkai likosi 
užmuszti.

Altoona, Pa. Netoli nuo ežia, 
ant lokomotyvos ekspliodavo ga 
rinis katilas. Ekspliozijcs 2 ypa 
tos lik< si užmusztos, o trys sun
kiai sužeistos.

Gaisrai.
New 4’ortage,Ont. Netoli nuo 

ežia, miestelyj Norman, medžių 
apdirbimo įtakose siautė baisus 
gaisras. Sudegė apie 20 milijo
nų kubiszkų pėdų medžių, laivų 
dirbtuvės, 6 garlaiviai ir du žeg- 
Lnai laivai.

New Orlevns, La. Sudegė 
netoli nuo ežia, Lealinge,cukraus 
dirbtuvės. Blėdį j-aisro padary 
tę skaito ant 150000 dol.

Omaha, Nebr, Sudegė ežia 
krautuvė Union Pacific geležinke
lio. Blėdį ugn es padarytę skaito 
ant 200000 dol.

Isz darbo lanko.
T Shamokin, Pa. 9 distrikte 

kietų anglių kautynių dirbo prie-iz 
-z t raikę 31000 darbininkų. Isz 
ų 14000 turi darbę, o kiti dar v s 

sėdi be daria*. Nuo 5 d. lapkri
ezio pasiliovė szelpimas kalnaka 
šių pinįgais,valgio produktų dar
bininkai teiposgi turi ne daug. 
Unija todėl užmano, kad turinti 
darbę kalnakasiai dėtų po kiek 
isz s ,vo uždarbio ant suszelpimo 
netur nezių darbo sandraugų.

Washington, D. C. Laik- 
raszct'ai pranesza, jog kastynių 
savininkai vėl sulaužė savo žodį 
ir atsisakė nuo tolesnių tarybų su 
Mitchelliu; pasiduoda vėl nu
sprendimui santaikos sude. Ko
kios priežastys teip urnai perkeitė 
kastynių savininkų nuomones.ne 
žinia. Gal jiems pasisekė į savo 
pusę patraukti bent tulus sąna
rius santaikos sūdo.

5 Scranton, Pa. Iszirus ta
rybom? terp kat-tynių savininkų ir 
kaluakVių organizacijos v<rszi- 
ninku,vėl pradės darbuotiesi san
taikos sūdąs. Jis pertraukė tir.- 
nėjimus, norėdamas duoti abiem 
pusėm laikę surinkti reikalingę 
medegę tolesniems tirinėjimams.

1 New Rochelle. Visuose 
miesteliuose į sziaurius nuo New 
Yorko iki Mt. Vernon Builders 
<4 Oontractors Ass. pagarsino teip 
vadinamę Lockout ir per tai 1500 
darbininkų, ditbusių piie trio- 
bų statymo, atsirado be dar
bo.

1 Wilke*barre,Pa. Vanduo 
isz Stauton anglių kastynių, pri
sisunkęs laike szlraikų, likosi isz- 
semtas ir darbai tose kastynėse 
už poros dienų vėl prasidės. Mi 
nėtos-i kastynėse priesz šatrai kus 
dirbo 700 darbininkų.

Los Angelos, Cal. Orga
nizuoti paliruotojai pakėlė ežia 
sztraikę. Jie reikalauja 8 valan
dų darbo ir po 3 dol. už dienos 
darbę.

•Į Scranton, Pa. Tarybos 
terp ka*tynių savininkų ir kalna
kasių plianipotentų likosi isz ežia

perkeltos į Washingtonę ir į New 
Yorkę.

Fond du Lao, Wis. Tele
grafistams Wisconsin Central ge 
ležinkelio pakėlė algas: pridėjo 
jiepis piie d bortinių algų po 5 
dol. ant mėnesio.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Szelpimo besiniokinan- 
czių reikaluose.

Peržiūrėdami paskutinę atskai 
tę Motinėlės, matome, kad szila 
Dr tė ant siszelpimo bes moki- 
nanezios jaunuomenės turėjo 
$712.96. Dabar gi paszelpai ir 
stipendijoms turi $200 82. Moti
nėlė nutarė duoti sfipendiję vie 
nam besimokinancziam Maskoli-

Tėvynės Mylėtojų Dr-tės, kuri 
per kelis metus savo gyvenimo, 
turėdama konstitucijoj ir szelpi
mę besimokinanezių, aut to ne 
surinko nė 30 dol. Tegul ant 
tautiszkų reitalų rinks centus 
nuo savo aanarių Susivienyj.maa, 
tegul ant to surinks 200 arba 
daugiau doliarių. Tautiszkų rei
kalu tuiime juk daug. Kas gi 
todėl isz tų aukų atliks ant suazel- 
pimo besimokinanczios jaunuome
nės? Visko ant jos labo, turbut, 
Susivenyjimas ne panorės apvėrs- 
ti turėdamas ir kitokius reikalus 
reikalus, o tų reikalų, juo toliau, 
juo daugiau atsiranda.

Todėl, mums rodosi, geriausiai 
butų, jeigu Tėyynės Mylėtojų 
Dr-tė ir Susivienyjimas savo su
rinktas ant besimokinanczios jau
nuomenės aukas pavertų Auazrai, 
o tojė szelpimę bes;mokiuanczios 
jaunuomenės savo rankose sukon
centruotų, o tjliau szitos drau- 
gystės duotų met nę paszelpę 
Auszrai isz jų surinktų ant to 
mierio pinįgų. Jeigu gi susiprasti 
ne galima, jeigu vis bus kelios 
draugystės turinezios tuos paežius 
mierius, tai kad ne daryti kitiems 
nereikalingi s konkuiencijos, 
Am-zra butų visai nereikalinga, 
kadangi daugeliui besivaržant tę 
pacz>ę užduotę, nieko svarbe«nio 
ne galima bus nuveikti.

Khubymas tu re kalauja grei
to iszriszimo. Lietuviszka jau
nuomenė besimokinanti aug-ztea 
n ų mokslų, reikalauja paszelpos; 
lie.-imokinanczių vargę kenezian 
ežių atsiranda vis daugiau. Gin- 
czaia mes jų alaį nenuraminsi- 
me.

Isz Foxcroft, Me.
Lietuvių ežia nedaug yra. 2>no 

nių paprccziai ežia yra kitokį ne
gu Pennsylvanijoj: Maino sziele 
žydi blaivystė, Penn*ylvamjoj 
girtuokliavimai, o blaivystė yra 
irekinam*. Maine nuo 1 d. spa
lių atsidaro medžionė ant brie
džių ir stirnų, Pennsylvan’joj gi 
1 d. liepcs atsidarė medžionė ant 
kalnakasių, terp kurių yra 6000 
lietuvių ir tai tik Shenandoi<h, Pa. 
Pennsylvanijoj daug yra lietuvių 
Amerikos ukėsų, kurie nemisbja 
kada nors grįžti į tėvynę, kaip 
koks isz jų turi nusipirkęs liotus, 
kaip koks turi net pasistatę* bu 
dėlę ir varg?t>, kasdimi anglis. 
Argi negenaus jiems butų pasi 
traukti nuo Pennsylvanijos szeri- 
fo kulkų ir persikelti kur yra ge 
nau, kur nieks į juos neszaudyų 
(mums rodosi, geriau dar butų 
nesiduoti szaudyli. Ant to užtek
tų vien, kad visi ant augsztesnių 
urėdų rinktų ne Stones ir kito 
kius pralobėlių tarnus, bet daibi 
ninku draugus. Rd.) Lietuviai 
juk veik visi jra žemdarbisi, taigi 
jiems geriau bu'ų ir Amerikoj ap 
sigyventi ant ūkių, žinoma tiem*, 
kurie ant įaitsisymo ūkės turi 
bziek tiek pinįgų, kadangi be pi 
nįgų ir ant ukėa sunku įsigyvent: 
reikia ir gyvulių, reikia ir visokių 
padarų.

Sztai aplinkinėse Foxcroft, 
sztete Maine, gyvena 9 lietuviai; 
turi j e su viražu m 800 akrų že
mės ir nesibijo nė jokių szer fų, nė 
milie jų jenerolų ir nereikalauja 
malonės Baerų ir kitokių pralobė
lių; gyvena sau ramiai, kaip dan 
gaus priemenioj. Pasibaigus lau 
ko darbams, ant žiemos gali iszei- 
ti ant uždarbių. Darbo ežia yra 
pakaktinai giriose prie kirtimo 
medžių. Uždarbiai po $24-35 ant 
mėnesio; darbininkai gauna vai 
gį ir guolį. Uždarbiai paeina nuo 
darbo ir nuo darbininko. Darbi
ninkas su pora arklių uždirba po 
$45—60 ant mėnesio. Darbai pra
sideda nuo 15 d. rugsėjo ir trau
kiasi iki 1 d. liepos. Musų broliai 
Pennsylpanijoj perk* kok ę griu- 
vanczię grineziukę su kelioms pė
doms žemės už 1000 dol., ežia už 
tuos pinįgus gautų kokį 100 akrų 
geros žemės ir butų liuo*i, nepri
gulinti puo bosų. G«1 toki atsa 
kyti, kad ir Pennsylvanijoj 1000 
dol. iszsyk nemoka, bet juos isz- 
moka dalimis. Ir ežia Foxcrofto 
aplinkinėse gali imti žemę ir už ję 
kas reikia, isz paleogvo, dalimis 
bemokėti. Taigi, man rodosi, 
kad turintięms sz ek tiek pinįgų, 
vietoj vargti anglių kautynėse, ge
riau butų persike'ti ant ūkių, už
siimti žemės apdirbimu, prie ko 
juk kiekvienas priprato tėvynėj 
būdamas. Apsigyvenę ant ūkės, 
nore ant senatvės galėtų ramiai 
gyventi, nereikalautų bijotied 
darbdavių rūstybės, liuosais nuo 
nelaimių teip tankiai pasitaikan 
ežių anglių kastynėse.

Oras ežia sveikas, toks kaip ir 
Lietuvoj. Karszczių, nė didelių 
szalczių nėra. Vandens visur yra 
pakakti n ii ir vanduo geras ir svei 
kas; yra ir gražus ežerai, kur va
saros Likę galima pažvejoti. Ru

denyj, atsidarius medžioklei Ir isz 
to, mėgstanti medžionę, gali tu 
rėti uždarbį, kadangi giriose 
stambesnių laukinių žvėrių'netruk 
sta, Medžių pas statymui tnobų 
tvorų ir kurui yra pakaktinai ant 
kiekvienos ūkės. Kas ežia yra 
negero, tai vien tas, kad ezviežiai 
atkakęs negali pas svetimtauezius 
priaiklaus'i, kur lietuviai gyvena, 
kadangi czianykszcziai gyvento 
jai lietuvių nepažįsta, vadina juos 
maskoliais. Matyt už tokį persi
statė pirmutinis szitose aplinkinė 
se spūgyyenęs lietuvis Juozas Mi- 
czas (bziędien jau jis vadinasi 
John Miller). Reiktų kitiems tę 
klaidžię nuomonę pataisyti ir pa 
aiszkinti svetimlaucziams, kad 
lietuviai tai ne maskoliai. Sziaip 
ežia gyvenanti lietuviai geri žmo
nės, gyvena sutikime, apie viens 
kito nuomones nesirūpina, nesi 
pyksta, kadangi mat nėra ežia 
dar lietuvių piudytojų; betirtau- 
tiszkais darba's jie, rodosi, neuž 
siima.

Peonsyl vaniszkis.

Inz So. Omaha, Nebr.
Darbai eina ežia labai gerai ir 

irz kitur pribuvusiam darbę ne 
sunku gauti. Dar nė vienę metę 
pirma ežia tiek gyvulių neskeidė 
kaip szįmet.

Lietuvių yra ežia diklas būre
li* ir skaitlius jų nuolatai didina
si, kadangi keliauj i ežia musų 
broliai l»z kitų vietų.

Purę sanvaiezių atgal czia
nykszcziai lietuviai bandė si- 
sznukti parapijos mitingę ant ap
kalbėjimo, sr ne galima pradėti 
statyti locnę bįžnyczię. Pir
miausiai du iszrinkti vyrai perėjo, 
užraszinėdami, kas nori prie nau
jos parapijos prigulėti ir po kiek 
kas duos ant pradžios. Suraazė 
300 parapijonų, kurie ant p ra 
džios pabižadėjo sudėti 875 dol. 
Nedėlios dienę, ant suszaukto 
milingo iszrinkimui parapijos ko
miteto atėjo vos ne vos 15, bet ir 
tie ne galėjo susitaikyti: vieni 
rugojo, kad nėra kunįgo, kiti kad 
nėia mokyklos, kur lietuvių vai 
kai galėtų pasimokinti. Teip ir 
iszs skyratė.parugoję bet nieko 
svarbaus ne nutarę. Ant to pa
ties mitingo lik< si nutarta pa
rengti balių ant naudos parapi
jos. Koksai lenkbernis apie tai 
prunetzė lenkų kunįgui kerpan 
ežiam dabar lietuvių vilnę. Už
tai kunįgas keikė per pamokslę 
lietuvius, apreiszkė, jog be jo da 
leidimo ir žinios vyskupo nieks 
ne turi tie?o* szaukti parapijos 
mitingę (pats juk pamatė, kad 
turi Vėrę, jeigu suszaukė. L e 
tuviai nereikalauja melsti ndo 
lenkų dakidimo, kadangi lenkai 
jau nėra lietuvių ponais. Rd). 
Uždraudė eiti ant baliaus ir sakė, 
kad nieks ne duotų pinįgų ant 
statymo lietuviszkos bažnyczio*, 
kadangi, girdi, perei* penki me
tai, kol ežia galės būt parengt* 
lietuviszka parapija (tas paeis nuo 
lietuvių noro, o ne nuo noro len
kų kunįgo. R4). K s s, girdi, eis 
ant baliaus, tas papildys smeitel- 
nę griekę (Ar ne užpatentuos 
kunįgėlis tokių grielcų, kadangi 
už ėjimą ant baliaus iki sziol to- 
k:ų ne buvo Rd.) ir ne gaus iaz- 
riszimo. Žmonės vienog szitone 
atsitikime i-zmintingai pasielgė, 
kadangi neiszminlingų kunįgo 
drausmių ne paklausė. Balius 
nusidavė gerai ir davė kelias de- 
szimtia doliarių gryno pelno. Kad 
lik tas pelnas ne patektų į go
daus lenko kiszenių! Kitanedėl- 
dienį kunįgėli* vėl keikė tuos, 
kūne kėlė balių ir kurie raižo į 
gszietta; tvirtino, j ’g t kiun?e 
“dj-bei siedz”. Ant tokių len
ko zaunų vienog nėra kę paisy
ti.

Terp czianykszczių lietuvių nė 
ra didelės vienybės,ne supratimo. 
Jeigu vieni ant t-p*varstymo ko 
szaukia mitingę vienoj miesto da- 
lyj, tai kiti tę pa'į daro kitoj da- 
lyj, kad mieriam* pirmutinių už
kenkti. Prie*z rinkimus lietu
viai szįmet mitingų ne 
szaukė,todėl musų broliai nežino
jo nė už kę balsuoti, ir jų bakai 
nuėjo ant niekų.

Sumanesni czianykszcziai lie
tuviai stengiasi sutverti tautiszkę 
draugystę, bet tas mažai randa 
pritarėjų. Gėda, žodosi, turėtų 
būt lietuviams. Svetimtaucziai 
ežia apie lietuvius mažai žino, ka
dangi lietuviai perstata to len
kais.

Yra ežia diktai suvokietėjusių 
lietuvių isz Prūsų L'etuvos, dau
giausiai nuo Tilžė*,. Jie nesisza- 
Ima nuo kitų lietuvių. Jų szei- 
mynoee yra diktai merginų, ku
ri* a katalikai lietuviai noriai ve
da, kadangi tos yra geresnės ir 
darbszteanės už lenkia.

Orininkaitia

Isz Brooklyno, N. ¥.
16 d. lapkriezio, po vadovyste 

vietinio lietuviszko klebono ir 
vargamistros buvo parengtas te 
atr-'S. Duotas buvo veikalas p. 
a. Szventas Kazimieras. Veika 
las isz literaliszkos pusės men 
kos vertės, ir tę patį altoriai 
dar sudarkė. Aktoriai savo ro
lių ne mokėjo, todėl kalbėjo ne 
dręsiai teip, kad nieks jų ne galė 
jo girdėt, vietoj aktorių publika 
girdėjo vien suflerio balsę, kuris 
i-z knįgos skaitė. Tokiu budu 
aktoriai buvo tik figuran'ais, o 
drama buvo suflerio perskaityta. 
Viena aktore buvo ežia gimusi, ji 
d»rkė, kaip galėdama, betuviszkę 
kalbę. Kunįgas teiposgi savo 
rolės ne mokėjo, kalbėjo nusi
gandęs teip, kad jo nieks su
prasti ne galėjo. Isz visų aktorių 
vien žydas loezė savo rolę gerai, 
buvo ję iszsimokinęs ir nudavė 
gerai.

Dafnoria', po vadovyste varga 
mistros, dainavo dainas, liet ir 
ežia nenusidavė. Dirigentas sto
vėjo užpakalyj, tai dainoriai ne 
matė jo takto, todėl ne galėjo 
drauge nė pradėti, nė baigti dai
nos. Buvo neva ir solistė*, liet 
ir joms nesisekė ir jo* favo dainų 
ne mokėjo kaip reikia. Žmo 
nėms nė teatras,nė dainos ne pa
tiko, daugelis ne laukė galo, bet 
spiaudydnmi ne?zd uosi laukan.

Kriauczius.

East 8t. LouIs, 111. i
Neseniai vienas lietuvis, dir

bantis Armouro Co. piovinyczio- 
se, gavęs czekį, užsimanė padi
dinti sau algę, pr dėdamas prie 
cifros kitę cifrę ir tokiu budu isz 
devynių padarė 19 dol. Už tai 
sūdąs nusprendė jį į kalėjimę.

Lietuvių yra ežia diktas būre
lis, bet lieluv’szkų irerginų 
trūksta. L etuvii-zkų karezemų 
yra 7 ir visi karezemuinkai daro 
gėrę gyvenimę, kas rodo, kad 
svaiginanezių gėrymų cziinyk*z- 
cz ai lietuviai ne pila už apyka
klės.

S'ato ežia kelias naujas dirbtu
ves, kuries neuž'lgio bus gatavo*. 
Ant ateinanezių metų darbų bus 
daugiau. Dilba gerai ir St Louise 
pr e rengimo vi$osviet:nės paro 
dos; lėlieriams vienog sunku g»u- 
ti darbę.

D. K. V.

Nanja planeta.
Senovės astrononrai pažinojo 

tik penkias planetas, taigi dan- 
giszkus svietus, kurie drauge su 
žeme atlieka kelionę aplinksiulę; 
dabar gi, neskaitant mažų plane 
taicz'ų, skraidanczių dangaus rui
muose terp Mano ir Jupitero, pa 
žį-ta 7 planetas. Senovėj, kol ne
pažinojo žiūronų, pažinojo tik to
kias plianetas, kokias liuosomis a- 
kim s galima matyti. Iszradus 
žiuronę. pažintis dangaus ruimų 
iszsiplatioo, žiūronas ptlengvino 
suradimę kitų dangi*zkų svietų. 
Paskut nė isz didžiųjų plianetų, 
Neptūnas, likosi surastas praųcu- 
ziazko astronomo Laverriero. J i 
r< d* pats planetos neužtiko, 
tik pirma iszskaitė, kokioj vietoj 
ji turi pasirodyti ir papraszė kitų 
astronomų tėmyti paskirtę dienę 
j<» nurodytoj vietoj. Toj vietoj 
isztikro užtiko planetę Neptunę 
Livcrriere iszskaitė ne tik vietę 
ant dangaus, kur minėta planeta 
turi pasirodyti, bet jo* tolumę 
nuo siūlės ir d'dumę ir jo iszskai- 
tymai pasirodė su visu teisingais.

D.ibar vėl vokiszkas astrono
mas isz Muen*tero Grigui], patė 
mijo tulus nenormal szkumus kru 
tėjimi o e Laverriero sunisto Nep
tūno ir daugelio kometų. Gri- 
gull tvnt na, kad tuos n e norma 
liszkumus gimdo nauja planeta, 
esanti toli už planetos Neptūno, 
bet jos, dėl silpnumo dabattinių 
dangiszkų žiūronų, negalima pa- 
tėmyti. Buvimę naujos planetos 
Grigull remia ir ant nenormalias 
ko bėgimo p s'rodžiusio ant dan
gaus 20 metų.. Toluma tos nau
jos pi lnėtos turinti būti apis 50 
kartų didesnė už tolumę žemės 
nuo saulės. Nauja planeta atlie 
kanti kelionę aplink saulę į 360 
metų, taigi v eni metai ant tos 
p a ne t os turi 360 musiszkių metų. 
Jeigu ir ant los planetos gyvena 
žmonės ir jeigu jie ir ten gyvena 
po 100 metų, tai iszgy veoę* ten 
100 metų senelis turėtų 36000 
mu*iazkių metų. Nė vienas nuo 
žemės žmogus ne galėtų iszgy 
venti nė vienų metų aut tos nau
jos planetos, kadangi dabar nėra 
žmogaus, kur s užgyventų ant 
szio svieto 860 metų.

Teip iszpuola isz aprokavimų. 
Tos naujos planetos dar nė su ge
riausiu žvaigždžių tėminyczių. 
žiumnu nieke nu matė ir gal dar 
ne greitai pamatys. Kadangi 

vienog kituose atsitikimuose as 
tronomų iszskaitymai pasirodė 
teisingais, nėra todėl nė jokio pa
mato iszskaitymę Grigullio lai
kyti už klaidmgę. Pagerinus 
žiūronus, gal pasiseks ir tę nauję 
muaų sistemo avietę patėmy- 
ti.

Isz visur.
| Iki sziol asabi-zki besi kol uji

mai pasita kydavo parlamentuose 
ir tiesdarių butuose ten, kur į par 
lamintus užrenka daug mažai 
apsitsszusių; kaip antai Ameri 
koj ir Austrijoj, arba kur gy 
ventojai turi per karsztę krauįę, 
kaip antai Prancūzijoj. Czia pa 
sitaikydavo net musztynės terp 
tiesų dirbėjų ir dabotojų. Dabar 
tas pasirodė jau irVokietijos par
lamente, isz ko matyt, kad kas 
link pasielgimo formų žmonija, 
vietoj kilti augsztyn, puola že 
myn. Paskutiniai žiaurumai ka
rėse, kokias vedė civilizuotos tau
tos, parodo, kad apskritai žmo- 
git-zkume civilizacja ne pakėlė 
žmonių, prieszingai, jie rodosi, 
pradžioj 20 amžiaus stovi žemiau, 
neg j buvo pabaigoj 19 szimtme- 
czio. 27 d. lapkriezio Berlyno 
parlamente terp pasiuntinių už- 
g mė smarkus besikolioj mai so
cialistų ir progreeistų pasiunt- 
nių su pariutiliniais komorvaty- 
viszkų paitijų. Pirmutiniai ap- 
szaukė antruosius vagims, o tie 
szaukė, kad reikia iszme»ti lau
kan pasiuntimui socialistus ir 
progiesistus. Jeigu czia ne už
gimė besikumszcziavimai, tai vien 
todėl, kad vokiecziai ne turi teip 
karsztę krauję kaip antai prancū
zai.

B Naszlė pasini irusio staiga 
Vok etijos kanuolių dirbėjo 
Kruppo paskyrė 750000 dol. ant 
parengimo fondo szelpimui dar
bininkų. Mat ir Kruppo palai- 

| kėjai daro tę, kę daro garsus A- 
merikos didžturtis Carnegie, siū
lantis visokiems miestams pi
nįgus ant parengimo knįgynų, 
bet tie Csrnegies milijonai su
rinkti isz prakaito ir Skriaudų 
darbininkų. I-z to paties ezaįti
ni o paeina ir Kruppo milijonai, 
nors jį garbina ne tik Vokkt'jos 
c ecorius, kuriam Krupp pridirbo 
daugybę kanuolių. liet ir pasi
traukiantis dabar isz Vokietijos 
Amerikos ambasadorius Wh te. 
Ambasadorius White garbina 
Kruppę aut pas gerinimo Vokie- 
t'jos ciecoriui, kurio vien nuže 
mintu tarnu buvo Amerikos am
basadorius per viaę laikę buvimo 
Berlyne.

Į Italijos randas, kaip garsina 
laikraizcziai, isztyrė apkaltini
mus metamus ant staiga pasimi 
rūsio Vpkie'ijos didžturezio 
Kruppo laike jo gyvenimo ant 
salos Capri ir buk persitikrino, 
kad visi laikraszczių paleisti pa
skalai apie negražius darbus su 
merginoms Kruppo,ne turi nė jo
kio pamato, Todėl buk Italijos 
randas rengiasi paduoti po sudu 
neteisingai įžeidžiusius Krupę 
laikraszczius. Tas vienog ne nu 
ramį* visuomenę, kadangi tojė 
gerai žino,kad Italijos randas ga 
Įėjo rasti vien tę, ko norėjo Vo
kietijos ciecorius, o pas* miręs 
Krupp buvo juk astbiszku drau
gu cieoonaus Vilhelmo.

| Anglisski laikraszcziai nuo
latai leidžia visokius paskalus apie 
maskoliszkę carę. Dabar jie ra- 
szo, buk carus, pamatęs, kad ne 
gali,dėl pariprie-ziuimo fanatikų, 
įvesti nė jokių galincz ų Maskoli- 
ję sudrutinti reformų, nori atsisa
kyti nuo sesto ir valdžię pavesi i 
kunįgaikszceiui Vladimirui. Tur
būt tuose paskaluose nėra nė žo
džio teisybės. Caras Mikalojus 
juk niekur ne parodė noro valdy
ti libarali8zkiau už savo tėvę: 
koks tėvas buvo fanatikas, toks 
yra ir jo tunus. Ant galo kę gi 
veiktų pasitraukęs nuo soslo ca
ras Mika*ojus? Juk jis, turbut, 
nė kiaulių ganyt ne mok !

| Liikraazcziai pranešta, jog 
garsus maskoliazkas fanatikas, 
persekiotojas kitų tikėjimų Mas- 
kolijoj, turintis didžiaus.ę įtekinę 
ant caro, oberprokuratorius sta- 
cziatikiszko sinodo Pobiedonoacev 
nuo ateinanezių maskoliszkų naujų 
metų pasitraukia nuo vietos. Pa
sitraukimas Pobiedonoscevo, tur
but permainų nė jokių neatga- 
bęs, kadangi jo vietę užims be 
abejonės jaunesnis koks niekaza*. 
Vi?okių szaszUvų juk terp masko
lių netrūksta; caras terp savo u- 
rėdninkų rae gana tokių jau niek- 
bzu kaip ir Pobiedonoseev.

| Terp angliaskų kareivių, ies- 
siųstų isz Indi jų į Afnkę prie- 

szais pasiutusį Mullę pasiboseti
nai siauezia drugiai maliarijos. 
Terp kareivių garnizono Buhohla 
terga maliarija 35% angliszkų 
kareivių. ( Su serganeziais karei
viais angliszkas jenerolas negali 
traukti toliau priesz Pasiutusį 
Mullę, kuris dabar traukia savo 
pajiegas ir pats renginsi traukti 
priesz apsilpnytus marszais ir li
gomis anglijonus.

| Pagal atskaitę Anglijos ko- 
lionijų ministerijos, per ežiuos 
metus iszvežimas angliszkų tu vo
rų į Anglijos kolionijas pssid'di- 
no ant 50 milijonų doliarių, bet 
užtai iszvežimas tavorų isz An
glijos i kitus krasztus p>simažino 
ant 100 milijonų do'iarių. La
biausiai sumažėjo irzgabenimi s 
angliszkų tavorų į Prancuziję, 
Vokietiję, Japon'ję ir Argentinę; 
iszgabenima* į Suvienytas Val
stijas Sziaurinės Ameriki s trupu
tį pasididino.

B Vokietijos randas užgyrė nuę 
pradžios 1907 m. su visu uždraus
ti Vokietijoj vaitujimę fosforinių 
briežiukų, dirbtuves tokių briežiu- 
kų su visu uždaryti, uždrausti ga
benti tokius br.ežiukus ir isz kitų 
krasztų, kadangi juos laiko už 
vodingus žmonių sveikatai. Iki 
1907 m. Vokietijos chemikai tu
rės iszrasti dirbimui briežiukių 
kitokię meddegę, kufi užstos už
draust? foaforę. Amerikoj dirba
mi br ežiukai yra teiposgi fosfori
niai.

H Vokietijos universitetų etų- ~ 
denių korporacijos nutarė, kad 
nė joks korporacijų sąnarys ne 
eali naudotiesi isz stipendijos isz 
užraszo garsaus Pietinės Afrikos 
pralobėlio, Ceciliaus Rhodeso, ku
ris užrac-zė savo turtus ant stipen
dijų vokiszkiems ir amerikoniš
kiems studentams,pasireugus'ems 
mokint esi augsztesnių mok-lų 
Anglijoj. Amerikoj gi norinezių 
naudotiesi isz Rh -deso stipendijų 
ats'radąjau nei 130.

B Iszpsnijos randas prisakė 
mokyklose Katalionijoj mokinti 
tikėjimo iszpaniazkoj kalboj; mo
kinti tikėjimo katalioniszkoj kal
boj uždraudė. Tas Katalionijoj 
ir Baskų proviuedu-e gali pagim
dyti pas'kėlimę gyventojų, ka
dangi jie ir teip yra prieszinin- 
kai* karaliaus Valdžios. Rodosi 
nė Prancūzijai, nė Ispanijai nėra 
reikalo tnėgždžioti | eraekiojime 
kitokių kalbų Vokietiję ir Mško 
liję.

| Angliszkas randas apsunkino 
ateivy.-tę į pietinę Afrikę. Nuo 
1 d. giuodiio angliszkas randas 
ne duoda jau daleidimų ateiviams 
keliauti į p et nęAfrikę: tępavesta 
dabar valdžioms pietinės Afrikos^, 
kurios pasirenka paezios alkan- 
kanezius isz Europos ateivius, 
ne patinkanczių visai neįsileidžia. 
Žinoma,įsileidžia vien anglijonus, 
o pavaldiniams kitų krasrtų daro 
visokius apsunkini nūs, ai b* juos 
gręžina atgal, i

| Į bankę Weinkiepero, 
Varszavoj, atėjo koksai 
vyriszkis ir pareikalavo 
procentinių popierų už 2000 rubl. 
Kada jam padavė reikalaujamas 
popieras, jis užtraukė revolverį, 
szovė į bankieriaus pagelbininkę, 
sužeidė jį pavojingai, o pats su 
popieroms stengėsi pabėgti; pa
matęs vienog, kad ne gali nuo 
besivejanezių isztrukti, pats 
perai szovė.

B Vok i-z k i kapit-liatai, turinti 
kakao plantacijas ant salų Samoa, 
gabena chimazkus d>ibininkus 
prie darbų ant plantacijų, kadan
gi mat chiniecziat dirba pigiau ui 
czia bu vi u s s <moHnieezius ir ui 
baltveidžius. Iaz ko vienog gy- 
vęs namieje cziabuviai, kuriem* 
nauji ponai paveržė žemę, jeigu 
jų ne priims nė prie darb) sveti
mi ponai?

B Ant Filipinų salų siauezia 
maras terp naminių gyvulių. Tū
luose apskriczioee nuo maro isz 
gaisro 90% cziabuvių galvijų- 
Dėl stokos galvijų gyventojai ne 
gal: apd rbti savo laukų ir per tai 
plotai dirvų,užsėti rytais ir kito
kiais javais sumažėjo ant pusės. 
Amerikonų valdžia ant Filipinų 
mat filipiniecziams laimės ne at
gabena

B Czekijos sostapilėj, mieste 
Pragoj, miesto valdžios nuspren
dė panaikinti vokiszkus paraszus 
ant ulyczių. Vokiecziams tas ne 
patinka, bet kad jų yra kur kas 
mažiau, o czekų jie lerp savęs su
pi ūdyti negal, tai vokieczių pasi
priešinimas ne daug sveria, jie 
neįstengs apginti vokiškų para
šau ant czekisako miesto ulyczių-



H hz|Mn j' 8 rando padavadyj' 
mas, kad Katalonijoa mokyklose 
tikėjimas buių mokinimas iszpa
niekoj vien kalboj, mie te Bar 
celionoj pagundė maiszlus. Mi
nios žnn n ų is«syk iszvaikė be-i- 
stengianczius vaikę įvesti iand*- 
rus. bet paskui jiems pasisekė 
prasimtszti ant universiteto kie
mo ir suaiesztuoū f ulę studentu 
skaitlių-

| Kaip pranesza Ital'joe laik 
raszctiai, gimimo szvetos Agotos

spėjusiais pirm laiko pabčgti gy
ventojais.

| Luke paskutinių vulkaniszkų 
'Szsiveriimų Guatemalėj, viduri
nėj Amerikoj,ant v enos tik szvei- 
cari'Zkos kompanijos plantacijos 
..Helvetia” pražuvo 600 žmonių.

(1 Pas popiežių atsilankė ma<- 
koliszkas kunigaiksztis Sargius ir 
apreszkė, j->g maskoliszkas c ns 
rengiasi atsilankyti Ryme ir prie 
to atlankyti ir popiežių.

nusipirkti kiekvienam norineziam 
geriau ap«iszvje>ti lietuviui.

vietoj, mies e Catanijoj, ap.cziij 
vulkano Etnos, ant salo* Sicilijo-, 
pradėjo .-kilti sienos puik<aus o* 
mieste Benediktinų bužu t ežios.

| Italijos randas nutarė pareng
ti bevielmio telegrafo liniję. terp 
Gen<>vos (sziaurinėj Italijoj) ir

Nanji iszradimai.
Vokietijoj dirba dabar kie 

tame pavidale pienę ir pardavinė
ja jį kaipo miltus. Isz penkių sva
rų paprasto pieno padaro vienę 
e varę pieninių miltų. Užtenka tų 
miltų atsakanezię daugumę su ta r 
pinti sziltame vandenyj ir turėsime 
skystimę, kuris ntekuom nesiski
ria nuo tik kę p<«niilžto pieno.

Skyla ir biin'čz>os lubos; sz'O-e
dienose sutrupėjo pilioriai didžio
jo altoriaus, >kyla ir kiti pd oriai 
paremianti bažiiyczios lubas. K-s 
tę gimdo, tas dar neisitirta.

M este Havanoj, ant salos 
Kubi s, 24 d. lapkriczio užgimė 
jztraikuoj-i»czių darbininkų 
maisztai. P ie vaikymo darbinin
kų dvi ypatos likosi užmusztos. 
o 82 sunkiai sužei-tos; terp su
žeistų yra 6 policstii. Havanoj 
mat sztraikuoja dabar veik visi 
organizuoti daib nmkai. . Dėl 
sztraikų mieste trūksta duonos ir 
mėsos.

| Angli»zkas raudas uždarė 
Anglijos | portis gabena
miems gyviems gyvuliams isz Su
vienytų Val-tiju, isz szte'ų: Mai 
ne, New H»nipshire, Vermout, 
Mat-sachuse’9 ir Rhode Ishnd. 
Nuo 5 d. gruodžio t-zių metų isz 
szitų Suvienytų Vals ijų sztetų 
ne galima bu* gabenti gyvų gal 
vijų į Angliją.

| Angiiezki laikraszcziai pra
nesza, buk neva suvaldyti kaby- 
liai pietinių Moroako vieszp tya- 
tės »p>kricz ų it-z naujo pasikėlė 
ir vėl apvaldė oazę Tetuan, isz 
kūno iszvijo suliano kareivius ir 
apvaldė visus perėjimus vedan- 
czius ne tik į <-azę Tetuan, bet į 
visę pietinę M<»rokko dalį.

] Vienai'įnė dar ne prigul- 
minga Ind jose vieszpatystė Sijam 
kur iki sziol už pamatę buvo pri
imt sidabriniai pinįgai, uždarė 
visas sidabiinių pinigų musziny- 
czias. Aut tolinus prie ptnįgų 
mu.-zimo už pamatę paima auk.-ę 
ir musz vien auksinius pinįgus. 
Per tai prekės sidabro dar labiau 
nupuls.

27 lapkriczio. ant Szv. Vi- 
cento salos vėl buvo smarkus vul
kano So Jriere iszsiveržimas. 
Daugybė lavos nutekėjo į upę 
Rubaksa; ji isznaikino teiposgi 
visas cukraus pliantacija-*. Ant 
vsų aplinkinių salų puolė t rszti 
pelenai, isz vulkano kratero už
mesti.

3 Darbininkų sztraikas Hava
noj. ant sal< s Kubos, pas bsigė 
Darbminkai mat pabūgo rando 
sutrauktos į n.iestę kraszto gvar 
dij< s; didesnė d lis eztraikavusių 
darbininkų nugrįžo prie darno. o 
dar sztraikuojanli užsilaiko ra
miai.

H Pietinėj Piane zijoj, porte 
Mare Iij<j užgimė vėl purto d»r- 
bin nkų sztraikai. Per tai pran- 
cuziszki laivai ne gali iszgaben'i 
į Alg erę nė paczto siuntinių.

B .enos Aires (pietinėjAmerikoj).

U Pagarsėjęs Anglijos koliomjų 
ministeris Chumberlain iszkelicvo 
su savo paezia į pietinę Afri-

Nauji rasztai.

Ryksztes. Parasze Nežinomas. 
Iszleido “Szkotijos Szvienos Drau 
gyste *. 1IHI2 m. 24 pusiap.

Yra tai v-izdelis paimtas isz 
į lietuvių gyvenimo. Apraszožmo
nių bahais isznnktę starszinę, ku
ris, vietoj tarnauti ir rupintiesi a- 
pie labę iszrinkusių jį valszczio- 
nių, stengiasi viengeiintiesi mas
koliams, nesidrovi skriausti ir 
persekioti doresnių ir i-zmint'n- 
gesn ų kaimieczių, jeigu jie, su- 
pra’ę tamsius ir nedorus mierius 
star-ziuos, tuos mierius bando ko
kiu nore budu stabdyti. Rixis pats 
starszioa ne galėtų lengvai skriau
sti kaimieczių, bet ant nelaimės 
ir kiti valszczių virezininkai, tei
posgi žmonių iszrinkti, yra tokios 
jau doriszkcs veitės, kę ir star- 
szina: žmonės mat renka ne savo 
reikalų apginėjus, bet ponus ant 
savo sprando. Tokiais, kaip flei
toj knįgutėj apriszyta, yra juk 
didesnė dalis visokių veislių valsz 
ežių vir.-zininkų Lietuvoj. Jeigu 
tokiu? žmonės renka, juk tai jų 
paežių kaltė. Kiekviena tauta, 
sako priežodis, turi tokię valdžię, 
ant kokios užsipelno. Ir Lietuvoj 
starszinos ir kitoki valszczių vir- 
sZ'ninkai ne gali būt kiti>kiuis.jei- 
gu juos isz visokių szaszlavynų 
žmonės renka tankiausiai už alų 
ir degtinę. Tę alų ir degtinę vie- 
nog paskui užrinkti ponii nuo 
žmonių atlupa deszimteropai.

Tas viskas apraszyta szitoje knį 
gutėj. Isz bteratiszkoe pusės ga
lima būt szį 1ę užmesti apdiibi- 
mui, bet priesz teisybę autorius 
nenusideda.

Beno kareivio pasakojimas. Pa 
raaze Irsz. iszleido “Szkotijoa 
Szviesos Draugyste". 16 puslap.

Yra tai teiposgi vaizdelis. Au
torius apraszo kareivį, kuris, tar
naudamas carui, už ju užs many- 
mus kariaud «mais su tuntais, ne 
leko deszinėe rankos ir kelių 
szonkaulių. Kaipo netinkantį, 
maloningas caras paleido isz ka- 
riumenės, apie jį jau daugiau ne
sirūpino. Kę gi rupįsis, jeigu be 
rankos juk ne gali ant caro gar
bės muszii nė turkų, nė kitokių 
caro ne draugų. Tokių beran
kių carui jau ne reikia, tokį už jo 
garbę pastoję netinkaneziais į 
darbę, jeigu atsakanezies vietos 
ne ras, gali ir badu s ipt>; tas ca
rui ir jo randui ne rupi. Teip ir 

! szit je knįgutėj apraszyta* karei

Vietines Žinios.
— 7 d. gruodžio, apt ekoj Dro 

Graiczuno, ant 18 ui., atsibus pas-' 
kutinis szį metę sus'iinkimi-ssu 
a tvėrusios szelp m ui besimoki, 
nanezios augsztesnių mokslų lie- 
tuviszki s jaunuomenės ,, Auszros“ 
Dr-tės. Ant apkalbėjimo yra 
svarbus reikalai. Užprašome 
todėl visus gerus tautieczius, pri- 
jauczianczius bcsimokinancziai 
juonuonienei, ateiti ant minėto 
susirinkimu ir prisirašyti prie 
Draugystės, arba paaukauti bent 
po kiek pinįgų. Paazelpoe reika- 
laujancsių lietuvių besimokman- 
czių visokiose augsztesnėte mok 
etiškose įtaisose yra daug.

— Pereitcssubatos dienę Swifto 
galvijų piovinyczioee iazlėkė į pa
danges net 14 garinių kat lų ir 
veik visę piovmyczių dalį isz- 
grovė. Prie to likosi užmuštų 
18 darbininkų, o kelissyk daugiau 
tapo sužeistų; keli isz sunkiai su
žeistų, nugabenti į ligonbutį, 'en 
pasimirė. Suraszė užmusztų lie- 
tuviezkų pravardžių ne patėmyjo 
m e, bet tas ne reiszkia dar, kad 
ne butų nukentėjusių lietuvių, ka- 
kangi jie pats tankiai slepiasi po 
netikroms pravardėme ir tankiau
siai lietuvių pravardes leip per- 
keiezia, kad perkeistose eunku 
tikrę pravardę surasti.

— Pereitę aanvaitę Chicagoe 
šiaurinėj miesto dalyj, ant Grace 
str.likosi nugriauta senatriuba,nuo 
seniai ne apgyventa, pagarsėjusi 
isz to, buk j< je laikė susirinkimus 
dvasios. Net darbininkus sunku 
buvo prikalbinti griauti triobos 
sienas. Jie tę padarė isz lauko, 
į vidurį ne dryso įeiti. Mat į 
dvasias tiki ir apart doliario ne
garbinanti kitokių dievų ameri 
konai.

—Ties54str .ant szėniųWab-sh 
geležinkelio likosi pervažiuoti 24 
m. tarnaitė Kate Katges ir už- 
muszta ant vietos. Minėta mer
gina ėjo skersai geležmke'io ūžė
siu, pasitraukė isz kelio atbėgan- 
cziam pasažierimui trūkiui, bet 
ne matė isz kitos pusės ateinan- 
czio tavorinio, kuris merginę pa
gavo ir sudr. skė.

—27 d.lapkriczio Chicagoj už 
stojo szalcziai, sniegas buvo užklo
jęs žemę balti užklode, liet laikė
si tik po"ę dienų. Atėjus pieti 
niams vėjams, o su jais ir didės 
niai szilurnai, sniegas nutirpo.

Pirmosios paaukavau 500 egz., 
o antros 1000 egz. Paryžiaus pa 
rodai. Parduodamas tas knįga*, 
atrenku tik procentę.

Mano brolis, už platinimę knį
gų, p teko į maskolių na 
gus ir išgabentas į Maakol ję.ten 
numirė.

Taigi matote mano nuopelnu? 
ir vargus. Be pyliodamas knįgas, 
asz ir namus praradau, kadingi į 
juos negaliu pasirodyti. Taigi 
jeigu jus užsiimate!szelpimu užsi
tarnavusių ir valdžių | ersekioja- 
mų tautieczių, tai praszau manęs 
neužmiršti. Esmu labai privar
gęs, dirbdamas ant tautiszkos dir 
vos. Pėkszczias jau ne galiu 
vaikšezioti su knigoms, o neuž 
ilgio nebegalėsiu ir važiuotas va
žinėti, kadangi sveikata eina ma 
iyn. Baimė įpulti į maskolių 
nagus niekada ne isze’na iaz m iš
lies. Asz norėcziau kur užrube- 
žiuose apci-toli, o jeigu valdžios 
ne išvytų, tai svetur galėcziau 
pasidarbuoti ant lietuvystės nau
dos.

Teipgi už nuopelnus mano ve
lionio brolio meldžiu suszclpti 
mano mažąjį sūnų, einantįį mok- 
slę, kuris lauko antrę kliasę gim
nazijos, nes pats neįstengiu leisti 
dviejų vaikų į mokslę; antras lan
ko ketviitę klia?ę. Todėl mel- 
džiu paszelpoe.kad galėcziau nors 
vaikus ant žmonių iszleisti, o jie, 
mokslus pabaigę, atitarnaus tėvy
nei, nes a»z juos mokinu tėvynę 
mylėti ir jos ne apleisti.

Erelis.

Pajieszkau Kasparo Joszkio, Katinu 
gub., Sziauliu'pav., Paszventinskoe vol., 
viens metas Amerikuj. Jis pats sr kas 
kitas teiksisduoli žine ant adreso:

Jonas Kurbuts,
318 1-st Street, Elizabeth, N. J.

Aukos ant Kanklntiniu.
Jonas Gedeikis Sandwieb,Canada, 

per Dra Szliupa.....................2.75
Buvo K3.73
Sykiu 838.47

AiMzros Dr-tes fomlaM.
Jonas Gedeikis Sandirich.Canada. 

per Dra Szliupa.....................3.75
Buvo 8111454
Sykiu 118.29

REIK ALINGAS geras vyras prie szto 
ro darbo. Alga, n^enotam 8300.00, o 
žonotam 8500 00 ant metu. Adresuokite:

M. I. URBAN.
830 W. Long avė.. Du Bois. Pa. 
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Pacztę važioti ap-iėmė hoLndisz- vis, kuris pirma buvo vienas isz 
ki garlaiviai, kol sztraikai ne pi- geriausių d»rb ninku jo gimtinia- 
sibaigs. me sraszte. pargrįžęs be rankos, 

turėjo priimti vieię piemens pas

ETHNOLOGI JA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. HaberlAindtcį.

| Isz užreszo garsius dinamito 
it-zradėjo Nobelio, ant szių metų 
dovanę 40000 dol. pripažino an
gliukam maj rui Donaldui Rosa 
už jo patėmyjimus, kad karsztuo-^ 
se kra*ztuose siuuczianczius dru 
gius maliarijas gimdo moski
tai.

| Pietinėj Am erikoj, republi- 
koj Argentinoj, provincijoj Santa 
Fe, siuntė smarkios vėtros, kurios 
sugriovė apie 100 namų. Prie 
to 5 y pati s likosi užmusztos; su 
žeistų yru da< g, o terp tų yra ir 
mirtinai sužeisti.

I Vokietijoj vienas lankantis 
umvereitetę ir kitokias augsztes- 
nių mokslų į aisas iezpuola ant 
'213 gyventojų, Szkotijoj ant 520 
gyv.. Suvienytose Valstijose 
Sziaurinėa Amerikos ant 2000, 
Anglijoj ant 5000.

| Maskoiijoj, U ra liaus kalnuo 
se užgimė darbininkų maieztui. 
Mat ežia likosi uždarytos gele
žies dirbtuvės ir per tai daug dar 
bininkų atsirado be darbo, na ir 
žinoma, be duonos kasuio.

------------------t
I Guate ualėj. laike žemės dre

bėjimo nugriuvo j jūres miestas 
Ocos su visoms trio botus ir su ne

pižįstamę ūkininkę.
I-z literatii-zkos pusės veikale 

lio apdirbimui galima užmesti,bet 
pasiskaitymui knįgutė tinka ;nie- 
ko neteisingo nėra, bet nėra ir 
nieko žmonėms nežinomo.

Apslrelszklmai isz žemes gyve
nimo. ParMze Barzdyla. Per 
spausta Isz „Naujienų“. Tilže. 
1902 m. 4-4 pusi.
• Sz tas veikalėlis,ne mažos mok
ai azkt'S vertės, spaudinosi pirma 
,,Naujienose”, o dabar skyrium į 
knįgutę atmueztas. Telpa ežia vi
siems prieinamai apraszytas mū
rų žemės gyvenimas: kaip pasida
rė žemės žievė; kokios gamtisz- 
kos p»jiego« gimdo žemės drebė- 
mus; kaip persikeitė eausžemių 
ir jūrių paskirstymas ir pavidalas, 
kas yra žemės viduriuose; apie 
vandens pajiegę; apie pasekmes 
mažų gyvulėlių triūso; apie pel
kes (durpes) ir iškasamąsias an
glis *P e Užkasamus gyvūnų ir 
augmenų kunus; apie senumę 
musų apgyventos žemės; apie at- 
siradimę žmogaus ant žemės ir 
nuo kaip seniai žmonės gyvena; 
apie gamtę ir žmogų, taigi apie į- 
tekmę gamtos ant žmonių.

V skę tę ras visiems supranta
mai ir prieinamai apraszytę šitoj 
knįgutėj. Ji turi ne mažę moks 
liszkę vertę, todėl ję priderėtų

ATSILIEPIMAS 
KANKiNTINIO.

Skaitydamas laikraszcz u.s a t ra
dau paraginimus prie szelpimo 
uži-itarnavusių tautieczių, pateku- 
s ų į maskolių nsgus už darbus 
ant musų tėvynės labo. Isz laik- 
raszczių matau,kad szelpime kan- 
kintinių amerikiecziai toli užpa- 
kalyj palieka Lietuvoj gyvenan 
cziua. Ir asz kreipiuosi prie lie- 
tuviszkos visuomenės kaipo įpuo 
lęs į vargę, besidarbuodamas ant 
Lietuvos laba Pirm reikalavimo 
pašelpos.asz turiu pasakyti trum
pai apie mano darbus ant lietu- 
viazkos dirvos.

Nuo 1873m. pradėjau gabenti 
knįgas į Lietuvę,o“Auszrai" išė
jus, prisidėjau prie jos praploti 
nimo, rašinėjau į ję ir s'raipsne- 
lius. 1890m. į mano tėviszkę at- 
plesakėjo cziela gauja maskolių ir 
paėmė mano visus rasztus; manęs 
namieje ne rado, ųes pats buvau 
tę-yk Prūsuose. Ne lietuviszkas 
knįgas sugręžino, bet lietuviškų 
ne sugražįno. Nuo to laiko mas
koliai tankiai lankosi, o asz iki 
aziol ne galiu gyventi namieje; 
jeigu manę suimtų, tai iszgaben- 
tų ten, kur dabar visus gabena. 
Po iszvijimui isz namų,asz per vi
rę laikę po visokius Lietuvos 
krssztus platinau lietuviazkuslaik 
rsszczius ir knįgas. Kę užpelniau, 
pardavinėdamas lietuviškus raš
tus, tę spvereziau ant spaudinimo 
savo kasztais lietuVhzkų knįgų. 
Savo kasztais asz iazleidau:

Istoriszkus pasakojimus isz ūki
ninkų gyvenimo L etuvoj.

Knjgę paaukautę sukaktuvėms 
devyniolikto amžiaus.

Tastamentę XX amžiaus, 
Lietuvos admimstraciję.

ATSILIEPIMAS.
Mes, sėdinti Pottsv.llės kalėji

me, kur yra daug lietuvių ant sė
dėjimo sudų nuspręstų, atsmau
kiame į lietuviszkę visuomenę, tai
gi į lietu'iškas draugyste?. o 
specialiszkai į Draugystę Tėvynė? 
Mylėt* įų, kuri turi už mierį pla 
tinti knįgas terp lietuv ų, mels
dami paaukauti mums perskaity 
tas lietuviszkas knįgutes. Jutus 
tos knįgutės gal nereikalingos, 
mums jos dau<r naudos atgabentų, 
apšviestų ne ' e no ; rotę, pakel
tų doriškai, kadangi juk didesnė 
dalis czu sėd ncZ'ų lietuvių pate
ko į kalėjimę per i-a'o tamsumę ir 
nesupratimę. Cz a sėdinti lietu 
visi lio'iszta skaitymo, o ne gali 
gauti pakaktinai knįgų, nusipirk
ti jas nėra isz ko. Kalėjime ?ėdi 
daugiausiai mažiausiai apszvieati, 
kurie Lui sa s būdami, ne mėgo 
nieko skaityti ir per tai pateko į 
kalėj mę; ežia gi ir jie skaitys. 
Skaitydami pakelianczia? protę ir 
doriszkus jausmus knįgutės ir jie 
pa-ikeh protiszk ai ir doriazka', 
apleidę kalėj'mę, pastos gerais 
tautiecziaie, saugosis pikta Argi 
isz to ne bus džiaugsmas visiems, 
kurie prie jų pakėlimo kokiu nors 
budu pris dės?

Luikra-zczių turime pakaktinai, 
kadangi ežia ateina veik visi lie 
tuv szki laikraazcziai, bet b aivi- 
nanezių ir pakelianczių žmogų 
knįguczių trūksta.

Knįgutės, kokias kas teiksis 
siųst į, meldžiame siųsti arba ant 
kalėj mo užveizdoe antrišo, arba 
ant antrašo: John Susjunsky, 
Se. 60 Piison, PotUville, Pa.

Kaliniai lietuviai.

Drangyscziu Reikalai
PI KN INKAM.

Chicaoo. Dr-tsSi. Antano iw Pad- 
voa turas mvo pikninka nedalioj. 7 Bir
želio, 1903 m., todėl meldžia visu kitu 
draugyseziu irkliubu toje dienoje ne
daryti pikninku ne balių, idant vieni ki
tiems neužkenktumem.

Dr-te 8z. Antano.
Chicaoo. Dr-te Liuosybee laikys sa

vo priessmetini susirinkimą nedelioj, 7 
Gruodžio, 1 vai. dienos, saleje J. Petro
šiaus, 188 W. 18-1 h 8t., ant kurio bus 
rinkta nauja administracija ir apsvars
tymas kitu svarbiu reikalu, todėl kiek
vienas sąnarys privalo būti. Naujiems 
instojimas dar 41. Dr-te Liuoeybes.

ChiCago. Dr-te Sim. Daukanto, turės 
savo mėnesini susirinkimą nedebeį), 7 d. 
Gruodžio, pusiau pirma vai. po pietų. K. 
Liaodanskio saleje, 3301 S. Morgan S ta, 
ant kurio visi sanariai privalo ibuti. 
Svarbus reikalai bus apsvarstyti. , 

Prot. Sekr. J. M. Damijonaitis 
924 33 rd 8t.

PaHeszkoHmaf.
Pajieszkau savo vuossvio. Selvestro 

Vizbaro, iss kaimo Rudos, Gižu parap., 
Suvalkų gub. Jis pats arkas kitas teik
sis duoti žino ant adreso:

Jonas Vilkauskas,
Hox 91, Thorpe, Wia.

(19-1Z)
Pajieszkau Vinoo ir Petro Ba- 

kanatuku, Vilniaus gub., Traku pa v., 
Merkines vol., kaimo A žarai ežio. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žtae ant 
adreso:

Peter Petrai Is,
43Hlgh 8L, Nasbua, N. H.

Pajieszkau EleonoroCzepaiczio.KaUno 
E b.. Sziaulių pav., Kurszenu parap., 

imo Pokumulszio, 3 metai atgal gy
veno jis Boston, Mass. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Bublnas,
571 S. Canal 8t, Chieago, 111.

AK REIKALAUJI?
Knygu.lAbrozu. Abrozehu, gražinau pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maazinukiu? Ta viaka gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszkas ir lenkiszkas 
knygas kokios tikantsvieto yra. Ra
ižyk o'gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortea? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in krajul 
Ilaszvk, o gausi prekes

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greieziauaiai suvaikszcaioja. niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko lik reikalauji raszyk tede
damas už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OL8ZEWSKI.

«24 33-rd 8U Chicaffos III. 
Sub Sta. 60.

Pasargos Skaitytojams.
1). Kada tik raszai laiszką į "Lietu 

-oe" redakciję, visada paraszyk ant 
laiszko savo varda ir adresą.

3). Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok irsenajisavo adrese. 
Jeigu pats gerai raszyti. nemoki, lai a- 
dreaa duok kitam,; geriau mokaneziam, 
paraižyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi", 
tainelaikvkiefjį pa save, bet prisiuzk 
redakcijai, nes be "Orderio" redakcija 

gogeli pinigu izz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau lik mažais balta koreziukia, o 
dideaneja, meljrna prisiuzk redakcijai. 
‘ Money Orderį" ziuskie prastoje grums
to j e, registruoti jo ne reikia. /

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųstij»cztinemismarkėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Biuncsiant markes, reikia jas 
įdėti įlaisxka ii uotas, sausas, nesulipin- 
taa ir ne lipinti ant laissko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temytl ant virsi 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszieiatuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos" iazleistuve.

Lekcijos ingliszkos klibos per litszkis.
Vakarine mokslaine.

8. Malevakia, 
6A Broadway, Brooklyn, N. Y.

Didaiausia inuziksdlazka 
krautuve.

Kas reikalauja kokiu nors murikaliaz- 
ku instrumentu, geruskripku, mandoli
nų, armonikų, vargonų, muzikaiiszku 
bozu i r-1.1, tegul raszo pas Standard 
Mfg. Co. 39 Beekman Si., Nevr York, 
N Y., o gaus isz ten katalioga dykai, iaz 
kurio iszsirinks sau ka lik norės.

Naujau “Lietuvos,, arenta*.
New Yorke ir Brooklyne yra nauju 

“Lietuvos" agentu A Lesniauskss, 144 
E. HoustonSt. New Yorke. Pas ji New 
Yorkiecziai ir Brooklyniecziai gali apsi- 
steliuoti "Lietuva" ir prenumerata jam 
užmokėtų teipgi ir visokias knįgas gali 
gauti už ta paszia preke.

"Lituvos" iazleistuve.

Nauja* drabužiu ir apautuvo 
Mtorm.

Sziuomi praneszame visiems kad mes 
atidarėme nauja drabužiu ir apautuvo 
sztora po nr. 8304 S. HalsledSt.' kerte 
33-czios ui. Czia parduodama.- naujas 
drapanas ir ezeverykus teipgi dirbame 
ant apatsliavimo ir taisome senas drapa
nas ir cztverykus. Reikalaujanti nauju 
geru drapanų ar czeveryku ar turėdami 
tokias ant sutaisymo ateikite pas mus. o 
padarysime viską kuogeriausi ir už pi
gesne preke kaip visur.

C. Reimer, Ignacas Gedvilas A Co. 
3304 8. Halsted 8t., Chieago. III.

Pamatas turtingumo.
Yra tai vertu paminėjimo, kad 

visi iiuonės, kure savo anokiu 
triuau daeisieke turto ir kurie 
siiadien 8'ovi pramones pirmose 
eilese, pamatu ju turtingumu bu
vo tai paczeduumas. Privalumu 
kiekvieno vyro ar m> teriazkea yra 
czedyti viską, ka tik galima be 
nuskriauditno savo sveikatos ir 
vigados. Net ir ligose pilvo, ke
penų ir inkstų nėra reikalo eiti 
pas daktare idant užczedyti kasa- 
tu8. Jeigu virszminetu ligų pa 
i-irodo symptomai, tai mėginkite 
Trinerio Amerikoniszka Elix ra 
Kartojo Vyno, o gausite geriau
sia rezultatasi labai mažais kaš
tais. Ta gyduole priduos naujas 
pajiegas žlebcziojimo organui ir 
lūkiu budu pala kys Jusu sveika
ta. Yra tai namine gyduole,ku
ri privalo rastis visuoee namuose 
ir vartojama kiekvienoje ailpny- 
beje viduriu ar proto. Gaunama 
visoae aptiekoee ir pas pati f bri 
kauta, Juozapa Trineri, 79H So. 
Ashland avė., Ch cago, III. .

RidikiNszkis Isz^jdynu:
llu, paptrfku nuo r-kl<x plauką SMilpimo. uiil 
krečiamu ir viankiu Ha*. Mea duodame rodą Ir 
E luotas au dru k uotu apvalymu kaip >- Vartoti 

linai reik apmirti lična srmptomus.
Dn BrnndxaGo.Brdvmy A tkStkst.,Brooklyn.S Y

užlaikymo moksliškų įtaisų, rengti knygynus 
ir laboratorijas. Įsikišimas jos į patį moki
nimo būdą, primetinėjimas pašalinių siekių, 
darymas iš moksliškų įtaisų savo įnagių visa
da ir visur atgabeno vien blėdį. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie mokyklas luomų ir kas
tų ir jų prižiuromas: ir tokios mokyklos nie
kur neišdavė gerų vaisių, kadangi ir tokių 
mokyklų dabotojai ir užlaikytojai stengėsi iš 
jų padaryti perėmėjas kastos siekių. Tą 
geriausiai parodo kuuįgijos rankose ir neap- 
rubežiuotoj valdžioj buvusios vidurinių am
žių mokyklos ir dabartinės parapijinės Ame 
rikoj mokyklos, yjiač gi lenkiškos ir lietuviš
kos, kokių ištikro negalima mokyklomis nė 
vadinti.

Vidurinių amžių Europos mokyklos.
Apart rymionų ir grekonių, senų amžių 

gadynėj, net pabaigoj tų gadynių, kicos Eu
ropos tautos stovėjo ant žemo kultūriško 
laipsnio: apie kokį organizuotą vaikų lavini
mą nieks nesirūpino. Motinos paprastai gim
dė vaikus vienos airt lauko, prie darbo ir vos 
pagimdžiusios, nešė užgimusį kūdikį į upę, 
maudė jį šaltame vandenyj; prie gimdytojos 
nębuvo reikalo šaukti nė akušerės, nė dakta
ro. Dar tą pačią dieną gimdytoja stojo prie 
paprasto ant jos pečių gulinčio darbo. Tas 
pats yra ir šiądien pas visas nuožmias tautas, 
kurių moterys neišlepintos civilizacijos. Tik 
gališki ir airiški keltai buvo išėmimu. Gali- 
joj (dabartinėj Prancūzijoj) bardai, burtinin
kai ir druidai, atsakanti šių laikų kunįgams, 
tvėrė apšviestas luomas, jie buvo tuom pačiu, 
kuom šiądien yra inteligencija pas civilizuo
tas tautas. Druidai buvo ir kunigais ir mo
kintojais: jie prižiūrėjo aukas dievams ir mo 
kino žmones doros pamatų ir gamtiškos filo- 
zofijos. Jie netvėrė uždarytos kastos, tokios 
kaip braminai Indijose: druidu galėjo pastoti 
kas norėjo, bet ant to reikėjo mokintiesi ir 
pratintiesi per tūlą metų skaitlių. Druidai 
mokino iš atminties, knįgų ueišleidinėjo; kad 
klausytojams parankiau butų palaikyti, jie 
išreiškimus ir aiškinimus tankiausiai kal
bėjo eilėmis, kaip mėgsta daryti dar šiądien 
mokintojai braminiškų mokyklų Indijose. 
Tokio būda laikėsi mokintojai ir daugelyj ki
tų kraštų ir tokia mokinimo metodą atsirado 
pirmiau negu raštas.

Toki jau mokintojai buvo ir Airijoj; ir 
čia,kaip ir Galijoj,inteligencija dalinosi į tris 
skyrius, tiek vietoj burtininkų Airijoj buvo 
slidžios. Ant pastojimo sudžia reikėjo mo
kintiesi per 12 metų. Kandidata, mokinosi 
seno gališko ogamitiško rašto, budo tvėrimo 
eilių, senų žodžių, nevartojamų jau paprastoj 
žmonių kalboj, airiškos kalbos gramatikos ir 
istoriškų jiasakų ir tautiškų padavimų. A- 
|>art jiareigų sudzių.advokatų,airiški sudžios, 
vadinami filiais, buvo dainiais, dainavo tau
tiškas dainas, ypač kariškas, jiasakojo tautiš
kus padavimus. Jie dalinosi į kelis laipsnius, 
buvo didelėj guodonėj ir tvėrė aristokratišką 
inteligenciją. Dar V šimtmetyj musų metų 
skaitymo budo Airijoj rado prieglaudą ap
šviesti žmonės, išvyti žemiai kultūriškai sto
vinčių germanų iš Galijos.

Teip kaip Galijoj druidai, teip Airijoj 
apšviestunija platino terp žmonių visokias 
žinias iš atminties, kadangi tuose laikuose pa
žįstančių raštą^buvo labai mažai; legendų ir 
padavimų nė nebuvo užrašytų knįgoee. jie 
laikėsi tik žmonių atmintyj, teip'kaip ir lie
tuviškos žmonių pasakos laikėsi iki šiol tik 
žmonių lupose. Airiški sudžios vienog mo
kėjo rašyti ir mokino žmonės seno keltiško 
ogamitiško rašto, bet iš rašto nesinaudojo nė 
prie platinimo pažinties tautiškų legendų, nė 
tautiškų tiesų;

Dar neprasidėjus vidurinių amžių gady
nei išnyko druidai Galijoj; jų vietoj suroma- 
nizuoti didesni Prancūzijos miestai parengė 
mokslų akademijas. į kurias keliavo mokinti
niai ne tik iš Prancūzijos,bet ir iš kitų kaimy
niškų kraštų. Penktame šimtmetyj ant Ga
lijos užpuolė germanai, ją užkariavo ir iš
naikino keltiškų galių įtaisytas akademijas. 
Lotyniškajcalba vienog jau Galijoj teip bu
vo įsiviešpatavusi, kad ji užsilaikė ir po iš
naikinimui akademijų, ją priėmė ir pats 
Galijos užkariautojai germanai. Dides
nė dalis vadovų germanų, karalių Merovingų 
giminės kalbėjo lotyniškai, bet apšvietimas 
nupuolė, didesnė dalis karalių nemokėjo ra
šyti. Parašai karalių ant tų laikų dokumen
tų rodo, kad jie rašyti nemokėjo, bet stengė
si vien nuduoti parašą kitų parašytą. Kalba, 
buk ir vienas iš galingiausių Europos valdo
nų, Karolius Didysis, liuosame laike stengėsi 
piešti kitų parašytas literas, bet pats rašyti 
nemokėjo. Tuom tarpu tas valdonas, pats 
nemokėdamas rašto, stengėsi bent savo paval
dinius išmokyti to, ko pats nemokėjomis savo 
didelėj viešpatystėj bandė įvesti viešąlavinimą 
vaikų. Turėdamas 30 metų, pradėjo pats mo
kintiesi. Nore jis buvo priėmęs krikščiony
bę, bet turėjo devynias pačias. Nore jis užsi
pelnė ant vardo ,,didžiojo”, bet ištikro turi 
ant savo sanžinės daug tokių žiaurių darbų, 
kokių jam negali pavydėti nė žiauriausi Azi
jos užkariautojai/ Suvaldęs pasikėlusius 
prieš jo valdžią sakaus. Karolius Didysis lie
pė nukirsti galvas 4500 paimtų į nelaisvę ir 
tą prisakė atlikti vieną dieną. Šitas vienog 
valdonas savo viešpatystėj rengė mokyklas. 
Kods Galijoj ir Airijoj jau prieš jį buvo mo
kyklos, bet jos vėliau išnyko. Karolius Di
dysis pagerino Palatino mokyklą, -parengtą 
merovingų mokinimui lotyniškų giesmių, kad 
butų kam giedoti laike dievmaldystų katali
kiškose bažnyčiose. Kapelianas priiminėjo 
vaikus ant mokinimo su vaikais karaliaus; jis 
mokino vaikus gramatikos ir literatūros; to
lesnis valdonas iš merovingų giminės, Kepi
nąs Trumpasis, pagerino mokyklą, pavesda
mas mokinimą literatūros ir visokių mokslų 
specialistams. Karolius Didysis gi toje mo
kykloj parengė katedrąatsižymėjusiems mok
sluose vyrams ir nesigailėjo, jiems visokių 
dovanų, kad prie mokyklos palaikyti. Jis

stengėsi iš palatiniškos mokyklos padaryti 
paveikslą mokykloms visos Europos. Toje 
mokykloj mokino: gramatikos ir literatūros, 
retorikos ir dialektikos, aritmetikos, muzikos, 
geometrijos ir astronomijos, o ant galo teolo
gijos, kurią laikė už svarbiausią iš mokslų. 
Apart palatiniškos mokyklos, Karolius Didy
sis rengė atsakančias mokinimo įtaisas visuo
se kraštuose plačios viešpatystės, nestabdė 
rengimo mokyklų privatiskoms ypatoms ir 
klioštoriams. ’ Daug mokyklų likosi parengtų 
prie katedrališkų bažnyčių ir prie turtinges
nių parapijų. Mažesnėse mokyklose mokino 
daugiau svietiškų mokslų, didesnėse ir tur
tingesnėse daugiau tikėjimiškų, daugiau teo
logijos negu kitokių. Tos didesnės mokyklos 
buvo prie vyskupų bažnyčių, į jas priiminėjo 
vien vaikus augštesnių luomų ir' dvasiškijos 
giminių. Čia baigė mokslus tie, kurie savę 
norėjo atiduoti tarnavimui Dievui ir bažny
čiai. Tokių mokyklų buvo diktai dabartinės 
Prancūzijos ir Vokietijos miestuose.

Visos tos mokyklos buvo klerikališkos, 
kadangi vienaitinė tuose laikuose inteligenci
ja buvo dvasiškiejie: vien kunįgai palaikė ir 
tai tik trupinius senovės mokslų ir apšvieti
mo ir tas pats mokslas jo palaikytojų likosi 
sudarkytas, iškreiptas iš tikrų vėžių; dvasiš
kijos likosi užslėpti tūli moksliški ištirimai 
senovės mokslinčių ir jai pakėlimas ne dvasiš
kų mokslų nerūpėjo. Palatiniška mokykla 
buvo paskirta visoms luomoms, o ne vienai 
kokiai nore privilegiruotai, i ją galėjo pasto
ti ne vien vaikai augštesnių luomų. Apskri
tai, Karolius Didysis, prie apsodinimo visokių 
urėdų,paisė ne ant kilmės,bet ant proto: jam 
valdant, vyskupais ir augštais krašto urėd- 
ninkais buvo lygiai aristokratai, kaip ir že
mesnių kilmių vyrai.

Pradžioj vidurinių amžių gadynės, kada 
krikščionybė ne aut tvirtų stovėjo pamatų, 
net vyskupai liepė ateinantiems kunįgams, 
susipažinti su svietiškais ir stabmeldiškais 
mokslais ir senovės literatūra, kad pasekmių- 
giau galėtų kovoti su stabmeldžiais, bet ka
da krikščionybė galutinai paėmė viršų ant 
stabmeldystės, kunįgija ne tik nesirūpino 
apie stabmeldišką literatūrą ir svietiškus mok 
sius, bet nuo susipažinimo su jais draudė; 
baudė net kunįgus užsiimančius svietiškais 
mokslais. Popiežius Gregorius Didysis per 
speciališką raštą barė vyskupą Šienuos už 
skaitymą senovės stabmeldiškų raštų 
sakydams:* ,, girdė jau, jog tu aiškini žmo
nėms gramatiką. Negalima juk toms pačioms 
lupoms garbinti Jupiterą ir Jėzų Christų.” 
Argi reikia stebėtiesi, jeigu užauginti po įtek
me tokių pažiūrų kunįgai degino geutkarčių 
pajiegoms parengtus knįgynus, kuriuose ne 
daug buvo tikėjimiškų raštų, kadangi tokių 
nebuvo kam rūpinti: pati kunįgija, fanatizmo 
apimta, protiškai stovėjo lar^i žemai, todėl ji 
galėjo vien naikinti tą. ką sutvėrė protas se
nesnių gentkarčių, bet {iati nieko sutverti ne
įstengė. Persekiojo užsiimančius moksliškais 
tirinėjimais, ne vieną sudegino ant laužo, 
bet pati a<it praplatinimo mokslų nieko ne
padarė, stabdė ir naikino viską, kas su mok
slu turėjo kokį susirišimą. Karolius Didysis 
kalbino kunįgus užsiimti mokslais, norėjo 
protingesnius kunįgus apdovanoti augštes- 
niais urėdais, bet išsiviešpatavus tikėjimiš- 
kam fanatizmui terp kunįgų, valdono žo
džiai neišdavė jokių vaisių, ant jo geismo ku
nįgai nepaisė, kadangi ant jųpačiųapkvailintų 
žmonių kunįgai turėjo didesnę įtekmę negu 
karalius. Karolio Didžiojo parengtos mo
kyklos, teisybė, buvo po dvasiškijos užveizda, 
kadangi svietiškųjų apšvietimas tuose lai
kuose buvo labai menkas, bet jose ančkino, 
ant karaliaus reikalavimo, ir daug svietiškų 
dalykų. Dvasiskiejie joms todėl nepritarė, 
ant galo tuose laikuose žmonės neturėjo nė 
kokio nors patraukimo prie dvasiškijos nieki
namų svietiškų mokslų; raginti prie to nebu
vo kam. aut galo.įgavus per daug didelę galy
bę kunįgams, raginimas buvo net pavojingas, 
tokį drąsuolį kunįgai mokėjo teip pakavoti, 
kad jo nieks rasti negalėjo. Stoti prieš viaoga- 
linčią kunįgijągalėjotik toks galingas valdonas 
turintis sau atsidavusius kareivius, kaip Ka
rolius Didysis, bet nieks iš šeiniaus už jį sto
vinčių. Kunįgija vienog pasirupinn, kad ir 
karaliaus norai, priešingi jos pažiūroms ir 
siekiams, negalėjo išsipildyti: jo rengiamos 
mokinimui ir svietiškų mokslų mokyklos ne
išdavė vaisių. i

Po Karoliui Didziamjam ir jo parengtos 
mokyklos, neišdavusios jokių vaisių, nupuo
lė. Labiau pradėjo rupintiesi apie lavinimą 
vaikų XI-XIII šimtmetyj. Mokyklos ren
giamos buvo vien protiškam lavinimui, ka
dangi lavinimui amatininkų ir kareivių buvo 
amatininkiškos korpoiacijos ir kareivių luo 
m*.

Iki XI amžiui Vaikai mokinosi vien klio- ' 
štoriuose ir mokinimas buvo visiškai zokonų ' 
sumonopolizuotas. XI ir XII šimtmetyj mo
kyklas protiškam lavinimui vaikų pradėjo 
rengti pats miestai, kada jie gavo tiesą valdy- 
tiesi autonomiškai, išsiliuoeavo šiek tiek iš 
po sunkaus valdonų jungo; pirma miestai 
nieko panašaus į mokyklas rengti negalėjo. 
Mokinimu užsiėmė klioštoriai, bet juose 
mokino vien tikėjimo mokslų, kadangi toko- 
ninkai buvo priešininkais visokių svietiškų 
mokslų. Buvo laikai, kada kunįgija iš saki- 
nyčių garsino, jog visas mokslas, kokiu žmo
gus gali užsiimti, negali peržengti mokinimo- 
si šventraščio. Nė kunįgija, nė ricieriai ne
reikalavo jokio mokslo, o apie esančias po 
dvasiškijos ir ponijos jungu kaimiečius nėra 
nė ką kalbėti: vergai ir baudžiauninkai, ne
šanti sunkų jungą, negali suprasti reikalo 
mokslo, kadangi jie turi daug svarbesnių rei
kalų. Toks supratimas atsirado vakarinėj 
Europoj tik tąsyk, kada išsidirbo vidutinė 
luomą, ko terp lenkų ir lietuvių ir dabar dar 
nėra. Tokia Inoma galėjo išsidirbti tik po 
išsiliuosavimui nuo kitų luomų jungo mies
tiškų valščių, įgavusių autonomiją. Todėl tai 
pirmutinės mokyklos, neklioštorių užlaikomos, 
atsirado miestuose, miestai jas rengė ir užlai-
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V. Ambrazeviczia, 180 Ferry sL
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8tanislowas Rinkevriczius. 73Grand st. 
K. Balcziunae 64 6-th st.

Dvyniai Vagiu. Paraižė kun. Dembskis. įsi 
leido Susiv. Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveik du ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupoa. Knygeli patiekta reikalui pakėll 
mo moteriszkės. Ji nurodo priežastis detei 
kurių moteriszke tapo žemesne už vyrtezkl ir 
paduoda rodykles ant jos pakėlimo.—. . 85c 

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz aaztuonln 
sekanezių gražių pasakaieziu: Atsisvelklni- 
mas; — Vagis; — Kas Kaltas;—Gatvės vai-- 
kai: — Papam to Žiedas: — Mtezko Sargas; 
— Signalas; — Keleivis..........................15c

Istorija suvienytu Wel»iiju SziauriL.-. /.men
kos. Apraszc kaip Koliunibas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi? isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buwo, už ka 
Žaravo Ir kokiuos? retuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kum gero padare sziai 
žemei O ant pat valo te,p naši Konstitucija 
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyke perskaityti kiekvienam žmogui 
•šioje Amerikos žemeje «ywenancztsm. idant 
• •prastu kok-s jis c via tiesas turi, kas j«m 
yra vale daryti, kas ne wale. Turi puslapiu, 
364. Preke.............................................41.00
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Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuris,
Frank Eismont.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
g-vli pas juos užsiraszyti "Lietuvį” 
ir prenutnr ratą jiems užsimokėti; pi- 
n‘gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.
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Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po...................
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. 
Virsz 1000 rubliu, rublis po.............

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kasztu.

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

52 Jc 
52jc 
52|c

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rasztai ir darbai, 
rasze A. J. Daubaras......

Atminimai už motino* duszia.
kymas isz tikru atsitikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibūva.................. -5c.

Aukos Kares Dievui. Parasze Jonas Gra
žys. Szi knygute labai suprantamoj 
kalboj apraszo visas kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kasztavo, 
kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno.............  10c.

Grabnycziu žvake. Graži pasaka..5c. 
Judosaius. Apraszymas kaip tūli lie

tuviai laike lenkmeczio maiszto, 
I863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavinejo savo brolius ant suszau- 
dymo kitusięztremimoSiberijon. ,.5c. 

Kas isz ko gyvena. įsileido L. S. D.P.
Parasze Diksztein. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus.......... ..10c.

Kur musu iszganymas? Knygele isto- 
riszkai-politiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas: Politiszkos 
partijos(’zekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jo* siekiai; Kapitalizmas irtautisz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ja istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes. 
^*oąes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1................................25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas Para
sze 8. M. įsileido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslais parody
to* visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip j u nervai sujungti, 
kaip jo* turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi aį raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszko* ver
te*......................................................30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo raszt u ir pa veisia! s visa* dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 
turi gyvybe ir savo sveikme...... 15c.

Nebepirmas. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo.......................

“NeGadai" arba baisus sapnas. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių 

mo...........................................
Palangos Juze, (ketvirta laida).. 
Sugriautas Gyvenimas...............
Szunadvokatis..............................
Szvente 1-mosd. Gegužes menuo, 

m. Iszleido l.ietuviszkoji Social-De- 
mokratu Partija. Apraszymas nuo 
ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
že* menuo dieno* ir kaip ji buvo szveo 
cziamadarbininku 1902 metuose....5c 

Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo
kinti tekorystes amato tegul nusiper
ka szia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus iszaiszkintus rasztu ir pa
veikslais ......................................... 15c.

Žemiu Dulkes. Apysaka paraižyta M. 
Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų.’........ J50c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau 
dos. Preke.................................. 91.50
Gražiais drūtais apdarai*........... ^92-00

MIBTCVOS REDAKCIJOJ DAR YRA GACNA- 
LOS IR SEKANCZIO8 KNYOO8:
F1 Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
Mužikėlis..................... . ......... ...........
Vaiszes Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis..............................................
Bestiality of Russiau Czardom... 
Auszra 1884 metu.......................
Auszra 1885 metu................... .........
Kalendorius 1893 metu.................
Programas Liet. Sočiai. Partijos.
Žirgas ir Vaikas.................................

Knygos sawos spaubos.
Apairalszkimal 8wtete, ant kurti_____

ne* nuolatos žiuri .bet ju gersi nesu prasti; 
tu 7 sbrozelinis. Nsudinginute knygele ant 
• irteto dssižinojimui isz ko darosi žnl 
bal. griausmai, lietus ir sniegu: kas yru 
debesiai ir ant ko jie laikosi.................... 3Oc

Aritmetika. Kniga iszs'mokinitnul rokundn.
Preke................................................................83c

HYGIENA. Dnkutriszka knyga arba mokite* 
apie užlaikymą sveikatos, tez kurios ga'f be 
pageltos daktaro tezsigydytl nuo daugybes 
Ilgu. Szite knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuose, nee kas ją su atyda perskai- 
tya.pateikys apsisaugoti nao teksteącziu vi
sokia ligų, pataikys užtaikytiezielybeje savo 
sveikatą, pailginti savo amžt ir mokė* užau- 
gtatl sveikais ir tvirtais savo vaikelius. 
Preke..........................................................35c
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S. M Veikalu gvildenanti* polittezkąją eko
nomiją. Kokiais keliais išsidirbą turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ...........................35c

Ar vyskupas Valanczloi (Valancznuskas) nebu
vo vilingu lietuvystes? Paraižyta kn. Demb- 
skio. Inietste kuziais Busivienyjlmo Liet. 
Latev. A-a. E7 puslapiai......................... 15c.

Apra- 
.. 15c. 
Apsa-

........5c.

.. ..5c. 
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....10c.

..5c.
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filologija arba Kokliai apie Gyrai Daiktui 
Pagal prof. Nuibaumą. Šulais*1 Siernaa. Chi- 
oago, TU. IKI. Puilapiu 147.Moklina kokiu budo 
radote gyvi lutverimal ant musu temes. kaip 
jie vystėsi pradejui nao mažu vabalėliu M-< 
daejo Iki paukisosla4vieria ir paties Amogaus. 
ba paveiksima...............................................-iOc

Baudžiava-fdėtuvoje. Paruzė žmogus. įsileido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsiliepė ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta...... . .......................   ęgį

Geografija arba žemes apraszymsra Pagal Gel- 
kra, Nalkovski ir kitu' sutaisė Szernas. Yra 
tai naudingiausia iv. visu sulyrsziol tesėju
siu lietuviszka knyga. Aiszktei ir supran
tamai apraszo visa musn žeme, joa pavidale, 
diduma ir platuma, jos kalnus, ju vardus, 
augszli, vulkanus metenezius iszsavęs ugnį: 
tez kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
klek joje yra augliu, geležies, aukso, drut 
koa ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, upiu, 
ja vardai, plotu, gy’te; koki kuriuoee van
denys: suras, praekt, saldus, ar kartus, ko
ki j uote gyvūnai gyvena ir tt. Žeme apra
išyta dalimis, tezskaitytoa viso* vieszpatys- 
te«. karalystes, kunicaiksztvstes, reapub*4- 
ko* ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ja: koki ju akėjimai, kalbos, paprocziai. už
siėmimai, pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko
ki miestai, su klek gyventoju, fabriku, pra 
mosiu: kur koki orai: szalcziai ar karas- 
crial. lietu ar giedros; kvr koks ilgis dienos 
Ir nakties: kur visada yra lygi diena ir nak- 
lta kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyoa didele 6x4 _ollu 
<8l) puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudi n ta, ra 71 pa vai* sieliais: mapu. gyvu. 
Ita ir tt................................................ $2 00

TCpatl apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para- 
•Bai ant nugaros ir szono. Preke...S~ 50

Degtuose, grubiuose apdaruose............. S* 35
Istorija Cblcagos Lietuviu, ju parapijų ir ka.

Krancziuno provasu latkraazesin "Lietuva” 
buvusi balandžiu menesyje, 1866m. M6 puslapiu 
didelo formato, alsskaus drako. Fotografijos 
yra abieju pusiu advokatu, kn. Kraucuuao, 
“Lietuvos" Užleistojo, redaktoriaus Ir po Teik
tini C h loagos S.Jurgio Uetaviizkos bainyoztos 
Popieroo apdarais..................................$2 00

Audimo kietais apdarais, auksintais 
titulais........................................................4 J 30

No. 8. Mažai Aukle Altoriui, moroko 
•kurtu minkiitail apdarėte, apvalėte 
kampan auksinti krantai, pareitais 
Irkvtetka........................................... 41.125

Dykai pri
siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame

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

Adresuokite teip:
Kelpscb i Co. 74 Centre St., Chieago, III. .

Succ. to Keipoci), Norrlko & Co.

ginami augmenys? Pagal Lunkevicrlu. su teta* 
Saernai. Chloago III. IKI m. Puilapln 73. 
8u parelkalelete......................  SOc
si..,, •.s.ujau apre.zo ana baltu atimkim.

kada I8K m. ma. kol lai užpuola ant baiuy 
czkM tnieitelyja Krantu, muize, izaude ir p jo 
we n-keilos tmonii, užgriovė altoriui Ir už- 
pec» įjo bainyczta. Alizkiauilalapraizo 
ta wiaa atsitikima........................................ 13<

Ljetuurlazkaa Lem-ntonua su ''eteriais kate
kizmais ir miatranturu..........................15<

Vfokil.s apie Žemę ir kitus svietus, jubu.yb 
pabaiga. Apraszo kas yra žeme, iss ko ji su
sideda. «nt ko laikosi ir kaip sukasi; k*. 
yra saule, žvruigždes.menulis; kaip toli yra 
■ a kitas žtralgždes; kas yra plian os. kome 
tos Ir kitos ratai matomos žvaigždes. Su S 
astronomi.zku abroseliu. turinti 226 pusi, 
piut. Yra tei vienatine knyga, iss kurioj 
tikrai žmogus gali apsiszwiesti....... 75<

D?Uuote, gražiuos* tndsrunsa........... *1 <W
ka.sip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L'op- 

uression russeen Litbuanle supiesie kun. V. 
Dembskis...........................................    .lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pleszlnys Dro 
L. Wehlam. Iss anglteško iszgulde kun. V. 

n-mbskis...................................................15c
Kaip gyvūną Augmenys? Yra tai mokslisn-

gr ms.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ięjiletcjlmasi 
nuo pat menkiausiu pavidalą iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., 186 pusla
piai .....................................................................:«5c

Lh-uU.I ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parane 
pagal Jeukiszkus istorikus Žemkalnis. Įsi
leista “Tėvynės Mylėtoju Draugystes”.—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie
nijimo ir jo pasekmes. Cua atšakiai yru ap
talžyta lenku politika kaip jie pasielgė ra 
.letuvos kunigai*sznziais: Keistucziu. Vj- 
•utu ir kitais. Isz szios knygeles skaltyto- 

j-s aiszkiai supras, ar lenku prietolyste yra 
mums naudinga ar bledinga...............15<-

įlietu vi u prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko pj valdai* ’yjrsu. Parasze L'» 
tuvo* Mylėtojas. Kn. gs turi ZZ3 puslapius 
ir 4 dideles mapaz. parodancztes vietas, kur 
zeooveje gyveno lietuviu prateviai Ap-n.zo 
'ietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris- 
-aus gimimą...........................................5Oc

tllnjsugis Lietuvos Karalius. Istoriszkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiukai pa- 
rssv* Julius Slovaeki. lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
pa-kirte ypatingai teatro mylėtojams. 25e

N’sujausis Lietuviszkai Sapnlnykas, surinktas 
ir suredlt. isz daugel svetimteutiszku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Perliukai 
Egiptluka sapnlnyka.—su 310 aiszkiu abre- 
zehu.— tu apratzymu planetų ir paslapcziu 
kokias senovei žmones vartojo inspejimui 
ateltes.—Geriausei isiguldo visokius 
sapnus .. ...... ..............................................5Oe
uVpdarytas......................................................O5c

DUtypa. spyuka Isz laiko terpsavtszkos kares 
Indijonu Amerikos...,......................... 25c

t*ulki istorija ape Kantria Alana.kurl per 22 me
rus vaikszcziodama po sviete, daugybe 
Jedu ir vargu kantrai tezksntejo......COc

Pamokslai Iszmlnties ir Teisybes iszgulditietl 
Galvocziu visu amžių. Czia yra palilpę 128 
gražiuJuok*ugu ir isaiuintingu pasakaieziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu įkaitimu tegul nusiperka sziąknln- 
gelį. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turas ką 
pspusakoti irant kiekvieno užklausimo mo 
kės duoti iszmintingą atsakymą......5Oc

Rankvedis gromatų raszymuL Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines 
draugus, prakėjus, ponus, kunigus, urėdnin
kus. ir į patį carą. Teipgi meilingi laiszkai 
iaunikatozių į merginas ir merginų į jauni- 
kaiezius reikale susipažinimo ir apaive- 
dimo.............................................................-ŽOc

Robinsoną. Krnzlu... moreliszka Ir žingedl apy
taka. pu-z vesta jaunumenei................Iž3c

Sp“k» Ir MMega. principai prigimtinio surė
dymo Tįsėtos d re uge su moraliszku moks-

laidų lietuviszkai pergulde liras j. Sali u pas. 
Su paveikslu ir biognafija raszaliaua. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo suradimu____ 81 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose, g 12 OO 
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito szią knygelę lOc 
Senu Gadynių Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 

Hutehinsooa: sutaisė Szernas. Ji spraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žemes dar prieis žmogaus ant joa 
atsiradime. Sztendien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius siutintus, kanalus ar 
Imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemėja. Tulu satverimu atrado czie- 
lus. nesugadintus, kunus. užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziaudiam tezatatyti iv*i 
riuose n.uzejuose, isz kuriuMmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
Žvėries kaso užaugo joa eile keliolikos sieks
niu stoiio. Mokslinoziai isz to ramia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keliesi isz žemesniu 
in augirtesnes veisles, ir pagal įtorami ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirikimo sprans- 
tl. kaip seniai ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga turi 973 puslapiu stambaus 
drūto, art graž.os popieros ir apie IM) pa
veiksiu invairiu senu gadynių istnyku>iu su
tvėrimu. Preke....................  41.00

Trumpa Geografija. Sutaisė Neria. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo wiaas 5 dalis swieto. Su 
74 paiveikrleliais: mapu. žmonių, gywu >u ir 
medžiui Tinkamiiuse geografija in pradine 
mokslainę................................................ 83c

Tikyba ar mokslas? Tyrinejimet tikejimlszkl 
mokslinki ir draugijiszkai pvuitiszkl. Antru 
laida ra priedu. ŽJ1 puslapiu .................. 5Oc

Vanduo ant žemes, požeme ir virssuje žemes 
Rusiszkai paraižė Rubakin’s. Verte Drugys. 
Isaieido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su
pranta tuoj Kalboj, apraszo visas va.idens 
permainas ir veikmes: kaip Ils persikeiette 
in gara. kyla in viražu ir tanai tveria debe
sius. debestel. padangėse atvėsę, keieziati 
in vandens Įsiveltus ar sniego lustelius ir 
ve) krinta ant žemes. Iss kurine buvo pakilę. 
Czte nukritę didelius darbus veikte: snie
gas k rtaii uždengia cielus kainui* ir laidt- 
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
Ur.dams nuo saules keicziasi m vsoaeui ir

Jr kavojssi po žeme, kur ve! veikia tų pati 
darbą kaip ir ant virszaut žemes...........lOc

Žmogus Nepiroszzls. Verte isz szvedlszko Ne
ris. Gras: apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, ra turtingoms ap
sivedusiu.!. Szlte apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
Btezkos dc-ybes................  AOc

MALDAKNYGES.
Maža. Aukso Altoriui.katallkiszka maldų kny

gute. Maldoo yra rytmetines, vakarines, prie 
opaartednes. komunijos miežiu, miazparu ir 
daugybe kitu: miniu maldos ra abrozehate: 
mtezparai giedami lietuvlizki ir lotininkl: 
daug kitynlnku giesmių giedamu prie teiste 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakraplnl- 
molrtt. Yra S litanijos: psalmes Si. Marijos 
P. ir Karaliaus Dovido; aktai, ražancriai. 
•tacljoi. karunka. keliolika nventu giesmių

No 1. Matas Aukso Altorius, prastais dm- 
tais s.pdarais, auksintais krasztala.be ap

No 8. Mažas Akto Altorius. prastete,dru- 
teis apdarais, auksintais krasztate, ap
kaustytoms briaunoms pasidabruotomis 
bletelemia ra kabute..........................75c.

# Ii

No. 4. Mažu Aukso Altorius, franeuritz- 
kos gluodnlos skurdei apdarais apwa 
leis kampais, auksinta kvletks,kryžius ir 
Ararate!........................................ 41.50

tVo- 5. Matas Aukšto Altorius, apdėta bal
tais slogjaus kaileliais, su 3 medalike- 
llals. aksomo nugara, apkaustyto* kriau
nos sidabruotomis bletelemis, su kabe, 
auksinti krantai.......................... 41.{

r

- '

Linksma bus tavo namuose,
Jeigu nusipirksi viena tl musu lloaz M r sic 
aoz. Yra lai DTvinas ir rioiavsias avziKA- 
LilKas insTVUzuTsa, duodamisdaugiau links
mybė*. ueng žiūro dou vaon vanuouai. 
Kiekvienas gali ant jo grnjyti. mokslo nerei
kia. ir mažu vaikas mokės ant jograjyti. Pir
kęs jį muidyrysl lėgirdes jo baisa. Jis grajyjn 
su viri 100 visokiu ludtodiju, ka pamatysi UI 
drauge gauto dainų suraėo. Jis gali l>utl var
tojamu bažnyėtojr. IMcalose. giesmininku 
draugystėse ir visur prie dainų ir tokių. Nuo 
vieno baliaus galima surinkti visus jo kal
tus parumdžlus jį vieton bailaus muzikos. Jis 
grajija visus senus Himnus, mariu*, vak-ius. 
polkas, kadrilius, operų meltodljas ir vėliau
sias dainų. Gallgrajytl nuolaiai ta paėia me- 
liodlta arba kas kart uauja. G rūtoje skrynutė 
je kaštuota Ilk 40 OO. Prishisk SZ-UU. 'o rai
ta u/mokėsi kad* jį atvvž. Agentai ant ju da- 
radulellus pinigus. Prisiusk >n, o gausi kata 
Uoga. Adresuok:

STANDARD MFG. CO., 29 Beekmu St., P. 0. Box 1179, Bei York. Dept. 9.
I

4*

LIETUWIU DAKTARAS

M AR JA DOMIATT
Kauno gub. Szaullu pawieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8lo* iki 12toa ryto.

Telei uan: Ganai 7».
Telefonu galima isz kiekwleno< 

aptiekoa.

MARię7KA MAę7INA Su )a f.Uma parodyti visokiu. pateiksiu. IrnaP. Jotum gyvenimą 
•vvnuivfcnra ivtraoa-llira P muks- Su j« galima rodyt namie ant WM ir VIMM aalesa. lai pa
radytu abrotu iiunnti nagai atsigėrėt Praba jo. tu 40 abrar.hu M OO. Abrotalrua gab gaut kobras kas nori. 
Nlaateiankttr. Žiūronas, abrai.lia- .r .įsa P.J.ruso moka skaitliu,. JO abrosalra Par įy trarint rai-

A GREICZIUS BROS. 3321 Auburn Avė.. CHICAGO, ILL
No- O Mažas Aukso Altoriui, baltos cillu- 

1 lobios apdarai, teskilusios kwratkos.su 
kaulins kabute, auksinti krantai...41 50

DABAR 
1SZRODO

PIRMA 
ISZRODE

N’o 7-Mažas Aukso Altorius baltosoelia 
lloidos apdarai, kvielkoa ant vieno szo
no iszklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti k rus 
tai..........................................................ftf.OO

Knygeliu Ko. O knip ir 7 lcwiet 
koa nsrrlenokto*. b«*weik kiekwie-

Dabar laikas!
Kalėdos artinasi, todėl kleksimas

iu |IM pi 
iur

gražia dorina įprezeata) ant Ka
lėdų Adresuokite:

Damijoūaitis&Co.,
aUtniSt , Cliieaso, III.

pa.i.kvnm- vteakia Aakslaia ir 
Sidabriniu daiktu, tripgi Armoni
kų, Skrlpku. Drukuojamu groma- 
tat Msazinukiu ir U
M ITUvini tavorai pirmoa 
JI L3taliHao».

dėl paeito kautu apmokėjimo.

■ ■ Ar sergi reumatizmu?
L W ■ M 4»r «kauda tau Kalva

96 ■ 44 V p*f iua. .trėnaa rali-

“ "lui ii Iotoi kojoms ne
gali primint, mėžlungit traukia? rąžyk pa. mane 
liulėdamas už Jc pačio marke, o aė pasakysiu ko
kiu bud u be daktaro ir gyduolių Msigydysi pats 
saro namuose. Paduok saro tikra adresą. Adre
suok: A. Lutvtis. 3321 Auburn AT., Chieago, III.

Kalėda Pavincziavones.

Puikiausiu gromatoms popieru naujos 
spaudos, tuzinas 25c.

Pavincziavoniu kortos labai gražios, 6 
gatunku, už 6 kortas 50c.

Rankspaudis su tavo vardu ir pravar
de 25c.

Kalendorius 1903m. su paveikslu D.L.
K. Vytauto, ir D.K, Gedmino, po 15c.

V.J. PETKON,
P. O. Box 31M). Broekton, Mmh.

Vienatine Lietavbtzka Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvi“ atydą ant vie
natinė* lietuviszko* aptieko* Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
Ir žoles kokio* tiktai e u ropėj isz k o*e ap- 
tiekose randasi ir ui pigesnę prekę negu 
kitose aptiek ose. Czia galima liet u visi
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokestie* nereikslr.u ja.

Teipgi ežioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortea 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtųvi&zkoje kaltoje.

Aptiekoa adresas:
167 W. 18th st., kertė Union, prie pat 

bažnyczio* Apvaizdos Dievo parapijos.

Linksmu Kalėdų!
Lietuviams snt kalėdų, dėl linksmo 

pmleidimo szveneziu mes turime specia- 
liszka Sznekanczia Maszina. "Grapho- 
phona", giedanti lietuviszkai Kalėda 
giesmes, kuris visus nudyvis. Kasztuoja 
95.00 ir augszcziau. Jis gieda ir graly-, 
ja lietuviszkai. Nepraleiskit szios pro
gos, o busite užganėdinti. Ka daugiau 
norėsite, raszykile, o viską pas mus gau
site. Mes esame vieninteli kompanija 
dėl užganediniptfT lietuviu. Adresas:

PEOPLE8 8UP. CO.
1445 Canalport avė , Chieago,III.

Dvvlrni Knyga vertes 94.75, Gyveni- 
1/VKdl mai SzvenluJu Dievo ant kožJ nos dienos per visa meta. Kas 
užsiraszys mėnesini laikraszti ir užsimo
kės 93.00 metines prenumeratos, gaus už 
dyka virszrnIneta knyga “Gyvenimai1 
Szventuju” ir dar viena knygele su pa
veikslais 42 katalikiszku vyskupu ir ar- 
civyskupu, kuri privalo rastis rankose 
kiekvieno kataliko. Adresuokite teip:

GEO. BARONAS, 
1210 Bingham St., PitUburg, Pa.

A I J**ig<i <**ate silpni ant kūno 
’ ■ ■ ■ ar Iv ti.zku dailia teip jog ne

zallte dirbtie ar atliktHt Tyro prideryscilu, p-tau 
turite skaiulejinia nugaros ar kryžiaus, po kruti 
ne, sunkuma aut krutinę., svaigimą Ir skaudėj! 
ma gal To*, drelu-jima k umv sąnariu skauilejinia. 
geltonas pletnias. purini* ar Tonas gerklėj, puoli-

jeigu užeina tekia naktyje arpo uiuuzlaptnlmui. 
lai tuojaut eikit arba raityki! pru

DR. B. M. ROSS,

F.PBradchulis
Attorney and Coonselor atLav.

Chimber of Commerce Bldg. Roonr709.
8. E. V'orner La&alle A Washiagton sts. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Vienintelis lietuvrys advrokataa, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip citriliszkas teip ir 
kriminaliszkas vrisuooe suduota.
Reti. HW W 18tii Cor. Union St.

Telephone Oana) 484.

KERTE MONROE8T. 
CHICAGO. IL.L. 

knrls yra nuo visu pripažintai 
užChieagvo [raganejiul spėri- 
jalteta ir pasekminga gydytoja 

vyriuku Ilsu
Jo ofise kuris yra i n rengtas 

suvirsi 130 metu
randasi konaujausi Instrumentai ir eiektrisskna 
maszinoasu kuriu |«gelba darant e>rraminus ant 
syk atranda žmogaus liga ir joa prauila. Teipgi 
prie egzaminavimo naudoja A-ray maszina varto- 
lama dabar per profesorius Tisuose didžiausiuose 
llgoobucziuoae, su kuria galima matyt te perriša 
žmogaus kuna. Kiti daktarai įveiszgvde jua dėlto 
kad neturi atsakanerios praktikos ir tam tikru 
instrumentu dėl atradimo lIgne. Daktaras H. M 
ROSS vartoja saro gyduoles iszrs.tas laike 20 
metu pasekmingos praktikos, kurios tukstea- 
rztam sugražino sveikata ant visados Ir padare 
juos linksmais Ir laimingais žmonėmis. RODĄ 
kožnam durai* DYK M. Ofisas atidarytas kas- 
ilen nuo S Iki 4. Paneilello, Nerado*. P, tnyciloe 
Ir Subatos vakarais nuo 7 iki t):M Nedaliom nuo 
10 ryto iki 1 po pietų.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

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

Petrus Salakia, 
3321 Aaburn Avė. CHICAGO.

Šiam Metai Dispensary,
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

Į Prakalba Į jaunus vyrus.
’ Jetgu kągalima apgailestauti Ui tą, 
Į kur* vaikščioja diena po dienai žino- 
y dams esą* kaltu papildymo bjaurių 
l papročių, jausdama* kad jo apeėjimai 

pasakoja jam gėdingą istorija jo grie- 
;kų’

Me* matome dygstančius bjaurumus 
, netikusių papročių, nereikalaujame 
' todėl nė šnekėti apie *y m p tomas ir jų 
* priežastis. Jus jau žinot. Mes esame 
i jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
i kelio, žinai, bet kada dasieksi galą, 

ta* priguli nuo paties.
, Tu esi dar pavakaryje gyvasties, 
i todėl negali būti auka nykstančiu* 

viltie*, nyksUnčio* laimės, ir žiūrite 
ant Umsio* ateities, neturinčios vy
riško* garbės, neturinčio* paguodonė* 
nė meilė* nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir gero* rodos ir 
tuojau* j ieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tuksiančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir Mulės šviesa vėl 
giedrėl iau šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slėgiam**.

Ąlminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgale* ir nusilpnėjusias y pa
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 

- lik. dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag- 
' net-iškų vyrų, per kurių nervas ma

žiausias dasilytėjimas perbėga su e- 
hergija ir gyvu jausmu. J ieškok vis
ko ką tik gamta ir amatas padarė ga
limu ir naudokis iš kiekvieno* links
mumo progos.

Jei reikalauji pageltos, mes esame 
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir jas gydyti. Mes 
norėtume su Tamista arabiškai |>a*i- 
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, lai ra

šyk. Tuvo gromato* bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežino* kad rašei ir ką rašei. 
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy
bę apie savę, apie savo būdą, o mes 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar piuiėsime tau ja* užmiršti.

Ligos pilnai išgydytos tuolaus ii mislies 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbėjimasĮ 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo tavę 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparanku*, kankinan
tis? Ar pūslė pr'e mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo. bet 
au sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubė^imus? 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim? Ar juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtos, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pasirodavyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

nerviSko. uriniriSko ar lytiSko silpnu
mo ar tuerzinimof Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygua pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
linguotas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstu* ir auju- 
dinančią pūslę? Ar turi taukų norą 
Slapintieci? Ar pradėjimas ir baigi
mas Šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, tai ateik perSne- 
kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbą. Me* 
turėjome daug praktiko* gydyme 
specijaliSkai vyriškų ligų ir jeigu pa
gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikatą.

Offiiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 M 8 vai. po pietų. Nedėtiems, nuo 10 iki 12 ryto tiktai.

Specijaiiškas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan
čiam stiprume? Ar esi liuosas nuo

Mes gydome visas specijališ- <| 

kas vyrų ligas. į| 
Mes gydome jas atsakančiai ir dėl- ! k 

to mums sekasi išgydyti. Musųprak- 
tika ir observacija yra didelė ir pa- 
mokinanti. Mes turime platų ištyri- 
nėjimą ir originališkus išradimus, ku- : įb 
rie suteikė mums praktišką viršų ant < &> 
privatiškų ir ypatiškų vyriškų ligų. i $ 

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už- ( 
siėmlmo, kurie yra silpni, nerviški, < Jr 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję J j? 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš- 
dyk ūmo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų. 
genito-urinariškų erzinimu, negero (S 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno • S> 
dalis, netinkančias ap*it*edimui. i$

Pirmil Rndfl Dvksi Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
111111U IIVUU nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai-

numo, paojaus ir kaszto.
Ne atidek jieszkojimo pagelbos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 

didinasi. Dabar gali būt iszgydytu pigiau negu paskui, kada liga tvirtai 
kada insiskverbs in kuna.

State Medical Dispensary
I ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BŪREN ui
Ittejlmas per 06 E. Vari Bureti Street.

Tiktaite25Kcentai.

Už tuziną gražiausiu ant svieto groma- 
toms popieru, su gražioms kvietkoms, 
pavinezevonems ir kopertais. Tuzinas 
25c., 5 tuzinai už 91.00.

Popieros su auksiniais krasztais ir ati
daromoms kvietkoms, tinkamos mylin
tiems po 10c. ir 20c.

Gražus auksuoti atidaromi abrozeliai 
pevydalealtoreliu.su szventuju paveiks
lais, 1 už 25c., 5 už 91.00.

Adresuokite teip:
A. Žvingilan & Co.

Box 234, Lawrence, Kasa.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikėle isz Chieago* 
in 8c r* n ton, Pa. po ar,

421 Peni, tve., Scruton, Pl

=E

n

Daigiai kaip 
30 actas iszacgiatasl 

Dr. RICHTERO

ANKER11 (Inkarinis) 

PAIN EKPELLER.
Rbenmatizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tl 

ir wiaoklu Rhuumatlsaku 
skaudėjimu.

U *64. ir 60c. pas wims 
aptiekorius arba

F. At. Rkhter & Co., 
215 Pearl Street, 

New York.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZIN8K10

315 8. Morgan St., CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visiems lietuviams. 

Jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi aiuneziu pi
nigus į visa* dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduole* 
amerikoniszko* ir europeiszkos, tikro* 
patentuoto* medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. ' Visokio* ligos yra pasek
mingai iszgydomo*. Per ^elefona gali 
kiekviename laike pareikalauti daktara 
koki kas nori įligonio namua. Dr. M. 8. 
Palmer, Dr. Williamaon.

Dr. M. Kassakovski, 3312 S. Halsted st.
Telephone Yards:7O9.

Atsiszaukusiemi per laiszku* ir apra
išantiems savo ligaa, duodu rodą ir siun- 
cziu gydykla*. Norint gauti atsakytos 
reikia ideti marke už du centu. 

Tklrfona* Yardb 709.

■
I
1

ko tvirtoje paslaptyje. UMtel lietavlal, karte 
tiktai reikalauta daktertezkos pate)boa. tecal

■avo prigimtoj* kalboj# gali lunaeketi Ir gauti 
Tlia rodą.

Lletaslal. nori s t is jis aastl .pagalba par gro- 
matas. iss kitu miestą, togai pilnai apraišo savo

PONEONA MILLER, 
(Po vyrui Jankauskiene) 

Pirma LietUYiszka Akuszerka 
CHICAGO J E.

Baigusi mokslą Europoje ir Ameriko
je, turinti daug metu praktikos, atlieka 
sunkiausius palagus pasekmingisusiai ir 
be daktaru pageltos. Godotinos mote
ris būdamos sunkiose priesspalaginese 
dienose kreipkitės isz anks to kad reika
le turėtume pagelba po rankai.

MR8. ONA MILLER,
184 W. IS thSt., Cblcaffo, III. 

arti Apveizdoe Dievo bažnyczioe.

eo tg X

Iii
AB SLENKA PLAUKAI?

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori IsMirydyti ir pruzalinli li
gai, tegul kreipia*! prie Europeiszke 
Prof. Ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą tukaUtnciiai ligoniu trumpame laike 

Į paaigelto vien tik pagal jo metodą irby- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

1 Klausenti rodo* per gromata* adre
suokite teip:

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

PLAUKAIl" mm nao>1 UirBgU),
ryduolea. panaikint pleiskanų (bluuanu). su
laikys slinkimą, sutvirtins ju szaknte ir vieton 
Užpuolusiu ataugins nauju, dailiu, tankiu, ' 
mlnksztu ir gluodniu plaukus. Apsaugot nuo 
praplikimo ir pražillmo. Atsiusk 41.00 o gausi 
bonka musu garsingos gyduoles ant iszmėginimo. 
ANIMATOR. 3306 Auburn A V, Chieago, Ui.

Kas isz amerikiecziu nori gauti
“Darbininku Baisa”

ir kitus prigulinczius Lietuviu 
8oc. Dem. Part. rasztus, -. siusti 
"Dar. Balsui” rankraszczius, pinigus ar 
turėti kilus kokius reikalus, tesikreipia 
su tuoml prie musu draugo,Miszeikos.

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

VISKAS už $1.00.

HILLE’S F0T0GRAFA8,
84A2 8. Halsted St.

*2.00

87CBUKUK9A8 PAVCtKSLAS; netaria panlnalvo te 
•grd Ir aat atalnailm, TIAra* ataAuAIaa. Pate Ir Arae- 
fat aualataboalt pamata Ir maapnult taip tat pasiaa. 
n. Kur Aat patituha aa aattu paoolAtlu tol Aruuot ap-

OCttAUS! UTUKA ant ttM» tra aranįMtirtJ Ma
in. Atidarai thoctMloln. •ortais/ o/itemjog oro bo. 
Maža, oždoro/, ot/doro/, o toftežos noro, ge// atnutl 
Alto Alutniujt ar Aur tIA mrl. 6all tvoti Ik ratkat tol 
pariivrajlna tat asoosoAa. PrsAs oo paneA/n/mo Ns 
Mta*«3ago/gHoon. 3274 9.Morgandt, CAfongot/*

D-ras A. L. Graiczunas,
107 W. IM-th St,, Chica<o, III.

Gydo visokaa liga* be'skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augucziaus padėto adreso,

SERGANTIEMS
Gv*rzntuo|»m* pilna iugyėyma.

Paaekminglansial gydau visokias paslėptas 
Ir pavltssinea ligas, kaip antai ligas siirdiea, 
plaucsla. Inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atminti, dvaalszka nusilpimą, lytlukaa 
silpnybes, szlelvuma. sutinimą, veži, blyksite 
pas moteris, kraujarlma ir tt.. nervu ilgas, po
dagra. reumatizmą dusinimą, paralyžių ir tt. 
ITasiallnu gumba, gj-dau gimdymo'ligas, vi
sokius sutinimus eto. Nervlszkas ligas gydau 
su pagelba geriausiu elektriszku prietelsir.

I.yrtlanku daliu lisaa 
iszgydau per k*l*ta dianti. kraujo nė- 

nuodyjimus. odoa ilgas, tetnėns beginta, žaiz
das gerkle) ir burnoj, noayj, akyse ir ausyse, 
netekimą vyriikumo, lycziu nusilpnėjimą & tfi 
Kdau kuopaaekmingiaustat ir Ivtrin-ojts Filnn iaagytarm* ” Chro" 
nianko* lifios yra mano *»acia- 
llaakbmti. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo 
dugnus tesegzamlnavimas ligonio Ir jo tezgy- 
dj mat— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖS
Szpitollnte specialiste*.

134 E. 24-ts vL, kzmpat Lexington ava., 
HEW YORK.

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vakare, NedeUoms 
nuo 8 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabtezkal atsilankyti, gali para
ižyti Išteška; būtinai reikalaujame pacljento 
InsžtDceJima

Szneku visokiose kalbose. Turiu praktika 
Lebanou Bellevue Poat Graduate ūnlveraity 
Hoapitel Direktorias Mediclntezko Instituto.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
^^uodotinomstautiszkoreirbaž- 
nytinems Draugystėms iszdirba:-' 
Karuaaa, Amerikotiiszkas 
Weliawas, Szarpaa, Juos
tas, K u kardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėt Marszalku 
parėdus.
darbas batu prideraneziai atlikta* 
lietuvraitisi,

T. ANDR 
i 115 W. DiVision St ,

r tuom suszelpt

USZEWI

‘ Guodotiniems Kunigams iszdir* 
ba:-Kapas, Arnotas. Dalmati
kai, Albas. Stalas irwisus baž
nytinius parėdus. V’isoki darbz at
lieka artistiszkai in laika.

' Norėdamos guo-iotinos Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad J asu 
savo tautetę, paveskite ji tikrai

cz & co.
Chieago, 111.

Deimanto Elektrikos Kryžius
Jis teipgi vadinamas Wol-

• 'O Kn žiuiui. terastas Austrijo- lį-į,, tk-'/į ' ‘ /”
priel keletą ni.’tų ir tu-jaus

is[m> itusuom1. i
l'ranruzijoj,1. skandlnsvljoyp 

neėpanste.
vaisia- nuo reumatu- 

mo ir kitokių ligų.
< Deimantoelektrilkas krv

žiite gydo: reumat ne’u 
ri^giją. kryžiaus skauiiėiimą I
tldurių silpnu- -
mą. nemiga, hvs i
renia. Įiaralyžlų. epilepsija 1

I apopleksiją. trukumą 1
proto. nuomtrinį. užkrėtimą

I kraujo, neilel^ioimią stok a 
apetito ir vidurių skaudėjimus.

lą-ngvuma pajaučia po kr.

f
lių sdynų. po (ilP. l
mį. „r]rilnnAioti dieną ir n.ltį .nt .ilki-

užslkahinf, ant .
i ka.k ° ’e‘P- •‘■d kryžius karatų ' ■
. Sulvg duobutės po krutinę at- «*'-I-i:'ei;, A <‘‘if'n-• V"
• kT^tos ntelynaje puae į kūną, ■■■■■■■■■■■i
I klų elek'rteku'ksvnu' ^PisE'T’’0* *" L*?/ ,Go?d<>tJ»>». PeneI— čia prisiunčlame Jumis 46.00 ant pen-

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
• 304 MILMAUKEE AVĖ., (tepi 27; CHICAGO, ILL

Prie* užsikabinimą ir po užsi
kabinimui sykį ant dieno* įeik tą 
kryžių įmerkti į vosarotaltį acte 
ant poros minutų. Vaikų kryzi ■■ 
reikia merkti į silpnesnį actai

Prekė tio kryitens *1.00. Siun
timo kaėlus Suvienytose Valstijos*1 
ir Kanadoje mes patys apmoksiu1 
Gvarantuojame kad Jis kryžius vra 
geresniu vaistu už elektriėka dir
žą. kun nuo 16 -20 sykių jt* bran
gesnis Geresnio vaisto už *1 kry
žių nėra. todėl jis privalo rastis 
kiekvienuose namuose, pas kiek
viena žmogų, sveika *r ligotą.

PrisiOsk 41.00 per ezpresa ar 
pačio Meney Orderi, arba regis
truotoje gromatoje. o me* prisiusi
me Deimanto Elektrificą Kryžių 
DYKAI. 6kryžius gausi už *6.00.

Tuksiančius padėkavnnių Rau
name nuo ypatų ilaigvdžiusių su 
pagelba 4lo kryžiaus. Žemiau* p« 
talpiname vien* 14 tokių padėka-

TIK $10.00.
Tokia tai prekė ir toksai pasiulinimas 

D-ro Basett Medical Instituto, 126 So.Clark 
8t., Chieago, Iii, ligoniams nustojusiems 
vilties išsigydytno. Ko aš padaryti nega
liu— to nė neprižadu. Jei tavo liga ant 
mano pirmo tyrinėjimo pasirodys neišgy
doma, stačiai tau pasakysiu, kad neišgydo
ma ir už tai nieko nerokuosib. Visi tie, ku
rių gyvastis topo išstatyto ant paojaus per 
patentuotus vaistus, pigius ar slaptus gydy
mus, per gydymus humbugieriškų dakta
rų, neturinčių supratimo apie tokias ligas, 
tegul pamėgina mano gydymo būdą. '

Pabandyk mano gydymo būdą 
ir mano kaštų.

Viena prekė— visiems.
VARICOCELE.— Prie mano gydymo 

greitai išnyksta,skaudėjimas apleidžia žmo
gų ūmai,o vieton jų gryžta sveikata ir tvir- 

______ _______________ _ tybė.
8TRICTURA— Prie mano gydymo viaoki stapdymai urino* bėgio, ir viso

kį uždegimai tuojau* tampa prašalinti; pūslė ir inkstai tampa išvalyti, sustip
rinti iraatuom gryžta sveikata ir stiprybė. ’

UŽNUOD^ JIMAS KRAUJO—Tai mano speciališka* gydymas, ant ku
rio praktikos pašvenčiau visa savo gyvenimą. Budas mano gydymo užnuo- 
dinto kraujo nereikalauja jokių aptiekoriškų nė kitokių gyduolių.'
xTAS ’x^5dy*l^ ant Hemoroidą. Fistula,Vidurių užkietėjimą-Silpnumą.
Nerviškumą,Katarą, Inkstų ir nusišlapinimoskaudėjimus ir visas vyriškas li-

. Mane geriausia rekomendaci|a: 
Nemokėk nfi vieno dolierio jeijru 

NEIŠGYDYTAS.

Mano naminis gydymas yra tikras ir aštrioj slaptybėj užlaikomas. Jeigu gy
veni toli nuo mus miesto ir negali pas manę ateiti, ui rašyk. Už ištyrimą li
gos ar rodos davimą nieko nerokuosiu.

Dr. Bissett ledical Institute, ,2«
_____  °ffl»ov«l*ixlos: Nuo8:10rytoikl 8 vakaro. Nedalioms nuo 6 ryto iki 1 po pietų.

krasztala.be
abrar.hu
kwratkos.su
pevydalealtoreliu.su
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