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Metas X

Politiszkos žinios.
—°— 

Amerika.
Suvienytų Valstijų kongre

sas pradėjo perkratinėti klau
symą apsunkinimo atei vystės. 
Kadangi mat Amerikoj apsi- 
reiszkė nekentiinas svetimtau- 
czių, tai ir prezidentas Roose- 
velt, nors, kaipo mokinęsi 
Europoj, daugiau turi proto 
už vietinius fanatikus, turi 
pritarti amerikonų norams, 
kuriems rodosi, kad viską, 
kas Amerikoj nuveikta, jie 
vieni yra na veikę. Isztikro 
vienog be ateivių darbo gal 
Suvienytos Valstijos stovėtų 
ant tokio jau laipsnio, ant ko
kio stovi sziądien pietinės A- 
merikos republikos. Daugu
mas svarbesnių užsiėmimų A- 
merikoj yra arba buvusių at
eivių parengti, arba ateivių 
vaikų; veik pusė augsztesnių 
moksliszkų įtaisų profesorių 
yra dar ir sziądien isz svetur 
parkviest!, kadangi mat A- 
merikoj nėra pakaktinai už- 
siimanezių augszteaniais 
mokslais. Sunkesnių darbų 
amerikonai nemėgsta, kas gi 
todėl tokius atliks, jeigu at- 
eivystė bus apsunkinta? Su
vienytos Valstijos užima be
veik tokį plotą, kaip visa Eu- 

^ropa, o ant to ploto gyvena 
vos 80 milijonų žmonių, Eu
ropoj gi gyvpna 400 milijonų. 
Amerikoj todėl yra pakakti
nai ruimo apsigyvenimui at
eivių, yra gana vietos jų dar
bui, o darbas ateivių eina ant 
naudos viso kraszto, To fa
natizmo apimti politikieriai 
nemato. Į Ameriką ateinan
ti ateiviai savo darbu pakelia 
kraszto turtingumą. į Europą 
keliauja amerikoniszki pralo- 
bėliai iszmėtanti ten darbi
ninkų rankomis užpelnytus 
milijonus ir isz to krasztas nė 
jokios naudos neturi. Virszi- 
ninkas ateivių užveizdos rei
kalauja vien pakėlimo mokes- 
ties iki 3 dol. nuo atkankan- 
czių į Ameriką ateivių; už
draudimo atkakti nemokan
tiems raszyti jis nereikalauja, 
bet terp kongreso ir senato 
sąnarių yra daug tokių, ku
rie norėtų su visu uždaryti 
rubežius ateiviams isz kitų 
krasztų. Perkratinėjimas to 
klausymo dar neužbaigtas, 
bet be abejonės bus apsun
kinta ateivystė, kadangi 
trumpamaezių fanatikų nerei
kia juk sėti, jie auga ir be sė
jimo, augina juos siundymai 
daugumo Amerikos laikrasz- 
czių.

Kitas klausymas, kurį kon
gresas pradėjo perkratinėti, 
yra sumažinimas tiesų iszsi- 
vieszpatavusių trustų. Czia 
turbūt nieko svarbesnio ant 
suvaldymo trustų nenutars, 
kadangi daug kongreso, y- 
pacz gi senato sąnarių ne tik 
yra trustų draugais, bet teip* 
gi yra gana ir trustų sąnarių. 
Toki, žinoma, prie užgyrimo 
tiesų priesz trustus neduos sa
vo balso, kadangi isz trustų 
turi naudą. Taigi garsus ne
va suvaldymas trustų, turbut, 
pasibaigs ant niekų, isz to di
delių vaisių nebus. Dauge
lis senato sąnarių bijosi, kad 
suvaržymas trustų neapstab- 
dytų Rraszto produkcijos.

Kaip laikraszcziai pranesza, 
terp Suvienytų Valstijų ir 
Kubos randų likosi padaryta 
sutartis prekystes reikaluose, 
pagal kurią pripažinti tūli 
pali uogavimai, numažinimai 
muitų nuo Kubos ta vorų, ga
benamų į Suvienytas Valsti
jas ir nuo tūlų Suvienytų 
Valstijų tavorų, gabenamų 
ant Kubos. Kad sutartis tu
rėtų vertę, ją turi užtvirtinti 
Suvienytų Valstijų kongre-

sas ir senatas ir Kubos tautos 
iszrinktųjų butas. Perimą 
kongreso sesijų Suvienytų 
Valstijų kongresui ir senatui 
paduotas buvo prezidento 
Roosevelto užmanymas pada
ryti paliuosavimus Kubos 
prekystai, bet senatoriai pre
zidento praszymo neperkrati- 
nėjo visai, paliko jį sekau- 
ežiai sesijai. Senatas todėl 
ir dabar gali rando mierius 
stabdyti irarba rando padary
tų su Kuba sutarimų atmesti, 
arba jo užtvirtinimų ant to
liau atidėti; senatas gali dar 
sutarime padaryti tokias per
mainas, ant kurių Kuba ne
galės sutikti. Jeigu kongre
sas ir senatas nepritars rando 
padarytam sutarimui su Ku
ba, tas sutarimas pasiliks be 
vertės.

Kadangi užgimė dideli ne
sutikimai terp Anglijos ir 
Vokietijos isz vienos pusės ir 
pietinės Amerikos republikos 
Venezuelės, kurie gali prives
ti iki karei, tai mėgstanti pasi- 
rekliamuoti visokiais budais 
Amerikos politikieriai tuojaus 
užmanė atsiliepti į nesutin- 
kanezias puses su užmanymu 
santaikos sūdo. Jeigu randas 
tų padarys, ko reikalauja nuo 
jo politikieriai, tai dar neži
nia, ar nesutinkanezios pusės 
noriai priims įsikiszimų Su
vienytų Valstijų. Jeigu ne
sutinkanti panorės atiduoti 
nesutikimus ant iszriszimo 
santaikos sūdo, tai tokį sudų 
atras ir be tarpininkystės Su
vienytų Valstijų, kadangi 
toks sūdąs jau nuo poros me
tų yra Holandijos mieste Haa- 
goj; jeigu gi nesutinkanti 
sūdo nepanorės, tai 
ir užmanymas Suvienytų 
Valstijų nno karės nesustab
dys susipykusių vieszpatys
czių.

Ant Filipinų salų pereitų 
sanvaitę net keliose vietose 
buvo susirėmimai amerikonų 
su filipiniecziais, vienoje vie
toje pats filipiniecziai užpuo
lė ant amerikonų stovyklų, 
bet jų užpuolimų amerikonai 
numuszė. Ant salos Minda- 
nao cziabuviai, matyt, neno
ri karės pradėti; pasirengęs 
prieszintiesi amerikonams 
vien sultanas Bacolod, bet jį 
vienų ne sunku bus ameriko
nams suvaldyti, ypacz kad jis 
neturi nė gerų ginklų, dides
nė dalis jo kareivių neturi nė 
karabinų, bet turi vien pei
lius. Ant salos Luzon isz 
cziabuvių amerikonai suorga
nizavo konstabelius, gaudy
mui pasikėlėlių; vadovais 
konstabelių yra amerikonisz- 
ki oficierai. Kaip dabar pa
sirodo, tie konstabeliai susi
rėmimuose greieziau szaudo į 
amerikoniszkus oficierus, ne
gu į pasikėlėlius. Tas juk 
aiszkiai rodo, kaip filipinie
cziai nekenezia amerikonų.

I tiesi Maskolijai, jeigu ji užsi- 
! manys užimti Afganistanu, 
tai suvadžioti jį Maskolija 
nemato nė reikalio. Kaip Af
ganistane Anglija, tokiame 
padėjime yra Jafionija Korė
joj: kas dedasi Korėjoj, žino 
gerai Japonijoj, o kas dedasi 
Afganistane, žino gerai An- 
gijoj, bet tie krasztai ežiai p 
ar teip visgi stabdys Maskoli- 
jos godumą, jeigu ji bandys 
griebti kokį ežia paminėtų 
krasztų szmotų. Jeigu mas- 
koliszki laikraszcziai leidžia į 
svietų jiaskalus tai apie sun
kių ligų Korėjos valdono, ku
riam pasimirus, galėtų užgim
ti maisztai, tai apie jau užgi
musius maisztus Afganistane, 
darotųant monyj iino akių kitų 
vieszpatysczių neturinezių mi
nėtuose krasztuose svarbių 
reikalų. Maskoliszkas randas 
per laikraszczius leisdamas 
paskalus tai apie užgimusius 
maisztus Afganistane,tai apie 
galinėsiąs užgimti Korė joj, jei 
pasimirtų to kraszto valdo
nas, nori iszteisinti sutrauki
mų kareivių ant rubežių tų 
krasztų,gulinezių prie Masko- 
lijos rubežių. Isztikro vie- 
nog Maskolija traukia savo 
kareivius ant rubežių Afga
nistano ir Korėjos, nesitrau
kia isz Mandžurijos, nors vi
sam svietui apreiszkė, kad 
paskutinio kraszto nepasilai
kys, norėdama pasinaudoti 
isz kiekvienos progos ant isz- 
platinimo savo valdybų Azi
joj, kadangi Europoj platin
ti rubežius ne teip lengva, y- 
pacz be didelės, brangiai kasz- 
tuojanezios karės jau tų pada
ryti negalima, o Azijoj yra 
dar daug krasztų, kuriuos 
Maskolija gali lengvai užimti, 
kol jos mierius stabdo vien 
Anglija ir Japonija. Rods 
Anglija daugina kareivių 
skaitlių Indijose, traukia juos 
ant Afganistano rubežių, bet 
kareivių ji turi nedaug ir 
tuos paežius reikia iszskirsty- 
ti po visokias valdybas. An
glija iki sziol rūpinosi vien a- 
pie drutinimų kariszkos lai
vynas ir jų isztikro turi drū
tesnę negu kokia nors kita 
svieto vieszpatystė, bet užtai 
žemės kariumenė jos silpnes
nė už kariumenę Iszpanijos. 
Karėje su Maskolija su lai
vyne nieko negalima nuveik
ti, kadangi su laivais viduri
nėj Azijoj maskolių negali
ma pasiekti. Noroms neno
rams todėl, Anglija turi dtu- 
tinti ir žemės kariumenę ir 
rengtiesi į karę su Maskolija, 
kad ir atseitų mažiau rupin- 
tiesi apie drutinimą laivynės, 
kadangi karė už valdy
mą Azijoj ateitėj terp szitų 
vieszpatysczių neiszvengiama.

nezuelės kariszkus laivus, vo- 
kiecziai paimtus paskandino, 
paliko vien vienų, kadangi 
prancuziszkas konsulius ap
reiszkė, jog tas laivas priguli 
vienam prancūzui. Anglijo- 
nai pasielgė iszmintingiau: 
jie paimtų Venezuelės laivų 
nepaskandino, bet juos apso
dino jurininkais nuo savo ka- 
riszkų laivų ir priskyrė prie 
savo laivynės. Paskandini
mas laivų suerzino visus Ve
nezuelės gyventojus, prezi
dentas paszaukė po ginklu vi
sus galinezius juos neszioti; 
paleido isz kalėji
mų politikiszkus nusidėjėlius; 
tiems gi, kurių turtai buto 
konfiskuoti, juos sugrųžino. 
Buvusiems revoliucijonierių 
vadovams, pabėgusiems į ki
tus krasztus,arba sėdėjusiems 
kalėjimuose pasiūlė augsztas 
vietas armijoj. Tokiais pa- 
davadyjimais Castro į savo 
pusę patraukė net buvusius 
savo prieszininkus. Vo
kiszki ir angliszki pavaldi- 
niai likosi suaresztuoti, bet 
juos, ant reikalavimo Ameri
kos ambasadoriaus, Castro 
paleido. Anglijos ir Vokie
tijos ambasadoriai apleido Ca- 
racas ir persikėlė ant kariszkų 
laivų. Paskui venezueliecziai 
atkakusį į portą angliszkų lai
vų ,,Topazo” apvaldė ir nu
ėmė nuo jo angliszkų vėlavų. 
Virszininkas angliszkos ka
riszkos laivynės pareikalavo 
sugrųžinimo laivo jo savinin
kui ir perpraszymo, k i ta i p ža
dėjo bomdardnoti įnirtų Puer- 
to Cabelo. Komendantas at- 
siszaukė prie prezidento su 
užklausymu, kų daryti, bet 
kol nuo prezidento atėjo at
sakymas prisakantis iszpildy
ti Anglijos reikalavimus, per
ėjo paskirtas laikas iranglisz- 
kas kariszkas laivas ,,Charib- 
dis" ir vokiszkas ,,Vineta’’ 
pradėjo bombarduoti tvirty- 
nės fortų. Forto kanuolės ant 
szuvių atsiliepė szuviais, bet 
kad jos buvo senos, tai jas 
laivų szuviai privertė nutilti 
ir fortas likosi su visu isz- 
griautas. Taigi isztikro pra
sidėjo jau karė Vokietijos ir 
Anglijos su Venezuele. Su 
panasziais kaip Anglija ir 
Vokietija reikalavimais atsi
liepė ir Italija; taigi gal dar 
ji ateis į pagelbų Anglijai ir 
Vokietijai karėje su turinezia 
vos 3 milijonus gyventojų 
Venezuele. Suvienytos Vale 
tijos neužstoja iki sziol už Eu
ropos smaugiamų Venezuelę.

riaus seksis suvaldyti pasikė
lėlius negu jo jenerolams, ne
žinia.

Anglijos ministerių pirm- 
sėdįs Chamberlain iszkeliavo 
isz Adeno ir keliauja toliau į 
pietinę Afriką, isztirti tikrus 
reikalus gyventojų buvusių 
būrų republikų.

Isz Lietuvos.

Azija.
Maskoliszki laikraszcziai 

kartas nuo karto raszo apie li
gą Korėjos ciecoriaus, tai vėl 
apie maisztus Afganista
ne. Kadangi Maskolija nuo 
seniai tyko vien progos pa
griebti katrą nors isz szitų 
krasztų, arba, jeigu pasiseks, 
abudu ant syk, tai reikia ma
nyti, kad randas per laikrasz
czius stengiasi parengti dirvą, 
suteikti randui progą griebti 
katrą nors isz tų krasztų, tai 
gi arba Afganistaną, arba Ko
rėją. Kadangi Afganistane 
apart Anglijos, kiti krasztai 
neturi beveik nė Jokių reika- 
kalų, nieks todėl nežino, kas 
isztikro dedasi tame viduri
nės Azijos kraszte; Anglija 
gi, jeigu tik turės pakaktinai 
pajiegų, vis stengsis prieszin-

Pietine Amerika.
Venezuelėj pasibaigė 

revoliucija priesz randų, bet 
krasztas sulaukė užpuolimo 
susijungusių dviejų didelių 
Europos vieszpatysczių, An
glijos ir Vokietijos. Angli
jos ir Vokietijos randai parei
kalavo nuo Venezuelės atly
ginimo nuotrotų, kokias laike 
revoliucijos turėjo vokiszki ir 
angliszki pavaldiniai ir už
mokėjimo skolų, prigulinezių 
vokiszkiems ir angliszkiems 
pavaldiniams. Prezidentas 
Castro atsisakė iszpildyti rei
kalavimų, kadangi jis neturi 
tiek pinįgų, kad tų galėtų isz- 
pildyti. Todėl susijungusios 
terp savęs Anglija ir Vokie
tija atsiuntė į Venezuelės pa
krantes kariszkus laivus, lai
vų virsziuinfcai perdavė pre
zidentui reikalavimus ir rei
kalavo jų iszpildymo į 48 vai. 
Kadangi Castro iszpildyti ne
galėjo, užpuolikų kariszki lai
vai paėmė buvusius porte Ve-

Afrika.
Patvirtinimo žinios apie 

nudurimį svarbiausio dabar 
Anglijos prieszo Afrikoj, Pa
siutusio Mullos, dar nėra, to
dėl, turbut,paskalastokstyczia 
paežių anglijonų likosi paleis
tas. Jenerolas Manning, isz- 
siųstas priesz Muilą, teipgi 
iki sziol nieko nenuveikė, ka
dangi su serganeziais karei
viais nieko nuveikti negali
ma.

Pere'tos sauvaitės žinios, 
buk pajiegos Morokko salta 
nosumuszė pietinių provincijų 
pasikėlėlius, pasirodė su visu 
neteisingos. Iszsiųstas priesz 
pasikėlusį valdono brolį cie- 
coriaus jenerolas susirėmime 
likosi sųmusztas. Jis pasi
traukė su likucziais savo ka
reivių į sziaurius, bet pasikė- 
lėliai užstojo jam kelią teip, 
kad jis, negalėdamas prasi- 
muszti, davėsi pasikėlėliams 
isz visų pusių apstoti. Jo ka
reiviai isz palengvo, su gin
klais, bėga prie pasikėlėlių, o 
dar pasilikę tnrės dėl stokos 
maisto pasiduoti. Į maisztų 
apimtus krasztus su gana 
skaitlinga kariumene atėjo 
pats sultanas, bet ar jam ge-

Isz Vilniaus.
Vietoj pasimirusiu virszimnko 

maskoliszkos kariumenės Lietu
voj, jenerolo Hnrczino, likosi jau 
paskirtas kilus jenerolas,Griunen- 
berg.

Vilniuje specialiszka komisija 
atlieka bandavones telefonavimo 
terp Vilniaus ir Peterburgo. Prie 
leLfonavimo pasinaudoja isz te
legrafo vielų, atskirų telefoninių 
vėlų ne Besta.

Užstojus szalcziams, Vilniuje 
betuicziams. ant apkurimo gyve 
nimų, dykai dalina malkas. Rei
ki (ingus ant nupirkimo malkų 
pinįgus sudeda geros valios tur
tingesni miesto gyventojai. Be a- 
bejonės ant to ir miestas, kaipda 
rė kitais metais,paskirs kiek ir isz 
8tvo iždo.

Nqo 5 d. gruodžio, ruimuose 
I Vifo'aus vyriszkoa gimnazijos, 
mokintojaiv vidutinių mokyklų 
pradėjo vakarais skaityti suaugu
siems lekcijas visokių mokslų.

Atkako jau į Vilnių naujas je- 
neral-gubernatorius, kunįgaiksz- 
»is Sviatopolk - Mirakij. Savo 
kalboj į urėdninkus, jis ap.eiszkė, 
jog pareiga valdžių Lietuvoj yra 
— rūpintieji apie labę jos gyven
tojų. Priesz tai nieks ne protes
tuotų, gaila vien, kad tę iabę ca
ro tarnai visai iszvirkszcziai su
pranta. Ar kunįgaiksztis Sviato
polk Mirskij supras geriau už bu
vusius priesz jį Lietuves caro sa
trapus, tę galėsime vėliau* pama 
tyti. Labas žmonių ne>iremia 
ant satrapų žodžių, bet ant jų 
darbų, o tie darbai paprastai ne 
sutinka su žodžiais jų paežių pa- 
sikytais.

Vilniuje ketina parengti nau- 
ję žydiszkę ligonbutį ant 200 vie
tų ligoniams. Kadangi miestas ne 
turi atliekamų pinįgų, ,o aukų 
teiposgi ne galima'ant vietos su
rinkti tiek, Kiek reikia ant pasta
tymo paveikslingo ligonbuezio, 
tai miesto valdžios nutarė atsiliep 
ti į kitus Lietuvos miestus su pra- 
szymų prisidėti prie parengimo 
ligonbuezio, kadangi miesto Ii* 
gonbueziuose paprastai gydosi be
veik didesnėj fpusė ligonių paei- 
naneztų isz kitųjLietuvos miestų.

Tymai Vilniuje pradeda mažin- 
tiesi, bet užtai žmonės labiau pra 
deda sirgti sziltinėms.

Pirmutinis szię žiemę sniegas 
Vilniuje puofe 26 d. lapkriezio.

Vilniaus miesto rodą ketina pa
rengti mieste specialisskę arklių 
piovinyczię, kadangi mat ežia 
piauja daug ^klių ant mėsos; 
mėsę tę perka mieste ir aplinki
nėje gyvenanti totoriai.

Ant reikalų kariumenės,stovin- 
czios Vilniaus kareivi'zkame ap- 
skiityj,ant ateinanezių metų ran 
das turi pirkti nuo Lietuvos žem
dirbių 990000 pūdų rugių, 360- 
412 pūdų ruginių miltų, 3000 pū
dų kvietinių kruopų ir 147356 pū
dus avižų. Norinti randui pri 
statyti produktus nuo savo laukų 
Lietuvos žemdarbiai, privalo pri
statyti vagonais po 750 pūdų. U- 
kininkai gali gal>enti ne po ma
žiau kaip po 100 pucįų reikalauja
mų produktų, bet produktai tie 
gali būt paimti tik nuo locno 
lauko, pirkti nuo kitų ne bus pri
imti. Nuo savo lauko retai rastu 
me ūkininkę galintį parduoti 750 
pūdų javų, todėl pristatyme pro
duktų kariumenei galės dalyvau
ti vien Lietuvos dvarponiai. Vil
niaus intendeotura atsiszaukė prie 
Vilniaus Žemdirbystės draugys
tės, užmanydama jai paimti yri 
siaiymę reikalingų Lietuvoj sto
vinėsią! kariumenei produktų.

Garbintojai garsaus vilnieczio 
žydo, skulptoriaus, Aptokolskio

galutinai nutarė Vilniuje pareng
ti daildsriszkai-pramoni'izkę mo 
kyklę jo vardo. Užmanytojai mo 
kykloe jau atsiliepė į augsztemes 
valdžias su praszymu daleidimo, 
užtv rtinimo įstatų mokyklos ir 
daleidimo rinkti aukas ant to 
mierio. Kadangi žydai moka ge
riau už kitus garbinti savo tautos 
atsižymėjusius vyrus, tai terp žy
dų aukautojų netruks; kaip gir
dėti, vienas turtingas Peterburgo 
žydas pažadėjo ant uždėjimo mo 
kyklos vardo Antokolskio Vilniu
je paaukauti 50000 rubl. Geisti 
na, kad mokykla butų kuo grei 
cziausiai parengta; isz jos galės 
juk naudotieai teip žydai, kaip ir 
krikszczionys.

V daus ministeris atsiuntė Vil
niaus gubernatoriui cirkuliarę, už 
manydamas rinkti aukas po visę 
guberniję ant pastatymo puikios 
stacziatikiszkos cerkvės Taszken- 
te, vidurinėj Azijoj. Terp sta- 
cziatikių tegul- sau rinktų, ka
dangi statymas cerkvių tai jų vien 
reikabs, musų valdininkai vienog 
tankiai ant platinimo ir aprūpini
mo staeziatikystės drysta su prie 
varta reikalauti aukų ir nuo isz 
pažintojų kitokių tikėjimų.

Ties Vilniumi Nėris sustojo 24 
d. lapkriezio.

Likosi jau apdirbti įstatai ren 
giamos Vilniuje daildariszkai -pra- 
moniszkos draugystės, tu- 
rinezios už mierį pakelti terp gy
ventojų nupuolu'į daildarystos 
supratimę. Pagal įstatus: drau
gystė galės rengti visokiuose Lie
tuvos miestuose daildarystės pa
rodas, garbinti konkursus, skirti 
dovanas; rengti pasikalbėjimus ir 
lekcijas apie daildarystę, teiposgi 
m užėjus, knigynus, magazinus 
daildariszkų iszdirbimų. Ji turės 
tiesę be muitų parsigabenti isz už- 
rubežių modelius ir kitokius dail- 
dariszk'is daiktus.

Ant paskutinio susirinkimo se
niau susitvėrusios Vilniuje dail
darystos draugystės likosi nutar
ta sutverti specialiszkas dalis: 
muzikos, daildarystos, teatralisz- 
kę ir literatiszkę; teiposgi isz są
narių sutverti chorę ir orkestrę. 
Draugystės ruimuose bus rengia 
mos lekcijos apie muzikę, teplio 
rystę.skulpturę,architekturę ir U.

Į rando karezemę ant Nau- 
miestėlio ui. užėjo du vyriszkiai, 
pasiėmė buteliukę degtinės ir szin • 
karkai padavė iszkeisti szimtru- 
blinę. Kada tojė pradėjo skaity
ti pinįgus, vienas isz pirkėjų 
pliuksztelėjo szinkarkai į akis su 
karboline rugszczia, kitas gi užge 
sino liampę, pagriebė - 200 rubl. 
nuo stalo ir pabėgo.

Apszvietimo ministerija užtvir
tino prie 2 Vilniaus vyriszkos 
gimnazijos stipendiję vardo bu- 
vtsio Vilniaus vice gubernatoriaus 
Leontjevo. Ant stipendijoj u- 
rėdninkai, geru ir su prievarta, 
surinko kapitalę 1143 rubl., nuo 
kurio nuoszimcziai gali eiti ant 
stipendijos. Taigi isz to nedide 
lėbus stipendija; ję gali gauti 
vien mokintiniai stacziatikiszko 
tikėjimo.

niaus tieadarių butas atmetė skun 
dę vieszpatystėe turtų užveizdos, 
kadangi Olszevskis, nors katali
kas, bet kaipo ūkininkas, turi tie
sę pats pirkti dvarų žemę, todt 1 
galėjo tę padaryti ir be pagelbos 
tarpininko maskoliaus. Vieszpa- 
tystės turtų užveizda perkėlė pro 
vę į i-cnatę, bet ir ežia nieko ne 
pes?S, kadangi senatas užtvirti
no nusprendimę Vilniaus tiesda- 
rių buto. Augszcziau kreiptiesi 
jau nėra kur, kadangi senatas yra 
augszcziausia vieta provose.

Tūluose apakrieziuose Vilniaus 
gubernijoj aiauczia terp galvijų 
azijatiszkas maras ir kiaulių ligos; 
smarkiausiai kiaulių ligos siauezia 
Trakų pav: ežia kas sanvaitę 
stimpa vidutiniszkai po 80 kiau
lių.

Isz Molodecznos, Vilniaus 
gub.

Neseniai szitose aplinkinėse 
suaresztavo jaunę vaikinę, bajorę 
P., kuris persistatė isz pradžių 
už inžinierių peržiūrintį kelię. 
Apsistoję-i hotelyj, jis užstel uo- 
davo kambarius ir savo draugams, 
kurie tūry teiposgi atkakti. N»k^ 
tyj vienog inžinierius prapuldavo, 
o su juom ir paduszkos nuo lovų. 
Kada jį suaresztavo, jis apreisz 
kė, jog esęs studentu Peterburgo 
universiteto.

Kidangi szitose aplinkinėse 
prie darbų ant naujo geležinkelio 
sutraukė daug darbininkų isz 
Maskolijos, tai visokį valgio pro
duktai neiszpasakjtai pabrango; 
o vietinių varguolių neturinezių 
darbo yra daug.

Szį rudenį aplinkiniai dvarpo
niai iszmislyjo nauję budę samdy
mo darbidinkų ant nuvalymo lau
kų. Dvarponiai siuntinėjo veži
mus su muzika po aplinkinius 
kaimus ir tokiu budu viliojo prie 
darbo. Isz tikro,ypacz merginų, 
daug pasisekė privilioti. Pasibai
gus darbams, vežimai su muzikan 
tais važiojo darbininkus namon. 
Tokiu budu darbininkai, nors už 
dirbo mažai, bet dirbo linksmai, 
su muzika.

darni kaimieczius keliauti į Sil>e- 
riję, kur buk galima imti,kas kiek 
nori, žemės, ant kurios ne tik ga
lima visokius javus augi n t r, bet 
rasti daug aukso. Vilniaus ir Mina- 
go gubernijoje, kur kaimiecziaa 
didesnį vargę kenczia.yra daugiao 
nonnezių Siberijoj laimės jieszko- 
ti, negu kitos* Lietuvos guberni
jose; daugiausiai gi iszkeliavo iš
eivių isz Minsko gub.: isz Mins
ko pavieczo 1899 m. iszkeliavo 300 
iszeivių, o 1900 m. 481: isz Ig*- 
meno pav. 1899 m. iszkeliavo 
1005, o 1900 m. 1236; isz Bori
sovo pav. 1899 m.i-zkeliavo 1391, 
o 1900 m. jau 2978. taigi 3% gy- 
venanezių tame pavietyj ūkinin
kų; isz Borisovo pav. 1899 m. isa- 
keliavo 162, o 1900 m. 69. Isa- 
eivystė į Si beriję isz Naumiestėlio 
ir Mozyriaus pavieczių pasiliovė, 
kadangi pirma į Siberiję isz k olia
vę, ten laimės neradę, turėjo grįž
ti atgal į gimtinį krasztę.

nes davft

Isz Rygos.
Latvijos valszczių sūdai dar 

tankiai nusprendžia kaimieczius 
ant rykszczių už visokius nusidė
jimus, Ta bausmė užsiliko mat 
Latvijoj ir Lietuvoj nuo viduri
nių amžių gadynės. Po reformai 
pavieczių policijos tas
teip lengvai iszpildyti, kadangi 
nauja policija atsisakė pildyti 
valszcziaus sudų nusprendi^ 
mus, kadangi tuose nėra pasaky
ta,kad policija turi žmones mus»- 
ti ant valszcziaus sudžių prisaky
mo. Ant susivažiavimo Latvi jom 
santaikos sudžių, atsibuvusio Dor
pate, likosi iszduotas padavadyji- 
mas prisakantis policijai pildyti 
visose Latvijos gubernijose nu
sprendimus valszcziaus sudų ir ne
atsisakyti muszti su ryksztėms, 
jeigu kas isz valszczionių bus ant 
tokios bausmės nuspręstas.

Ne reikia užmirszti, kad ryksn- 
tės kaipo bausmė būva vartojamos 
ir Lietuvos valszczių guduose; 
rykszczių vienog nėra jau Lenki- 
j< j, taigi nėra jų ir Suvalkų gu
bernijoj.

Už- 
Ne

Isz Vilniaus gub
Antroje pusėje spalių mėnesio, 

Vilniaus gubernijoj buvo isz viso 
23 gaisrai, kurie užgimė: nuo ne
valytų ir ne gerai įtaisytų kalni
nių 1, nuo padegimo 3, nuo nesu
sektų priežasezių 19. Visuose 
tuose atsitikimuose ugnelė pridir
bo blėdies ant 21920 rubL

Netikėtų mirezių buvo fk 
muszystų 3. Patžudystė 1. 
gyvėlių rado 1.

Vagystų papildė 22. Pavogė 
daiktų už 1712 rubl., gatavų pi
nįgų 35 rubl. Arklių pavogė: 
Trakų pav. 5, Lydos 10, Vilniaus 
2, Aazmėnų 1, Szventėnų 1, D s- 
nos 3; isz vito 21 arklį.

Koksai maskolius Savkeviczia 
pirko dvarę Gelviniszkius ir pas
kui jį pardavė katalikui ūkinin
kai Juozui Olszevskiui. Užveiz
da vieszpatystės lur ų Vilniaus ir 
Kauno gubernijų teip Savkevi- 
czių, kaip ir Olszevskį apskundė 
į Budę, kadangi, girdi, Oiszevs 
kis, kaipo katalikas, ne turi tie
sos pirkti žemę Lietuvoje

Isz Vitebsko.
22 d. lapkriezio czianykszczia- 

me apskriezio audė pradėjo per 
tratinėti provę arkliavagių orga
nizacijos, kuri papildė ne tik 
daug vagystų, bet net kelias 
žmogžudyste* Polocko pav. 
Apskųsti yra 27 organizacijos są
nariai ir 7 neprigulinti prie orga
nizacijos. Į sudę paszaukta 157 
liudininkų. Vadovu organizaci
jos buvo Matecky. Jis, policijos 
apstotas, nenorėjo pasiduoti, liko
si mirtinai paszautas ir ant ryto 
jaus pasimirė, todėl, supiantama, 
ant provos stoti negalėjo. Vagi
liai laikė susirinkimus vienoje 
karezemoj Striupų valszcziuje. 
Kadangi terp vagilių buvo diktai 
valszcziaus virszimnkų giminių, 
tai vietinė policija negalėjo stab
dyti jų biauraus užsiėmimo. Valsz
cziaus virszininkai pirm laiko va
gilius persergėdavo apie rengia
mas kratas, davinėjo j ems pas- 
partus ir kitokiais budais gelbėjo.

Isz Minsko gub.
Laudia mokyklų, esanczių po 

globa apszvietimo ministerijos, 
Minsko gubernijoj yra yra 300, 
kuriose mokinasi: 21293 vaikinai 
ir tik 3025 mergaitės, taigi ant 
kiekvienos mokyklos iszpuola po 
80 vaikinų. D.ug daugiau yra 
stacziatikiszkų cerkvinių moky 
klų: jų gubernijoj yra 1569; mo
kintinių lanko jas isz viso 45125, 
arba, imant vidutinirzkai, po 29 
mokintinius.-iszpuola ant moky
klos. Tokiu budu, ant 2340691 
gubernijos gyventojų yra 1869 
mokyklos su 69443 besimokinau 
ežiais. Imant apskritai, gėriau 
aprūpintos yra cerkvinės moky 
klos negu valszcsių užlaikomos 6- 
sanezios po apszvietimo ministe
rijos globa, bet mokintojai vakz- 
czių mokyklose kur kas geriau 
iszlavinti už mokintojus cerkvinių 
mokyklų, todėl ir mokinimas pir
mutinėse yra geresnis negu an
trose.

Iszeivyste Į Siberiję.
Terp baltgudžių Vilniaus, 

Grodno ir Minsko guberni
Vii- jose važinėja agentai, prikaibind-

Isz Kauno.
Kaune likosi parengtos kelios 

skaitinyczios ir visos laikosi tvir
tai; imanezių knįgas netrūksta. 
Žmoma, skaitinycziose yra vien 
maskoliszkos knįgos, kadangi lie- 
tuviszkų maloningas caras ir jo 
tarnai laikyti Lietuvoj nedalei* 
džia, nors joje gyvena su virszum 
3 milijonai kalbanczių lietuvias 
kai žmonių.

Ant reikalavimo Vilniaus ir 
Kauno gubernijų užveizdos viess- 
patystės turtų ir Kauno žemdar- 
bystės Dr-tės, maskoliszka žem- 
darbystės ministerija atsiųs ant 
ateinanezių metų specialiszkę mo
kintoją mokinimui kaimiccziij pa
gerinto budo dirbimo sviesto, sū
rių ir kitokių iszdirb'mų isz pie
no. Minėta mokintoja važinės po 
kaimus ir mokįs gaspadines ge
riau sunaudoti pienę, negu buvo 
daroma iki sziol.

Vyskupas Antanas Bara* 
nauskas.

26 d. lapkriezio Seinuose 
pasimirė dijececzijoa virszinin- 
k»8,„vyskupas Antanas Baranaua- 
kaa. Gimęs jis Kauno gub. 1834 
m. Dvasiszkę eeminariję btigi 
Varniuose, o paskui Peterburge 
lankė dvasiszkę akademiję, kurif 
pabaigė 1860 m. Buvo profeso
rium minėtoj akademijoj, o 1866 
m. likosi pastirtas už profesorių 
į Kauno dvasiszkę seminariję. 
1874 m. paskirtas už vyskupę su- 
fraganę prie Žemaiczių d'jeceai- 
jos, o 1897 perkeltas už diecezi
jos vyskupę į Seinus. A. a. vys
kupas Baranauskas buvo žinovu 
lieluviszkos kalbos; raszė jis ir 
eiles lietuviszkoj kalboj: senose 
lietuvis?koše kantiezkose visos 
geriau iszverstos psalmės yra ve
lionio vyskupo vertimu. ; Svar
biausios jo paraszytos eiles yra 
“Anykszczių Szilelis.”

isz Prūsų Lietuvos.
Nuo ateinanczio pavasario pra

dės dirbdinti trumpę geležinkelio 
liniję iki maakolisakam rūbeliai 
— nuo Pagėgių į Lauksargius. 
Trukiai vieaog į Lauksargius ba

l



gios ne nuo Pagėgių, bet nuo Til- 
šės.

Ant paskutinė turgaus isz 
Maskoliškos Lietuvos atgabeno į 
Tilže 6000 žąsų. Prekės žąsų isz 
pradžių buvo gana augštoe, bet 
pabaigoj žemaicziai, kad ne reik
tų vežti atgal, pardavinėjo pigiai 
Pardavinėjo žąss po 2.50—5.00 
Mk. 

t

Kiaulių atgabeno ant turgaus j 
Tilžę teiposgi diktai. Mokėjo už 
paršus 4—6 sanvaiczių po 10— 
13Mk., už senesnius po 18Mk. 
Ui kiaules po 24—29Mk. Ui 
penėtas po 40—51Mk. ui kiek
vieną 100 svarų svarumo.

Už javus Tilžėj mokėjo: ui šė- 
pelį avižų po 2.30—3.00Mk., ru
gių 5.80—6.00Mk., miežių 4 $0 
—4 80Mk., ropuczių 1.80.—2.00 
Mk.

I Klaipėdoj mokėjo: ui szėpelį 
kvieczių 6 25—6.50Mk., rugių 
5.05—5.30 Mk., miežių 4.35 
—4.60Mk., avižų 3 00—3.25Mk., 
žirnių 8.50—900Mk., ropuczių 
1.60—1.80Mk. Ui 100 svarų 
sztaudų 1'60—1.80Mk., szieno 
1.70—l-90Mk. Už svarą sviesto 
1.10—1.20Mk. Už kapą kiauszi- 
nių 3.3’>Mk.

Netoli Katyczių, ant Ašmo- 
niszk ų lauko rado kūną vyriszkio, 
kuris matomai buvo užkastas ie 
mėj, bet vanduo žemę nuo kojų 
nuplovė ir per tai žmogžudystė 
išėjo į hiksz'ę. Galvoj ir aut 
veido bavo sužeidimai, isz ko ma 
*yt, kad minėtas vyriszkis likosi | 
kokių niekszų užmusztas. Nužu
dytasis ėsas lietuvis isz mas-ko 
Jiszkosios pusės, neseniai parke 
liavęs isz pietinės Afrikos ir bene 
su savim turėjo diktai pinįgų. Jis 
nakties laike ties Aszmoniszk*ais 
norėjo slapta per rūbelių pereiti, 
bet likosi Prūsų pusėj užmusztas 
ir užmuszėjas paėmė visus pini
gus,koaiua žmogus turėjo. Kaip 
rodosi, niekszai užmuszė jį su 
špatu. Gal tą p:drė tie, kurie 
apsiėmė jį per rubežių perves
ti.

Aryse 20 d. lapkriczio siautė 
gaisras. Tvartuose prėkėjo Herr 
mano sudegė bernas, 3 arkliai, 1 
karvė ir 14 kiaulių.

Isz Amerikos
Kunigus sočiaiistiszkas agitato

rius.
Cincinnati, O. Katalikiszkoje 

bainyežioje Szv. Antano,ant prie- 
zniesezio Bellcvue, buvo už pra 
baszczių kunįgas McGrady; jis 
savo laike pagarsėjo kaipo atvira* 
pasekėjas socializmo, o tas kunį 
gams uždrausta. Užtai jis buvo' 
baramas ir suspenduojamas dva
siškos valdžios, kuri niekam ne 
daleidž a turėt laisvų nuomonių. 
Barimas ir bausmės nusibodo kunį 
gui McGrady ir jis pereitos nedė
lios dieną per pamokslą savo pa- 
rapijonams apreiškė, jog pasi
traukia isz katalikiszkos bažny- 
czios. Ant toliau jis žada užsi
imti agitacijoms ant naudos soci
alizmo.

Auka vargo.
New YoRk. Ant priemiesezio 

Williamsburg, vienuose beturezių 
apgyventuose namuose, viename 
gyvenime, ant sziaudų krūvos ra
do negyvą motiną ir mažą vaiką 
apsikabinusius, negyvus. Namie- 
je nebuvo nė duonos, nė anglių, 
nieko, kas galėtų turėti kokią 
nors vertę. Motina ir vaikas nu
mirė nuo bado. Motina buvo 
maazlė, jos vyras likosi prie dar
bo užmusztas, o pasilikusi eu vai
ku nsszlė nedryso eiti elgetauti. 
Mirtys nuo bado atsitinka mieste, 
kur gyvena daugiausiai milijonie 
nų, nežinanezių ant ko darbinin
kų delnais užpelnytus pinįgus 
mėtyti.

Maisztai dėl stokos anglių.
Bo*ton, Ma-s. Dėl stokos an

glių užgimė ežia maisztai, o toki 
maisztai butų turėję būti visur, 
jeigu anglekasių sztraikas ne bu
tų pasibaigęs. Keli szimtai žmo
nių sziaurinėj miesto dalyj sten
gėsi pr sigriebti ant kiemo Metro
politan Coal Co. ant Causeway 
str., bet kad tas ne pasisekė dėl 
sutrauktų policistų, tai žmonės 
veržė anglis nuo iszvaiiuojanczių 
iš kiemo vežimų. Moterys nu 
traukė vieną policistą nuo vežimo 
ir gaila skaudžiai jį sumuezė.

Kloja telegrafo Unija.
San Francisco, Cal. Pasibai

gė nuo ežia klojimas ant jūrių 
dugno telegrafo dratų iki Havai 
salų, o paskui telegrafas bus nu
tiestas iki Filipinų salų. Dabar 
telegrafų dratai nutiesti iki Havai 
•alų, o ateinantį metą nuklos iki 
Filipinų; tokiu būdų susineszimui 
su savo naujoms valdyboms Su

vienytos Valstijos ne reikalaus 
naudotiesi isz svetimų telegrafų, 
ant to turės locną.

500 dol. už pabueziavima.
O.-HKO8H, Wis. Vienas isz 

czianykszczių popieros dirbtuvių 
savininkų tris kartus pabueziavo 
savo tarnaitę. Tojė užtai savo 
poną apskundė į sūdą, reikalau
dama 10U0 dol. atlyginimo; prią 
sa i ki ii tie j ie pripažino jai 500dol., 
taigi iszpuola po 166 dol. už 
kiekvieną pabueziavimą. Už to
kią prekę ne viena sutiktų, kad 
ją turtingi bueziuotų.

Geras kelias Ameriką).
Apart geležinkelių, Amerikoj, 

galima sakyti, nėra kam nors ti
kusių kelių važinėjimui vežimais. 
Dabar kongresui paduotas ant 
apsvarstymo užmanymas padirbti 
kasztais centraliszko rando ir at
skirų sztetų nors vieną gerą kelią 
per visas SuvienytaaValstijas.nuo 
New Yorko į San Francisco. Ke
lio tokio reikalauja automobilistų 
draugystė. Padirbimas jo kaštuo
tų apie 30 milijonų dolLrių.

Sudegino kazyras ir stalas.
Cripple Crf.ek, Col. Aplinki

nėse šito miestelio yra daug auk
so kastynių, o aukso kasėjai visur 
mėgsta laimės jieszkoti, nenįeki- 
na kazyrų. Aplinkinėse aukso 
kastynių v sur yra daug loszimo 
namų; prisiveisė jų gana ir Crip
ple Creeke. 12 d. gruodžio szeri- 
fas su savo žmonėms atsilankė lo
szimo namuose, paėmė stalus ir 
kazyras ir ir vieką ant ulyczios 
sudegino. Loszimo namų savi 
įlinkas s’ulė 3000 dol., bet tas ne
pagelbėjo.

Sniego darganos.
Sztetuose Nebraskoj ir Kansas 

pereitos nedėlios dieną siautė 
smarkios sniego darganos, Ka
dangi oras buvo neszaltas, tai 
sniegas išeis ant naudos žiemi
niams javams. Sniegas užneszė ge 
ležinktlių linijas, pertai trukiai į 
paskirtą laiką negalėjo ateiti į 
miestus. Snigo smarkiai kalnuo
tuose apskr.cziuose szteto Colora- 
do, net Naujame Meksike.

Stoka augliu Kansase.
Topeka, Kans. Tūluose pa- 

viecziuose szteto Kansas pritruko 
anglių. Pavietyj Kiowa žmonė* 
ne gali gauti nė- jokių apkurimo 
medegų irtai nė už jokius pinį 
gus, kadangi tokių medegų nėra. 
Tas pats yra Pratt pavietyj. Ge
ležinkeliai paėmė visas ežia at
siųstas anglis ant savo reikalų ir 
per tai žmonėms jų trūksta.

Turtingiausia nioksliszka itaisa.
Laikraszcziai pranesza, buk su 

monopolizavęs savo rankose visus 
Amerikos kerosino szaltinius, gar
sus milijonierius Jobu D. Rocke- 
feller duodi 100 milijonų doliarių 
ant rarengimo tautiszkos augsz 
cesnių mokslų į taisos mieste Wa 
shington, D. C.

Numirė buvusio prezidento pati.
VVashington, D.C. 14 d. gruo

džio pasimirė ežia naszlė,pesiliku 
si po gaišiausiam gal Amerikos 
paskutinių laikų prezidentui 
Grantui. Szita moteriszkė turė
jo širdies ligą ir sirgo nuo se
niai.

Vagiliai banke. *
IIill“Boro, New Mex. Į ežia 

nykštį banką įsikraustė vagiliai, 
su dinamitu iszardė pinigines 
spintas ir isz jų paėmė 30000 dol. 
Geras tai pelnas vagiliams. Jų 
iki sziol nesugriebė; gal jie su pi
nigais perėji į Meksiką.

Daug netikru pinigti.
New York. Ant susirinkimo 

prekėjų bute, specialistas Moore 
apreiszkė, kad veik pusė ėsanezių 
terp žmonių Amerikoj sidabrinių 
doliarių yra ne tikri, bet visokių 
godžių ant pelno prigavėjų pa 
dirbti.

L'žsinuodlno 113 Jurininkiszku 
kadetu.

Annopolis, Md. Czianykszczioj 
jūrininkystės akademijoj,nuo nuo
dų Paryžiaus žalnos, apsirgo 113 
kadetų (besimokinanezių akade 
unijoj), kuriais bėsanžiniszkų pre
kėjų, ant užlaikymo žalumo bu- 
vo'apibertos salotos.

Gaisrai.
Centreville, Md. Viduryj 

szito miesto 14 d. gruodžio siautė 
didelis gaisras, kuris pridirbo blė
dies ant 200000 dol.

Menominbe FaLL8,Wis. Siau
tė ežia gaisras, kuris isznaikino 
pardavinyczią.pacztą ir Mautheyo 
namus. Prie to sudegė 3 ypatoe, 
o 6 likosi sunkiai apkultos; sude
gę ir sužeisti yra sanariai Maut
heyo šeimynos.

N«w Wjestmin8Ter, B. C. Siau
tė szitame miestelyj didelis gais

ras, kuris vidurmiestyj isznaikino 
kelias pardavinyczias. Blėdį gais
ro padarytą skaito ant 200000 
dol,

Cleveland, Oh. Sudegė ežia 
dirbtuvės Likly & Roaet. Laike 
gesinimo nugriuvo triobos 
siena ir užbėrė 7 ugnagesius. 6 
isz jų atkasė, 2 buvo sunkiai su
žeisti. Vienas ugnagesys likosi 
užmusztas.

Atlanta, Ga. Užgimė ežia 
gaisras mebelių krautuvėse Snock 
& Austi n ir iszsiplatino į visas 
puses. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant pusės milijono doliarių. 
Ar laike to gaisro ne pražuvo kiek 
žmonių, dar nežinia.

Worcester, Mas*. Siautė ežia, 
ant Front str.,didelis gaisras.kuris 
pridirbo blėdies ant $250000.

Evpliozijos
WlLKE8BARRE, Pa. Lehigh 

Valley anglių kastynėse, oloj Nr. 
5, atsitiko dinamito ekspliozija, 
kurios keturi darbininkai likosi 
ant vietos užmuszti, 3 mirtinai, o 
4 nors sunkiai bet ne mirtinai su
žeisti.

Kansas City, Mo. Ant Wy 
andatte str.,prie taisymo ulyczios, 
ekspliodavo dinamitas. Eksplio- 
zija buvo teip smarki,kad nuo jos 
iszbyrėjo keli szimtai langų. Ant 
laimės vienog ji žmonių neužga
vo.

Wilkf>barre, Pa. 9 d. gruo
džio, 8 vai. iss ryto,' 5 asaftoj 
South Wilkesbarre Coal Co. kas
tynių dinamito expliozija užmu
szė 17 darbininkų. Mat neatsar
giai metė ant žemės dinamito ba- 
ksą, kuris nuo sutrenkimo explio- 
davo ir tokią didelę nelaimę pa
gimdė.

Nelaimes ant geležinkeliu
Mexico. Ant Hidalgo geležin

kelio iszszoko isz rėlių pilnas 
žmonių trūkis ir nusirito nuo 
augszto kelio pylimo. Prie to 3 
ypatos likosi užmusztos.

Youngstown, Oh. Ant gele
žinkelio susimuazė pusažierinis 
trūkis su bėganeziu szėmms ta- 
voriniu trukiu. Prie to du trū
kio tarnai likosi užmuszti, o dvi 
ypatos sunkiai apkultos.

Fort VVorth, Tex. Netoli Tec- 
rili susimuszė du trukiai ant Rock 
Island geležinkelio. Prie to du 
trukių tarnai likosi ant vietos už
muszti. 

Isz darbo lanko.
1 Schanton, Pa. Isz tirinėji- 

mo santaikos sūdo matyt aiškiai, 
kad darbininkai be jokio pasigai
lėjimo yra išnaudojami kastynių 
savininkų, o jau biauriau-iai su 
darbininkais elgiasi garsus Mark- 
le, kuris isz pradžių dryso prezi 
dentui Rooseveltui daryti į ak<s 
užnietinėjimus, kad jis ne pildo 
savo pareigų, kaipo virszininkas 
viso kraszto. Daugiausiai nelai
mių pasitaiko Markles kastynėse, 
o kompanija už užmuštus jų szei 
mynoms ne duoda nė jokio atly
ginimo; meta laukan isz gyveni
mų serganezius ir apskritai elgia 
si su darbitfinkais be jokio pasi
gailėjimo. Už skolas užmusztų 
kastynėse tėvų, vaikai turi dirbti 
be jokio užmokesnio, kol skolos 
ne tampa užmokėtos. Už darbi
ninkams reikalingus daigtus kom 
panija ima dvigubas prekes. 
Prieš komisiją už darb ninku 
liudininkus buvo paezaukti ir tūli 
kunįgai, kurie kuo geriausius 
liudyjimus iszdavė apie darbi- 
ninkus.iszi odė jų vargus ir skriau 
das,kokias kenezia nuo darbdavių. 
Matyt tie kunjgai ir doriszkai ir 
prot'szkai stovi augszcziau už 
musiszkius riundytojus ant darbi
ninkų.

Schanton, Pa. Svėrėjas 
anglių, McClone, apreiškė san
taikos sūdo komisijai, jog nuo 1d. 
balandžio 1901 iki 1 d. balandžio 
1902 m. vien isz Nr. 5 olos kasty 
nių Pennsylvania Coal Co. iazkasė 
17183 tonų, už kurias kompanija 
darbininkams nieko neužmokėjo. 
Mat kompanija darbininkams 
skaito toną po 2700 svarų, viet j 
22*40, kaip žmonėms pardavinėja.

Chicaoo, III. Darbininkai 
Illinois Terra Cotta Lumber Co. 
pakėlė sztraiką todėl, kad kom
panija be priežasties pra.szalino 
nuo darbo 30 darbininkų ir ant 
kitų darbininkų reikalavimo ne 
norėjo jų atgal priimti.

Cm c ag o, 111. Tarnaujanti 
ant virszutinių geležinkelių 
reikalauja pakėlimo algų ant tiek 
jau, ant kiek likosi pakeltos algos 
tarnaujantiems ant ulyczinių ka
rų.

1 Chicago, III. Dūdų klotojai 
nuo 1 d. sausio reikalauja dides

nių algų. Gazo įtaiaytojai reika
lauja už dienos darbą po $4.50; 
apkurimo įtaisytojai $5.00, o dar
bininkai po $2.50.

•J Wash;ngtone negalima gaut 
pirkti anglių. Dėl stokos kuro, 
jeigu neprivež pakaktinai anglių, 
atseis uždaryti kongresą, kadangi 
szaltuose kambariuose tautos isz- 
rinkliejie negalės darbuolieai.

Philadelfhia, Pa. Dėl sto
kos anglių miestas priverstas ta
po su visu uždaryti kelias miesto 
mokyklas. Mat dar ne isznyko 
pasekmės paskutinių anglekasių 
sztraikų.

1 San Francisco,Cal. Sztrai- 
kai darbininkų Sprekelio cukraus 
dirbtuvėse pasibaigė. Darbininkai 
sugrįžo prie darbo ir visi priesz 
sztraiką dirbę tapo atgal priimti.

•Į[ Omaha, Neb. Dėl stokos an
glių lengiasi czunykszczias gal
vijų piovinyczias uždaryti.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Isz Baldwinsville, Mass.
Szitame miestelyj yra pusėti

nas būreli® lietuvių; terp jų yra 
daug tokių, kurie tavę lenkais va 
dina ir namieje lenkiszkai kalba, 
liet reikalui atėjus, nuo lietuvių 
ne atsimeta; tas ypacz pasirodo 
renkant aukas ant kokių tautisz- 
kų reikalų: duoda aukas lietuviai 
ir sulenkėję neatsisiko nuo jų. 
Žinoma, kaip visur teip ir ežia y- 
ra iszgauios, kurie ne tik pats nie
ko ne nori aukauti, bet ir kitus 
nuo aukų atkalbinėja. Tie iszg>- 
mos vienog ne priguli nė prie lie
tuvių, nė prie lenkų. Tokių nieks 
ne geidžia primti į savo draugys
tę. kadangi tie iszgamos ne pri
guli prie ramiųjų, jie kitiems į 
plaukus kabinasi. Renkant au 
kas ant kankintimų viena8“S«ulės' 
skaitytojas aukos ne davė kalbė
damas, buk aukų rinkėjai ir pri
žiūrėtojai tik prigaudinėja žmo
nis, kankintiniai, girdi, paszelpos 
ne gauna (jeigu lietuviszka vi
suomenė ne ufsitiki ant dabarti
nio komiteto, juk ji gali iszsirink- 
ti kitą, kuriam labiau tikės. Vi
suomenės pinigai, ji turi tie*ą jų 
prižiūrėjimui ir dalinimui rinkti 
tokias ypatas, kurioms labiausiai 
tiki. Rd). Kad kankintiniai gau 
na p szelpą, matome juk isz gar
sinamų laikraszcziuose atskaitų. 
Amerikos komitetas rods siunezia 
pinįgus į Europą, daro tą vienog 
todėl, kad apie kankintinius ge
resnes žinias turi.europiecziai, jie 
žino geriau, kas vertas yra pa
szelpos ir ant galo siuntinėti pinį 
gus isz užrubežių antai ėsantiems 
po policijos prižiūra butų ne 
gerai, tas pagimdytų persekioji
mą szelpiamų. Juk didesnė dalis 
musų kankintinių yra po polici
jos prižiūra. “Saulė” stengiasi 
įkalbėti savo skaitytojam*, jog 
pinigai, sudėti ant kankintimų, 
dingvta dabotojų kiszeniuje, bet 
matyt jos skelbimai ne pertikrina 
skaitytojų, kadangi ir tie deda 
aukfs ant k n<l it ni t 
norą ž noma terp tų skaity 
tojų yra ir tikinti “Saulės” įkal
binėjimams. Nėra vienog isz to 
ką per daug nusiminti: piktą sė- 
janczių juk ne trūksta ir terp ki
tų tautų, tik kad ten duugtau y 
ra sumanesnių, tai pikta sėkla 
mažiau vaisių išduoda.

Bildivinsvillietis. 1

Torrlngton, Conn.
Darbai eina ežia vidutiniai kai. 

Isz kitur atkakusiam darbą sunku 
gauti; žmonių be darbo yienog 
yra ežia nedaug. Kadangi ežia 
atėmė labilius alaus pardaviny 
ežioms, tai nėra nė kur gėrymų 
gauti, mėgstanti alų, noroms ne 
noroms, turi pinįgus kiszeniuj 
laikyti. Pesztukai, neturėdami 
dabar ką pas mus veikti, išsi 
neszdino į kitus miestus, todėl 
gyvename ramiau negu pirma.

Apie czianykszczių lietuvių dar
bus mažai galima pasikyki: iszei- 
skirseziua prakilnesniems, musų 
broliai vėl užmigo, bet visoe tau
tiškos organizacijos, kokios pir 
ma buvo sutvertos, laikosi iki 
sziai dienai. Yra ežia D L.K.O1- 
gerdo ir Szv.Vincento Dr-tės; yra 
kuopa Tėvynės Mylėtojų Dr-tės; 
kuopa Susivienyjimo Liet. Am. 
susitvėrė tik szįmet; skaitlius jos 
sąnarių dauginasi isz palengvo. 
Su laiku gal pas mus vėl bus ge 
riau. Reikia ežia lietuviszkų biz
nierių, jie ežia darytų gerą biznį. 
Lietuviszaa grocernė ežia gerą 
biznį d iro. Galėtų ežia gerai už 
silaikyti lietuviszka mėsos parda- 
vinyczia, duonkepė ir kitokį biz
niai. Turinti sziek tiek be nau 
dos gulinezių pinįgų galėtų ban 
dyti, o pamatytų, kad turėtų pas 
mus gerą pelną.

J. M. Zubrickas.

Walkers Mills, Pa.
Lietuvių yra ežia mažai: viena 

lietuviszka szeimyna ir 3 pavie 
ni. Merginos nėra nė viepos, 
per tai nesmagus ir vyrams gy
venimas. Czianykszcziai lietu 
visi visi paeina isž Suvalkų gu 
bernijos, gyvena jie sutikime, ka
dangi ant teip mažo skaitliaus ne 
galima partiszkų vaidų kelti, ar 
nori ar nenori, reikia visiems lai- 
kytiesi krūvoj. Nesiszalina jie 
nuo knįgos, skaito ; lygiai 
knįgas. kaip ir laikraszcrius it per 
tai protiszkai stovi nežemiausiai.

Bažnyczios ežia nėra, tai kada 
nekada važiuojame į Pittsburgą 
ant dievmaldybtos.

Darbai eina czis negeriausiai, 
dirbame mažai, vos po dvi dieni 
ant sauvaitės.

J. M.

Viskas turi būt savo vietoj.
Sziuose laikuose pas mus užge- 

ma v įšoki ginezai, o jau suėję į 
karezemą, labiausiai mėgstame 
vesti ginezus apie Dievą ir apieti 
kėjimą. Ksdangi karezemoj pro
tas nevisada blaivus, tai supran- 
t<ma, kad besiginczyjanti tankiai 
daleistus rubežius peržengia ir 
nevienas pasako ne tą, ką mislyja, 
bet tą, ką nenorėtų pasakyti. Isz 
to ir kyla tankiausiai nesutikimai, 
o kaip kada ir musztynės. Jeigu 
norime, kad musų nuomones go
dotų, godokime ir mes nuomo
nes kitų. Tikėjimiszkiems gin- 
czams ne karezemoj prie baro 
vieta. Seniau mes tokių ginezų 
nevedėme, kas gi dabar mus prie 
jų patraukė? Kunįgai ir per pa 
mokslus ir laikraszcziuose kolioja 
jų paežių surastus bedievius, Argi 
žingeidu todėl, jeigu aL-iranda 
kiti, bandanti ant tų niekiuimų 
atsiliepti ten, kur randa progą. 
Siundymai tie kunįgų ant neva 
bedievių ir gimdo labiausiai tuos 
tikėjimiszkua ginezus karezemo^e. 
Vietoj vienog tokių be vertės gin 
czų, piktžodžiavimų, argi nege
riau butų užsiimti naudingesniais 
daibais, vietoj nnktiesi ant gin 
czų į saliunus, ten vilgyti per 
daug gerklę, argi nebūtų geriau 
griebtiesi prie skaitymo gerų knį 
gų ir laikraszczių? Ką isdeidžia- 
me ant gėrymų, geriau butų 
czėdyti ir nors dalį paszvęsti ant 
musų tautos labo. Viskas mat 
ant svieczio keieziasi: seniau stab 
meldžiai virto į katalikus, dabar 
darosi atbulai. Tie mėgstanti 
-vesti tikėjimiszkus ginezus kar- 
czemoee paprastai pats nieko ne
skaito ir kitiems neduoda skaity
ti. Man rodosi, kad isz tokių 
tui-zczių ginezų nėra nė jokios 
naudos.

A. X..inskas.
• 4

Isz tianlner, Mass.
Darbai eina ežia gerai. Visi lie 

tuviai turi darbą ir uždirba pusė- 
tinsi; pinįgų turi, bet ant tau 
tiszkų reikalų mažai kas nori au
kauti.

Nors ežia yra gana didelis bu 
relis lietuvių, bet nėra nė pagel 
binės lieiuviszkos draugystės, o ji 
nemažą naudą atgabentų lietu 
viams, ypacz susirgta Galima 
būt parengti pamokinanezias pra
kalbas, pasilinksminimus, szo- 
kius. Tas juk visgi butų kur 
kas naudingesnių negu stypsoti 
saliune prie baro. Daugelis pri
taria parengimui szokių, bet sa
ko. kad dėl stokos merginų, ne
galima jų parengti. Vietoj mer 
g nų vienog atsirastų pakaktinai 
jaunų moterų, kurios noriai daly 
vautų szokiuose, ant galo juk ir 
merginų atsirastų apie pusė* tuzi
no. Norint todėl.gui ma būt pa 
rengti; reikia vien noro. Be pa
silinksminimų žmogus negali ap
sieiti, todėl ant isztraukimo musų 
žmonių isz karezemų, isz girtuo 
kliavimo urvų rengkime jiems 
*zokius ir kitokius pasilinksmini
mus!

Pabandykime sutverti pagelbi 
nę draugystę arba kuopą tautisz- 
kojo Susivienyjimo. Lietuvių gy
veni ežia pakaktinai, todėl drau 
gystę aiba kuopą butų kam palai 
syti, jeigu tik atsirastų norinezių 
prie jų pristoti. Bandykime tik, 
o pam itysime, kad prie gero noro 
daug galima nuveikti!

Padėkavonės dienoj We-tGard- 
nere prikalbinau kelis lietuvius 
paaukaut ant ksnkintinių. Ka
dangi mažai buvo Liko ir perė
jau tik 4 lietuvių gyvenimus; nuo 
geros valios lietuvių surinkau 
$130. Pinįgus tuos aUiųsiu drau
ge su aukoms surinktoms Bald 
vrinsvillėj.

J. Šliekis.

M»ak‘>bszkoj kalboj iszėjo kn)- 
ga parašyta:

Koeicso, p. a. Litrini — belo- 
rusi CemigovakoJ irubernii, ich 
bit i pleeni.

Kuįga kasztuoja 1 rubl.

Isz visur.
| Kruppo dirbtuvėse Easene, 

Vokietijoje, du darbininkai, ku
rie atsisakė pasiraszyti ant tele- 
gramo su padėkavone ciecoriui už 
garbinimą Kruppo, likosi nuo 
darbo praszalinti. Pritarianczius 
socialistams darbininkus jau pir
ma praszalino. Darbininkai darb
daviams duoda darbą ir už tą gau
na užmokesnį; savo nuomonių jie 
darbdaviams nepardavinėja, todėl 
į nuomones nė joks darbdavis ne
turi tiesos kisztis, tuom tarpu 
darbdaviai, kaip ir musų kunįgai, 
stengiasi ne tik darbus, bet ir 
mislis darbininkų paimti po savo 
prižiūra.

H Pagal paskutinį gyventojų 
suskaitymą, pagarsėjusi, dėl ai «r- 
baus pasiprieszinimo Vokietijai ir 
Anglijai, pietinės Amerikos repu- 
blika Venezuelė turi isz viso 2444- 
816 gyventojų; tame skaitliuje y 
pa: 25000 kreolių arba vaikų se
niau atkakusių iszpanijonų, 14558 
iszpanijonai, 3729 holandiecziai, 
3179 it.lijonai, 2545 prancūzai, 
962 vokiecziai, 232 sziaurameri- 
konai, 62 daniecziai ir kitoki eu- 
ropiecziai; likusi dalis, taigi 2308 
395 susideda isz parvuotų ir me 
tisų visokių veislių.

|] Pagal atskaitą anghszkos ka
rės ministerijos, karė su būrais 
kasztavo Anglijai 8880. milijonų 
frankų, arba po 220 frankų ant 
kiekvieno Angliji s gyventojo. 
Ant karės su būrais: Kanada da 
ve Angl'jai 8400 kareivių, Nauja 
Pietinė Valija 6203, Nauja Zelan 
dija 6000, Pietinė Australija, Va
karinė Australija ir Tat-manija po 
1000; Anglijoj, Szkotijoj ir Ai- 
r joj kiekvienas asztuntas vyrisz- 
kas gyventojas dalyvavo karėj.ar
ba likosi pa-kirtas ant iszsiunti- 
mo ant karės lauko.

D Veik visoj Galicijoj susztrai- 
kavo aptiekų pagelbininkai, ka
dangi mat ir jiems nusibodo kęsti 
isznaudojimus nuo aptiekų savi
ninkų. Sztraikai užgimė pir
miausiai Lvove ir iszsiplatino ant 
visos Galicijos. Kadangi dides
nės aptiekos ne gali apsieiti be pa 
geltiininkų, tai jos vietas susztrai- 
ka> usių apsodino ypatoms menką 
turinezioms Supratimą apie sut'i- 
symą vaistų. Tas gali iszduoti 
labai ne gerus vaisius.

| Vienoje isz mažiausių Euro
pos vieszpatysczių, kunįgaiksz- 
tystėj Montenegro, dėl stokos ly
taus, sziųmet nis užderėjimas lau 
kyose buvo menkas, o ežia net 
prie vidutinio užderėjimo ne visa 
da sur likimų užtenka gyvento
jams ant maisto. .- Dabar jau gy
ventojai tuhiote apskrieziuose 
pulkais apleidžia gimtinį krasztą: 
vieni kraustosi į Grekiją, kiti gi 
į Serbiją.

| Ryme amerikonai rengiasi pa 
rengti loąfią dailės akademiją, ant 
pavidalo seniai ežia parengtos to
kios prancuz'szkos akademijos. Ar 
tokia akademija pakels terp ame
rikonų dailės supratimą, nežinia, 
bet tas butų labai reikalingu, ka
dangi tune amerikonai ttovi že
mai. Antai ant abrozdų parodų 
Amerikoj, teisybė, atgabena 
daug abrozdų, bet didesnės 
jų dalies Europoj visai ant paro
dų ne daleistų parodyti.

| Garsus vokiszkas istorikas. 
Berlyno universiteto profesorius 
Mom*en viename savo ttraipsnyje 
parašė,jog socialistai yra tai vie- 
naitinė Vokietijoj politiszka parti
ja uis pelnanti ant godonės, kito* 
gi partij'os tarnauja reakcijai, jos 
stengiasi sutverti tokias sanlygas, 
kad visą kraštą valdytų dvasiez 
kija ir junkeriai, taigi kariumenės 
virszinmkai bajorai.

| Nilo degtinės ir kitų gėrymų 
stiuose metuose maskoliszkas iž
das turėjo pelno 316691383 rubl„ 
arba ant 8% daugiau negu laukė; 
ne mažai mat žmonelės turėjo pil 
ti į gerk’ę, kad suteikti caro iž 
dui beveik pusę visų surinkiftių. 
Už bandaroles nuo tabako surin
ko 41198332 rubl. arba ant 9% 
daugiau uegu 1 .ūkė. Mokesczių už 
cukrų surinko 65159990 rubl., 
nuo keroeino 25899561., nuobrie- 
žiukų 7468570 rubl.

| Atkakęs isz Chinų ant salos 
V i co .ver angliškas garlaivys 
“Empress of India” atgabeno ži
nią, jog revoliucija pietiniuose 
krasztuose provincijos Peczeli, 
Chinuose.kuri neva tapo suvaldy
ta, užgimė isz naujo.

| Mieste Dueben, Seksuose 
(Vokietijoj),ketina parengti ape- 
cialiazką mokyklą girtuokliama.

I Pereituose metuose Finlandi- 
ja parsigabeno svetimų tavorų už

Girtuokliams bandys ežia suteik
ti tvirtumą budo, kadangi mat 
svaiginanti gėrymai pirmiausiai 
apailpnina žmogaus būdą ir per 
tai jis negali susiturėti ir skę-ta 
vis giliau girtuoklystėj. Mokin
tojais minėtoj mokykloj bus buvę 
gi i tuoktai, bet nuo jos atpratę.

Į| Marsdijoj, Prancūzijoj, 12 d. 
gruodžio buvo pirmas sukimuszi- 
mas sztraikuojanczių porlo darbi
ninkų su policija, kuriame isz a- 
biejų pusių diktai žmonių likosi 
sužeistų. Mar.-ilijos mėsininkai 
ir duonkepiai pristojo teiposgi 
prie szt raiko, norėdami paremti 
sztraikuojanczius porto darbinin
kus.

0 Pasiuntimai konservatyvisz- 
kų pulti jų Vokietijos parlamente 
pakėlė reikalavimą ant visų tavo- 
rų ateinanezių uz Suvienytų Val- 
st jų uždėti didesnius muitus ne
gu nuo tų paežių lavorų atgaben
tų isz kitų krasztų, kadangi mat 
vien Suvienytos Valstijos daro y- 
patiszkus apsunkinimus Vokietijos 
prekystai.

IĮ Anglijonai pabaigė darbą 
prie pądirhimo didelio pylimo 
prie virszulinio Niliaus Egipte, 
kad upės vandens užlietų ir už- 
vaisintų didesnius žemės plotus, 
kadangi vaisingumą Egipto pa
laiko tik išsiliejimai upės Ni
liaus, lytaus ežia kartais ir per
kelis metus nė laszo ne būva.

d Vi (Lovas Morokko b oi t a no 
kariumenės praneszė valdonui,jog 
susirėmime su pasikėlėliais jo ka
reiviai liKosi sumuszti ir apstoti 
isz visų pusių te;p, kad jis negali 
eiti nė pryszakin, nė atgal. Gy
ventojai, kurie ne drysopasikepi, 
dabar atvirai pereina į pasikėlėlių 
pmę.

|| Prancūzijos mimsterių per 
dėtinis Combes padavė mimsteri 
jai ant apsvarstymo savo reikalą 
vimą atimti algas: archivyekupui 
Beeanęono ir vyskupams Orlean- 
so ir Seez už jų neprilankumą 
randui, kas aiszkiai pasirodė prie 
uždarinėjimo minyszkų vedamų 
mokyklų Prancūzijoj.

| Peterburge policija suareszta- 
vu 40 ypatų, kurias apkaltina, 
buk jos padėjo kitiems lipinti ant 
sienų atsiszau kimus prieszingęs 
valdžioms ir buk padėjo tuos at- 
siszaukimus pergabenti per rube
žių isz svetur. Matyt su lipinimu 
atsiszaukimų maskoliai pradeda 
mėgždžioti lietuvius.

g Ant pasigerinimo neužken- 
cztancriam socialistų ciecoriui 
Vilhelmui, isz neprigulinezių 
prie socialistų darbininkųVokieti- 
joj organizuojasi prieszinga socia
listams partija. Ar per tai. dar
bininkai, skirstydami savo pajie 
gas, ką laimės, apie tai galima a- 
bejoti.

Į Adeną atėjo žinia, buk gar
sus anglijonų prieszas rytinėse 
Afrikos pakrantėse,Pasiutęs Mul 
la, kada jis meldėsi, likosi vieno 
savo kareivio nuduitas. - Ar žinia 
ta teisinga, ar vien ant uuramini- 
mo anglijonų iszmislyta, sunku 
įspėti.

|| Netoli Spezios, Italijoj, poli
cija susekė anarchistų susirinki
mą, ant kurio tariama buk buvo 
užmuszti Italijos karalių. 13 a 
narchritų suaresztavo; prie areš
tavimo vienas anarchistas ir vie
nas policistas likosi sunkiai su
žeistu ‘

|| Venezuelės prezidentas prisa
kė suaresztuoti visus gy venanezius 
Včhezuelėj angliszkus ir voaisz 
kus pavaldinius. Angliszkų pa
valdinių yra ežia keli szimtai, o 
vokiszkų bus apie pusantro tuks- 
tanezio.

| Pereituose metuose Vokieti
jos kariumenėj ant 100 kareivių 
pasimirė 0.1, Prancūzijoj 0,3, o 
Anglijoj 1,1 ; taigi iszpuola, jog 
apie sveikatą kareivių labiausiai 
rūpinasi Vokietijoj, o mažiausiai 
Anglijoj.

|| Prancūzijos portų darbinin
kai atsisakė,ant iszriszimo nesutiki 
mų su darbdaviais, priimti, rando 
pasiūlytą santaikos sūdą. Prie 
sztraiko portų darbininkų ketina 
pristoti ir jurininkai tarnaujanti 
ant laivų

8 Pietinėj Amerikoj,republikoj 
Ecuador, mieste Guayaųuil siau 
tė pradžioj gruodžio mėnėsio 
smarkus žemės drebėjimai, kurie 
daug blėdies pridirbo.

215800000 markių, o savo tavorų 
iszgabeno svetur už 186300000 
markių. Nuo muitų iždas turėjo 
32037893 markių.

8 Perdėtinis rando *pa81aptų 
sznipukų Varszavos policijos sūdo 
likosi nuspręstas ant vienų metų 
kalėjimo už dalyvavimą mergų 
prekystoj. Tokiais mat gražiais 
darbais užsiima geriausi ir isztiki* 
miausi caro tarnai I

| Užstojus szalcziams, atėjo 
darbininkų vargas Vokietijoj, ka
dangi nėra uždarbių. Sziauriniuo- 
se ir ir sziaurrytiniuose Vokieti
jos krasztuose daug žmonių susta
to.

8 Mieste Gneisenau, Vokieti
joj, expliodavo dinamitas. Ex- 
pliozijos penki darbininkai likosi 
užmušti, o daug tapo sužeistų.

0 Szveicarijoj atsibuvo prezi
dento rinkimai. Prezidentu li
kosi iszrinktas dabartinis vice 
prezidentas Dencher.

II Cholera siauezia vis smarkiau 
ant didžiosios Filipinų salos Min- 
danao; ji apima vis didesnius ir . 
didesnius plotus.

|| Paryžiuj, ruimuose Grand 
Palace, likosi at daryta terptau- 
tiška automob lių paroda.

|| Hoknd'jos organizuoti portų , 
darbininkai nutarė viguose wfr- 
tuose pakelti sztraiką.

Nauji iszradįmai. .
*,* Profesorius Columbia uni

versiteto New Yorke.Hallock,už
mano sunaudoti vidurio žemės 
šilumą ant varymo maszinų ir 
apkurimo gyvenimų. Pagal nuo
monę proftsoriaus Hallccko, reik- 1, 
tų iszgręžli žemėj dvi skyli 3000 
metrų gilumo, sujungti jas, į vie
ną pilti vandenį, isz kurio paeida- • 
ręs garas iszeitų kita ola. Jį ga- , 
įima būt sunaudoti lygiai ant va
rymo maszinų, kaip ir ant apku
rimo gyvenimų. Žmonės pajiegą 
ir szilumą turėtų dykai. Žinoma,* 
tą tuojaus sumonopoltzuotų kapi
talistai ir teip pajiegą, kaip ir szi
lumą pardavinėtų kitiems už bran
gius pinįgus. . '

Sziądien jūrių ir kalnų o- 
ras pripažintas už geriausią it 
sveikiausią, todėl daktarai siun
ezia ligonius arba į kalnus, arba 
ant jūrių. Kad ne visi gali ke
liauti, tai vienas prancūziškas 
daktaras pradėjo dirbdinti kalnų 
ir j’urių orą pavidale mažų pasti
lių. Užtenka sutarpinti pastilę 
vandenyj ir turime kambaryj jū
rių arba kalnų oią. Klausymas 
tik, ar jis teip sveikas kaip kai- I 
nuošė arba ant jūrių?
- *,* Lenkas Szidlowski isz 
Tomsko išrado būdą apsaugojimo 
mėsos nuo puvimo. Jis piauja- 
mam gyvuliui įczirszkia į gyslas 
kokį ten skystimą, kur s iszbėgio- 
ja po visas gyvulio mėsas, ir jas I 
saugoja nuo puvimo. Pagal Szi- 
dlow8kio būdą apsaugota mėsa li
kosi išdalinta maskoliškiems ka
riškiems laivams ir ji ir po pusei 
metų buvo teip gera, kaip ir, nuo 
ką tik napiauto gyvulio.

*,* Inžiniei iw» Gertner išrado 
būdą teip suspausti durpas, kad 
jas, vietoj anglių, galima vartoti 
ant apkurimo garinių maszinų ir 
geležinkelio lokomotyvų; teipsu
taisytas durpas Gertner praminė •» 
turbitų. Atliktos ant maskolisz- 
kų geležinkelių bandavonės isz
davė kuo geriausius vaisius.

Profesorius California uni
versiteto, Edmond O’Neill,iszrado 
lengvą būdą padirbti cyankalį tu
rintį pri'zikymą prie tarpiniam 
brangių metalių iš medegų ėsan
ezių musų žemės ore. Tas iszradi- 
mas nupigįs isztraukimą brangių -i 
metalių iš uolų ir rudų.

*»* Vindobonos profesorius 
Moschig iszrado būdą gydymo iki 
šiol neiszgydomų senų žaizdų- 
Jis iszpiauja žaizdą, o paskui jos 
vietą pripildo: jodoformu, seza
mo aliejumi ir spermacetu ir kaip 
sako, žaizdos greitai išnyksta.

Laikrašcziai pranesza, 
buk itabjonas Marconi iszųiislyjo 
kokį ten labai svarbų naują išra
dimą, bet apie jį nieko negarsina, 
kol jo pradėtos bandavonės siųsti 
telegramus be vielų terp Amerir 
k oš ir Europos nebus užbaigtos. >

Profesorius Schotterbeck 
isz Ann Arbor universiteto surado 
7 naujas nuodingas isatraukas isz 
augmenų, kurias, kaip jis tiki, ga
lima bus sunaudoti ant gydymo 
ligonių.

R&dikalisikas Išžudymas . drog’i ™ ko»u 
llo, papušku nuo veido, plauko ntullplmo, ut»i- 
kreviamu ir visokiu liiru. Mes duodame rodą ir 
gyduoles su drukuotu apraiymu kaip jas vartoti- 
Būtinai reik apratyti ligos šymptomua. ,,, 
Dh Brandu Co.Brd«ay A Mtk st.,Brooklyti,\ V.
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isz ko susideda žemės 
oras?

Seniau, iki 200 metų atgal, ti
kėjo, kad viskas, kę tik matome 
ant ieniės, susideda isz keturių 
elementų: isz žemės, vandens,oro 
ir ugnies, o isz susijungimo tų 
elementų pasidarę yra visi esanti 
ant svieto daiktai. Žemė, kaipo 
sunkiausia, turėjo užimti vidurį 
pasaulės, vandens, kaipo lengves 
ni, krasztus, užėmė visus įdubi 
nius ant žemės pavirsziaus, ties 
v.Hidenims ir sausiėmiais buvo o- 
ras, kuris siekė iki augszcziau 
šių kalnų virszunių, o dar augsz 
eziau vieszpatavo amžina ugnis. 
Teip manė, apie pasaulę grekonys 
ir ta nuomonė Europoj užsilaikė 
iki 18 szimtmeeziui.

Dabar jau visi žino, kad žemė 
ir joje ėsanti daiktai susideda isz 
daugelio elementų; vanduo, net 
distiliuotas, susideda isz dviejų 
sudėtinių,isz dviejų gazų: hydro- 
geno ir exy?eno, kurie susijungę 
chemiškai, padaio skystimu — 
vandenį. Ir oras ne tveria ele
mento, bet susideda isz kelių su
dėtinių. Svarbiausias isz tų oro 
sudėtinių ir neatbūtinai žmo
nėms ir visiems gyvūnams reika- 
lingas, be kurio jie užtrokszti tu
rėtų — yra exygenas; jis tveria į; 
dalį oro ir jis likosi pirmiausiai į 
surastas. L kusię dalį, tiigi | 
oro prancuziszkas chemikas La- 
voisier pavadino azotu, taigi ele 
mentu ne galincziu palaikyti gy
vybės. Ilgai tikėjo, kad apskrie 
jauti musų žemę atmosfera arba į 
oras susidedi tik isz tų dviejų 
sudėtinių, taigi isz eKygeno ir a- 
zoto, vandens garų ir mažo nuo- 
szimczio anglerugsztie*, kurios ne 
mažai patenka į oię, kvėpuojant 
gyvūnams.

PaskjĮt'niurBe vienog laikuose, 
pabiigoj IX szimtmeczio, moks- 
lincziai su-ekė, kad mu-ų žemės 
ore yra ir daugiau sudėtinių ir 
tai tokių, apie kurių buv mę ant' 
žemės pirma nieks ne žinojo. I 
1894 m. angl'szkas mokslincztus! 
Rayleigh musų žemės ore surado 
gazę sunkesnį už azotę, kurį pra 
minė argonu; jo ore jra 0.94%. 
Toliaus persitikrino, kad argonas 
yra ne tik ore, bet ir tūluose mi- - 
neralilzkuose szaltiniuose: gazas 
tas t rpsta vandenyj. 1898 m. 
angliszki mokslincziai ore užtiko 
vėl du nauju elementu arba sudė
tiniu — kryptinę ir neonę, o se- 
kancziuose metuose užtiko nauję 
sudėt n į— xenonę; vokiszki gi 
mokslincziai surado nauję oro su
dėtinį,kui į praminė vardu helium, 
kurį rods jau patėmyjo pirma,bet 
vien terp sudėtinių saulės ir kitų 
dangiszkų svietų,ant žemės gi tas 
gazas ne bivo pažįstamas.

Mokslinczius Dewar ne se
niai žemės atmosferoj užtiko dar 
nauję sudėtinį, kuris turi pana- 
szias ypatybes kaip patėmytas se
niau vien terp saulės sudėtinių, 
coronium. Tų naujų žemės o- 
ro sudėtinių (seniau žinomų :oxy- 
geno, azoto ir anglerugszties ežia 
ne minėsime) yra nediug: argo
no yra 1%, neono tik 0,0001%,he
lio ir kryptono 0,00001%, o seno
lio tik 0,00000005% ; kiek yra 
gazo coronium, tas dar ne isztir- 
ta.

Tokiu budu musų žemės oras, 
kuriuom mes kvėpuojame, suside
da isz: osygeno, azoto, angle- 
.rugsztiės, vandens galų, heliau-, 
neono, argono, kryptono, xenono 
ir coronio. Be abejonės yra ore 
dar daugiau iki sziol nežinomų 
sudėt nių kuriuos gal suras vė
liau tiiinėlojai. Ir to vienog,kas 
sziędien surasta, užtenka ant per 
sitikrinimo, kad sena grekooių 
nuomonė,kuri užsilaikė iki pabai
gai 18 >ąjmtmeczio, buvo klai
di.

Isz kitų musų laikraščių.
P. K. Paszakarnis ••Vieny

bė” vėl primena apie seniau užma
nytu tautiszkę d enę, kurios die
nos uždaibį ka>b na paaukauti 
ant taut >>zkų reikalų. Raszėjas 
užmano tos dienos uždarbį paau
kauti ant trijų svarbiausių musų 
reikalų: ant Tėvynės Mylėtojų 
Dr tėa, ant kankintinių ir ant he- 
simokmanezios jaunuomenės. Isz 
♦ikro, jeigu lietuviai teip darytų, 
kaip užmano p. Paszakarnis, su
sirinktų ne maži pingai ant tau- 
tiszkų reikalų. Porę metų atgal 
tas užmanymas likosi pakeltas, 
bet isz to susirinko truputis dau
giau negu nieko. Dar mat mes 
vis visus athkusius nuo musų asa- 
biszkų reikalų pinįgus aukaujame 
arba kunįgams ir bažnycziom*,ar
ba saliuoinkas, o ant tautiszkų 
reikalų mums ne lieka nieko, ar
ba labai mažai; ant tokių reikalų 
aukauja vien tie, kurie musų ku- 
nįgus laiko už paprastus žmoni-, 
o ne ui neklyslanczius pusdie

vius. Isz tikro,pagal musų skaitlių 
ir turtingumę, mes tarime ir 
daugiau ir puikesnes bainyczias, 
kunįgus geriau materialiszksi ap
rūpintus negu daugel’s kitų tau
tų, bet užtai musų tautiszki reika 
lai apleisti, ant tokių reikalų mes 
ne aukaujame nė deszimtos dalies 
to, kę aukauja kitos tautos. To
dėl tai mes ir negalime iszeili isz 
vienpuaystės vėžių: skęstame ne- 
normaliazkose e a n lygose, duoda
mės isznaudoti visiems turintiems 
mažiau gėdos, u daugiau drąsos.

“Vienybėj” patilpo atsiliepi
mas Brooklyno aukautojų ant 
sztraikuojanczių kalnakasių. At
siliepianti daro užmetinėjimusShe 
ųandorio muzikantų benui, kad 
jis ne visas aukas pagarsino laik- 
raszcziuose ir ne visas surinktas 
aukas atidavė, kur priderf jo.Visa 
lietuviszka visuomenė turi tiesę 
reikalauti nuo rinkusių aukas mu
zikantų iszsirokavimo. Pinįgai 
muzikantų surinkti nėra jų savas- 
czia, jie aukavusių sudėti ant pa
skirto mierio, todėl ne gali būt 
apversti ant ko kito,kaip vien ant 
to, ant ko jie buvo aukauti. Ti
kimės, kad muzikantai iszsiteisįs 
sz daromų jiems užmėtinėjimų; 
iszsileisinimę tokį reikia daryti 
kuogreieziausiai. Savvaliszkas 
pasielgimas rinkusių aukas su su
rinktais pinįgais naikina žmonių 
uisiūkėjimę, jie paskui nenori au
kauti ir ant geriausių ir reikalin
giausių dalykų.

Pavydumas ir piktumas, 
kaip yla iszlenda isz inai-. 

szo.
“Žvaigždė”, apraszinėdama ba

lių Dr tės Sz. Kazimiero, terp 
kitko, raszo: “dainavo du chorai: 
bažnytinis irTeatriln-zkaGiedorių 
Simano Daukanto Dr-tė. Pirmu
tinis po vadovyste p. Rakausko, 
vietinio vargamistros, antrasis gi 
— -p. Eremino. Visi jau nuo se
niau žino, jog tų abiejų chorų jo
kiu budu negalima sulyginti, apie 
kę jau seniau buvo raszyta, vie
nog draugyrezių viisziniukai, kur
stomi keliais (turbūt kelių) “val- 
namaniukais”, savo balių progra- 
muese ant pirmos vietos visados 
stato draugystę — chorę. Kodėl 
teip? Juk bažnytinis choras 
szimtą kartų dailiau padainuoja 
negu toji draugy-tė. Isztikro, 
broliai, kurie ant baliaus buvo, 
galėjo iszgirsti ne dainas drau
gystės choro, bet liudnę balsę, 
kuris szirdh isz krūtinių veržė, 
nės gaila jų visų spėkų ir procės, 
jeigu atsakanezio vadovo ne turi.

Teip tasai dainų ir muzikos ži
novas raszo ‘•Žvaigždėj”; Chica- 
gos gi “Katalike” jis dar labiau 
padabino, nes prilygino draugys
tės choro dainavimę prie žvėrių 
staugimo. Gaila, kad Amerikoj 
nėra daugiau kunįgų laikraazczių, 
t ii jau kitur nėra kur dar gražės 
nių choro kritikų sių-ti. Beje, li
ko dar Tilžės “Tėvynės Sargas”.

Suprantantis sziek tiek ap:e 
muzikę, jeigu raszo kritikę daina
vimo, tai raszo ant ko remiasi ge
rumas ar ne gerumas; suprantąs 
tia apie muzikę ne spręs teip kaip 
sprendžia “Žvaigždės” ir “Kata
liko” korespondentai, kuriems už 
tenka prilyginti dainę prie vilkų 
staugimo ir to turi užtekti dar 
mažiau suprantantiems ir reika
laujantiems tų laikraszczių skai
tytojams. Tokiais savo‘ rasztais 
vienog parodo, kad apie dai
nę ir apskritai apie muzikę, pats 
nieko nes įpranta, todėl ne gali 
būt nė sudžiomis, katras choras 
geriau, ar praseziau ant baliaus 
dainavo. Ant nuomonių obsku- 
rantų nėra kę paisyti: as'las juk 
siunezia laksztingalę pas gaidį pa
simokyti !

Eremino choras buvo kvieczia- 
mas ant balių ne vienos lietuviaz 
Ros draugystės ir tai ne vien 
Brooklyne, bet buvo užprsszytas 
antai kunįgo Žįbrio i Waterburj. 
Kunįgas Kravczunas kalbino E- 
reminę mokinti Brooklyno bažny
tini chorę. Eremino choras ne 
kartę dalyvavo ant susivažiavimų 
lenkiszkų, latviszkų ir vokiszkų 
dainorių, ir jo choras buvo sve 
timtauezių giriamas. Czia, tur
būt, jau visgi geriau buvo apie 
muzikę iszmananti negu garsus 
“Žvaigždės” ir “Kataliko” recen 
žentas. Jeigu pasinaudoti isz 
svetimos “informacijos”, tai jau 
reikia naudotiesi isz informacijos 
sumanesnių, o ant kvailų nėra kę 
paisyti. Jeigu musų kunįgų 
laikraszcziai nori užkenkti Eremi
no chorui, tai pirmiausiai turi su- 
jieszkoti sziek tiek suprantantį 
muzikę niekintoję, kunigo tirnu 
būti ne užtenka, bet reikia mat 
visur ir sziokio tokio iszmanymo. 
Mieriai kunįgų laikraszczių juk 
ai-zkus: jie niekinimais, kad ir 
kvailais, stengiasi iszardyti drau

gystės chorę, kad liktų Brookly
ne tik vienas b-nlnytinis. Ant to 
vienog kunįgai tegul pasirūpina 
pirma iszmintingesnius peikėjus, 
kurie bent žinotų,kaip reikia peik 
ti ir niekinti. Obskurantų balso 
juk nieks iszmintingesnis ne klau
sys; tie juk žino, kad szuns bal 
sas neina į dangų.

Vietinis.

Vietines Žinios.
— Juozas Maicinkeviczia porę 

ssnvaiczių atgal pirdavė savo ^a 
liunę Albertui Kubįakui. Pirkė
jas, įdavęs rankpinįgius, apėmė 
saliunę, bet pinįzų Marcinkevį- 
cziai nemokėjo. Tas bandė viso
kiais budais pirkėję prie užmokė
jimo priversti, bet kad nieks ne
gelbėjo, apsiginklavo
su revolveriu ir atėmė atgal savo 
saliunę, o Kub’akę iszvijo. Iszvy 
tas apskundė Marcinkeviczių į su- 
dę už įsiveržimę ir paėmimę ka
sos, kurioj buk buvo 300 dol. 
Sudus už įsiveržimę nusprendė 
Marcinkeczię ant 18 dienų kalėji
mo, bet reikalaujamų pinįs'ę nuo 
jo repri«udijo, kadangi Kubiak 
neįstengė darodyti, kad jų tiek 
kasoje turėjo.

— Chicagoj vifi skundžiasi, 
kad negali gaūt anglių apaurimui 
gyvenimų- Pasekmės anglekasių 
sztraiko, nors sztraikas p'sbtgė, 
dabar atsiliepia. Mat kad laike 
sztraikų anglių prekės buvo aug- 
sztos, nieks pirm laiko pirkti ne
norėjo. Dabar, u/stojus szal 
ežiams, visi kuro reikalauja, o 
anglių prekėjai negali visų reika
lavimų užganėdinti: j e rūpina 
anglis dirbtuvėms, o gyventojai 
neturi kurą Kaip ilgai tas trauk
sis, nežinia. Maiesniejie prekėjai 
isz to naudojasi ir stato tokias 
prekes, kokios buvo laike sztrai
ko,

— South Chicagoj pn.10210,po
licija rado negyvus: namų savinin 
kę Jonę Ahrendtę ir jo pacz'ę. 
Kambarys buvo gazo prileistas, 
nuo kurio abudu užtroszko. Ma
tyt jie tyczia nusižudė: vyras tu 
rėjo bibliję rankoj, kurię, matyt, 
priesz m'rtį skaitė. Ant stalo 
buvo lat-zkas pas liuteroniszkę 
pastorių, o laiszke 6 dol., ku
riuos patžudžiai buvo kalti pasto
riui.

— Namuose pn. 3239 VVall st. 
VVilIiam Gannick mirtinai paszo 
vė savo brolį Povilę. Abudu bro
liai dirbo deszrų dirbtuvėje savo 
vyresniojo brolio. Ant skundo 
Povilo, VVilIiam likosi nuo darbo 
praszalintas. Užtai jis mat szu- 
viai atkerszyjo apskundusiam jį 
broliui.

Nuo vyskupo Valancziaus 
iszleidhuo rasztų Komite

to.
Shenandoah, Pa., 26 d. lapkr. 

1902 m. Isztrauka isz protokolo 
Jubilejinio vysk. M. Valancziaus 
komiteto susirinkimo, laikyto 25 
d. lapkriezio Shenandoah, Pa., 
Szv. Jurgio klebonijoje 7 vulandę 
vakare:

Nutarta: l) Apgarsinti, kad 
aukavusiejie aut vysk. Valan
cziaus rasztų iezleidimo iki Naujų 
Metų (1903) at-iszauktų ir pasi 
imtų nuo komiteto jiems prigu
li nezias knįgas. Jei to nepada
rys iki 1 d. sausio 1903 m., tai 
parodys tuomi, jog tas knįgas do
vanoja ir neturi prekasijų jokių.

Pasarga. Komitetas privers 
tas padaryti szitę ultimatum, 'nes 
yra nekurie tautiecziai, aukavu
siejie ant vysk. Valancziaus rasz
tų iszleidimro, kę nepasiima at- 
spaudinių knįgų, o ui akių į žmo
nes visaip’sznaka, buk jiems vysk. 
Valancziaus komitetas neduoda 
pažadėtų knįgų.

2) Padalinimui knįyų paskirta 
kasierių p. V. Stagarę ir sekreto
rių kun. A. Milukę.

Szias knįgas komitetas turi isz 
dalinimui: ,.Žyvatnj Szventųjų”, 
„Davatkų K n į s? a”, „Pasakojimai 
Antano Tretininko” ir „Pamoks 
lai apie Sakramentus”.

3) Likusias po iszdJ'nimo, 
kam reikia, knįgas pavesti drau
gystei „Motinėlei”, su iszlyga, 
kad anojė pinįgus isz pardavimo 
tų knįgų apverstų ant įsteigi
mo fondo vysk. M. Valancziaus 
vardo stipendijos.

4) 4000 egz. „Davatkų Knį- 
gos”, nebroszuruotų, paveeti, teip 

‘kaip jie yra, „Motinėlei”, kuri 
davus jas geri aus apdaryti, par 
davinės ant naudos vysk. Valan
cziaus stipendijos.

5) Aukoms sustojus plaukti, 
komitetas, neturėdamas fondo 
tolesnius raaztua vyskupo iszleis- 
ti, pęrvirszį (L y. likuaię) popie- 
ros parduoti ne pigiaas kaip pir- 
ko,beje po 3|c.ui svarę,paliekant 

t ek popieroe, kiek užtenka dar 
vienai kųįgelei, beje: „Apie Se- 
kiojimę Kristaus” T. Ak«mpio at- 
ppaudinti.

6) Popieros pardavimę palieka 
pp. kasieriui V. Stagarui ir K. 
Radzevicziui.

7) Jeigu pardavus pervirszį po- 
pieros pasidarys užiektinai pinį 
gų, tai iszleisti 6000 egz. T. A- 
kempio apie Sekiojimę Kristaus, 
vysk. Valancziaus vęrslę.

8) Atsakyti nuo 1 d. siusiu 
randę namų, kur iki sziol buvo 
sudėtos atspaustos knįgos, nes 
randa be reikalo bus mokama, 
kad Gda, pigai sutarimę, knįgos 
turi būti atiduotos „Motinėlės” 
draugystei, kuri rupįs'S apie įstei 
gimę stipendiji s vysk. Valan 
cziaus vardo ant naudos besimo- 
kimnezios jaunuomenės.

Susirinkimo nutarimus pis’uiti 
per kaleinę v>s:eins komiteto sa 
nariams, idant kiekvienas, viskę 
peržiūrėjęs, galėtų ant raszto isz 
reikszti savo sutikimę ir prieszin 
gę nuomonę teipgi pagarsinti 
laikraszcziųose nutarimus ir fi 
nansiszkę komiteto stovį.

Prezidentas - P. Abromaitis, 
Seki. kun. - A. Milukas, 
Iždininkas - V. Stagaras,

K. Radziavicz'a, 
Vice prez. kun - S. Pautienius, 

Kun. A. J. Kaminskas, 
A. Dinisevicz, 
W. Rynkievicz.

Redakcijos atsakymai.
Fr. Peros. Su tais reikalais 

reikia kreipliesi į sudę. Ltikrusz- 
cziai negali tume pagelbsti.

Clevela.no • Parap jonui. Tas 
pats buvo porę sanvaięzių atgal. 
Antrinti tę patį po kelis kartus 
ne gal mn, nors ir kitais žodžiais 
tas pats butų irzreikszta.

Draugyscziu Reikalai
Chtcago. Dr leSav. Franeiszkiu* tu-, 

res nvo balių nedelioj, 25 Saukto, 190H 
m., Freiheit Turner aaieje.3417 8. Hal»- 
t«d St. Prasidės 4 vai. po pietų. Inien- 
ga vyrui su m o te re 23c. Visus lietuvius 
ir lietuvaites meldžiame pasirengti pa
sveikinti naujus metus su linksmu ba
liumi. Komitetas.

o-tas metinis didelis baliui! drau
gystes Dovydo Karaliaus atsibus 2Sd. 
Gruodžio 1902m. taigi pirma nedeldieni 
po Kalėdų ir priesz Naujus Metus. Ba
lius atsibus Freiheit Turner salėj, 3417 
So. Halsted St., netoli 31 ui. P ras i dės 3 
vai. po pietų. Inženga vyrui su metere 
25c., merginoms dykai. Taigi broliai lie
tuviai užpraszom visus, kaip jaunus, teip 
ir senus, merginas ir vaikinus nes tai 
bus linksmiausias balius už visus kitus 
balius. Tik neužmirszkit musu baliaus 
pirma nedeldieni po Kalėdų.Su guodone,

(26—12) Dr-te Dovydo Karal'aus.

Didelis Lietaviszkas Koncertas
CHICAGO. Paderevrskio Koncertina 

Kliubas duos Koncertą po vadovyste Ži- 
levicziaus ir pilna juoku perstatyme tū
ba to j, 27 Gruodžio, Pulaskio saleje, 800 
S. Ashland avė., terp 17 ir 18-toe u). Sale 
atsidarys 7 vai. vakare. Po Koncertui 
bus didelis balius. Tikintai po 25ir 35c. 
Visus lietuvius ir lietuvaites kvieesia a- 
teiti ant szio puikaus irsziuose metuose 
paskutinio koncerto, o pamate o4>sigai- 
lesite.savo atsilankymo. Komitetas.

(26-12)

Temykite lietuviai!
Philadelphia. Pa. Socialistu Kuopa 

rengia musikaliszka vakare ant antros 
Kalėdų dienos, 26Gruodžio. 1002. Mu- 
zikaliszkoji dalis bus atlikta per tam 
tikrusspecialistus ant piano, o drama- 
tiszkoji bus loszta nauja komedija “Ne
tikėtai“. Potam bus dekliamacijos,dai- 
nos ir ant galo.balius kuris trauksis iki 
rytui. Visas to vakaro pelnas eis ant 
Lietuvos kankintinių. Visus lietuvius 
ir lietuvaite,senus, jaunus ir mažus kvie- 
cziame aut to vakaro susirinkti in Gar- 
rick sale, 507—506 So. 8-th St. Inženga 
visiems dykai. Už pasldejima kepurių 
15c. Visus užkvieczia.

L.8.P. Komitetas.

Lietuviatna Liuteronams.
Detroit, Mich. 21 Gruodžio, bažny- 

czioje kun. Itoese, 699 Military avė. lai
kysiu pasiuntinystes miszigs: pirm pietų 
vokiszkoje. o po pietų, 3 vai. lietuviszko- 
je kalbose. Jei bus reikalas tai ir su 
spavedžia bei ssventa vakariene patar
nausiu. ant ko visus lietuvius liutero- 
niszko tikėjimoszirdingai pakviecziu.

Su augsztu pagarbinimu,
B. Laužemir.

Lietuviams Liuteronams.
CHICAGO. Gruodžio 25, (pirmoje 

Kalėdų dienoje) P. Drignaitis,studentas 
isz Concordia Seminarijos, Springfleld, 
111., laikys’dievmaldyste lietuviams liu- 
teronaass Cbicagoje. Todėl visi yra 
kvieeziami susirinkti in kn. Wagnerio 
bažnyczia, ant 19-tos ui., paprastame lai
ke. (96-12)

Pajieszkolimai.
Pajieszkau Eleonoro Czepaiezio,Kauno 

gub., Sziaullu pav., Kurszenu parap., 
kaimo Pokumulszio, 3 metai atgal gy
veno Jis Boston, Msss. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Bubi nes, 
571 S. Canal St, Chicągo, J

(12-19)

Pajieszkau Jono Sumlinskio, isz kai
mo Žagaru ir Mikolo Grabausko isz kai
mo Radzucziu, Seinų pa v., abu Suvalkų 
gub. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso.

Karolis Karbowski,
386 Grand SL, Milwaukee, Wis.

(26—12)

Pajieszkau savo Bsvogerio, Leono Pal- 
dausko, Kauno gub., Raseinių pav , Bai
lelio parap., Leviszkiu kaimo. Jis pats 
ar kas kitas teiks a duoti tipe ant adreso:

Juozas Menkiavfcsia,
Box 21, Manawn,Pa.

žioe

Pajieszkau Izidoriaus Gazduno, isz 
kaimo Okmeniszkiu ir Antano Beriinsko 
isz Paviduonio kaimo, abu Kauno gub., 
Raseinių pav.,. Taipgi pajieszkau Pra
no Luseckio, 5 peduaugzztas, vieno pri- 
Uakinio danties nelur.Kas apie kuri nors 
isz ju duos man žine busiu dideliai dė
dingas'

Andr. Mickevicz, 
185GoidSt., So. Boston, Mase.

Pajieszkau savo brolio. Karolio Matu
lio, Suvalkų gub . Kalvarijos pav., Pa
dėvimo gm., kaimo Gudupiu., gyveno 
Serą u ton, Pa. Teiksis atsiszaukti ant 
adreso: Selvestras Matulis,

Box371, Virden.lll.

Pajieszkau tavo draugo, Ignaco Ar
lausko, Kauno gub.. Sziauliu pav., Li- 
gumos vol.. kaimo Pavezgiu. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Franciszkus Geistar,
589 8. Jetferson Bt., Chicago. III.

Pajieszkau savo broliu, Antano ir Juo
zo Verbilu, isz kaimo Želsvos, Liudvina
vo parap., Kalvarijos pav., Suvalkų gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
ant adreso:

Miss. Ona Verbiliute, 
1117 l-st Sl, La Šalie, III.

(26-12)
Pajieszkau savo dėdės, Jono Matuse- 

vieziaus, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Simno gm., kaimo Kavslcziuku. 
pats ar kas kitas tsiksis duoti žine 
adreso:

Motiejus Malinauskas, 
500 Sharp St., Baltimore, Md.

Pajieszkau savo pusbrolio, Jono Ma
tulio. Kauno gub., Vabalninku parap., 
Kaimo Ramongaliu. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti line ant adreso:

Jonas Smoleitis, .
41 Union St., Lawrence, Mass.

Pajieszkau Viktoro Meduko ir Petro 
Danionio, abu Kauno gub , Panevėžio 
pav. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

A. Antanaviczia,
360 Front St., Shenectady, N. Y.

Pajieszkau Jono Kimonto, Juozapo 
Masiulio ir Jono Greicziaus. visi Kauno 
gub., llaeeiniu pav., Jurbarko parap. Jie 
patys ar kas kitas teiktis duoti žine ant 
adreso: K. C. Bertulis,

3428 V, St., So. Omaha, Nebr.

Pajieszkau savo tėvo. Jurgio Plioplio, 
isz kaimo Piiopliu, Pilviszkiu parap., 
Mar.iatnpolef oav.. Suvaiką gub..gyveno 
W.Va. Teiksis duoti žine ant adreso:

Jurgis Plioplis,
70 W. 25-th 8t„ Chicago, 111.

Jis 
aot

arba
Mokslas apie žemes tautas.

'Pagal Drą M. Haberlandtą.

vien atmintį.' Protavimo vietų užėmė žodžiai. 
Užduotes mokintinis, kad ir nieko nesupras
tų, turėjo išmokti ant atminties, mokintojas 
ne aiškino, bet vien parodė, kų reikia išmokti. 
Tas būdas mokinimo Lenkijoj užsilaikė, kol 
mokyklos buvo lenkų rankose: taigi iki
1867 m. Tikėjimiškos knįgos ir viso

kį raštai laikomi buvo už augščiausių išmin
tį, kurios nevalia kritikuoti. Iš svietiš
kų raštininkų daleisti buvo Quintilianus, 
Plato, Aristoteles; šituos laikė už neklaidin
gus kaip ir tikėjimiškus raštininkus. Y pač 
didelėj garbėj buvo mokėjimas vesti ginčus 
tuščiais žodžiais. Toks būdas mokinimo už
mušė mislį; todėl vidurinių amžių gadynės 
raštuose teip mažai galima mislies atrasti. 
Budas mokinimo vidurinių fimžių gadynėj ne 
tik negalėjo žmonių protiškai pakelti, bet la
biausiai stabdė protiškų pasikėlimų. Jeigu 
tokios mokyklos,kokios buvo po kunįgi jos pri
žiūra vidurinių amžiųgadynėjnenupuldė pro
tiškai visos Europos tautų, nepadarė iš žmonių 
idijotų, tai vien todėl, kad tokių beprotiškĮų 
mokyklų buvo mažai ir tas nedaug mokinti
nių lankė; daugumas žmonių,ant laimės, visai 
nesimokino, todėl neatsakančiai vedamos mo
kyklos neįstengė apsilpnyti jų proto: daugu
mas žmonių gyveno tamsybėse, bet mokyklos 
neįstengė jų proto pagadyti. Toks netikęs 
mokinimo būdas vienog viešpatavo ne vien vi
durinių amžių gadynėj, bet traukėsi ilgai ir 
naujų amžių gadynėj, o su tūloms neznai- 
mioniH permainoms.užsilaikė beveik iki musų 
laikų. Protestoniškuose krantuose, kaip an
tai Vokietijoj, Holaųdijoj, Skandinavijoj ir 
Šveicarijoj žmonės anksčiau išliuosavo mo
kyklas iš po dvasiškijos jungo, anksčiau jas 
pagerino, pritaikė prie reikalavimo proto, to
dėl protestoniškuose kraštuose šiųdien žmo- ' 
nės protiškai ir apšvietime stovi kur kas aug- f 
ščiau negu visuose katalikiškuose kraštuose. i 
Is katalikiškų kraštų vien Prancūzija seką j 
paskui protestoniškus, bet Prancuz^- 
joj įtekmė dvasiškijos ir jos valdžia ant mo
kyklų seniai jau nupuolė. Savo laike Italija 
stovėjo moksluose ant pirmutinio laipsnio 
terp Europos tautų, o šiųdien ji stovi greta 
su Maskolija,neseniai iš nuožmystės pastoju
sia civilizuota. Šiųdien tik Italijos randas 
pradėjo siaurinti valdžių visogalingos dvasiš
kijos ant mokyklų ir tas išduoda gerus vai
sius, kadangi žmonių apšvietimas iš pafengvo 
kyla.

Atiko* ant Kankititiniii.
Dom. Kasparka, Catlin, III..........

Buvo........
. Sykiu....!

....50

.76.20 
876/70

Kalendoriai ant1003 m.
Dabar yra gaunami “Lietuvos“ redak

cijoj po 15c.

Reikalinga* klerkai prie “Lietu
vos ofHso. Turi gerai mokėti lenkiszkal 
ir lietuviszkai kalbeli ir abiejose kalbose 
gerai, grynai raazy t i ir gerai rokundas 
vesti: teipgi nors aaiek tiek lur mokėti 
ir angliszkos kalbos. Darbas ant visa
dos, algs gera.

Lekcijos angliszkos Ulbos per laiszkns.
Vakarine inokNlaine.

8. Malevikii,
05 Broadmy, Brooklyn, N. Y.

i—iriL,11“v anos ant 
BfrFS&gj KALĖDŲ

Auksinis žiedą už 2’1 dy- 
nai.Tik iki nauju metu 

Kas pas mane pirkt koki nors daikte 
vertes 21 Oo gaus viryz minėta žiedą dova
nu. Auksine pluktu* turinti viduryje 
atramenta, vertes 81 50, asz parduosiu 
už 81.00 Ir duosiu žiedą dovanu. 8 tuzi
nus gražiu gromatoms popieru, 12gatun- 
ku už 81.00 ir žiedas dovanu.— Knyga 
••GyvenimatSzventuju" 6 dalys drūtai 
apdaryta, pirksi už 84.73, ir gausi auksi
ne plunksna ir žiedą davanu. 85.00 už 
drukuojama masrinukc ir auksine 
plunksna dovanu. Btainele gimimo 
Kristaus, kaip altorėlis ui 81.00 ir žiedas 
dovanu. Adresuok:

Geo. Baronas, 
1210 Binham St., Pittsburg, Pa.

Pabaigoj vidurinių amžių gadynės terp 
gyventojų vakarinės Europos apsireiškė di
desnis troškimas mokslo net tokio, kokį galė
jo suteikti tų laikų moksliškos įtaisos, bet 
buvo daug priežasčių stabdančių žmonių geis
mus. Viena iš svarbiausių priežasčių, stab
dančių besiplatinimą mokslų, buvo brangu
mas knįgų. Todėl profesoriai, noroms neno
rams, turėjo griebtiesi skaitymo lekcijų iš at
minties, kaip tai darė gališki druidai ir airiš
ki sudžios prieš atsiradimų universitetų. Stu
dentai užrašydavo svarbesnius profesorių 
patėmyjimus, ant kiek tų galėjo padaryti; 
visko užrašyti nieks neįstengė, kadangi dar 
tuose laikuose nepažinojo stenografijos arba 
suskubinto rašymo budo. Tik didžturčiai 
galėjo turėti knįgas ir jos teip buvo brangi
namos, kaip dabar deimantinės graznos; tu
rinti knįgas savo testamentuose minėdavo, 
kam kokių užrašo, kaip dabar žemės' sa
vininkai daro su jiems prigulinčiais žemės 
plotais, kuriuos pas regentų užrašo vaikams 
arba giminėms. Viešuose knįgynuose dides
nės knįgos buvo prirakintos prie stalų. Tū
lose bažnyčiose sėdynėse maldaknįgės' buvo 
padėtos į>o dratiniais tinklais, kad besimel 
džiauti jų negalėtų pavogti kaipo didžiausios 
brangenybės.

Tūli zokonai net įstatais zokonų ragina
mi buvo perrašinėti klioštorių rankraščius. 
Vieta, kur tuom užsiiminėjo perrašytojai, bu
vo laikoma už šventų, teip kaip ir bažnyčios 
ruimai. Pradedami darbų,perrašinėtojai kal
bėjo speciališkų maldų, prašydami Dievo pa
laiminimo,atliekant teip svarbų darbų, iš ku
rio galės naudotiesi ateinančios gentkartės. 
Perrašinėjimas knįgos buvo laikomas už dar
bų lygų maldai. Tikėjo net, kad kiekviena 
perrašyta litera naikina vienų nuodėmę.

Prie Paryžiaus universiteto laikomi bu
vo du perrašytojai, kurie rūpino studentams 
reikalingus raštus.

Budas mokinimo universitetuose, ir viso- i 
se vidurinių amžių mokyklose, buvo netikęs. 
Buvo uždrausta vartoti prigimtų kalbų ne 
vien ant lekcijų universitete, bet ir žemesnė
se mokyklose. Tik pradinėse mokyklose,pa
skirtose beturčiams, vaikai galėjo kalbėti pri
gimtoj kalboj. Kolegijose arba vidutinėse 
mokyklose profesoriai,net susitikę ant ulyčios 
su mokintiniais, kalbėjo su jais vien lotyniš
kai, nors tankiai ta lotyniška kalba buvo su
darkyta. tokia, kokių vartojo ir vartoja da
bar katalikiškose bažnyčiose. Iki pabaigai 
XVI amžiaus net gramatika prigimtos mokin
tinių kalbos išguldoma buvo lotyniškoj kal
boj. Vilniaus universitete dar pradžioj 19 
amžiaus, net iki uždarymui, daugumas lek
cijų buvo skaitomų lotyniškoj kalboj.

Pradedantiems mokintiesi literų, kas va
karų užduodavo išmokti po du lotynišku žo
džiu, kurių prasmę ir prigimtoj kalboj vaikas 
ne visada galėjo suprasti; subatoj jie turėjo 
iš atminties, kaip mašina, atkalbėti visus per 
sanvaitę jiems užduotus lotyniškus žodžius.

Pradinėse mokyklose, prie mokinimosi 
rokundų nevartojo skaitlių, bet vien ženklus 
reiškiančius pinįgus, kuriuos dėstė į krūvas. 
Skaitlius ženklino lotyniškoms literoms, taigi 
vartojo lotyniškus skaitlius; arabiški skaitliai 
likosi priimti tik XV šimtmetyj, bet permai
nos mokyklose įsivedė labai iš pa lengvo: ku
nįgai, kurių pnžiuroj buvo mokyklos, ne
mėgsta permainų, jie visur gina senovę, nors 
ji butų netikusi, kadangi visokios naujienos 
visgi reikalauja daugiaus mislies ir darbo, o 
to kunįgai nemėgo, todėl ir gynė senų papro
tį. Dar pa baigoj 18 amžiaus prie mokinimo 
rokundų ženklai pinįgų buvo vartojami mo
kyklose drauge su skaitliais. Tikėjimas, bru
kamas prie kiekvieno mokslo, stabdė mokini
mų mokyklose. Augstesnėse mokyklose tikę 
jimas nedaleido įvesti nė jokių pagerinimų, 
draudė tirinėti ir protauti. Žemesnėse mo
kyklose mokintojai daugiau laiko turėjo ap
versti ant naudos tikėjimo negu ant mokini
mo, jie turėjo atlikti ir kunįgų darbų: tu
rėjo mokinti tikėjimo, prirengti .mokintinius 
prie išpažinties, vadžioti juos ant mišių.

Mokintojai su mokintiniais elgėsi kuo 
žiauriausiai. Instrukcijose krikščioniškoms 
mokykloms, išduotose 1708 m., prisakyta mo
kintojams vartoti kuo tankiausiai rykštę ant 
įvarymo doras ir prato, rykštė garbinama kai
po dovana Dvasios Šventos. Lenkijoj ir Lie
tuvoj rykštė kaipo įvarytoja proto į galvų už
silaikė ilgiau negu civilizuotesniuose vakari
nės Europos kraštuose. Net po uždraudimui 
lietuviškos spaudos išduotame-Tflžėj lietuviš
kame „Lamentoriuje”, pabaigoj pridėtas pa
garbinimas rykštės, kaipo dovanos Dvasios 
Šventus ir prisakymas jų vartoti kuo tankiau
siai. Rykštė vienog, kaip jau pirmiau,persi
tikrino labiau protaujanti pedagogai vakari
nės Europos, neįvaro nė proto nė doros, todėl 
ten jų seniau išmetė iš mokyklų. Paėmus ir 
Lenkijoj garbė išmetimo rykštės kaipo peda
gogiško įnagio patenka maskoliams. Rykšte 
vartojama buvo ant įvarymo proto visiems be 
skirtumo vaikams: nuo jų nef>aliuo8uodavo nė 
karaliaus vaikų; net karaliaus dukterys už 
vaikiškus "nusidėjimus būdavo plakamos jų 
mokintojų. Prancūzijos karaliai iš savo ki- 
šen i a ūš paskirdavo pinįgus mokintojams ant 
nusipirkimo rykščių, o bardavo mokintojus, 
jeigu jie neskaudžiai plakdavo karaliaus vai
kus. Ištikro, galima sakuti, kad vidurinių 
amžių gadynėj lankanti mokyklas vaikai gau
davo mokykloj daugiau rykščių negu mokslo, 
o jau apie fiziškų lavinimų vaikų, apie sudru- 
tinimų jų — vidurinių amžių gadynėj ne tik 
nieks nesirūpino, bet viskas, kas galėtų fiziš
kai mokintinius sudrutinti, buvo uždrausta. 
Ant pakėlimo doros v ienai tini s įnagis buvo 
rykštė, bet ji, suprantama, doros įkvėpti 
negali, įkvepia vien baimę. Apleidęs moky
klų; pasiliuosavęs nuo rykštės, atsiran
da jau be jokių doriškų įkvėptojų ir elgiasi 
visai nedorai. Ir protiškas lavinimas buvo 
pastatytas ant visai klaidaus pamato. Vidu
rinių amžių mokyklos proto nelavino, bet

Mockeviczii,
83 EDdlCOtt St., BOSTOI, I1SS.

PraneizuBoatono ir aplinkiniu mieste
liu lietuviams, kad asz perkėliau savo 
Offiaa isz So. Boatono in Bostoną po 
No. 83 Endicott S L ir czia parduodu 
laivakortes ant geriausią laivų, siuneziu 
pinigus in visas dalis svieto, parduodu 
geležinkeliu tlkietus ir tt. Broliai lie
tuviai pamesk ite žydams tarnavę, o atei
kite pas savo broli, lietuvi.

Turtingas biznierius.
P. Erunciszkus Moti turi dideli 

depaitimentini sztora Seaton, 
Tex. Jie yra vienu isz seniausiu 
biznierių toje vietoje, ka apie n e- 
ka daugiau nemialyja kaip vien 
apie savo bizni ir ant jo visa >-avo 
laika sun udoja. Per tūla laika 
eme j<m skaudėti kryžių (nugar
kauli), ka buvo priverstas siekti 
daktaru rodos. Bet jo liga neei- 
mažico; mėgino visokiu patentuo
tu gyduolių, bet' skaudėjimas vis 
d dinoei. “Tada”, raszo jis “pra- 
Jėjau gerti Tr.nerio Kartuji Vyną 
ir po išgėrimui 6 bonku skaude- 
j'mas isznyko ir vėl galiu dirbti 
prie 8ivo biznio. Dabar jau esu 
viaiszkai sveiku ir galiu visiems 
ligoniams Trinario Kart ji Vyną 
pas ulyti". Trinerio Kartusis Vy
nas veikia staeziai ant pilvo ir ner
vu. sutvirtna visa kuna, gydo vi
sokias pilvo, kepenų ir inkstu li
gas, sugražina ve'dui cera ir, žo
džiu sakant, užlaiko žmonis prie 
geros sveikatos. Ant pardavimo vi 
soae aptiekose ir pas pati fabri- 
kanta, Juozapa Trineri, 799 So. 
Ashland avė., Ch:cago, III.

Lavinimas vaiku naujose gadynėse.
Nupuolimų apšvietimo vidurinių amžių 

gadynėj pagimdė atsakančios priežastys: 
griuvus augščiau civilizacijoj pasikėlusiai po 
įtekme grekiškos civilizacijos Rymo viešpa
tystei, jiafiiliuosavo tūlos prijungtos privers
tinai prie Rymo tautos, mažai perėmusios ci
vilizacijos vaisių; įsiveržė iš Azjijos visai 
necivilizuotos tautos, kurios, laikui bė
gant, apvaldė ir Rymo civilizuotas provinci
jas, atsiliepė labiausiai ant nupuolimo moks
lų ir civilizacijoj Europoj. Išsiviešpatavai
sios dvasiškija ir biurokratija, remiančios vie
na kitų, ant galo apvaldė ne tik liuosų lavini
mų, bet net žmonių mislis. Tautos, papratu
sios gyventi po globa savo valdžių, pačios ne-- 
turėjo tiek energijos, kiek reikėjo ant pasi
priešinimo išnaudojimui naujų ponų; energi
jų išdirba laisvė, o jos ir pirma žmonės ne
daug turėjo; todėl Europos tautos neįstengė 
savistoviai tvirtai susiorganizuoti, o . per tai , 
negalėjo sutverti nė geresnių mokyklų 
vietoj netinkančių senų, Kadangi, dėl sto
kos energijos tautų, visur įgavo neaprube- 
žiuotų valdžių dvasiškija, tai ji iš visko, iš 
bažnyčių ir mokyklų, stengėsi padaryti vien 
padėtojas prie atsiekime savo mierių. Nė vie
na luomą, sykį įgavusi didesnę galybę, iš ge- 
geros valios neišsižada privilegijų, kokias 
prietinkamųaplinkybių įgavo; privilegijas tas 
tik per ilgų kovų kitos luomos gali sumažinti. 
Todėl vidurinių amžių gadynėj kunįgija, įga
vusi didelę įtekmę ant valdžių, paėmė į savo 
rankas visų lavinimo sistemų: kunįgija biivo 
lirižiurėtoja ir dabotoja lavinimo. Mokyklos, 
kurios buvo kur nors parengtos — buvo kle- 
rikališkos; tokios buvo net tos, kuriose moki
no svietiški mokintojai, kadangi jie buvo 
atiduoti ant dvasiškijos malonės. Popiežiai 
net mokinimų gramatikos mokyklose Iaik£ už 
didelį nusidėjimų prieš Dievų, už mirtinų nuo
dėmę. Per visų vidurinių amžių laikų netru1 
ko noro mokintiesi, tik mokinimas _buvo ne
atsakančiai vedamas: augštesnėse mokyklose, 
kaip antai universitetuose ir akademijose už
kirstas buvo kelias laisvam mislyjimui ir tiri- 
nėjimams, o pradinėse mokyklose mokinimas 
buvo po valdžia ir niekuom neaprubežiuota 
dvasiškijos prižiūra. Mokino visko ant at
minties, iš mokintinių stengėsi padaryti pa
klusnius, bet ne mislijančius žmones, todėl 
mislyjimui palikta buvo kuo mažiausiai vie
tos. Kad toks mokinimo būdas buvo netikęs, 
tų suprato daugelis, bet nieks nedryeo atsi
liepti su nupeikimu, kadangi bijojo dvasiS- 
kijos piktumo, kuri galėjo ne vien pyktį, bet 
ir bausti ir tai be jokio pasigailėjimo drys- 
tančius peikti jos darbus, stabdyti kbkiu nors 
budu jos mierius. Holandiskas pedagogas 
Agricola, gyvenęs XV šimtmetyj, vadino tų 
laikų mokyklas pragaru, kurios daugiau pik
to negu gero atgabena. Agricolos mokinti
nis Erasmusmokyklas vadino mokinimo vieto
mis, kuriose galėjo išmokti vien garbinti vys
kupus ir popiežių. Tų patį kalbėjo apie mo
kyklas ir garsus Luther, uždėtojas liuteroniš- 
kos bažnyčios. Luther reikalavo pagerinimo 
mokyklų, jeigu žmonija nori pasikelti; reika
lavo. kad jos butų neprigulmingos nuo tikė- 
jimiškų pažiūrų keno nors, kad jos platintų 
mokslų, o nebūtų įnagiais jų prižiūrėtojų, 
kad jos nedraustų mislyti ir tirinėti. Luther 
reikalavo, kad butų rengiamos bibliotekos, 
bet tik su geroms knįgoms, Už svarbiausių 
raštų jis laįkė šventraštį. Pažiūros Erasmobu
vo platesnės, kadangi tas reikalavo, kad vie
toj tikėjimiškų mokslų, vietoj scholastįškoe 
theologijoB, kad mokyklose mokintų svetimų, 
kalbų, istorijos, geografijos, gamtos mokslų. ' 
Luther tvirtino, jog prie gero mokinimo budo 
į tris metus vaikas gali apturėti daugiau ži
nių, negu jų suteikdavo pirma buvę universi
tetai ir klioštoriai: girdi, pasitaikydavo, kad 
jauni vaikinai lankė universitetų ir per 20 
metų, o ant galų galo išmokdavo šiaip teip 
kalbėti lotyniškai, bet nemokėjo savo prigim-

(Toliaus bus.)
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VVestville, 111. 18Spaliupasimirė ežia 
32 metu Domininkas Ivoszka paeinantis 
isz Vilniaus gub.. Lydos pav., Kanevoa 
vol., kaimo Krivūles. Neturėjo ežia jo
kiu giminiu. Prigulėjo prie Susivieny- 
jimo Lietuv. Amer. ir prie Dr-tes Pane
les Szv. Nekalto Prasidėjimo, su kuriu 
pagelbalikoai palaidotas ant vietiniu ka- 
talikiszku kapiniu. Norinti placziau ži
noti apie velionio myri teiksitės-atsi
szaukti ant adseso:
Aleks Rūkas. Box277, Westville, III.

ATSISZAUK1MAS
TAURAGĖS PARAPI.TONUS, 
Raseinių pav., Kauno gub.

MIELI MANO PARAPIJONAI!
Pradėjome murinti nauja bažnyczia 

Tauragėje. Daug jau padarėme, bet dar 
ne mažai pasilieka nepadaryto dat-bo. Ki
ta meta norėtumėm murus užbaigti ir 
stogą dėti, nes murai be stogo ne tik ne- 
džiusta, bet dar priteaukia tiek drėgnu
mo. kurs per ilgus metus nesiduos isz- 
džiovinti. Ant užbaigimo szio Dievna- 
mio reikalaujame dar 6000 rubliu. Mes 
vietiniai parapijonai kad ir kažin kaip 
rūpinsimės,tai visgi neįstengsime tokios 
dideles pinign sumos sudėti. Todėl krei- 
piamesi prie Jusu. musu brangus broliai 
ir seserys, Amerikoje gyvenaneziu,mels
dami jusu pagelbos mumstame sunkia
me darbe, bukite malonus prisidėti nors 
su keliais centais, o tie pagelbės užbaigi
mą musu brangios bažnytėlės. Daugu
mas isz Jusu gal kada sugryžszite savo te 
vynen, o.' kaip tad bus smagu ir links
ma ineiti in tuos Dievo namus ir pasi
melsti, ant kuriu pastatymo aukavote 
savo centus: ir mumis bus ne maža link
smybe susitikti su Jumis ir dž'augtis 

.drauge isz bendro triūso.
Jus kurie girdite szi musu atsiszauki- 

ma suminksztinkiti savo szirdis.ir paau
kaukite kiek kas iszsigalite ant užbaigi
mo stiu Dievo namu.

Aukas meldžiu priduoti Kazimierui 
Rudžiui, gyvenaneziam po No.53W17 th 
St., Chicagoje, kifęs suraszes aukautoju 
vardus ir pravardes pinigus gražiai mums 
prisius. To Jusu meldžia ir praszo.

Kunigas Kienieszius.
Klebonas Tauragės parap.

PIG1 AI ant pardavimo geras kam
pinis saliunas, vietoje lietuviu apgyven
toje, biznis jau nuo seniai iszdirbtas, ar
ti fabriku. Atsiszaukite pas:

J. Brundza ir J. Kantinaviczia, 
650 S. ('anai St., Chicago, III.

(19—12) Kerte 15-th Place.

PIGIAI ant pardavimo geras galiū
nas prie dideliu fabriku, Illinois 
Works, lietuviu apgyventoje i 
Biznis jau nuo seniai iszdirbtas. 
szaukite pas:

F. W. K ra ūse,
95 8S-sh St., S. Chicago, III .

i Steel 
vietoje.

Atli

Pigiai ant pardavimo geras taliunas 
vietoje lietuviu apgyventoje, viens blo
kas nuo lietuv. bažnyežios. Biznis ge
ras. Atsiszaukite pas

Mateusza Adom i na,
121 Canalport avė., Chicago, III.

(26-13)

Reikalauja 500 mainieriu, leberiu, 
teipgi prie farmu ir giriu darbo, mecha
niku, profesijonalistu, in miestus ir kai
mus. Teipgi reikalingi pirkėjai namu 
ir farmu ant Pietinio Pacifiko pakran- 
cziu lygiai in vakurinius ir sziaurinius 
Steitus. Ten pilna darbo, namai ir far- 
mos pigios. Auksine laime kiekvienam 
kurs nor pagerinti savo būvi. Asz turiu 
pigias szifkorcziu ir geležinkelio prekes, 
kiekvienas norintis kur nors keliauti at
siszaukite pas mane arba raižykite judė
dami už 2c. markia ant atsakymo.

J. LucaH. lietuviszkas agentas. 
118 5th Avė. Ruimas 1. Chicago, III.

Lietuviszka kirpimo 
mokslainė.

Asz mokinu kirpimo vyriszku ir mote- 
riszku drapanų pagal naujausias madas. 
Mano lietuviszka kirpimo mokslainė 
bus atidaryta nuo 28 d. gruodžio, 1902m. 
ponr. 1113 Bradford St., Pittsburg, Pa. 
Lietuviszkiejie kriaueziai norinti isz] 
mokti atsakanezio drapanų kirpimo, 
teiksis pas mane ateiti arba per laisz
kus atsiszaukti, o asz noriai kiekvienam 
patarnausiu suteikdamas atsakanti pa
mokinimą.

Prof. J. K. Shoaskey.
1113 Bradford St., Pittsburg, Pa.

AR REIKALAUJI?
Knygų,įAbrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromttoms Popieru, dru- 
kuejamu Maszinukiu! Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czis gali 
gauti visokias lietuviszkas ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o'gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes! Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in kraju! 
Raszyk, o gausi prekes.

Pinigai pasiusti per Lietuves redakci
ja greieziausiai suvaikszczioja, 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 tik reikalauji raszyk inde- 
damas už 2c. marke ir gausi atsakyma.

Adresuok.
A. OLSZEWSKI.

»24 713-rdSt. Chicaąroa III. 
Bab Sta. 60.

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.......................52|c
Nuo 500 iki 1000 rubli.u, rublis po.. .52įo
Virsz 1000 rubliu, rublis po.............. 52jc

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

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

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszka į “Lietu 

vos” redakciją, visada paraižyk ant 
laiszko savo varda į r adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre- 
Jf ao, visada paduok ir sena j i savo adresa. 
r Jeigu pato gerai raszyti nemoki, tai a-

dresa duok kitam,! geriau mokaneziam,
paraižyti

3) . Jeigu iizperki "Money Orderi“, 
tainelaikykiefjį pa save, bet priaiuik 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Paiitoi-

kite sau tik mažais balta koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘ Money Orderį” siuskie prastoje groma
to] e, registruoti jo ne reikia.

4). Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti į laiszka liuosas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu pale n g- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyma 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY, PA

■ 8. Dominaitis. 1436 Adams

So. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendrolis, 257 4-th 8t.

WORCESTER, MASS.
K. W. Blefai tik, 18 Union avė.

NEW YORK, N. Y.
Jonas Nujokas, 334 E. 55-th st.

NEVVARK. N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y.
Stanislowas Rinkewiczius. 73Grand st.
K. Balcziunas 64 6-th st.

ELIZABETH, N. J.
Jurg s Orini kailis, 75 Wall st.

SHENANDOAH. PA.
Andrius Mac zis, 133 S. Mainst.

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila, 677 Riversįje 8t.

WESTVILLE, ILL. ~~
V. 8. Kreivėnas,

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Mozei xa, 398 EI m st.

BALTIMORE. M D.
L. Gavvlis, 2018 N. VVashingtonst

PHILADELPHIA. PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.

14Lietuvos” Keli.-mianti agentai.
Jurgis Kazakewiczia,
Juozas Petrikis,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuris,
Frank Eismont.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
g-vli pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juosteipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

"Lietuvos Iszlbistuvb.

st,

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

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

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

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

- Grabnycsiu žvake. OražT pasaka..5c. 
Judosaius. Apraszymas kaip tūli lie

tuviai laike lentyneczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais^ir maskoliams 
iszdavinejo savo brolius ant suszau- 
dymo kitus isztremitnoStberijon...5c.

Kas isz ko gyvena. Iszleido 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; Politiszkoa 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas irtautikz 
kas klausimas įlenki joje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1............................ 25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
sze 8. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te 
Y ra apraszy tos i r pa vei kslais parody
tus visos dalys žmagaus kūno kaipjos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi ai raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkos ver
tes.........................................................30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogour kū
ne! Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 
turi gyvybe ir savo sveikme.......15c.

Nebepirmas. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo.................................. 5c.

“Ne Gadai” arba baisus sapnas... . .Jc. 
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo......................................................10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida).......... 25c.
Sugriautas Gyvenimas...........................5c.
Szunadvokatis.........................................15c.
Szvente 1-mosd. Gegužes menuo, 1902 

m. Iszleido Lietuviszkoji Social-De- 
mokratu Partija. Apraszymas nuo 
ko prasidėjo szventimas pirmos gegu
žes menuo dienos ir kaip ji buvo szven 
cziamadarbininku 1902 metuose....5c 

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

Žemiu Dulkei Apysaka paraszyta M. 
Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pasakų............ 50c.

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau 
dos. Preke................................... 31.50
Gražiais drūtais apdarais.............. 92 00

MlteTUVOS REDAKCIJOJ DAR YRA GAUNA- 
LOS IR 8EKAECZIOS KNYGOS:

H Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis...................................................10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių...........5c.
Vienakis.......................................................5c.
Bestiality of Russian Czardom...........5c.
Auszra 1884 metu............ .. ......... 6100.
Auszra 1885 metu............................. .31.00.
Kalendorius 1893 metu.......................15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... ,5c. 
Žirgas ir Vaikas.......................................30c.

Knygos sawos spaliuos.

Apra- 
..I5e. 
Apsa-

nea nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupranta; 
su 7 abroselial*. Naudtngtause knygele ant 
svieto duiilnojlmul isz ko darosi žsi 
bei, griausmai, lietus ir sniegu; kasyta 
debesiai ir ant ko jie laiko*!.................... 3Oc

ĮVritmetik*. Knisa iszslmoktnimulrokundu.
Preke...............................................................95c

HYGIENA. Dakuriszka knyga arba mokslu 
apte užlaikymą sveikatos, iss kurtos gaH be 
pagelbos daktaro iszslgydyti nuo daugybes 
ligų. Szita knygai* privalo rastis kiekvie
nuose namuos*, nei kas ją su atyda perskai
tys, pataikys apsisaugoti nuo tekstanczlu vi
sokiu ligų, pataikys užlaikytiozielybeje savo 
sveikata, pailginti savo amži ir mokė* užau 
ginti sveikais ir tvirtais savo valkeliu*.
Preke.................................................................U5c

kpte turtu iszdtrblma. Paruze Bebram; verte
8. M. Veikalu gvildenantis politlszkają eko
nomiją Kokiais keliai* issidlrbą tartai, 
kaip Jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugi jo* gyvenimo......................................85c

Ar vyskupu Valanezius (Valanczauskas) nebu
vo vilinga betuvyste*? Paraszyta kn. Demb- 
•kio. Inletsta kasztate Busivlenyjlmo Liet. 
Itoisv. Aut, !7 poslapiai...................... 15c.

Biologija arba Mokslu apte Gyva* Daikto*
Pagal prof. Nusbaumą. Sutaisė Szernu. Chi- 
oago, IU. 1901. Puslapiu 147.Mokslu kokia būda 
rudose gyvi sutvėrimui ant musu žemes, kaip 
Jie vystosi pradėjus nuo maža vabalėliu Ka 
daejoiki panksacsiiAvierla te paties žmogaus, 
ha paralksiels..................................................4Oe.

Baudžiava Lietuvoje. Paruzė žmogus, Iszleido
T. M. D. Yra tai baudžiavo* istorija kokiu ba
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atstliepe ant lietn- 
viu^kaip ilgai ton tvėrė kada te kaip topo g- 

Dvynlal Vagiu. Parasze knn. Dembėki*. Isz 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveik liu te paveikslėliu Losdroo- 
no grupo*. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo materiszkė*. Ji nurodo priebutis delei 
kurių moteriszke tapo žemesne ai vyrlszki te 
paduoda rodykle* ant jo* pakėlimo..USc

Oeocraftja artas Sem*s * praszymas. Pagal G*i- 
k>«, Ealkovski Ir kitu*, šutote* Suma*. Yra 
tai naadluKiausla tas ritu tulysaslol tesėju 
siu itetavtszka knyga. Atšakiai ir sapra* 
tomai apraszo visa musu i*m«. Jo* pavidale 
Aldam* te platuma. Jo* kalnus, ju vardus 
aufsztl, valka*us meianozius lt*savęs ugnį: 
ji kokiu tom* sluoksnį* susideda, kur te 
kiek joje yra anglių, geterie*. aukso, dras 
ko* ir kitu gcrvbiu; kiek mariu, ažeru. opiu, 
įu vardai, plotis, gv'La; koki kuriuo** van 
deny*: suras, r rask'., saldas. *r kartas, ko-

te*, karalyste*, kualgaiksstystes, r«*pu>>'* 
ko* ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ja: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocsial, už
siėmimai. pramones. Iszdlrbial ir tiesos; ko
ki miestai, sa kiek gyventoju, fabriką, pra 
moniu: kur koki orai: szalczlal ar kars* 
c'iat. lietu* ar giedro*; trr koki ilgi* dieno* 
te naktį**: kur visada yra lygi diena ir nak- 
l te kur saule per kalėta dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x« toliu 
480 puslapiu, ant gero* standžios popiero* 
spaudini*, su 71 pa valu sieliai*, uiap^u^vru^ 

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis lltaromis atspausti para 
•opi ant nukaro* ir srooo Preke... St! 50 

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztucmlų 
sekanezių gražių pasakaiesiu: Atsisveikink- 
mas; — vagis;—Kas Kalto*; —Gatvė* val
kai; — Pa pa rėžio Žiedas: — Mtezko bargas,- 
— Signalas; — Keleivis.......................... 15c

(stori]* duarienytu Wal*UJu Bzlaurln:-. /.men
kos. Apraszc kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki czis tada žmones gyweno, koki 
žmones pirm tau ai. v isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika. Kokio* kare* buwo, už ka 
karewo irkokiuo*? n»tuo*e; kiek prezidenSu 
buwo. koki Ir klek kuris gero padare ežiai 
žemei. O ant pat galo taip'naši Konstitucija 
Suvienytu '.Valstijų, kurt yra reikalingiausia 
dalyku perskaityti ktekwien*m žmogui 
anoje Amerikosžemeje Ay*en*ncvlam.idant 
s apmatu koke* JI* oria tiesas 
yra urale d*—“ '-------- "
SM. Preke. •1.00 

___ ________ ................... •! J»« 
Istorija Chicago* Ltetuviu, Ju p***ą;IJu teka. 

Kraaozluno provasa laikrasscMu “Ltetava” 
buvusi balandžio meaMyje,18Wm. 686 puslapiu 
didelo formato, alsakaas drako. Fotogr<ij** 
yra abteja pasta advokatą, kn. Knucziaao, 
■'U*tuvo*“l*ztei*tojo. redaktoriaus te paveik
slai Chicago* S.Jurglo Uetaviszkos baioyosio* 

Popieru* apdarai* ........ ____________6^.00
Audimo kietai* apdarai*, su kala lai* 

titulais..,........... ;.................  fe bo

ginami augmenys! Pagal Lunkavicziu, šutote* 
Szernas, Chicago IU. 1901 m. Puslapiu 73. 
Bo pavolkstelel*.............................................. SOo

Atrasiu Bkerdyne.Aprasao ana baisa atsitikima 
kad* 1893 m. maskoliai užpuolė ant baitiy- 
ezlo* miestelyj* Kražių, musse, szaude ir pjo- 
w* nekaltus žmonis, i*zgriow« altorius Ir už- 
pecas'jjo bainycsia. AissklauslsU apraszo 
to svita atsitikima.............................. 15c

L,i«tuwl«zk*» Lementortut *u "otart* 1*. k •ta
kumai* ir mistranturu......................... iSc

Mokslas apie Žemą ir kitu* svietu*, jubu.yir 
pabaiga. A pruszo ka* yra žeme, iss ko Ji su
sideda, *nt ko laikosi ir kaip sukasi; ks* 
yra saule, žvulgėdes.menjill*'. kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; ka* yra plian o*, korne
to* ir kito* retai matomo* žvaigėde*. Su SO 
astronomltzku abrozeliu, turinti 996 pusią 
plu*. Yra tai vienatine knyga, i** kurto* 
tikrai žmogus gali apsiszviestl...... 75c

Drūtuose, gražiuos* apdaruose........... •t.OO
ža.*ip Maskolių persekioja Lietuva. Pagal L'op- 

pr***ion rusaean Lltbuanfo supte*** kun. V. 
Dembski*.................................................. (Oc

Kaip gsriauaiai laidoti numirėli! Pieaziny* Dro 
L. Wehlam. Iss anglį*ūko iazgulde kun V. 

ItemiMki*...................................................15c
Kaip gyvena Augmenys! Yra tai mokslias-

Z* *u,Ju audejlm*. atmalc**, gyvi Ir pletcjlm**! 
nuo pat tn*nkl**«lu pavidalu Iki didžiausiu 
Ir tobuliausia. Su 30 paveikslėliu., 199 pusla
piai ........................  ...t.........  35c

pagal leukiszkus istorikus Žemkalnis, 
teista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes".

raszyt* lenku politika kaip jie paaielge tu 
.ietuvo* kualgaiktzniiait: Keittuoun. Vy- 
autu te kitai*. lu aslos knygeles tkajtyto- 

atšakiai tuprat. ar lenku prielslytte yra 
mums naudinga ar bledinga.....................13c

Lietuviu prateviai Mažojoj* Asijuje noo tenora 
iki Jie pateko p>valdais -virau Paratze L>* 
turo* Mylėtojas. Kn.ga lurlcrs puslapiu* 
ir 4 didele* macas, parodancaias vieta*, kur 
tenoreJe gyveno lietuviu prateviai Ap'asao 
Meluvlu padėjimą dar 80U metu priešą Kris- 
------------- .SOcAus gimimą. _____

tflndsugis Lietuvos Karalius. Istorteika* pa
veikslas penkiuose aktuoae. Lenkiszkai pa
ra sz- Julius Slovacki, lietuvi szkai verte 
Vincu Kapsas (Dras -Kudirkai. Knygele 
paskirt* ypatingai teatro mylėtojam*. UlJc 

Ntenjausl* Lletuwlszka* Sapolnyka*. surinktu 
te suredlt. Isz dangei ssvetimtautiazku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisukai 
Egiptissk* sapolnyka,—su 110 alszkiu abre 
želiu.— su apraszymu planeta Ir pulapcziu 
kokiu senove* žmones vartojo faapejimni 
ateites.—Geriausei Iszguldo visokiu* 
sapnu*..................     .50*-
A_pdaryta*...........................  O5c

OUtypa. apysaka Iss laiko terp**wi*iko* kares 
ladijonu Amerikos................................U5c

Kalki istorija epe Kantria Alane.kuri per B me
rus vaikszcuodama po svietą, daagy b* 
'toda ir vargu kaatrel lukaatejo...SOc

Pamokslai Inmlntles Ir Teisybe* IszguidiueU
Galvocztu visu amžių. C šia yra patllpf 198 
gražiu.Juokingu Ir (szmlnlinga pasakateziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamoki 
nanczlu skaitiniu tegul nusipurk* sziąknin- 
gele. o gardžiai puljuok*. žmonėse turas ką 
papasakoti ir ant kiekvtenc užklausimo mo 
kės duoti iszmintings atsakymą............5Oc

Rankvedis aromatų raszrmnl. Pamokinanti 
knygelė kaip raszyti gromatu visokiumo- rai- 
kaluore į visokių luomų žmonį*: į gimine* 
draugu*, peekėjus, ponus, kunigu*, urėdnin- 
kus. Ir į patį carą. Teipgi meilingi laiszkai 
Jaunikalczių į merginu ir merginų Į Jauni 
Kaleziu* reikale susipažinimo te apsive
rtimo........................................................ 4Oc

Robinsonas Kražius, morallszka te žlngedl apy 
saka, puzvesta jaunumeuei.................U5c

Žmogus NepuuszKl*. Verte Iss szvndlszko Ji* 
ris Grasi apysakėlė: kaip turtingo preksk. 
sūnūs apaiveds su varginga mergina ir lai

1O<

Silpni ir serganti vyrai
mua ..Electriszka Gcrculru ” Yra tai gcrI.UM 
Ir pigiauM gydykla. »u kuria galim* gydyti* ne

ČbicsHfo, III.

Vienatinę Lietuvbtzka Aptieka 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvio atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekus Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ^p- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czis galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalr.it ja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuviszkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru grotna- 
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visą gali
ma atlikti liėtuvišzkcje kalboje.

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

bažnyczios Apveizdos Dievo parapijos.

:.PBradchulis
Attcraey ind Coonselor at Lai.

Chunber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Oorner LaSalle A Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvvys adveokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provras kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminsliszkas visuose suduoto.
Res. 168 W. 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 484.

F. ŽUK4USK1S,
atidarė

Pirmos Kliasos Snliuna.
Kur užlaiko geriausiu gėry mus, na

minius ir importuotus cigarus. Free 
Lunch kasdien yra ant stalo. Paranki 
vieta kiekvienam užeiti. Visus aplinki
nius Ir pažystamus kvieczia atsilankyti.

F. ŽUKAUSKAS,
652 Milvaukee avė., Chicago, III.

PONE ONA MILLER, 
(Po vyrui Jankauskiene) 

Pirma Lietovisih Ainszerka 
CHICAGOJE.

Baigusi mokslą Europoje ir Ameriko
je, turinti daug metu praktikos, atlieka 
sunkiausius palams pasekmingiausiai ir 
be daktaru pagelbos. Godotinos mote
ris būdamos sunkiose prieszpalaginese 
dienose kreipkitės isz anks to Kad reika
le turėtume pagelba po rankai.

MBS ONA MILLER,
184 W. 18-thSt., Chicago, III, 

arti Apveizdos Dievo bažnyciios.

MACIQ7lf* MAC7IIUA Su j* s*h ra parodyti »>*<*<»* psratestes »*** P- J«u*o gyraeim* 
IvIRUlOfcnM lvinO£l!vn p muk*. Su )* galim* rodyt namie snt sienos ir visose sales* ta pa
rodytu sbronr Purinti nsgsl stsrgsrvt P'sks jos su 49 sbroishu *4 oo. Abroisbu* gal r gaut kokius ta* nori. 
JVf ociazitik* Žiūronas*, sbraishsi ir visa ė.Jsniso mota skaitliui* 70 sbrotsliu Psr jy tiurint isr 
rodo imocystos ar tarp tas, visn* nuo kito stsiskyrs, tasrrodo taip gyvi, jo prsk* *3.oo Su Žiūronu *r Maszi- 
n* duosim* Irstuvtszkar drukuotu* pamokinimu*, taip turi daryti. Dabar tada Ilgi vakarai, galit* linksmai laika 
pralota Norinti parsitraukti mastine ar liurona parasryk kokius abroralius nori. Abroius maszinsi ar butonui, 
gal gaut krak ta* nori; mssnnsi po ISc, o buranui po 10c. Pinigus siuskite tagistruotam latarka ar money ordai 

A 6REICZIUS BROS, 3321 Auburn Avė., CHICAGO, ILL

Linksma bus tavo namuose
Jeigu naslpteksi viena ii musu Ho» Meste 
aox. Yra tai dtvinss ir noiaveiss mvziks- 
liSkas ikstun kktas. doodant Isdaugiau 1 inks- 
mybė*. ne n g (imto dol. vkbti vasoonal 
Kiekvienas gali ant jo grajytl. mokslo nerei
kia, te mažas vaikas mokė* ant jograjyti. Pir
kę* Jį nusldy vysi ižglrde* Jo bals*. J i* grajyja 
sa virt 100 visokiu ine Indi J u. ka pamatysi i* 
drauge gauto dainų sumiki. Jis gali būti var
tojamas bažnyčioje, iškalose, giesmininku 
draugystėse te visur prie dainų te tokių. Jiuo 
vieno baliaus galim* surinkti visut jo kan
tus para* tildžius Jį vieton baliau* muziko*. Ji* 
grajija viau* senus Himnus, martus. vsleius, 
polkas, kadrilius, operų mellodljas ir vėliau
sias dainas. Galigrsjytl nuolatai ta pačia me- 
liodiia arba kas kart nauja. Gražioje skrynutė
je kasiuoju tik •<< OO. Prisiusk fe.00. o rai
ta užmokėsi kad* Jį atvež. Agentai ant Ju da- 
rodidelins pinigus. Prisiusk 9c, o gausi kata- 
lloga. Adresuok:

STANDARD MFG. C0„ 29 Beekman St., P. 0. Box 1179, Kev York. Dept. 9.

DOVANOS! DOVANOS!
FOTOGRAFIJOS.

J. P. RASHINSKAS, 
Lietuviszkas Fotografai.

3213 So. Morgan St., Chlcigo III. i blokas nuo lletaviszkos bunyczios.
Msno fotografiszka galerija intaisyta su naujausiais iszradimo apara

tais, kssztuojancziais 4700. Visa savo Darba ovakantcoju, o jki nege
rai pinigus sugražinu. Ant nuėmimo veseliu fotografijų turiu gražiausias 
dekoracijas ir prie tokiu fotografijų duodu puikias dovanas Jauniem jiem 
ir kitiem. Ateikite persitikrinti, o daugiau kitur neeisite.

Mano aptiekoje randasi GERIAUSI LIETUVISZKI DAKTARAI.
Gydo visokias slaptingas ir užsisenejusias ligas

P-RAS KAZIMJSRAS BUTKSVJCZIA 
specijalislas moterų i. vaiku ligų. Priima ligonius kasdien nuo 3. iki 6. valandai 
po pietų. Pas mane gausite: Tikras Palangos Trejas devyneies. Auszros Bromo 
Balsama. gydanti kosulį, siutęs ir plaucsiu gedima. Ateikite ar raižykite lletuviaz- 
kai ant adreso: APTIEKA MAGISTRO FORMACIJOS

D. GIACZO,
4556 3. Ashland Avė. terp 45 ir 46-tos ui. Chicngo, I1L

( LIETUVIAI PAH KAVA! r-—.
j Jonui: kur begi Baltriau, palauk' ų

Baltrui: nėra laiko, begu in paeitą V**Į,Z
i ^^^^dHM^^^pasiųsti pinįgus dėl Damijonaiti! Co. 
j kad prisiusiu laikrodėlį ir armonilm.
, Jonai: palauk tai ir aix eilių draugė,
i J^kiu tegul prisius ir man Žiedą.
j Tai kaip mergužėlė! jtamatya Ui ir flRjT

’* »*zJu nė atsiginti nebegalei!u ;fcS22WįjyįC?Sl
1 pa® mui galite gauti didiiauiiamt
j I>asiskyrime visokiu Auksiniu ir Sidabriniu daiktų; in-^»j*3 
• liūneliams į vilui Amerikos miestui ir miestelius: urmo- į* 'į*_'TOy
Į nikus, skripku. kanklių. drukuojamas maszinukias ir t't.
t ty Kiek vienam prisiusime dykai mus nauja kata) togą su
■ 164 puslapiais, kas prisius savo adresą ir 5centinia marke dėl paeito kasztų.

DA1IJ0UIT1S & CO., 3111 S. Hilsted SI,. CHICAGO, ILL
< ^^Kiekvlenas pirtfrjas gausa gralis dovana.

O

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szaieziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti Ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
szvlesiausia ir didžiausi* Lietuviszka Sa
le de) milingu, veseliju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę lsx kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia

i nakvyne. Su guodone. ’/
Petran Malakia,

». CHICAGO.AR SLENKA PLAUKAI? 3321 Aubu’rn^ve-

AR NORI KAD ANT PLI-
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir prsszalinti Ii- Į 
gas, tegul kreipiasi prie Europeiszke 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro- 
<la tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irliy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per grotnalas adre. | 
suokite teip:

J. M. Brundza Co.
New Y’ork X Brooklyn, U. 8. A.

Daigiai kaip 
f 30 «ct»s isimcgiatas! 

Dr. RICHTERO ’ 
wisan ,wietil žinomu 

ANKER” (Inkarinis), 

PAIN EKPELLER,

ršereikinrizoket.icidoleriokoliMz-.K.vHi.

State Medical Dispensary
66 E. Vari Bureri Street

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Yyriszku Ligų.

Prakalba j jaunus vyrus.
Jeigu kągalima apgailestauti'tai tą. 

kurs vaikščioja diena po dienai žino
dama eĄs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad jo apsėjimai 
pasakoja jam gėdingą istorija jo grie- 

•kų.

Mes ms tome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikalaujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mea esame 
jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to 
kelio, žinai, bet kada dasieksi galą, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančius 
vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite 
ant tamsios ateities, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojaus j ieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl 
gioilrel tau šviesti, nors dabar esi po j 
tamsiu debesiu slėgiamas.

Atminkit jog svietu mažai apstoja ; 
apie maigais, ir nusilpnėjusias ypa- į 
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mąg-; 
netiškų vyrų, per kurių nervas ma
žiausias dasilytėjimas perbėga su e- 
neygija ir gyvu jausmu. Jieškok vis
ko ką tik gamta ir amatas padarė ga
limu ir naudokis iš kiekvienos links
mumo progos.

Jei reikalauji pagelbos, mes esame 

ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir jas gydyti. Mes 
norėtume su Tamista asabiškai pasi- į 
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, tai ra-

šyk. Tavo gromatos bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rašei ir ką rašei. 
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy
bę apie savą, apie savo būdą, o mes 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršt!.

Ligos pilnai išgydytos tuojaus iš mislies 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbėjimas į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais spsunkinimais! Ar užgavo tavą 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai! Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis! Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo, bet 
su sunkumu! Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus! 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose! Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim! Ar juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo! Ar esi toks tvirtas, 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.

Specijaiiškas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

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

nervi&ko, urinariško ar lytiiko silpnu
mo ar suerzinimo! Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu! Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolėiemiaulaip
snio! Ar erzinimai klapatina, negu- 
lingumaa kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo! Ar turi silpnus inkstui ir suju
dinančią pūslę! Ar turi tankų norą 
šlapintieji! Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu! Jeigu teip, tai ateik peršne- 
kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelba. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
speci jališkai vyriškų ligų ir jeigu pa
gelba ir išgydymu yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikatą.

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tika ir observacija yra didelė ir pa 
mokinanti. Mes turime platų ištyri- 
nėjimą.iy originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų irypattškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio smžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpnu nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius, iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgtmų, 
genito-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
dalis, netinkančias apsivedimui.

PiriTIA Rfidfl Dvkfli Draugiszkas pasiszn.ekejimas ar susiraszymas nieko
1 liuli IVuUtt I/JKOJ. nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

nurno, paojaus ir kaszto.
Ne atidek jieszk<wmo pagelbos laukdamas parankesnio laiko, nes liga 

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

State IVIedical Dispensary,
- ė ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui,
ItieHtnas per 66 E. Vari Bureti Street.

OffiiM valandos: nuo 10 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vaL po pietų. Nedėiiomt, nuo 10 iki 12 ryto tiktai.

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai: dziegorellu 
kokiu tik ant svieto randasi. Lenciugeliu 
auksiniu ir paauksuotu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu, szpilku, kompasu, 
kolcsiku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl grajinamu maszinu
kiu. Maszinukes dėl raazimo gromatu. 
M onu kniga ir visokis prietaisas dari m ui 
sztuku. Istoriszkos knigos kokios tik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknigiu: dideliu ir mažu ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gromaloms 
su pavineziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigtu prisiuskite 
už 5c. marke ir gausite katalioga. ku
riame rasite apraazima visudaigtu ir ju 
prekes. Pas mane ta vora i geresni kaip 
visur, Adresuokite teip:

JOS MATUTIS.
112 Grand St., Brooklyn, N. Y.

[Rheumdiizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 

I Strėnų Skaudėjimo Ir tt.
ir visokiu Rheumatisuku 

skaudėj imu.
u 85c. ir 50c. pas visus 

aptiekorius arba pus
L f. Al. Richter & Co., j 
k 215 Pearl Street. A

New York.

JEIGU 
OI H I R 

ISZ RODAI 
TEIP

TAI PAS.
KLT ISZ 

RDYSI 
TEIP

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK10.

313 S. Morgan St., CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra szifkoreziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles , 
amerikonisskos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali j 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori į ligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Williamson.

Dr. M. Kassakovski, 3319 8. Halsted st. 
Telepbone Yards: 709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikiaideti marke uždu centu.

Telefonas Yards 709.

Lietuvviszka'Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoms tautiszkoms ir baž

nytinėms Draugystėms tszdirba:-1 
Kartinas, Amerikoaiszkas^ 
Weliawas, Szarpas, Juos-1 
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku

D-ras A. M. Baeevicze,
Perti kele isz Chicagoe 
in Scranton, Pa, po ur,

421 Penu, m., Scranton, Pl
Gydo vlaokiat ilgas be skyriaus ir risk* atlai

ko tvirtoj* paslaptyje. Už? lai lietuviai, kert* 
Ūktai reiksią*!* daktartesko* pagelbos. torai 
■r*ipia*i pa* tavo tautos daktare, su kanaom 
savo prigimtoje kalboj* gali susineketi ir galu 
visa rodą.

Ltetavial. norlati*JI* ta*U .pagelba per gvo- 
mata*. tos kita mieste, togai piliai apraišo savo

Kas isz amerikleeziu nori gauti

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

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

Vincas Martinaitis,
(130 Drigga Avė., Brooklyn, N,Y.

Užlaiko krautuve vyno, degtines, a- 
laus ir kvepeneziu Uolios cigaru, taipgi 
pooltable. Linksma vieta, mnzika gra- 
jyja diena ir nakti. Visus kvieesia at
silankyti ir to viso pamatyti.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 S. Hatoted St.

Už tuziną gražiausiu ant svieto groma- 
toms popieru. su gražioms kvietkoms, 
pavinezevonems ir kopertais. Tuzinas 
25c., 5 tuzinai už 31.00.

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

Gražus auksuoti atidaromi labrozeliai 
pavydalealtoreliu.su szventuju paveiks
lais, 1 už 25c., 5 už 31.00.

Adresuokite teip:
A. ŽvingliM & Co.

Box 234, Lawrence. Mass.

A. I Jeigu esate silpni ant kūne 
v M IV/AI ar lytlszku dalia, teip Jog ne 

salite dtebtte ar atllktle vyro prideryaoslu, Jete“ 
turite skaudejima nugaros sr krvžlaus, po kruti 
ne, sunkuma ant krutinę*, svalg'iina ir skaudejl 
m* galvos, drabejima kūno, sananu skaudėjimu, 
geltonas plemias, puvimą ar mna* gerklėj, puoli 
ma plauką. Jeigu negalite mtegotle. turit rėpęs 
ežius, baime, bjaurius sapnus, kraujo užnuodvjk 
m*. Jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga liga. 
Jeigu tszelna sėkla naktyj* arpo nuslszlapinlmui. 
tai tuojaus eikit arba raaayklt pa*

DR. B. M. RO8S, 
\ 175 Ko. CLsi-k Ktrcct 

M A KERTE MONROEST. 
■ 3* CHICAGO, ILL

Jo ofise kuris yra inrengtas

randasi kooaujausl instrumentai te *l<gctriszko* 
maszlnoasu kartu pagelba darant egzaminus ant 
syk atranda žmogaus Ilga ir Jo* pradžia. Teipgi 
orte egzaminavimo naudoj* X-ray matzlna varto 
lama dabar per profesorius vlsuu** didžiausiuos* 
Ugonboczinoae, su kuria galima mat,v t te per visa 
žmogaus kuna. Kiti daktarai netszgjde Jus dėlto 
kad neturi atsakanezio* praktiko* ir tam tikra 
instrumentu dėl atradimo Ilgo*. Daktaras R. M 
ROSS vartoja savo gyduole* iszrastss laike JO 
metu pasekmingo* jmktlko*. kurio* tukstan- 
eslam sugražino sveikata ant visados te padam 
Juo* linksmai* ir laimingai* žmonėmis RODĄ 
kožnam duoda DYKAI. Ofisas atidarytas kas- 
]len nuo9 iki 4. Panedeho, berado*. Pvtnyozio* 
ir 8ub*to* vakarais nuo 7 iki 8:lL NedeUoin nuo 
10 ryto iki 1 po pieta.

PLAUKAIS^ 
gyduoles, panaikins pleiskanas (bluzganas), su
laikys slinkimą, sutvirtins ju ssakni* te vietonflotma paD.las Fotografijas; už tuziną Ūkta, „„puolam .t*ogin, naujus, dlillūl lanktua

$2.00
bonka musu garsingos gyduoles ant iszmėginimo. 
ANIMATOR, 3306 Au būni A v, Chicago, IIL

Guodotmiems Kunigams tazdir" 
ba:-Kapas, Arnotai. Dalmati- 

Albak. Stalas ir srisns baž
nytinius parėdus. Visokį darba at
lieka artistiszkai in laika.

Norėdamos guo.lotinos Dr tęs. 
arba guodotini Kunigai, kad I usu 

tautetę, pavreskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. DiVision St, Chicago, III.

darbas butu prideraneziai atliktas 
lietu waitiai,

D-ras A.L.Graicznnas,
ipolHeksiJą, dusulį, trukumą167 W. 18-thSL, Chicajfo, III.

Gydo visokas ligas be'skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreso,

SERGANTIEMS
Gvarantoojama pilna tagydyma.

Pasekmlngiauslai gydau visokias paslėptas 
Ir pavirsslnes ligas, kaip antai ligas szirdies. 
plaucziu, inkstą, pilvo, galvos .kandejlmua, 
silpna atminti, dvasisika nu.llptma, lytiszkas 
silpnybes, szlelvuma. sutinimą, veži, blyksite 
pas moteris, kraujavime Ir tt.. nervu Haas, po
dagra. reumatlsma dusinimą, psralyžiu ir tt. 
Praasalinu gumba, gydau gimdymo ligą*, vi- 
Šoklus sutinimus etc. Nervlszkas ligas gydau 
su pagelba geriausiu etektrlszku prietaisu.

isuydau per keletą dienu, kraujo už- 
nuodyjimus, odos ligas, semens bėgimą, žaiz
das «erktej ir burnoj, nosyj. akyse ir ausyse, 
netekimą vyriikumo, lycziu nusilpnėjimą te tt. 
gydau kuopawkmingiaustai ir Bveran- luojta toline Isiiriym. ’ c»,?o. 
niBBkea ilgos yra meno seecie* 
įl sakUmtl. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo- 
dugnus iszegiamlnavimas ligonio te Jo iszgy- d Yyneų - tmi VYto mann w

DR. LANDĖS
Bzpltolials specialistas.

134 E. 244a si., kampas Lszlngton ava., 
NEW YORK.

Valandos: nno 9 ryto iki 8 vakare. Nedelloms 
nuo 8 ryto iki 4 po ptetu.

inažtlkejimo.
Ssneku viaokioea kalbose. Tartu -praktika 

Lsbanon Bsltoven Pont Oradnate Vndverslty UotonittoL n>TtoVtawima Mmib.i«i..l..

Deimanto Elektrikos Kryžius
Jis teipstl vadinamas Wol- —■------------------------------------

to Kryžiumi, itrastas Austrijo
je priež keletą metų ir tuojaus 
tapo vartojamas Prūsuose. 
Prancūzijoje, Skandinavijoje 
ir kitose Europos viešpatystė
se kaipo vaistas nuo reumatiz
mo ir kitokių ilgų.

Deimanto elektrižkas kry
žius gydo: reumatizmu, neii-

Prieš užsikabinimą Ir po užsi
kabinimai sykį ant dienos reik tą 
kryžių įmerkti į vaaaroėiltį setą 
ant poros minutė. Vaiku kryžius 
reikia merkti į silpnesnį actu.

Prekė iio kryžiaus 11.00. Siun
timo kaklus Suvienytos* Valstijose 
ir Kanadoj* nm patvs apmokame. 
Gvaraittuojame kad lis kryžius vra 
lepesniu vaistu už elektriku* Jir- 
za. kurs nuo 10-SO sykių yfs bran
gesnis. Geresnio vaisto ūš 11 kry
žių nėra, todėl Jis privalo rastis 
kiekvienuose namuose, pas kiek
viena žmogų, sveika ar ligotą.

Prlsiųsk tl.00 per erprr-a ai 
paėto Money Orderi, arba regi*

oroto. nuomirinį. užkrėtimą 
kraujo, nežlebčiojimą stok ą 
apetito irvidunų skaudėjimus. Bbflf

lengvumą pajaučia po kr. <
kartais po i

nų. Szi krvžių privaloj n-^ioųi dieną ir n.ltį.n’oilki-
| nlo žnlurelio užsikabinps ant

kaklo teip. kad kryžius kerotų ’ s
su Iv K duobutės po krutinę at-

| Pt<u* mėlynėje puse į k uną. t
I kių * Jktrif»kiuI'ki-viin LpishuP°* *• Pene!— čia priaiunėtame Jumis toto ant r-n-

priaiųtl kuo-

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
306 MILMAUKEE AVĖ., Ctopt 27; CHICAGO, ILL

K AL 6 kryžius sausi už to <A 
Tukstsnčlus padėksvonių e»»-

Dykai pri- 
si risime 
kožnam ant 
pareikala
vimo muša 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame

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

Adresuokite teip:
Kelpsch S Co. U Centre St., Chloro, ūl.
 Buce, to Kelpsch, Norrlko <8 Co.

LIETUW1U DAKTARAS 4

M AR J A DOMIATT,
Kauno gub. Szaulin pavrleto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8toa Iki 12tos ryto.

TeleiotiM: CanaI 78. . 
Telefonu* galima isz kiekvrienos 

eptiekoe.

nereikalr.it
pavydalealtoreliu.su
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