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Metas X

Visiems skaitytojams 
linkime linksnio pra
leidimo Kalėdų Szven- 
tės.

Politiszkos žinios.

Amerika.
Pasekmes paskutinio an- 

glekasių sztraiko duodasi da
bar jausti visoj Amerikoj. 
Nors reikalaujanti anglių 
žmones moka neiszpasakytai 
brangiai: po 12 dol. už toną, 
bet negali gaut anglių ant 
apkurimo gyvenimų. Pertai 
platinasi visokios ligos, ypacz 
planczių uždegimai lerp ne
turtingesnių, negalinczių 
gauti anglių, todėl neturin- 
czių kuom apkurti gyvenimų. 

? Daugelyj miestų, kaip antai 
New Yorke, Bostone ir Phi- 
ladelphijoj.dėl stokos auglių, 
buvo jau maisztai. Gerai dar 
kad szalczių didelių nėra. 
Kasgi bus. užstojus dides
niems szalcziams? Kastynių 
savininkai tvirtina, kad jie 
negali parūpinti tiek anglių, 
kiek gyventojai reikalauja. 
Kaip stoka valgio pagimdė ne 
viename kraszte pasikėlimus 
gyventojų priesz randą nega
lintį jų neatbūtinų reikalų 
aprūpinti, tokį pasikėlimą ir 
didesnius maisztus gali pa
gimdyti ir stoka kuro. Val
gis ir kuras žmogui neatbūti
nai reikalingi, be to nieks ne
gali apsieiti ir rando pride- 
rystė pasirūpinti, kad to žmo
nėms netruktų. Žmonės mo
ka mokesezius, sudeda dide
lius pinigus ant užlaikymo 
rando ne todėl, kad urėdnin- 
kai imtų vien algas, bet kad 
randas rūpintųsi ir apie gy
ventojų reikalus, Tuom tar
pu nematyt iki sziol, kad ran
das labai suktų galvą, ką pa
daryti, kad žmonėms netruk
tų kbro.

Priesz rinkimus prezidentas 
įsikiszo į tarpą ant suskubi- 
nimo pasibaigimo anglekasių 
sztraiko, kadangi kitaip gal 
ne prezidento szalininkai bu
tų tapę iszrinktais. Preziden
tas paskyrė santaikos sūdą, 
tautos reprezentantai pasky
rė sūdo sąnariams po 15 dol. 
ant dienos, bet sūdąs iki sziol 
nieko nepadarė, dar nieko ne- 
isztyrė. Taigi ne vienam gal 
rodytiesi, kad sudžioms la
biau rupi, kad kuo ilgiausiai 
galėtų gauti po 15 dol. ant 
dienos, negu tikras sutaiky
mas darbdavių su darbinin
kais. Jis perkratinėja nesu
tikimus terp darbdavių ir 
darbininkų kaip nusidėjimus 
kriminalistų kriminaliszkuo- 
se suduose. Klausinėja liu
dininkų, advokatai liudinin
kams užduoda kryžiavus klau
symus. Kadangi liudininkų 
yra daug, jais gali būt visi 
darbininkai ir visi kietų an
glių apskriezių gyventojai, 
tai sūdąs teip vedamas, gali 
turėt darbo net ant kelių me
tų. Kitur santaikos sūdai 
visai kitaip yra vedami: sūdai 
iszklauso nurodymų nesutin- 
kanezių pusių, peržiūri su
teiktą abiejų pusių medegą ir 
iszduoda nusprendimą. Ame
rikoj gi daro teip, kad isz to 
ir sudžios ir advokatai turėtų 
naudą, o iszriszimas našu t i ki
mų mažiausiai kam rupi. Pa
skyrusiam sūdą prezidentui 
ir rodosi dabar nerupi, ką ir 
kada sūdąs nuspręs.

Pranesza, jog Kubos tautos 
reprezentantai užtvirtino terp 
Kubos ir Suvienytų Valstijų 
padarytą sutarimą muitų rei
kaluose ir, žinoma, laikrasz- 
cziai garbina Suvienytų Vals
tijų gerumą. Tame vie- 
nog nė jokio gerumo nėra. 
Sutarimo to neužtvirtino nė 

Suvienytų Valstijų kongre
sas, nė senatas; jie gali dar 
sutarime padaryti permainas 
arba jo visai neužtvirtinti. Ant 
galo jei ir užtvirtintų tą su
tarimą, tai ir tame ne jokios 
geradėjystės Kubai nebus. 
Ne kas kitas juk, tik Suvie
nytos Valstijos visokioms pa
sargoms teip sumažino Kubos 
patvaldystę, kad isztikro ji 
mažiau turi laisvės negu tūlos 
Anglijos kolionijos, o Angli
ja no tavorų isz savo kolioni- 
jų nė jokių muitų neima. 
Taigi Anglijos kolionijos yra 
geresnėse sanlygose negu a- 
merikonų neva iszliuosuota 
Kuba. Pagal Plattopasargą: 
Amerikos randas turi tiesą 
nedaleisti Kubai daryti auta 
rimų su kitoms vieszpatys- 
tems, jeigu tie sutarimai ba
tų neparankus Suvienytoms 
Valstijoms; taigi jos gali ne
daleisti nė sutarimų prekys
tes reikaluose, jeigu tie su
tarimai butų vodingi Suvie
nytoms Valstijoms. Taigi 
Kubos randas turi pripažinti 
Suvienytoms Valstijoms di
desnius paliuosavimus pre- 
kystoj negu prekystai kitų 
krasztų. Todėl ir jos, ar no
ri, ar nenori, turi padaryti 
atsakanezius paliuosavimus 
ir Kubos prekystai, kangi ki
taip kubiecziai smarkiai turė
tų pasiprieszinti savo geradė- 
jams, kaip priesz karę pasi- 
prieszino Iszpanijai.

Amerikos senatas priėmė 
bilių, pagal kurį muitai nuo 
tavorų atgabenamų nuo Fili
pinų salų į Suvienytas Vals
tijas liekasi numažinti iki25% 
nuo garsios Dingleyo tarifos. 
Filipinų salos vienog yra A- 
merikos valdyba, o nuo tavo
rų isz savo valdybų nė joks 
kitas krasztas, apart Ameri
kos, muitų neima, Amerikos 
politikieriai mat visame pri
silaiko kitokių principų negu 
kiti krasztai. Antai savo val
dybose prancūzai arba angli- 
jonai į mokyklas paskiria 
mokintojus arba isz cziabuvių 
arba prancūzus ir angli- 
jonus, bet gerai mokanezius 
cziabuvių kalbą. Ameriko
nai gi elgiasi ant Filipinų vi
sai kitaip: jie ežia sutraukė 
mokintojus isz Suvienytų 
Valstijij, mokanezius, teisy
bė, gerai angliszkai, bet ne- 
mokanezius nė žodžio nė isz- 
paniszkai, nė tagaliszkai, tai
gi negalinezius susikalbėti su 
mokintiniais. Teip juk ne
daro nė maskoliai isz syk jų 
apvaldytuose krasztuose. 
Kurgi isztikro terp amerikonų 
apsireiszkia godonė svetimo? 
Jos pas szios dienos politikie
rius niekur nematyt.

Prezidentui Rooseveltui at
sirado dabar proga vėl trupu
tį pakelti, parekliamuoti sa
vo garbę, o amerikonai re- 
kliamą labai mėgsta. Roose- 
velt užmanė Vokietijai ir An
glijai pavesti iszriszimą nesu
tikimų su Venezuele Haagos 
santaikos sudui. Vokietija 
ir Anglija iszreiszkė geismą, 
kad pats prezidentas butų 
santaikos audžia, kadangi mat 
vilką geriau turėti po savo 
kontrole, negu svetur. Am^ 
rikos laikraszcziai, ypacz re- 
publikoniszki, kelia į padan
ges Roosevelto įtekmę terp 
civilizuotų tautų, bet isztikro 
Anglija ir Vokietija siūlo 
jam pareigas sudžios gerai 
apsirokavusios: jeigu Roose- 
velt iszduos nusprendimą, o 
tame, kad neatiduoti savęs 
ant iszjuokimo, turės juk 
spręsdamas prisilaikyti szio- 
kios tokios teisybės, tai bent 
Amerikos politikieriai ir jiems 
tarnaujanti laikraszcziai ne- 
drys siundyti priesz savo pre

zidento nusprendimą, taigi 
prie iszpildymo nuspredimo 
bus mažiau besiprieszinimų.

Azija.
Isz Chinų ateina vis priesz- 

taraujanezios žinios. Vieszpa- 
tystes turėjusios kareivius 
mieste Shanghai, nutarė isz 
czia pasitraukti. Vokietija, 
notoms, nenoroms, turėjo tą 
patį padaryti, nors be noro. 
Vokiszki laikraszcziai ypacz 
rugoja ant Prancūzijos, kad 
ji pritarė pasitraukimui isz 
Shaughai, norėdama vien į- 
žeisti Vokietiją, o didesnę, 
girdi, dalį savo kareivių pa
liuosavo, kurie priėmė vietas 
policistų. Tokiu budu, gir
di, Prancūzija turės mieste 
savo kareivius, nors jie ne- 
szios uniformos chiniszkų po
licistų. Priesztaravimai vo- 
kieczių geriausiai parodo, 
kad jie pasitraukė be noro 
isz Shanghai ir prie pasitrau
kimo likosi priversti kitų 
vieszpatysczių.taigi Anglijos, 
Japonijos ir Prancūzijos.

Angliszkas laikrasztis 
,,North China Daily News” 
pranesza, buk Chinuose ren
giamos yra vėl svetimtauezių 
ir krikazezionių skerdynės ir 
buk tam pritaria slapta ir 
ciecorienės valdžios, kurioms 
buk pasisekė susitarti su pa- 
si kelelių vadovu Tung Fu St
anga, buvusiu bokserų vado
vu. Tun Fu Siang, ant rei
kalavimo svetimų vieszpatys
czių, kada jos suvaldė bokse
rų pasikėlimą, likosi chinisz- 
ko sūdo nuspręstas ant nužu
dymo, bet paskui ciecorienė 
numažino bausmę ant amžino 
iszvi^imo isz Chinų; dabar jis 
sugrĮžo atgal į Chinus ir ap
linkinėse Kansu surinko 10000 
ginkluotų pasekėjų. Tun Fu 
Siang turi už mierį iszskersti, 
arba iszvyti visus svetiintau- 
czius isz provincijų Kansu ir 
Petczeli, lygiai misijonorius, 
prekėj us ir pramoninkus. Szi- 
tas bokserų vadovus turi pa- 
slaptus susineszimus su visais 
kitais buvusiais bokserų va
dovais, kaip antai: su kunį- 
gaikszcziu Tuanu ir Young 
Lee; remia jį slapta ir cieco
rienė. Prilaukus misijonie- 
riams ir svetimtaueziams chi- 
niszki urėdninkai rodyja 
svetimtaueziams ir krikszczio- 
nėms pirm laiko iaEsineszdin- 
ti isz tų Chinų provincijų.

Garsus pergalėtojas būrų, 
lordas Kitchener,atkako į In- 
dijas ir užėmė jau urėdą vir- 
szininko visos angliszkos ka- 
riumenės Indijose. Pasikėli 
mas priesz Anglijos valdžią 
gyvenanezių Himalajų kal
nuose vazyrių dar nesuvaldy- 
tas, todėl lordas Kitchener tu
rus pakaktinai darbo. An- 
gliszki laikraszcziai garsina, 
jog pasikėlimą vazyrių palai
ko Maskolija; ji pasikėlėltams 
suteikia reikalingus. ginklus 
ir amuniciją. Tame nieko 
negalimo nėra; Maskolija 
Anglijai nuo seniai pauasziai 
patarnauja, o Anglija prie 
progos tuom paežiu stengiasi 
atmokėti.

Vidurine ir Pietine 
Amerika.

Tąsynės terp Vokietijos, 
Anglijos, Italijos su Venezu
ele dar nepasibaigė ir visgi 
nežinia,kaip pasibaigs. Prezi
dentas Roosevelt užmanė ne
sutikimus atiduoti ant iszri- 
szimo santaikos sudui Haa- 
goj, bet Anglija ir Vokietija 
užmanė, kad prezidentas 
Roosevelt pats butų santaikos 
sudžia. Europos vieszpatys- 
tės tą padarė ne dėl kokios 
nors didelės godonės Roose
velto, bet su apsirokavimu. 
Venezuelė mat turi daugiau 

skolų, negu ji gali iszmokėti, 
pasiskolinti pinįgų niekur ne
gali,kadangi ji ir senų skolų 
neįstengiaiszmokėti. Kągi ver
tas butų nuspredimas santai
kos sūdo, jeigu jo nusprendi
mo nepildytų Venezuelė? Jei
gu gi prezidentas Roosevelt 
sutiks būti santaikos audžia, 
tai jis,noroms, nenoroms, tu 
rėš pasirūpinti, kad jo nu
sprendimas butų iszpildytas; 
jis gali pasirūpinti, kad Su
vienytos Valstijos ant savęs 
prisiimtų atsakymą už iszpil- 
dymą nusprendimo, taigi ar 
kad jos paezios užmokėtų Ve- 
nezuelėe skolas, arba kad pa
rūpintų bankierius, kurie 
duos reikalaujamus pinigus. 
Dėl tos tai priežasties Euro
pos vieszpatystės visos ne vien 
dalyvaujanezios dabar karėje 
su Venezuele praszo, kad Roose 
velt pats butų santaikos au
džia. Reikalaujanczių atly
ginimo, apart Vokietijos, 
Anglijos ir Italijos, yra dau
giau: didžiausi reikalavimai 
yra Prancūzijos; Italija rei
kalauja net 2 milijonų dolia- 
rų, taigi iszpuola beveik po 
vieną doliarį ant kiekvieno 
gyventojo, o jeigu sudėti rei
kalavimus visų vieszpatysczių 
tai iszpuls po 50 dol. ant 
kiekvieno Venezuelės gyven
tojo. Isz kur ji gali tiek pi
nįgų surinkti? Krasztas nuo
latinių revoliucijų sunai
kintas. Ar prezidentas Roose- 
velt, ant pakėlimo savo asa- 
biszkos garbės, ant pasire- 
kliamavimo priims praszymą 
Vokietijos ir Anglijos, dar 
nežinia. Už garbę prezidento ir 
rekliamą vienog Suvienytų 
Valstijų gyventojams reiktų 
brangiau užmokėti negu už 
apgarsinimus laikraszcziuose 
departamentaliszkų pardavi- 
nyczių. Nuo kalėdų, jeigu Ve
nezuelė nesutiks ant Anglijos 
ir Vokietijos reikalavimų, 
bus bliokuojaini jos portai: 
taigi į juos negalės ateiti nė 
joki svetimi nė tavoriniai lai
vai.

Prezidento Castro isz kalė
jimų paleisti revoliucijonie- 
rių vadovai, už paliuosavimą 
piktu atsimoka. Jie ne tik 
nesirengia padėti prezidentui 
jo kovoje su Europos tau
toms, bet bando pasinaudoti 
isz sanlygų. Didesnė dalis 
revoliucijonierių vadovų, ku
riuos Castro paliuosavo isz 
kalėjimo, surinko savo szali- 
ninkus ir pakėlė revoliuciją 
isz naujo. Tuom jie parodo, 
kad jiems ne tiek rupi krasz- 
to gerovė, kiek jų paežių la
bas ir užsimanymai. Kaip 
laikraszcziai pranesza, dabar 
revoliucijonieriai traukia ant 
miesto Caracas su mieriu pa
veržti valdžią isz Castro nagų. 
Kitur kovoje su svetimais 
jungiasi priesz užpuolikus visi 
gyventojai, Venezuelėj mat 
yra teip, kaip buvo Lenkijoj 
paskutiniuose jos neprigul- 
mystės laikuose: ežia partijos 
isznaudoja aplinkybes ant į- 
gavimo valdžios ir pervarymo 
asabiszkų mierių. Lenkija 
vienog, prisilaikanti tokių 
principų, griuvo, Ją pasidali
no svetimi. Kad tik tas pats 
neatsitiktų su Venezuele. Tik 
tikra meilė tėvynės iszduoda 
gerus vaisius. Kur to nėra, 
ten svetimi isznaudoja 
krasztą. Geriausiai tą visi 
gali matyti ant likimo Lenki
jos. Likimas galingos kitą
syk Lenkijos yra gerinusiu 
paveikslu ir pamokinimu ki
toms tautoms. Svetimtau- 
cziams nerupi gerovė kaimy
nų, jie visada isznaudoja ant 
savo naudos; tąsyk tik neisz- 
naudos, jeigu tie kaimynai 
turės pakaktinai proto ir mei
lės savo gimtinio kraszto. Lai

mė duoda naudą tik tiems, 
kurie daug asabiszkumų mo
ka aukauti ant labo savogim- 
tinio kraszto. Tą rodo mums 
likimas visų tautų, lygiai da
bar gyvenanezių, kaip ir jau 
pražuvusių, užraszytas jųisto- 
rijoj.

Tarybos terp Suvienytų 
Valstijų ir Columbijos reika
luose pripažinimo Suvieny
toms Valstijoms tiesų iszilgai 
Panamos kanalo vėl užkliuvo. 
Matyt Suvienytos Valstijos 
pigiais kasztais reikalavo sau 
daugiau tiesų, negu joms 
prigulėjo. Tarybos atainaujįs 
po Naujų Metų; bet kad jos 
iszduotų laukiamus vaisius, 
reiks Suvienytoms Valstijoms 
arba iszsižadėti. dalies savo 
reikalavimų, arba už juos ge
rai užmokėti.

Republikoj Hayti kari u me
nė apniaukė prezidentu Jene- 
rolą Nordą. Todėl, rodosi, 
kad dabartinis repnblikos 
prezidentas, geru, ar su prie
varta, turės nuo vietos pasi
traukti.

Sziaurinė Afrika.
Besivaržanczios įtekmę 

sziaurinėj Afrikoj,Prancūzija 
ir Anglija, kaip matyt, nori 
pasinaudoti isz maisztų Mo- 
rokko vieszpatystėj. Į Morok- 
ko pakrantes Prancūzija isz- 
siuntė net 12 kariszkų laivų; 
siunezia į tas pakrantes karisz- 
ką laivynęir Anglija. Daro 
tą szitos vieszpatystės, norė
damos pasinaudoti isz maisz
tų ir griebti kokį nors Morok- 
ko vieszpatystės szmotą. Ar 
tas Įiasiseks, nežinia. Savitar
pinis pavydėjimas vieszpatys
czių be abejonės godumą 
stabdys.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Ne tik pradm'Me mokyklose, 

bet teipgi aib (įnamiuose Blaivys 
i<s vomiteto, teipo*gi pigiose be- 
tureziarns va'ginycaiose rengia 
Vilniuje lekc jas mažai epszvies- 
'iems žmonėm*. Menkiausios 
veitės prelekcijos yra rengiamos 
pradinėse mokyklose; geresnė* 
jau rengiamos Blaivystė* komite
to. Valginyczioj ir arbatnamyj 
Blaivyi-tės komiteto ant pnemies 
ežio Lukiszkių skaitė: Apie že 
inę ir apie nelaimes žemės ir gam' 
los stebuklus. Ahjdvi lekcijos y- 
ra gani naudingos, nieko bendro 
jos neturi su garbinimu masko- 
liszko raugo ir neikusių carpi- 
iaikių.

Ruimuose I Vilniaus vyriuko* 
gimnazijos teipo^gi pradėjo skai- 
ty<i lekcjas mokintojai Vilniaus 
vidutinių mokyklų. Szįmet bus 
skaitomos lekcijos apinianezios 
czielę kuršę visokių mokslų : 
Kuršę chemijos ir jos pritaikymų 
kasdieniniame gyvenime, isz vso 
15 lekc jų, skaitys vakarais kas 
panedėlį mokintojas Polikarpo- 
Vic-z; už abudu sziluodu kursu 
istoriję vakarinės Europos 
pirmose sėdynėse reiks mokėti 4 
rubl., o tolesnėse 2 rubl 50 kap. 
Kuršę istorijos maskoliszko teatro, 
isz viso 5 lekcijas, skaitys mo
kintojai Mooblanov seredoms. 
Kuršę apie elektrikę, 5 lekcijas, 
czetvergais skaitys mokintojas 
Giliarovokyj. Už abudu kursu 
mokestis pirmose eilėse po Irubl. 
50 kap., o tolesnėse po 1 rubl 
Kuršę histologijos, apimantį 20 
lekcjų, skaitys mokintojas Ba- 
raszkov pėtnyežioms; ui jį pir
mose e lėse reiks mokėti 5 rubl., 
o tolesnėse 3 rubl. Ant kiekvie
nos lekcijos vieta pirmose sėdynė
se kasztuoja 40 kap., tolesnėse 30 
kap.; stovinezios vietos 20 kap.

Isz Vilniaus gub.
Epidemiazkos ligos, kurios ru

denyj smarkiai siautė Vilniaus 
gubernijoj, pradeda mažintiesi. 
Per sanvai’ę nuo 14—22 d. lap
kr cz Vilniuje apsirgo: ssilti- 

nfims 8, tymais 23, difteritu 3, 
krupu 2, rauplėm* 1. Paviecziuo- 
se apsirgimų buvo: Vilniaus ir 
Trakų pav i ei y j biriais apsirgo 18 
žmonių, o isz jų pasimirė 5. Szla 
kuo toms . sultinėms apsirgo: 
Szventėnų pav., kaime Valeckuo
se 3, kaime Paikuose 7, Mera- 
nuošė 1;Vilnims pav., kaime Ku- 
kovsiczina apsirgo 20, numirė 5- 
Pilvinėms Miltinėms: Lydos pav. 
kaimo Ogorodnikuoae 18, Gance- 
vicziuose K, numirė 2, Belovi- 
eziuoee apsirgo 2, mieste Armė
nuose 1. Miestelyj Smorgonėj si- 
biriszku maru apsirgo 1. Kokliu- 
szu, Aszmėuų pav., kaime Kru
piuose apsirgo 10, Baksztoj 7, 
Pacevicziuose 2, Daunoruose 5, 
Divercsiucse 8, Grabove 6, Po 
tiszuėj 2, Jagodnėj 2; isz v so 
A znaėnų pav. kokliuezu apsirgo 
37.

Isz Rygos.
19 d. lapkr eito, du maskoliai, 

urėdninkas B*nin ir studentas Ry 
ges politechnikos Aleksandrov. 
pasissmdę doroikj, iszval aro ui 
miesto. Užvažiavus ant slėnių 
Rygos - Tukkumo geležinkelio 
ant syk isi abiejų pusių likosi ui 
leiati automatiszki buomai priesz 
atbėgantį trūkį ir tokiu budu va 
iiuojanti ne galėjo nė į prysz&kį. 
nė atgal pasitraukti; kadangi ke 
bestoj vieloj užsisuka, tai nė ke
lio sargai ne galėjo matyt, kasat 
siti ko. Tokiame padėjime va-
ii uoto j-ti, kaipi »t«bo apimti, ne
žinojo kę darjtL Nespėjo jie-nuo 
baimės atsigriebti, kaip atbėgo 
renkanti vagonus lokomotyvą tie 
siog ant stovinezio ant szėnių ve 
žimo; maszinibtas iss toliau ir ne 
matė, kas yra ant Kelio, todėl ne 
galėjo ma>žinos sulaikyti; ji uibė 
go tiesiog ant vežimo ir ant jame 
sėdinezių. Vežėjus ir urėdnink>s 
liko«i ant vietos užmu*zli, arklio 
visai neužgavo; sėdėjęs szale ui 
muszto urėdu i nko studentas A- 
leksmdrov likosi maitinos nu
mestai į szslį ir lapo tik ne pavo 
jmgai užgauta*.

Isz Prūsų Lietuvos.
Laike paskutinio gyventojų su- 

skaitymoPrusuo e.kalbanczių vien 
lietuviukai su*kaitytojai rado isz 
vii-o 106230, o vokiszkai ir lietu
viszkai 9192. Laike gyventojų 
i-uskaitymo 1890m. vien lietuvio 
kai kalbancz ų buvo 117637, taigi 
per 10 metų skaitlius lietuv;szk»i 
kalbanczių sumažėjo ant 11407.
Vokiszkai ir lietuviszkai kalban

czių dal^r bjvo9192,ol890m. tik 
74l6;tokių ska tlius pasidaugino, 
bet apskritai skaitlius mokanezių 
lietuviszkai sumažėjo. Lenki*z 
kai, mHskoliszkai, czekiszkai, ho- 
1 ndiszkai, valiomszkai.mozuriiz- 
kai (pagadyta leukiszka kalba), 
kaszubiszkai, pasidaugino; su 
mažėjo gi skaitlius kalban
czių vien: friziszkai, daniszkai, 
vendiszkai, bet ne teip žymiai, 
k ip lietuviszkai.

Maskolijos užrubežinč 
prekysta.

Kiek svetimų tavorų koks 
krasztas par*igabena,tę geriausiai 
parodo surinkti muitai nuo tokių 
tavorų. 1900 m. surinkimai nuo 
muitų už svetimus tavorus Mas- 
kolijoj siekė 209700000 rubl., o 
ant szių metų nz to szaltinio ran
das tiki-i surinkti 205700000 
rubl. 20 metų atgal isz muilų 
Maskolija turėjo lik 89 milijonus 
rubl. Per dvideszimtį metų su
rinkimai nuo muitų pasidaugino 
daugiau negu dusyk, bet ne rei
kia užmirszti, kacT20 metų atgal 
ir muitai nuo svetimų tavorų, at
gabenamų į Maskoliję, buvo kur 
kas mažesni.

1900 m. į užrubežius Maskolija 
iszgabeno savo tavorų už 90 mili
jonų rublių daugiau negu persi
gabeno svet mų Javų ir visokių 
valgomų tavorų, mėeo*: iuvių, 
vaisių Maskolija iszgabeno už 
280 milijonų daugiau, negu par
sigabeno isz svetur. Už tai savo 
gatavų iszdirbimų svetur iszgabe
no tik už 37 rubl., o svetimų iss- 
dirbtų tavorų persigabeno už 157 
rubl.

Imant gi visę 19 szimtmetį, 
Maakolijos prekyste persistato 
aziteip: /

Nuo 1801 — 1860 m. Maskolija 
iszgabeno savo tavorų į užrube 
žius už 6386900000 rublių, persi
gabeno svetimų už 5511200000; 
taigi iszvežė savo tavorų už 875- 
000300 rublių daugiau, arba po 
15 milijonų lublių kas metę, ne 
gu parsigabeno svetimų.

Nuo 1861 — 1880 m. iszvežė 
►avo U vorų už 77U5200000 rubl., 
o svetimų parsigabeno už 8039- 
3000W rubl., arba savo tavorų 
> z vežė už 334600000 rubl., arba 
už 16700000 rubl. kas metę ma
žiau negu parsigabeno svetimų.

Nuo 1881 — 1900 m. iszveiė 
-avo tavm ų už 12500000000 rubl., 
o svetimų parsigabeno už 9?86- 
700000 rubl., arba iszgabeno sa 
vo tavorų už 2715000000, arba po 
135700000 rublių kas metę dau
giau negu parsigabeno svetimų.

Sulyginant 1801 m. ir 1900 m., 
per tę laikę skaitlius gyventojų 
Maskolijoj pasdidino deszimtį 
syk; prekyste gi užaugo dar žy
miau, todėl ir turtingumas krasz- 
to turėjo žymiai pasididinti; isz 
tikro vienog ūkininkai Msskoli 
joj gyvena vargi ogiau, negu gy
veno szimtas metų atgal; isz ko 
matyt, kad turtai Maskolijoj ne 
normaliszkai terp jos gyventojų 
padalinti.

Javų ir miltų 1802 m. Masko
lija ii-zgabeno svetur už 13354000 
rubl., o 1902 už 306402000 rub 
lių. 4

Linų 1802 m, iszgabeno svetur 
už 6928000 rubl., o 1902 m. už 
4282UOOO rubl.

Sėmenų 1802 m. iszgabeno sve
tur už 3123000 rubl., o 1902 m. 
už 37975000 rubl.

Gyvv galvijų 1602 m. iszgabe 
no svetur už 1734000 rubl. o 
1902 m. už 18204O00 rublių.

Szerių 1802 m. iszgabeno svetur 
už 848090 rubl., o 1902 m. už 
8257000 rubl.

Sviesto 1802 m. iszgabeno sve 
tur už 328000 rubl., o 1902 m. už 
13456000 rubl.

Kiauszinių iki pusėj 19 szimi
me ežio ne gabeno į uiruhežius. o 
1902 m. irzvežė jų už 31313000 
rubl.

Neiszdirhtų skuių 1802 m. isz- 
vežė už 112000 rubl., o 1902 m. 
už 6980000 rubl.

Medžių 1802 m. iszvežė už 
1730000 rubl., o 1902 už 58216- 
000 rubl.

Ibz Atsiminimo.
Saulė buvo nusėdusi savo 

miegstuben,palikdama ant tolimų 
L'etuvos kalnųtsavo paskutinius 
auksinius spindulius. '

Žmonės, po ilgos pavakario 
dienos darbo,rengėsi ant atilsio. 
Liuke buvo tyku. Žolynai lau
ko, suvilgyti vakarine rasa, iszda- 
vė skanų gaivinantį kvapę; isz 
bilų kilo garai, kaipo veikmė 
paėjusios sziltos gegužinės die 
uos.

Ant siauros ulyczaitėe, nu
ginusios tirpė besi kerojanezių vi
sokios gi m ės pasipuoszueių žalių 
pavasarinių rūbų medžių,. fiogs 
niavo kokia ten nerami, užsimis- 
lijusi ypata, kuri savo dideliais ir 
greitais žingsniais rodė didelį 
lūkestį, tankiai sustodama, tarsi 
prisiklausydama.

Bet viskas tyku. Visur 
ramus nakties atilsis vieszpatauja. 
Tik retkareziais medelis, užgau
tas prabėganezio vakarinio vėja- 
lio, susznabžda, arba netolimame 
gojuj laksztingalas suežiulba — 
ir vėl tyku.

Sztai ant mažo takelio, 
vedanezio per migluotus ukus 
pelkinių klonių, pakilo iszgazdin 
ta pempė, toliau antra, treczia ir 
beregint savo garsiais klyksmais 
apreiszkė netikėlę iszgęstį;klyks
mu i tie visu smarkumu nžkties ty 
kūmoj ątsiliepė ant teramios ant 
to visko tėmyjanezios ypatos, ku 
ri staiga atkreipė savo žingeidžias 
akis ant kylanezių miglų, isz ku- 
rių.netrukus,iszlindo žingeidi kita 
ypata ra neszuliu rankoje.

Viltis pageidautos lukesties ne
galėjo sulaikyti ant vietos jau
trios ypatoa ir ji greitais iings 

mais leidosi prieszais naujo kelei
vio.

O koks tai laimingas susitiki
mas; lūkestis nebereikalngas! 
Du draugai, sj8itikę,dalinosi savo 
mislimis. Jų mintys vienokioa.

Jų siekiai rėmeli ant vieno 
tvnto pamato. Jų viltys iaa- 
blaszkė liMzczius mkties s<pntM. 
Jų kait is apilrasi dvasia skrieja 
į tolimus tirus praeiif-s, kur ran
da sau neiszsemiamę ve<smę pa
geidautų spėkų.

Užimti teip jautrioms m nt'ma, 
žengia toliau terp kvepianezių 
žiedų ii žaliuojanezių medžių,ku
rie, apsunkmki laszaii vakarinės 
rasos, nulenkė savo virszunes tar
tum norėdami pasiklausyti anų 
vyrų žingeidžių kalbų.

Tik po kiek laiko du draugai 
pasuko į tzalį, linkui iLndusio į 
žemę mažo bulelio ir paklabino į 
duris. Tuojaus lange pasirodė 
szviesos spinduliai, apszviesdami 
pilangėj pražydusię vinkss- 
nę.

Czia tai buvo rami vieta iss- 
reiszkimui savo minezių, idėjų ir 
atilsio po ilgam besidaibarimo 
laikui. Ilgai ir toliau . dabinosi 
puikiais szviesos spinduliais tikkę 
pražydusi vin<srm, bet po kiek 
laiko ramumas nakties savo tam
sioj globoj paėmė viretų. Viskas 
nutilo, žiburys užgeso.

• •

Pavasaryj rytas visam aar® 
gražume budino žemę, pempės, 
nut Ida m oš, sugrįžo į savo issklo- 
tus lizdus.

Ant kraszto dangaus baltayo 
žymė rytmetinės auszros, vyto- 
riukas. pakilę* savo skambanezia 
daina budino artoję. Senas ar- 
žuolas, btovintis szale butelio, 
iszskėięs savo milžiniszkas szakas. 
isz savo senų isztirimų oszė senas 
pasakas, tartum atjausdamas pa
geidautus siekius jaunų veikėjų, 
stengės' juos prikelti isz teip sal
daus ir trumpo rytmetin'o miego. 
Buskit jauni vaikinai I Auszra 
teka, brangus laikas sėjos ant pa
vasarinės bundanezios tautos dir
vos bėga! Buskite gre lai, imki
te sėtuvę dvasiszkos sėklos, berki
te ant ieztroszkusios musų tau- 
tiszkoa dirvos. OI Kada pasė
ta sėkla pražįs, išduodama kvapę 
sujudinantį ir pakeliantį meilę 
tėvynės? Kad a\ra noks vaisisi 
szviesos, vienybėa^lgybės ir bro 
lystės? Kada suvienytoms pajie- 
?oms patremsime musų nami
nius ir svetimus skriaudėjus? Ta
da,paregėjęs į savo darbų vaisius, 
ramiai atilsėsi. Kol tų vaišu 
nėra, ilsėtis ne valia. J. G....s.

Szis tas apie žemes gyven
tojus.

Ant viso žemės pavirsziaus gy
vena 1600 milijonų žmonių. Jie 
kalba 3000 kalbų nepažįsta dau
giau negu tūkstantį visokių tikė
jimų. Imaut visus žemės gyven
tojus, skaitlius moterų yra beveik 
toks jau kę ir vyrų, nors ant 
svieto yra vieszpatystės, kur mo 
terų yra daugiau negu vyrų: prie 
tokių krasztų priguli visa vakari
nė Europa; užtai Lietuvoj jau 
truputį vyrų daugiau negu mote
rų. Amerikoj ir Australijoj vy
rų yra daug daugiau negu moto
rų ; tas pats yra Indijoee. Ket
virta dalia žemės gyventojų mins
ią priesz 17 metus savo amžiaus. 
IszIOOOužgimusių—tik vienas su
laukia 100 metų, o szeszi 65 mo
tų. Per metus ant žemės mirss- 
ta 35214900 žmonių, taigi iszpuo
la po 96480 per dieoę, 5020 kas 
valandę, 67 per minutę ir po 1 
kas sekundę. Gema per metus 
36782000 vaikų, taigi po 100800 
per dieoę, po 70 per minutę. 
Apsivedę gyvena ilgiau negu ne
vedę, blaivus ilgiau negu ne blai
vus ir tingimai. Civilisuoti žmo
nės gyvena ilgiau negu necivili
zuoti, kadangi szitie neturi ramu
nių daktarų. Augaloti gyvena 
ilgiau negu maži. Užgimimų ir 
mirezių pasitaiko daugiau naktyj 
negu dienę. Vaikai gimę pava
sary] būva sveikesni, drutesni ir 
ilgiau iszgyvena ant svieto'negn 
gitąg kitose metų dalyse.



LIETUVA

Isz Amerikos.
Teisingi vyskupo žodžiai,

Garsus Peorijos katalikiszka« 
. Vyskupas Spaulding k? tik iulei- 
4. do savo ppraszyt? knįg? apie 

prietikius Amerikoj. Vienoj*sa
vo k n įgos vietoj vyskupas sako: 
“Piktas, kuris mus spaudžia ir 
persekioja, yru išvirkšczias su 
pratimas apie musų pareigas. 
Musų poht'szki siekiai sukinėjasi 
vien apie pinįginius klausymus; 
musų hvinimo būdas remiasi ant 
nsdirbimo gabumo prie darymo 
pinigų; pasisekim? mes statome 
vien kaipo įg-t vi m? turtų; net 
prie dievm «ldystų me* rodome, 
kad beturczius laikome ui niek
šus „nevertu* dangaus karalystės. 
Mes nežiūrime į žmogų, bet mis- 
lyjame vien apie pinįgus. Jeigu 
paritaiko terp mus žymesnis filo 
zafas, garsinantis idealiszkas pi- 
žiura* ar dainius,tai apie tokių dar 
bus mums tun parodyti svetim 
taucziai, mes pats jų vertės ne*u- 
prantame. Tokiose sanlygose 
turtingi turi tarnauti vien dievui 
mamonai, o beturcziai gali vien 
stengtiesi mamonos stabus griau
ti. Mu.-ų mechaui'zki neva užta
rimai už skriaudžiamus kitur, ue 
matant skriaudų, nuniejie, musų 
užmanomi santaikos sūdai ne g*li 
pikto i-zrauti.” Teip sako vys
kupas Spaulding. Argi reikia ste
bėtiem, k«d turinczio tokias pažiū
ras žmogaus popiež us ne paskyrė 
ui aich vyskup? į Ch cag?? To
kių p-iži rų juk ne proteguoja 
augsztesnė dvasiszka valdžia.

Chiniszkas ligonbutis.
San Francdco, Cal. Furtin 

gi Amerikos chiniecziai, isz sudė
tų aukų p įrengė cs>a chniszkę Ii 
gonbu j. Daktarai, vaistai, tar
nai,ligonių dabotojos- v skas yra 
chiniszki; ligoniai teiposgi vien 
chiniecziai, kadangi mat jų ne 
priima labdaringi amerikonai j 
savo ligonbuczius. Lietuvių A- 
merikoj yra, turbut, ne kiek ma 
žiau negu chinieczių ir kę gi mes 
ežia turime? Apart bažnyczių 
kūnų ir ne galime musų savasczia 
vadin i. turbut, nieko svarbesnio 
vieszai naudai ne parengėme iki 
sztol ir turbut ne parengsime tol, 
kol v sus atliekamus pinįgus ga 
benkime vien kunigams ant staty
mo airiams vyskupams puikių 
bažnyczių. B.žnycziosir kunį 
gai reikalingi, bet neužmirszki 
me, kad apart to mes turime da» 
daugiau lygiai svarbių reikalų. 
Reik>a todėl aukas dalinti, o ne 
apversti visk? ant aprūpinimo vie
no tik reikalo.

Daug baru rengiasi In Ameriką.
Denver Col. Kaip praneša 

czianykszcziai laikrašczūi, neuž 
ilgo rengiasi į Amerik? peraikel i 
9000 būrų isz pietinės Afrikos; 
P® nori gauti tinkamus žemės plo 
tu* Coloradoj, New Meksike ii 
Teiise. Jeigu nenorinti būti An 
gijos pavaldiniais būrai iszsinesz- 
dįs į kitus krasztus, tai jie grei 
tai nužudys savo tautystę, o ap 
silpnį* būras pasilikusius Afrikoj, 
palengvį* tik anglijonams paver 
tim? vieos p etinės Afrikos į ti 
krai angliszk? kraszt?. Jeigu di 
dėlė daugybė būrų išsikrausty* 
svetur, tai pasi įkę Afrikoj ture- 
iszsižadėti vilczių atgauti kada 
nors nužudyt? dėl neprilanktų ap
linkybių laisvę.

Pasekmes stokos anglių.
Wa5HIngtųn, D.C. Czianyksz- 

cziai daktirai apreiszkė, kad Su- 
vienyių Valet jų s< stapilėj, Wa- 
sh ngtone, pasibaisėtinai žmonės 
serga plauczių uždegimais ir taž 
buk paeina nuo stokos anglių, ku 
rių gyventojams trūksta ant ap 
kūrimo gyvenimų. Daktarai sa
ko, jog t k turtingesni miesto gy
ventojai apkuria por? kambarių, 
o beturczių gyvenimai visai ne
kurti. Ui kietas anglis ima pre 
kėjai po-12 dol., o ui minkytą
sias po 8 dol. ir tai negalima pa
kaktinai gauti.

Gal pats nusižudė.
Louisville, Ky. Žinomas ežia 

biznierius Whayne likosi surastas 
negyvas, su perszau'a krutinę 
miesto parke. Kaip pasirodė, jis 
visokiose draugystėse apsaugojo 
savo gyvastį ant 340000 dol. Ne
toli kūno, kitoj tvuroe pusėjfhuvo 
dvivamzdis karabinas, {vienas 
vamzdis buvo iszszautas, kiras gi 
neiazszautas, bet gaidys buvo tei- 
poegi atloszias... Iszrodo todėl, 
kad Whsyne pats nusižudė, norė
damas palinkėjams palengvinti 
gavi m? isz apsaugojimo draugys- 
esių pinįgų.

Tortingas elgeta.
Toronto, Ont. Koksai Eli Hy- 

man. kuris meldė prieglaudos 
miesto ligonbueziuose, priimtas į 
beturczių ligonbutį, į por? dienų

ten pasimirė. Pas jį rado 31000 
dol. gatavų pinįgų ir visokių pro
centinių popierų ui 100000 dol. 
Hyman 20 metų gyveno miesto 
tvai tuose, maitinosi isa elgetavi
mo. Uis įminėjo jis laikra-zczių 
pardavinėjimu. Palaikėjais jo. y- 
ra pati ir duktė gyvenanti Sun 
Francisco. \

i
Kareiviai vagianti ginklus.
Netoli Ch csg> s, Forte Sheri- 

dan.nuo tulo^aiko patėmijo, kad 
kas ginklų krautuvėje vagia gin 
klus ir amunieij?. Daug pavog
tų forte revolverių paskui rado 
Ch'cagoj pas pinį?ų skolintojus. 
Iki sziol suaresztavo du kareiviu, 
kuriuos nužiūri, kad jie dalyvavo 
ginklų vagystoj, bet be abejonės 
pasirodys prie to ir daugiau ran
kas pridėjusių.

Nereikia indijonu vaiku privers
tinai mokyti tikėjimo.

Washington, D. C. ludijonų 
biuras iszleido padavadyjim?. 
idant indijoniszkose mokyklose 
vaikai tikėjimo butų mokyti ne 
priverstinai. Kunįgams uždraus
ti su mokyklų pagelba versti in- 
dijonų vaikus į kokį nors knksz- 
czioniszk? tikėjim?; vaikai gali 
būt mokinti tokio tikėjimo, kokį 
iszpažį-ta jų tėvai.

80 angliniu laivu paskendo.
Cincinnati, Oh. Nuo smarkių 

lytų užtvino upė Ohio. Smar 
kiai bėgantis vanduo nutraukė 
nuo inkarų anglims prikrautus 
laivus, isz jų 80 arba tapo paskan- 
dytų, arba teip drucz ai pagady 
tų, kad reikia anglis pargabenti 
ant kitų. Yra tai labai didelė 
nuotrota ypacz dabar, kadangi 
dabar visur truks'a anglių ant 
gyventojų reikalų.

Nauji keroeino szaltiniai.
De< Mcine*, Ia. Prie Coon 

River, netoli Grash City, užtiko 
kerosino szaltinius. Skystimas 
iszdtioda ežia 80% gryno kerosi
no. Szaltinius tuos užtiko viena 
moteriszkė, davė juos isztirti 
slapta speciali-tams ir dažinojusi, 
kad kt-rosinas geras, tuojau* pa
samdė 6000 akrų žemės ir tik t?- 
»yk pagarsino apie savo radinj.

Miesto uredninkai nubausti.
St. Louis, Mo. CzianykszttL 

-ūdas nusprendė penkis buvusius 
miesto rodos sąnarius ant penkių 
metų kalėjimo. Su jų pagelba 
ulyczinių karų kompanija apturė* 
jo neteisingai nuo miesto koncesi
ja*, o jie kompanijai padėjo už
tai, kad ji ui jų balsus užmokėju 
gerus pinįgus.

Sniegas.
Cueyenne. Wyo. Szitose ap 

link nė*e per dvi dieni be perato- 
jimo siautė smarki sniego darga 
na, laike kurios daug besiganan- 
czų ant lauko avių pražuvo. 
Sniegas užneezė storai pievas, to 
dėl gyvulių bandoms trūksta pa 
zaro, o jo gyvulių augintojai ne 

renka ant i emos, gyvuliai gano-i 
ant lauko per isztisus metus.

Del evamino pasiplovė.
Ottumwa, 1a. Pasipiovė ežia 

su britva studentas VVesleyo uni 
veraiteto, Everett Harmann isz 
Malcolb, Indianoj. Priežast s 
pasipiovimo yra ta, kad vaikinas 
tikėjo., jog neiszlaikė examino. 
Perplovė jis sau arter j? ant kaklo 
ir nuo to į penkine valandas pasi
mirė.

Didelis atlyginimas.
Brockton, Mas*. Pereituose 

metuose ant New York, New Ha 
ven & Har ford geležinkelioliko 
si Sužeistas Frank Ca-hin. Jis 
apskunkė geležinkelį, reikąlauda 
mas 75000 dol. atlyginimo. Sū
dąs pripažino jam 37000 dol. 
Geležinkelio kompanija ne nori 
mokėti ir stengiasi prov? isz nau
jo varyti.

Laukia tvann.
Huntingtun, W.Va. Pieti

niuose krasztuos vakarinės Virgi
nijos pasikėlė neiszpasaky’ai van
dens visose upėse įpuolancziose 
| upę Ohio ir paezioj Ohio. Ly
tus nesiliauja, todėl laukia ežia 
d delių tvanų klonyj upės Ohio. 
Pasikėlę vandens upėse Guyan- 
dota ir Big Soundy nuneszė me
džių už vien? mil jon? dol'arių.

6000 dol. už aki.
Post Heney, N. Y. EI i žabe t h- 

towne sūdąs nusprendė turting? 
prekėj?, žyd? Dovid? Fleming? 
ant užmokėjimo vienam vaikui 
6000 dol. Piktas žydas mat me
tė su lazda į minėt? vaik? ir isz 
muszė jam akį.

Dovana už suėmimą plesziku.
Seattle, Wash. Caianyksz- 

tis aldermouaa Mullon miesto ro 
dai padavė reikalą vi m?, k?d ui 
kiekvien? suimt? plėszik? isz

miesto kasos butų suėmusiam už 
mokėta po 300 dol. Už toki? 
dovan? net pats plėšikai viens 
kit? suimtų ir paskui pelnu daly
tųsi.

Beoroczlo darbas.
La Pere, Mich. Neseniai pa 

le stas isz beproezių namų kaipo 
iszgydytas, 28 metų Jonus Best, 
įpuolęs netikėlei vėl į beprotystę, 
naktyj pakilo isz lovos, pagriebė 
bntv? ir su j? veik su vi*u nuplo
vė galv?emiegancziam Jasperui 
Clegg, pav< jin?ai sužeidė savo 
mot n? ir seserį ir ant galo, pa
matęs ateinantį :>zerif?, pats nusi- 
szovė.

Aztjatlszkas maras New Yorke.
New York. Atkako ežia i->z 

pietinės Afiikos garlaivys “Sa- 
xon Prince”. Terp jo žmonių du 
buvo serganti azijatiszku maru. 
Serganczius tuojius nugabeno į 
kyarantenos ligonbutį.

Paazelpa betureziams-
New York. Miestas paskyrė 

250000 dol. ant nupirkimo angl ų 
neturtingiems mie.-to gyveuto- 
jims. Nedidelė tai paszelpa y- 
pacz dabar, kada anglių prekėjai 
už ton? anglių ima pa 11 dol.

Gaisrai.
St. Paul, Minn. Sudegė ežia 

beproezių namai; beproezius pasi 
sekė isz ugnies iszvesti. Ugnis 
pridirbo blėdies ant 75000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Birmingham, Ala. Netoli Mo- 

undville iezszoko isz rėlių paša- 
žiennij? trūkis ir susidaužė. Prie 
to du trūkio tarnai likosi už- 
muszti, o 3 sunkiai sužeisti.

Cleveland, Oh. Netoli New- 
bury išzszokn isz rėlių pasažien- 
nis truki* Erie geležinkelio. Prie 
to trūkio vedėjas likosi užmusz- 
tas, peczkury* mirtinai sužeistas; 
pasažierių tapoleiposgi daug su
žeistų.

Table Rock, Ncbr. Ne’oli 
nuo ežia, ant Burlington geležin
kelio, susimuszė pasažierinis trū
kis su tivormiu. Prie to keturi 
trūkio tarnai likosi užmuszti, o 
daug yra sužeistų,

New York. Maceawhem, pil 
nas žmonių karas važiavo per 
Erie geleiinkelio rėles. Tuom 
tarpu at’oėgo tavorinis trūkis ir 
užvažiavo ant karo, Kar? sudaužė. 
Piie to 3 moterys likosi miltinai 
•užeistas, o 56 pasažienai apkulti 
ne mirtinai.

Bradford, Pa. Netoli nuo 
ctia, tavorinis trūkis Ph'ladelphia 
& Erie geležinkelio susimuszė su 
slovincziu ant szėnių medžiais 
prikrautu vagonu. Pr e to trys 
tri kio tarnui likosi užmuszti, o 
t ys sunk ai suže sti.

Evpliozijos
Port Lee. N. J. Namuos- 

Johno Paglughi atsiliko smalki 
ekipliozja, kurios 6 vaikai likosi 
užmuszti, o jų motina mirtinai ta
po sužeista.

ti Ips visi pirma szitose kastynėse 
dir^ę darbininkai, taigi 500 žmo
nių.

Cinncinnati, Oh. Cincinna
ti Southern geležinkel o kompa
nija pakėlė alga* visų tarnaujam 
ežių ant 5—19% diugiau negu jie 
turėjo. Ant minėto geležiukelio 
tarnauja 1800 žmonių.

Chicago, III. Kondukto 
riai, peczkuriai ir vagonų stabdy 
tojai ant tovorinių trukių czia- 
nykszczių gelež n kelių pareikala
vo didesnių ui savo darb? algij- 
Jie žada sztraikuoti.

1 McKeesroks, Pa. Darbai 
eina ežia prastai; yra daug dar- 
biuinaų nuo seniai jieszkanczių 
darbo ir negalinczių rasti. Dir
ba vos po por? dienų ant sanvai- 
tės.

Hazleton, Pa. Darbinin
kai C<>xe Bros anglių kas'yuių 
nutarė vėl aztraikuoti, kadangi 
kompan'ja ne duoda darbo orga
nizuotiems darbininkams.

Cihcago, III. Darbininkai 
mebtlių dirbtuv.ų Riuch Mfg. C<>. 
pakėlė sztraik?. Jie reikalauja 9 
daibo valandų dienos ir po 12.25 
už dien?.

^1 Port Costa, Cal. Traukia
si ežia nuo trijų mėnesių sztrai- 
kas darbininkų skutų iszdirbiny- 
cziose Denisec.

Chicago, 111. Darbininkai 
visų cziauykszczių.guminių dirb
tuvių nutarė pakelti sztiaik?.

Fernie, Canada. D rhaiezia 
eina prastai, yra ežia daug darbi- 
uinkų neturioezių darbo.

Isz darbo lauko.
Scranton, Pa. Santaikos sū

dąs, iszk'ausm^ę* kalnaka*ių liu 
dininkus, dabar pradėjo klausinė 
ti liudininkus ka.-tynių savininkų, 
žinoma seabsu*. Szitie stengiasi 
darodyt', kad sztraikieriai užsilai
kė neramiai, užpuldinėjo ant dir- 
banezų darbininkų, skriaudė 
juos, kaip galėjo, padeginėjo net 
namus. Ar sztraikierui vienog 
padeginėjo, to neįstengia darody 
ti. T? galėjo juk daryti teip 
gerai sztraikieriai, kaip ir kasty- 
nių savin nkų tainai ant diskre
ditavimo darbininkų; jie neap
lenkė nieko, k»8 galėjo sumažinti 
gyventojų simpatjas sztraikuo 
jautiems kaln'kasiams. 18 d. 
gruodžio tolesnis tirinėjimas liko 
si pertrauktas iki 6 d. sausio at 
einanezių metų. Nuo tos dienos 
santaikos sūdąs laikys tUii u - 
mus Phdadelphijoj.

1 Kumford Fall8,Me. Dirbtu 
vės Oxford Paper Co. likosi uždą 
rytos, kadangi darbininkai pakėlė 
sztraik?. Per sztraik? mat dar
bininkai stengėsi priverati kom 
panij? praezalinti nuo darbo vie- 
n? darbinink? neprigulintį į uni- 
j?. Pakėlę sztraik? organizuoti 
darbininkai nusiuntė deputacij? 
pas kompanijos superintendent? 
ir perstatė jam savo reikalavimus. 
Tas sutiko minėt? darbinink? pra- 
szalinti nuo darbo, todėl sztraik? 
galima laikyti už parbaigusį.

Telluride, Col. Czianyksz- 
cziose Smuggler kastynėse, kurio
se po užmuszimui superintenden
to Arthuro Colline buvo pasiliovę 
darbai, pradeda vėl dirbti nuo 
27 d. gruodžio. Prie darbo pa

I8Z
Lietuviszkn dirvų.

A. a. Jonas Maczys.
15 d. gruodžio, kaip skaitome 

“Vienybėj”, pasimirė jos redak
torių* Jonas Maczys, iszgyvenęs 
Amerikoj vos du metu. Velionis 
buvo dar jaunas, turėjo vos 35 
metus,buvo tai tikras rasztininkas 
o ne koks raszt ninku pastojęs isz 
Dievo malonė*. Ra*zė jis eiles 
ir teip avs-rbesniu* stra penius bu 
damas dar Europoj. Pirmutinės 
jo eilės pasirodė, rodosi, “Varpe.”

Priesz iszkeliavim? į užrulie 
iius, velion s buvo hulnrstru 
mieste Virbaliuj, netoli Prūsų ru- 
bežiaua. Persikėlę* į Prusus, ap 
sistojo iez pradžių pas žinom? 
Prūsų'Lietuvoj betuviszk? isz 
kištoj? Jankų, B lenuose ir rėdė 
Jankaus iazleidžism? “Saulėtak?” 
per tul? lai k?. Būdamas dar Eu
ropoj. geidė prisigrebi i į Amen 
k? ir esi* darbuotieji ant lietuv ų 
1 įbo, kur tik tas bus galimu. D ■- 
8ižinoję-<, kad kun. Kravczuno 
isz eidžiamas “Katalikas” reika
lauja redaktoriaus, buvo net ežia 
atsiliepęs, bet buvęs t uotu kart 
“Kataliko” redaktorius, nenoiė 
dama* nustoti vietos velion o at 
siliepim? užslėpė, ir per tai atsi 
1 epimab pasiliko be p«sekmių. 
Per tai be abejonės “Katalikas” 
daugiau žudė, negu velioni*. 
Kaipo rssztin nkas, žinomas buvo 
velionis po pseudonimu “Keksz- 
tas.

Atkakus į Amerik?. kada apė
mė “Vienybės’’ redakcij?, nor« jį 
paskui teip tankiai niekino visokį 
Karvojai et consortes, pat* niekiu 
tojai kvietė velioi į prie sandariu 
ninkavimo po kunįgų cenzūra isz- 
einanezioj “Tėvynėj”, Susivienyji- 
mo organo. G«l atsisakymas ve
lionio nuo garliės tarnavimo mu
sų dvasit-zkiems vadovams ir pa
gimdė tankiai be jokio 
pamato niekinimus velionio per 
kunįgų laikra-zczius. Musų ku- 
i'įgai, norą laikydami miszias, 
ksslien? kalba ir gieda:“ir atleis- 
kie mums musų kaltes, kaip ir 
mes atleidžiame”, gyvenime pits 
pi ie to nesi tai ko, ne niekina nė 
jokio ginklo ant paskandinimo 
jų ne garbinanezių. Nora kunį 
gai apszaukė velionį už platinto 
j? bedievystės, jis tikėjimo nie
kur neužkabinėjo.

Kūnas likosi sudegintas 18 d. 
gruodžio New Yorko (Mespeih) 
krematorijoj.

A. a. Jonas Msczys gimęs Su
valkų gvbernijoj, Klebiškiu 
valszcziuje, Hgavangių kaime.

Dirbkime isz vien!
Paskut niuose laikuose ,.L:etu- 

va” ir „Vienybė" tal» ina atsiliepi
mus musų kankintinių,kurie szau- 
kiasi į mus.praszydami susimyĮėji
mo, szaukia jie: susimylėkite.gel- 
bėkite mus,nes szalczi ims užstojus 
Maskolijoe viduriuose baisų varg? 
keneziame. Balau tų, lyg kad 
juos iszduotų koki nuožmi 
Sacharos tirų gyventoj «i, negirdi 
daugumas musų brolių Amerikoj 
ir kitose šalyse Kaip tai malo

nu buvo skaityti tuose jau laik- 
raszcziuose por? metų Atgal, kada 
aukos plaukė ant Paryžiaus paro 
d'«: t?*yk ne kada nekuda po ke
lia centus, bet kiekviename nu- 
meryj galima buvo rasti po kelia, 
net po kelias dešimtis doliarų 
aukų. T?syk aukavo ne tik vi*i 
liet iriai darbininkai, bet galėj <i 
patikti ir aukas kelių kunįgų ir 
biznierių. Daugumas vienog ku 
nįgų ir biznierių nedavė nieko nė 
t?*yk; labai mažai aukų įplaukė 
ir nuo tėvynės ir kitų kraštų lie
tuvių. Ypbcz su aukoms mažai 
pi įsidėjo kunįgai ir musų biznie
riai: dnugiau ant Paryžiau* pago
dos sudėjo svetimtaueziai negu 
musų bizn erini, o vienog tie' nuo 
nuo lietuvių tunka. Pereit? me 
t? kelių mies ų lietuviški b zme 
riai, bet ne visi, ir rodosi puc-tre- 
czio kunįgo pasirodė su aukom* 
ant štraikuojanezių darbininkų. 
Kad reikia šelpti neturinezius 
d rbo, alkstanczius darbininkus, 
to nieks nedrys užginti, bet ar 
vien sztraikieriai reikalauja pa 
szelpoe, o isztremti isz tėvynės 
mūrų tautiški darbininkai ant 
paszelpos neuisipeluo?

Taigi visi geresniejie tautiecziai 
per szventę Kalėdų ir Naujų Me 
tų, susirinkę į būrelius, linksmin
damiesi, neužmirazkite apie mu
sų kankintinius, kalbinkite ir ki
tus sudėti po kiek ant vargų ken- 
ezianezių Maskolijos viduriuose 
musų kankintinių. Broliai ir še
ry*! budėkite, po kiek galite, 
kaipo Kalėdų dovanėlę musų tau 
tiszk ems darbininkams, peisekio 
jamiems masko>i*zkų valdžių už 
darbu* ant mnoų visų labo, iš
tremtiems iš tėvynės į szultus 
Si berijo* tirus! Jeigu tokioms 
dovanėlėms mes ir neįstengsime 
aprūpinti visų reikalų kankinti
nių. tai nors sustiprįsime juos, pa 
rodysime, kad me* jų neapleido- 
me, neužmirazome. Jus broliai 
biznieriai, kuriems centai plaukia 
-be pūslės ant delno ir be prakaito, 
neapsileistų darbininkams geruo
se darbuose, duokite auk? ant k*n 
kintiuių ir ant kitokių musų tau
tiškų reikalų, paraginkite prie 
to ir atšalusius tautieczius! De
dami po cent?, Budėsime doliarus. 
Juk buvo terp mus lakrai-zcziai. 
kurie buvo priešingi Paryžiau* 
paYodai, kurie atkalbinėjo nuo 
aukų antį Paryžiaus pandos ir k? 
jie pelnė? Nužudė por? szimtų 
sumanesnių ir dore-nių abonentų. 
Ir iš neprii Hikutno musų tautisz 
kieme užmanymams bizirerių g« 
Ii iszeiti tas pats ir jie gali tokių 
jau vaisių sulaukti. Szi?dion žmo 
nės ženg a pryszakin, pradeda su
prasti »vo ir kitų pareiga*, at 
skiria ger? nuo blogu ir szalina*' 
nuo blogai dannczių. Negerai 
juk butų, jeigu visi pradėtų sza- 
lintiesi nuo nepildanezių savo pa
reigų b zmenų. Juos juk tik mu- 
-ų darbininkai palaiką Sztai Ai 
rijoj laike paskutinių rinkimų 
vienas žymesnis biznierius pasiro
dė pricš'ninku darbin nkų ir k? 
pelnė? Ugi visi pradėjo jį boy- 
kntuoti, niek* nėjo pas jį p'rkti 
ir jam reikėjo savo birnį uždary 
ii. Gana turtinga* pirma biznie
rių-*. dėl nepnlankumo savo tau 
tieczių mieriams, nustojo į trum
pę laik? visų turtų, kuriuos su 
rinko per ilg? laik?. Tas pats, 
pakilus labiau vi*ų lietuvių su- 
supratimui, gali atsitikti ir su 
musų biznieriais neprilankia s 
mu*ų tautiszaiems mieriams. Kas 
t?syk bus kaltas? Tik pats biz 
n eriu-1, negalintis savo pareigų, 
kaipo lietuvis, suprasti ir jų neno
rinti* pildyti. Pildykime todėl vi
si musų pareigas kaipo lietuviai, 
o t?syk tik turėsime tie*? reika
lauti, kad mus lietuvi ii remtų 
ir palaikytų. Kur e dar neauka 
vo nieko ant tautiškų reikalų, 
kaip autai ant kankintinių, nepa- 
siiikk me užpakalyj kių; paiei 
go* priesz savo taut? visų mus y- 
ra vienokios, ar tai darbin-nkų, 
ar biznierių, ar kunįgų, ar kitokių 
apszviestunų. Kas nepildo savo 
tautiškų pareigų, tas neturi tie
sos jieszkoti paramos ir vietos terp 
savo taut eezių, jeigu jų reikalų 
pats nerėmė, nepadėjo prie jų nu- 
veikimo. Meskime todėl į szalį 
visus asabiškumus, pradėkime 
dirbti sykį visi isz vien. Szven- 
cziausia mu-ų pareiga dabar yra: 
šelpti musų kankintinius ir be 
simokinanezi? jaunuomenę.

Darbininkas.

Isz Elizabeth, N. J.
Susitvėrė ežia nauja lietuviš

ka draugystė p. v.: Lietuvos Sū
nų Dr-tė. Nauja draugystė yra 
grynai tautiška. Skaitlius są
narių auga gana greitai: ant pas
kutinio susirinkimo, atsibuvusio 
2 d. gruodžio, turėjo 73 sąnarius. 
Sąnariai Lietuvos Sūnų Dr tės tu
ri prigulėti prie Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj. Tokiu badu

czianyksztė Susivienyjimo kuopa 
turi daugiau sąnarių negu kilos 
kuopos: musiszkė turi jau 128 š- 
narius.

Neseniai ežia buvo parengtos 
prak Ibos, už kalbėtoj? pr buvo 
guraus Dilionis iš Waterbury. 
Paklausyti prakalbų atėjo mažai 
žmonių. Gal butų *us>rinkę dau 
giau, bet czianykeztis klebonas su 
savo ’arna s einanezius net ant 
ulycsių gaudė ir atkalbinėjo, 
draudė e ti ant suririnkimo. Di- 
1 ome kalbėjo apie mu*ų tėvynę, 
apie narsum? lietuvių jos nepri- 
gulmystės laikuose, kada motino- 
net 14 metų vaikams segė prie 
šono ksrd? ir siuntė juos g’nti 
tėvynę nuo prieszų. Toliau kal
bėjo apie lietuvių gyvenim? ežia 
Amerikoj, kuriuos isznaudoja ku
nįgai, t-tabdo pasikėlim? ant augš 
tesnio laiptyūo; pats darbininkų 
centais nupenėti, pasirodo di- 
dži*usiais prieszais darbininkų. 
Pabaigoj savo kalbos Dilionis ra 
gino dėti, pagal iszga'ę, auka* 
ant naudos bes mok nanezioa jau 
nuomenės ir ant kankintm ų Su 
rinko $2 50 (ant ko? Bd.). Kalba 
matyt susirinkusiems patiko, nes 
jai pasibaigus, jie rankų plojimais 
dėkavojo kalbėtojui. Aut susi 
rinkinio buvo atėję ir du vietinio 
khbono tarnai ir jie stengėsi pra
kali)? trukdyti, bet kad buvo pa
sakyta, kad laike prakalbos neva 
lia atsiliepti, tik paskui, kas turi 
k? prieszai*, galės t? išreik*zti, 
tat tie pssiuntimai ne rado pro
gos Dilionio prakalbę stabdyti, o 
kada jis pabaigė kslb? ir tie pa
siuntiniai iszsineszdino per duris.

Czianykštis lietuviszkas klebo 
nas, matomai k'tų prika'bėtas ir 
išmokyta*, 23 d. Izpkriczio net 
per pamoksi? niekino ir keikė 
czianykš'ę Lietuvos Sūnų Dr tę 
ir kuop? Susivienyjimo Lietuvių; 
apskelbė teip vien? kaip ir kil? už 
bediev szk?, tvirtino, buk prie jų 
priguli vieni šliuptarniai (Mat 
kunigėlis ne įstengia išrasti kito
kio temato savo pamokslams, to
dėl griebiasi lengviausiai suranda
mų piudymų lietuvių terp aavę-*). 
Tie melagingi kunįgo apszmeiži- 
mai labti suerzino sąnarius įžeis
tų lietuvi-zkų organizacijų. 2 d. 
gruodžio Susivienyjimo kuopa lai
kė S'isirinkimę, ant kurio išrinko 
3 delegatus, kuriems pavedė nu
eiti pas apazmeižėj? ir pareika 
lauti. kad jis atazauktų savo ne
teisingus apszmeižimus, kokius 
pasakė per s«vo vaiki*zkę pa
moksi?. Kunįgas kuopos dele
gatams atsakė, jog jis ne buvo 
matę* konstitucijos, todėl než'no- 
jo. kas gali prie draugystės pri
gulėti, buk jam klaidžias žinias 
apie kuopos kon-titucij? suteikė 
kun-Milukas (O ar atšaukė vie
szai apszmeižimus v eszai bažny 
rz oj pasakytus? Privatiški be- 
-iteiainimai ne turi vertės: vieszi 
*p-zmeižimai turi būt vieazai ir 
atšaukti Rd.).

Susiv. Sąnaris.

Isz Wilmerding, Pa.
Szitas miestelis yra Alle^heny 

kaln io-e, ap:g*rdoj minkštųjų 
auglių ir geležies dirbtuvių; ap
linkinės jo ne tinka žemdartiy-tei. 
Pat* tnieaUl s yra ant lygumos. 
tirpkalnėj.14 mylių nuo Pittabur 
go, turi apie 4000 gyventojų.

Yra ežia 2 didelės geležies lie 
jinyczios ir žalvar o, feipgi ma 
šinszapi*. Poprastėms darbi 
ninkama, isz kitur atvažiavusiems 
š uom kartu sunku gauti darb?, 
bet iszlavmti m ech įnik i, ypacz 
mašinistai yra pageidaujami.

Lietuvių yra apie 150 ypatų: 
50 apsivedusių, kiti nevedę. 
Prie verte'gystos czianykszczūi 
Ib-tuviai ne linkę; tik vienaswp. 
M czionia, užlaiko mėsinyczi?. 
Jam sekasi vidutiniszkai: jis yra 
daibštus ir geras tautietis. Kiti 
visi lietuviai dirba dnbtuv'se: už 
10 valandų darbo gauna po 1.50 
—3.00 dol. Netoli yra ir anglių 
kaslynės, bet jo*e lietuviai ne dir 
ba.

Yra ežia viena lietuviszka Lie 
tuvos Sūnų Dr-tė, tautiszka pa
galbinė, į tikėjimisakus reikalu* 
neaikisza. Nor* draugystė dar 
j <unutė, susitvėrusi 1 d. spalių 
1901m.,bet stovi gana stipriai me 
degiazkai ir sąnarių turi ne ma
žiausiai. Szita draugystė spėjo 
jau ne kari? pasigarsinti aukomis 
ant visokių tautiškų reikalų.

Ant susirinkimo atsibuvusio 7d. 
gruodžo, draugystės Šnarai vėl 
sudėjo ant kankint n<ų |6.95, ku
riuos pasiuntėme į Chicsg? ka- 
aieriui kankintinių komiteto p.Ol- 
ševskiui.

27 d- lapkriezio Lietuvos Sūnų 
Dr tė parengė balių. Nora ant 
balnus ne buvo svaiginanczių gė 
rymų, bet kad ant jo atėjo daug 
sveczių, tai ne tik sugrįžo visi

kaštai parengimo baliaus, betdar 
liko diktai pinįgų.

Apart Lietuvos Sūnų Dr-tės y- 
ra d*r Wilmerdinge kuopa Susi
vienyjimo Lietuvių Amerikoj. 7d. 
gruodžio su*itvėrė ežia Muzika- 
liszka kuopelė (benas). Kaip 
tik suras mokintoj?. pirks tuojau* 
instrumentus ir pradės mokintie 
ai.

Taigi mes ne stovime žemai ir 
turime vil'į, laikui bėgant, pasi 
keiti dar labiau; ne aplenkime 
lik pradėto darbo, bet žengkime 
pryšakiu vis toliau, darykime 
kaip iki sziol darėme, o į- tr> mp? 
laik? musų bes steigimai iszduos 
dar geresnius vaisius ir apturėsime 
dar didesnę garbę.

Aszeris.

Isz Worcester, Mass.
Norė lietuvių yra ežia nemažas 

būreli*, bet vienybės tarp jų nė
ra. Yra ežia keturios pcgelbinės 
draugystės, bet ir terp jųnėra su
tikimo ir vienybės, vieua iiię ap 
šrukia už hedieviszk? ir pravar
džiuoja višip, kaip tik ga'i isz- 
mi»lyti. Musų dvasiszko piemens 
sutvertos draugystės, paridalinu 
šio* į mažus skyrius, nė ant savo 
naudos ne k? gali nuveikti, o ant 
tautiškos dirvos nieko jo* nenuvei 
kė, kadangi prie tokių dalbų nieks 
neragina; tam, kurio jos klauso, 
matyt, nerupi nė joki tau 
tiški reikalai; jis, matyt, neuž 
kenezia vienybė* ir sutikimo tarp 
lietuvių, kadangi gyvenanezių su
tikime ir vienybėje ne teiplengva 
vilo? kirpti. O vilna av.ų musų 
vadovui labtireikalinga.

Dabar renka ant btžnyczios au- 
k*s ir žada nauj? bįžnyczi? pa
statyti iki velykų. Kadangi per 
ilg? laikę rinko vien, aukas, o baž 
nyczios statant nieks nematė, tai 
žmonės pradėjo mažiau aukų neš 
ti. D.b*r tedėl pradėjo kast pa
matus, bet ar ant tų pamatų žmo 
nės iki velykų pamatys bažnyezi?, 
neiinia. Dabar mat užstojo szal- 
ežiai, daug prisnigo, tai ir iškas 
tus bažnyczios pamatus už-nigo, 
todėl vargiai bomu apvaikszczio 
sime velykų šventę naujoje; gal 
reik* melstieji*senoje ir mokėti 
po 6 dol.?

M. P. Z.

So. Omaha, Nebr.
L etuvių ežia yra nemažai, bet 

terp jų yra mažai gerų tautieczių; 
ežia labai daug yra sulenkėjusių. 
Terp cziany kšezių lietuv ų ma 
žai yra skait možių lietuviszkus 
laikraszctius: vieni nieko neskai
to, kadangi užsiėmę visokiai* ne 
pagirtinais darbais, ant skaitymo 
neturi laiko; kili 8kaito lenkiš
kus ir -nekenezia tų visų 
lietuvių, kurie nori Lietuvai, 
o ne Lenkijai tarnauti. I*z tų 
sulenkėjusių lįgtuviszkų išgamų 
Lietuva, turbut, naudos neturės.

Dirbai eina ežia gerai ir lietu
viai nemažiausiai uždirba, tik gai 
la, kad iš to jų uždą ibio nė jie 
l>ats,*nė mu*ų tėvynė naudos ne
turi.

Isz visur.
Ii Vokietijos pailementas ir 

viszpaty&t-s rodą galutinai priėmė 
nauj? muitų tarif?, pagal kuri? 
muitai, ypacz ant amerikoniezkų 
i a vorų, liekasi žymiai pakelti. A- 
merikos gyvulių pio viny ežių eavi 
ninkai bijo*i, kad dėl pakel ų 
muitų Vokietija ne taptų uždary
ti bu visu amerikoniBzkai mėtai. 
Tas išt'kro galėtų ats tikti, bet 
vien t?-yk, jeigu Vokiet į< pąda 
rytų paleugvinmius gabenant mė
sę iš Austrijos ir M skolijos. Vo
kietijoj nėra užtektinai mėsos, ji 
ant gyventojų reikalų turi j? iš 
svetur gabenti; pakelti muitai 
ant mėsos isz sveiur gabenamos 
pakels vien mėsos prekes paezioj 
Vokietijoj, bet ne užkirs kelio 
gabenimui jos <š svetur. Teisybė, 
Vokiet jos gyvulių augintojai isz 
to turės pelnę, bet c? pelnę turės 
sudėti reikalaujanczios mėsos dir- 
banezios luomo*.

užpi czėtyti tuom tarpu. Kada 
policijantai įsiveržė į gyvenim?, 
prigavėjai stengėsi per langus iš
šokti, bez visi namai buvo poli
cijos apstoti, todėl niekom nepa- 
s seilė pabėgti.

J Danijos pakramė.-e, netoli 
Kosker, lik< si užmesta* ant uolų 
vokiškas kariszkas laivas “Wit- 
telsbach”. Daniji s randrs pa- 
riulė piie nuvilkimo laivo nue 
uolų pagelb? savo kariškų laivų, 
bet vokiszkas kapitonas Danijos 
pagelb? atmetė, kadangi, girdi, 
vokiškas c.ecorius uždraudė, prie 
nelaimių ant jurų, vokiškų Livų 
kapitonams priimti svetimtauczių 
page bę. Jeigu isztikro Vokieti
jos cieconus uždavė tokį prisaky- 
m?, tai reikia pas.kyti, kad to ne 
galima iszm ntingu padavadyjimu 
vadinti. Kur eina apie gyvastį 
szimtų žmonių, ten nė jok* laivo 
kapitan <8 ne turi tieso* atmesti 
pagelti?, vis tiek nuo ko ta pa
gelba paeitų, nuo svetimų, ar nuo 
savųjų.

I 17 d. gruodžio, vidurinėj A- 
zijoj, matkoliszkame Turkestane, 
Fergano apskntyj.rimtė smarkus 
žemės dretiėj'm i, kurie isznaiki- 
no su visu miest? Andižan, turintį 
30000 gyventojų. Kiek laike tų 
žemė* dr. bėjimų pražuvo žmonių, 
dar tikrai nežinia; tiek žinia, kad 
žmonių pražuvo daug. Žemės 
drebėjimų ir gelei ūkelis aplinki
nėse Andižano liko-i iszardytas, 
telegrafų stulpai iszvartyti, todėl 
platesnių žinių apie žemė* drebė- 
jim? ne galima gauti.

B Japoniszkas randas užstelia- 
vo svetur daug aparatų Roen t ge
no szviešai. Aparatai tie buse 
sunaudoti pinįgų mu z nycziose 
ant dabojimo darbininkų, kad jie" 
ne vogtų aukso szmotų. Mat 
daibininkai tankiai praryja.auksu 
šmotus ir žinoma jų pas juos ne 
gali surasti; turint Roentgeno 
šviesos aparatus,aukso szmotelių 
ir pilve darbininkai ne galės pa
slėpti. Toki aparatai Europoj 
jau nuo seniai vartoj imi muitiny- 
ežiose prie peržiūrėjimo važiuo- 
jancz ? isz užrubežių ke'eivių.

| Lenkėki Vokietijos parla
mento pasiuntiniai padavė parla
mento pirm-ėdžiui ant raszto už- 
klausym?, kokiu budu Vokietijos 
kanclerius rengiasi padaryti gal? 
nenormališkomssanlygyms iszsi- 
dirbus om* Vokietijoj dėl nepripa
žinimo lygių tiei-ų lenkiškos kil
mės gyventojams? Vokiecziai 
boykotuoja lenkiszkas pardaviny- 
czias, amatininkus ir dirbtuves, 
siaurina, kaip ga i, valdžios tie
sas savo lenkiszkų pav*ldinių. K? 
ant to užklausymo rtaakys kanc
leris Buelow, dar nežinia, bet be 
atsakymo negal-’s to palikti.

| Dėl ne uždera-j įmo, Finlandi-< 
joj 400000 žmonių, taigi beveik > 
penkta gyventojų dalis, kenezia 
badę ir reikalauja paczelpo*. Pe
terburgo angį škai—amerikonisz- 
ko* bažnyczios pa-lor u* renka 
•takas ir apsiėmė, vaiku* keturių 
finiszkų parapijų lėdyti ir valg'3- 
dyti per ž em?. Pastorius sako, 
jog badas Fmlntid joj šįmet dar 
dide-n s negu buvo 1867 m., ka
da ežia nuo bado pasimirė 100000 
žmonių.

0 Republikoj liauti, vidurinėj 
Amerikoj, jos sostapilėj mieste 
Port au Prince kareiviai apšau
kė prezidentu jenerol? Nord, vie
toj pirma išrinkto. Je gu sena
sis prezidentas geru ne atiduos 
urėdo, kareiyių apiztuktun pre
zidentu jem-rolui Nordui, revo
liucija azitoj republikoj ne greit -- 
p«s b.ig8, bet vis ant galo Nord \ 
paims urėdę, kadangi jo pusėj v 
stovi viso krašto kariumenė.

| AustraLjoj, Nai-jos Pietinės 
Vali jos kolion ja pripažino mote
rims lygias su vyriškiais balsavi
mo tie.-as prie rink'mo urėdninkų. 
Per paskutinius rinkimus vienog 
visoj kolion'joj lik 37 moterys

| Lzpanijos sostapilėj Madride 
sugriebė netikėtai praneuzišk? 
prigavėjų H u m bertų szeimyn?, 
kurios prancūziškas randas ilgai 
visur, net Amerikoj,jieukojo, pa
skyrė dide'ę dovan? už sugavi- 
m?. Szitie ponai prigavo daug 
prancūziškų aristokratų net ant 
kelių deszimczių milijonų frankų 
ir paskui su pinįgais išdūmė iš 
Prancūzijos. Kada jų jieszkojo 
Amerikoj, Indijoje, net Australi
joj, jie ramiai gyveno Išpanijos 
sostapilėj Madride. Prigavėjai 
likosi suareštuoti ir bus iszduoti 
prancūziškoms valdžioms. Pas 
juos pinįgų rado mažai, be^ tur
but juos jie gerai kur užkavojo.

gyvenimas ir visi daigiai Į kosi

naudojosi iš joms pripažintų tie
sų. Moterys ežia gali būt renka
mos ir ant augszcziat sų rėdų, bet 
per paskutiniu* rinkimus jo* savo 
kandidaczių visai ne statė. Dar 
mat ne pripratusius naudotieji 
iš joms pripažintų tiesų.

| Maskoliszaas caras, snt jo 
priškimo iszriųstus į S berij? stu
dentus Maskolijoe universitetų 
paliuosavo nuo bausmių. Neži
nia tik. ar visi studentai norės 
naudotieai isz netikusio caro ma
lonės. Caras dabar gi?žin* isz 
Siberijos 59 studentus, bet jiems 
uždrausta apsigyventi miestuese, 
kur yra univer-itetai.

| Ant Wood s*los, pietrytinėj 
dalyj Alaskos, rado du masko-
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lišku malūnu, kurmose szitntss 
metų atgal maskoliai, kuriems 
prigulėjo Alaska, malė kvieczius. 
Dabar Alaskoj kviecziai ne nu
noksta. bet szimtas metų atgal 
juos sėjo ir augino maskoliai pie
tiniuose apskrieziuo-e. Taą rodo, 
kad valdant ežia m<skolialiis, o- 
ras buvo sziltesnis negu dabar.

prancu-

[l Netoli Maskvos, Maskolijoj, 
į dvarę turtingo dvarponio Mac- 
kevyczi us naktyj atsilankė pul 
kas vagilių po vadovyste puikiai 
apsirėdžiueios moteriškės ar 
niergin s uždengtu veidu. Su- 
raisziojo dvarponį ir tarnus ir pa 
ėmęŽ^O 0 niNių gatavų pinigų 
ir už 32t)SOC^rubl. visokių daig ų, 
prtsišal no. Kas yra ta puikiai 
parirėdžiusi moter szkė .vagilių 
vadovė, nežin ą.

nU'ki datburokai, buvę Bulgari
joj ant darbų, grįžtant jiems na 
mon, ant rubežiaus likosi turkisz 
kų kareivių iszsz*ūdyti.

B Szntur nėj Afrikoj,
ziszkoj valdyboj Tunis, nuo smar
kių lytų užgimę tvaną daug blė- 
dies ir ne'a'tn ų pridirbo. Vie
name kaime Cape Bon apskrity) 
30 žmonių pr gėrė.

U Berlyne, sunūs prancuziszkos 
prote^toniszkoB b žnyczios pasto
rinus, buvęs kruutuv ų užveizėto- 
jumi Darmstadto bmko.pai-zlavęs 
700<M>0 Markių banko 
iszdumė į Ainerikę.

pinįgų

mieste

Datb ninku Su-i
Sztra kai. Dsrbi-

D.rb ninku «zven-

Bet lyne likosi auaresztuotas 
pagirs ję* amerikon-škas vagi 
liūs Biovru isz New Yorko. Su 
griebė jį, traukiant mašne’ę isz 
kiszenibUi vi» nam praeiviui ant 
Leipcigo ulyczios Užszitęs vo 
ukėsę, tuibut, nė Amerikos ran
da* ne už>t< s. Apie jo iszkeliavi 
mę į Vokietiję praneszė jos val
džioms N’ew Yorko po'icija.

J Repu>>bkoj Hayii, 
Port du Prince, ant ulyczių užgi
mė smarkus muszs terp besiv^r 
žancz ų valdžię partijų szalinin- 
kų. Muszyje daug žmonių liko 
si paszautų.

|| Vengrjoj dileli szalcziai; 
pereitę sanvaitę suszalo 63 žino 
nės. Pulkai vilkų užpuldinėja 
xnt besiganannczių ant lauko a 
vių, drasko ne tik avis, bet ir pie 
meuis.

daibininkai, o ko dirbtuvių savi
ninkai? Darbininkai turi butap- 
szv esti iš. Ar gali pasigerinti 
darbininkų b >vis? Isz kur atsi 
randa k ryžiu? K ii p galima i«z 
gauti didet-nę algę ir trumpesnę 
darbo dienę. 
vienyjitnai. 
ninku tiesos.
tė 1d. gegužės. Pulit'szka ir 
t*<ut>zka iaii-vė. Kaip sulaikys 
darbininkai diaugiję, kad nebūtų 
skiiaudoair nuskurimo? Kai rei
kia d ibti 8> sipratu-iam ir doram 
darbininkui?. Visi tie klausymai 
irzaiszkinti yra prieinamai kiek
vienam darbininkui szitoje knį- 
gutėj.

Lenk ezkas laikraaztis ,,Zzoda” 
gaišina, j<‘g užveizėtojas atchyėo 
kunį<;aik8zczio R<dzivdo, Dri 
Puljanow.iki, kautus kunįiraiktz 
ežio Antano Raizivilo rengiasi 
iszleibti fotografiszkus paveikslus 
aktų Lietuvi.-zkos Ųnijo*. Ori 
Ifinaliszki unijos aktai yra Radai* 
vilų archyvuos Neavieže.

Padatęs 
stac-i 
Mir- 
tuii
)8Z-

Stan-

Lietuviams Liuteronams.
CHICAGO. Gruodžio 25, (pirmoje 

Kalėdų dienoje) P. Dngnaitis,studentas 
isz Concordia Seminarijos, Springfleld, 
Iii., laikys dievmaldyste lietuviams liu
teronams Cbicagoje. Todėl visi yra 
kvieczlami susirinkti in kn. Wsgnerio 
bažnycsia, ant 19-tos ui., paprastam* lai
ke. (26—12)

kai* 
kai-

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Hdberlandtą.

Mieste M dnde, Ispanijos 
sošripilėj. vienuose loszimo na 
muese likosi už prigaudinėjimę 
prie kšyių suaresztuotas arty- 
mas I-zpatujoa karaliaus gina nai- 
tis, jenerolas Bourhon y de Cas- 
tellvi. Jį miesto virszinmkas 
vienog isz ure-z<o paleido. Kur 
gi laikys arešte įeit augsztę ypa 
tę!

|| Sziaurimj Szved joj, netoli 
Gel ivare geležies kas<yn;ų ūžti 
ko d'delius plotus varinės rudos, 
kur neužilgio bus parengtis ke
lios vario kautynės.

3 Vengrijoj, netoli Arado, 18 
czig <nų, ap įstojusių ant lauko, 
suszhlo. Ir kituose Vengrijo- 
krnrztuose nuo didelių szalczių 
daug žmonių suaza o.

ii Pietinėj Pi aneuzijoj, prie isz 
ėjimo isz porto Tub n susimuszė 
plaukit nt s į Indijas prancūzių 
kas p cztinis garlaivy* Medoc bu 
kariizku laivu Latonche. Me
doc likosi drueziai pagadyta& ir 
užmestas ant uolų. Ant jo,apait 
jurininkų ir laivo tarnų, yra 223 
pasažieriai; tie žmonės yra dide
liame pavojuje. ę

H Anglijos pakrantėse pasken
do gar'aivy* Msrlay, plaukiantis 
i-z Liverpool į Dublinę. Visi 
buvę ant minėto garlaivio žmo
nės, isz viso 16, prie to prigėrė.

0 Sztraikai darbininkų Marsi- 
lijos porte, pietinėj Prancūzijoj, 
baigiasi. Sztraikut j nti jurinin
kai nutarė nuo 18 d. s. m grįžti 
prie darbo.

|| Aplinkinėse Gideen, vokisz 
koše valdybose pietvakarinės A f 
tikos užliko dide lūs ir labai tur 

Vokie- 
kuri

t'ngus deimantų plotus, 
tijoj susitvėrė kompanija 
užsiims kasimu deimantų- Nauji 
deimantų laukai yra teipjau tu'1" 
tingi kaip ir esanti angliškose 
pietinėj Afrikos va'dybose aplin 
kinė?e Kimb* rley.

[ Prancūzijos karės ministerija 
įvedė 8 valandų darbo dienę vi
suose Prancuz jos arsenaluose, 
ginklų ir amunic jos dirbtuvėse.

Nauji rasztai.
me-

| Paryžiaus policijos sūdąs su 
visu iszteisino uiaskol szkę gie— 
minmkę Rydzevskį, kurio gyve 
nime likosi nuszauta jauna ame 
rikonė Gore. Tirinčjimai ne isz 
davė va šių: tir nėtojai pripažino, 
kad revolveris, kuiio szuviai už 
muszė amerikone turėjo iszszaub 
netyczia, be Rydz»vskio noro.

|| Szeimyna garsai s Vokietijos 
kanuolių dirbėjo Kruppo atėmė 
atgal į sėdę paduotę skundę am 
socialiaiiszko laikra-zczio “Vor 
vaerts”, kuris pagardno epie ko 
kius ten negražius darbus Krup 
po. Matyt st cialistiszko laik- 
raszczio žinios ne su visu buvo be 
pamato.

| Maskolija stengiasi į savo 
’ rankas paimti pacztę iszilgai man- 

džuri.-zko geležinkelio.. Ch’nų 
randas rods ant to nesutinka, bet 
jeigu ne ras įiar^mos pas kitas 
vieszpatystes, tūlės prie’Z Masko 
lijos reikalavimus nusilenkti. Juk 
Maskolija ir teip valdo Mandžuri- 
ję ir iea jos ne nori pasitraukti.

| Pasikėlęs Morokko sultano 
brolis apvaldė mie.-tę Tesirvisę 
jo apskritį. Paskyrė savo urėd- 
mnkus ir sudžits, iszvaikė sulta 
no urėdo'nku«. Visi gyventojai 
apskricziųose į rytus nuo Fez pri
stojo prie pasikėlėlių ir jų vado 
▼ę, sultano b oi j, apmaukė už sa
vo Valdonę, tikrojo sultano atsi
sakė klau-yti.

Naujas Kalendorius 1903 
tams. Sutaisė P. M. Tiiieje. 1902. 
162 pusl-

Apart paprastų, randamų kiek
viename kalendoriuje dalykų, szi- 
tame yra gana daug svaibių 
*traipsnių. Ir ka'endoriszkoj da- 
•yj ežia matyt pagerinimai, ka
dangi iszn>est<>8 jau t < pinamos iki 
sziol kvailinimui žmonių oro at 
mainos, ko nieks ant visų mėtų 
iszprmaszauti ne gal. Telpa me
nulio atmainos, I et jau be oro at
mainų. Tas padaryta gerai.

Lz pntnokinanc'.ių straipsnių 
telpa szitame kalendoriuj prieina
mai apraszytos žinios apie žemę: 
apie jos pavidnlę, paviiszių, didu 
mę. apie žemės vidurius, apie ug 
nį metanezius kalnus. Toliau ei
ni žinios apie žemes gyventojus ir 
jų padalinimę ir kitokios žinios. 
Ž-mės d ly-, jų didumas, gyven
tojų skaitlius, ea^nezios vįeszpa- 
iy*tės; didžiausios upės ir augsz- 
cziaubi kalnai; apskritai straips 
nis tas yra tai trumpa geografija 
su visokioms žingeidžioms statis 
tbzkoms žinioms, Toliaus eina 
gana plati L'etuvos statistika. 
Toliaus žinios: kiek kokia musų 
žemės vieszpatystė turi kareivių 
sandaros laike ir kiek karės laike, 
kiek turi kaiiszkų L-ivų;kiek gau
na algos Europos viet-zpacziai.To- 
Iumx8 vandens kelia 8. Maskoli- 
jos ge’ežinkeliti. Metaliai. Ži 
nios: kiek kur i.*zgeria svaiginan- 
czių gėrymų. Visokių 
pinjgai. Iszskaitymai 
nuo 100 rubl. M eros, 
tymai darbininkų algų.
lo telpa labai svarbus ilgas 
straipsnis p. a. Kaip mintame ir 
kaip turime misti. Rodos moti
noms. Tiesos apie iszeivys*ę. Pa 
b tigoj telpa papras'os, randamos 
ir kituose kalendoriuose žinios: 
paczto instrukcijos, telegrafų ir 
žinios apie prekymeczius Lietu
voj. Kalendorius vertas, kad jį 
lietuviai pirktų; jie yra kur kas 
geresnis už iki sziol lietuviszkoj 
kalboj išleistus.

Kas reikia žinoti ir atminti 
kiekvienam darbininkui. Iszlei- 
do Lietuviszkoj i Sočiai-Demokra
tu partija. Paryžiuje. 1902 m. 
67 pusi.

Knįgutėj szitoj yra issaiszkinti 
darbininkus apeinanti klausymai: 
kas žmonijai savo darbu visus 
tartus sutveria? Kodėl darbi 
ninkai vargsta, nors turtų visur 
yra daug? Klausymas algų už 
darbę ir barbo laiko. Ko nori

krasztų 
palukų 
Iszakai 
Ant ga-

| Laike pa-kuiinio žemės dre
bėjimo maskoliezkose valdybom 
vidurinės Azijos, kurio likosi isz- 
griautas miestas Andižan, kaip 
paduoda vėliau atėjusios žinios, 
likosi užmuszti: 3 maskoliszki u- 
rėdninkai, du kareiviai ir 1000 
cziabuvių, daugiausiai vaikų; 3o0 
cziabuvių ir 17 maskoljmkų karei
vių likosi sunkiai sužeistų, 
griuvo 130 maskolių ir 900 
būvių namų.

Su- 
czia

J Mie-te Genuoj, Szi sūrinė j I* 
talijoj, viename hotelio‘-Lotndor- 

• * di’’ kambaryj rado nusimovusius: 
kunįgaiksztį Regio ir grafi-nę U- 
boldi. Abudu nusižudė isz mei
lės. Kunigaiksztis buvo apsive
dęs, o grafienė turėjo vyrę.

I Į S* fiję atSjo iinia nuo Tur
kijos rubeiiaus, buk 24 macedo-

PadirbtnorgHniszkn mede-

Visi gyvi d igtai esanti unt ie 
mč8, ar tai gyvūnai,ar augmenys, 
kaip žinote, paeina isz proto 
phazmoe, taigi protopliazma yra 
lai pradinė orgnn szka medega, 
iez kurios iszridirbo viri gyvi daig 
tai esoiiti aut žemės. Gyvūnai 
i r augmenys sus deda isz dides
nio ar mažesnio skaiiliaua smulkių 
dalių vadinamų organiazkomacele 
lėms;kiekvienoj organiškoj cele 
lėj yra neatbūtinai protopliazma 
aiba prsd nė organiška medega. 
Protopliazma yra tai syvai pn 
pildanti celeles gyvūnų iraugme 
nų kūnų. Isz prolopliazmos da
rosi v si audeklai v sų gyvūnų ir 
augmenų kūnų; protopliazmato 
dėl yra pamatu visų organiszkų 
kūnų. Medega ta yra gimtosisi- 
dirbta; gamta isz jos išdirbo per 
ilgę laikę czielę eilę visokių gy- 
vunų ir augmenų. Padirbti tę 
medegę mokslinczių laboratorijo 
je iki sziol niekam ne pasisekė; 
t'iK paskutiniuose laikuose nieksi 
koniszkam mokriineziui Herrerai, 
kaip paduoda Paryžiaus laikraš
tis “Revue Scientiiiųue”, pasise 
kė padirbti medegę turinezię vi
sai anos pamat nės tverianezios 
organizmų kunę medegos arba 
protopliazmoa ypatybes. Herre 
ra patėmt jo, jog gyva protopliaz
ma vishda terp sudėtinių turi at- 
sakan'į nuobzimlį fosforinių drus- 
Kų. todėl jis savo m-tiarę proto 
pliazmę, bet turinezię tikrosios y 
patybes dirba isz mineraliazkų 
medegų, ištraukia ję isz meta- 
fobforinių rugszczių kalkių. Kie- 
tę meta fosforinę rug-stį, sutirpi
nus vandenyj ir pridėjus kalkinių 
druskų apturėsime met f o.-f ri- 
nes kalkes. Ant padarytno i«z 
tos medegos prot- pliązmosHerre- 
ra ima anglerugazczias kalkes 
kietame pavidale, Mitrina ir su 
maiszo drauge su kietaiue pavidale 
metbfosforine rugszczia, deda to 
miazinio truputi į tarpę mikros
kopo, suszhp na laszu vandens, 
kuriame sutarpinta daug diuskoa. 
M szinys tas po mikroskopu prii 
ma pavidalę gyvos protopliazmoa. 
Po mikroskopu matyt: kaip me-~ 
thfo-forinė rugsztis ant stiklotve- 
iia burbulėlius kaip ir gyva pro- 
tonliMzma. Burbulėliuose darosi 
grūdeliai ir viskas kruta kaip ir 
gyvoj celelėj. Grūdeliai ir burbu- 
lėliri sulimpa, išlysta, dalinasi į 
dalis, dauginasi, ir kiekviena da
lis tveria vėl burbulėlius; vienu 
žodžiu, laszas gyvuoja, kruta,dau
ginasi kaip ir gyva protopliaz
ma.

Pagal Herreros nuomonę, gyva 
protopliazma, isz kurios susideda 
visi gyvi organizmai, yra isztikro 
metafosforinė druska kalkių, per- 
riėtnusi kitokioms modegom*. 
Trigi jis tiki,kad visi gyvi kūnai 
esanti ant žemės, teip gyvūnai 
kaip ir augmenys, pasidarę isz ne
gyvų medegų, i-zsidirbę sz meta- 
fosforinių rugszczių kalkių 
ežių visur gamtoj.

gyvenantis Levy Lmchers, parė 
jęs girtas nsmon, isz pradi ų vien 
barė s* v o pacs ę, paskui užsimanė 
ję mus'ti. Gmdamas metinę, 15 
melų L nebėro sūnūs pagriebė 
užpn.vytę karab'nę. szovė į tėvę 
ir jį'mirtinai pamovė,
tę, pats nuėjo ant policijos 
jos ir aprei-zkė, kę padarė, 
tinai sūnaus pasiautas tėvas 
42 m. Mat kokiu? va sius 
duoda giituokliavim»il

— Kerosi no k rautuvėse
dard O«i Co.,prie R ck Island ge
ležinkelio, it-rp |7 >r 18 ui..perei
tos nedėlios dienę užg mė gais
ras. Gesinimas buvo sunkus, ka 
dangi pr'e deganezio kerosi no ne 
gal ma buvo pii-iat tinti. Pisimkė 
vienog ugnager-iatns ga'srę suval
dyti; pad rė jis blėdies ant 50- 
000 dol.

— Namuose pn. 757 Allport 
str. terp gyvenusių cz'a oze kušla
me so Bina ir J^meso Jelinek už 
gimė koki len nesutikimai, o pas
kui niusatynė*, laike kurių Jeli
nek irzsiiraukė peilį ir iszdurė 
B n ii kairięję akį. Jrbnek 1 kosi 
suare-zi uotas ir sėdi dabar polici
jom areezte.

— 20 d. gruodžio, ant F'ilton 
ul\czios.ui-idegė teip vtdinania 
• Ful on Mare*et” trioba ir ke 
lios katmyni>zkos likosi pagydy
tos. Blėdį gaisro padarytę skai
to ant 2<K)OiO d< 1.

— Ties S ewart avė. ir 39 str., 
ant Cb ogo&E s ern Indiana gė
lei nkebo likosi pervažiuo'ae ir už 
muazias ant vietos 32 metų Jonas 
Daheity.

— Chicagos un versiletas nu«» 
1889 m. gavo dovanų |1512*375. 
Į ‘mimai ir i-zdavimai umvers te- 
to per paskutinius metus pariekė 
5 milijonus dobarių.

Paįieszkoliniai.
PaJIeszkau Jono Bumllnskin, iss 

m o Žagaru ir Mikolo Grabsusko isz 
mo Itadmcziu, Beinu pav., abu Suvalkų
gub. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
tinę am adreso.

Karolis Karbowski,
386 Grsnd 8t., Milwaukee, Wis.

(26—12)
Pajieszsau savo broliu, Anlano4r 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 LstBk, La Baile, Iii.

(26-12)
Pajieszkau savo dėdės. Franciszkaus 

Kriszcziuno, Jono ir Tamosziaus Kusz- 
leikiu, Juozo Zachsrevicziaua, Jono Pol- 
teruco, Klemenso Szipailos ir Jurgio Tu- 
mosos. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti line ant adreso:

Juozas Dumczius.
Gilbert Co., Onawa, Me.

Psjieszkau Domininko Antanavi- 
cziau. Kauno gub. Bziauliu pav., vol. 
Ligų mos, kaimo Montrigiu; gyveno Ma- 
hanoy City. Pa. Jis pats ar kas 
teiksis duoti tinę ant adreso:

Jonas Sakalauskas,
924 33-rd St., Chicago, III.

Pajieszkausavo paezios, Onos Milev- 
skienes, Kauno gub., Bziauliu pav., Pa
vandenės parap. Treti metai kaip nuo 
manės prasiszalino. Ji pati ar kas ki
tas teiksis duoti tinę ant adreso:

Augustinas Milevskis,
167 W. 8-lh St., 8. Boston. Mass.

Psjieszkau Aleksandro Balcziaus, isz 
kaimo Viciunu. Ratniozios parap. 
pats ar kas kitu teiksis duoti tiue 
adreso:

Jurgis Czernauskas,
84 Millburry Si., Worcester, Mass.
Psjieszkau savo szvogerio, Ignoto Lu- 

koaz«vicziaus,8uvalku gub.. Seinų pav.. 
Kapczemiesczio gm Jis pats ar kas ki
tas teiksisduoti tinę ant adreso:

line

kitu

ant

esan-

Vietines Žinios.
— Vietoj pasimirusio Ch;ca- 

goj archivyskupo Feebano popie
žius paskyrė Buffalos vys k upę 
Quingley. Laukė visi, kad bus 
paskirtas į Chicagę Pe ori jis vys
kupas Spaldtng, pagarsėjęs savo 
teisingoms pažiūroms; popiežius 
vienog velyjo paskirti fanatikę 
Quim-ley. Buffalo dijecezijoj an 
tai lenkiszki kunįgat ne priguli 
prie gerų, o užtai juk atsakymas 
puola ant vyskupo. Fanatikai 
ne mėgsta klausyti žmonių pasi- 
skund.mų, nors skundai butų ir 
teisingiausi.

— Pn. 4260 W. Huron str.

Redakcijos atsakymai.
P. F. Pet. Atsitikimas netu

ri susirišimo su visuomenės rei- 
k> U;8, yra tai vi-ai privatibzka**. 
Jeigu Ibikraszcziai apraszinėtų 
privbtiszitus ateitikiinis, tai vien 
už-itrauktų be jokio reikalo ir 
naudos provas ant savo sprando. 
Laikrašcztų pareiga perkra'inėti 
v suomenėe reikalus, bet ne pr. 
vatiszkus ypatų daibus. Už savo 
pnvatiszkus darbus kiekvienas 
pate atsako ir tie darbai neprigu
li laikraszcz ų kontiolei, jų nega 
įima riszti bu reikalais visuome
nės.

P. J. B. Negalime suprš’.i, kę 
Tamista nori iszreikšti, todėl 
raszto ne gslima nė pataisyti, nė 
perdirbti. Gerbusiai ant iszaisz- 
kiuiino paimti vie ię klausymę,o ne 
keli3 ant syk; nepratusiam, daug 
kluui-ymų pakėlus, s« nku juos 
pnderancziai iezmo'yvuoti.

Box 239, Athens, 1111.

Psjieszkau Mateuszo Baliuno, 26 me
tu senas, 5 pėdu ir 3 coliu augzztas, ap- 
skritaus,rauplėto.veido, plauksi tamsiai 
rusvi, ant kaires rankos netur vieno 
pirato, paeina isz Suvalkų gub., Ketur
valakių parap. Jis 15 d. szio menesio 
apvogė mane su vlrsz ant 6200.00 Kas a* 
pie Ji duot man tinę gaus 610.00nagrad.

Petras Akuceviczia,
143 Berry St., Brooklyn, N. Y.

Pajicszkau savo tėvo, Jono Matusevi 
cztaus. Jau 4 melai kaipo nuo jo nieko 
negirdėjau. Jis pats ar kM k i tas teiksis 
duoti line ant adreso:

George Matueeviczia,
Devalls Bluff, Arkansas.

Kalendoriai ant 1903 m
Dabar yra gaunami •‘Lietuvos” redak

cijoj po 15c.

Reikalinga* klerkas prie “Lietu
vos offiso. Turi gerai mokėti lenkiszkai 
ir lietuviukai kalbėti ir abiejose kalbose 
gerai, grynai rMzyti ir gerai rokundas 
vesti: teipgi nors sziek tiek tur mokėti 
Ir angįiszkos kalbos. Darbas ant visa
dos, alga gera.

Draugyscziu Reikalai

Km nori gauti gražu sienini Kalendo
rių. tegul pasiunczia 10 c. Juozapui Tri- 
neriui Fabrikantu Trinario 
niszko Eliziro Kartojo Vyno,
land avė., Chicago III., o anas jam 
sius.

A-tas metinis didelis balius! drau
gystes Dovydo Karaliaus atsibus 28d. 
Gruodžio 1902m. taigi pirma nbdeldieni 
po Kalėdų ir priesz Naujus Metus. Ba
lius atsibus Freiheit Turner salėj. 3417 
So. Halsted St., netoli 34 ui. Prasidės3 
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 poKaledu.Su guodone, 

(26—12) Dr-te Dovydo Karai aus.

Didelis LietuYiszk&s Koncertas
CHICAGO. Paderewskio Koncertina 

Kliubas duos Koncertą po vadovyste Ži- 
levicziaus ir pilna Juoku perstatymą su- 
baloj. 27 Gruodžio, Pulaskio saleje, 800 
S. Ashland avė., terp 17 ir 18-tos ui. Bale 
atsidarys 7 vai. vakare. Po Koncertui 
bus didelis balius. Tikietai po 25 ir 35c. 
Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia a- 
teiti ant szio puikaus trasiuose metuose 
paskutinio koncerto, o pamate nesigai
lėsite savo atsilankymo. Komitetas, 

(26—12)

Priesametlnls Mitingas.
Chicago, Parapija Apvaizdos Dievo tu

rės savo prieszmetini susirinkimą nede- 
lioj, 28 Gruodžio, tuojaus po sumai, baž
nytinėje saleje, 18 ir Union ui., ant kurio 
visus pats pi Jonus kvieczia susirink
ti nes bus rinkimas naujos administraci
jos ir kiti svarbus reikalai. Ateidami 
ant suairinkimo kiekvienas turėkite sa
vo parapijine knigute. Komitetas.

Minersville, Pa. Bziuomi praneštu są
nariams “Spindulio Saviesoe Dr-tas, ” 
anersviile, Pa., kad už 3 menesius laike 

raiku užvilgtos mokesties via! yra pa- 
liuusuoti. Bet tie, kuriems 3 menesius 
atėmus dar liks už 6 kalti,ir iki 3d.sausio 
neužsimokes,ne žinios apie save neduos 
toki visi pasiliks iss Dr-tes knygų (iš
braukti. J. Ramanauskas, sekr.

9 metu sukaktuves.
Phlisdelphis, Pa. Dr- te Si. Juocapo 

ant 9-tu metiniu lukskliivlununŲdiooin 
stojimo preke, kuri dabar kaastuoja su 
daktaro peliudyjimu tik 61.00. Mėnesi
nes mokestis 50c. Todėl norinti prislra- 
tiyti pne virsi minėtos draugystes pasi
skubinkite, nes uistmatinta mokesti bus 
priimti tik iki pabaigai sausio menesio, 
o vėliau bus vėl pakelta. Mitingai bū
na 4 nedalioj kiekvieno menesio. Caledo* 
ntan salėja, 214 Pino St. ant kuriu norin
ti prisirasiyti teiksis ateiti eu daktaro 
paliudyjimu, o kiekvienas, neoeneenis 40 
metu,bus priimtas. Komitetas.

Ameriko-
799 Ash-

pri-

W
| S tnrlnU SM pusi. luSrBa- 

j-ra tai O-natlM 
i IVI ant •Tleto Hlbllja tu lotynlt- 
I UI komlltarom IW>> Ii po «|«u- 
llM.). Yra akyva koinam vy- 
• rul armoUrrl; ilkaygabu* 

vvrta SS <10. dabar (raunama vien pas ae-nta Ant 
Žemaiti. SI 40 8. Motiran s t., t'h trapo, III. tik u3 
11.00. Pinigui siuskite vien registruotam laltke.

Lekcijos angįiszkos kalbos per laiszkns.
Vakarine niokslaine.

8. Malevakis, 
OA Broadway, Brooklyn, N. Y.

Žingeidus atsitikimas. ,
Jonas Drai-ek i-z HalIeUvilIe, 

Texas rasto aziteip: “Jokiu budu 
ne galėjome suprasti kss atsitiko 
su musu aunum Jonu. Visada bu
vo sveikas ir tvirtas vaikas, tik su 
vienu upu pradėjo silpti ir men- 
keti, neveizint mua«p<ekos ir ru- 
pesties kokia ant jo dejome. Mia- 
1 j ome kad sukatas gavo, ir jau 
turėjome ji už žuvusi,ypacz todėl, 
kad jau ir jokiu gyduolių negalė
jome induoti. Vienas isz draugu 
patarė mums duoti jam Tnnerio 
Amerikoniszka Elisira Kartojo 
Vyno ir ant laimes pasisekė mums 
prikalbėti Januka paragauti tos 
gardžios gyduoles. Parsitraukėme 
6 bonkas ir pradėjome kuracija. 
Savo locuom akimi nenorėjome ti
kėti, žiūrint ant rezultato. Li
gonis tuojaus atgavo apetitą, 
pajiega ir sveika cera, o po iszge 
rimui 2 bonku, ligos ne jiedsakio 
neliko." Žingeidus, isz tiesu, at
sitikimas! Panaszus atsitikimai 
vartojant Trinario Elizira Karto- 
joVyno būna ant kiekvieno žings
nio. Jta staeziai veikia ant pilvo, 
po jo intekme žlebcziojimss susi- 
reguliiliuoja, o kraujas pasidaro 
gausurn ir esystu. Nėr geresnio 
vaisto per szita ant valymo krau
jo ir audrutinimo nervu ir musku
lu. Ant pardavimo visose aptie- 
koee ir pas pati fabrikante, Juo- 

, tapė Trinari, 799 So. Ashland 
avė., Ch cago, III.

ton kalbos. Kaip kiti tuose laikuose, teip ir 
Lutber tikėjo, kad besimokinantiems reikia i 
nesigailėti rykštės, bet jis teisingai priduria, 1 
kad per tankus baudimas atima energiją ir ' 
pastovumą. ,,Kas drebėjo prieš tėvą ir mokin- 1 
toją,tas per visą savoamžį bu* nešiojamas vė- - 
jo, kaip drebulės lapas”, rašo Luther. Retich ' 
peikė mokinimą vaikų iš atminties, kadangi, 
girdi, toks mokinimas yra laužymu gamtos 
prisakymų: atmintis turi palaikyti vien tą, 
ką supranta protas. Protestai prieš netiku
sią kunįgų pedagogiją kilo teipgi Prancūzi
joj, bet Čia kunįgijos galybė buvo didesnė 
negu Vokietijoj, todėl Prancūzijoj išdryso 
protestuoti vėliau negu Vokietijoj. Ištikro i 
protestuoti prieš kunįgų nuomones Prancūzi
joj buvo pavojinga: vienas iš garsiausių Pran
cūzijos pedagogų, Rėmus, užtai vien, kad jis 
peikė ir kritikavo kunįgų garbinamą Aristo
telio filozofiją, likosi išvytas iš Prancūzijos, o 1 
kada, viešpataujant Henrikui II, sugrįžo, tai 
laike garsios Šv. Baltramiejaus nakties liko
si paskerstas, drauge su hugenotais, ant uly- 
čios Paryžiuj.

Jeigu augštesnėse mokyklose mokinimas 
buvo ne kam tikęs, tai dar niekesnis buvo 
pradinis mokinimo būdąs; apie; ren
gimą ir užlaikymą pradinių mokyklų nelabai 
kas rūpinosi.

Lavinimas mergaičių, žinoma dukterų 
augštesniij luomų, kadangi apie lavinimą 
dukterų liaudęs nieks nesirūpino, jeigu jos 
ko išmoko, tai vien nuo savo tėvų,—buvo dar 
niekesnis už lavinimą vaikinų. Jas mokino kal
bėti apie nieką, bet nebuvo kam mokyti mis- 
lyti; per keletą metų mokino jas šokių, o ge
ro mažai jos mokyklose išgirsti galėjo: nuo 
merginų vidurinių amžių gadynėj nieks ne
reikalavo nė doros,nė proto; tą joms stengėsi 
įkalbėti ir mokyklose; daugiausiai jas moki
no gražiai rėdytiesi ir garbinti savo veido 
gražumą.

Kad senos mokyklos buvo negeros, tą 
daugelis suprato, atsirado kritikai, iš pradžių 
nedrąsus, kurie išrodinėjo silpnumus moky
klų, bet iš pradžių nebuvo kam sutverti pro
gramų naujų, geresnių mokyklų, Prancūziš
kas pedagogas Fenelon aiškino, kad nereikia 
vaikus alsinti per anksti, brukti jiems viso
kias žinias, kurių jie negali suprasti, bet vien 
padėti gamtai, aiškinti vaikams tą, ką jie 
pats nori žinoti. Kadangi vaikai persiima 
viskuom, mėgždžioja suaugusius, todėl jiems 
reikia visada rodyti vien gerus paveikslus, 
saugoti nuo piktų. Fenelon laikė baus
mes ir rykštę už vodingas, kadangi bausmė 
visada gimdo silpnumą dvasios. To vienog 
visgi negalėjo suprasti garbinanti rykštę ku
nigija ir per tai žmonijai daugiau blogo negu 
gero padarė, per savo mokyklas: ji išnaikino 
Čielų tautų energiją ir stiprybę. Nurodė ke
lius naujoms mokykloms Rollin, bet ir joro- 
dų nebuvo kaui. klausyt.

Už tįkrą-flpagerintoją mokyklų reikia 
laikyti čeką Joną Kamenskį, kuris, be abejo
nės, pasinaudojo ir iš rodų senesnių pedago
gų. Kamenski pats buvo mokintojumi; jis ne 
tik mokino, bet ir rengė rankvedžius visokių 
mokslų mokykloms. Kamenski mokino, jog 
mokinimu vaikų privalo užsiimti motinos, 
pradinės mokyklos, gimnazijos ir universite
tai. Motiniška mokykla turi būt kiekvienoj 
šeimynoj, liaudės mokykla kiekviename valš- 
•čiuje, gimnazija kiekviename mieste, o uni
versitetas kiekvienoj provincijoj ir kiekvie
noj viešpatystėj. Iki šeštų metų vaikai turi 
būt mokinami vien praktiškai ir tai tada, ka
da jie pats nori; tame laike lavintojas labiau 
privalo paisyti ant išdirbimo fiziškų pajiegų, 
negu ant pakėlimo proto. Pradinėse moky
klose vaikai visko privalo būt mokinami pri
gimtoj jų kalboj, prie ko dabartiniai pedago
gai ne visur nori taikytiesi. Mokyti vaiką, 
nemokantį dar prigimtos kalbos, svetimoje, 
tai vis tiek, ką mokyti jodinėti tą, kuris 
antibentį kojų neišmoko dar vaikščioti, rašė 
Kamenski. Pagal nuomonę šito pedągogo, 
gimnazijose reikia ^mokyti: keturių kalbų ir 
gramatikos, fizikos, matematikos, dorod, dia
lektikos ir retorikos; universitetuose turi būt 

, mokinami visi, be skirtumo mokslai, o moky
klų mokykla turi jungti mokslinčius viso 
svieto. Svetimas kalbas Kamenski rodyja 
pradėti mokinti ne nuo mokinimo gramati
kos, kurioj maži vaikai negali suprasti, bet 
nuo mokinimosi žodžių, bet tokių, kuriuos 
vaikai gerai gali suprasti ir kokius jie pažįsta. 
Lenkiškos mokyklos maskoliškoj Lenkijoj iki 
pabaigai nepriėmė Kamenskio rodų ir net 
lenkišką kalbą pradėdavo mokinti nuo grama
tikos ir tai netikusiai Skrzypinskio sutaisytos, 
kurią vaikai, nieko nesuprasdami, ant atmin 
ties mokinosi.

Panašias pažiūras išreiškė ir kiti pedago
gai, kurie mokino, kad vaikai pirmiausiai 
privalo išmokti prigimtos kalbos, o paskui 
svetimų; mokinant drauge visko, vaikai nie
ko neišmoks gerai. Tas sveikas pažiūras da
bar, dėl politiškų siekių, vėl pradeda mynioti 
visokiuose kraštuose tie, kurių rankose guli 
vaikų lavinimas. Guraus Jokūbas Rueseau 
mokino, kad prie lavinimo vaikų lavintojai 
neprivalo užmiršti ir apie sudrutinimą ir iš- 
dirbimą fiziškų pajiegų lavinamų vaikų: kal
bina pratinti vaikus prie šalčio, mokinti jodi
nėti, gimnastikos. Mokinti ne vien kalbų, 
bet aritmetikos, geometrijos, chronologijos, 
istorijos tiesų, gamtiškos filozofijos. ,,Su laz
da neišmokįsi vaiko, sako Russeau, bet jam 
reikia įkvėpti kitokiais budais meilę darbo 
ir mokslo. Jeigu jau negalima apsieiti be 
bausmės, tai tegul baudžia tarnas, o ne tėvas 
ir mokintojas, kadangi bausmė pagimdys ne
meilę baudėjo vaiko širdyje ir tas gali išduo
ti visai negerus vaisius. Ištikro praktika pa
rodė, kad per tankiai vartojančių rykštę mo
kintojų mokintiniai moksluose palengviausiai 
žengia pryšakin.

XV šimtmetyj pradinės mokyklos buvo 
i dvasiški jos rankose. XV šimtmetyj susitvė

rė jeronimitų zokonas, kuris išsiplatino Ho-

landi joj ir Vokietijoj; jie visur rengė pradi- 
’ nes mokyklas, bet jose mokino vien tikę ji miš- 
'"kų moksli}: skaitymo, rašymo, šventraščio, 
evangelijų; atsiliepimų švento Povilo ir apaš
talų darbų; mokslai ir literatūra nebuvo vi
sai mokinami, kadangi tąrokoninkai laike uz 
priešingą šventam tikėjimui. .£VI 
tyj pradėjo platintiesi protestoniškas jW£eji- 

. mas, kovoti su juom stojo jėzuitai, jie paėmė
į savo rankas ir vaikų lavinimą, išdirbo neva 
naujus pedagogiškus pamatus, kurie vienog 

. mažai kuom skyrėsi nuo pedagogijos vidų”;
rinių amžių. Jėzuitai rengė mokyklas, bet į 
Jas priiminėjo vien vaikds augštesnių 
Jėzuitai, rods, mokino ir mokslų ir dailės, bet 
viską taikė vien prie bažnyčios reikalų. Jie 
per savo mokyklas stengėsi patraukti prie sa- 

’ vę, padaryti augštesnes luomas savo tarnais.
Ant atsiekime tų mierių, jėzuitai neniekino ne 
jokio ginklo, jie visokiais budais stengėsi ap- 

; valdyti net mislis žmonių: ant to pasinaudojo 
* iš išpažinties, skaitė svetimus laiškus, ypač 
, gi pratino prie denuncijacijų: denuncijantai 
. buvo jų proteguojami; denuncijacijas mėgsta 

ir dabar jėzuitai, jie dabar to nelaiko už pik- 
’ tą, bet pratina prie jų žmones teip jau, 
. kaip darė jų broliai pirm trijų, keturių 
i šimtų metų. Jėzuitai vienog nebuvo jau to- 
' kiais fanatikais, jie mokino jau ir tūlų svie: 

tiškų mokslų, bet juos taikė prie tikėjimo, o 
ne tikėjimą prie mokslo.' Vėliau griebėsi mo
kinimo vaikų zokoninkai oratorijai; jų mo
kyklų programai buvo dar platesni negu jė
zuitų, bet ir pas juos mokslas buvo 
tarnu bažnyčios. Jų mokyklose krikš
čioniškoj dvasioj mokino filozofijos, gramati
kos svetimų kalbų ir tt. Vietoj Aristotelio 
filozofijos, paėmė Platoną, įvedė net kitų zo- 
konų iškeiktą Descartežą. Šitos mokyklos bu
vo pavestos teiposgi vien vaikams augštesnių 
luomų. Pabaigoj XVII šimtmečio atsirado 
ignorantistų zokonas, kuris pradėjo rengti 
krikščioniškas mokyklas Prancūzijoj; į jas 
priiminėjo jau ir liaudės vaikus. Šitiems zo- 
koninkams uždrausta buvo jų įstatymais mo
kinti mokyklose vaikus lotyniškoj kalboj; jie 
į Prancūzijos mokyklas įvedė prigimtą vaikų 
kalbą, kas protestantiškuose kraštuose, ku
riuose reformacija sulaužė dvasiškuos galybę, 
jau seniau buvo padaryta; ir Prancūzijoj pir
ma jau buvo parengtos jansenistų mokyklos, 
kuriose vaikus mokino prigimtoj kalboj, bet 
ant reikalavimo dvasiškuos tos mokyklos 
1660 m. likosi valdžių uždarytos.

XVIII šimtmetyj Vokietijoj atsirado re- 
ališkos mokyklos, kurios turėjo užmesti senų, 
netikusį mokinimo būdą, turėjo supažindinti 
mokintinius su reališkais mokslais. Pirmutinė 
reališka mokykla likosi parengta Hallėj 1739 

Joje mokino: aritmetikos, geometrijos, 
astronomijos, geografijos, piešimo, žemdar- 
bystės, anatomijos, hygienos, istorijos ir tt. 
Skaitlius tokių mokyklų pradėjo daugintiesi; 
prie jų paskui pradėjo rengti amatininkiškas 
dalis; šitos mokyklos jau nieko bendro netu
rėjo su senoms liekanoms vidurinių amžių. 
Tokių mokyklų vienog buvo nedaug, o kitose--' 
viešpatavo dar vis senas netikęs lavinimo bū
das. Tą seną lavinimo būdą Prancūzijoj pa
kirto garai didėji Prancūzijoj revoliucija, ku
ri pakirto ir pamatus dvasiški jos galybės. Ir 
revoliucija vienog negalėjo išnaikinti visko, 
kas negero buvo mokyklose vidurinių amžių, 
kadangi urnai visko negalima pataisyti; lie
kanų vidurinių amžių dar ir dabar netrūksta 
mokyklose visų civilizuotų kraštų.

Garsus Prancūzijos ministeris laike Na
poleono I.Taleyrand, apdirbo projektą naujo 
lavinimo vaikų budo. Ministeris nesiekia sa
vo reikalavime iki priverstino lankymo jno- 
kyklų visų atsakančio amžiaus vaikų, beteis 
reikalauja tokio padauginimo mokyklų, kad 
pradinė mokykla butų kiekviename kantone 
arba valščiuje; vidutinės svarbesnėse vietose 
apskričio, o speciališkos ir profesijonališkos 
kiekvienoj pramonės vietoj, kur reikalingi 
speciališki išlavinti vyrai; Paryžiuj gį turėjo 
būt speciališkas institutas, kuriame butų su
koncentruotos moksliškos pajiegos visos Pran 
euzijos. 1792 m. Condoraet padavė reikala
vimą, kad mergaitės butų lavinamos drauge 
su vyriškos lyties vaikais ir kad joms kaip ir 
vyriškiams, butų atidarytos dui^s visur,. ly 
giai žemesnių, kaip ir augštesnių mokyklų. 
Užmanymas tas ne tik kad nerado pritarimo, 
bet priešingai, likosi net pradinės mokyklos 
padalytos į du skyrių: į vyrišką ir moterišką, 
kadangi mat prancūziški valdininkai laikė 
net mokinimąsi vaikų abiejų lyčių vienoje 
mokykloj už pavojingą ir vodingą dorai; tuom 
tarpu kitur, kur tokios baimės neturi, besi- 
mokinimas mergaičių drauge su vaikinais 
pripažintas už gerą; abidvi lytys stengiasi ne
apsileisti moksluose ir pertai mokinimas eina 
daug geriau. 1794 metuose Paryžiuj likosi 
parengtos speciališkos, apart universiteto, 
augštesnės mokyklos: Centrališka, Normališ- 
ka, Konservatorija dailės ir amatų ir kitokios. 
Bet visos tos mokyklos, parengtos republiko- 
nų, buvo surengtos pagal monarchiškųjų bū
dą. Jas sutvėrė iš syk be apmislyjimo, pagal 
plianą pirma buvusių mokyklų.

Republikonai sucentralizavo apšvietimą 
ir mokslus Paryžiuj. Kadangi tas kuo 
geriausiai tinka monąrchiškuose kraštuose, 
atsako valdonų siekiams, tai pastojęs cieco- 
rium Napoleonas I,ne tik neardė to, ką sutvė
rė republikonai, bet tą parėmė ir dar da- 
pildė, surėdė lavinimo sistemą pagal kareiviš
ką būdą. Napoleonas nesirūpino apie pradi
nį mokinimą vaikų, tą paliko šeimynoms ir 
zokoninkams,sugrąžintiems jo atgal į Prancū
ziją. Daugelyj valščių Napoleono laikuose 
merai arba valščiaus viršininkai nemokėjo 
rašyti, taigi buvo tokiais, kaip yra dar dabar 
daugelis Lietuvos vaitų ir staršinų. Kaip 
kokiuose apskričiuose ant 15-20 kaimų buvo 
vos viena mokykla. Už nesirūpinimą apie 
pradinį vaikų mokinimą Prancūzijai atsiėjo 
brangiai užmokėti karėje 18ii m.

Pagal išduotą Naįjoleono padavadyjimą, 
visos vietos vidutinėse ir augštesnėse moky
klose galėjo būt apsodytos tik raudo paskir
toms ypatoms. Tas nė mokslui,nė mokykloms 
negalėjo išeiti ant naudos, kadangi randas 
rinko ant urėdų ne teip vyrus sumanius, iš
manančius apie lavinimą ir užsipelnusius
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State Metai Dispensary
66 E. Vati Buren Street

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszkn, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

PIGIAI ant pardavimo geras sali u- 
nas prie dideliu fabriku, Illinois Steel 
Works, lietuviu apgyventoje vietoje. 
Biznis jau nuo seniai iszdirbtas. Aui- 
szaukite pas:

F. W. Krauze,
95 8*-sh8t., JS. Chicago, III.
(26-12)

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
vietoje lietuviu apgyventoje, viens blo
kas nuo lietu v. bažhyczios. Biznis ge
ras. Atsiszaukite pas

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

(26-12)

- Reikalauja 500 znainieriu, leberiu, 
teipgi prie farmu ir giriu darbo, mecha
niku. profesijooaliatu, in miestus ir kai
mus. Teipgi reikalingi pirkėjai namu 
ir farmu ant Pietinio Pacifiko pakran
čai u lygiai in vakurinius ir sziaurinius 
Bteitus. Ten pilna darbo, namai ir fer
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 raszykite i n de
dami už 2c. markia ant atsakymo.

J. Lucan, lietuviszkas agedtas. 
118 5th Avė. Ruimas 1. Chicago, III.

AR REIKALAUJI?
Knygų,’Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
ineziavonems gromatoms Popieru, dru- 

kuojamu Maszinukiu! Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszkas ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra
ižyk 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 Lietuvos redakci
ja greieziausiai suvaikszezioja, 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 tede
damas už 2c. marke ir gausi atsakyma.

Adresuok.
A. OL8ZEWSKI.

924 33-rd SL Chicagros IU.
Sub Sta. 60.

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rasztai ir darbai, 
rasze A. J. Da ubą ras ........

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

Aukos Kares Dievui. Parasze Jonas Gra
žy*. Szi knygute labai suprantamoj 
kaitoj aprąszo visa* kares kokios ka
da buvo ant svieto, kiek jos kasztavo, 
kiek žmonių iszžude ir kiek žmonijai 
blogo atgabeno............................... 10c.

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

tuviai laike lenkmeczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 
iszdavinejo Savo brolius ant suszau- 
dymo kitusisztremimoSiberijon. ,.5c. 

Kas isz ko gyvena. Iszleido L. 8. D. P.
Parasze Diksztein. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus.............. 10c.

Kur musu iszganymas! Knygele isto- 
risakai-poliriszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judejimaa;^Rolitiszkos 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiat; Kapitalizmas irtautisz 
kas klausimas Lenkijoje: Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir j u istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas tari žemes, 
žemes naszumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1................ 25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas Para- 
**r sze S. M. įsileido Tėvynės M. Dr-te.

Yra apraszytos ir paveikslais parody
to* visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip j u nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi aį raižymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkos ver
tes............................................................30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous 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.

“NeGadai” arba baisus sapnas.......... 5c.
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių gyveni

mo.......................................................10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida).......... 25c.
Sugriautas Gyveąjmas...........................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 190*2 metuose... .5c 

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

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

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau 
dos. Preke.................................... 81.50
Gražiais drūtais apdarais.............. 82-00

MIETUVOS REDAKCIJOJ DAR YRA OAUNA- 
Los IR SEKANCZIOS knygos: 
H Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. 
Mužikėlis.................................. ....
Yaiszes Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis..............................................
Besliality of Russiao Czardom.. 
Aus z ra 1884 metu........................
Auszra 1885 metu............................
Kalendorius 1893 metu................ .
Programas Liet. Sočiai. Partijos 
Žirgas ir Vaikas............ ,

Apra- 
..15c.

...25c. 
...10c. 
.. .5c. 

......5c. 

....5c. 
•1 00. 
•1.00. 
..15c. 
...5c. 

...30c.

KnjgYiK sawos spaudos.

’eista "T*vya*s Mylėtoju Draugystes".— Yrs 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija saaivi* 
uvjimoir jo pasekme*. Csta alsskiai yra ap
rausyta lenku politika kaip ji* pasielgė su 
.i*tuvos kunlgaikssosials: Keistuoliu. Vy- 
autu ir kitai*. įsa salos knygele* skaltyto- 

>-* sisskiai supras, ar lenku petateiyst* yra 
■ asu naudiaga ar bledinga.....................IBc

ŪAstuviu prataria! Mažojoj* Azijoje nao senovei 
iki Jie pateko p> valdus -nesu. Parasze L<e 
turo* Mvtatojas. Kn.-ga turi puslapius 
ir 4 didele* mapa*. parodanezla* vieta* kur 
teooveje gyveno lietuvio pratevial Ap'asao 
•teturiu padėjimą dar *00 melu prieš* Kris
tau* gimimą...........................................5Oc

tlinuaugi* Lietuvos Karalių* Istortoska* pa
rūksiąs penkiuos* sktuoas. L*nki*zkal pa
ra**' Julius Slovacki, hetuviszkal vert* 
Vincas Kapsas (Dra* Kudirkai. Knygele 

. paskirta ypatingai teatro mylėtojam* K5o 
Naujausi* Ltetuviszka* Sapninyka* inrinktas 

ir suredlt. 1*1 daugel svvtlmtautiizku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Psraisakal 
Eglptlszka sapninyka.—suS10 alsskiu abre 
sėliu,—su apraszymu planetų ir paslapczlo 
kokias senove* žmones vartojo Inspejimui 
ateitas.—Gerlausei issguldo wiaokius 
sapnus... . ................................................. 5O<-
^Vpdarrtas ......................   U5o

Jeigu nusipirkai viena ii musu Hoai Mvsic

Kiekvienas gali ant jo erajyti. mokslo nerei
kia. i* maža* vaikas mokė* ant jo grajytl. Pir
kęs jį nuskdyvysi ižglrdes jo baisa. Jis grajvjn 
su viri 100 visokiu mellediju, ka pamatysi ii 
drauge gauto dainų suražo. Jis gali būti var
tojamas bažnyčioje, ižkalose. giesmininku 
draugystėse ir visur prie dainų ir tokia. Nuo 
vieno baliau* galima surinki! visus kai-

polkas, kadrilius, operų mellodija* ir vėliau
sias dainas. Gali grajytl nuolatai ta pačia me- 
liodija arba kas kart nauja. Gražioje skrynutė
je kartuoju tik 8<t OO. Prisiusk ŠZio. o rėž
ta užmokėsi kada JĮ atvei. Agentei ant ju da 
rodĮdėlius pinigu* Prisiusk žc. o gausi kate- 
lioga. Adresuok;

IFG. CO., 29 Beekm&n St., P. 0. Boi 1179, Nei York. Dept. 9.

FOTOGRAFIJOS
D-ras A. M. Bacevicze,

Persikėle tsz Chicagoa 
in Scranton, Pa, po ur,

421 Pcūd. are., Scruton, Pl
Gydo vi*okia* liga* b* tkyria** ir viską užlai

ko tvirtoj* paslapty)*. Už’tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daktarissko* parelbo*. tocul 
kreipia*i pas savo tauto* daktaru, *u kuriuom 
savo prigimtoje kalbele gali tutineketi ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintiejie rauti .pagelha per gro- 
mata*. les kitu ioImiu tegul pilnai aprasso savo 
ilga, o tad* gaus pagslba

Kas isz amerikiecziu nori gauti

“Darbininku Baisa”
ir kitus prigulinezius Lietuviu 
80c. Dem. Part. rasztus, siusti 
“Dar. Balsui" rankrassezius, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuomi prie musu draugo,Miszeikos.

Adresas.: V. Miszeika, + ~M; f 
95 Canalport avė., Chieago, Iii.

Vincas Martinaitis,
Driggs Av«., Brooklyu, N.Y.

Užlaiko krautuve vyno, degtines, a- 
lauš ir kvepeneziu Uniios cigaru, teipgi 
pooltable. Linksma vieta, mnzika gra- 
jyja diena ir nakti. Visus kvieczia at
silankyti ir to viso pamatyti.

Silpni Ir serganti Tyrai
mus . .Electrtazka Gemų lesa " Yra tai genaus* 
ir pigiame gydykla, su kurta galima gydytis ne 
pertraukiant darbo, diena ir naktį. Jeigu sergi 
ant nervu. R-umutizmo, ar kitokiu ligų raszvk

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.................;..52|c
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. .52|c 
Virsz 1000 rubliu, rublis po.............. 52|c

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). Kad* tik raižai laiszka į “Lietu 

vos” redakciję, visada paraszyk ant 
laiszko savo varda ir adresę.

A-kyvri Apsireiazkimal 8wiele, ant kuriu žmo 
ne* nuolatos žiun.bet Ju gerai nesupranta; 
su 7 abroaeliais. Naudingiau** knygele ant 
svieto dasižinojimui isz ko darosi žal 
bai, griausmai, lietus ir sniegas; kasyrs 
debesiai ir ant ko Jie laikosi.............. 3Oc

ĮViitmetlka. Kniga iszrmokinimuirokunda.
Preke................................................................ SS>c

HYGIENA- Daktariszkę knyga arba mokslas 
apie užlaikymą sveikatos, isz kurio* gali be 
pagelbos daktaro tazslgydyli nuo daugybes 
figų. Szita knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuose, nes kas Ją su atyda perskai
tys. patalky*apsisaugoti nuo tukstanczlu vi
sokia ligų, patalky* užlaikyticr.ielybeje mwo 
•sveikatą, pailginti savo atnži ir mokės užau
ginti sveikei* ir tvirtais savo vaikelius, 
rieke.......................................   35c

kpis turtu isadirblma. Parasze Bebram: verte 
S. M. Veikalas gvildenantis politl'Zksją eko
nomiją Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaip Jie susikrauna ir lęaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo................................ 35v

Ar vyskupas Valancztnj (Vaianczaoskas) nebu
vo vilingu betuvystesf Paraszyta kn. Demb- 
sklo. įsileista kasztais Sosivtenjrjlmo Liet.

Vienatine Lietuviszka Aptieka 
Chicajfoje! .

— Atkreipiame lietuvir atydąant vie
natinės lietuviszkoe a pliekos Cnicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydykla* 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkoee *p- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aplietose. Czia galima lietuviu
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszkę rodę dykai; už rodos davimą 
mokeeties nereikslr.uja.

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

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

bažnyczios Apveisdos Dievo parapijos.

Biologija arba Kokais* apie Gyvo* Daiktu* 
Pagal prof. Nusbaumą Sutaiso Ssernas. Cbi- 
cago, III. 10C1. Puslapiu 147.Mokslas kokiu budo 
rados* gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
Jie vystosi prade/ta ano mažu vabalėliu *n 
daejo iki puokštelių,žvieriu ir paties žmogaus. 
bu pavaikšto*...............................................4Oo.

F.PBradchulis
AttoruejaudCounseloritLav.

Chuūber of Commerce Bldg. Room 709. 
8. E. Corner LaSal 1 e & TVashkigton sts. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3042.

Wienlntelis lietuwys advokatas, baigęs 
moksl| jurisprudencilosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduota.
Kert. 188 W 18th Cor. Union 8t.

Telephone Canal 484.

Mano fotognfiszka galerija Įmaišyta su naujausiais iazradimo apara
tais. kasztuojancziais 1700. Visokias fotografijas kaip pavieniu ypatų teip 
ir grupu padarau kuo tikriausiai ir gražiausiai ir visa savo dauba gvarak- 
tuoju, o jeigu kam nors mano darbas nesidabotu. tai pinigus sugražinsiu 
Ant nuėmimo veseliu fotografijų turiu gražiausias dekoracijas ir prie lokiu 
fotografijų duodu puikias dovanas jauniem jiem ir kitiem. Ateikite persi
tikrinti, o daugiau kitur neeisite.

J. P. RiishinskaN, lietuvhzkas fotografas 
3113 So. Morgan SI, Chicago III 1 b’atan nuo lietuviuko' b«znvcz!o'.

Mauo aptiekoje randa-tl GEBI AUSI LIETUVISZKI DAKTABAL 
Gydo visokias slaptingas ir užsisenejusiss Ligas

P RAS KAZ1MJSRAS BUTKCVICZIA 
specialistas moters ir vaisa Ilga Priima ligosi 1* kasdise nuol iki t> vai. po pieta. Pa* mane gaš
li te: Tikras Palangos Trelai devyneres. Aessros Bromo Halsam*, gydanti kosulį siutęs ir plaacuu 
gedima Ateikite ar rassyklte Uetuvissksi ant adreso: APFIEKA MaGIRTKO FORMACIJOJ.

D. GIACZO,
4556 S. Ashland Avė. terp 45 ir 46-tos ui. Chicago. III.

ISZGYDTMAS TIK $10.00

Mano geriausia rekomendacija:
Nemokyk nė vieno dolierio jeigu 

NEIŠGYDYTAS.

Tokia tai prekė ir toksai pasiulintmas 
D-ro Basett Medical Instituto, 126 80.Clark 
8t., Chicago, III. ligoniams nustojusiems 
.vilties išsigydymo. Ko aš padaryti nega
liu— to nė neprižadu. Jei tavo liga ant 
mano pirmo tyrinėjimo pasirodys neišgy
doma, stačiai tau pasakysiu, kad neišgydo
ma ir už tai nieko nerokuosiu. Visi tie, ku
rių gyvastis tapo išstatyta ant paojaur per 
patentuotus vaistus, pigius ar slaptus gydy
mus, per gydymus humbugieriškų dakta
rų, neturinčių supratimo apie tokias ligas, 
tegul pamėgina mano gydymo budę.

Pabandyk mano gydymo būdą 
ir mano kaštų.

• Viena prekė— visiems.
VARICOCELE.— Prie mano gydymo 

greitai išnyksta.skaudėjimas apleidžia žmo
gų urnai,o vieton jų gryžta sveikata ir tvir
tybe.

STRiCTURA— Prie mano gydymo visokį stapdymai urinoe bėgio, ir viso
kį uždegimai tuojaus tampa prašalinti; pūslė ir inkstai tampa išvalyti, sustip
rinti ir su tuorn gryžta sveikata ir stiprybė.

UŽNUODYJIMA8 KRAUJO—Tai mano speciališkas gydymas, ant ku
rio praktikoe pašvenčiau visę savo gyvenimą. Budas mano gydymo užnuo- 
dinto kraujo nereikalauja jokių aptiekoriškų nė kitokių gyduolių.

Aš išgydysiu ant visada: Ilemoroidę, Fistula,Vidurių užkietėjimę.Silpnumę, 
Nerviškumą Katarą, Inkstų ir nusišlapinimo skaudėjimus ir visa* vyriškas 11- 
<■»

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

Dr. Bassett Medical Institute,126 #o- ''“chicaco ill.
Offl *0 vnlnndo*: NnoI:S0 ryto iki 6 vakaro. Nedėliotai nuo S ryto iki 1 po pietų. *

H
Ž * ■ «
□

so. visada paduok ir sena j i savo adrese. 
Jeigu pats gerai raszyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam,] geriau mokanoziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tainelaikykiejjį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be ‘‘Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažais balta korcziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘•Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianczias 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 
aetinka ir tokios ui pinigus {nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temytl ant virsz 
paduotu pasargą, o tokiu budu paleog- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” issleistuve.

“Lietuvos” agentai.
„ALLEGAENY, PA

8. Dominaitis, 1436- AdamsįSt.

3o. BOSTON, MAS8. —>
Nlkod. Gondrolis, 257 4-th St. Q

WORCESTER, MASS.
K. W. Blažaltis, 18 Union avė.

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

Liaudziava Lietuvoje. Parade žmogua, Iszleido 
T. M. D. Yra tai baudžia v, e istorija kokiu bu
du ji Lietuvoj* įvyko, kaip atalliepe ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta...............................   Ine

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembskls. Isz 
leido 8u*iv.Lietuviu Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveik du ir paveikslėliu Loakuo- 
00 grupoe. Knygelė patiekta reikalui pakėli
mo motariszkės. Ji ourodo priežastis delel 
kurių moteriszke tapo žemesne už vyriszki ir 
paduoda rodykles ant jo* pakėlimo..... 8S0

Gkeografija arba temes apraszymas. Pagal G*f- 
kle, Nalkovski lt kitu*, sutaisė Szerna*. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsitol iszeju- 
siu lietu visiku knygų. Alsririal ir supran
tamai * prairo visa muso kerne, jo* pavidalo, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardu*, 
augszti, vulkanu* metanoliu* lis savęs ugnį: 
ji kokiu Šerne sluogvniu susideda, kor ir 
kiek joje yra anglių, geležies, aukso, <įju» 
ko* ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru, upiu, 
tu vardai, plotis, gy”*; koki kuriuose van
denys: suros, rreskl. saidns. ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyvena irti. Žeme apra
šyta dalimis, Užskaityto* viač* vleszpaty*- 
tes, karalyste*, kunlgalkaztystos, respuh*4- 
ko* Ir tt Kiek kurioj* Semeje yra gyvento
ja: koki ju tikėjimai, kalbos, paproczlai. už
siėmimai. pramones, itzdlrbial ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
močia: kur koki orai: szalcziai ar karsz- 
c’ial, lietus >r giedros; kvr koka ilgis dieno* 
ir naktie*; kur visada yra lygi diena ir nak- 
l's kur saule per kelete dienu nenusileidžia 
arba neužteka Ir tt. Knyga didele 6x4 loHu. 
*80 puslapiu, ant gero* standžios popiero* 
apsodinta, so 71 pa velk staliais: manu, gyvu- 
Jta Ir U................................................813.00

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruos*, ssksineml* 11 tarom i* atspausti para 
saal ant nugaros ir trono. Preke...6‘3 rtO

Istorija Savrlenytu Walatlta Szlanrine* Ameri
kos. Apraaso kaip Koliumbas atrauto Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pUmiausn' tsz Europos pradėjo va
žiuoti In Amerika, kokio* karo* buvo, už ka 
karevo ir kokiuos? įimtuose: kiek prezidentu 
buvo, koki Ir klek kun* gero padare sziai 
žemei. O ant pat galo taiprna*l Konstitucija 
Suvienytu Wal*tiju. kuri yra relkallagianstn 
dalyku perskaityti kiekvienam šmogul 
saloje Amerikos žemeje ųyvenancztam, idant 
suprastu kokes Jis ežia tiesas turi, kas jam 
jra vale daryti, kas ae vata. Turi poslapiu

Dratuose. gražiuose apdaraose...............$! Krt

PONE ONA MILLER, 
(Po vyrui Jankauskiene) 

Pirma Littuvisika Ataria 
CHICAGOJE.

Baigusi mokslą Europoje ir Ameriko
je, turinti daug metu praktikoe, atlieka 
sunkiausiu* peiagus pasekmingiausial ir 
be daktaru pageltos. Godotinos mote
ris būdamos sunkiose prieszpalagineoe 
dienose kreipkitės isz ank* to Kad reika
le turėtume pagelba po rankai.

MBS. ONA MILLER,
184W. 18-tbSt., Chicaffo, IU< 

arti Apveizdoe Dievo bežnyczios.

1 į
AR SLENKA PLAUKAI?

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir praszalinti li
gas. tegul kreipiasi prie Europeiszke 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukstanczial ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

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

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, ssalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoogi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le de) mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz Vitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras Salakis, 
3321 Anburn Avė. CHICAGO.

30 actas iszmcgintas!
Dr. R1CHTERO 

wlsam swietul žinomu 

ANKER” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER,

ge majų sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi

35o.

A 1 Jeigu esate silpni ant kun* 
’ ■ ■ ■ *r lytlszku daliu, teip jog ne

zalite dlrbtle ar atlikti* vyro prlderysestu, jeigu 
turite skaudejima nuvaro* ar kryžiaus, po kruti 
ne, sunkuma ant krutinės, svaigime ir skaudejl 
ma galvos, drebėjimą kūno, sąnariu skaudėjime, 
geltonas plemlaa, puvimą ar ronas gerklėj, puoli
mą plauku, jeigu negalite tniegotie, turit rupes- 
czlus, baime, bjaurius aapnus. kraujo užnuodysi
ma, jeigu esate užkrėsti kokia pasmptlnga liga, 
jeigu isseinaaekta naktyje arpo nuaiaalapinlmuL 
lai tuo jaus eikit arba raaayklt pas

DR. B. M. ROSS, 
y 17S Hto. CHmrk Street 
Ą KERTE MONROBST.

R V CHICAGO, ILL

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi. Lenciugeliu 
auksiniu ir paauksuotu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu. szpilku, kompasu, 
koleziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl grasinamu maazinu- 
kiu. Maazinukes dėl raaztmo gromatu. I 
Monu kniga ir visokis prietaisas dariniui | 
sztuku. Istoriszkoe knigos kokios tik 
randasi lietuvisskoj kalboj. Puikiu 
maldaknigiu: dideliu ir mažu ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gromatoms 
su pavineziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigiu prisiusk i te 
už 5c. marke ir gausite katalioga, ku
riame rasite apraszima visudaigtu ir ju 
prekes. Pas mane tavorai geresni kaip 
visur, Adresuokite teip:

JOS. MATUTIS, 
112 Grand SU, Brooklyu, N. Y.

Rhcumanzmo, 
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo ir tt.

ir wirokia Rh»am»tljuku 
8k»ad»jima.

^ptiekorius j
F. Al. Rfchter & Co..

21S Peari Street, 
New York. A

Jo ofise kuria yra inrengtas

r»nda*l bernaujami instrumentai ir elektriszko* 
masiino* su kuriu pagelbe darant egr*mlBu* ant 
syk atranda Smogau* lira ir jo* pniašia. Teipgi 
prie egzaminavimo naudoja X-ray maszina varto
jama dabar per profesorius Vituose didžiausiuose 
ligonbuczioo**, su kuria galima mėty tie perriša 
žmogaus kuna. Klt i daktarai neiszgyde jm dėlto 
kad neturi atsakanczlos praktiko* Ir tam tikra 
instrumentu dėl atradimo ligoe. Daktaras B. M 
RO8S vartoja savo gyduoles iszrastas laike K 
metu pasekmingos praktikos, kurio* tukstan- 
szlam sugražino sveikata ant rtaados Ir padare

JEIGU 
DABAR 

I8ZRODA1 
TEIP

TAI FA*. 
KL’IISZ- 

RDY81 
TE1F

PLAUKAI iBe
■■ t ,uj*l tszrastos

rvduoies. nanAįkins nleiskanM fbluzir&nas). su- m sugražino sveikata ant visados Ir padare KkystiliEa^ratviftl** ju szaknls ir vieton 
linksmai* Ir Inlralsažii žmonėmis. BODĄ žszpnoiusiu ataugins nauja*, dailius, taukius, 
i*m duoda DYKAI. Ofisas atidaryta* kas- nslaksztus Ir glucdnlu* plauku*. Apsaugo* nuo

* “ • 4. Pnnedello, 6eredos, Petnynzio* praplikimo ir pražilino. Atsiimk ll.SO o gausi 
carais nuo7 iki *:». Nedaliom nuo bonka musu garsingos gydnota* ant ta*mėginimo, 

o pietų. ANIMATOE, S306 Auburn Ar, Chicago, IU.

Už tusios gražiausiu ant svieto groma
toms popieru, su gražioms kvietkoms, 
pavlnezevonems ir taperiais. Tuzinas 
25c , 5 tuzinai už 81.00.

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

Gražus auksuoti atidaromi abrozailai

lien nuo Alki
Adresuokite teip:

A . Žvingilae & Co.
Box 234. Lawrence, Mass.

Į Prakalba Į jaunus vyrus.
> Jeigu k j galim* apgailestauti tai tę. 
| kur* vaikščioja diena po dienai žlno- 
į dama esęs kaltu papildymo bjaurių 
I papročių, jausdamas kad joapsėjimai
> pasakoja jam gėdingą istorija jo grie- 
[ klš-

Mes m* tome dygstančius bjaurumus
> netikusių papročių, nereikalaujame 
’ todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų '
* priežastį*. Ju* jau žinot, Me* esame
l jau gale kelio. Kaip toli tu esi ant to Specijaiiškas prakalbėjimas į 
į kelio, žinai, bet kada dasieksi galę, 
1 ta* priguli nuo paties.

( Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
1 todėl negali būti auka nykstančios 

vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite 
’ ant tamsio* ateities, neturinčios vy- 
I riškos garbės, neturinčios paguodonės 
1 nė meilės nuo moterų. Jeigu paklsu- 
Į sysi persergėjimo Ir geros rodos ir 
. tuojau* J ieškosi atsakančio gydymo, 

tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti. ir saulės šviesa vėl

* giedrai tau šviesti, nors dabar esi po 
I tamsiu debesiu slėgiams*.
* Atminkit jog svietas mažai apstoja 
į' apie mažgales ir nusilpnėjusias ypa- 
, tas. Laimė ir moterių paguodonė yra

tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma- 

' žiausias dasilytėjimas perbėga *u e- 
1 nergija ir gyvu jausmu. J ieškok vis-
> ko kę tik gamta ir amatas padarė ga

limu ir naudokis iš kiekvienos links
mumo progos.

Jei reikalauji pageltos, mes esame 
' ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 

tyrinėjimas išmokino mus pažinti
1 žmonių ligas ir jas gydyti. Mes 

norėtume su Tamista asabiškai pasi
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, tai ra-

šyk. Tavo gromatoe bus užlaikytos nerviško,urinariškoariytlškosilpnu- 
paslaptyje, ir apart mus dakUrų nie- mo ar suerzinimo! Ar kiekvienam 
kas kitas nežinos kad rašei ir k| rašei, atsitikime esi lygus pareikalavime' 
Rašyk be baimės, apsakyk visę teisy
bę apie savę, apie savo budę, o mes 
pasakysime kf turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligos pilnai išgydytos tuojaus iš misiies 
pranyksta.

pus-amžinius vyrus.
Ar pats esi apkrautas nereikalin

gais apsunkinimais! Ar užgavo tavę 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai! Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėj i mę, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis! Ar pūslė pr<e mažiausio susijudi-1 
nimo duoda norę nusišlapinimo, bet 
su sunkumu! Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus! 
Ar eėi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikisauose! Ar visados 
turi drąsę ir protę su savim! Ar juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo! Arėsi 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 praktikę daryti.

Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- i 
rysčių su linksmumu! Ar gyvumo Į 
galybe ir veikmė nupuolė žemiau laip- | 
snio! Ar erzinimai klapatina, negu- < 
tingumas kankina, ar silpnumai ati- < 
traukia nuo linksmumo ir galingu- ’ 
mo! Ar turi silpnus inkstus ir suju- • 
dinančią puilę! Ar turi tankų norą 
šlapi n tiesi! Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapini mosi eina su dideliu sun
kumu! Jeigu teip, Ui ateik peršne- 
kėtie tę visk} arba raiyk. Mes gali
me suteikti Uu didelę pagelbę. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
specijališkai vyriškų ligtį ir jeigu pe- 
gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime Uu sveikai}.

Mes gydome visas specijališ
kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyti. Musų prak
tiko ir observzcija yra didelė ir pa 
mokinanti. Mes turime platų ištyri
nėjimu ir originališkus išradimus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų irypatiėkų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra silpni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sias ligas, persidirbi mę, rūpesčius iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų, 
genito-urinariškų erzinimu, negeru 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų

Ar jūsų nervų sistema yra atsakau- organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
čiam stiprume! Ar esi liuosas nuo dalis, netinkančias apsivedimui.

Specijališkas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

PirmA Rnd/1 Dvkni Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
111111(1 RVUa VJLdL nekasztuo8, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

State Medičiai Dispensary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui.
■riejimas per č><5 E. Van Buren Street.

OffiiM valandos: auo 10 iki 4 tr nuo 6 iki 8 vai. po pietų. Nedalioms, nuo 10 iki 12 ryte tiktai.

Jeigu turi skaudejl- I jSUB

krutinę. aanarin.nu
garos ir kryžiau*. re
umatizmą, sunk urna

m* kraujo, nameli 
nsvuslus paakius. užkMejlm. viduriu, btaurius 
ir baisius sapnu*, sunkuma koloa*. jeigu Ištrina

---- —   -—^-,Ku >y,issa,w 
dalys yra nusllpneje. tai musn ELKKTBoe JroeTa 
praszalys visas minėtas symptomas. priduos mag
netizmą ir gyvybe visam kunul. meile, tvirtuma 
ir linksmumą, sutvirtina nusilpnėjusias nervas- 
vienužndžln padaro žmogų kaip naujai glmusL 
Szita Elektros Juosta nesziojasi ant grvno kūno ir 
ąuri stebuklinga gydaitesla galybe virs* minėtu 
kentejlmu. Elektriką dabar vartoja garsiausi dšlr- 
terai. ne* kaelektrika padaro tai to gvduoles ae- 
inatengi* Del geresnio puaiszkinimo Ir rodo* ra- 
•zyk. indedama* marke, ant tzln adreso:

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guododnoms tautiszkoms ir baž-i 

nydnems Draugystėms iazdirba:-1 
karūnas, Atnerikoniszkas 
W e1iawas, Szarpas, Juos-' 
tas, Kukardas, ženklelius,' 
Kepures ir dėl Marszalku'

Guododniems Kunigams iszdir* 
t:-Kapas, Arnotą*, llalniati- 

a Ik., ;‘kus, Albas, Stula* ir visus baž 
,nytinius parėdus. Visokį darba at- 
1 lieka artistiszkai in laika.
[ Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darbas batu prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti savo tautele, paveskite ji tikrai 
lietu svaidai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division 8t Chicago, III.

Deimanto Elektrikos Kryžius 
Jis teipgi vadinamas Wol 

to Kryžiumi, ižrastas Austnjo 
Je priei keletą mvtų ir tuojaus 1
lapo vartojamas ITus-joue. v1
Prancūzijoje. Skandinavijoje >

vieipatystš- !
se kaipo vaistas nuo reumatlz ImjM

ligų. ,
Deimanto elektriikas krv i

žiu* gydo: reumatizmo, neū ,, <

silpnu- >

HILLE’S FOTOGRAFAS, SfcT,
3402 S. Halsted St. I 

kraujo, neri, i/,. Ūma. stok* 
apetito ir vidurių skaudėjimus. (

Lengvumą pajaučia po k-e- '
lių adynų. kartai* po kelių die- '
uų. pnvaio 1
neiioti dlen| ir naktį an< Šilki ■Vnr* 
nio Šniūrelio užsikabinės ant .
kaklo teip. kad kryžius kerotų lVMSkRt
sulyg duobutės po krutinę at- 
gręžta* mėlynėje puse į kūną. ,
kiu L£.-El5po* *• ,#re- G»odotln* Pene!-čia prižiunėlame Jumis SA00 ant pro-

THE DIAMOND ELECTRIC CRO8S CO.,
306 ■ILMAUKEE AVE-, Dsą’1 27; CHICAGO, ILL

KIS 8. Morgan SL. Chloago. III

D-ras A. L. Graiczanas,
167 W. 18-th SU, Chicago, III.

Oydo visokas ligas be'skirtutno: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant 
augszcziaus padėto adreso, | talzljf. kryžiaus skaudėjimų. 

į vidurių skaudėjimus, silpnu-
1 — nervtrtiuma. nemiga, hyi

Prie! užsikabinimą tr po užsi
kabinimui sykį ant dienos reik 4 
tryžiiĮ įmerkti į vasarožilų sets 
aat poro* minutu. Valkti kryžius 
reikia merkti į silpnesnį setą.

Prekė Uo kryžiaus tl.00. Siun
timo kartus Suvienytose Valstijose 
ir Kanadoje mes petys apmokame 
Gvarantuojame kad sis kryžius yra 
geresniu vaistu už elektriika dir
žą. kurs nuo le-aosykiąyrabran- 

snio vaisto už rt kry- 
ėl jis privalo rastis

$2.00
Prisiusk kt.00 per e z presą at 

paėto Money Orderi, arba 
traotoje grosnatoje. o mes prisiipi 
me Deimanto Ekktriiks Kriznj 
DYKAI, e kryžius gausi už lAOi.

Tnkstanėias padėkavoniiį gau
name nuo ypatų taslgydžiusltį su

SERGANTIEMS
Gvarantuojame pilna Iszgydyaia.

planeliu, inkstu, pilvo, galvos skaudėjimu*, 
silpna atminti, dvastszka nusilpimą, lytlszka* 
silpnybes, szletvuma, sutinimą, veži, blykuta 
pas moteris, kraujavima ir tt.,nervu ilga*, po
dagra, reumatizmą dusinimą, paralyžių Ir lt 
Presą alina gumba, gydau gimdymo ligaa. vi-

I. y t lanku daliu lisna 
iszgydau per kaiata «ianti. kraujo ui- 

nssodyjliąu* odos Itaaa. *emens begina, žals- 
da* gerkle j Ir burnoj, nosy J. akyse ir ausvsi. 
netekimą vyrižkumo. Įyezlu nusHpoejimairtL

nisakos rišos gra mano soaci. 
llsakUmU. Gyvtidabrio nevartoju. Ni 
durnu* Istegzamlnavima* ligonio ir jo Ui|

DR. LANDĖS
Kapiteliais specialiste*

MEW YORK.

Inai tikėjimo.
Rimtu visokiose kalbom Turto praktika 

ižžsa KatfmaL,,asgg•
 Dykai pri

siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame 

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

Adresuokite įteip:
Kelpscii i Co. .. U Centre St., CMctgo, ūl

______ ' 8ucc. to Kelpsch, Norrlko & Co.

LIETU NlUgDAKTARAB

MARJA DOVvlATT
Kauno gub. džauliu pavieto. _ -

723 W. 18th Street.
N no 8to* iki 12to* ryto.

Telefonas: Canal 78.
Tejefonu' galima i ei kiekwieno« 

„ aplieta*.

Aiszklauslaiapra.se
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