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per karę liandys tokiai dorai gu buvo kada nors pirma net 
pasipriešinti.

Suvienytų Valstijų senate 
yra vienog diktai sąnarių, 
kurie priešinasi ir peikia pa
sielgimą musų raudo ant Pa
namos sausžemio siaurumos; 
ir tie vienog stoja netiek a[>- 
gynime doros, kiek daro tą 
ant išniekinimo dabar 
valdančios partijos, Tie be
sipriešinanti randui senato
riai mat yra demokratai, tai 
gi nepriguli prie valdančios 
rando partijos. Žinoma, 
dauguma sąnarių rando par
tijos ne paisys ir ant doriau
sių savo priešininkų išvadžio
jimų. Jeigu valdžia j butų 
demokratų rankose ir jį teip 
elgtųsi, kaip dabar elgiasi 
republikouai, dabartiniai 
rando darbų apginėjai to
kius jau vartotų argumentus 
kaipdabarjų priešininkai.Do
ra mat yra tik dangčiu par 
tijų kovoj, bet [»agal jos pri
sakymus neina politikieriai 
nė vienos }>artijos.

Turkijoj, mieste Alęksan- 
dretta.už vieną Amerikos pa
valdinį armenietį susikirto 
Amerikos konsuline sų tur
kiška [Milicija. Abidvi pu
sės apkaltina vieną kitą, bet 
katra pusė ištikro kalta, tą 
šanku žinoti.
kija silpnesnė, tai ją ir pada
rė kalta Suvienytų Valstijų 
randas. Reikalauja nuo 
Turkijos valdžių perprašymo 
konsuliaus; į Aleksaudrettą 
siunčia Amerikos karišką lai
vą.
Wasliingtono senatas užtvir 

tino padarytą sutarimą suChi- 
naisreikaluose Amerikos pre
kystes Mandžurijoj. Mandžu- 
riją vienog valdo maskoliai. 
Ką gi Suvienytų Valstijų 
randas daryš, jeigu inasko- 
liai nepriims su Chinais pa
daryto sutarimo? Į Mandžu- 
rijos pakrantes nutarta siusti 
kelis Amerikos kariškus lai
vus. To vienog vargiai bo 
nusigąs sutraukę apie šimtą 
kariškų laivų į Mandžurijos 
pakrantes maskoliai, jeigu 
kas tvirtesnis jų darbo ne 
stabdys.

Politiszkos žinios.
—o— 

Amerika
Dviejuose svieto kraštuose 

karė kybo ant plauko: Azijoj 
ir Amerikoj; Azijoj gali už
gimti karė terp Maskolijos ir 
Japonijos, Amerikoj gi terp 
Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Ajnerikos ir (’olumbijos; 
tuom skiriasi, kad Azijoj už
gimtų karė terp dviejų ga
lingų viešpatysčių, Amerikoj 
gi atbulai: terp galingiausių 
čia Suvienytų Valstijų ir 
silpnos, pavargusios Colum- 
bijos. Suvienytos Valstijos 
mat ne mėgsta pyktiesi su 
tvirtais, jos erzinasi vien su 
silpnais, kadangi tokius ne 
sunku pergalėti, o nuo tvir
tų galima kartais ir gana 
skaudžius smūgius gauti. To, 
matyt, sutikimą mylinti'Su
vienytų Valstijų politikieriai 
ne mėgsta.

Dabar.Atnerikos įtekmingi 
politikieriai visaip niekina 
Columbijos randą, perstatų 
jį už susidedantį iš parsida
vėlių. Tą daro vienog ne ap
gynime teisybės, bet vien ant 
išteisinimo visai ne dorų in
trigų Suvienytų Valstijų ant 
Panamos sausžemio siauru
mos. Gal,J>ut. kad Columbi
joj valdžią įgavę politikieriai 
ir ne lab^i paiso ant doros 
prisakymų, bet ar ji? gerini 
ir doresni Suvienytose Val
stijose? Columbijoj, apturė
ję pažadėjimą pagelbos nuo 
Suvienytų Valstijų, politi
kieriai atskyrėPanamos saus- 
šeinio siauruma ir iš jos sut
vėrė neva ne prigulmiiigąPa- 
uamos republiką teip silpnu-i 
tę, kad ji [>ati niekaip užsi
laikyti ne gali. Kada Co- 
lumbija nųri siųsti kariume- 
nę ant su valdymo atsiskyru
sios jai prigulinčios pro
vincijos. Suvienytos Valsti
jos sako, kad to nedaleis 
daryti. Kas gi todėl 
lieka Columbijai daryti? 
Nieko kito, kaip arba pradėti 
karę su ginančioms atsiskyru
sią Panamą Suvienytoms

.- Valstijoms, arba be karės iš
sižadėti atsiskyrnsios provin
cijos. Katro kelio griebsis 
Columbija. dar nežinia. Kad 
besigiriančių meile santaikos 
terp tautų Washingtono po
litikierių pasielgimas ne gal 
būt už dorą laikytas, tą juk 
kiekvienas supranta. Ką gi 
Suvienytos Valstijos sakytų, 
jeigu nuo jų atsiskirtų, pa
veikslai!. Texas, buvęs pir
ma visai nepriguhninga re- 
publika, kurio gyventojai ir 
šiądien nelabai pritaria Wa 
shingtono politikieriams, ir 
jeigu kiti kraštai ne daleistų 
atsiskyrusio šteto suvaldyti? 
Sakytų be abejonės, kad tie 
stabdanti suvaldymą atsisky
rusio štete yra ardytojais su
tikimo, jie jieško vien prie
kabių ant iššaukimo kraujo 
j>raliejimų. .Suvienytos gi 
Valstijos, teip darydamos, 
sako, kad daro teip vien dėl 
meilės sandaros terp tautų, 
ant prašalinimo karių. Kam 
gi todėl veidmainiauti, jeigu
veidmainystę kiekvienas su- Idangi vesti karę žiemą ne pa - 
pranta? Kas pritinkančiu ir! ranku, paprastai nuo šalčio

Kadangi Tur-

Rytinė Azija.
Iš Rytinės Azijos ; 

linksmos ateina žinios 
ant syk išnaikino pereitos 
sanvaitės viltis, buk Masko 
lijai be karės pasiseks su Ja
ponija susitaikyti, pasidalin
ti įtekme Korėjoj, Chinuose 
ir Mandžurijoj. Pirmutines 
žinias apie įturį Maskolijos 
atsakymo ant Japonijos rei
kalavimų laikraščiai padavė 
neteisingai, reporteriai, nie
ko nežinodami, patys išmisly- 
jo atsakymo įturį, kuris,kaip 
dabar pasirodo, turėjo būt 
visai kitokiu, negu laikraš
čiai padavė. Maskolijos at
sakymo nė maskoliškuose, nė 
japoniškuose laikraščiuose 
ne pagarsino. Dabar Japo
nijos ambasadorius Londone 
jau net per laikraščius pa
garsino, jog Maskolijos atsa
kymas neužgauėdino 'Japoni
jos. Iš visko aišku, kad 
Maskolija geidžia karės su 
Japonija, stengiasi vien jų 
nustumti iki pavasariui, ka

vėl ne 
jos

doru yra tvirtesnėms Suvie
nytoms Valstijoms, tas nedo
ru ir nepritinkančiu yra silp
nai Colutnbijai! Pas tvirtu? 
mat ir peiktini darbai yra 
gerais, o silpnų ir dori 
yra ne dorais. Tokia mat 
yra terptautiška dora; ne 
įstabu, jeigu ji demoralizuo
ja politikierius, kurie visai 

. ne paiso ant doros prisaky
mų. Nežinia, ar prieš tokių 
Suvienytų Valstijų politikie
rių dorų nusilenks jų san
draugai Columbijoj, ar gal

daug kareivių apserga; žie
mos laike ir kanuoles sunku 
pergabenti. Šalčio Juk žmo
nės nepakenčiu, ne gali per 
visų žiemų išbūti ant lauko. 
Rodosi, kad ir Japonija su
prato, jog Maskolija velka 
tarybas, norėdama laikų lai
mėti ir geriau į karę prisi
rengti. Po * paskutiniam 
Maskolijos atsakymui prieti
kiai terp Maskolijos ir Japo
nijos dar labiau pagedo, ne-

laike didžiausio įtempimo ne
sutikimų. Maskolija, duo
dama atsakymų Japonijai, 
gerai žinojo, kad atsakymas 
neužganėdįs Japonijos. Da
bar Maskolija prisakė savo 
kariškai laivynai, plaukinė- 
jusiai po Terpžemines jūres, 
plaukti tuojaus į Rytinę Azi
ją ant sudrutinimo ten ėdan
čios laivynės. Jau ir be to 
Azijoj buvo daugiau negu 
pusė Maskolijos kariškų lai
vų. Paskutiniu paliepimu 
Maskolija atidarė akis net 
tikintiems į galėjimų susitai
kyti geru japoniečių vado
vams. Kariumenės ir laivy
nės viršininkai, ministeriai 
Ja|M>nijos laiko susirinkimus 
ant apkalbėjimo pliano to
lesnio pasielgimo. Gyvento
jai žudo kantrybę ir reika
lauja, kad randas greičiau 
užbaigtų nesutikimus su .Mas
kolija, kadangi teip, kaip 
dabar yra, krašto prekysta ir 
apskritai ekonomiškas būvis 
daug kenčia. Londono laik
raščiai vėl pradeda rašyti 
apie neišvengiamą karę, į ku
rią ir Anglija bus įtraukta. 
Dabar tūli laikraščiai paduo
da, buk JaĮMjnija nutarė ne 
laukti, kol atplauks iš Terp- 
žemiuių jūrių išsiųsta masko 
liška kariška laivyne, bet 
pradėti karę pirm jos at
plaukimo; tie laikraščiai [>a- 
duoda, buk Japonija pastatė 
Maskolijai ultimatum(pasku
tinį reikalavimų); jeigu į pas
kirtą laiką ne gaus užganėdi
nančio atsakymo, tuojaus 
pradės karę. Ne tik Japoni
jos, bet ir Anglijos arsena
luose dirba, šarvuoja, rengia 
laivus į karę. Asekuracijos 
draugystės nenori visai ase- 
kuruoti Japoniškų prekėjų 
laivų, o asekuracijos mokestį 
nuo angliškų Azijoj pakėlė 
ant syk ant 50%.

Dabar jau ir prancūziški 
laikraščiai nebando raminti, 
ir tie sako jau atvirai, kad 
karė terp Maskolijos ir Japo
nijos gali užgimti. Jeigu Ją 
kas stabdo, tai labiausiai tas, 
kad lygiai Maskolijai, kaip 
ir Japonjai trūksta ant ka
rės valinio pinigų. Masko
lija Anglijoj, Prancūzijoj, 
Holą nd i joj, net Amerikoj 
j ieškojo paskolos, norėjo 
gauti 200 milijonų doliarių, 
bet nieks skolinti nenori, 
kadangi nors mažas nepasise
kimas ant karės lauko, jeigu 
užgimtų sykį karė, gali visoj 
Maskolijoj revoliuciją pagim
dyti, kuri išversti galėtų caro 
sostą. Japonija teiposgi jieš- 
kojo paskolos, bet jos ne ga
vo ;be pinigų sunku karę vesti 
lygiaiMaskolijai.kaip ir.Japo- 
nijai;gal nesutinkanti dabar 
bandys pasiskolinti pinigų 
nuo locnų ukėsų; antai Pran
cūzija-netari svetur užtrauk
tų skolų, ką randas kaltas, 
kaltas jis savo locniems ukė- 
sams.

Balkanų pussahs.
Ant Balkanų pussalio ne

nusiramino iki šiol. Alba- 
n iečiai atvirai apreiškė, kad 
visoms pajiegoms priešįsis 
įvedimui Maskolijos ir Astri- 
jos užmanytų reformų Mace- 
donijoj; dabar atsiliepė ir 
macedoniškų pasikelelių va
dovai, atvirai apreikšdami, 
jog nepriima tų reformų, to
dėl įvesti jų ne bus galima 
be gyventojų pritarimo. Eu
ropos didėsės viešpatystės 
paskiria jau žandarmerijos 
oficierųs, bet kas iš to, Jeigu 
tų oficierų ne priima gyven
tojai. Kad galima būt įve
sti užmanytas reformas, rei
kia pirma pasikėlimą suval
dyti. Klausygias, kas tą pa-

darys, kas ant suvaldymo 
duos kaštus! Be kaštų nieks 
pasikėlimo ne gali suvaldyti; 
ir Turkija tik todėl Jų iki 
šiol neįstengia suvaldyti, kad 
neturi pinigų; pasiskolinti 
niekur negauna, kadangi ir 
senų skolų ji turi daugiau, 
negu gali išmokėti.

Londono laikraščiai paduo
da, buk laike besilankymo 
Prancūzijoj ir Anglijoj Itali
jos karaliui ir Anglijoj Pran
cūzijos [trezidentui likosi pa
darytas sutarimas terp Itali
jos, Anglijos ir Prancūzijos; 
šitos viešįmtystės buk nutarė 
pasidalinti Turkijų, kaip 
užgims karė terp Maskolijos 
ir JaįMinijos; [>agal tų sutari
mų: Prancūzija užims Siri
jų ir Palestinų, Italija — Al- 
banijų, Anglija gi kraštus 
prie Persiškos Jūrių kojos, 
Austrijai susitarę duoda tie
sų užimti Macedonijų, o Mas
kolijai pavesta butų Armėni
ja.

Užmušimas Serbijos kara
liaus Aleksandro padarytos, 
kaip dabar pasinsio.su žinia 
Maskolijos rando; Maskolija 
neriame naujo karaliaus, 
pertraukė su juom susi neši
mus ne todėl, kad jis afsio- 
vanojo užmušėjus augėles
niais urėdais, l>et todėl, kad 
daltartinis karalius Petras 
sumaišė Maskolijos plianua: 
mat Maskolija tikėjo, kad 
po užmušimui karaliaus A- 
leksandro užmušėjai atiduos 
Serbijos sostą Montenegn* 
kunigaikščiui, vienaitiuiam 
Maskolijos draugui ir tarnui, 
kaip apie jį vienų kartų išsi
tarė pasi miręs caras Alek
sandras III. Maskolija todėl 
dabar pyksta ant karaliaus 
Petro, stengiasi jam kenkti, 
kad jis stojo ant kelio ir su- 
[>ainioje Maskolijos mierius. 
Užmušėjų gi karaliaus Alek
sandro Maskolijos caras ne
kenčia ne už tai. kad jie pa
pildė žmogžudystę, bet todėl, 
kad ant Serbijos sosto [mso- 
dino karalių Petrų, o ne 
Montenegro kunigaikštį Ni
kitą, kuris iki šiol pildė teip 
Maskolijos rando prisaky
mus, kaip koks caro guber
natorius Maskolijoj; kuni
gaikštis Nikita buvo ir pasi
lieka vienaitiuiu Maskolijos 
tarnu.

Vasario mėnesyj Į Vilnių 
atkaks pagarsėjęs visuose ci
vilizuotuose kraštuose, pažį
stamas ir Amerikoj, jaunas 
čekas skripkorius Kubelik. 
Jis duos Vilniuje [Mirą kon
certų; iš Vilniaus keliauja į 
Peterburgu; [taškui atlankys 
ir kitus didesnius Maskolijos 
miestus.

A mat in iii kiška išdirbystč 
Vilniuje.

Pagal Vilniaus statistiško 
biuro surinktas žinias, pra
džioj šių metų Vilniuje buvo 
1501 amatininkiškas varsto
tas; juose dirbo 5062 samdo
mi darbininkai. Apąrt šitų 
varstotų, yra net keli tūk
stančiai apsieinanti be sam
dytų darbininkų ir amati
ninkai dirbanti savo locnuose 
namuose. Ant kiekvieno 
varstote išpuola vidutiniškai 
po 3,3 darbininkus; didžiau
siuose varstotuose skaitlius 
samdytų darbininkų yra 19, 
bet tokių varstotų yra laitai 
mažai; 96 varstotuose dirlta 
po 10 samdytų darbininkų. 
Daugiausiai yra kriaučiškų 
varstotų, nes 334, kuriuose 
dirba 1143 darbininkai, o ta 
me skaitliuje 506 moterys. 
Visame gi samdytų 5062 
amatininkų skaitliuje yra 
1497 moterys, taigi moterų 
amatininkių yra 28.2%. 
Via daugiau moterų užka
riauja vietas tokiuose varsto
tuose, kur pirma moterų vi
sai nebuvo, kaip antai: kny
gų apdirbinyčiose dirba 38% 
moterų, vyriškų drabužių 
siuvinyčiose moterų yra 6%; 
duonkepių yra net 37% mo
terų darbininkių. Tuose gi 
amatuose, kur pirma darba
vosi vien moterys, kaip an
tai: pirštinių varstotuose, 
skalhinyčiose, varstotuose 
dirbimo moteriškų skrybėlių 
ir dalia r dirlm vien moterys, 
į tas darbo šakas vyrai ne 
prisigriebė iki šiol. Vilniaus 
varstotuose dirba 28% lieme
nių darbininkų.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Vilniuje, ant Naujamies
čio, [Milicija susekė ne tikrų 
pašpartų dirbtuvę: racĮp čia 
daug padirbtų ant visokių var
dų pašpartų. Pašpartų dirbė
jai: Viskantas ir Voškis li
kosi suareštuoti.

Vilniuje, ant prisakymo 
Vilniaus gubernatoriaus, li
kosi uždarytos alaus parda- 
vinyčios: (’ernomskio, Safare- 
vičo ir Šopeno, kadangi mat 
naktims šitose alaus pardavi- 
nyčiose rinkdavosi policijai 
neištikimos ypatos.

Ant illinminavimo laike 
didesnių švenčių Aušros var
tų koplyčios iš lauko, jos 
bokšto ir kryžiaus, tapo įtai
syti elektriški žiburiai.

Raudonojo Kryžiaus drau
gystė ir Vilniuje renka au
kas ant naudos nukentėju
sių Macedonijos gyventojų, 
bet ji Maskolijoj 
niekada -taukų ant 
naudos.

Kaip pasakoja
aplinkinių ūkininkai, kadan
gi ruduo šįmet buvo gražus, 
tai žieminiai javai išrodo 
puikiai ir jeigu kas netikėto 
ne atsitiks pavasaryj ir vasa
rų, galima laukti gero užde- 
rėjitno.

Iš Truku. Vilniaus gub.
Netoli Trakų, viename 

kaime gyveno aut 2 desiati- 
nų žemės ūkininkas Močnns- 
ki. Jam pasimirus, našlė 
apsivedė su kokiu ten Vii- 
kancu, turinčiu savo vaikus 
ir teiįMisgi 2 desiatinas že
mės. Tuom tarpu priaugo 
vaikai Močunskio; atsitarna
vęs kariumenėj sūnūs pa
reikalavo atidavimo savo da
lies. Vilkanc, matydamas, 
kad kitai p neatsikratą,su ku- 
j u užmušė miegantį kluo
ne Mačunskį ir buvo įmetęs į 
malūno prūdų. Tas vienog 
išėjo į aikštę ir už tai Vil
niaus a|>skričio sūdąs nu
sprendė Viikancų ant 10 metų 
prie sunkių darbų Sachalino 
kastynėse.

Šįmet, įmant į kariumenę, 
Trakų pavietyj pasirodė 
priteklius ir ta, gana 
mus: II apskrity j buvo 
šauktų: 678 krikščionys, 
žydų ir 8 mahometonai,
derėjo paimti: 179 krikščio
nis, 88 žydus ir 1 mahometo
nų. Nestojo, taigi prasišali
no nuo tarnystes pirm laiko: 
241 krikščionis, 33 žydai; ga
lima buvo į kariumenę [išim
ti tik 125 krikščionis, 19 žy
dų; tekiu budu ne priteko 
68.

III apskrityj pašauktų bu
vo: 538 krikščionys ir 115 žy
dų, nestojo 231 krikščionis ir 
48 žydai; priėmė krikščionių 
102, vietoj 153, žydų 20, vie- 
voj 37, nepriteko 68.

Tik 1 apskrityj ne pritek- 
liaus nebuvo ir tai tik per 
tai, kad paėmė į kariumenę

nerenka 
lietuvių

Vilniaus

turinčius palengvinimus pir
mo skyriaus.

Iš Lydos, Vilniaus gub.
(’ia nykščiai gyventojai at

sišaukė prie direktoriaus 
liaudės mokyklų, reikalauda
mi įvedimo į esančias čia 
mieste mokyklas mokinimo 
vokiškos ir pracuziškoa kal
bų. Direktorius ant tesuti
ko bet su ta išlyga, kad aut 
apmokėjimo mokintojaus 
vaikų tėvai sudėtų po 10 r. 
aut metų. Ar vaikų tėvai 
(vaikų lankančių miesto mo
kyklas yra čia 197) ant tų 
išlygų sutiks, nežinia. Ne 
visi vienog įstengs teip daug 
mokėti, kadangi terp lankan
čių mokyklas vaikų tėvų 
yra daug ne turtingų; tie 
^greičiau ajH-jeis be vokiškos 
ir prancūziškos kalbų, negu 
mokės po 10 įrubl. ant metų 
nuo vaiko.

giau naudos. Uždėtoju Pin
sko žuvių auginimo drau
gystės yra Kazimieras Ščit.

Iš Palangos.
Palangoj suareštavo dukte

rį pačto viršininko Gutmano. 
Jų skundžia, buk ji tarpinin
kavo prie siuntinėjimo į Mas- 
kolijų iš užrubežių uždraustų 
knygų ir kitokių raštų. Su
areštuotų merginų nugabeno 
į Rygų, ar į Liepoją ir paso
dino į tirinėjimo kalėjimų.

posgi pasidaugino, bet ne 
teip žymiai.

ne- 
žy- 
pa- 
115 
pri-

Iš M linko.
Ant apsaugojimo gyvento

jų nuo išnaudojimo susikal- 
bėjusių kerosino prekėjų, 
čianykštė miesto nsia nutarė 
[tarvngti didelę mieste kero- 
šiuo pardavinyčią, kur kero- 

Įsinas bus žmonėms [>ardavi* 
uėjamas už tokių prekę, kiek 
miestui kaštuoja. Tas be 
abejonės privers ir susikal
bėjusius kerosi no prekėj us 
numažinti prekes. Minsko 
gyventojai kas sanvaitę suži
bina 10000 pūdų kerosino.

Minske susitvėrė draugystė 
savitarpinės pagelbos užsi
imančių raštiškais darbais. 
Įstatai draugystės jau užtvir
tinti cent fališkų valdžių. 
Draugystė ta duos sąnariams 
be palukų paskolas ir pašei- 
pas; ji atidarys biurų rūpi
nantį vietas jų neturintiems. 
Įstojimo mokestis yra 5 rubl. 
ir |M> 50 kap. ant mėnesio.

Ateinančio] gavėnioj Mins
ke bus parengta dailės paro
da.

Minsko gubernijoj. Igume- 
n io pa v., dvare Narkevičo— 
Jodko, rado geležinio gydan
čio vandens šaltinius.

Vietininkas perdėtinio 
Minsko žemdirbių draugy
stės. Edvard Voinilovič, [>a- 
aukauvo 200000 rubl. ant 
pastatymo 1 antros katalikiš
kos bažnyčios Minske, ant 
kurios miestas duoda dykai 
pliacių. Kanžiu kiek p. Voi
nilovič a})siėmė paaukauti 
ant parengimo universiteto 
Vilniuje? Katalikiška baž 
nyčia yra :Minske, o univer
siteto niekur nėra Maskoliš
koj Lietuvoj.

Minsko gubernijos kaštais 
bus padirbti nauji pliantai: 
nuo miestelio Kulinkovičių 
iki geležinkelio stacijai Mo- 
zir; nuo Lojgišino, perPerevo- 
zų, į Pinsku; nuo Nešvito iki 
stacijai Goradieja, nuo Zem- 
lino į Borisovų; nuo Dolgi- 
riovo į Minsku.

IŠ Pinsko, Minsko gub.
Pinske susitvėrė dalis „Cie- 

coriškos žuvių auginimo 
Dr-tės”, kurios mieris - pakel
ti žuvių auginimų Pagirėlių 
vandenys*}, kur, dėl neišmin
tingo žvejojimo, išnyko be
veik žuvys geresnių veislių. 
Draugystė užsiims teiposgi 
žuvių prekysta. Kadangi 
geresnės žuvių veislės randa 
pirkėjus dideliuose Maskoli- 
jos miestuose, kur žuvių pre
kės dabar didesnės net negu 
Vokietijoj, tai prileidus ge
resnių veislių žuvių į Pagirė
lių upes ir kitokius vandenis, 
išmintingai gaudant-ir augi
nant, tie šiądien mažai nau
dos atgabenanti vandenys at
gabentų dešimti kartų dau-

I

Ai

Nauji geležinkeliai.
Peterburgo — Varšaviniain 

geležinkeliui kelių ministeri
ja daleido padirbti dvi nauji 
geležinkelio alkuni: viena li
nija bėgs nuo Grodno | mie
stų Zelvenos, kita gi nuo sta
cijos Novokamennaja, Užne- 
muninio geležinkelio, į Lom
ių. Darbai prie dirbimo tų 
geležinkelių prasidės nuo 
ateinančio pavasario.

Iš Binabiirgo paviečių, 
Vitebsko gub.

Kareiviška komisija, ap
žiūrinti, imamus į kariumenę 
jaunus vyriškius, [>ersitikri
no, kad beveik kas metų di
dinasi terp žydų skaitlius 
netinkančių į kariumenę. Tas 
juk ne nuo gero [>aeina. Iš- 
tikro Lietuvos miestuose di
desnė dalia žydų labai vargiu 
gai gyvena.

2 d. gruodžio šių metų Di- 
naburge atsibuvo susirinki
mas Vitebsko žemdirbių 
draugystes, ant apkalbėjimo 
reikalo atsiliepti į valdžias 
su prašymu, kad kur nors 
Lietuvoj butų parengtas uni
versitetas.

Surinkimai miesto iždo bu
vo ant šių metų išskaityti 
ant 353631 rub. 44 kap. Nuo 
kitų metų užsilikusių neuž
mokėtų mokesčių ant miesto 
naudos buvo 67304 rubl. 78 
kap. Iki [tabaigai metų vie
nog surinkta tik 214637 rub. 
b5 kap. Neužmokėta, drau
ge su kitų metų mokesčiais, 
net 76758 rubl. 57 kap.

Išdavimai išskaityti ant 
296326 rubl. 63 kap., išduota 
gi 241162 rubl. 62 kap. Su 
tokiais pinigais mieste turin
čiam netoli šimtų tūkstančių' 
gyventojų ne daug gero gali
nta padaryti, vpač jeigu ne
toli pusę surinkimų reikia 
apversti ant užlaikymo [Mili
cijos.

Paveržė mergą.
Dorpate, Lat vijoj, ant Ry

gos ulyčios, keli jauni vaiki
nai su prievarta įsodino į ka
rietų 16 metų geležinkelio 
sargo dukterį ir išvežė iš mie
sto prie kokio ten malūno. 
Kada abudu merginos dabo
jai įėjo į^nalunų, apžiūrėti 
vietų, merginai pasisekė ka
rietos duris atidaryti ir pa
bėgti. Diena buvo ūkanota, 
tai pasisekė pasislėpti ir ant 
rytaus tik ji sugrįžo į miestų. 
Mergina tvirtina, jog ji nė 
vieno iš jų paveržusių nežino.

Nemokanti rašyti ir skai
tyti.

Pagal kareiviškų valdžių 
surinktas žinias, iš pašauktų 
į kariumenę jaunų vyriškių 
iš Latvijos ir Estijos pašauk
ti beveik visi mokėjo rašyti 
ir skaityti nors ne maskoliš
kai. Iš Maskolijos guberni
jų: Jaroslavo gubernijoj bu
vo 90% pašauktų mokančių 
rašyti ir skaityti, Maskvos 
gub. 83%, Peterburgo gub. 
85%. Į du metu Suvalkų 
gub. skaitlius mokančių ra
šyti ir skaityti pasidaugino 
ant 23%. Kauno, Vilniaus 
ir Grodno gubernijose skait
lius mokančių skaityti tei-

Lietuvos prekysta mi Pran
cūzija.

Ant paskutinio Lietuvos 
žemdirbių susivažiavimo lai
ke šiųmetinės parodos Di- 
naburge. D-ras filiozofijos 
č'eslavas Poliški padavė 
užmapymą užmegsti susinėsi
mus Lietuvos tiesiog suPran- 
euzija, prašalinti Vokietijos 
tapininkystę, kuri,kaipo tar
pininkė,turi gana didelį pel
ną. Gana daug Lietuvos 
produktų eina į Prancūziją 
per tarpininkystę Vokietijos 
prekėjų; daugiausiai eina į 
Prancūziją iš Lietuvos: kiau
šinių, linų, sėmenų; seniau 
ėjo diktai vaško ir medaus, 
bet nupuolus bitininkystei 
Lietuvoj, dabar tų produktų 
neina į užrubežius. Daug iš 
Lietuvos eina į Prancūziją 
medžių, bet ir ta prekysta 
vedasi per Vokietijos tarpi- 
ninkystę. Iš medžių preky
stes ' 1900 — 1901 m. 
vokiški tarpininkai turėjo 
gryno pelno 13250 frankų. 
1896 m. Nemunu iš Lietuvos 
išgabenta per Prusus į Pran
cūziją medžių už 54840 rub., 
1898 — už 54480 rubl., 1899 
m. — 53687 rubl.

Apart medžių, eina į Pran
cūziją iš Lietuvos ir linai, 
nors prekystą linų paskuti
niuose laikuose nupuldė ne
teisingi perkupčiai, kurie 
pradėjo siuntinėti [Prancūziją 
netikusias linų valaknas, su
šlapusias, maišytas su šiau
dais, ant ko skundėsi net 
maskoliškam randui prancū
ziški linų prekėjai.

Suorganizavus geriau pre
kystą, galima būt siųsti į 
Prancūziją tiesiog Lietuvos 
produktus ir nėra abejonės, 
kad jiems ne truktų pirkėjų, 
prekysta Lietuvos su Prancū
zija greitai pasikeltų.

Iš Kauno.
Prekės žemės Kauno gu

bernijoj, nepaisant ant visų 
rando besistengimų jas nu
mažinti, kad palengvinti 
maskoliams nusipirkimų, patv 
kutintuose laikuose pasikėlė:\ 
1899 m. desiatiną žemės vi
dutiniškai kaštavo 59 rubl., 
dabar gi už desiatinų moka 
vidutiniškai po 70 rubl. Už
tai skolos žemės savininkų 
pasidaugino dar labiau negu 
žemės prekės. Kitaip ir bū
ti negal ten, kur randas vie
kų daro, kų jo [>ajiegos dalei- 
džia. ant numažinimo žemės 
prekių. Nuo 1895 m. iki 
1901 m. skolos pasidaugino 
nuo 19% ant 43% žemės ver
tės, taigi 21 kartų daugiau. 
70% žemės užstatyta priva- 
tiškuose bankuose, 30% ba
joriškame, ūkininkų banke 
tik 9%, kas rodo, jog ūki
ninkai ne turi užsitikėjimo 
bankui ir velija skolinti, kad 
ir ant didesnių palukų, nuo 
privatiškų ypatų negu nuo 
rando banko.

• Kauno gubernijos žemės 
savinininkai nori, ant paru- 
pinimo žemės savininkams 
reikalingo kredito, sutverti 
savitarpinės paskolos drau
gystę. Tokių draugysčių an
tai Latvijoj yra daug.

Iš Pikelių, Telšių pav., 
Kauno gub.

Naktyj, 25 d. lapkričio, 
vagiliai [>er langų įsilaužė į 
zokristijų čianykščios kata
likiškos bažnyčios. Iškrau
stė zpkristijos šėpas, išnešė 
monstrantiją, kielikus; dvi 
kapas ir arnotus aut švento
riaus išmetė. Vagiliai išne
šė daigtų už 2500 rubl. \ a- 
galių iki šiol ne suėmė.

Kabietis.

pasinsio.su


Iš Zarasų, Kauno gub.
, 17 ir 18 d. lapkričio Čia 
atsibuvo susivažiavimas Kau
no apskričio sūdo. Pirmiau
siai buvo perk ratinėj ama 
prova lietuvės ūkininkės Lat- 
venytės, apskųsto® už utemau- 
girną vaiko.

rudenį, randauninkas 
palivarko Trakų pa v. 80 me
tų senelis Kučan,gavo išAme- 
rikoa apie 30 rubl. Apie tai
dažinojo jo piemuo Masalski 
ir jam rodėsi, kad senis gavo 
labai daug pinigų; užsimanė 
juos paimti. Naktyj, atsi
daręs langą, įėjo į Kočano 
kambarį, priėjo prie lovos ir 
su kirviu užmušė Kočaną ir 
paėmęs pinigus, vėl per lan
gą išsinešdino. Nužiūrėji
mas iš syk puolė ant Masals
kio ir jis ant galo prisipažino 
ir sakė, kad tikėjo rasti dau
giau pinigų ir norėjo su jais 
bėgti į Ameriką; bet kad pi
nigų rado mažai, tai pabėgti 
ne galėjo. Sūdąs nusprendė 
užmušėją ant 7 metų prie 
sunkių darbų Sachalino ka- 
tynėse.

Paėmęs pinigus, daugiau ne
grįžo. Likosi vienog žanda
rų suimtas ir Tilžės sūdąs 
nusprendė jį ant 2 mėnesių 
kalėjimo.

Per rinkimus Vokietijos 
parlamento pasiuntinių, vie
toj pasimirusio Sperbero, pa
vieni uotw: Stalupienų, Dar
kiemiu ir Goldąpės, išrinko 
vokietį konservatyvą, urėd- 
ninka Krethą, turbūt lenkiš-
ką išgamą.

Is Peterburgo.
4, d. lapkričio, salėj Pre- 

kėjų Dr-tės, buvo parengtas 
lietuviškas vakaras. Padai 
nuota buvo 8 lietuviškos dai
noj atlošta—huyo dalis Puš
kino dramos. ,,£ykštuli«ųžy- 
gis.” Svetimtaučiai atgiedo
jo porą svetimų kompo
zicijų. Antraktuose karei
viška muzika grajijo lietuviš
kas meliodijas.

Vakaras buvo geras, bet 
ne teip daug buvo liet, pub
likos, kaip visada. Prieža
stis to yra ta, kad už nedė
lios darys savo gužynę lietu-

Isz Amerikos.
Prapuolė 7 japonleosiai.

Artona, Ori. Čianykštė atei
vių užveizda susodino ant garlai
vio ,, Indriaville” 19 japonieČių, 
nuspręstų ant sugrąžinimo atgal. 
Išplaukus laivui iš Portland, japo- 
niečiai nušoko nuo laivo į vandenį, 
norėdami prisigriebti kranto. 
Krantas vienog buvo toli, prie jo 
negalėjo prisigriebti, todėl be abe
jonės visi septyni prigėrė.

I Bilijonai Suvienytose Vaistuose

Washington, D. C. Pagal at
skaitą vidaus ministerio, ant Su
vienytų Valstijų ploto gyvena 
270000 indijonų, kuriame tai skait- 
liuje yra 90000 civilizuotų. Likę 
gyvena ant 156 rezervacijų, turin
čių 55 milijonus akrų žemės. 
New Yorko štete gyvena 5232 in- 
dijonai ant 8 mažų rezervacijų, už
imančių plotą 88000 akrų, taigi iš
puola vos po 16,4 akrų ant indi- 
jono? taigi ne po daugiausiai. 
IndijoniŠkų mokyklų yra 257, ku
rias lanko 20000 vaikų. Taigi 
skaitlius indijonų beveik toks kaip 
ir lietuvių Amerikoj, bet jie turi 
net 50 kartų daugiau gerų mokyk
lų negu lietuviai netikusių, kokio
se lietuvius mokina mokintajai ne
mokanti ortografiškai lietuviškai 
rašyti.

Is Naumiesčio^ Suvalkų 
gub

Čianykščioj mašinų patai
symo dirbtuvėj plyšo garinė 
dūda. Ekspliozijos spyni- 
ninku pagelbininkas Kelme
lis teip sunkiai likosi sužei 
staš, kad nuo to į antrą die
ną pasimirė.

Iš Prūsų Lietuvos
Vandenyse Prūsų Lietuvos 

šįmet pagauna daugiau stin
tų negu kitais metais, bet 

. jos liesos, ant dirbimo trono 
ne tinka. » Bačkoms siunčia 
jų daugybę į Maskoliją. Til
žėj dabar moka po 3.50 — 
4.00 M k. už šėpelį.

Naujojoj į bažnyčios rodą 
šįmet išrinko žinomą Prūsų 
Lietuvoj musų vientautį Do- 
vą^Zaunių. Jis bus vienati
nis lietuvis bažnyčios rodoj; 
kiti išrinkti visi vokiečiai.

Neperseniai ant jojančio 
ūkininko Mažųjų Barškėta, 
Voitkovco,užpuolė šunes dva) 
įo Didžiųjų Barškalų. Ark
lys pasibaidė, numetė Voit- 
kovicą, kuris, puldamas, nu
silaužė du šonkauliu. Už tai 
apskundė jis į sūdą dvarpo
nį ir sūdąs nuo jo ūkinin
kui prisudyjo 10000 Mk.

Netoli Marų, ant einančios 
keliu 17 metų dukters ūki
ninko Karkučio,girioj užpuo
lė keli jauni vyriškiai,nusivil
ko į tankumyną ir ten sužagė. 
Sužagtoe merginos draugei 
pasisekė ištrukti. Ji nubė
go į kaimą ir sukėlė žvejus, 
su jais atėjo į girią, kur ra- 

. do be žado gulinčią sužagtą 
merginą, bet niekšų sugauti 
ne pasisekė.

Pabaigoj lapkričio už ja
vus mokėjo Tilžėj: už 100 
kyliogramų kviečių 14.75— 
16.60Mk.,rugių 12.90—14.50 
Mk., miežių 12.75—13.55Mk., 

» avižų 10.90—12.25 Mk., bal
tųjų žirnių iki 21 Mk., bul
vių 4.00 Mk., šieno 4.00 Mk.', 
šiaudų 3.60 Mk.

Laike paskutinių Prūsų 
seimo pasiuntinių rinkimų 
Klaipėdos ir Šilokarčemos 
pavičiuose likosi iš lietuvių 
išrinktas D-ras Gaigalaitis; 
jis gavo 252 išrinktų rinkėjų 
balsu, Dovas Šaunus gavo 
tik 100 balsų. D-ras Gaiga
laitis bus vinaitinis lietuvis 
Prūsų seime, bet ir jis prigu
lės prie vokiečiu konservaty
vų partijos. Jeigu visi lie
tuviai balsuotų už savo vien
taučius, galėtų be jokių ta
rybų išrinkti ne vieną visai 
nuo vokiečių ne prigulintį 
pasiuntinį. Tilžės ir Pakal
nės pavietyj Spilgisgavo 331 
balsą, jo vienog už lietuvį 
negalima laikyti, jis su visu 
suvokietėjęs.

Tilžės sūdąs nusudyjo 28 
metų Marę Marškaitukę ir 
Elsbietą Macikytę ant pusės 
metų kalėjimo už užsmaugi- 
mą savo vaikų.

Žemaitis Endrius Ambra- 
zas, nuo savo draugo Petro 

< Bajoro iškaulyjo 150 rublių, 
žadėdamas parūpinti šifkor- 
tę ir kitokius reikalingus 

- raštus keliavimui į Ameriką.

viai-studentai. Choras p. 
Zaukos, biskį nuskurdęs ir 
nuliūdęs, giedojo savo dainas 
su akompanimentų blekinės 
muzikos arba kareiviškos, 
kur per daug triubų. Cen
zūra, o ypatingai miesto vir
šininkas, ne daleidžia lietu- 

I viškii afišų lotyniškoms lite
roms atspaustų. Todėlgi 
savitarpinės pašelpos Dr-tė 
buvo priversta drukuot 
programus tiktai rusiškai, 
bet užtat visi giedoriai, kaip 
maskolius Zubovas, bagoto 
prekėjo sūnūs, ir kiti daina
vo tiktai lietuviškai. Apart 
to, dirigentas kareiviškos 
muzikos p. Mueller gražiai 
sutaisė orkestrai lietuviš
kas meliodijas. Lietuviai 
šnekėjo ant vakaro ne~tVip 
lenkiškai, kaip yra paprotys 
terp inteligentų arba ant 
labdaringų studentų vakarų.

Už tą lenkišką kalbą gau
na, žinoma, daugiau pinigų.

Čia dabar eina garsas, 
kad bus išleistas lietu
viškas laikraštėlis, „Lie- 
tuviška&Žinuna*', kurį ketina 
išleisti tūli dvarponiai Kau
no rėdybos, bet ar išeis iŠ to 
kas, nežinoma dar.

Abelnai sakant, darbinin
kų ant literaturos lauko ne 
daug, tinginių daugiau ir 
vaidų dar daugiau. Prof. 
Jaunis atsisakė nuo profeso- 
rystos Kriokavę; bijosi lenkų 
šovinizmo ir politikiškų sąly
gų. Gaila, kad jis nieko 
naujo apie kalbą ne rašo, 
Akademijoje taiso lekci
jas semitų kalbų.

Al—itis.

Iš Johanisburgo. pietinėj 
Afrikoj.

Jau ir pietinėj Afrikoj kį- 
la lietuvių supratimas ir čia 
jie pradeda suprasti reikalą 
vienybės, pradeda jaustiesti 
lietuviais ėsą. Iš to galima 
vien džiaugtiesi. i

Jahanisburge, ant užmany
mo sumanesnių lietuvių,susi
tvėrė pirmutinė pietinėj Af
rikoj lietuviška draugystė po 
vardu Šv. Juozapo. Susirin
kimas atsibuvo pas musų 
vientautį T. KJ Užmanyto- 
jas draugystės J. P. paaiški
no susirinkusiems naudą 
draugysčių; kalbėjo teiposgi 
apie kitokius musų reikalus, 
kaip antai: apie reikalų ap
sišvietimo, apie šelpimą moks- 
ląeivių ir kitus reikalus. Li
kosi apdirbta konstitucija 
draugystės, ant kurios susi
rinkę sutiko ir ji užtvirtinta 
jau Transvaaliaus guberna
toriaus. Iš syk prisirašė 32 
sanariai. Ant antro susirin
kimo, kuris atsibuvo 8 d. 
lapkričio, skaitlius sąnarių 
pasididino. Galima tikėti, 
kad prie jos į trumpą laiką 
prisirašys veik visi čianykš- 
čiai lietuviai. Draugystė už
sidėjo 3 d. lapkričio šių me
tų.

Reikia geisti, kad ir kitur 
gyvenanti lietuviai, kur jų 
yra daugiau, kaip antai Ca- 
pe Town, susiorganizuotų 
nors į panašią draugystę.

J. Bitinei.

Isz atskaitos vidaus ministerio.
Washington, D. C. Pagal at

skaitą vidaus ministerio, ant Su
vienytų Valstijų ploto yra 
62354965 akrai girių rezervacijų. 
Ant tokio ploto kaip visa Europa, 
apsaugotų girių yra mažai. 
Neapsaugotas neužilgio iškirs spe
kuliantai. Suvienytų Valstijų mo
kyklas lanko 16 milijonų vaikų; 
taigi penkta gyventojų dalis mo
kinasi mokyklose.

Skundžiasi, kad amerikonai tu
ri per mažai valku.

In.dianopolis, Ind. Episkopa- 
lų ^ijecezijos vyskupas Juozas M. 
Francis rugojo per pamokslą, jog 
Amerikoj gema mažai vaikų ir 
tame Amerika seka Prancūzijos 
pėdoms. Francis nieko naujo ne
pasakė, visi žino, kad Amerikoj 
skaitlių gyventojų daugina tik at- 

.eiviai, jie nesidaugina naturališku 
i keliu. Kur tik tauta surenka di- 
i dėsnius turtus, ten mažinasi skait
lius gemančių vaikų, kadangi mat 
turtingi nemėgsta daug vaikų au
ginti. Ir Amerikoj antai terp var
guose paskendusių lenkų gema 
daug daugiau vaikų negu terp tur
tingų amerikonų.

Naujas tiltas
New York. Likosi čia atidary

tas naujas tiltas jungiantis New 
Yorką ir Brooklyną. Naujas til
tas turi 7200 pėdų ilgio ir 118 pė
dų pločio, taigi jis ilgesnis už se
nąjį Brooklyno tiltą.

Beprocziai Amerikoj.
Skaitlius bepročių Amerikoj di

dinasi; didesnis jis štetuose tirš
čiau apgyventuose, o daug dides
nis terp baltveidžių negu terp neg
rų; terp indijonų gi jų mažiausiai. 
Georgijoj, ant 1764 negrų išpuola 
vienas beprotis, New Yorke gi 
ant 333, taigi beveik toks jau nuo
šimtis kaip ir terp baltveidžių. 
Žemdarbiškuose štetuose daug 
mažiau yra bepročių negu pramo- 
niškuose. Massachusetse vienas 
beprotis išpuola ant 348, Virginioj 
ant 512, Texase ant 950.

Kiausziniu prekes.

Philadelphia, Pa. Krautuvėse 
vienos didelės pardavinyčios yra 
čia 50,000 pakų kiaušinių; prekė- 
jas mokėjo po 16 c. už tuziną, o 
dabar pakais parduoda po 27 c. už 
tuziną; šiaip žmonės turi mokėti 
po 40 centų už tuziną. Argi ne
gerą pelną turi valgio produktų 
prekėjai? Iš didelių prekių nė 
farmeriai, nė produktų pirkėjai ne
turi naudos, iš to naudojasi vien 
susikalbėję perkupčiai.

Bažnyczios New Yorke.
New York. Census biuras nuo 

15 lapkričio iki 6 d. gruodžio šių 
metų rinko statistiškas žinias apie 
New Yorko bažnyčias. Pa
gal surinktas žinias išpuola, jog 
tik ketvirta dalis gyventojų New 
Yorko lanko bažnyčias. Miesto 
dalyj ant Manhattan salos, kur 
gyvena 2007350 žmonių, yra 451 
bažnyčia visokių tikėjimų; prigu
linčių prie parapijų yra 664885.

Pirkinėjimą* balsu.
Proyidence, R. I. Speciališkas 

tirinėtojas VVilliams, gubernato
riaus paskirtas ant ištirimo parsi
davimų urėdninkų, padavė guber
natoriui savo raportą, kuriame sa
ko* jog parsidavimų urėdninkų 
nesusekė, bet susekė, jog laike 
rinkimų partijos pirko balsus: de
mokratai už balsą siūlė 4 dol., re- 
publikonai 5 dol. ir žinoma, dau
giau duodantiems daugiau balsuo
tojų pasisekė gauti.

Svarbus apskuiidiinas.

New York. Čianykščiame li- 
gonbutyj Belleville, kaip pranešė 
policija koksai Murphy, pasimirė 
angliško parlamento pasiuntinys 
Drucker. Murphy pasakoja, jog 
ligonbučio tarnai mušdavoDrucke-

rą; ligonbučio užveizda, jieŠkan- 
tiems jo draugams atsakė, jog jo 
nėra ligonbutyj. čia prapuolė 
Druckero daug auksinių ir dei
mantinių daigtų. Jeigu tai teisy
bė, tai nežinia nė ką mislyti apie 
tokį ligonbutį.

Juriu szuiies Amerikos ežeruose.
Ashland, Wis. Susitvėrė kom

panija po vardu „Lake Superior 
Seal Co., kuri užsiims priveisimu 
jūrių šunų Superior ežere. Prezi
dentu tos kompanijos bus masko
lius Maloroy.^ Kompanija ketina 
į ežerą įleisti 10 patinų ir 40 patai
čių; iš to į 10 metų prisiveistų 
10000 jaunų. Kadangi kailiai jū
rių šunų brangus, tai kompanija 
tikisi turėti gerą pelną.

Užleido universiteto pinigus.
Berley, Cal. McKowen, sek

retorius administracijos Šteto uni
versiteto, apreiškė, jog jis išleido 
20000 dol. universiteto pinigų. 
Pinigus tuos jis išleido ant totali
zatoriaus laike arklių lenktynių.

Gaisrai
Nashvilu, TeN. Sudegė čia 

„Central Tennessee College”, pa
skirta mokinimui augštesnių moks
lų negrių merginų. Sudegė prie 
to 4 merginos, o 11 likosi sunkiai 
sužeistų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Piedmont, \V. Va. Netoli nuo 

čia, ant Baltimore & Ohio geležin
kelio, susidaužė tavorinis trūkis. 
Prie to 5 trūkio tarnai likosi už
mušti. (

Port Scott, Kas. Ant tilto ne
toli Pawnee, Kas., susimušė dvi 
dalys tavorinio trūkio ir užsidegė. 
Prie to dvi ypatos sudegė, o kiti 
trūkio tarnai turėjo nuo tilto šokti 
į upę.

čio dis.tr ik t o darbininkams dirban
tiems prie kokso pečių numažino 
algas ant 18%.

* New York. United Steel Cc. 
nutarė nuo 1 d. sausio ateinančių 
metų numažinti algas darbininkų 
ant 2 — 20%. .

* Joliet, III. Likosi uždarytos 
Čianykščios Illinois Steel Co. dirb
tuvės ir per tai 500 darbininkų ne
teko darbo.

9 Lorain. Oh. Sudegė varsto
tai Baltimore & Ohio geležinkelio. 
Per tai 600 darbininkų atsirado be 
darbo.

9 Sharon, Pa. Čianykšč iose 
geležies liejinyčiose numažino dar 
bininkų algas ant 10%.

* Youngstown, Oh. Mašinis
tai čianykščių dirbtuvių sutiko ant 
numažinimo algų ant 5—15%.

Isz darbo lauko.
9 Trinidad, Col. Šitose ap

linkinėse yra kalnakasių štraikai. 
Kompanijos išsiuntinėjo agentus 
į rytinius štetus visokiais budais 
vilioti darbininkus. Agentai vi
lioja su prigavyste: žada darbą ne
va ant geležinkelio, bet kaip tik 
kas pribūvą į Carlorado, varo pri
verstinai.) kastynes dirbti už scab- 
sus. Tegul todėl lietuviai darbi
ninkai apsisaugos nuo agentų ir 
pirma nedasižinoję, tegul ne ke
liauja į Colorada, Wvomingą ir 
L’tah.

* Salt Lake City, L’tah. Pre
zidentas L’tah Fuel Co. anglių 
kastynių apreiškė, jog prie darbo 
nepriims prigulinčių į uniją darbi
ninkų; norinti gauti darbą, turi 
pasitraukti iš unijos. Apėmė 
mat baimė prezidentą prieš darbi
ninkų organizacijas. Bauginti 
darbininkus vienog jis gali vien 
tol, kol nevisi darbininkai priguli 
prie organizacijų; jeigu visi dar
bininkai butų susiorganizavę ir 
kastynių prezidentas švelniau su 
darbininkais kalbėtų, nedrįstų jų 
skriausti ir baugyti.

9 Brooklyn, N. Y. United Sta
tes Printing Co. sutiko į 
ir electrotypijos dalį priimti 
tik darbininkus prigulinčius į uni
ją. Sudžia vienog uždraudė kom
panijai prašalinti nuo darbo nepri
gulinčius į uniją.

r Portland. Portland cemen- 
mento dirbtuvės, kokių iš viso yra 
Amerikoj 75, bus uždarytos ant 
poros sanvaicių. Tose dirbtuvėse 
mat reikia atlikti visokius svarbius 
pertaišymus.

r Minneapolis, Min. Lake 
Superior distrikte, kastynėse U. 
S. Steel Corporation, numažino 
darbininkų algas ant 5—15%. Ki
tos kompanijos * rengiasi tą patį 
daryti.

5 New Haven, Conn'. „čianykŠ- 
čios plieno dirbtuvės likosi ant ne- 
aprubežiuoto laiko uždarytos, ka
dangi darbininkai nesutiko ant nu
mažinimo algų ant 10%.

5 Kansas City, Mo. Telegra
fo kompanija prašalino nuo vietų 
visas tarnaujančias merginas, buk 
jos negerai savo darbą atlieka.

1 Boston, Mass. 600 darbi
ninkų čianykšcių medvilnės dirb
tuvių nuo naujų metų numažina 
algas ant 10%.

r Connellsville, Pa. Suštraika- 
vo darbininkai Connellsville Mfg. 
and Mining Co., kadangi jiems nu
mažino algas ant 12%.

I Chicago, III. Galvijų pio- 
vinyčių bendoriams pakėlė algas 
po 15c. ant dienos ir tuom praša
lino rengiamą štraiką.

5 McKeesport, Pa. Čianykš- 
čios trusto plieno dirbtuvės likosi 
uždarytos ir per tai 1200 darbinin
kų atsirado be darbo.

* Batavia,Ill. Čianykščios dirb
tuvės bus uždarytos, kadangi dar
bininkai nesutinka dirbti po 10 
vai. vietoj 9.

r Duluth.Min. Plieno dirbtuvės 
prigulinčios prie trusto pagarsino, 
jog numažina darbininkų algas 
ant 10—20%.

5 Connellsville, Pa. Čianykš-

ISZ
Lietuviszku dirvų.

Šelpkime gerus užmany
mus.

Garbingos tos tautos, kurių ar
tistų ir raštininkų darbais gėrisi vi
sos civilizuotos tautos. Mes dar 
negreitai sulauksime tokių tautiš
kų darbininkų, kurių darbai plačiai 
skambės po visą pasaulę, nes jei
gu katras iš musų raštininkų ir tau
tiškų darbininkų parodė didesnį 
gabumą — žiūrėk, jau nemielašir- 
dinga mirtis jį mums atėmė. Ko
kios priežastys jį j geresnį svietą 
nuvedė? kokios priežastys sveikatą 
sunaikino? Atsakymas trumpas — 
vargas ir sunkios gyvenimo sanly- 
gos musų tautiškų darbininkų. Mat 
musų einanti į mokslą jaunuomenė 
jeigu tik neina į kunigus, negali 
besimokinant, laukti pagelbos nuo 
tėvų ir giminių, tie šelpia vien ei
nančius į kunigus. Musų besimo- 
kinanti svietiškų mokslų vaikinai 
turi mokslą baigti savo vien pajie- 
goms, turi ne vien mokintiesi, bet 
ir užsidirbti sau ant gyvenimo rei
kalų; nešdami per sunkią naštą, 
sunaikina sveikatą ir paskui negali 
jau tiek dirbti ir ant musų tautos labo. 
Kiti, vos pradeda dirbti ant musų 
tautos labo, žiūrėk jau ir pateko į 
maskolių nagus, patenka į kalėji
mus, iš ten išeina teipogi su sunai
kinta sveikata. Ko nej>adarė var
gas besimokinant, tą padarė mas
koliai savo persekiojimais musų 
tautiškų darbininkų. Reikia mums 
todėl šelpti pirmiausiai musų moks- 
ląeivius, kadangi be jų pritruks 
mums mokvtų tautos vadovų ir 
mokintojų. Reikia šelpti kankin- 
tinius, kurie už besistvngimą pri
kelti iŠ miego ir apsviesti tėvynės 
lietuvius, pateko į maskolių 
nagus ir likosi išvežti į Maskolijos 
tirus, atskirti nuo tėvynės ir visko, 
ką mylėjo. Reikia mums siųsti ir 
musų mažiausiai du delegatu: vie
ną nuo Amerikos ir vieną nuo Eu
ropos lietuvių,ant terptautiŠko dar
bininkų kongreso į Nyderlandus.

Ant tų tai reikalų reikia dėti au
kas; priderėtų, po kiek išgalint ant 
to aukauti ir musų tautiškoms 
draugystėms.

Nemažiau svarbus klausymas 
musų mokyklų Amerikoj. Ant ko
kių pamatų jas pastatyti, apie tai 
kunigai laiko paslaptus susivažia
vimus. Kadangi musų kunigai ne
tveria visos tautos, tai jie neturi 
tiesos slėpti nuo tautos nutarimų 
teip svarbiuose reikaluose kaip 
mokyklos. Mokyklos yra tai tau
tiškos įrėdnės, apie jas turi tiesą 
kalbėti visi lietuviai, o ne vien ku
nigai. Kunigų paslaptį todėl nu
tarimai negali turėti didelės svar
bos. jeigu jie išskiria nuo rodos vi
sus ne kunigus. Naudingo darbo 
nėra nė reikalo slėpti, kas slepia 
savo darbus, tas pats turi juos 
laikyti už negerus. Musų kuni
gų sutvertos mokyklos todėl bus 
vien kunigų įnagiu, o ne tautiš
koms ftėdnėms pakėlimui tautos. 
Ne didesnės vertės bus ir kunigų 
užmanyti mergų klioštoriai, ant 
ko musų kunigai jau ufisižadėjo 
sudėti 900 dol. savo ir svetimų pi
nigų. Ir apie minyškas kunigai 
ilgai slapta rodavyjosi, neprileis- 
darni prie rodos ne kunigų, tuom 
parodė, kad iš minyškų nori turėti 
vien savo padėtojas. O vienog 
ant kunigų mokyklų ir minyškų 
tautai reiks pinigus dėti. Tautiš
kas įrėdnes gali rengti tauta, o ne 
viena kokia nors jos luomą.

M. MatuleviČia.

Iš Mahanoy City, Pa.
Susitvėrė čia nauja pašelpinė 

draugystė; prisirašymas į ją per 
trįs mėnesius kaštuoja tik 25 c. 
Prisirašė jau 40 sąnarių. Nors 
čia yra jau kelios draugystės, bet 
šita tuom skiriasi nuo kitų, kad į 
tikėjimiškas pažvalgas sąnarių ne
sikiša, į ją gali prigulėti kiekvie
nas lietuvis išpildantis visus priva
lumus draugystės, be skirtumo ti
kėjimą; Vardas draugystės ir ki
ti reikalai bus apdirbti vėliau. Ti
kimės, kad šita draugystė ras ne
mažai pritarėjų, kadangi ji susitvė
rė ant reikalavimo daugelio čia
nykščių lietuvių.

Velytina, kad šita draugystė prė-, 
stotų prie Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoj, kadangi tąsyk sanariai

gautų didesnę posmertipę, nereik* 
tų kiekvienam dėti po 1 dol. po 
kiekvienam pasimirusiam sąnariui; 
prigulėjimas prie Susivienyjimo 
kaštuoja juk tik po 2 dol. ant me
tų. Priderėtų viršininkams nau
jai užsidėjusios draugystės prikal
binti sąnarius pristoti prie Susivie
nyjimo.

Viršininkais draugystės likosi iš
rinkti: pirmsėdžiu — Petras Bu- 
kevičia; jo vietininku — Adolfas 
Sakalauskas; sekretorium — Juo
zas Mickunas; kasierium — Kazi
mieras Kaunas; kasos globėjais: 
Juozas Barneckis ir Jonas Jan- 
kauckas.

Susirinkimai atsibūva pirmą 
ketvergą po 1 dienai kiekvieno 
mėnesio ant Kauno salės, pn. 803 
E. Pine str. Norinti prisirašyti, 
gali ateiti ant susirinkimų.

Vienturtis.

Iš Newarko, N.J.
P. „Vietinis”, pranešdamas apie 

24 d. praėjusio mėn. „T. M. D.” 
kuopos parengtas Kražines pra
kalbas, sakė buk „kalbėtojai buvo 
tik pp. Balčiūnas, Vitkevyčia ir 
Perkūnas. Apie Kražius mažai 
tekalbėta o apie „T. M. D.” visai 
neminėta.” Tas netiesa. Buvo 
šiteip: pirmiausiai kalbėjo p. 
Svytra. Jis kalbėjo apie Kražius 
ir kalbėjo ilgai. Paskui Balčiūnas 
kalbėjo apie despotizmą ir socia
lizmą. Toliaus Vitkevyčia—apie 
vienybę. Galiausiai Perkūnas 
apie mokslą ir kovą su kunigija ir 
valdžia, nes kunigija šiądien per
sekioja ir keikia viską, apart val
džios ir jos' įstatymų, o valdžia 
vargina viską apart kunigijos su 
jos bažnyčioms. Jis priminė ir 
„T. M. D.” ir paaiškinęs jos įsta
tus, darbus ir vaisius, ragino kiek
vieną jaučiantį dabartinį medegiš- 
ką, fizišką, protišką ir dorišką mu
sų vargą, prie jos prigulėti, tobu
lintis ir gyventi taikiai, teisiai ir 
laisvai.

Po prakalbų, jis su VaitkevyČia 
sukolektavo 41.61, kuriuos paski
riame pusiau: kankintiniams ir 
mokslaeiviams. Pavedėme prakal
bų sekretoriui nusiųsti, kur reikia.

P. „Vietinis”, gal dėl ypatiško 
piktumo ant p. Svytros, visai jo 
nematė, o pp. Perkūno ir Balčiūno 
kalbų apie „T. M. P,” visai ne
girdėjo. Negalima peikti ir kriti
kuoti to, ko kas negirdėjo ir neži
no. A. Si.

80. Omaha, Ncbr.
čianykŠtis laikraštis „The Oma

ha Daily News,” 28 d. lapkričio, 
patalpino straipsnį apie lietuvių 
provą.

Mat vienas iŠ garsesnių lietuvių 
barkiperių, Jonas Knats (tikra jo 
pravardė Knataitis) gvveno čia 
suvirŠum 4 metus; atkako iš East 
St. Louis, III. J»s pasakojo, jog 
dirbdamas pas čekus sajiunininkus, 
uždirbdavo gerus pinigus, bet ga
vęs algą, pasisamdydavo vežimą, 
arklį ir važinėdavo su lenkėms, 
vokietėms ir kitokioms mergoms. 
Ant tokio gyvenimo pinigų pradė
jo neužtekti, tai kol galėjo, skoli
no nuo lietuvių tai po 5, tai po 10 
dol., bet paskolintų pinigų ne ati
duodavo. Tas Šaltinis ant galo 
išsisėmė, reikėjo jieŠkoti kito. 
Viehą kartą atėjo jis pas vieną 
lietuvį, kur buvo susirinkusių dau
giau musų vientaučių, ištraukė pi
nigus vienos merginos ir išbėgo. 
Už tai likosi apskųstas į Omahos 
palicijos sūdą, kurs padavė provą 
kriminališkam sudui. Knats sėdi 
dabar kalėjime; kadangi lietuviai 
kaucijos nestato, o jis neturi nė 
jokių giminių, tai atsieis sėdėti iki 
provai. Omahietis.

Iš Meriden. Con.
29 d. lapkričio pulkelis Čianykš

čių lietuvių susirinko ant vardu
vių draugo A. Šato. Bekalbant 
apie visokius reikalus, p. I. Toce- 
lauskas užsiminė apie musų kan- 
kintinius, ištremtus maskolių už 
darbus ant labo musų tautos į šal
tus Siberijos tirus. Ant jų sušel- 
pimo geros valios tautiečiai sudė
jo 42.30, iš ko 5 c. nusitraukia ant 
persiuntimo, 42.25 siunčiame į 
„Lietuvos” redakciją. (Aukauto
jų pravardės ir jų aukos pagarsin
tos kitoj vietoj. Rd.) Mieli bro
liai, gelbėkime musų tėvynę kas 
kaip gali: kas pinigais, kas dar
bais. Organizuokitnės, raŠykimės 
prie musų tautiškų organizacijų, 
kaip antai: 'prie Tautiškojo Susi
vienyjimo, Tėvynės Mylėtojų ir 
Aušros draugysčių!

Musų sudėtus pinigus, taigi 42. 
25, sekančiai padaliname: 41.00 
ant naudos kankintinių; 41.00 ant 
uždengimo kelionės kaštų musų 
delegato ant terptautiŠko kongre
so į Nyderlandus ir 25 c. ViŠtaliui.

• L. Liutkevičia.

Scofleld, Utah.
Štraikai kalnakasių traukiasi to

liau ir nežinia, kada pasibaigs. 
Kompanija pertraukė 50 šerifo pa- 
gelbininkų ir 5 karus milicijos ka
reivių ir kelias - dešimtis seabsų 
ant suštraikavusių vietos; dabar 
dirba tik seabsai ir mormonai; tik 
italijonai, finlandiečiai ir keli lie
tuviai štraikuoja. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų ir teisin
gesnio skaitymo tonos: kompani

ja skaito toną 2340 svarų, o darbi
ninkai reikalauja, kad tona butų 
2000 svarų, kad nebūtų nė jokio 
atitraukimo; kad pėdė butų kas 
dvi sanvaiti ir kad butų unija.

* Persergsčiu lietuvius, kad nesi
duotų prigauti kompanijų agen
tams; ypač tokių agentų yra daug 
Chicagoj, kur renka žmones, žadė
dami gerus darbus. Tas yra ne
teisybė, darbų Scofielde nėra, dar
bininkai štraikuoja: Scofielde, Ct. 
Creeke. Cartle ir Sunnsidc. Čia 
todėl dabar tegul nieks nekeliauja 
darbo jieškodamas.

X. X.

Baldwinvllle, Mnw.
27 d. lapkričio gavo proto su

maišymą lietuvis Pranciškus Nali- 
vaika. Reikėjo jį gabenti į Wor- 
cesterio beprotnamį. Žmonės, 
matydami durnavojantį, kalbėjo, 
kad velniai jį apsėdo: vieni rodijo 
švęstą vandenį duot gert, kiti no
rėjo brostvas ant kaklo kabint kas, 
žinoma, tiek* butų gelbėję, ką ap
rūkomas numirėlio. Nalivaika 
pasimirė 3 d. gruodžio. Palaido
tas ant Šv. Jono kapinių Worces- 
teryj.

Vėlionis paėjo iš Suvalkų guber
nijos, Seinų pav., Sierijų parapi
jos. Amerikoj išgyveno 4 metus. 
Čia liko brolis, o tėvynėj tėvai, se
serys ir broliai. Velionis išgyveno 
24 metus. Buvo geras tautietis, 
nekentė lenkbernių ir girtuoklių. 
Neatsisakė nuo aukų ant tautiškų 
reikalų; mylėjo savo prigimtą kal
bą. Draugas.

Iš New Haven, Conn.
čianykštė Šv. Pranciškaus Dr- 

tė parsikvietė kun. Žebrį iŠ 
New Brijain ant išklausymo išpa
žinties. Kunigas pribuvo į vokie
čių katalikų bažnyčią. Kadangi 
apie pribuvimą kunigo garsino 
pirmiau, tai ant paskirtos dienos 
susirinko diktai žmonių norinčių 
atlikti išpažintį, bet draugystė 
prieš bažnyčią, lauke, pastatė du 
sąnariu rinkti pinigus; kas pinigų 
neturėjo, to į bažnyčią neleido. 
Bažnyčioj pats kunigas kolek- 
tavo. Klausymas todėl, ant ko 
draugystė rinko pinigus lauke? 
Ar iš pribuvimo kunigo ji norėjo 
pasinaudoti ant padidinimo savo 
turtų? Mums rodosi, kad iš tikė
jimo negražu yra biznį daryti. 
Tokiais darbais draugystė nepatar
naus nė tikėjimui, nė kunigui, 
bet pažemįs kaip vieną teip ir ki
tą. Mes nenorime tikėti, kad lau
ke kolektuojami pinigai buvo su 
kunigo žinia ir su jo pritarimu.

IšBnlt rnorCP, Md
29 d. lapkričio atsibuvo visuo

meniškas lietuvių susirinkimas, 
ant kurio sudėjome ant tautiškų 
reikaių 47.22. Pinigus tuos Šiteip 
paskirstome: 44.75 ant moksląei- 
vių į Aušros Dr-stės fondą, 42.35 
ant kankintinių.

6 d. gruodžio, ant susirinkimo 
Tėvynės Mylėtojų Dr-tės sudėta 
43.02 ant naudos kankintinių, tai
gi iš viso 410.24 c. Iš to atsitrau
kia 12 c. ant persiuntimo. Siunčia
me ant Čia paminėtų tautiškų rei
kalų į „Lietuvos” redakciją 410. 
12. V. Nagorauckas.

isz visur.
II Prancūzijos ministerių perdė- 

tinis padavė ant parlamento už
tvirtinimo reikalavimą uždrausti 
kunigams ir minyskoms mokinti 
Prancūzijoj esančioji mokyklose. 
Tokių mokyklų, kur dvasiŠkiejie 
■mokina, yra dabar Prancūzijoj 
4000. Reiks tų mokyklų vietoj 
rengti kitas, kurios kaštuos ran
dui 25 milijonus frankų ant metų. 
Tautai tas kaštuos nedaugiau. 
Juk ir klioštorių mokyklas užlaiko 
ne zokoninkai bet tauta, kuri ir 
klioštorius turi užlaikyti.

II Europos viešpatystės pertrau
kė visiškai dipliomatiškus susinė
simus su randu Serbijos karaliaus 
Petro. Pasiuntiniai: Turkijos, 
Austrijos ir Prančuzijos iškeliavo 
11 d. gruodžio iš Belgrado, o pa
siuntiniai Maskolijos ir Italijos jau 
pirma tą padarė. Tas padaryta 
todėl, kad naujas Serbijos karalius 
atsisako bausti užmušėjus kara
liaus Aleksandro; vietoj, bausti, 
juos apdovanojo augštesniais urė
dais.

II Surinkimai iždo Meksiko re- 
publikos pasiekė Šįmet 77 milijo
nus doliarų, arba ant 10 milijonų 
doliarų daugiau negu pernai. 
Nuo išdavimų atlieka 8 milijonai 
dolianų, taigi daugiau negu de
šimta dalis visų surinkimų. Ki
tur surinkimų nepritenka, o Mek
sikas nežino ką su atlikusiais pini
gais daryti. Tegul rengia mokyk
las, dirba kelius, kurie čia netikę.

|| Naujas popiežius užsimanė 
reformuoti bažnytinę muziką. 
Tas vienog priguli ne popiežiui, 
bet specialistams muzikams, ge
riau už popiežių’'išmanantiems 
apie muzikos vertę. Nauju popie
žiaus padavadyjimu teatrališka 
muzika liekasi iš bažnyčios išvyta.

Muzika, dailė negali vienog rem 
tiesi ant fantazijos ir noro vieno 
žmogaus, nors jis ir popiežių bu
tų.

|| Pragoj, Čekijoj, po įtekme 
kunigų ešančioj paskolos kasoj 
susekė nepriteklių 8 milijonų gul
denų pinigų. Kasos viršininkai 
pateko po sudu. Sūdąs nuspren
dė: kasos prezidentą, kunigą Droz- 
dą ir direktorių Kakutą ant 7 me- 
jtų kalėjimo; vyresnįjį buchhąlterį 
ant dviejų metų ir buchhalterį Pe- 
kilanderį ant 13 mėnesių.

II Išleistojas angliško katalikiš
ko laikraščio „Roman Herald” 
Ryme, apskundė jėzuitų jenerolą 
kunigą Martiną į svietišką sūdą ir 
reikalauja atlyginimo. Matyt be
dievis yra tasai laikraščio išleisto- 
jas jeigu tokią ypatą kaip jėzuitų 
jenerolą skundžia į svietišką sūdą; 
bent už tokį apšauktų musų gar
sus zokoninkas šn i pūkas ir denun 
cijantas.

Karės sūdąs Rendsberge nu
sprendė unteroficierą Franckį, ma
tomai lenką, ant 5 metų kalėjimo 
už kankinimą kareivių 1600 atsiti
kimuose. Francki ne tik mušė su 
kumščia ir lazda kareivius, bet 
skolino nuo jų pinigus ir niekada 
paskolintų neatiduodavo. Jeigu 
teip atsitiko, tai kaltas ne vien 
Fsaų^ki bet ir jo perdėtiniai.

|| Austrijos karės ministeris iš
leido prisakymą, jog 
kariumenės afleierai, apart vokiš
kos kalbos, turi mokintiesi kalbų 
gyventojų tos provincijos, kurioje 
stovi. Tas padavadyjimas, žino
ma, nepatinka labiausiai vokie
čiams ir tinginiams oficierams, bet 
aficierai turi klausyti ministerio 
prisakymo.

H Ant rubežiaus maskoliškų vi
durinės Azijos valdybų ir Persijos 
užgimė kruvinas fhušis terp gink
luotų turkmėnų ir persiškų karei
vių. Ant mūšio lauko krito daug 
žmonių iš abiejų pusių; persiški 
kareiviai likosi sumušti. Be abe
jonės iš to maskoliai pasinaudos 
ant pakėlimo savo įtekmės Persi
joj-

___________ t_____

H Finlandijos jeneral-gubernato- 
rius Bobrikov išleido prisakymą 
atimti rando pašelpą visoms Fin
landijos mokykloms, kuriose ne
mokina maskoliškos kalbos. To
liaus gal Šitas „deržimorda” už
draus visai Švediškas ir finiškas 
mokyklas Finlandijoj.

•
Ispaniškas kardinolas Herrero 

y Espinosa užrašė 10000 dol. do
vaną tam išpaniškam jenerolui, 
kuris su kariumene įsiverž į Suvie
nytas Valstijas. Kadangi tokių 
jenerolų dabar nėra, tai pinigus 
sudėjo į banką ant padidinimo ka
pitalo palukais.

|| Ant reikalavimo maskoliško 
pasidntinio Šveicarijoj, mieste 
Genevoj likosi suareštuoti du ne
va maskoliški anarchistai: Stepa- 
nov ir Krakov, iŠleistojai masko
liško revoliucijonieriŠko laikraščio 
„Narodnaja Volia”.

;! Laike provos apskųstų už 
mušimu žydų KiŠineve išėjo į aikš
tę, kad gubernatorius ir policijos 
viršininkas prisakė policistams ne
sikišti j muštynes ir jų nestabdyti. 
(Teip buvo prisakyta ir VarŠavoj, 
kada ten buvo žydų mušimas).

II Popiežius Pius X, kaip pa' 
duoda laikraštis „Herald”, pasiū
lė savo tarpininkystę ant sutaiky
mo Suvienytų Valstijų su republi- 
ka Columbija, susipykusias už 
Pahamos republiką.

II Anglijonai bandė per Jebss 
terpkalnį, esančią 14380 pėdų 
augŠčiau jūrių paviršiaus, įsiveržti 
į Tibetą, bet čia nuo Šalčio 36 
žemiau zero išgaišo didesnė dalis 
arklių ir bubalių.

II Iš Maskolijos dauginasi išsi
vystė žydų; iš KiŠinevo vien, kur 
buvo garsios žydų skerdynės, ren
giasi keliauti į Argentiną ir Kana
dą 4000 žydų, pirkti žemę ir apsi
gyventi ant farmų.

ii Esančios prie pietinės Masko
lijos Azoviškos jūrės nyksta. Ant 
syk vanduo pasitraukė ant kelių 
tūkstančių žingsnių. Stovinti 
Taganrogo porte laivai atsirado 
ant sausžemio.

II Kareiviams Pasiutusio Mul- 
los, Somali pakrantėse, (Rytinėj 
Afrikoj), trūksta maisto. Sker
džia jie moteris ir merginas ir mė
sa jų maitinasi.

II Filipinų gubernatorius Taft 
susitaikė su zokoninkais: pagal tą 
sutarimą, Suvienytų Valstijų ran
das už klioštorių žemes ant Fili
pinų užmokės 47210000 auksu.

II Išpanijoj, netoli Cordovos iš
šoko iŠ rėlių pasažierinis trūkis ir 
susidaužė. Prie to 14 ypatų liko
si užmuštų ir daug sužeistų.

II Iš Maskolijos pasididino iŠei-



924

ant geležinkelio tarp Hamburgo ir Berlyno,

J

Nauji Basztai pa-

Draugyscziu Reikalai

i«z-

924

• i

Burna,

Atkelia- 
išpirkta 
jaunikio 
priėmė.

62 00
...30

Gaut kiekrMni B__
ligas vynį. moterų ir vaikiu kai prialon*

į

J. N. 
raito.

|| Mieste Dresdene, fabriko sar
gas Bienert, netekęs vietos, nu- 
nuodino savo pačią ir šešetą vai
kų.

“Lietuvon” Agentai 
NEW YORK. N. Y. . 

Jonu Naujokas, 336 Broome st. 
A. Lesnieurskis, 144 E.Houston SL

I griauta ir trįs trioboj buvusios ypa- 
jtos sunkiai sužeistos. Mat gazo 
dūda pratruko ir iš jos įsiveržęs 
garas užsidegė ir pagimdė explio-

kalbėti. Geriau rašyti 
ne eilėms, kadangi eilių 
pertaisyti teip kaip pro-

lono gaudymo nusidėjėlių budo 
paklydimų gali būt vos 1%, taigi 
tik 1 ant 100 nusidėjėlis galės 
sislėpti.

|| Kanados pakrantėse, jūrių 
kojoj St. Marys Bay, paskendo 
laivas su visais ant jo buvusiais 
žmonėms. i

H Prigulinčioj Belgijai Kongo 
viešpatystėj, Afrikoj, attiko didi -1 
liūs ir labai turtingos aukso lau
kus.

Kam yra miela gy vastis.
Lai platina lapelius tarpe broliu dar

bininku „Km yra Socialisma* " Salin
tas lapeliu tiku! 25c.. taigi broliai dar
bininkai platinkime tiesas SocialiMkaa, 
kurios vienutėliai liuosuoja darbininkus 
isz kapitalistiszko rėdo.

K. Rutkus, 
708 Hamilton st, Cieveland, Ohio.

(15-1)

vyat* žydų į Ameriką Randas 
dakidų Vilniuje ir tiepojuj pa
rengti biurus gelbėjimo išeivių.

| Pietinėj Prancūzijoj, 
Marrilijoj, siautė didelis 
Ugnyje pražuvo 10 ypatų, 
tapo sužeistų. ,

, I E T U V A

■ GAMTOS PAJIEGOS
IR KAIP IŠ

mieste 
gaisras. j 
o daug I

JU NAUDOTIS.
Bitncrą.

U Mieate Kerbela, Azijatiškoj 
Turkijoj, apsireiškė cholera. Nno 
9 iki 12 dienai gruodžio Uuo chole-4 
ros pasimirė 176 žmonės. *

|| išpanija galutinai atsisakė da
lyvauti *ant yisasvietinės parodos j 
mieste St. Louis, Mo. |

II Paryžiuj suštraikavo duonke
piai ir per tai mieste trūksta duo
nos.

Saiapus ir anapus grabo Am- 
iinastis. Parasze J. Gerutis. 
Chicago 111. 11)03 ni. INO psl. 
Te^pa čia visko po truputį: ir ti
kėjimo ir gamjos mokslų. Apra
šyta viskas prieinamai kiekvie
nam. Todėl knygą šitą reikia lai
kyti už naudingą. Kalba pusėti
na, nors ir yra dar sulenkintų gana 
žodžių, tokių kaip smertis vietoj 
mirtis. Žodis gyvyba teiposgi ne
atsakantis. Rodosi geriau buvo 
mokslą atskirti nuo tikėjimo, tas 
ir mokslui ir tikėjimui daugiau bu
tų naudos atgabenęs.

Lietuviszkos pasakos yvairios. 
Surinko Dr. J. Basanaviccius. 
Dalis 1. Chicago,III. 1003 m. 275 
pusi

Yra tai tolesnis trūkis lietuviškų 
pasakų surinktų D-ro Basanavi
čiaus. Pasakos šitoj dalyj pata
pusios yra y vairaus turinio; jos 
patalpintos toj tarmėj, kokioj ra- 
šėjas jas parašė. Pasakų rin
ktuose kitaip ir būti ne gal, ka
dangi kaip pasakos surištos su 
vieta, teip ir tarmė. Šitos pasakos 
ne mažesnės vertės, kaip ir pirma 
išleistų, ką rado ir pats jų rinkė
jo vardas. Pasakų telpa čia 141.
• Tautinzkas atgijimai* Lietuviu 
ir kitu jaunu tautu. Tilže.. 1003 
m. 40 pusi

Telpa čia trumpos žinios apie at
gijimą: lietuvių, rusinu, čekų, Si
lezijos lenkų, bulgarų, gruzinų. 
Užbaigia knygutę aprašymas ko
vos macedoniečių su turkais. Ap
rašyme atgijimo lietuvių, autorius 
jų atgijimą jungia su pasirodymu 
pirmo laikraščio “Aušros”. Be a- 
bejonės “Aušra” prisidėjo prie lie
tuvių atgijimo, bet ją visgi ne
galima už , vienaitinę priežastį 
laikyti. Pasirodymas “Aušros” 
buvo tik pasekmė bundančios lie
tuvių dvasios, be to ir Aušra nebū
tų pasirodžiusi; ,,Aušra” buvo tik 
vieta, kur pabudę iš miego lietu* 
viai, galėjo savo jausmus išreikšti 
lietuviškai ir tai prie pagelbos ge
riau lietuviškai mokančio redakto
riaus. Juk nevisi Aušros darbinin
kai mokėjo iš pradžių lietuviškai 
rašyti. Prieš atsiradimą “Aušros” 
tilpo maskoliškuose laikraščiuose:

Peterburgskija Viedomosti”, 
Viestnik Jevropi”, “Novoje Vrę- 

mia”, “Golos”, “Poriadok”, “So- 
vremennyje Izviestija”, net “Var- 
šavskame Dnevnike” straips
niai apie lietuvius jau lietuvių ra
šyti; terp tų yra ir toki,kurie “Auš
ros” visai nematė. Taigi lietuvius 
iš miego prikėlė ne “Aušra”, bet 
paveikslas kitų tautiškų gaivalų 
Europoj ir Šovinizmas maskoliškų 
valdžiai tarnaujančių laikraščių. 
Atėjo laikas, lietuviai kėlėsi iš mie
go. Tas vienog neatima nuopelnų 
“Aušros*’: jos nuopelnai nemaži, 
bet ji nėra vienaitinė priežastis pri
kėlusi lietuvius iš miego; jie pradė
jo busti anksčiau, negu pasirodė 
“Aušra”.

Įrankis pagerinimui ir sutaiky
mui szoseju ir paprastąjį! kelti. 
Svales s u tajai ta. Tilžėj. lt)O3 m. 
31 pusi. w

Patsai užvadinimas rodo, kokią 
kalbą ir rašybą vartoja autorius ši
to veikalėlio. Kalba netikusi, o 
rašyba yra tfei mišinys senos len
kiškos su n^uja lietuviška rašyba. 
Knygelė šiaip butų naudinga, jei
gu kalba ir rašyba butų geresnė; 
negerumas kalbos ir rašybos į nie
kus paverčia visą jos gerumą. 
Kamgi bereikalo daryti galamatiją 
musų dar jaunoj rašlavoj; be to 
galima apsieiti, duodant kam ge
riau mokančiam rankraštį pertaisy
ti.

Rnaudojitnas Niagaros vandenzkričio.

Br.

Idub^, | ■akims volo ir atbulai ToHujįj j j. •• :M..r!1.Į:.ni,; 
du, turint vienoje vietoje šaltinj lę^haniš-1 į HZ imi Hilai*
kos energijos, mes, mi pagelba dinaro - inaši-! t --------

i noa, galime tą energiją perkeistf Į elektriką, j * Be,h liaonbutyj New 
kurią galime j>erdnoti ant a£idftiainoa tolu- Yorke Pradli° bandyti ant šilti- 
moa, kad ir aut daugelio iifylių, o čia, «u pa-p’*"1’ naują vaistą, kokį
gelba kitos dinamo įtttšimm, tą elektriką vėl v»rt0)»>u Itafljo. ir Šveicarijos 

’ gnlime perkeįfiU^^ hanišką energiją. Hgonbučiai. Iš 30 šiltinėms nėr- 
I matome, kati pamatu darbo elek Rančių’ kur,e buv0/y<,yli su tuom
triškų mašinų, kaip ir visų kitų, yra pritrau-,"‘ ‘' 
kimo ir nustumimo pajiega.

Svarbianaias pritaikymai elektrikos yra Į 
! ant varymo elektriškų geležinkelių trukių; i 
tokių geležinkelių daugiausiai yra šiaurinėj pad‘rhtu Wilburo 
Amerikoj ir Italijoj, su kuriais tai kraštais Wnghto iš Daytono. 
stengiasi susilyginti kiti; neseniai Vokietijoj, Pr‘e* smarl<ų vėją nulėkė 3 mylias 
ant geležinkelio terp Hamburgo ir Berlyno, ir nusileido išradėjų pirma muo- 
pritaikė elektriką varymui trukių: trukiai d/toi vietoj. Šitas orlaivys netu- 
tie bėga su greitumu 150 angliškų mylių per ri P*«»kėhmui baliono, taigi orlai- 
valaniią, taigi greičiau negu kur nors kitur, v>’’ *** sunkesnis už orą. 
neišskiriant šiaurinės Amerikos. || Bostono gydytojas, Dr. Frank

Iš pradžių priė karų ' elektri- Burr Mallory,surado tikrą prieta
ka buvo pritaikoma vietoj arklių ir garo va- stį tymų. Tymus gimdo mažutė- 
rymui karų tuose atsitikimuose, kur karq lia« gyvulėliai. Mallory surado 
reikėjo pakeiti ant augėlesnių kalvų, bet tuos gimdančiu# tymus gyvuolė- 
laikui bėgant, elektriką rado platesnį pritai Hus ir išrado vaistą juos naikinan- 
kymą, Ji likosi įvesta varymui ulyčinių kart, tį; taigi dabar nuo tymų ne mirs 
net daugelyj miestų Mankolijoj; dabar ren teip daug vaikų, kaip mirdavo iki 
giasi Ją pritaikyti ant miesto geležinkelių it šiol.
Vilniuje, O Kaune JI jau pritaikyta. i Prancūzas Bertillon išrado

Ant parodos Berlyne 18i9 Iii., blement naują būdą gaudymo nusidėjėlių. 
<fc Halske pareit^ pirmą elektrišką geležiu Iki šjoI ant gaudymo policija turė- 
kelį, ant kurio bėgiojo 8 vagonai, galint jo vien nusidėjėlių matavimus ir 

I patalpinti 24 pisažierius. Trukiai bėgiujd fotografijas, bet prie to galėjo būt 
BU greitumu 12 kyliometrų į valandą. Dina 70% paklydimą; prie naujo Bertil-’ 
mo mašiną varė natris, kas yra ne parankiu • • .
ir brangiai kaštuoja.

Heilman padirbo praktiškesnį elektro — 
trukių bu greitintu 
laiko. Bet ir šitii 
pasirodė ne tinkan

ĮH,rk«Lad.ĮW'*vhanl^kiį energiją.
nauju vaistu, visi išgijo.

t Netoli Kitty Hawk, N. C. 17 
d. gruodžio atliko pasekmingas 

. | bandavones su nauju orlaiviu, 
ir Orvillės 

Orlaivy#

1. Vieta su*ijungimo dviejų tunelio alkūnių.
dantis vandenį iš upės kanalas ir mažinu trioboa. 3. Dirbtu- garillį motorą vary m Ui 
vės. kurių mašinas varo* vandeskrtfio pajiega. 4. Išbėginfo kyliometrų Į Valandą 
vandens tuueljai. 5. ProtUlua tunelio. 6. Elektnžkas gėlu- mot<>rai ant praktikos 
žinkelis. 7. Ektoza i 1 . r. čia is.

Apie du kyliometrų augėčiau vanden-Į Daug praktiškiau, ... - «*,.... r . .. i pasirodė išvadžiotiekiičio, nuo upes hkoei n u kantas puses kylio- elektriką ant varymo trukių drūtais iš epeci 
metro kanalas, pasibaigiantis. šuliniu bu ka- aliuku elektriškų dirbtuvių. Y’ra keli siste 
minu 2 metrų (netoli 1 sieksnio) diametro. maį įįtva<ižiojiiuo elektrikos varymui geležiu 
Suhnyj, gilumoj 50 metrų po vandeniu upes, kelių trukių. Iš tų sistemų tankiausiai var i 

1,11 8 arklių įiajiegą. Į toja tą, kur elektriką eina nutiestais augš !
L sulinio, paraleliskai nuo upės, eina tune- <irataiH, prie karo ji prisigriebia per bėi 
lis prie.apačios vaudensknčio. igantį dratu varinį ratelį, o atgal bėga tvirta j

1 urbinos yra iškaltoj uoloj duobėj, tu- terp savęs sujungtoms šėnimt*. Paleidžia i j 
rinčioj 5.5 metro diametro: jos padirbtos j sustabdo trukius motormanai bu pagelba ko-i 
dirbtuvėse Feche Ar Picard, Šveicarijoj, ka-1 imitatorių. Ta jmti, varanti trukius elek 

trika būva sunaudojama ant apkurimo ir ap 
švietimo vagonų. Toki elektriški trukia! 
atsirado pirmiausiai miestuose, kur jie grei į 
tai išstūmė traukiamus arklių ir garo pajie c‘i°5 Pn- •*<J1 State st. pereitos ne
gos. Pirmutiniai elektriški karai buvo |>a;jdėl,os dieną atsitiko gazo explio- 
reugti 1881 metuose ant elektriškos par<xio» > kurios visa tnoba likosi su- 
Paryžiuj. |L

Vartoja teiposgi Bietemą.pagal kurią įtai to 
sos išvadžiojančios elektriką yra j>o žeme Į 
Toks sistemas ant ulyčinių karų yra auta į 
Vengrijos sostapilėj Pešte.

daugi Amerikos dirbtuvės negalėjo jiadirbti 
tokių, kokių reikėjo.

Niagaras turbinos yra dvigubos, tai yra 
susideda iŠ dviejų, ėsančių viena įx> kita, su
jungtų viena kamera; viena iš jų yra prie 
įbėgimo vandens į kamerą, kita gi jos apa
čioj. j

Ant Įiaveikslo Niagaros turbinų matyt 
darbas vienos, kaip vanduo, įėjęs jier storą 
dešinėj pu?ėj dūdą į kamerą, priverčia suk
tieji turbinas ir išeina per jų špykius. Kita, 
laibesnėji dūda turi sukamą turbinos volą, 
ant kurio viršutinio galo yra dinamo masina 
dirbanti elektriką.

Prie tokio sudėjimo baisiai puolančio 
vandens pajiega ne puola tiesiog ant turbinų 
pritvirtinimo ir per tai negali jų sulaužyti. 
Ant geresnio padalinimo spaudimo terp vir
šutinės ir apatinės turbinos pritaisyta teip, 
kad ant pirmutinės vanduo spaudžia su di
desne pajiega; per tai spaudimas turbinos 
sunkumo, vandens ir užmautos ant volo di- 
namo mašinos, kas sveria iš viso 68500 kylio- 
gramų, ant kelių nuošimčių pasimažina.

Nuo teip vadinamų dviferių dinamo ma
šinų sistemo Amerikoj gyvenančio serbo Tes- 
lės, elektriška pajiega d ratais gali būt išva
džiota ant labai didelių tolumų nuo jos šal
tinio; iš jos naudojasi dirbtuvės ant varymo 
mašinų, ją sunaudoja ant žiburių, varymo 
elektriškų geležinkelių trukių ir tt.

Mes ką tik kalbėjome apie perkeitimą 
mechaniško darbo turbinų į elektriką.

Tokiu budu elęjžtrika suteikia mums ga
lėjimą perduoti pajiegą ant labai didelių to
lumų. Tame jos negalima suilygiuti nė su 
jokiu kitu pajiegos perdavimo budo, apie ko
kius mes pirmiau kalbėjome.

Mes pirmiau kalbėjome a|>ie teip vadi
namas dinamo mašinas, su kurių pagelba ga
lima perduoti pajiegą ant neaprubežiotų to
lumų. Iš tokių mašinų labiausiai žinomos 
yra: Ferrario Italijoj ir Siemenso Vokietijoj.

Paminėsime čia trumpai apie sudėjimą 
dinamo mašinų.

Jeigu apvynioti dratu kokį plieninį 
daigtą, ar tai turintį patkavos.ar kitokį pavi
dalą, ir tuom dratu paleisti elektriką, tai kol 
dratu bėga elektriką, plieno šmotelis įgau
na drūto magneto ypatybes, taigi jis pritrau
kia visokius daigtus kaip ir magnetas; ypa
tybes tas tuojaus žudo, kaip tik apstabdyti 
elektrikus bėgimą. Ant to ir remiasi visa 
elektrotechnika.

Tokiu budu mes galime su elektrikos 
pagelba pritraukti visokius daigtus, arba,ki
taip sakant, perkeisti elektrišką energiją į 
mechanišką. Toliau, sudedami atsakančiu 
budu tuos magnetus ir tai uždarydami, tai 
leisdami elektriką, mes galime suteikti ir be
sisukanti krutėjimą — bus tai tejp vadinami 
magneto elektriški motorai.

— Namuose jx> nr. 7030 South 
Halsted st. gyvenantis geležinių 
išdirbinių prekėjas Fred Pflugradt 
nušovė savo pačią, o paskui ir pats 
nusišovė. Kaimynai, išgirdę 
Šuvius, davė žinią policijai. Kada 
atėjo palicistai ir išlaužė duris, 
rado jau abudu Pflugradtus negy- 

Į vus, gulinčius kraujų baloj; vygėj 
gulėjo sveikas 5 sanvaičių vaikas, I /Šūvių .neužgautas.

- Patrolės tnoboj policijos sta-

Kybantis elektrižkas geležinkelis.

—- Ant kertės Randolp ir Wa- 
| bash av. likosi ulyčinio karo per- 
važiuotas Tamošius Yates ir teip 
sunkiai sužeistas, kad nugabentas 
namon, pn. 422 N. State st., į po
rą valandų pasimirė.

— Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė) 550 vpatos, kuriame tai 
skaitliuje buvo 317 vyriškių ir 238 
moterys. Vaikų iki 5 metų am
žiaus pasim>rė 127. Daugiausiai 
mirčių, nes 75, buvo nuo plaučių 
uždegimo.

Ne Beniai Vokietijoj, terp Elberfeldo ir 
Barmeno, likosi padirbta linija kybančio 
elektriško geležinkelio. Šėnys šitų geležin
kelių retniaei ant metalinių stulpų. Stulpai 
tie atidėti gulsčiai/kol geležinkelis bėga per 
upę Wupper, <» vertikališkai, bėgant jam 
ties Nauažemiu. Vagonai kybo ant šėnių bu 
pagelba dviejų ratų (torų, kuriuos auka elek
triką. Šitie vagonai ne gali iššokti iš šėnių 
nė prie augšči ausiu paaikėlimų, nė prie 
smarkiausių užsisukimų. kadangi geležin
kelis turi du keliu, tai ant jo negali atsitikti 
nė trukių susimušimai. Trukiai gali bėgio
ti bu tokiu greitumu net ties miesto uly- 
čioms, bu kokiu nori, jie ne stabdo žmonių 
susinešimų ant ulyčių.kadangi bėga augštai. 
Net ant užsisukimų vagonai gali bėgti au 
greitumu 100—150 kyliometrų, taigi au to
kiu, au kokiu paprasti dvišėniai bėgioti ne 
gal.

Tanai geležinkelis turi tik 13 kyliome
trų ilgio.

Šėnya, kaip matyt ant paveikslėlio, — 
kybo ant geležinių stulpų, sudėtų ir su
jungtų teip, kad negali išklypti. Dešinėj pu
sėj paveikslėlio, ant viršaus, parodyti ratai 
iš pryšakio ir iš šono. Geležiniai stulpai, pa
laikanti šėnia, yra ant 30 metrų nuo viena 
kito.

iJkį knygutę apie

L—VA. P. 0. Boz 268, 
MADISON SQ.

Elektriškas karas. ’

Tolesnį jų išsivystymą matome dinamo - 
mašinose apsukamose, tai yra, jeigu leisti jo
se elektriką, tai tos mašinos perkeičia ją į

Geležinkelis į Trondheimę

Kiekviename vagone yra vietos 50 pa- 
aažierių. Vagonai prikabinti prie rėmų api
mančių šėnis. Kiekvienas rėmas turi po dvi 

(Toliau* bue.)

šiam šifkortę vaikinui likosi pada
ryta skriauda. Ant galo tas rei
kalas vietinis, visuomenę ne laba* 
apeinantis; mes malonėtame jau 
sykį užbaigti visus ginčus už tą 
ge labai dorai pasielgusią mergi
ną. Rd.

IledakciloN ntHakymal.
Eii.ių RaŠejui iš SCbantomo. 

Eilėms trūksta lygiai rimo, kaip ir 
ritmo. Pataisyti jų negalima, to
dėl į spaudą netinka. Korespon- 
dencijoma su bėgančioms žinioms 
pakanka faktų; atsakančiai jas su
taiso redakcija. Eilės, kad tiktų į 
spaudą, turi būt gerai parašytos; 
taisymas negerai parašytų užima 
daugia'u laiko negu parašymas.

V, G. Eilės silpnos ir kalba jų 
ne geriausia. Vietoms eilėms 
trūksta mieros ir ritmo, apie rimą 
nėra ką 
proza, o 
negalima 
zą.*

Lucipekui Clevelande. Neži
nia, ką Tamista nori nukaitinti. 
Jeigu negerai, kad kas neužmoka 
už pasiutą drabužį, tai lygiai nege
rai, jeigu kriauČius nepildo to, ką 
pasižadėjo. Čia kaltos lygiai abi
dvi pusės. Atsitikimas be svar
bos, vietinis, į laikraštį netinka 
todėl, kad čia abidvi pusės sulau
žė doros prisakymus ir ištikro sun
ku pasakyti, katra pusė kaltesnė. 
Už negerą darbą negalima vieną 
pusę peikti, o kitą teisinti.

K. Balčiūnui. Apie tai parašė 
Tuom tarpu užtenka vieno

PHHeszkoHmai
Pajleszkau.mokytojaus muzikos.kuris 

moka grajyli ant Koncertinos, asz ture 
damas vakarais laiko noreczia puimo- 
rnokytl. Talkais lokls atsiszaukti ant 
salo adreso:

Cha* A. Palui is,
59 W 14lh PI , Chicaro. 111,

Pajieazkau sau doros laisvamanes lie
tuvaites dėl apsivedimo, nesenesnes kaip 
24 metu. Adresas:

V. Bz.
P. O. Box 216. Union City, Conn

Pajicszkau liuterono lietu visiko kuni
go, jeigu kur kas toki žino ar jis pats 
teiksis atsiszaukli ant szio adreso:

J. Pahuis,
13 Ladhold Pi., Pittafield, Mass.

Pajieszkau Ramono Stefanavicziaus. 
Jis pats ar kas kitas teiksi* duoti žios 
ant adreso:

J. T. Wachovrski,
1724 W. 47th si., Chicago. III.

PajieszkHU savo szvugerio Tamo- 
sziaus Juknevicsiaus, pirma gyveno 
Boston, Mass. Jis pat* ar kas kitas teik
sis duoti iine ant adreso:

V. Abromaitis, 
1846 N. Collington av., Baltimorę, Md

Pajieszkau savo brolio Antano Stat
kaus, Kauno gub., Raseinių pav,, kaimo 
Priszmantu. Žigaicziu parap. gyveno 
Shenaodoah, Pa. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duot* žino snt adreso:

Jos Statkus, 
4430 Honore st., Chicago, Iii.

PajieszKau savo brolio Pranciszkaus 
Balaiczio, 10 metu kaip Amerikoj, pir
miena gyveno Boston. Mas*. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žino ant adre-

Dykai!
Gražu dideli ir labai rara kalendorių, 

verta 25c. gailai dykai, jei u tai rausy
si laikraazti „Lietuva” ir užmokėsi 62 00 
ui viso meto prenumerata isz virszaua. 
„Lietuva” yra didžiausias ir geriausias 
laikraeztia visoje Amerikoje. Joja rasi 
daugiausiai svarbiu žinių ir naujienų.

Atsiusk 62 00 au savo sinkiu adresu 
o gausi „Lietuva” kas subata per visa 
meta ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvua” 
iszlelatojo, adresuodamas teip:

A. OL8ZEWBKIS.
33rd St. Station 60. Ch!♦ *

Kur gali gruti ,,Lietuvą .” 
„Lietuvos” redakcija turi savo agen

tu* Brooklyne, PhiladelphijoJ, Baltimo- 
reje ir bhenandoah.

Hitai agentu adresai.
E. Froonea, 73 Orand st.

Brooklyn, N. Y.
J. Brszinski, 1225 8. 2nd st. 

Philadelphia, Pa.
Wm. J. Morton,

d. E. Cor. Sharp A Camden su.
Baltimore. Md.

Jos Valakas. 306 W. Coel st, 
Bhenandoeh, Pa.

Pas sziluos agentas gausite ,,Lietuva* 
ui 5c. kas subata.

Chiea<o- Dr-te Bar. Franciszkaus 
Ser. losi teatre „Betlejaus Berneliai” 
subatof, 26 gruodžio, 1903. Pulaaklo 
Mleja. 800 S. Ashland avė. tarpe 17 ir 18 
ui. Bale atsidarys 6 vakare, teatras 
prasidės 7:30. Po teatrui bus balius. Ti- 
kteiu prekes 25c. 35c Ir 50c. Visus lie
tuvius ir lietuvaites szirdingai kvieczia 
alailankyU. pamatyti puiku teatre ir ant 
baliaus drauge su visais pasilinksminti.

(25—12) Komitetas.

Kuopoa.
Auszros Draugystes kuopos turi pilna 

autonomija. Surinktus nuo sąnariu mo- 
keeczius kuopos prisiuezia Centralisz- 
kamKžsieriui, vardus gt sananu ir kiek
vieno mokeecziu rokunda prisiunczia 
Centr. Finansų Sekretoriui.

Aitreaui virazluinku , Aazroe* D-e* 
Prezidentas A. L. Gralczunas, M. D.

167 W. 18th st., Chicago, Iii. 
Kasterius A. Olsaevakis,

924 33rd sL, Chicago, III. 
Business. Bėk r. J. Szeraas,

5236 Indiana av., Chicago, UI.

Napaleonu Balatszis,
167 W. I8th st., Chicago, III.

Pajieszkau savo paczioe, vidutinio 
ūgio, mėlynu akiu, * geltonu biski garbi
niuotu pleuku, veidas baltas ir biski 
inksztiruotas, apsirengusi su Juodu ilgu 
žiponu, mėlyna dreae ir Juodai marga 
kepure, teip gi turi žiedą vingiuota su 
trimi eiiems, ir serga biski ant proto. 
Jeigu kas kur toke užtemytu, teiksis 
duoti žine ant adreso:

81 m Paveikia,
9 Coel Būro si., Ansonia, Conn.

Pajieszkau mvo paczioe, Rozalijos 8a- 
kalauskiutea, mažo ūgio, raudono veido, 
»ntrM melas kaip nuo manas pabėgo. 
Jeigu kas kur tokia užtemys teiksis 
duoti tinę ant adreso:

John Shaffer,
P. O. Box 86, Summerhille, Pa.

(1-1)

ATSISAl K1MAS.
Neseniai ,,Lietuvoj" patilpo ko

respondencija iŠ Baltimorės, ku
rioje buvo aprašyta, buk kunigas 
Lietuvninkas paveržė atkakusią į 
Baltimorę Arcišaucko sužieduoti
nę ir laikė ją su prievarta kleboni
joj, o kitų atkankančių lietuvių ne
pasigaili. Tas ne tiesa. Musų 
kunigas ne atsisako gelbėti tų, kat
rie prie jo šaukiaši. Kada atkako 
Arcišaucko mergina, jis, negalėda
mas jos paimti, atkako pas kuni
gą, prašydamas duoti šliubą. Ku
nigas atsisakė ant laivo duoti Šliu
bą, liepė ateiti į bažnyčią. Kada 
kunigas su Arcišauęku atėjo į 
Castlegardę, ’tai mergina pasakė 
kunigui, kad tuojaus nonori tekėti, 
bet nori pirma susipažinti įkas 
girdėjo, ką mergina sakė? Rd.). 
Mat ji būdama Lietuvoj, girdėjo 
kokius ten apkalbėjimus, mėtomus 
ant Arcišausko jo draugų, todėl 
norėjo jį gerai pažinti. Kunigas 
parsivedė merginą. Čia vaikinas 
davė jai 5 dol. ir žiedą; mergina 
iš syk nenorėjo priimti (o šipkortę 
priėmė. Rd.), bet davėsi perkal
bėti. Kada ant rytojaus vaikinas 
atėjo ir kalbino merginą prie apsi- 
vimo, mergina atsakė, kad nori 
pirma geriau pasipažinti, o paskui 
gal tekėsianti. Vaikinas,toliau ne
laukdamas, apskundė kunigą į sū
dą. Čia mergina viską papasako
jo, kaip yra ir sūdąs kunigą ištei
sino. Teip tai viskas buvo, o ne 
teip, kaip buvo aprašyta. Mergi
na dabar ne pas kunigą gyvena, 
visi Baltimorėj žino, kur ji yra.

J. Mindrovič.
Kaip su tuom yra, redakcija 

nežino tikrai. Aprašyme yra kas 
ten ne aiškaus. Mergina priima pi
nigus,priima šifkortę, su ja keliau
ja į Ameriką, taigi ji dar tėvynėj 
žinojo, pas ką keliauja. Jeigu 
vaikiną laikė už ne gerą, tai kam 
nuo jo šifkortę priėmė? 
vus į Ameriką su jaunikio 
šifkortę, atsisako už to 
tekėti, nuo kurio šifkortę 
Aiškiai matyti, kad kas nors 
ją Amerikoj turėjo perkalbėti. 
Tas tik tą galėjo padaryti, kas su 
ja pirmiausiai kalbėjo. Ar šiaip, 
ar teip, mergina ne labai dorai pa* 
sielgė, o tame jai padėjo kunigas, 
priėmęs po savo globa. Pirku-

' 5336 Indiana av.. Chinaco, UI.
Prot Sek r. J. Žukauskas,

•167 W. JSih st„ Chicago. III

Hardford, Conn. D r-to Szv. Jono 
Evangelisto, turės savo balių, 2 d. Mū
šio, 1904 m. salėja Germany Hali ant 
Morgan ir Malu kertas, balius prasidės 
6 vai. vakare ir trauksis iki vėlyvai nak- 
cziai. Inienga vyrams 25c.. o moterims 
ir merginoms ui dyka. Todėl visus lie
tuvius ir lietuvaites užkvieczia kuoskait- 
liengiausiaf atsilankyti.

(12—23) Komitetas.

Chicago. Naciai susitverusi D-ro J. 
Baaanavtcziaus Teatraiiszka ir Giedoriu 
Dr-te. turės savo pirma balių nedelioj 
27 Gruodžio 1903, Schultzo salėjo, ant 
pietvakarines kertes Noble ir Black- 
hawk si. Prasidės 4 vai. po pietų. 
Priesz pradejima baliaus bus duotas te- 
atralisskas |>ersiatyma*. Inienga 25c 
Pelnas isz bėliaus eis snt naudos naujos 
liet. Bzv. Mikolo Ark. parapijos, kuri 
tuomtarpu laiko dievmaldysta airiszko- 
je bažnyczioje, prie Paulina st. irVVa- 
bansia avė. V įsus lietuvius ir lietuvai
tes azirdingai kvieczia atsilankyti ir 
drauge su visais pasilinksminti.

' (12—25) Komitetas.

Chicago. Parapijos Apvaizdos Dievo, 
turės savo priesz metini susirinkime, 27 
d. gruodžio 1 vai. po pietų, bažnytinėje 
•alėja, ant kertes Union ir 18 ui., ant 
kurio bus parodyta rokundes visu metu 
ir skyrimas administracijos ant ateinen
ešiu melu. Taipogi praneazame visiem* 
beiKyrlau*, ka nors aukavusiems snt 
naujos parapijos laike feno sziu metu 
kad ne galime patalpinti visu vardus in 
laikraszczius dėl stokos vietos. Sude
dami szirdjnga padekaVone visiems. Su 
guodone, varde visos parapijos.

(12—25) Komitetas.

Didelis Liet u vis r. kas Teatras.
Chicago. Draugystę Szv. Jono Kriksz- 

tytojo, turės savo deszimtmetini ap- 
vaikszczlojima ir losz teatre, po vardu 
„Mindaugis Lietuvos Karalius,” nede
lioj, 3 sausio, 1904, Freiheit Turner sa
lėje, 3417 So. Halsted st. terp 34 ir 35 
ui. Prasidės 6:30 va), vakare. Mle atsi
darys 3 vai. po pietų. -Tikintai po 25c. 
ir 35c. ypatai. Visus lietuvius ir lietu
vaites szirdingai kvieczia atsilankyti, 
pamatyti gražu teatre ir po tam ant ba
liaus drauge su visais pasilinksminti.

(1—1) * Dr-te Szv. Jono, Kr.

Pittaton, Pa. 7ta kuopa Susivienyjimo 
Lietuviu Amerikoje laikys savo balių 
31 d. gruodžio, 1903 m., saleje Armory 
Hali. Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauk
sis iki 5 vai. ryto. Todėl visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitiingiausiai už 
kvieczia atsilankyti.

Komitetas.

Didelis Balins.
Chicago. Gvardijos D. L. K. Vytauto, 

atsibus balius, 27 d. gruodžio, 1903 m. 
Prasidės 4 vai. po pietų. FreiheitTurner 
saleje, po nr.3417 So. Halsted st. Todėl 
visus lietuvius ir lietuvaites užpraazo- 
me kuoskaitiingiausiai atsilankyti. In- 
žanga vyrui su moters 25c. Su guodone, 

Komitetas.

Brooklyn, N. Y. 38 kuopos Susiv.Liet. 
Amerikoje, bus laikytu susirinkimu 3 
d. sausio, 1904 m. Prasidės 2 vai. po 
pietų, saleje po nr. 73 Grand st., ant ku
rio visi draugai yra užkviecziamt nest- 
butinai pribūti ir užsimokėti savo kvar
taline duokle, teiposgi bus svarbiu klau
simu dėl iszriszimo, Ir rinksis nauju 
komitetu.

* Komitetas.

••AU8ZKO8” fondas,
besi mok inant-zial lietuvinzkal 

jaunuomenei.
Nuo buliaus VytautoDr-tes Bos

ton. Mas* , per A. Ramanauska...
Jos SliUkis Baldwinsville, Mass

Buvo 2342.51
Sykiu 6344.81

Aukca kankintiniams
Jos Slilkis Baldwinsville,Mass. .. . 20 

Buvo 652.32

Sykiu 652.52

Klaidos atitaisymas.
No 50 „Lietuvos” aukos Asirai ir 

Kankiutimams prisiųstos per M. Dervi
ni isz W’astvil!es, Iii., buvo ne S. L. A. 
kuopos, bet T. M. D. 21 kuopos.

So. BOSTON, MAS8. 
Nikod. Gandro lis, 344 Broadway

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 180 Ferry st 
Ant. A ae vieži u*. 30 So. O range, Avė.

BROOKLYN. N. Y.
Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grand st.
K. Balcziunas 256 Grand st.

ELIZABETH, N. J. 
Jurgi* Orimkaitis, 75 Wall st.

8HENANDOAH. PA. 
Andrius Maczts. 133 8. Mainst.

WATERBL’RY, CONN.
Jonas Taraila, 844 Bank si.

WE8TV1LLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

E.8T. LOUIB. ILL.
J. J. RažOkas, 471 Collinsville Ava.

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Mažeika. 57 Whiiney st. 
M. J. Che ponis, 72 Jubilee 8t„

BALTIMORĘ. M D.
L. Gavite, 2018 N. Washington st

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas, 925 So. 2nd 8t. 
J Rukevicze 3243 8almon Street

LAWRENCE, M A 88. 
Antanas Žvingil**,

ALLEGHENY PA
8. Dominai t ia 1436 Adams 8c

••Lietuvon” keliauianti agentai.
Jurgis Kazakesnczia, 
Juozas Petrikio.
Jurgis A. Damijonai U*, 
Petras Burneika.
Izidorius Gudaitis.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
g^li pas juo* užsiraszyti “Lietuvą" 
ir prenumeratą jiems užsimokėti, pi- 
o'gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viaokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijoje.

"Lirrcvoe IszLarervvz

PINIGAI!
liauguma žmonių, geriau nežinodami, 

aiunczla savo pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtauczius, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju. Ui 
siusk juos per „Lietuvos" redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vietoje pri
imti ir niekados ne centu nežus „Lie
tuva" Jau 11 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi mvo didelius, be Jokiu skolų 
namus. 3 lotus, drukarne ir už kėlės dė
si! m lis tuksuneziu dol. vertes tayoro 
knygomis ir kitokiais daikuis. Szia- 
dien per „Lietuvos” redakcija siuoezia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
Ui didžiausiu bankinis kamora* ir 
paeito stacija, iu kurios pinigai plaukia 
in k raju pundai* kožna diena.

Jei reikalauji szifkortez. Ui pirk Ja 
„Lietuvoe” redakcijoj, o rausi pigiau ir 
geresnius laivus kaip visur. Mes par
duodame szifkortez ant visokiu kompa
nijų laivu, ku tik snt kokiu nori. 
Rasi*y k tuojaus, o gausi prekes visu 
szifkorcziu ir pinigu.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” 
leistojo sziteip:

A OL8ZEWSKIS.
33rd Si. Sution 60. Chicago, 111.

PiMlekavone
M t. Carinei, Pa. Asz Jonas 

padekavoju labai gražiai ,,Lieluvi»zkam 
Benui Bhenandoah” už iszkilminga ir 
puiku pagrajyjima Giradville, Pa. ant 
baliaus, kuri asz iszkeliau diena padėka- 
vones ant savo paties pagelbos jog pali
kau mainose sužeistas. Patrotijau aki 
ir ranka. Daridams bailu užprasziau 
Bhenandoah muzikantus delei pade
rimo parodos priesz balių, kurie manės 
paklausė ir pagelbėjo man. atvažiavo 
visas choras ir paura ji no per visa vaka
re ui dyka nereikalaudami jokio cento 
nuo manės. Acziui Jiems už tai.

John Banis.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik raszai laiszkąj į “Lieta 

•o»” redakciją, visada parosi y k ant 
laiszko savo vanta ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir sena j i savo adrosa. 
Jeigu pats gerai raszyti nemok, tai a- 
dreaa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki "'Money Orderi”, 
tainelaikvkie jį pa save, bet prisiuak 
redakcijai, nes be •Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paežio gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažais balu koreziukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
•'Money Orderį” siusk i e prastoj e groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas neaiekianczias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 0 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money 
orderi”. Siuncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka Kuosas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios ui pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame raszeju temyli ant viręs 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

Dideles ir mažos sales 
baliams, teatrams veseilioms. szokiems 
mitingams ir tl. pigiai ant parsamdymo. 
Darbininku draugystėmis už dyka At- 
siszaukite in saliuna po nr. 3626 South 
Halsted st.

Pigiai ant perdavimo ant dvieju fami- 
liję mūrinis namas su lotu, arti szv. 
Jurgio lietuviszkos bažnyczios. Dasiži- 
nokite „Lietuvos" redakcijoj.

Reikalauja mainieriu in anglių ka- 
stynes vakarinėse valstijose ir paprastu 
darbininku in miszkus Michiran ir Wie- 
consin valstijose. Atsiszaukite pas

J. Lucas, agent.
122 La Šalie st. Room 6.

' Chicago, III.

Pavojingą liga.
Neseniai ant salos Kuba kilo 

limpanti liga, sulig šiol daktarams 
nepažįstama, nuo kurios daugybe 
žmonių miršta. Daktarai ten ra
gina žmones vartoti sustiprinan
čius vaistus, jei nori tos ligos iš
vengti. Išvengti ligos — leng
viau, negu nuo jos išsigydyti. Tri- 
nerio Gydantis Kartusis Vynas 
kaip viename, teip ir antrame at
sitikime yra geriausiu vaistu. Jis 
duoda reikalingą pjlvui pajiegą, o 
pilvas visai sistemai, kuri tada ga- 

Jis at- 
į naujina kraują paimdamas jo dau
giau ir daugiau iš priimto maisto ir 
tokiu budu stūmė ligą Šalin. Gy- 

1 duolės, kurių pilvas nenor priimti, 
I nevalo kraujo; kad galėtų valyti 
| kraują, turi būti gyduolė gera ir 
: gardi. Trinerio Gydantis Kartu- 
' sis Vynas yra geras, gardus, sau- 
1 gojantis nuo ligų, gydantis ligas 
I ir grąžinantis sveikatą. Ant par- 
I davimo visose aptiekose ir pas pa- 
' tį fabrikantą Juozapą Trinerį, 799 į
S. Ashland avė., Chicago, III.

LletuviKzkas Itaktaras, 
A. L. GRAICZUNA8,

167 W. INth st., Chicago, 111.
Prie Apveizdo* Dievo Bažnyczio*.

Phone Caaal 47S.
Gydo vi*okia* liga* be »kynau*. vyru, moterų 

ir valku Ir vt»ka uSlalko tvirtoje paslaptyje. UA 
tai lietuviai, kurie tiktai reikalauja daktarhzkos 
pagelbėt, tegul kreipiasi pa* »avo tauton dakta
re. »u kuriuom savo prigimtoje kalboje gali »u*i- 
■zneketi ir gauti viaoke rodą. Su dldžiautiai* 
Mkretal* bukite be baime* ir ežtikrlau, kad visi j jj sunaikinti ligOS diegus.
biedna*.

Dr. Zurawski,
Persikels po No 4644 So. Ashland avė. 

Valandos nuo 10 iki 12 ryto; nuo 6 iki 8 
vakaro. Offisas vidurmiestyje senoje 
vietoje.

Reliance Bldg. 100 State Street, kerte 
VVashington ui., ruimas 900.

Valandos 3| iki 5 po pietų.
Kas utarninkas ir petnyczia Universi- 

ty of Illinois, Congress ir Honore sis. 
j daro kliuika biedniems dykai. Vai. nuo 

2 iki 3 po pietų.
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