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Politiszkos žinios.
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Amerika.
Svarbiausia sloga, užgulusi 

visus Amerikos ukesus, kal
nakasių sztraikai, likosi pra
šalinta. Darbininkai sutiko 
tuojaus grįžti prie darbo, o 
nesutikimus su darbdaviais 
pavedė ant iszriszimo santai
kos sudui. Visa tauta džiau
giasi, kad sztraikai pasibaigė, 
kadangi dabar žmonėms ne 
reiks teip brangiai už anglis 
mokėti kaip laike} sztraikų. 
Džiaugiasi isz pasibaigimo 
štraikų ir .darbininkai, bet 
ar jie turi isz ko džiaugtiesi, 
pirm laiko ne galima pasa
kyti, kadangi nežinia,». koks 
bus nusprendimas prezidento 
suszaukto į VVashingtomį san
taikos sūdo. .Darbininkai. 
pex sztraikų nužudė apie 30 
milijonų *doliarų. Nežinia 
todėl, ar santaikos sūdąs pri- 
pažįs jiemš tiek naudos, kad 
jie savo nuotrotas atgautų. 
Moraliszkai. darbininkai pel
nė, bet ar pelnys ir materia- 
liszkai, apie tų galima bus 
spręsti tik pc apgarsinimui 
nusprendimo santaikos sūdo. 
Kad slidžios ne užgaus per 
daug kastynių savininkų, 
galima spręsti isz to, 
kad terp sudžių vis
gi daugiau yra kapitalistų tar
nų, negu darbininkų drau
gų ir užtarėjų. Kastynių 
savininkai per sztraikus žudė 
rods dvigubai daugiau negu 
darbininkai, bet angliniams 
baronams lengviau savo nuo
trotas atgauti pakeliant an
glių prekes nors ne znaimiai. 
Tų jie jau padarė, pakelda
mi anglių prekes ant 50 c. 
nuo tonos. Tokiu budu jie 
į pusę metų savo nuotrotas 
atgauna, o į'metus isz to turi 
žydiszkus palukus. Darbinin
kams sunkiau atgauti nuotro
tas, kadangi jos paremtos 
vien ant jų algų. Jeigu jų 
algas pakels vien ne znaimiai 
santaikos slidžios, tai reiks ilgo 
laiko, kol jie atgaus savo nuo
trotas. Be abejonės kastynių 
savininkai stengsis visokiais 
budais nusukti darbininkams 
net tų, kų jiems santaikos sū
do bus pripažinta. Tų darė 
jie p<5 kiekvienam sztraikui, 
jeigu priversti buvo nors ant 
mažo nuoszimczio pakelti 
darbininkų algas. Lupo nuo 
darbininkų begėdiszkas pre
kes, versdami juos pirkti rei
kalingus daiktus savo krautu
vėse. Jeigu darbininkai ne 
reikalaus panaikinimo pirki
mo reikalingų daiktų kompa
nijų krautuvėse, po dabarti
nių eztraikų be abejonės jos 
dar labiau pakels prekes dar
bininkams reikalingų daik
tų.

Prezidento Roosevelto su
šauktas santaikos sūdąs pra
dėjo darbuotiesi nuo pereitos 
pėtnyczios. Nusprendimo 
ne galima laukti pir
miau, kaip pabaigoj atei
nančios sanvaitės. Darbi
ninkų organizacijos vir
šininkas Mitchell bus per- 
statytoju darbininkų reika
lų. Kastynių savininkai vi
si priėmė pakvietimų santai
kos sūdo ir atkaks ant jo 
pats, arba atsiųs savo repre
zentantus.

Tūli kastynių savininkai, 
kaip Markle ir Coxey Bross, 
ne laukia nusprendimo san
taikos sūdo, bet dabar stato 
norintiems grįžti prie darbo 
darbininkams visokius reika
lavimus. Darbininkai tų 
reikalavimų priimti ne nori, 
todėl atsisako grįžti prie dar
bo.

Amerikos urėdninkai iki

aziol atiduoti buvo ant malo
nės politiszkų partijų, ant 
malonės menkos doros politi
kierių. Kadangi partijos 
valdžių paprastai palaiko ne 
ilgai, tai ir urėdninkų gyve
nimas buvo trumpas; todėl 
jie, būdami ant urėdų, sten
gėsi dorais ir ne dorais ūbu- 
dais tiek sali turtų'surinkti, 
kad paskui nors per tūlų lai
kų, jeigu jau ne per visų am- 
žį ne reiktų badų kęsti. Tas 
ir sudemoralizavo visų poli
tikierių luomų, visus urėdus. 
Kad tas yra blogu, mums ro
dosi, ne reikia daug kalbėti. 
Tų suprato ant galo ir repu- 
blikoniszka civiliszkos tarnys
tes. komisija. Ji rengiasi pa- 
liuosuoti urėdninkus nuo po
litikierių ir partijų malonės. 
Rods perdėtiniai urėdų galės 
praszalinti urėdųinkų, bet tik 
tųsyk, jeigu jis nepildįs savo 
pareigų, arba jeigu jas pil- 
dįs blogai, bet ne galės pa- 
liuosuoti dėl prigulėjimo 
į sziokių ar tokių politiszkų 
partijų. Jeigu tas isztikro 
bus kada įvesta, turės pasi
liauti žeminanti Suvienytas 
Valstijas urėdų prekysta;jei
gu ne greit, tai bent su laiku 
isznyks. , korupcija urėdų, 
kas demoralįz'uoja visų tau
tų.

Amerikoniszkas gubernato
rius ant Filipinų salų atsiun- 
czia žinias dar vis apie pasi
rodymų naujų neva - filipi- 
niszkų plėszikų pulkų net to
se provincijose, kurios jan 
seniai pagarsintos buvo už 
visiškai suvaldytas, kaip an
tai ant salos Luzon ir Sahjar. 
Plėszikai tie yra tai pasikėlė 
liai,bandanti vėl prieszintiesi 
amerikonų. Valdžiai.

• Ant salos Mindana^ pasi
kėlimas tik dabar užkilo. 
Ant-jo suvaldymo reiks ne 
mažai pinįgų ir - kareivių. 
Užgimė teiposgi svarbesni ne
sutikimai terp amerikonų ir 
valdono Suluh salų, prigulin- 
czių teiposgi Amerikai. Czia 
gyventojai gali teipgi priesz 
amerikonus pasikelti.'

Ant Filipinų salų cholera 
dar vis platinasi :iki sziol nuo 
jos-pasimirė su virszum 100- 
000 žmonių; Dabar ji prisi
griebė jau ant Mindanao sa
los, kur iki sziol jos ne buvo.

Azija.
Londono laikraszcziat da

bar pats pripažįsta, kad Mas- 
kolija Angliju ir visų civili
zuotų svietų prigavo. Priža
dėjo į paskirtų laikų isztrauk- 
ti savo kareivius isz Mąndžu- 
rijos ir, ant monyjimo akių, 
isz tikro isztraukė silpnus 
garnizonus isz pietinės Man- 
džurijos, bet svarbesnėse vie
tose savo pajiegas sudrutino. 
Matyt Maskolija nesirengia 
greitai apleisti tų svarbesnių 
Mandžurijos dalių. Apart 
Anglijos ir Japonijos, kitiems 
krasztams mažai rupi, kas 
valdys Mandžurijų. Ameri
ka, teisybė, turi ten sziokius 
tokius reikalus, bet tik ėko- 
nomiszkus, ne politiszkus; 
Jeigu Amerikai Maskolija 
pripažįs Mandžurijoj tokias 
jau tiesas, kokias turėjo vai 
dant czia Chinams, Amerika 
bus užganėdinta, ant pasige- 
rinimo Anglijai vargiai bo 
erzinsią su Maskolija; viena 
gi per karę Afrikoj apsilp- 
ninta Anglija ir dar į karę 
ne pasirengusi Japonija tei
posgi ne tęs nesutikimų iki 
karei, kadangi dabar bent 
karėj nieks joms nepadėtų.

Prancūzija, turinti kariu- 
menės dalį mieste Shanghai, 
praneszė Chinų randui, jog 
sutinka isztraukti isz czia sa

Anglijos kolionijų ministeris 
rengiasi pats keliauti į pieti
nę Afrikų, isztirti reikalus 
naujų valdybų. Žinoma, jis 
matys tik tokius vargstam 
ežių būrų reikalus, kokius 
jam nurodys garsus Milner, 
angliszkas gubernatorius 
buvusių būrų republikų, vie
nas isz garsiausių siundytojų 
ant būrų, kurio siundymai ir 
pagimdė karę.
’. Angliszka kariumenė, su
mušta Pasiutusio Mullos, ry
tinėje Afrikos pakrantėse, 
isztn&o i82 Mullos kilpų ir 
laimingai prisigriebė prie 
jūrių pakranezių, kur Muilą 
Jos pasiekti ne gal. Ant su- 
vąjdymo vienog to Anglijos 
prieszo, ji Afrikoj ne turi 
pakaktinai kareivių. Ran- 
das todėl nutarė siųsti czielų 
korpusų isz tndijų. Isz ap- 
silpninimų kariumenės Indi
jose Maskolija’gali bandyti 
pasinaudoti.'/

Pietine Amerika.
Maisztai vidurinėse provin

cijose Columbijos užkilo 
smarkesni negu huvo pirma. 
Kadangi amerikoniszki juri
ninkai užėmė Panamos siau
rumu ir stabdo-liuosybę ly-. 
giai rando kareivių, kaip ir 
revoliucijbnierių, tai kariau- 
janezių pajiegos turėjo perai-' 
kelti į kraszto vidurius^ toliau 
nuo Panamos.

- • , f

Terp.Columbijos rando ir 
republikds Chili likosi pada
rytas, sutarimas: Chili duoda 
Columbijai Vienų isz geriau, 
šių savo kariszkų laivų su 
žmonėms, žada padėti Colum
bijai iszuaikinti revoliucijo- 
nierių laivus, kurie, žinoma, 
neįstengtų atsiremti priesz 
naujų, vienų isz geriausių 
plieninių laivų Chili karisz- 
kos laivynės.

Ik republikos Venezueles 
ateina vis prieštaraujanezios 
žinios. Randas siunčzia į szv. 
miestų žinias vis apie neva 
naujus pergalėjimus revdliu- 
cijonierių, privatiszkos gi ži
nios yra vis 1 apie per
galėjimus Castro ka
riumenės. Paskutinės žinios 
turbut teisingesnės, kų ge
riausiai parodo, kad revoliu- 
cijonieriai atsirado jau ap
linkinėse kraszto sostapilės,' 
miesto Caracas. Matyt isz to, 
kad valdžia prezidento Castro 
laikosi ant labai mažo ploto 
ir tai silpnai. Vienas musžis 
gali jį atiduoti į revoliucijo- 
nierių rankas.

Revoliucija republikoj San 
Domingo pasibaigė. . Czift 
randas paėmė viražų ant ra- 
volilicijonierįų. Užtai kai- 
myniszkoj rėpublikbj Hayti, 
kur tikėjo, kad revoliucija 
pasibaigė, ji užkilo isz nau
jo. ? Republikos viduriuose 
net kojiuose susirėmimuose 
rando pajiegos likosi revoliu- 
cijonierių Sumusztos. •

: Balkanų pussalis.
Ant ■' Balkanų . pussalio 

maisztai nesiliauja;smarkiau- 
si jie-sziuom tarpu Macedoni- 
joj. Prie Serbijos .rubežių 
netoli Uskub buvo smarkus 
susirėmimas terp pasikėlėlių 
ir turkiszkų kareivių. Pasi- 
keleliai likosi sumuszti, o jų 
vadovas Danov pasiautas pa
teko į nelaisvę. Albanijoj 
pasikėlimų palaiko Italija, o 
Macedonijoj Bulgarija. Aus
trija, Italija,Anglija ir Pran
cūzija pareikalavo nuo Tur
kijos suvaldymo maisztų, ka
dangi kitaip kiti krasztai tu
rės tų padaryti. Tųsyk Tur
kija turėtų griūti su visu, iš
nykti teip, kaip szimtas metų 
atgal isznyko^neprigulminga 
Lenkija. *

vo kareivius. Apart to ji, 
duodama pažadėjimų, pridū
rė pasargų, jog jeigu mieste 
pasiliktų kokios nors vieszpa- 
tystės kareiviai, arba jeigu 
juos vėliau isz naujo kas at
siųstų, tai Prancūzija pasilai
ko sau tiesų daryti tų patį. 
Anglija iki sziol ne davė pa
žadėjimo pasitraukti isz mies
to Shanghai; ji tyko vien 
progos ant paėmimo visos tur
tingiausios Chinų dalies, tai
gi ■ Yangtsekiango klonies. 
Kol ,vienog yra -kitų krasztų, 
Ypacz turinezių svarbesnius 
nesutikimus su Anglija, ka
reiviai mieste Shanghai,*- An
glija to padaryti ne gali.

Maskolija praneszė Angli
jos randui, jog iszsiųs specia- 
liszkus pasiuntinius ant ko
kių ten tarybų pas Afganis
tano valdonų. Tasai vienog 
valdonas ima algų nuo Angli
jos ir jo krasztas guli terp 
maskoliszkų valdybų Viduri
nėj Azijoj ir Angliškų Indi- 
jų. Jeigu Maskolija atvirai 
prisipažino Anglijai, kad be 
jos tarpininkystės si u n czia 
pasiuntinius pas Afganistano 
valdonų, tai turbūt žino, kad 
tas valdonas, maloniai priims 
caro pasiuntinius ir kad An
glija Maskolijos mierių Af- 
nistane nę gaji stabdyti. Ant 
Anglijos nelaimės, jai reikia 
dabar apsilpnyti savd kariu
kas pajiegas Indijose, siųsti- 
diktai kareivių isz jų priesz 
Pasiutusį Muilų į rytinęAfga- 
rikų, kur iszsiųsta angliškos 
kari ūme nes dalis likosi biau- 
riai somuszta; kadangi Azi
joj nėra atliekamų kareivių, 
tai .reikia siųsti isz Indijų.

/ Anglija. :
Būrų vadovai apleido 5 Eu

ropos kietžemį ir sugrįžo į An
gliju, bet sako, kad pas ko- 
lionijų ministerį Chamberlai- 
nų ne atsilankys. Matyt jie 
ne tiki kų noro' daugiau. "nuo 
jo iszderėti. Ar jie keliaus 
dar kur kitur,ne žinia. Laik
raszcziat pranesza,. buk jie 
nori dar. keliauti į Maskolijų, 
praszyti audijenerjos pas ca
rų. Kų gi vienog .-jie gali 
dabar Maskolijoj pelnyti? 
Pinįgų ant vargų kenezian- 
czių bunpten ne daug surinks, 
o kitokios pagelbos ir pas 
Maskolijos randų ne ras. 
Maskolija laike karės rods 
ne kenkė būrams, ne leido 
arklių,ne davė Anglijai rink
ti samdininkų kariautojų,bet 
galėdama pagelbėti, to ne pa
darė; dabar teiposgi jiems ne 
pagelbės. Į Amerikų, kaip 
paduoda Londono • laikrasz- 
cziai, būrų vadovai visai ne
sirengia, kadangi czia nėra 
ko liuosybę mylineziam jiesz- 
koti. Amerika liuosybę my
lėjo, garbino ir rėmė, kol po
litikieriai ir turtai ne perkei
tė pažiūrų. Bziųdien Ameri
ka kitų laisvės ne kenezia ir 
jeigu tik įstengtų, viao svie
to žmonis į savo- vergus pa
verstų. Szibs dienos Ameri
ka ne gal būt vadinta laisvės 
nesziotoja, priesz kitas tautas 
ji ne turi tokių nuopelnų ir 
niekada ne turėjo kaip Pran
cūzija. Nuo pats karės pra
džių Amerikos randas buvo 
svarbiausiu padėtoju Angli
jos, jis Anglijai padėjo pa
vergti' liuosybę ginanezius 
burus. Teisybė, ir Amerikoj 
ne trūksta būrų draugų, bet 
ne terp tikrų amerikonų; kų 
tie būrų draugai nori paau
kauti ant vargų kenezianezių 
būrų, gali tų padaryti ir be 
atsilankymo barų vadovų; 
tikri amerikonai ne duos bū
rams nieko, kadangi jie yra 
nužemintais tarnais Angli
jos.

Laikraszcziai pranesza, buk

Danija.
Pereituose metuose pada

rytas buvo sutarimas terp 
randų Danijos ir Suvienytų 
Valstijų Sziaurinės Amerikos, 
pagal kurį Suvienytos Valsti
jos perka už 5 milijonus do- 
liarų prigulinczias Danijai 
Mažų Antilių salas. Sutari
mas tas vienog buvo be ver
tės, kol jo neužtvirtino abie
jų krasztų reprezentantai,tai
gi Danijos parlamentas ir 
Suvienytų Valstijų kongresas 
ir senatas. Amerikos tautos 
reprezentantai noriai* butų 
užtvirtinę sutarimų, bet kad 
nežinia buvo, kaip jį priims 
Danijos parlamentas, tai Wa- 
shingtono kongrese tas klau* 
symas iki sziol ne buvo per- 
kratinėjamas. 22 d. spali
nio Danijos randas padavė 
parlamentui ant užtvirtinimo 
padarytų su Amerikos randu 
sutarimų reikaluose pardavi
mo Danijai prigulinezių Ma
žų Antilių salų. Parlamen
tas vienog sutarimų atmetė, 
todėl randas tų salų negali 
parduoti Amerikai, jos ir ant 
toliaus pasilieka Danijos sa- 
vasezia. • ‘ , 

Isz Lietuvos. 
f - ' .

' • Isz Vilniaus.
■ Ant Vilniaus gubernatoriaus 

caras paskyrė graf} Palenj; Vii 
niaus gi vice gubernatorių Balas 
n j perkėlS aut' gubernatoriaus į 
Orlovu. *

Garsui Wahl jau Pakeliavo 
ira Vilniaus. lazvaiuodatna;, ji. 
ul-ido padėkavonę Viln aus po 
bei jai ui priaidėjimp prie suval
dymo buvusių Vilniuje darbiom, 
kų roaiaztų. Gubernijos urėdnin- 
n u tarė Wxhlui ui 500 rubl.nu 
pirkti ikon>. Niekszai mat 
niek^ gorbiua-

Vidace min:aterlj* daleido Vil
niui,'ant pad dinimo. surinkimų, 
uždėti mokeaczius nuo arkbų po 
10 rubl. nuo kiekvieno arklio ant 
metų. Nuo mokeecsių - paliuo- 
auoti arkliai ligonbuczių, labda
ringų įtaigų ir draugybių, tei
posgi arkliai ugnagdsių.

Gyven.an,cziam Vilniuje 80 me
tų žydui, kaip paduoda iydisskas 
lai.krasztis “Hamelis’’, pripuolė 
palaikai kokio ten pasimirusiu 
Philadelphijoj pralobelio, jo gi- 
minaiezio. Palaikųtų es^ 17 mi
lijonų dol. Senis tas iki sziol 
iryveno isz paszelpos, k o k i {t jsm 
mokėjo jo duktė už tat, kad jis 
pas j| nesilankytų.. Kol buvo 
neturtingų, giminės prie jo prisi 
pažinti nenorėjo; dabar gi pas j j 
ats;szaukia pulkai giminių, kurie 
pirma jo pažinti ne norėjo.- Pra-. 
vardyto sėnio yra .Wolf Gud- 
son.

Oras Vilniuje, kaip-ir* visoj' 
Lietuvoj, vėl truputį aūzilo, nors 
buvo jau prasidėjusi „žiema su 
szalcaiais ir sniegu.' Ar ilgai dar 
užsilaikys šiltesnės dieacs, neži
nia. ‘

Vilniuje prapuolė 15 -^metų 
gimnazijos mokintinis, Zankow»- 
ki. Iszėjo jis į mokykly, bet na-- 
mon nesugrįžo. Kur jis dingti 
galėjo, nežinia. Tėvas praneszė 
policijai, pagarsino laikraszeziuo- 
ae, bet iki sziol nieks nė jokio 
pėdsekio prapuulusio -vaikino ne 
susekė.
o Vilnioje lankose dabar cirkas 
maskoliaus Durovo. Cirko savi
ninkas, kaipo klownas laike paro 
dymo bandė išjuokti miesto val
dininkus. •; Užtai per vibj laikp 
buvimo cirko Vilniuje, jo savinin
kui uždrausta pas i rodytina n t sce
nos. ,

Ant geležinkelio terp Vilniaus 
ir Vileikos rado ant szėnių-gulin
tį gerai apsirėdžius'o vyriszkio a 
pie 40 metų amžiaus kunji Galva jo 
buvo sutriuškinta; nė pinįgų,nė 
rasztų kokių norą, isz ko galima 
būt žinoti, kas yra negyvėlis,prie 
jo perado. Nežinia, ar tai yra 
patžudya,pats atsigulęs ant szė

nių priesz atbėgantį trūkį, ar ne 
tyczia patekęs po ratais, ar gal 
yra tai kūnas kokių žmogžudžių 
užmuszto žmogaus, o ant supair 
mojimo pėdsakio pamestas ant 
kelio, kad trūkio ratai sunaikintų 
ženklus žmogžudystės.

• Vilniaus gub.
• Pirmoje pusėje rugsėjo mėne

sio Vilniaus gubernijoj buvo 18 
gaisrų. Gaisrai tie užgimė: nuo 
negerai įtaikytų ir nevalytų kami
nų lį nuo perkūno įtrenkimo 4, 
nuo padegimo 3, nuo nežinomų 
priežasezių 10. Visuose tuose 
atsilikimuose ugnelė pridirbo 
blėdies ant 27566 rubl. 50 kap.

Netikėtų mirezių per tę laikę 
buvo 13; užmuszystos papildytos 
3, patžudyrtės 3. Vaikas už 
smaugtas 1. Negyvėlių rado 1.

Vagystų papildyta 30. Pavogė 
daiktų už 2355 rubl., o gatavų 
pinįgų 1906 rul»l. 90 kap. Ar
klių pavo'ge.-Vilniaus pav.2,Sven- 
tėnų 5, Vileikos 2, Trakų 9, Asz 
mėnų 2, Lydos 12. Isz viso pa 
vogė 32 araliu. / #

Persanviitę nuo 27 rugsėjo iki 
4 d. spalinio Vilniaus gubernijoj 
buvoapsirgimų visokioms limpan- 
cžioms ligoms: Vilniuje: pilvi
nėms sziltinėms apsirgo 4, difte
ritu 2,tymais 8.

Paviecziuoae apsirgimų buvo:, 
pilvinėms sziltinėms: mieste Asz- 
luėnuoje apsirgo 2, numirė 1; 
kaime Golimazczindj, Ašmėnų 
pa v., apsirgo 5; Vilniaus p iv., 
kaime Sze>tokuose 4; czia dau 
giau apsirgimų ne buvo, epide
mija pasiliovė. Rauplėms szei- 
mym j geležinkelio tarno, budelėj 
ant 748 viorsto nuo Peterburgo, 
apsirgo 1. Tymais kazarmėse 
darb ninku Peterburgo Varszavi 
nio geležinkelio, Nr. 11 apsirgo 
3. Kokliu zu,Aszmėnų piv., kai
me Zaberež apsirgo 60 ' žmonių, 
isz kurių 6 pasimirė; kaime Krin- 
pUąose apsirgo 42, numirė 2,kai
me Biks»tuo-e apsirgo 72, numi
rė 2, kaime Pacevicziuose apsirgo 
42. D unoruose 58, Deverguose 
42, numirė 4, Grahave apsirgo 
30, Patasznėj 18, Jagodnej 14.. 
Taigi isz skaitlių matyt, kad Vil
niaus gubernijoj smarkiausiai 
riauctia kokhuzM.

• j Isz Vitebsko.
MaJtoliszka apszvietimo mi

nisterija užtvirtino stipendiję 
prieczianykazczios vyriškos gim 
nazijoa isz užraszo kataliko Kuz
mos Golembiovvski, kuris ant to 
užrasaė 2000. rubl., o nuo jų ant 
stipendijos eina palukai. Stipen- 
diję paskiria gimnazijos užveizda 
mokintiniams krikszczionėms 
Kitokių pasargų nėra, todėl be 
abejonės gimnazijos užveizda vi
sada ję paskirs maskoliams.

Isz Mintaujans-
4 d. spalių, 12 viorstų nuo sta

cijos Kai kūnų, susidaužė geležin 
kelio-trūkis. Maszina iszszoko 
isz rėlių. o devyui vagonai išby
rėjo. Prie to vienas trūkio tar
nas likosi pavojingai, .gal mirti
nai sužeistas; kili gi tarnai nors 
užgauti teipjau, bet ne ' pavojin
gai.

Isz Londono.
Utarninke, 30 d. rugsėjo sz.m. 

Silvėrtovn’o '• Pole kas Kliubas”, 
po didelių pęsztynii^ir ęrmiderio, 
užbaigė savo nelaimihgę gyveni- 
mę. Lzri liktas lietuvis sekre
torius, p. K.' Pilėnas, ne tik ne
įstengė įvykdinti j i m e tvarkos, 
bet ant galo pats pi'aidėjo prie 
uždarymo to teip netikusiai'rėdo
mo kliubo.

Visas pelnas žlugdavo bedug
niame “barmeno" (gaspadoriaus) 
kiszeniuje. Gryno pelno kliubaa 
atneszdavo per sanvaitę nuo 7—8 
svarų sterlingų (apie 35 dol.), 
tuom tarpu, pagal barmono at
skaitas, pat įdarydavo apie 2—3 
»v. sterlingų (apie 10 dol.) defi
cito. Isz kur barmonas, p. K. 
Gražulis, imdavo pinįgus ant už
dengimo deficitų — nežinia. Su- 
batoj, 27 d. rugsėjo buvo Komi
teto susirinkimas, Gražulis pada
vė atskaitą, pagal kurię pasiro
dė nepritekliaus 12 tvarų, 15 szi 

lingu ir 10 penų. Pinįgus vie
nog nuo sąnarių ir už įėjimę ėmė 
ue tie, kuriems prigulėjo, bet tie, 
kurie ne galėjo Khubo pinįgų 
vartoti.

Sekretorius prie liudininkų pa
sakė Gražuliui, kad jis ir Salamo- 
nas Januszka yra paduoti į poli
cijos sudę už priemimę jo varde 
pinįgų ir vartojimę jo para- 
szo. ,

PotamGražulis iszėjo pirkti neva 
knygų atskaitoms ir daugiau ne 
sugrįžo. Liko jo jauna pati su 
dvejatu vaikuczių. Namų savinin 
kas, iazvijęe* begerianezius isz 
Kliubo jį uždarė.

Dabar rengia Kliubj Koopera- 
tyviszka Draugystė “Vienybė 
Lietuvių” S Ivertovn’e. Gaspa- 
doriumi, sako, busęs tūlas K. Že- 
maiauckas, barzdaskutis.

Vėlitina butų, kad tas rengi
mas įvyktų ir kad sziuo tarpu 
Kliubo surėdymas butų geres
ni.

Senasis Kliubas isz naujo atsi
darė subatoj, 11d. Spalinio.

Kipszukas.

Kankintinio laiszkas.
Mielas P.!

Girdėjau, patsai žinęs vjetę, 
kurię asz galėcziau gaut. Pra
nešk man ję meldžiamas: bent 
turėsiu kę valgyti. Valgau ir be 
jos, bet ne kasdien ir ne kas ry
tas ir vakaras. Ne asz viens toks 
czia: yra dar N N. Jis, teisybė, 
visuomet pietus valgo, kuriuos 
vietiniai daktarai jam duoda—, 
bet pusryczius ir vakarienę nevi- 
suomet.

Nesiskųsdamas teip raszau — 
toli, toli nuo to: gerai žinau, jog 
jus teip pat neturite skatiko. Jei 
turite, jis reikalingesnis tiems, 
kurie badę kenezia. Mes to dar 
nepatyrę ir tuotarpu sziaip - teip 
mintame. G.<vęs vietę.asz tik ge 
rišu gyveneziau ir kitiems sziek- 
tiek padėcziau.

Yra czia lietuvių vadinamųjų 
inteligentais. “Patsai Dievai 
gailisi,sutvėręs tokius žmonės”— 
kaip apie juos pasakė prastas ne 
inteligentas žmogus. Isz tiesų, 
sunku ir biauru kę nors gero pa
sakyt apie juos — tiek jie 
szlyksztus.

Yra czia ue mažai ir musų pras 
tuolių. Tai žmonės — daugiau
siai seniai atkeLavę, savo kalbę 
metė ir paproezius ir į balt rūsius 
išvertę. Senis, szimtametis, 
savo kalbos dar neužmirszęs — 
iszgirdęs ję bažnyežioj, netiki sa
vo ausims, ar tai isz* tikrųjų jo 
gimtinės kalba. Tokiam sujudi- 
nimui įtaisėme bažnyežioj lietu- 
viszkus pamokslus. Sako juos 
kiekvienę didelę szventę. Gieda 
me priesz ir po pamokslui. Nė 
šaut kam, asz ir L. giedame.

Galima butų vienu siuntimu 
aprūpinti keletę ir ant ilgesnio 
laiko.— Būtinai dabar reikalau
ja paszelpos mano sangyvento 
jas—. Nieko ne turi, neužridirba 
ir dar serga tubzkc. pulmonum 
(pradžia). Manau, kad be 20 
rubl. ant mėn. jam sunku pragy
venti. Reikalauja ir B., nes su 
darbais neinasi, aeziu valdžiai, o 
pati atsiunezia po 3—5 rub. ret- 
kareziais ;padėjimas jos su vaikais 
v sai menkas, taigi reiktų, kad ir 
jis gautų kokię, paszelpę ant mė
nesio.

Jeigu kur gautų uždarbį,tai ga
lima būt ne duot.

Žinau dar, kad labai sunkus 
padėjimas patekusių į masko
lių nagus ir kitur, ten būtinai 
reiktų duot paszelpę.

A..

Isz visur.
11 Ant Sziaurinių Ledinių jūrių, 

Maskolijos pakrantėse, plaukinėje 
daug gana didelių salų, ant kurių 
auga ne tik žolė, bet ir krūmai, 
yra daugybė žvėrių. Salas tokias 
lanko medėjai. Jos vienog pas
kui vėjo būva pagriebtos, kuris 
nunesza toli į jūres, kur vilnys 
iszardo tokias plaukinėjanczias sa
las. Tveriasi jos paprastai ant

plaukinėjanczių ant Ledinių jūrių 
ledinių kalnų, nunesztų nuo pa
kranezių ledų. Vilnys ir vėjas 
ant ledo užnesza žemę, ir 
augmeniu sėklas, kurios nuo 
trumpų vasarų szilumos dygsta 
ir auga Paskui atsiranda ir žvė
rys,kuris nuo siusžemio prisigrie
bia ant tų plaukinėjanczių salų.

| Londono’ laikrat-zlis “Stan
dard” prane-za, jog būrų vado
vai; B<>tha, Dę VVett ir Delarey 
atsisakė keliauti į Suvienytas Val
stijas. Isz tikro jiems czia ne bu
vo nė reikalo keliauti. Anglijo- 
nai galėjo burus pergalėti tik su 
pagelba Suvięeytų Valstijų ran
do, kurie, prieszai terptautiszku 
tiesas, daleido anglijonams isz 
ežia gabenti arklius ir mulus 
ant karės reikalų; be ameriko- 
niszkų arklių anglijonai ne butų 
galėję vesti karę ir butų turėję 
seniai taikytiesi su būrais, kadan
gi Anglijoj pakakt nai arklių nė
ra, o isz Europos jų anglijonai 
ne galėjo iszgabenti.

| Mieste Coesline, Pomerani
joj (Piusuoae), darbin nkss Van- 
tin atėjo į namus našlės Dona ir 
ję su kitviu sukapojo. Ji vienog 
spėjo surikti;■ an1 | iksmo atbėgo 
kaimyuiatojgyvenanti moteriszkė 
Gunst su trejetu savo vaikų. 
Vantin ir juos visus su tuom pa
ežiu kirviu užmuszė. Užmuszęe 
visus niekeno daugiau ne
stabdomas, isz naszlės stalcziaua 
paėmė pinįgus, kurių buvo 100 
markių, ir iez miesto iszbėgo, bet 
policijai pasisekė jį J sugauti. 
Žmogžudys sėdi jau kalėjime ir 
be abejonės už tę darbę atseis jam 
ant kartuvių užbaigti gyveni- 
mę.

| Prancuz joj, Dunkerkoj, bu
vo smarkus eusimuszimas sztrai- 
kuojanezių porto darbininkų su 
žandarais. Sziraikieriai stengėsi 
nutraukti nuo inkarų angliszkus 
laivus atgabenusius į portę ang- 
lis^bįzdaužė langus laikraszczių 
redakcijų, žinoma, darbininkams 
neprilunkių. Miesto valdžios 
nu«uao tiltus vedanezius į miestę, 
kad sztn>ikieriai negalėtų į mies
tę ateiti. į Visų Prancūzijos portų 
darbininkai nutarė sztraikuoti, 
kad ne butų kam iškrauti isz 
svetur į Prancuziję atgabentų 
anglių, kol traukiasi anglekasių 
sztraikai.

| M e te Venecijoj, sziaurinėj 
Italijoj, kur ne seniai sugriuvo 
bok setas senos Szvento Marko 
bažnyczios, dsbar pradėjo krypti 
ir skiltį boksztas kitos hažnyczioa, 
Szvento Steponu, pastatytos tuo
se laikuose, kada Lietuvoj vieez- 
patavo garsus Vitsutas. Bukas- 
tai abiejų szitų bažnyczių buvo 
pastatyti tvirtai ir ne dėl silpnu-, 
mo jie griuvo, bet todėl, kad visa 
Venecija pastatyta ani mažų sa- 
luczių; jų sudrutmimui likosi į- 
kalti į žėmę mediniai poliai, ku
rie dabar supuvo ir per tai žemė 
po pamatais triobų pradėjo slūg
ti.

| Plianlatoriai aut Samoa salų, 
su pritarimu Vokietijos valdžių, 
rengtasi persi traukti chiniecaius 
darbininkus, kadangi, girdi, chi- 
niecziai dirba geriau ir pigiau ne
gu cziabuviai salų gyventojai. 
Tokiu budu cziabuviai liks be 
uždarbio. Kę gi jie veiks, iaz 
ko jie mis? Nauji ponai, vokie- 
esiai, pasisavino cziabuvių žemes 
ir dagi stengiasi juos ir nuo dar
bo praszalinti. Teip mat civili
zuotos tautos terp necivilizuotų 
platina civilizaciję, stumdamoa 
tas į badęl

| Ant szvedisako pasažierinio 
garlaivio “Oskar II”, plaukian- 
czio isz Christianijos į New Yora 
kę, sugriebė du slapta važiuojan- 
cziu pasažieriu. Tie . iazdavė ir 
treczię, bet to ilgai ne galėjo ras
ti. Ant minėto laivo mat pasimi
rė vienas pasažierius. Kunę jo 
padėjo į grabę. Bejiesakodami 
pasislėpusio pasažieriaus, patėmy- 
jo, kad numirėlis pakištas už 
vežamų pakų. Kada atidarė gra
bę, jame rado norintį slapta į 
Amerikę prisigriebti pasažieriu.



[ 22 d. Spalinio, Austrijos par
lamento užgimė f-markioa musz- 
tynės terp vok szkų ir czekiškų 
parlamento pasiuntinių. Mat 
vokiecziams ne patiko,kad czekas 
pasiuntinys ilgai kalbėjo, jie 
reikalavo, kad prezidentas už
draustų czekui ka bėti, bet, pre
zidentas to ne pad rė, kadangi 
ne turėjo tiesos. K rszti vokie- 
cziai pradėjo czekus kolioti, tie 
įžeisti, puolė aut koliojanczių su 
kumszcziomis ir prasidėjo musz 
žynės.

| Italijoj, provincjoj Cala 
bria dideli tvanai; tvanuose pri
gėrė ir daug žmonių. Miestuose: 
Rieti, Umbria antru kartu buvo 
smarkus žemės drebėjimai. Ap
linkinėse B cosa geležinkeliai 
vandens apsemti. Tūlose vieto
se ant laukų vandens yra ant 15 
pėdų. Kaimų gyventojai, ka
dangi tvanai užgimė urnai, pasi
slėpė ant stogų. Dideli tvanai 
yra ir ant salos Sicilijos, Catanios 
apskrity].

| Dokų darb ninku sztra'kai 
Dunkerkoj, ežiam vakarinėj Pran 
cuzijoj, pasibaigė po paskutinių 
maisztų. Prancūzijos ministerių 
pirmsėdis pritaria anglek s ains, 
reikalaujantiems 8 vai. darbo die
nos ir apsaugojimo d «rbininkų se
natvės, tik jis ne nori kiszliesi į 
tarpę nesutikimuos darb.niūkų 
su darbdaviais už algas.

| Paryžiuj, inžinierius Hoste 
padirbo nauję orlaivį isz alumini- 
jaus, kuris, pagal išradėjo iszro- 
ka vinį ji, galės lėkti priesz viduti
nio smarkumo vėję. Maszina 
varymui orlaivio pryszakin turi 
20 arklių pajėgę. Neužilgio ap
linkinėse Paryžiaus atliks banda 
vones, o tę.-yk pamatysime, kę ver 
tas naujas orlai’ys.

| Berlyne vėl susirinko speci
alistai daktarai isz visų civilizuo
tų krasztų ant terptautbzko kon
greso apkalbėti, kaip pasekmin- 
giausiai galrma užkirsti keli ę kas 
metę v s labiau besiplatinancziii 
civil zuotucse krasztuose džiovai. 
Susirinkimai atsibūva Prūsų sei
mo mme.

| Kaime Siimarokove, Kaza 
niaus gub., rytinėj Maskolijoj, 
naktyj užs degė mergaiczių cerk
vinė mokykla, kurioje nakvojo 
daug mergaiczių. Kadangi ugnis 
greitai apėmė medinę mokyklos 
triobę, tai ne visos mokintinės 
spėjo iszsigelbėti. Sudegė isz 
viso 14 mokintinių.

I Pietinėj Maskolijoj, Besara
bijoj, mieste Tetuaszi mergaiczių 
mokykloj užgimė gaisras. Ugnis 
teip greitai apėmė visę mokyklos 
triobę, kad ne visos mergaitės 
spėjo i-zsigelbčti. 16 mergai
czių sudegė.

| Per žiemę, nuo 20 spalinio 
iki 20 kovo Norvegijos sostapiles 
Chr stianios mokyklose miesto 
kasztais duoda ne turtingų tėvų 
vaikams ne tik knįgas ir reikalin
gus mokintiniams daiktus, bet ir 
sziltę valgį be jokio užmokes- 
nio.

| Italijoj, kaip paduoda laik
raštis Berlincr Tageblatt, katu
li k isz ki kunįgai pradėjo agituoti, 
keldami protestus priesz bepatystę 
kunįgų. Vyskupas apie tai pra
nešė popiežiui, suspendavo kelis 
smarkiau protestuojanczius kuni
gus.

| Miestę Port Diamonte, Ar
gentinoj, atlankė baisi vėtra, 
kuri daug blėdies pridirbo. Prie 
to 15 žmonių likosi užmuštų, o 
daug sužeistų. Vėtra ęugriovė 
kelis szimtus namų, paskandino 
mažesnius laivus buvusius por- 
te.

Ii Vokietijos ciecorius 15 d. 
lapkriczio keliauja į Angliję, į 
sveczius pas karalių Edvardę.

(| Caras paliuosavo isz Siberijos 
ten iszgabentus už maisztus Mas- 
k vos universiteto studentus.

|| Bulgarijoj, Balkanų kalnuo- 
se,užstojo jau žiema, kalnai snie
go užkloti.

| Žydai gįĮonistai nuo ateinan- 
ezių naujų metų pradės išleidinėti 
Varszavoj specialiszkę kasdieninį 
laikrssztį lenkiszkoj kalboj pro
pagavimui sijonizmo. IszleidinėS 
tę laikraeztį žydas milijonierius 
Poznanski.

| Szvedijoe karalius,išrinktas už 
santaikos sudžię prisudyjo Vokie
tijai nuo Anglijos ir Suvienytų 
Valstijų pusę milijono doliarių už 
padarytas vokiszkiems pi iantsto
liams nuotrotas laike bombarda
vimo salų Samoa pakranczių.

| Moskolijoj susekė sukalbį ant 
gyvasties caro motinos. Vienas 
iš sukalbininkų likosi suaresztuo- 
tas. Susekti sukalbį padėjo mas- 
koliame Danijos policija.

| Ant prigulinczios Japonijai 
salos Torizina, prigulinczios prie 
Bonin salų grupos, buvo smarkus

Isz Amerikos.
Ne prie geriausiu prigult Ameri

kos kareiviai.
Pagal atskftitę kariumenės Jud 

ge'Advocato, jenerolo Daviao, 
pereituose metuose (nuo 30 d. 
berželio 1901 m. iki tokiam jau 
laikui szių metų) už visokius nu
sidėjimus isz kariumenės likosi 
iszvyti 2645 kareiviai, 0.4854 li
kosi sudų rasti kaltais visokių nu 
aidėjimų priesz tiesas; tai kiek
vienas dvideszimtas kareivis yra 
prasižengėliu. Ne reikia dar už- 
mirszti, kad kanszki sūdai antai 
ant Filipinų salų daugybę tikrai 
ir tai biauriai nusidėjusių karei 
vių ir oficierų išteisino. Ant 
nužudymo likosi nuspręsti 8 ka
reiviai. 19 oficierų pateko po 
sudu, isz kurių 6 likosi iszteisinti. 
Ant Filipinų salų 720 cziabuvių 
kareivių pateko po sudu ir isz jų 
235 sūdąs nusprendė ant suszau- 
dimo ir pakorimo. Su cziabu* 
viais naujų kolionijų mat Ameri
kos kariszki sūdai ne daro tokių 
ceremonijų kaip su tikrais ameri
konais, kurių didelę dalį ir kaltų 
nuo bausmių paliuosuoja, o filipi 
pieczių gal didelę dalį nekaltų 
siunczia aut kartuvių.

iki pabaigai liepos nė sykį ne 
buvo lytaus. Laukai iszdžiuvo 
ir žmonės ne turi kę rinkti nuo 
Lukų, galvijams trūksta paszaro, 
net žmonės ue turi vandens atsi
gerti.

Japonietis žmogžudys.
Sacramento, Gal. Japonietis 

Hidako, atėjęs į japoniszkę val- 
ginyczię, iszsitraukė revolverį ir 
nuszovė 3 savo vientauezius, o ta
me ir vienę japonietę į kūrę buvo 
įsimylėjęs. Tę padalęs, isz mies 
to pabėgo ir jo iki sziol ne suė
mė.

Galva Indijono gyvenusio 35000 
metu atgal.

New York. Ant • atsibuvusio 
ežia kongreso amerikanistų 
(praeities Amerikos tirinėtojų) 
likosi atgabentas indijonuzkas 
kaukalis, iszkastis Kausas sztete. 
Mokslincziai pripažino tę kaukalį 
už ksukalį gyvenusio 35000 metų 
atgal indijono.

Lynczavones.
Tallapocsa, Ga. 300 gink

luotų vyrų užpuolė ant czianyksz- 
czio kalėjimo, iezvedė jame sėdin
tį negrę Ben. Brovrnę ir už miesto 
pakorė. Minėtas negras buvo 
apskųstas,buk jis aužagė vienę 
baltveidę moteriszkę.

Paskendę laivai.
Pereitę mėnesį Alaskos pakran

tėse paskendo du laivai isz >an 
Francisco: “Centenniy’ir “Louis 
Wabh”. Nuo pirmutinio laivo 
visi žmonės iszsigelbėjo; nuo an
trojo gi keturi jurininkai prigė
rė.

Ypatiszkas kaniiuszluoetls.
Point du Lao, 'Wh. Gyve

nantis j ežia namų savininkas 
Schoemaker likosi suareštuotas. 
Apskundžia jį užtai, buk jis savo 
szunį įmetė į kaminę, kid tokiu 
budu kaminę nuo suodžių iszva- 
lyti.

Neiszmiiitinga sztuka.
New York. Ruimuose Madi- 

son Sųuare Gardeli atsibuvo szu 
nų paroda. Paskutinę parodos 
dienę du szunes, vertės 600 ir 
700 dol.: pastipo, mat juos už- 
nuodino koks neprotingas ir ne 
doras parodos lankytojas. Kęgi 
kalti yra ant parodos a’gabenti 
szuneą? j >

Obuoliu užderėjimas.
Pagal surinktas žemdarbystės 

mimaterijos statistiszkas žinias, 
šįmet Suvienytose Valstijose 
Sziaurinės Amerikos surinko 43 
milijonų baczkų obuolių, pernai 
gi surinko tik.27 milijonus bacz-

llauplfs terp tndtjonu.
Būtie, Mont. Gyvenanti szi- 

tame sztete indijonai Cree gimi
nės buvo persikėlę į Kanadę, bet 
Kanadiszkų raitų poticistų likesi 
atgal per rubežių iszvyti. Terp 
tų indijonų pasibaisėtinai siauezia 
rauplės, nuo kurių deszimta dalis 
žmonių pasimirė.

Nelaime dirbtuvėse.
Stelton, Pa. Konstrukcijos 

dalyj czranykszczių plieno dirb
tuvių nupuolęs balkis užmuązė 
tris darbininkus. Kokios tautys
tės yra užmušti darbininkai, ne 
žinia.

Atkakę žydai.
Pereituose metuose (nuo 30"d. 

berželio iki tokiam jau laikui szių 
metų) į Suvienytas Valstijas 
Sziaurinės Amerikos atkako isz 
viso 54954 žydai, taigi ant 17802 
daugiau negu užpernai. Daugiau
siai žydų atkako isz Maskolijos 
ir Rumunijos.

Galaral.
Špokam e, Wash. Britiszkoj 

Columhijoj, mieste Fairview,sude 
gė Tepee hotelis.. Prie to viena 
ypata sudegė, o 7 mirtinai apde
gė ir apsikuiė; daug sveczių, bu
vusių ant augsztutinių lubų, szo- 
kinėdami per langus, apsikuiė 
gana sunkiai.

Houohton, Mich. Iszdegė szi 
tose aplinkinėse didesnė dalis 
miestelio Mass City. Tik dalis 
iszdegusių tiiobų buvo nuo ugnies 
apsaugota.

Tvanai.
Keokuk, Ia. Szitose aplinki

nėse užtvino upė Skunk River ir 
užliejo klonį; užlieta jau 2000 
akrų laukų, o vanduo dar vis ky
la ir apsems dar didesnius laukų 
plotus.

Brunswick. Pa. Nuo nesiliau- 
janezių per 48 vai. smarkių lytų 
užgimė szitose aplinkinėse dideli 
tvanai, kurie daug blėdies pridir
bo. Beveik pusė miesto vande
niu apsemta; apsemtos ir elektri 
kos dirbtuyės ir per tai visi žibu
riai mieste užgeso.

vulkaniszki iszsiveržimai, kurie 
visę salę isznaikmo; prie to pra
žuvo ir visi gyventojai, isz viso 
200 žmonių.

0 Kanados valdž os praneszė 
apsigyvenusiems Asiniboi s ap- 
skrityj, Manitob jtmi skol szkiems 
sektantams duchoborams, jog jų 
pasilikimas bus ne geistinu, jei
gu jie nesiliaus besipneszinę 
kraszto tiesoms.

C Angliszkose Ind'jose, an t 
280 milijonų gyventojų, ant to
kio ploto kaip Eunpt be Masko- 
lijos, gyven ojai vartoja 721 kai- 
bę. Daugiau kalbų, turbut, nėra 
nė viename kitame kraszte ant 
vi4o svieto. z

U Portugalijoj, ant geležinke
lio terp Lisabonos ir Cintra susi- 
muszė du trukiai, Prie to daug 
žmonių likosi užmuštų, o dar 
daugiau lengviau ir sunkiau su 
žeistų. Abudu trukiai susidau 
žė.

U Sūdąs nusprendė ant keturių 
mėnesių kalėjimo kunįgę Salaun, 
Lersnevene, B reta n i joj, užsukėli 
mę žmonių piiesz Prancūzijos 
valdžias laike uždarinėjimo Bre- 
tani joj zokoninkių vedamų moky
klų.

| Maskoliszzas vidaus ministe- 
ris Plehvve panaikino auton m’ ę 
miesto Peterburgo.* Nuo dabar 
miesto rodos sąnariai ne bus ren
kami,bet ministerio paskirti gan
das paima ir dabojimę miesto iž
do.

| Arabiszki plėszikai užpuolė 
ant prigulinczios Italijai ant Rau
donųjų jūrių salos Dhalak. Ita
liškas kariszkas laivas iszplau kė 
gaudyti pleszikų, juos pavijo ir 
daug užmuszė.

H Italijoj, mieste Rieti siautė 
24 d. spalių smarkus žemės dre
bėjimai. Gyventoja1 iszbėgiojo 
isz miesto ir nakvoja ant lau
ko.

|Į Torneo apskrityj.Finlandijoj, 
gyventojus paniekė badas. Mas
koliškos valdžios nesirūpina apie 
suszelpimę baduolių, tkadangi 
ja s yra ne maskoliai.

| Salos Curacao pakrantėsė, 
pietinėj Amerikoj, nuo Hambur
go garlaivio Valescia prigėrė 4 
jurininkai.

U Vokietijos randas nusprendė 
ne leisti į Vokietiją iszeinanczio 
Piltsburge lenkiszko laikraszczio 
“Wielkopolanin”.

. Maskolijoj geležinkelių tru
kių bėgiojimui atidarytų yra 55 
813 vorstų,o dirbamų naujų 6682 
vontai.

d Užderėjimas kvieczių Siberi- 
joj buvo szįmet labai menkas; to
dėl gyventojams atseis vėl ba- 
duoti.

Už Biblija išvijo isz mokyklos.
Topeka. Kans. . Lii czianyksz- 

ežios vieszos mokyklos likosi pra 
szalintes mokintinis, sūnūs tur- 
tingogyventojlUS.B'llardo.ui tai, 
kad mažai tėmyjo, kada rytme- 
cziais mokykloj buvo skaitomos 
isztraukos isz Biblijos. Tėvas 
paėmė ge'us advokatus ir ap 
skundė už tai mokyklų - užveizdę 
į sudę. Kadangi Amerikos vie; 
szos mokyklos yra ne tikėjimiš 
kos, tokioms j >s padaryti, prie 
maiszyto tikėjimo gyventojų ue 
galima, tai suprantama, kad nė 
joki tikėjimi-zki mokslai ne gali 
būt mokinami vieszose mokyklose. 
Biblija gi yra tikėjimiszka knįga 
ir dar reikia priduiti, kad protes- 
tonų vartojama yra p Ine-nė, žy
miai tūlose vietose skiriasi nuo 
katalikiškos, todėl ji ne gali būt 
vartojama mokyklose vaikų viso
kių tikėjimų. Pamatysime, kaip 
sūdąs nuspręs.

Japonietis ne irali būt Amerikos 
ukesu.

Portland, Ore. Neseniai vie
nas japonietis pabaigė cz a tiesų 
mokslę ir norėjo advokatauti. 
Kadangi jis ne buvo Amerikos u- 
kėsu, o kaipo svetimtautis ne ga
lėjo advokatauti, tai atsiszaukė į 
valdžias, norėdamas iszsiimti u- 
kesystės popieras. • Augszcziau- 
sias sūdąs vienog jo praszymę at
metė, paaiszkindamas, kad japo- 
niecziai ne gali pastoti Suvienytų 
Valstijų ukėsais. O vienog japo- 
niecziai ne viename stovi augsz- 
cziau už amerikonus. Jeigu Ja
ponija norėtų tuom paežiu atmo
kėti, isz Japonijos galėtų prireik
ti kraustytiesi laukan ne vienam 
ten pralobusiam amerikonui.

Daugiau ateiviu valku moka 
skaityti negu tikru amerikonu.

Washington, D.C Isz su 
rinktų statistiszko biuro žinių 
persitikrino, kad didesnis nuo- 
szimtis ateivių vaikų nuo 10— 
metų moka skaityti, negu vaikų 
tikrų amerikonų : terp vaikų tik
rų amerikonų mokanczių skaityti 
irvaszyti yra 95.9%, o terp ktei- 
vių vaikų tokių yra 99.1%. Tai 
gi amerikonii ne turi nė jokio 
pamato niekinti ateivius neva dėl 
jų tamsumo,kadangi moksle skai
tymo ir rašto ateivių vaisai sto
vi augszcziau už vaikus tikiu a- 
merikonų.

Nuszove savo vyrą.
Ottvmwa, 1a. Netoli nuo 

ežia, miestelyj Jerome gyvenan
tis John Krebs, atsikėlęs rytme 
tyj, stengėsi prikelti savo paczię, 
kad iszviitųjam pusryczius. Ka
dangi pati kelti ne norėjo, tai vy. 
r»s pagriebė viedrę vandens ir Už
pylė ant ne norinezios kelti pa- 
ežios. Tas pagelbėjo: pati ne 
tik nuo szaltoe maudynės atsikė
lė, bet pagrėbė kybantį ant sie
nos užprovytę karabinę jr nuszo- 
vė tokias negeistinas sztukas pro- 
vyjantį vyrę.

Dovana MitcbeUlul.
Wilkesbarkb, Pa. Kalnaka 

šiai lenkai, lietuviai ir slovakai, 
iszreikszdami p&dėkavonę kalna
kasių organizacijos virszin'nkui 
Mitchellui už gynimę darbininkų 
reikalų, nupirko jam auksinį 
laikrodėlį, iszsodytę deimantais. 
Darbininkai nutarė dar jam sūdė 
ti kiek pinigų, Mitchell pra
neszė, kad pinįgų priimti ne ga
li.

Mineralu produkcija.
Washington, D. C. Pagal at- 

skaitę perdėtmio geologiszko biu
ro, pereituose metuose (nuo 30d. 
berželio 1901 m. iki tokiam jau 
laikui szių metų). Suvienytose 
Valstijose iszkasė visokių mine 
ralų už $1086529521 arba ant 2% 
daugiau negu užpereituose me
tuose. Geležies iszkasS už $242- 
174000, o anglių už $ 348910- 
469.

Užpuolė ant trūkio.
Missoula, Mont. a Netoli 

Drunimond plėszikas perszovė 
bėganezio į vakarus trūkio maszi- 
mstę, pnvęrtė kitus trūkio tar
nus eiti į ekspresinį vagonę. Ten 
su dinamitu iszardė szėpę, isz jos 
uzėųiė visus piniginius siuntinius, 
nuszoko nuo trūkio ir prapuolė. 
Pinįgų szėpoj, kaip sako, buvo 
daug.

Mokeeczlai prezidento.
New York. Mokesczių surasze 

nuo nekrutaoezių turtų savininkų 
Oyster Bay, kur yra toki turtai 
prezidento Roosevelto, nuo jo sa
vasties mokeseziai iszskaiiyti 40- 
000 dol. Matyt Amerikos pre
zidentas ne priguli prie varguo
lių, jeigu tokius mokeaczius mo
ka.

Sausmetis.
Jicarillo. Apachų rezervacijoj, 

Naujame Meksike, nuo pavasario

dangi korąpanija reikalauja, kad 
darbininkai pasiraszytų po kon
traktais, bet darbininkai atsisa
kė tę padaryti, kadangi apie to
lesnes darbo išlygas nuspręs pre
zidento Roosevelto suszauktas 
santaikos sud s.

1 Scrantn, Pa. Szitame 
distrikte 80% sztraikavusių dar
bininkų gavo darbę. 40% daili, 
diių ne patilpo prie darbo, bet 
kastynių superintendentas paža
dėjo neužilgio ir nepriimtiems 
d,.bar darbę surasti. Didesnė da
lis įdirbusių laike štraikų seab- 
sų, nors jų nieas ne vara, pats 
paa traukė.

1 Warsaw, Ind. 100 papras
tų darbininkų Sandusky Portland 
Co. Syracuse pakėlė sztraikę. Jie 
mat susiorganizavo, o kompanija 
pagazdino praszalinimunuo darbo 
organizacijos uždėtojų. Darbi- 
.niuksi vienog ne paisė ant gęzdi- 
nimo,sutvėrė umję, pakėlė sztrai
kę ir dabar organizacijos virezi. 
ninkai veda su kompanija tary
bas.
* •[ Wa*hinoton, D.C. Perei
tos pėtnyczios dienę suvažiavo 
prezidento išrinkti santaikos 
aUdžirs sutaikymui anglekasių 
su kastynių savininkais. Prezi
dentas praszė jų isztirti tuos ne
sutikimus ir parirupinti, kad bent 
ateitėj ne galėtų būti teip ilgai 
sztraikai, koki buvo dalu r.

U WlLKEfBARRE, Pa. Dela- 
ware, Lackawanna& Western Co. 
pradėjo daibus su didesniu dar 
bminkų skaitliumi negu buvo 
priesz sztraikę; Ontino & Wes 
tein Co. teipoegi pradėjo dirbti 
visose kastynėse, bet turėjo pa 
liauti, kadangi olose yra daug 
dujų.

1 Oakland, Cal. Tarnau
janti ant 22 vakarinių sztetų ge 
ležmkelių nutarė reikalauti didės 
nių algų. Varstotų darbininkai 
jau atsiszaukė į kompanijas su 
reikalavimu padidinimo algų. 
Jeigu reikalavimai ne bus iszpil- 
dyti, ūgiais dideli sztraikai.

• Vinona, Minn. Bay State 
MiHingCo. pripažino malūnų 
darbininkams 8 vai. darbo dienę 
prie tokio užmokesnio, kokį per- 
sztraikę iszkovojo Minneapoliso 
malūnų darbininkti. Nuo 1 , d.’j 
lapkriczio tę patį pripažįsta isz 
gero noro si vo daibin:nkams 
Gardner Mill, Ha»tingte, Minn.

1 Hazleton, Pa. Į kastynes 
Markle&Co.ne daug sztraikavūs ų 
darbininkų sugrįžo prie darbo, 
kadangi kompanija reikalauji 
nuo grįžtanezių prie darbo, kad 
jie pssiraszytų, kad neužkabinės, 
draugiškai dirbs su laike sztrai- 
ko priimtais sbabeais.

1 Fort Wayne,,Ind. Kati- 
lioriai varstotuose Wabash gele
žinkelio pakėlė sztraikę. Jie rei
kalauja didesnių už savo darbę
• Igų: Pakėlė sztraikę katilioriai 
szito geležinkelio teiposgi varsto
tuose Springfielde ir Moberly,

5 Tamaqua, Pa. Kada kri 
nakas ai atėjo į darbę j czianyksz 
cz;as Lehivfa Coal Co. kastynes, 
tai jiems sziurkšciai atsakė, kad 
jų ne reikalauja, todėl darbinin
kai sugrįžo namon.

1 Bloominoton, III. Chica
go Alton geležinkelio kompa- 
nija pagarsino, jog sutinka ant 
maszmistų reikalavimo ir pad di
na jų algš ant 2c. už kiekvienę 
darbo valandę.

Harrisburo, Pa. Lykens 
Valley kastynėse nė pusė darbi
ninkų nesugrįžo prie darbo. Kas- 
tynių savin nkai ne nori prasza- 
linti laike sztraiko dirbusių seab 
sų.

T New York. 1200 gjpfM>rių 
nutarė atmesti darbdavių reikalą- 
vimus ir aztraikuoti. Per tai dar
bai prie statymo didelių triobų 
turės su visu pasiliauti.

U St. Joseph, Mo. 125 mer
ginos American Biscuit Co. pa
kėlė sztraikę. Jos reikalauja po 
6 dol. ant sanvuitės.dabar gauda 
vo tik po 5 dol.

Pit^buro, Pa. Pasibaigė 
sztraikai Mackbeth Evans Glass 
Co. dirbtuvėse ir 4500 darbinin
kų sugrįžo prie darbo.

1 Reading, Pa. Pasibaigė 
š t ra įkas darbininkų American 
Steel and Iron Co.

Expllozl|<M.
Shamokin, Pa. Prasdėjus 

diibti “Ahska,’szachtoj Philadel 
fia & Reading Coal Cu. kasty 
nėse ats tiko smarki ekspliozija, 
kurios du darbininkai likosi sun
kiai sužeisti, o 5 tapo užberti o- 
loj.

Fairmont, W.Va. Dirbtuvėse 
Fa>rmi>nt Powder Co. expliodavo 
600 baczkuczių parako. • Explio- 
zijos dirbtuvės likosi su visu su
griautos. Žmonių, ant laimės 
neužgavo,kadangi jų laike explio 
ztjos dirbtuvėse ne buvo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Cairo, III. Netoli Parker, 

ant Big Four geležinkelio, paša 
žieiinis trūkis iezazoko isz rėlių 
ir nusirito nuo kelm pylimo. 
Prie to 10 ypatų likosi sužeis
tų.

Cairo, III. Netoli Parker isz- 
t*zoko isz rėlių trūkis Big Four 
geležinkelio ir susidaužė. Prie 
to30ypaių likosi lengviau ir 
sunkiau sužeistų.

Lima, Oh. Netoli nuo ežia isz- 
szoko iez rėlių trūkis. Prie to 7 
ypatus likosi sužeistos.

New York. Susimuszė ežia 
pilnas žmonių ulyczinis karas su 
važiuojaneziu skersai szėnių auto
mobiliu. Prie to 22 ypatos likosi 
sunkiai sužeistos.

Chattanoooa, Teo. Netoli nuo 
ežia susimuszė geležinkelio trū
kis su ulycziniu karu. Prie to 
7 ypatos likosi sužeistos, o dvi 
terp jų sužeistos m h 1 ai.

Dekato, Mo. Netoli nuo ežia, 
ant Iron Mountain geležinkelio, 
susimušė du trukiai. Prie to 
du geležinkelio tarnai likosi mir
tinai apkulti, o penkios ypatos 
apkultos nors sunkiai, bet ne mir
tinai. , Terp lengviau apkultų 
yra keturi paaažieriai ir vienas ge 
ležinkelio tarnas.

Imdep ndence Me. Netoli 
nuo ežia, ant Chicago & Alton 
geležinkelio ekspliodavo garinis 
katilas. Ekspliozijos ptczkurys 
likosi užmuštas, mašinistas mir 
tinai sužeistas, 18 trūkio vagonų 
tapo ekspliozijos iszardytų.

Isz darbo lauko.
Hazleton, Pa. Seni dar

bininkai Markle & Co., teipesgi 
Coxe Bros Co. ketina toliau 
sztraikuoti, kadangi abidvi szitos 
kompanijos nesutinku, kad pirma 
dirbę darbininkai grįžtų prie dar
bo, liet reikalauja, kad kiekvie
nas darbininkus prašytų darbo 
skyrium, o kompanijos nuspręs,ar 
j ems galima duoti darbę ar ne. 
Ant tų iszlygų darbininkai nesu 
tinka ir ne nori kompanijos rei
kalavimų išpildyti. Tas pats 
yra Wentz & Co. kastynėse.

•» Scranton, Pa. Super Dten 
dentai czianykszczių ksstynių 
užtikrina, kad liko jau labai mu 
žai Lz kitur pargabentų laike 
štraiko ecabsų, Jie galėjo pasi 
likti tik tol, kol jie turėjo valgį 
ir gvvenimę kastynėse; dabar 
jiems reik. kraus
tytiesi iš ežia szalyn. Kastynių 
savininkai seabeų rods ne piaszali
no, bet jų ir ne gina, o be apgini 
mo ir pagelbos jie ežia ne ^ali 
užsilaikyti. ’ 1

WiLKE8BARE, Pa. Prasidėjo 
jau darbai tylose anglių kauty
nėse. Scabsai, kurių ne npri pa
leisti kastyniųsavininkai, negrįžo 
prie , daębo pats apleidžia 
miestę ir kraustosi kitur 
be prievartos, kadangi mat 
jiė bijosi štraikierių. Organiza
cijos virszininkai apdirbinėja da
bar kalnakasių reikalavimus, ku
rie bus paduoti prezidento isz- 
rinktam santaikos sudui..

5 WlULKESBARRE, Pa. W/O- 
ming ValleyO distrikte- ne visi 
priesz sztraikę dirbę darbininkai 
patilpo prie darbo: 13% darbi
ninkų turi laukti dar porę san 
vaiezių, kol galėt gaut darbę. 
Sutemę distrikte dirba 67% 
nuoszimcziai kastynių. Yra kas
tytės vandens užlietos, kurioje 
dar ne galima darbo pradėti. 
Lackawanna distrikte kastynės 
per sztraikus mažiau nuken 
tėjo.

5 Pottsville, Pa. Crambery 
ir Crystal kastynėse organizuoti 
darbiniukai ne sugrįžo prie dar 
bo, kadangi kompanija reikalau
ja, kad darbininkai peera*eyU| 
po kontraktais. Silver Brook 
kastynėse sztr-ikavę kalnakssši 
teiposgi atsisakė dirbti, kadan 
gi kompanija ne nori atgal pr im
ti 27 sztraikavusių darbininkų.

Hazleton. Pa. Nė vieno
je isz 7 Coxc Bros, anglių kas 
tynių dar neprasidėjo darbai, ka-1
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Lietuviszku diryo.

Isz Brooklyno, N. ¥.
Nesutikimai ir vaidai parapijo- 

nų su kunįgu ne aplenkė ir musų 
miesto. Parapijonai reikalauja 
nuo vyskupo, kad tas praszalinlų 
nuo valdymo parapijos kunįgę

nįgai nosidavi denuncijuoti savo 
locnus brolius, išduoda juos per. 
i-ekiojanczioms mus visus va] 
džtoms.

Paskui peikė musų nesutiki- 
mis, stokę vienybės. Užgriebė 
ir Bostono prietikius, kur li«. 
tuviai stovi prieš plytų kruvę ir 
viens ant kito szn tiruoja: vieni 
nori jų kasztais pastatytę bažny. 
czię padovan >ti svetimtaučzi jj 
vyskupui, kiti gi, sumanesnieji?, 
nori, kad ji pasiliktų I ei u vi ų «a. 
vasczia.f Kalbėjo apie socializmu 
kalbino lietuvius laitytiesi sccia- 
listų’partijos, kuri vien gali pa
gerinti darbininkų būvį. Kalbi
no .darbininkus lai k y tiesi krūvoj, 
organizuotiesi į iv rtus rvšius, ka
dangi lik toki duoda ga'ybę, tik 
susiorganizavę darb ninkai gali 
pasekmingai atsiremti priesz isz- 
naudojimę kapitalistų. Kunįgai 
pirma keikė ir niekino unijas, o 
dabar jau,bent tūli iez jų, žinoma 
-išmintingesniejie ir aukas joms 
duoda; daro tę ne isz meilės dar
bininkų, bet todėl kad irdvasisz- 
kiju bijosi susiorganizavusių dar
bininkų, bijosi susiorganizavu-ių 
darbininkų galybės, todėl sten
giasi jų draugais pasirodyt, kad 
ne reiktų kraustytiesi į Kauadę 
malkų kapoti. Laike prakalbų 
atsirado vienas, kuris pradėjo 
net akmenis mėtyti, bet vietoj į 
Dilionį, pataikė į langę, už kurį 
reiks užmokėti. Geriau juk ant 
prakalbų, jeigu jos ne patinka, 
neiti,bet atėjusio kiekvieno parei
ga užsilaikyti gražiai,kaip tai daro 
visi civilizuotesnį žmonės. Jeigu 
Dilionio prakalbi s ne geros,tegul 
ant jų neina, o tęsyk jis kalbų 
laikyti ne galės, kadangi ne bus 
kam klausytu Keldami maiša
tį, užsilaikydami neramiai, juk 
pats savę žemina, o Dilioniui už
kenkti ne gal.

Antrę vakarę. 20 d. spalių, bu
vo paimta didesnė svetainė, ka
dangi, į anę, kur pirmę Vakarę 
atsibuvo prakalba, ne visi norinti 
paklausyti galėjo patilpti. An 
trę vakarę į sa'ę susirinko t ek 
žn onių, kiek tik galėjo patilpti. 
Asabiszki Dilionio prieszai, arbt 
vadovų sukurstyti.žadėjoatfinesz- 
ti net pasmiidusių kiatszinių, bet 
antjaimės antri s sut-Trinkimas 
apsiėjo be klausz nių, tik prie du
rų girdėt buvo neaiškus mur
mėjimai, jištikro vienog- ru 
savo karžygiškais dathais ne 
dryso pasirodyti. Antrę vakarę 
savo’kalboj Dilionis ragino lietu
vius laikytieji vienybės kaip poli
tikoj, teip ir darhinink škuose 
reikaluose. Klibino užmirszti 
uesutikimuK, liautiesi vaidų ir 
besipravardžiavimų. Nors tuo
se pamokinimuose nieko naujo ir 
nežinomo nėra, bet nėra ir nieko 
blogo; apskritai, jeigu musų bro 
liai gyvęs nors pagal « D.honio 
pamokinimus, visgi bus geriau 
negu besipiaunant, neužsiken- 
cziant, kaip dabar. Jis kalbino 
pamylėti viskę, kas yra lietuviš
ko; peikė tuos lietuvius, kurie rė
dosi į svetimas plunksnas. Ragi
no merginas ir moteris tverti 
motenszkas draugystes, organi
zuotis, griebtiesi skaitymo ap- 
szvieczianczių protę rasztų, ka
dangi be protingų moterų nė jo
kia tauta negali pasikelti.

Ant prakalbų buvo ne tik vy- 
riszkiai.bet moterų ir mergmų ne 
(ruko, kas Bostone ne tankiai pa
sitaiko. Tikimės, kad toliau mu
sų merginos ir moterys nesiszalįa 
nuo prakalbų, kada jot pas mus 
bus parengtos, nore kalbėtojai 
butų kiti. Ant prakalbų visgi 
8zl galima ir naujo iszgiisti, o 
musų moterims ir merginoms dar 
daugelis dalykų, kitų tautų 
moterims nuo seniai žinomų, 
bus didelė Naujiena, iszgirsti gal 
apie tokius reikalus, apie kokiui 
dar ne girdėja

Prakalbų, kokios jos ne butų, 
nėra kę bijotiesi. Kiekvienas * 
juk turi protę ir gali jau atskirti 
blogę duo gero, tegul todėl i® 
kalbų paima gerus pamokinimu?, 
o atmeta ir ne paiso ant piktų. 
Nežiūrėkime, kas mus mokina,bet 
ko mokina. Priežodis juk sako, 
jog kartais ir nuo velnio galim* 
ko nore gero iszmokti. Neklau
sykime todėl kalbėtojų kalbinan- 
czių kelti vaidus ir nesutikimu*, 
ardyti vienybę terp brolių, nors 
prie to prikalbinėtų net tie, ku
riuos papratome už šyentus lai* 
kyti, o klausyme gerų pamokini
mų,nors gero mokintų pats šėto
nas.

G.T.

Isz Scranton, Pa
Artinasi rinkimai, tai politi* 

kieriai visokiais budais, siulyds* 
mi alų, žadėdami policijantų vie
tas lietuviams, stengiasi jų balsus 
laimėti. Pas vienę republikonų

Varnagyrį, bet vyskupas parapi- 
jonų ne nori klausyti, kunįgas 
teipoegi nesiskubina pasitraukti, 
nors gerai žino, kad jo ežia di
desnė daba pirapijonų ne ken- 
cz'a. Nesutikimus sukėlė tas, 
k> d kun. Varnsgyris valdo para
pijos kasę, isz parapijos p’nįgų 
ue duoda nė jokių iszsirokavimų 
ir tuom gimdo v šokius nužiūrėji
mus: atsiranda tikinti, kad para
pijos pinįgai gali būt apvereziami 
ant reikalų visai parapiję ne- 
apeinanczių, ypacz kad kunįgss 
iuri daug paezalinių reikalų, ne 
siriszanczių su reikalais bažny- 
czios. Praszalinti nužiurėjimus 
butų ne sunku: ant to užtektų 
iszduoti pilnę rokundę isz įplau
kimų ir iszle dimų, žinoma ne pa 
gal musų kunįgų buchh tlteriję, 
bet pilnę ir teisingę, paremtę ant 
kvitų, to vienog kunįgas ne nori 
daryti, nežinia dėl kokių priežas- 
cz ų, dagi kolioja ro 
kundų 'reikalaujancziuv parapi
jomis. Koliojimai v.enog tei ne 
iszsirokavima^; neįstabu todėl, 
jeigu jie neužganėdina parapijo- 
nų. Parapijonai skundžiasi, kad 
kunįgas ne nori eiti pas ligonius, 
ne nori kriksztyti vaikų,jeigu jam 
brangiai ne užmoks, kolioja atei- 
nanezius au reikalais visokiais ne 
gražiais žodžiais, apskritai.elgiasi 
teip kaip pozas au baudžiaunin 
kais, nors tie baudžiauninkai o 
ue kas kitas,užlaiko kunįgę.

16 d. spalių parapija suszaukė 
susirinkimę, ant kurio girdėt bu 
vo vien pasiskundimai parapijonų 
ant kunįgo; susirinkę apreiškė, 
kad ilgiau teip kentėti ne galima, 
kaip iki šiol kentėjo. Ant susi
rinkimo buvo draugystės ir para
pijonai, buvo žmonių pilna salė 
ir ant jos girdėjai vien besiskun- 
dirnus aut kunįgo. Nore, girdi, 
vyskuvas uždraudė laikyti para
pijų mitingus, bet kad kitokio 
kelio rasti ne galima, reikia, nors 
to ne geidžia vyskupas, parapijo- 
nams sueiti ant apkalbėjimo, kaip 
nuo skriaudų apsisaugoti. Dau
gumas susirinkusių reikalavo,kad 
nuo kunįgo butų atimta' parapi
jos kasa, kiti kalbėjo, kad kunį- 

■gui visai pinįgų neduoti, o treti 
rody jo griebtiesi dar radiks la
kesnio budo, tik nesiduodanezio 
lengvai išpildyti. Ant galo liko
si nutarta suraszyti protestę, po 
kunuom kad pasiraszytų visi pa
ra pi joną i ir kad tę protestę per
duoti vyskupui ir prašyti jo, kad 
kun Varnagyrį prašalintų su vi
su isz Brooklyuo ir jo vietoj kad 
duotų geresnį kunįgę,tokį kuris ne 
koliotų parapijom^, bet žmonisz- 
kai «u jais Apsieitų. Mums rodo
si, kad sunku bus tokį rasti Ame
rikoj, kadangi ežia veik visi ku- 
kunįgai su parapijonais teip el
giasi, kaip kunįgas Varnigyris; 
yra dar niekesni.

Sunku bus vienog parapijonams 
kę nors pelnyti, kadangi bažny- 
czia užrašyta ant vyskupo: pa
gal krašto tiesas, parapijonai, 
nore bažnyczia statyte už jų pinį- 
nįgus, jeigu ji užraszyta ant vys
kupo,ne turi ant jos ne jokių tie
sų, kadangi bažnyczia yra ne jų, 
bet vyskupo; ję juk pats parapi- 
jonai sutiko vyskupui atiduoti, o 
jis turi tiesę savo bažnyczioj tokį 
kunįgę laikyti, koks jam patinka. 
Reikėjo neužraszinėti vyskupui 
^ivo bažnyczios, tei joje parapijo
nai galėtų sziokię tokię valię tu-, 
rėti. Be parapijonų pritarimo juk 
n eks b-tžnyczios vyskupui užra
šyt; ne galėjo. Jeigu tas pada
ryta be parapijos žinios, tai sude 
reikia tę parodyti, o tęsyk sūdąs 
ga i atimti nuo vyskupo be pama
to ant jo užraszytę bažnyezię. 
Reikia pirma turėti savo bažny
ezię ir laikyti ję kaipo savo sa
vastį, tęsyk nė vyskupas, nė pra- 
baszczius nesielgs su parapijonais 
kaip su savo bajidžiauniukais. 
Tęsyk ne kunįgas bus ponu para- 
p'jonų, bet jie turės tiesę kunįgui 
reikalavimus statyti. Reikia ge
rai suprasti reikalus ir sanlygas 
musų parapijų ir stengtiesi patai
syti jose tę, kas reikalauja patai
symo, ginti jas isz visų pajiegų 
nuo godumo svetimtauezių, tę
syk ne busime vergais musų kaš
tais užlaikomų kunįgų. Kitaip 
ne galima iš verguvės iszsiliuo- 
suoti.

Kriauczius.

Isz Boston, Mass.
Atvažiavo ežia isz Baltimorės 

neprigulmingaa kunįgas Dilionis 
ir laikė prakalbę svetainėj pn.318 
W. Broadway str.. Savo kalbo
je užgriebė jū visokius klausymus 
apeinanezius lietuvius. Pirmiau
siai perkratinėjo musų politiškus 
reikalus Maskobjoj ir Amerikoj; 
priminė, kaip persekiojanezioms 
lietuvius valdžioms padeda dva 
s škija savodenuncijacijoms: kad 
tik įtikti valdžioms, kad tik užsi
pelnyti aut jų malonės, toli ku



tarną yru užkabint »s net pašarai 
nimas. kad lie'uviams, kurie a- 
teis ant republikonų mitingo j 
Auditorium salę,bus duota funda.

300 pėdų diametro; krantai jo 
augszti ir status. Be abejonės jis

vo draugus ir vaduvus. Me* ant
savo kunįgo ne galime skųstieji:
jis iss pats pradžių Likė darbi- seniau tvėrė vulkano kratery, bet 
ninku pusę, kalbino juos laikytie-

-Mat ka>p tss 1 etuvis niekszas 
žemina savo vient tuczius, kad už 
lietuvių balsus gauti nuo stalo 
didesnių politikierių nubyrėju
siu^ trupintus. Kodėl jis kitiems 
ui atėjimą ant republikonų mi
tingo ne dryt-ta fundos pasiūlyti? 
Kadangi k ti už tokį pasiūlymą 
galėtų antausius apdaužyt-

Iti d spalių buvo parengtos 
prakalbo* soči didi ų partijos. Kai 
bėjo: Fischler— lenkiszkai, L. 
Valenliitaviczia — lietuviszkai. 
Vienas kapitilistų tarnas stengėsi 
prakalbas ardyti, trepsėdamas lai
ke kilbų.

17 d. spalių socialistiszki kai 
belojai atėjo ant salės kalbas lai
kyti, bet kad ne turėjo daleid:mo, 
tai pol cist ų ne davė kalbėti. 
Kalbėtoju p'kvietė norinczius 
jų ka'bę klausyti ant tuszczio lio- 
to. Visi sutiko ir 700 žmonių 
nusekė paskui kalbėtojus ant 
tuszczio pILciaus. Kalbėtojai 
iszrodė vis s szeimystas kapita
listų partijų, kad tik darbininkus 
v^įĮį,kyi~‘j s 1 aikytj. ri (jir-
dijkapitalistų partijos pietiniuo
se ^tftuo.«e negrams atėmė bal- 

tiesas, ’ę jie gal daryti ir 
sujįjltve-džiais darbininkais, jei- 

nemokės ginti savo rei- 
k'vfų ir jeigu į Likę neapsi- 
žiurės. Kalbino darbininkus 
4 d. lapkricz o balsuoti tik už 
kandidatus Darbo Partijos, ne 
pardavinėti bd.-ų kapitalistams.

19 d. spalių socialistiszki kai 
bėtojai parengė sisirinkimę ir 
laikė prakalbas toj salėj, kur pir
mi kartę poliesiai jiems kalbėti 
ne daleido. Ant prakalbų atka
ko apie 2000 žmon ų.
- Daibinmka?.

Shenandoah. Pa.
17 d. spalinio lietuviai socia

listai perengė parodę ir susirinki
mą su prakalbi ms. Net svetini 
taucz'ai gyrė lietuvius, kad su 
tokiom-* i-zkilmėms ir teip meiliu 
gai priima atkeliavusius sveczius 
kurie atkako ežia aiszkmti so
cialistų partijos reikalus ir viso 
kius si ei li-zkus klausymus. Pa 
rodą prasidėjo 7 vai. vakare, ku- 
r oje dalyvavo lietuviszkas beuas, 
20 raitelių ant baltų arklių ir a- 
pie 20<>0 pėk-zezių. Ariglijonai 
stebėjosi, iiut»d mi į parodę, ka
dangi jie ne tik* jo, kad “pol an 
derini” (Arg' ne atsirado nė vie
no, kuri-, b itų nežinanezius an- 
gl'jonus pamiki >ę->, kad lietu 
viai iie “poliandenai’? Rd.) gali 
tokias parodas parengti, kad<ngi 
laikė ju< s už menkai suprantan 
ežius apte socializmą. Daugelis y- 
padz angį jonų kalbino ir savo 
vienhttjczius glaustiesi į kruvę su 
lietuviais socialistais ir su jais i»z 
vien kovoti už dirbininkų gerovę 
su neturincziais gėdos kapitxli&- 
tais. ‘

Kalhėtcj iis buvo kandidatai 
ant vi>okių urėdų,pastaty»i socia- 
listiszkot part j a,, kaip antai: J 
V. Staiton, Ch ules Heidrick. M. 
E. Dm ir mm-ų vientautis Adol
fas Taboras. Ant salės susirinko 
apie 30 »0 lietuvių, lenkų ir aus 
lijonų pakLusyti prakalnų. Li 
biausiai sus r tikusiems patiko kal
ba p. Staitooo, kuriam ypacz su
sirinkę dėkavojo garsiais ran
kų plojimais. P. Staiton 
aiszkino aus rinkusiems apie kapt- 
tai stų nedorybes ir prispaudimą, 
kokį kenezia nuo jų dirbanezios 
lu< m< s. Aiszkino, kad tik susi- 
drutiuu-i socidi?tų partija gali 
ję uzliooeuoli isz po kapitalistų 
verguvės ir p'gerinti būvį.

Liet. Kliubo Komitetas.

Isz Waterdury, Con.
Czianyk-z ė Socialistų Laisva

manių kuopa 15 d.Spalių parengė 
susirinkimą su prakalboms. Kai 
bėjo neprigulmingas kunigas Dt 
lionis i-z B It'morės. Apart ki
tokių dalykų, Dilionis kalbėjo ir 
apie socializmą. Apart prakalbų, 
.buvo dainos jr dekliam .ejos, ką 
atl ko viet nės jaunos merginos.

Ž nonių prisirinko gana daug 
ir per vis^ Likę vui užsilaikė gra 
žiaL

Atlikusius nuo kasztų pinigus 
padalinome szteip:3dol. parėmi
mui eocialistų partijos, 2 dol. ant 
kankintinių, 3 dol. ant naudos 
besimokinanezios jaunuomenės.

Kuopos sekretorius.

Isz Mahanoy City, Pa.
Užstojus anglekasių sz tvai

kams, laikraszcziuose galėjai pa
tikti žinias, isz kurių matyt buvn, 
kad Amerikoj yra kunįgai ne- 
kenezianti darbininkų, besisten 
gianti jiems kenkti tai melagio 
gaiš apszmeižimais, tai prikalbi 
nėdami grįžti į darbą, apleisti sa-'s

si vienybėj, ramino net per pa
mokslus.

Dėl aztraikų viskas pas mus 
apsitojo: nėra nė vestuvių, nė ba 
lių, nė provų suduose, nė peszty- 
nių ir girtuokliavimų; per visą 
vasarą ne buvo nė vieno ptknin- 
ko; ne giidėt ne besipravardžia 
vinių. Dieve duok, kad ir pasi 
baigus sztr.'ikams būt toks jau 
sutikimas kaip dabar ir kad visi 
e gtusi gražiai.

Vienturtis.

Isz Blizabeth, N,Y,
Kaip buvo garsinta ,,Lietuvoj” 

18-ta d. Spalių buvo parengtas 
bilius ir teatraliszkas perslaty 
mas p. a. „Vaito piiszlyeta”. 
Teatras nusidavė labai gera', ak
toriai savo roles atlorzė kuo ge 
riausiai, o ypatingai merginos. 
Žmon ų buvo arti trijų szimtų. 
Galėjo būt daugiau,liet kę daryti, 
kad daugumas czianykszcfzių lietu
vių negali supra.-ti naudos isz te- 
atialiszkų perstatymų. VisLbuvo 
užganėdinti,publika dėkavojo ak- 
TorTAde|n,ų~ plojimai*.

Roles buvo sekaneziai paskir
stytos: Vaitas— Jurgis Orini- 
k.iitis; Zabilas — Antanas Pe 
liackas; Blynas — Antanas 
Stuczka; Belazoras — Mikohs 
Poszka; Jonas, Vaito tarnas — 
AleksandraSzudlauckaa; Franuse 
J>*sinskiutė — Agota Goberiutė; 
Morta Szopienė — Ona Knvic 
kiutė; Katrė —Jieva Bujauekiu 
tė; Rozalija — Juzė Lancevi- 
cziutė. P. P.

Isz Stanford, Coliu.
Lietuvių yra ežia 'ne didel'8 

būrelis, vaidų terp jų nėra, gyve
na sutikime ir vienybėj, kaip 
pridera vaikams vienos tėvy 
nės. - -

1 d. spalių užsidėjo ežia lietu- 
viszka draugys ė po vardu Szv. 
Jono. Virszininkais likosi isz- 
rinkti: pirmsėdžiu— Ign. Gru- 
szas; jo vietininku — Dainium 
kas Majauskas; kasierium — Mo
tiejus Pancziukonis; fin. ekr. — 
Franc szkus Ka-zelmas*; antras 
sekr. — Petras Jokuleviczia.

Terp czianykszczių lietuvių ma 
žai yra skailanezių knįgas ir 
laLraszczius. Neseniai isz Bran- 
ford pribuvo ežia 8 lietuviszkos 
szeimynis ir daug pavienių. Yra 
ežia ir kelies -žvalios lietuvaitės, 
bet yra ir ne labai gražiai besiel- 
gianezių. X.

Nauji iszradimai.
Prancūzijoj kafeiviszkos 

valdžios neseniai atliko pa*ekm<n 
gas bandavi nes su nauju iszradi- 
mu ne mažos vertės. Išradi
mas tas yra tai prie t ai sa, kuri 
pritaisyta prie kareivių karabino, 
padaro tiek, kad ne girdėt visai 
szuvių, prie szuvių ne matyt nė 
liepsnos nė durnų, nors kareiviai 
szaudyių su senu dūminiu paraku. 
Prietaisa ta yra lai dudėlė, pada- 
I uta į dalis, truputį ilgesnė ir 
ui tesnė už vamzdį, kurią, 
j*-igu reikia užslėpti bahą, lieps 
nę ir durnus, priszriubuoja prie 
karabino. Po szuviui ga>a\ da
ranti bal-ę, dūmai ir liep-na pe
reina į aną dūdelę ir isz jos pa- 
engva iszema. TodėJ prie szu- 

vio ne girdėt nė balso, ne matyt 
liepsnos ir durnų.

Lek'szkas fotografes Jur- 
kiewicz i»z Prremy-lio, Galicijoj 
iszrado bulę perntszimo ant 
-zilkinių audimų vi-okių fotogra 
fi-zeų paveikslų u abrozdų ir tai 
naturaliszkose pirvoee.

Verdantis ež ras.
Vidurinėj Amerikoj, ant salos 

Dominica, buvo verdanezio van 
dens ežer .s. Gruodžio menėsyj 
-zių metų ant t< s salos atkako 
ant moks i-zkų tirinėjimų anglijo- 
nas Wilfred Eline, kuria,' keliau
damas po visokius žemės krasz- 
tus, lankė vietas mažai isziirtas ir 
mažai lankomas. Aut salos Do 
minica visa žemė buvo karsztajsz- 
rodė kaipi kad plona žemės pluta 
hutų tik užsidėjusi ant įkaitusi) s 
lavos. Kur ne kur ant tos salos 
pavirsziaus veržėsi isz žemės ver
danezio vandene szaltiniai,o drau
ge su vandeniu ir nuodingi garai. 
Ant viso salos pavirsziaus, uži- 
manezio plotą 16 angbszkų my
lių ploczio ir 30 mylių ilgio,viso
kį augmenys ir medžiai auga la
bai tarpiai,todėl sunku prisigrieb
ti toliau nuo kranto, tik 20 metų 
atgal užtiko salutės viduriuose 
verdanezio vandens ežerą. Eže
ras tas yra ant kalno turinezio 
2000 pėdų augszczio, turi jis tik

dabar užgesusio, ar su visu, ar tik
ant tūlo laiko. 20 d. gruodžio 
peieitų metų augszcziau paminė
tas anglirzkas tirinėtojassu dviem 
negrais vedėjais nutraukė prie to 
verdanezio ežero ir po dviejų die
nų sunkios kelionės per rietenų 
tankumynus, prie jo prisigriebė. 
Anglijonas ne patsė ant persergė 
jimo negrų, su draee-niuoju isz jų 
>ėdo į valtį ir nuplaukė ant ver
danezio vandens. Ant ežero vi
dinio abudu,teip anglijonas, kaip 
ir irkluojantis negras,puolė į val
tį ir daugiau ne pasikėlė. Pasi
likęs ant kranto antras negras 
persigando ir leidosi bėgti. At
bėgęs į Laundatę jis praneszė a- 
pie tai, kas atsitiko. Iszaiuntė 
pagelbę, bet atėję, rado valtyj ly
giai anglijonę, kaip ir negrę ne
gyvus. Ant vandens pavirsziaus 
mat prisir nko isz žemės vidurių 
daug nuodingų dujų, turbut an
glinės rugszties, nuo kurios ir už- 
troezko tuinėtojas ir jo vedėjas. 
Seniau ties ežeru nuodingų dujų 
ne būdavo. Paskui su visu pra
puolė vanduo minėtame ežere ir 
tuojaus po prapuolimui ežiu van 
'deaa atsivėrė jrjilkanai ant salų 
Szv. Vincento ir ant Mart rrųuea, 
kurių iszsiveržimąi teip daug 
žmogių gyvasezių atėmė. Matyt 
prapuolimas ežero aut salos Do
mimės ir iszs veržimai vulkanų ant 
Szv. Vincento ir Martiniųues turi 
kokį susiriszimę, bet kokį, neži
urk,

Tėvynės”. Tuliaus kalbėjo p. A 
Radauskas, apie rūpestingumą 
S m, Daukanto, kuris parūpino 
„Lietuvos Istoriją” ir kitas kny 
gutes. Kalbėtojas ragino grieb 
tiesi prie skaitymo naudingų kny
gų,isz katrų mes daug galime pa- 
s'mokinti ir pastoti lygus kiliems. 
Potam M. Lietuvė dekliamavo 
e les „Apie Lietuvę”. Paskui 
4 seserys Jovaiszaitės padainavo 
dainę „Sudiev Lietuva”,pritariant 
ant piano p. V. Jmzkai. Putam 
dekliamavo Antosi Žimonczaitė 
eiles „Senovės paminėjimas”. 
M. Laukienė kalbėjo apie mote 
riezkę klausymą, kaip sz ędien 
vyras laiko moteris pavergę, ne 
duoda mokslo yienog nori turėti 
ištobulintas lietuvaites; bet isz 
kur tokias imti, jeigu tėvai savo 
dukterims neduoda rnok-lo? Kai- 
bėtoja ragino moteris vienytieji 
tverti draugystes ir tt. Paskui 
seserys Chmiebauskaitės padaina 
vo angliszkai „October”. Potam 
kalbėjo p. Fr. Eismontas apie 
muaų gyvenimą Amerikoj, kur 
radome antrą tėvynę; aiszkiuo 
musų pareigas, kalbino nepamesi' 
savo prigimtą kalbą skaityti lie^ 
tuviszkis rasztua ir lavinties*, ka
dangi per skaitymą rasztų mažai

Vietines Žinios.
— Ateinantį nedėld'enį, ap- 

tiekoj Dro Graicziuno atsibus su
sirinkimas “Auszroa” Dr-tės. No- 
liuti prie szitoa Dr-tės prisiraszy- 
ti.arba nors paaukauti pagal isz 
galę kiek pinįgų aut naudos besi - 
moKinanezios lietuviszkos jau
nuomenė-, vargą ir tankiai alkį 
kenczianczios laike mokslo,teiksis 
ateiti ?nt minėto susirinkimo ir 
prisiraszyti prie draugystės, arba 
sudėti auką.

— Pereito panedėlio rytą.VVa- 
shington Parke, rado kūną buvu
sio gar lavų agento, szvedo Neis 
Andersono. Negyvėlis turėjo 
perszautę galvą, kulka buvo,įlin
dusi per ausį. K d n gi revolve 
eia ne rado, tai nežinia,ar Ander 
son pats nusiazovė o revolverį 
koksai praeivis paėmė, arba gal 
jis likosi kitų nuszautas.

— Pėre’b s nedėlios naktyj,isz 
szėpos auksin ų i«zd rbimų fabri
kinių Wechtero A’Weinmauno, 
Mssonų trioboj, ant State ste, ne 
sugriebti vagiliai paszlavė dei 
mantų ir kitokių brangių akine 
nėl ų už 10000'dol. Kas žingęi 
džiausią, kad šzėpę rado užraky 
tą, o joje truko brangenyb ų.

-r— Sveikatos užveizda garsina, 
jog vando visose traukimo staci
jose yra ne geras, jame yra daug 
visokių vodingų b isterijų ; todė> 
žaliaė yra vodingas geriancz ų 
žmonių sveikatai; gerti galima 
tik pervirintę.

— Pereitos nedėlios dieną Chi- 
cagos lietuviszkoj Apveizdo- 
Dievo bažnyczioj su didelėms isz- 
kilmnms atsibuvo paszventinimas 
varpų., ;

Apvaik?zcziojiina*Simanu 
Daukanto gimimo dienos.

Dr tė Šimano Daukanto, Cbi 
eigoj, nedėboj,26 d. Spalių, 19 )2 
m. turėjo IX apvaik-zeziojimę 
Parodoj ėmė dalyvumą szo 
Draugystės: „Teisytiės My
lėtojų”, „Liuosybės”, „Liet u v- s 
Sūnų” ir „Simano Daukanto”. Po 
tiumpų vaikszcziojimų gatvėms: 
33 ežia, Auburn avė. Morgan 
str,. 33-czia Place, 31 ta Place, 
suėjo į Fi ei beit Turner S lę, an> 
4 tos vai. Prasidėjo prakaltais. 
Pirmiausiai Dr-tės Sim. Daukanto 
prezident'S, p. A. Bijanskas, ati
darė apvaikszcziojimą, apreiksz- 
damas mie į toa szventės, ttigi 
kad tai yra atminimas SimanoDau 
kanto gimimo dienoę. Nora jo 
gimimo diena iszpuola 28 d. 
Spalių, bet musų n lygose ne 
galint tą dieną parengti apvaiksz- 
cziojimo, parengiame 2 dienoms 
pirmiau. Pirmiausiai kalbėjo ad 
vokatas F. P. Bradchulis. Savo 
kalboj jis nurodė, kaip kittauca'ai 
turi garsius rasztiumkus mukslin- 
czius ir tt.mes turime sziądien at 
mintį ypacz tą, kuris pirmutinis 
pradėjo lietuviszkas knygas ra 
szyti. Laikui bėgant mes sulau
kėme jau keliolikos rasztiniukų, 
tūli isz jų net szaltuose S be rijos 
tyruose alksta, todėl kad užsi
ėmė raszymu lietuv sakoj Kalboj 
knygų.

Potam dekliamavo mergaitė 
Maria Bijauskaitė eiles, lhMeilė

gali daųir jiasiruokintr, Ik-Uan, 
JoVaiezaitė dekliamavo eiles „Sau- 1 
lė szviesioji, kada užtekėd”. Po , 
tiru p. A. Ohzevs-kis, „Lietuvos” 
iazlęistojaa, turėjo kalbą apie 
Lietuvių Istoriją. Kada musų 
tauta buvo dsr laisva ir nėprigul- < 
minga; kaip susivienyjo su len
kais, ir kaip lenkai pavergė lietu 
vius, jie savo tėvynėj tapo vergą s 
lenkų; ant augsztesnių urėdų ga
lėjo patekti tik sulenkėję bajo 
ręi arba lenkai ir sulenkėję kuni
gai; Kalba tai tautos esybė: ka 
da kalba mirezta, nyk-ta ir 
tauta. Iszndnėjo lietuvių 
skriaudia nuo lenkų ir priėjo pr e 
musų sziędieni«zkų ra.-ztininku ir 
Lzrudinėjo jų vargingą padėjimą, 
įneszė, kad, atsiminę apie juos, 
aljac-dami jų vargus, pa«vę-tu- 
me n irs na>zlės pinigėlį; pu 
b'ika pritarė, todėl b Jvo padary
ta kolekta. Geros valios tautie- 
ežiai kumetė $10 01. Pinigai tie 
pavesti kankintinių fondui.

Ant galo p. A. Bijan-*kas,prezi- 
denta« Dr-t^s Simano Daukantu, 
trumpoj kalboj padėkavojo atsi
lankiusiems. Ant to apvaik»z- 
cziojimas pasibaigė 6 30m. va k. 
Potam buvo balius ant Dr-tėr 
naudos.

Publika gražiai per vnę laikę 
užsilaikė.

Apvaikszczioj mo rasai ininka< 
M. J. Damijonaitis.

Draugyscziu Reikalai

EaįieNzkoflmai.
Pajiesskau Antano Kazlausko isz kai

mo Burkenu, Szylelio parap., Raseinių 
pav., Kauno gub..' Tegul jis atvažiuoja 
pinigu atsiimti, kurie pas mane yra, nes 
mz netrukus isz ežia iszvažiuosiu. Te
gul pasiskubina.

Jos. Rabiza.
Box 149. Springvalley, 111. (31—10)

Pajiesskau Jono Balsio,Suvaiko gub., 
kaimo Szalcziu,antra kart atkakęs Ame
rikon. Jis pats sr kas kitM teiksis duo
ti žine ant adreso:

Joccph Balsis.
Sutersville, Westmoreland.Pa. (31—JO)

Pajieszkau Mvodedienes Atkoczsitie- 
nes ir pusseserių Petronėlės ir J ievos At- 
koezaieziukiu. Suvalkų gub., Vilkavisz- 
kio pav., Oszkiniu gm., kaimo Starku. 
Jos paezios ar ku kitM teiksis duoti ži
ne ant sdreso:

Juozapas Paltanaviczius, 
711 Milibury Si., VVorcester, Mass.

(11-7) .

Pajieszkau Juozo Pauliuko Kauno 
gub. Raseinių pav.. kaimo užlaukes, 30 
metu senas, vidutinio ūgio, apvalaus 
balto sthulkiai iszberto veido, geltonu 
usu, plaukai per viduri skiriami.anglisz- 
kai mažai te moka. -Antro pajieszkau 
Stasio Kasiulio, augsztesnio ūgio, pailgo 
juosvo veido, liesas, pilkais plaukais, 
biski sukumpęs, angliszkai ne moka, pa
einu isz Kaunagub. ir pav.. Vilkijos pa
rap..kaimo Padauguvos. Kas juos už- 
temii tegul kuogreieziausiai d uodą žine, 
o gaus 810 nagrados.

Villiam 
Rox 131

(31—10)

Pajieszkau savo 
tsziupieniaus.gyvenusio Shenandoah.Pa. 
vėliau Spring Valley III. Jis pats ar ku 
kitM teiksią duoti žine ant adreao: k

AntanM Sziupienia, '
Box 58, Elco, Washington Co., Pa.

Pajieszkausavo pusbrolio. Domininko 
Gailluno,Klemenso ir Jono Moliejucziu, 
Telesforo Rakszczio ir'Kazimiero Kve-

Įo_gub.. Sziauliu pav.,Jo-

Norman,
Penas Stapon, Pa.

pusbrolio, Antano

niszkes pafap.rfytĮffiPThicagoje. Jie 
patys ar kas kitas teiksis-duoti žlnė ant 
adreso: ______ '

Jos. Mettiscn,
Box 142, St . Charles, IH.

Pajiesskau Petro M i rauskio, Kauno 
gub., Raseinių pav., gyveno Scranton.' 
Pa. Jis pats ar kas kitM teiksis Šuoli 
žinė ant adreso: v' .-

JonM Hado vikis, 
523'Market St„ AVaukegan, III.

Pajieszkau Tamoazlaug Rutkausko,' isz 
kaimo Marfizket. Panevėžio pa v., Kau
no gub. Jie pat* ar kita* teiksis duo
ti žine ant adreso: ,

Vincas I įrašu t ii, 
. Springvailey, III.

Pajieškau m‘vo draugu: Petro P«H 
rauskio. Teisiai pav.. Salantu parap. ir 
JonoGrakalskio. Raseinių pav., Lauku
vos parap., Sarbicu kaimo, abu Kauno 
gub. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Joeepli Milaszius,
•2717 Q Street. South Omaha, Nebr.

Pajieszkati Selvestro Krupo, isz' Vil
niaus gub., 20 metu senes, ant veido turų 
du randu, viena ant noaiea, kita pagal 
ausi, eidamas krypuoja, sznekedatns 
mMkoliuojg.Kas.ji kur užtemytu teiksis 
man duoti kuovejkiausiai žine, o asz 
dvigubai už ta geradejytte atsimokėsiu.

Joaeph Valiukas,
2815 . ®-th avė., Wesl Troy, N. Y.

(7-11) ‘
Pajieezkau savo dėdės, Vincento Babo- 

nox Kauno gub., Raseuuu. pav*. kaimo, 
Gincsaicsiu. Jis pats sr kas kitM teik-, 
sis duoti žine ant adreso.

B. Levą n a s.
. Box 201, Coal Cente r, Pa.

m.
vyrui su motere 25c. 
lietuvaites* stirdingai
kyli. (11—7)

CHICAGO. Dr-U Simano Daukanto 
turės savo metini susirinkimą nedelioj,2 
Lapkriczio,l-ma vai. dienos, K.Liaudan- 
skio saleje, 3301 So. Morgan Street, ant 
kurio visi sanariai privalo būti. Už ne- 
pribuvima bausmė pagal Draugystės in- 
status

M. J. Da<ni jonai lis, 924 - 33 rd Street

• CHICAGO. Kuopa "Te-vybes Myl. 
Dr-tes” turės savo susirinkimą nedeliol, 
2 Lapknciio, 7 vai. vakare P. Szlekiosa
lėje, 3321 Auburn avė., ant kurio viai 
Mifariai ir noriati prisiraszytt teiksis bū
ti, bus apsvarstymai .naujo Centraiiszko 
Komiteto. J. M. Damijonaitis 924 33 Su

Ch'cago. Dr-te D.L.K. Gedetnino tu
rės mvo metini balių subatoj, 8 Lapkri- 
czio, ezeku Aliassaleje, 32—34 Emma

Prasidės 7:30 vai. vakare. Inžeuga
Visus lietuvius ir 
kvieczia atailan- 

Komitetas.

Brooklyn. N. Y. Dr-te Lietuvos Šunu 
turės savo 3-czia metini balių subatoj, 8 
Lapkricaio, Caecijija saleje, -, 101—103. 
Grand St. PrMides 7:30 vai. vakare. 
Inženga vyrams su pasidejimu drabužiu 
15c , o vyrui su motere 35c. Ant ba
liaus dainuos sutaikintais balMis Teat- 
raliszka Giesmininku Simano Daukanto 
Dr-te. Visus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai kviecziaatsilankyti. ;

Komitetas.

Balius ir Prakalbos _
Brooklyn, N.Y. D.L.K. VyUulaulo 

Dr-te turės dideli bailu ir prakalbM .pa- 
nedelyj, 3 d. Lapkiiczio, saleje A. Mil- 
lerio, 27 Hudson avė., Brooklyne. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Inženga vyrams 
25c., moterims ir merginoms dykai. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites kviecz'a skai
tlingai susirinkti ant smagaus pasilisks- 
minimo. Komitetas.

- * Padekavotae.
Parapija Apveizdoe Dievo ir jos kle- 

bonM kun. E. Btefanaviczia slunczia 
szirdinga aeziu tiems ktfhigams ir Drau
gystėms: D.L.K.Vilauto, 8s. Jurgio.Sz. 
Franciszkaus, Sz. Antano, Apveizdoe 
Dievo, D.L.K. Gedetnino, Sz. Jono, 
Vysk. M. Valsnczausko,, Sz. Martyno, 
Sald. Szirdies Jėzaus, Sz. Juozapo ir Sz. 
Izidoriaus Arto j aus, kurios eme dalyvu- 
ma paszventinime musu parapijos var
po. Tegul Jums Vieszpata Dievas lai
mina už Jusu patarnavima, aukas ir ge
rus velyjimu*. Su guodone, 
KlebonM.Kun. E. Stefanaviczia ir

Komitetas.

Balius, Balius!
Wilmerding, Pa. Lietuvos Sunu Dr-te 

turės savo antra metini balių, czetverge, 
27 Lapkricaio, Turner aaleje, Braddock, 
Pa. PrMides 5 vai. vakare. I nženga 
vyrams 50c. moterims ir merginoms dy
kai. Visus lietuvius ir lietuvaites vie
tinius ir isz aplinkiniu miestu kvieczia 
atsilankyti. Balius bus be svaiginaneziu 
gerymu.

AuszroM l>r-te» t'onda*.
Nuo aanariu įplauka....................

F rauk Dailyda, Chicago..........
, * Buvo...

SykiuJ?8113.M

ma pasimokinti. Niekinimas visko sveti 
mo yra todėl blogu.

Teip buvo ir su sulįstais: jie iš pradžių 
buvo reikalingi ir atgabeno ne mažę naudų, 
bet laikui bėgant, likosi išstumti iš tikro ke
lio. ' . .

Kadangi Grekijos mokyklos, kokios bu
vo, laikui bėgant, ne galėjo jų lankytojams 
suteikti visų reikalingų žinių, o pasikėlus 
prekystai ir pramonėms atsirado pralobėliai, 
galinti daugiau laiko pašvęsti protiškiems 
užsiėmimams, tai apsireiškė reikalas sutverti 
atsakančias vietas tokiems užsiėmimams. 
Atsirado atskiros ypatos,atsižymėjusios viso 
kiuose moksluose, ypač gi filozofijoj, Iš 
pradžių jos ne rengė speciališkų visokių 
mokslų kursų. Toki garsus savo laike vyrai 
kaip Plato ir Aristoteles susipažino su nepa- 
žįštamais Grekijoj mokslais būdami sveti
muose kraštuose, o paskui žinias papildė sa
vo locn u protu ir darbais. Jų raštai paju
dino skaitytojus, suteikė jiems norų susi
pažinti su tais ne pažįstamais Grekijoj 
mokslais, pagimdė protavimus, diskusijas 
susirinkimuose aristokratiškos jaunuomenės 
efebijose, Sokratės rengė pasikalbėjimus •. 
apie visokius dalykus; tę patį darė ir kiti. 
Pasikalbėjimai būdavo apie visokius daly
kus: apie dorę, apie svieto surėdymų, apie 
tikėjimų, net apie garbinamus dievaičius. 
Protagores, užklaustas, kę jis mislyja apie 
garbinamus Grekijoj dievaičius,"atsakė, kad 
apie juos ne gali nieko kalbėti, kadangi 
jų ne pažįsta, todėl ne gali jų esybės nė pri
pažinti, nė užginti. Toki atsižymėję mok
sluose vyrai, kuriuos su laiku praminė so
fistais, pradėjo efebijose ir kitokiuose susi
rinkimuose rengti ne tik pasikalbėjimus bet 
sistematiškas lekcijas visokių arba užmirštų | 
arba naujų mokslų,stengėsi juos populiarizuo- 
ti, su jais supažindinti augštesnių luomų są
narius. Paprastais, kasdieniniais reikalais 
neužsiminėjo, rūpėjo vien platinimas jiems 
žinomų mokslų irržinių. Jie stengėsi supa
žindinti savo klausytojus su geometrija, su • 
astronomija ir geografija. Jie mokino tų 
mokslų grekiszkę jaunuomenę gimnazijose ir 
efebijose; ypacz didelėj garbėj jias juos bu
vo iškalbumas ij* filozofija. Efebijose buvo 
įvesti speciaiiški kursai filozofijos. Tuose 
vienog laikuose, kada žydėjo mokslai, efebi- 
jos buvo aristokratiškoms įtaisoma, į jas pa- 
tilpo tik didžtureziai turinti pakaktinai pi
nįgų ir liuoso laiko, nereikalaujanti uždar
biauti aut prasimaitinimo. Naujos pažiūros 
ir nauji mokslai rado, kaip visur teip ir Gre- £ 
kijoj, daug priešų terp garbinančių senovę, 
kuriems rodėsi, kad nereikia vaikams žinoti 
daugiau, negu žinojo jų tėvai; tie . priešai 
naujo mokslo keikė jį ir niekino, siundė ant 
platintoju naujų pažiūrų ir mokslų. Ko- Kenciami, nei ne ju viresija pasiutimuose 1 . . - . ,, ’ J * voje uz naują mokslą ir sviesę pražuvo vie-nepnguhnyrt« negalėjo ap-j J Mvo prekonių

meiti kadangi pralobę Joe ukeaa, gerybe Lkrates. ' Švies® prieSii net to
se būdami, atprato fino kares: turtai juos; 
sudemoralizavo ir jie savo pareigas sukrovė 
ant jiečių pasamdytų kareivių; reikėjo krauti 
didesnius mokesčius aut ukėsų, sprando. 
Tie samdininkai. įgavę didesnę, galybę, reika
lavo vis didesnių ir didesnių algų ir jų 
kalavimus viešpatystė turėjo išpildyti, 
daugi kitaip jie gąsdino deginimų ir 
Šimu tų kraštų, kuriems už pinįgus. 
navo. . , . ; ’

Efebijos iš pradžių- buvo ‘ kareiviškoms 
mokykloms, kur jauni vaikinai mokinosi ka
reiviškų mokslų; jas priverstinai turėjo lan
kyti visi turinti atlikti kartjviškę tarnystę, 
bet laikui bėgant, jos išsiveisė, Įiavirto į įtai
sas panašias į šios dienos aristokratų kliubus; 
į jas.priimdavo ant galo tik turtingus, galin
čius per du metu linksmybėse be darbo laikę 
praleisti. Kadangi pralobėlių luomos visur 
ne mėgsta karės, ne mėgsta ant pavojaus 
statyti savo ypatę, tai ir efebijos, pralobėlių 
sumonopolizuotos, nieko bendro su lavinimu 
krašto aiginėjų ne turėjo paskutiniuose jų 
buvimo laikuose. Jose visai ne mokino į 
pabaigę kareiviškų uždėmimų, jos pasto
jo augšte&uėms mokykloms, lavinimui proto 
aristokratų vaikų. Jose mokino: iškalbumo, 
grekiškos kalbos, literatūros ir filozofijos. 
Teip perkeistos efebijos išdavė su laiku 
vaisius:'jos išdirbo pagarsėjusius savo laike 
teip vadinamus sofistus. Sofistai iš pradžių 
atsakė musų laikų apšviestun&ms, inteligen
cijai, bet ir jie pu laiku nupuolė, išsiveisė, j»er- 
sikeitė į kariaujančius su liežuviu. Kiekviena 
Įtaisa lavinimui ukėsų turi atsakyti reika
lams jų, bet vedama ne atsakančiu keliu, iš 
krypsta iš tikro kelio, Tę matome ne vien 
Grekijoj, bet visame civilizuotame sviete. 
Kiekvienas amžis turi savo siekius ir ant at- 
siekimo jų'tauta rengia atsakančias įtaisas: 
viduriniuose amžiuose Europoj už svarbiau- 
się siekį laikė— sndrutinimę tikėjimo ir baž
nyčios; dabar gi už tokį siekį laiko — audru- 
tinimą valdžios ir tautystės. Prie tų siekių 
tai kainos buvo visokios įtaisos, visoki siekiai 
buvo primesti ir mokykloms. Jeigu vienog 
mokykla turi pašvęsti kokiam nors sie
kiui per daug vietos, tai tuom paežiu turi 
iškrypti iš tikrų vėžių, turi užsiveisti ir pa
stoja įnagiu yy^tų arba atskirų luomų, įga
vusių didžiausią įtekmę. Teip buvo ir su 
mokykloms: vidurinių amžių mokyklos pa
stojo įnagiu dvasiški jos, kuri, įgavusi dides
nę valdžią, ne tiek rūpinosi apie patį tikėji
mą, kiek apie savo luomos reikalus, net pa
tį tikėjimą pavertė į tokį jau savo siekių įna
gį; dabar mokyklas stengiasi paversti į 
įnagius valdžių ir tautystes. Tokiu , budu 
mokyklos, nors jų užduotis platinti apšvieti
mą ir mokslą, ne gali atsakyti savo mieriams, 
kadangi joms stengiasi primesti visai 
kitokią užduotį. Vidurinių amžių mokyklos 
sutvėrė tikėjimiškę fanatizmą ir jo pasekmes, 
dabartinės gi išdirba arba valdžių garbinto
jus, kaip tai yra Maskolijoj, arba tautiškus 
fanatikus,neužkenčiančius prigulinčių prie 
kitų tautysčių, kitaip kalban
čių, turinčių kitokius papročius * žmonių. 
Kad kiekvienas fanatizmas, ar tai tikėjimiš- 
kas, ar tautiškas yra blogu, rodosi, tę gali 
suprasti kiekvienas protaujantis žmogus, bet 
prisirišimo prie tikėjimo ir prie tautys
tės nieks peikti ne gali, kadangi tas yra ge-

arba
Mokslas apie žemes fantas.

Pa^al Drą M. Haberlandtą.

irkadangi tfts kartais verčia ir savo gyvastį 
kailį prieš priešus statyti, o to pralobėliai 
ne mėgsta. Todėl,besididinant turtams,pra- 
lobusios augštesnės luomos pradėjo j ieškoti 
kelių, kaip nuo nemalonios tarnystes išsiliuo- 
suoti ir žinoma, tas jiems, su pagelba papir
kimų, pasisekė, kadangi į pabaigų Grekijoj 
visos augštesnės luomos, kaip kiekviename 
urnai pralobusiame krašte, buvo sudemora- 
lizuotos, demoralizacija apėmę net tiesdarius. 
Nuo IV šimtmečio prieš,Christaus užgimimų, 
prekėjai vedanti užjurinę prekystę likosi 
paliuosuoti nuo tarnavimo kariumenėj; su 
laiku ir kitos »pra|obėiių luomos tampa pa- 
liuosuotoa nuo pildymo tų pareigų.

Toliaus daleido silpnesniems ukėsams, 
ant atlikimo kareiviškos tarnystes pasisam
dyti kelis kitus*. Nuo to laiko daugelis 
pralobėlių pastojo silpnais. Ir e£ebijose,susi
dedančiose iš vaikų pralobusių ukėsų, vietoj 
lavintiesi kareiviškuose užsiėmimuose, jie vely- 
jo praleisti laikę ant visokių pasilinksmini
mų su jaunoms moterims, aut girtuokliavi
mo ir mėtymo kaulelių, žinoma iš pinįgų ir 
ant kitokių, nieko bendro su jų pašaukimu 
ne turinčių užsiėmimų. Dideli turtai niekur 
ne pakelia nė narsumo, nė doros; nupuldė jie 
geras ir grekonių ypatybes, terp jų pasėjo 
demoralizacijų.

Tuom tarpu pralobusį Grekija turėjo 
daugiau priešų, negu kada ji turtų mažai tu
rėjo, bet užtai daugiau pasižadėjusių už jos 
naudę ir garbę gyvastį žudyti. Kadangi 
terp augštesnių pralobusių luomų tokių 
buvo mažai, viešpatystė turėjo, vietoj besiša
linančių nuo kareiviškos tarnystospralobėlių, 
jieškoti apginėjų savo reikalų ir rubežių 
terp kitų luomų, kurios pirma buvo paliuo- 
suotos nuo tarnavimo kariumenėj; samdė sve
ti mtauczius, padartįsius už karės amatę, teip 
kaip autai plėšikai plėšimus ir užmušystę lai
ko už geriausių amatę. Pasitraukus nuo gy
nimo tėvynės pralbbusioms . luomoms, no- 
roms ne noroms, Grekija apgįnėjus 
turėjo samdyti terp ypatų doriškai nupuolu
sių, neturinčių tėvynės, einančių į kares tik 
todėl, kad jose, piešiant priešų ir*-draugų 
turtus, lengviau pralobti negu dirbant kę 
kitę. Toki samdyti kareiviai ne pažinojo 
nė tėvynės meilės, nedoriškų pareigų, karia-i 
vo už garbę ir reikalus tų,kurie daugiau mo
kėjo. Tie samdyti kareiviai buvo visų ne 
kenčiami, bet be jų Grekija paskutiniuose 
laikuose savo neprigulmystės ne galėjo ap-
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plė- 
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Aukos ant Kankintinių.
Ant.Sun. Daukanto Dr-tes ap- 

vaikszcziojimo Chicagoje surinkta.10.01 
19.21

829.22
Buvo.
Sykiu

Kas nori važiuoti in sena 
kra|u..

Tegul važiuoja szioj nedelioj 
«rba ateinanezeme u'arninke; ne-> 
iszeina greicziau'i laivai. -Nede
lioj važmoj* 4 lietuviai, jau szif- 
koites turi i-zs pirkę. Utirninke 
važiuoja 3, szifkortes te pgi turi 
isz.-ipirKe. Norinti važiuoti gau- 
-ite, szifkorte* “L etuvos” redak 
c>j >j drauge važiuoti su anais he*- 
tuviais. Reikia i&zvažiuoti isz 
Chicagos nedel'< j 10:30 ryto. 
Lnvas plauks tik 6 diena*, o u- 
tarninke reik iszvažiuti isz Chi- 
eapos 3 po pietų, laivas plauks 9 
dienas. A. Olazevskis.

Radikaliszk&s Iszgydymas: drumo. ko~ii 
ho. nepuiku nuo rrUI". planku nusilpimo, arti 
kn*ciamu ir visokiu lutu. Mo du>>lame rodą i 
gyduolri au drukuotu a|>r*Aymn kaip jai- v«ruxi 
Kutinai ra Ik apraSyrl iii,m svnip'umua..
Ura lirų misa Uo.Brdway &8.8tb ai.. Brooklyn.N.Y

Vaikai ir alkoholius.
Viri daktarai tvirtina kad ai 

koholiniai iferymsi neturi būt vai- 
aams duod<mi jokiuose aistiki- 
muo-e, nors tūli pripažysta, kad 
la ke nežlebcziojimo ar silpnumo 
mažadoza tikro vyno gali būti 
duodama. Geriausias rezultatas 
yra gaunamas iszTriner o Ameii 
koniszko E iširo Kartojo Vyno, 
susidedanezio isz gryno vyno ir 
kalninių žolių, 
suarzinima žat nu ir sudrutina or 
g*nizma, vynas teipgi veikia kai
po pabudiu<ntis vaistas. Visuo-e 
atsitikimuose nerv szkumo, nuato- 
j me atminties, motenszkose ligo
se, netlebcziojime, nedatekliui 
kraujo, nuolatinime galvos skau 
dejime, sziai gyduolei jokia kita 
nesus lygins. Apart to, szis vy 
nas yra gardus, jeigu ji Sumaišty 
si su vandeniu ir dadesi cukraus, 
tai ture-i gardu ir sveika geryma, 
be jokiu chemikaliizku danu*isžy
mu, niekumsveikatai nekenkenti. 
Pirkti galima kiekvienoje aptie- 
koje arba pas pati savininke, Juo
zapa Trineri, 799 S.Ashland avė., 
Chirago, III.

Tos žoles tyldo

A BAr **rgl renmatlzmal

EAlnAIgEA I n ru' yra mieroj, kol ne pereina į fanatiz-
ĮĮahjgiiataMaĮtalungts traukis* rąžyk jai'mini' mę, į neužkantę visko, kas yra svetimu, ka- 
kln budu be daktaro ir gyduolių Ueigydysl pats idailgl IT UUO tų BVetimil UC VieUO fi/efO fifali- 
savo namuose. Paduok savo tikra adrese. Adre ‘ o D

Komitetas | suok: A. Lirnrvis, nu Auburn Av., Chicago, UL |

Šviesos priešai net to 
kine mokslus kaip geometrija ir astronomi 
ja laike už nenaudingus, o kitus tiesiog ap
šaukė vodingais, kuriuos reikia isznaikinti. 
Laikui bėgant, po pirmutinių garbės vertų 
vyrų, platinančių mokslą ir dorę, atsirado 
doriški nupųolėliai. kurie už pinįgus gynė 
šiędien tę, kę vakar peikė ’ir niekino. Iš
lavinti kalbėtojai už pinįgus rašė apgynimus 
ir garbinimus praturtėlių ir galingų ypatų. 
Tie įiarsidavėliai ajistabdė kilimę ir besipla- 
tiuiiųę sveikų jiažiurų ir mokslų, kuriems 
jiamatus buvo jiastatę toki vyrai kaip Aris- 
toteįės, Plato arba Sokratės; vėlesniuose lai
kuose vietoj mislies, platino žodžius, pažin- t 
ties vietę užėmė iškalbumas. Teip stovėjo 
lavinimas .vaikų ir platinimas apšvietimo ir 
mokslų Grekijoj paskutiniuose laikuose ne- 
prigulmystės. Teip vienog lavinami buvo 
vaikai vyriškos lyties; mergaitės buvo augi
namos ir lavinamos kitaip. »

Visur pradinėse žmonių organizacijose 
apie mokinimą ir lavinimą mergaičių rūpina
si motinos, mergaites mokina praktiškų užsi
ėmimų ir darbų namieje, šeimynėj. Ir Gre
kijoj ne buvo speciališkų mokyklų lavini
mui mergaičių.

Mat apie jų protiškę lavinimą cilizuo- 
tesnės tautos rūpinasi mažiau,negu nuožmios 
pas kurias mergaites mokina tų pačių 
darbų ka ir vyriszkius, vien medžionė ir kai*ė 
yra monopoliumi vyriškių.Ir civilizuotoj Eu
ropoj apie protiškę laviuimę mergaičių rū
pinasi ir šiędien mažiau negu apie Javinimę 
vaikinų; Suvienytose Valstijose Šiaurinės 
Amerikos ir tūlose angliškose kolionijose 
Australijoj moterims duota jau proga la
vintiesi visokiuose moksluose teip jau kaip 
ir vyriškiams, bet ir paskutiniuose kraštuo
se dar ne visame moterų tiesos sulygintos su 
tiesoms vyriškių. Visur mat moteris skriau
džiama vyriškių liuosame gyvenime ir išsi
rinkime liuoso užsiėmimo; Grekija tame ne 
buvo išėmimu, tas pats buvo visur, be jokių 
išėmimų.

Grekijoj, kaip jau sakėme, ne buvo spe- 
ciališkų mokyklų lavinimui mergaičių, ka
dangi mat seniau moterį visur laikė vien už 
sutverimę atiduotų vyrui ant jo paraminimo, 
o tokiems sutvėrimams mokslas, protas ir ap
švietimas nereikalingi; tokios nuomones dar 
iš dalies ir šiędien prisilaiko tūluose katali
kiškuose kraštuose, kuriuose ilgiausiai kuni
gija palaikė valdžių ant žmonių, kaip antai 
Išpanijoj, ispaniškose ’ republikose Pietinės 
Amerikos; -Čia moterų apšvietimas stovi dar 
ir dabar labai žemai ir jos ne turi nė progoė 
visopusiškai išlavinti savo protų. Grekijoj 
motinos mokino savo dukteris: austi ir eiutt 
Jas supažindino šiek tiek su tautos padavp 
maia ir tikėjimo pamatais. Mergaitės aristo
kratų mokinosi namieje rašyti ir skaityti, 
bet grekiškoj literatūroj ne buvo nė jokių 
raštų apimančių moterų reikalus. Nors Atė
nuose moterys ir merginos ne buvo at
skirtos ir uždarytos, paskirtos 
vien ant užganėdinimo vyrų, kaip tai bu
vo ir yra dar ir šiędien pas /didesnę dalį 
semitiškų tautų, bet ir Grekijoj retai jos 
dalyvavo viešame tautos gyvenime. Moteriš
ka namų dalis arba genekeum.kur merginos 
galėjo priimti giminaites ir sandraugos, buvo 
atidalyda nuo vyriškos namų dalies, tilpo

(Toliaus bus.)



“Lietuvos” agentai. *
ALLEGAENY. PA.

8. Dominaitis, 1436 Adams St.
So. BOSTON, MASS.

Nikod. Gandrelis, g|J257 4-th St.

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

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

BROOKLYN. N. Y. 
Stanislowas Rinkesviczius. 73 Grand sL
K. Balcziunas, 64 6-th st.

ELIZABETH, N. J.
Jurgis Orini kailis, 75 Wall st.

SHENANDOAH, PA. 
Andrius Macais, 133 S. Main st.

WATERBURY, CONN. 
Jonas Taraila, 677 Ri ve raide st.

WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

NEW BRITAIN, CONN. 
Motiejus Možeika, 398 Elm st.

BALTIMORE. MD.
L. Gavite, 2018 N. Wasbington st]

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.
“ Lietuvos” Kellauianti agentai. 
Jurgis Kazakevnczia, 
Juozas Petrikis.
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Ushkuris,
Frank Eismont.

Kurmzie vyrai atsilankys, lietnviai 
gAli pas juos užsiraszyti "Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti viiokes knįgas , 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

"LlBTUVOe IsZLKISTCVR.

Baudžiava Lietuvoje. ParanS žmogus. Iszlekto 
T. M. D. Yra tai baudžiavos totorija kokiu ba
du ji Lietuvoje Įvyko, kaip atailiepe ant lietu
viu. kaip ligai ten tvžrt kada ir kaip tapo pa
naikinta .7..... ,.Ji8o 

Dvyniai Vagiu. Parašte kua. Dembskis. Įsa 
leido So*iv.Lietuvi*! Laisvamaniu Amerikoje. 
Su autoriau* paveik au ir paveikslėliu Loakoo- 
no grupo*. Knygeu patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės. Ji nurodo priežastis delel 
kurių moteriuke tapo žemesne už vyTiszki ir 
paduoda rodykles ant joe pakėlimo..U5c

Geografija arba žemes apraszyma*. Pagal Gei- 
kie. Na kovski Ir kitu* sutaisė Sierna*. Yra 
tai naudingiausia Im visu sulygsziol I s nėju
siu lietuvlszku knyga. Alszkial ir supran
tamai a p rasto visa musu šerne, joe pavidale, 
diduma ir platuma, joe kalnus, ju vardus, 
augazti, vulkasus metanolius isz savęs ugnį: 
Ji kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ir 
kiek joje yra augliu, geležie*, aukso, dras
ko* ir kita gcryūn; klek mariu, ežeru, upla. 
ju vardai, plotis, gv’.s. koki kuriuo** van
deny*: aura*, prėski, saidų*, ar kartu*, ko-

les. karalyste*, kunigaiksztystes, retpubH. 
ko* ir tt. ' Kiek kurioje žeme}* yr* gyvento
ja: koki ju tikėjimai, kalbos, pnprocziai. už
siėmimai. pramones. Issdlrbial ir tieses, ko
ki m lest* L sa klek gyventoju, fabriku, pra 
momu; kur koki orai: szskjzinl ar karaz- 
c-iai. lietus ar giedros; krr koks ilgis dieno* 
ir naktie*; kur visada yra lygi dieua ir nak- 
i'skuraaule per keletu dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8x0 toliu. 
*80 puslapiu, ant gero* standžios popieros 
spaudinis, au 71 paveiuslallais: map^u

Tapati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis literomis atspausti para- 
eral ant nukaros ir srono. Preke . Slž 30 

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonl^ 
•ekaneziu gražiu pasakaieziu: Atsisveikini
mą*; — vagi*: — K** Kaltas; — Gatvt* vai
kai; — Pa pa rėžio Žiedas: — Miszko Sargas; 
— Signalas; — Keleivi*.......................15c

ginami augmenys? Pagal Lunkevtozlu, sutaisė 
Szernas, Chicago I1L 1901 m. Puslapiu 73, 
8a paveiksleleia.......................................... UOc

Istorija ouvreuylu W»lelijų Sziaarlce*/.men
kos. Apraszc kaip Koliunibas atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi.'? isz Europos pradėjo va- 
žluoti In Amerika, kokios kares buvo, už ka 
Įtaravo Ir šokino*' nstuoae; kiek prezidento 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare asini 
žemei O abt pat valo taip nasi Konstitucija 
Suvienytu '.Valstijų, kuri yra reikalingiaa>iu 
dalyku peraksUvU kiekvienam žmogui 
•šioje Amerikos šen:*j* „yvenaneviam. idant 
•■prast* kokes jis cna tiesas turi, kas jam 
v ra vale daryti, kas ne w»>*. Turi puslapiu 
te4. Preke............................................81.00

D’utuose, grsriuose apdaruose............. 8!
istorija Chtoagcs Lietuviu, ju paaaplju Irki.

Kraucziuno prova sa laikrsszcaia “Lietuva“ 
buvusi balandžio menesyje,lutam. 688 puslapiu

Kas isz amerikiecziu nori gauti
“Darbininku Baisa”

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

Adresas.: V. Miszeika,
95 Ganaiport avė., Chieago, UI.

yra abieja pusią advokatu, kn. Kraucziuno, 
■•Lletuvoa" Užleistojo, redaktoriau* ir parelk- 
•lal Cbicagos S. Jurgio Uetuviszkoe bei o josios 
Popieroa apdarai*  ......................... SU OO

Audimo kietzu* apdarais, auksiniai*
U tu lai*............. . ..........................................SU 50-

Kaip gyvena Augmenys^ Yra tai mokslias-

Pigiai ant ptrdavimo Grocerne ir 
Buczerae arti lietuviszkos szv. Jurgio 
bažnyczi-K, su visoms įtaisomi, vežimas 
ir arklys. biznis uždirbtu; inmokejimas 
yra mažas, nreszta ant mėnesiniu mo- 
keseziu. Priežastis pardavimo: savinin
kas eina m kita biini. Atsiszaukite in 
"Lietuvos” redakcija 921 33-rd Si.

Chicago.

gs *is,Ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausia. Sa 30 paveikslėlio., 199 pusla- 
pial.....................  35c.

LXalp Maskolila persekioja Lietova. Pagal L'op- 
pressioo russeen Litbuanle supiesi* kuo. V. 

Dembskis.................................................. lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 

L. VYeblam. Isz angUezko iszguld* kun. V. 
Dembskis...................................................15c

R rasiu Skerdyns. Apraszo ana baisu atsitikima 
kada 1893 m. maskoliai užpuola aatbažny- 
czios miestelvje Kražių, musze, ataudė ir pjo
vė nekaltus žmonis, užgriovė altorius ir už- 
pecze ijo bažuyczia. Alszkiauslal apraszo 
ta visa atsitikima...................................15c

L,i«tuwiszkas Lemsntonus su “ąterials. kate
kizmais ir nristranturu......................... 13c*

Groiernia su arkliu vežimu ir visomis 
prieuisom s. Czia gyvena daug lietu- 

< viu ir ieuku, o szis tik vienas lietuviu
kas sstoras. Czia lietuvys gali daryti 
gera bizni. Parduids isz priežasties li
gos. Adresuokite: (14—11)

V. Urbanovlcz,
274 N. Chicago 8t., Kenosha, VVis.

AJokslaa apie Žemį Ir kitu* svietus, Ji 
pabaiga. Apr«»z<> kai yra žeme, iii

Ar žinote, vyrai?
kad galite parvažiuoti in k raju ui dyka. 
Raižykite indedami marke už 2c. o gau
site visa informacija.

Joseph Rossel),
4 N. Washington St., Boston, Mass.

(14—11) r

^Naujausios Knygos.
Adomi* Myckevyczia 1793 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, ratztai ir darbai. Apra- 
ratze A. J. Daubaras................... 15c.

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

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

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

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

Kas jsz ko gyvena.. Iszleido L. S. D. P. 
Parasze Diksztei'n. Knygele gvilde
nanti darbininku reikalus......... 10c.

Kur musu iszganymas! Knygele isto- 
riszkai-politiszka— dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Politiszkos 
partijosGzekijoje; Dabartine Lenkija 
ir joe siekiai; Kapitalizmas ir tautitz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszurnas, skolos, gyventojai, 
pramones ir 1.1.............................. 25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para
ižė 8. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytos ir paveikslais parody
tos visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip joe turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi a{ raižymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkoe ver
tes............'.......................................30c

Kaip apeireiszkiagyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveislais visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu joe visas 
turi gyvybe ir savo sveikme...... 15c.

Nebepirmag. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyveninio......................

“Ne Gedai” arba baisus sapnas.
Paveikslai. Pasaka isz lietuvių 

mo............................ ...........
Palangos Juze, (ketvirta laida).. 
Sugriautas Gyvenimas...............
Szunadvokatis..............................
Tekinimo amatas. Kas nori 

kinti tekorystes amato tegul 
ka szta knygele, o Joje ras gerus pa
mokinimus iszaiszkintus rasztu 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................................. 91.50
Gražiais drūtais apdarais.............92-00

MtRTUVOS REDAKCIJOJ DAR TRA OAUNA- 
Los ra sekamosios knygos;
P Istorija Lietuvos, Skirmuntaits. 
Mužikėlis............................... ....
Va i szes Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis.................... .......... . .........
Bestiality of Kussian Czardom.. 
Auszra 1884 metu..........................
Aiuzra 1885 metu...........................
Kalendorius 1893 metu............... .
Programas Liet. Sočiai. Partijos 
Žirgas įr Vaikas..............................

......... 5c.

.,.5c.
gyveni-

........10c.

....;25c.

......... 5c.

....... 15c.
iszsimo- 
nusiper-

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

......5c.
.. ,5c. 
91.00. 
91.00. 
...15c.
...5c, 

,..30c.

Knygos sawos spaudos.
nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 abroteiial*. NaadinKiause knygele ant 
svieto dasižlnojissui j*z ko darosi tai 
bai. gnanmai. lietus ir.'sniegaa; ka* yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi.................... 3Oc

Aritmetika. Kniga irasimokintmolrokandu. 
Preke......................................................  U5c

i nuo daugybe* 
rastis kiekwM*-

šoklu ligų, patalky* užlaikyttaz.ielybejesavo 
sveiksti, pailginti savo amžizr mokės užau
ginti sveikai* ir tvirtais savo vaikelio*.
Preke................................................................ 85o

X.pis turte iszdlrblma. Parasze Schram; verte 
8. M. Veikalas gvildenanti* politi*išsja eko
nomija. Kokiai* keliais issidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 

dra -ritos cvventmo................................35c
Arvyckupas Talaneziaz (Valančiauskas) nebū

va vilinga Besavystas? Paraszyta kn. Demb- 
aklo. Intelsta kasztais Sasivlenyjimo Liet. 

Le-lsv. Aia. tt paslėptai......e...............15c.
Biologija arba Mokslas apie Gyvus Daikto* 

Pagal prof. Nnsbaumų. Sutaisė Szernas. Chi
cago, IU, 1901. Poslapiu KT.Mokslas kokiu budu 
rados* gyvi sutvėrimai ant musu žemes, kaip 
Ji* vystėsi pradėjus aso mažu vabalėliu Sa 
dsejoikt paukascziu>rieria ir paties žmogaus, 
bu pavaikštai*...............................................4Oc.

tai* apdarais, auksintai* kraszial*, ap- 
ka u šlytoms briaunoms pasidabruotom!* 
btetelėmia su kabute.................  73c.

•kuro* minksztab apdarai*. aparatais 
kampais auksinu krautai, parastais 
ir karietas...........................   *1.123

> !!*■
* !

No. -A- Malas Aukso Altorius. franeuriaa- 
kos glumintos sk u reles apdarais apwa 
lai* kampai*, auksinta kwi*tka.kryžius ir 
krasrtai |1.5O

Linksma bus tavo namuose,
1 Jeigu anslptrksl viena U musu Hokb Mene 

sol. Yra tai urvine* ir noiarsi** aržius- 
Liias* iMsrcMBMTAi, duodam i* daugiau 1 iuks- 
rojbė*. neng Įimto dol vibti vsnoonsi. 
Kiekviena* gali ant jo grajyti, mokslo nerei
kia. ir maža* vaikas mokės ant jo grajyti. Pir
kę* Jį nu*idyvysi ilgirdes Jo baisa. Jis grajvja 
■u viri lik* visokiu meliodiju. ka pamatysi 11 
drauge gauto delnu suraito. Jis gali būti var
tojamas bažnyčioje, likalose. giesmininku 
draugystėse ir visur prie dainų ir tokiu. Nuo 
vieno baliaus galima turluktl visus jo kal
tus parsamdžiu. J| vieton baliaus muziko*. Jis 
grajija vlaos aenus Himnus, marius, valeliu, 
polkas, kadrilius, operų mellodila* ir vėliau
sias dainas." Gali grajyti n uolėtai ta pačia me- 
Ikall ja arba kas kart nauja. Gražioje skrynutė 
S kaituoja tik S<1 OO. Prisiusk 1X00. o rel- 

užmokesi kada jį atrak. Agentai ant Juda- 
rndidellu* pinlgua. Prisiusk 2c, o gausi kata-

STANDARD IFG. CO., 29 Beekmao St., P. 0. Boi 1179, Nei York. Dept. 9
11 1 ■ I turinti 383 pnsL su 379 *- Į S e 11 brosals. yra tai vienatine ■ > I I I I I I zl *nt svieto biblija su lotynG- D1.U11 l(lkm

• rul ar motorai; U knyga bu* 
verta t6.uH. dabar gaunama vien pas agenta Ant. 
Žemaiti. 31*08. Morgan st. Chicago. III. tik už 
S1.0U Pinigu* siuskite vien registruotam laitke.

Pasargos Skaitytojams.
1). Kada tik raižai laiazką į “Lietu 

vos" redakciją, visada paraižyk ant 
lalszko savo varde ir adresą.

2). Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senąjį savo adrese.' 
Jeigu pats gerai rasęyli nemoki, Ui a- 
dresa duok kitam, geriau mokancsiam, 
paraškyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tai nelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be ‘Drderio” redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pašilai- 
kik sau tik metale balta korcaiukia, o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘•Money Orderį” siuskie prastoje gro ma
koję, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianctias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paestinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena doliert ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba “Money 
orderi”. Biunczisot markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka Kuosas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laissko. Sulipintos 
ant laisako arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios ui pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame r ašie J u temyli ant virsi 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darbe prie laisxku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos" iszleistuve.

State Mitai Dispensary, |
F.PBradchulis

Attorney and Counselor it Lai.
Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LsSklle A Wuhington sta. 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3642.

Wienlnt*lit lietuwys adurokalM, baigęs 
mokai, jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowa* kaip ciwilisskM teip ir 
krlminzliazkas ssisuoae suduota.
Bes. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Ganei 484.

VYRAI AR ŽINOTE?
- Kad asz atidariau nauja lietuviuką 
karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visokį gardžiausi gėry m ai, 
geriausi cigarai, ualcziausiu Ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoegi tunu dailiausia, 
azvieeiausia ir didžiausia*Lietuviuka Sa
le dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkaudi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę Isz kitu 
miestu, gali pu mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

Petras SglakiH, 
3321 Auburn Avė. > CHICAGO.

i ' sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis: kaip toli yra 
in kitas žvaigždes: kas yra pllau .os, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigžde*. Su 30 
astronomiszku abrozeliu. turinti 225 pusią 
Biu*. Yra Ui vienatine knyga, isz kurios 

kral žmogus gali apslszviesti........ ., 75c
Dnituose, gražiuosa a pdaruoae............ Si. OO
l_xrazal Ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Parasze 

pagal leukiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
leisla “Tėvynės Mylėtoju Draugystes'*.—Yra 
tai apraszymas Lietuvos *u Lenkija sutivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czia atšakiai yra ap
rausyta lenks politika kaip jie pasielgė su 
sietuvos kunigalkszcziais: Keistucziu. Vy- 
autu ir kitais. Iss sztos knygele* skaityto

mis aiszkiai sapne, ar lenku pnetalyste yra 
mums naudinga ar bledlnga...............15c

Lietuviu protėviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko py raidžia -yirsu Parasze Lie
tuvos Mylėtojau. Kn.ga turizst puslapius 
ir 4 dideles macas, parodanezias vietas, kur 
renoveje gyveno lietuviu protėviai Apraazo 
'ietsviu padėjimą dar 800 metu prieš z K tįs
aus gimimu...........................................5Oc

tlindaugis Lietuvos Karalius Istoriazkas pa- 
veiklias penkiuose aktuose. Lenklszkai pa- 
raszi- Julius Slovaeki. Iietuvisakai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams.. U5c 

^vaujausls Lietuviszkas Sapniaykas. surinktas 
ir auvedit. isz daugel svetlmtautiszku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisskai 
Egiptlszka sapninyka,—su 110 aiszkiu abre- 
aeliu,—su apraszymu planetų ir paslapcziu 
tokias senove* žmones vartojo inspejimui 
ateites.—Genausei Įsaguido visokius 
sapnus.............................. 5Oc
Apdarytas......................  65c

PamoKslai Iszmintles ir Teisybes iszguldiue'J 
Galvoeziu visu amžių. Czia yra putlioj 128 
graaiu.juokiugu ir Įszminlingu pasakalcziu 
Kas nori turėti gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu regai nusiperka szlf k.nin- 
=rel£ o gardžiai pasijuoks, sm-nese turės k| 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszminting* atsakymu......5Oc

Rankvedis gromattį raszymuL Pamokinanti 
knygelė kaip raižyti gromatas visokiuo*.-- rei
kaluose į visokiu luotu t, žmonįs: Į gimines 
draugas, prekijus, ponus, kunigus, urėdnin- 
kus. ir Į patį carf. Teipgi meilingi iaiszkai 
iaunikaiczių t mergins, ir merginų Į jauni- 
gaiczlus reikale susipažinimo ir apsive- 
dima...............  -SOc

Robinsonas Kruzins. moraliszka ir žingedi apy
saka. pasivesta jaunumenel................. Uite

Spėka Ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para
sze prof. Droš L. Boecbner, pagal XIX vokisz- 
ka laidų, su mažais prideczkaa isz senesnių 
laidų lietuviszkai pergulite Droš J. Szliupas. 
Su paveikslu ir biografija raszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamtos dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo suredvmu. SI- 50

Gražiuose, drūtuose s pdaruose.. j'J OO 
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito.zių knygelį lOc 
Senu Gadynių Isznyke Gvgi SotvertmaL Pagal 

Hutchinsonų; sutaisė Szeroas. Ji spraszo 
seniausiu gadynių įvairins sutvėrimus gyve
nusiu* ant žemes dar prieš* žmogaus ant jų* 
atsiradimu. Bziandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilius sielinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotas žemeje. Tūla salverlmu atrado ozie- 
ius, nesugadintus, kuuus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziaudien issatatyti ivsi 
riuose n.uzejuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, kiek daug 
milijonu melu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo Jos eile keliolikos sieks
nio storio. Moksiincziai Įsa to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
in augsrtesnes veisles, ir pagal storam* ir 
•enuma žemes sloogsniu, kariuose ta sutvė
rimu kanu* randa, gali be apsirisimo *prens-

druro. act gras.os popieru* ir apie 160 pa 
veiklia invairi* senu gadynių iimykusiu su- 
tvėrimo. Preke................................... SI.OC

Trumpa Geografija. Butai** Neri*. Trumpai Ir
suprantamai apraszo visa* 6 dali* svieto. Su 
74 paveikslėliai*: mapu, žmonių, gyvo lis ir 
medžiu. Tinkamisiue geografija in pradine 
mokslainf.................................    25c

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjusi tikejimiszki 
moksllszki ir draugijiszkai poutiszki. Antra 
laida svprisdu. 211 puslapiu................. 5Oc

Vanduo ant Sėmės, požeme ir vlmuje žeme*.
Rusiszkai parasze Rubakin's. Verte Drugys, 
įsileido T. M. Dr-te. Szi knygele, labai su
prantamoj Kalboj, sprasio visas vaudens 
permainas ir veikmes: kaip lis perslkeiezla 
in gara. ky‘js in vlrszu ir tasai tveria debe
sius, debesiai, padangėse atves;, keieziasi 
iii vandens isszellus ar sniego lustelius ir 
vėl krinta ant žemes, isz kurtos buvo pakil; 
Czia nukritę didelius darbu* vaikis: snie
gu k'.rtats uždengia clelus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tir.dams nuo saules keieziasi in vsadeni ir 
ožį ėja laukis, rszrežo ravus. a peš ir upelius 
Ir kavojssi po žeme, kur vai veikia tapati 
darb; kaip ir ant virsuut žemes.......... lOc

Žmogus Nepliuszkls. Verta Įsi srvediszko N» 
ris. Grasi apysakėlė: kaip turtingo prakuto 
aunas apsivedė sa varginga mergins ir lai- 
nuogiau gyveno už kitus, au turtingoms ap
sivedusią i. Šilta apysakėlė užima kiekvie
na Jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
giszko* dc-ybes........................................AOc

MALDAKNYGES.
Maža* Aak*o Altorius.katalMriszka malda kny

gele. Maldo* yra ry.soetiae*, vakarines, prie 
spaoriedne*. komunijos miežiu, miszparo ir 
daugybe kita; misziu maldo* su sbrozeliato: 
mlazpsrai giedami lietuviszki ir lotlmszki. 
daug lotyaiaaku giesmių giedamu prie Isuta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
moirtt. Yra* litanijos: psalme* Ss. Nurijo* 
P. ir Karaliau* Dovido; aktai, ražaooziai. 
stacijo*. karnaka. keliolika atvėptu gieatmu 
ir it. Yra tai naujausia Ir gražiausia knygele 
*'■ ~‘— Itotuviazkn maldaknygių, daili, cal 

popiera; »tambu», a įsek u s dzūką.
coliai. Szltu knygeliu apdarai

LVo 3. Mala* Aukšto Altorius, apdėta bal
tais Stonis us kauleliai*, su 3 medali ka
liais. aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidabruotomis bletelemls, su kabe, 

auksinti krasstal........................... 81.<

No. A Maža* Aukse Altorių*, balto*oailu- 
lioldos a os, su
kauliu* .8150

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maszinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Csia gali 
gauti visokias lietuviszkas ir lenkiszku' 
knygas kokios tik antsvieto 
nyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes? 
gausi prekes ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in krajuY 
Raižyk, o gausi prekes. «

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

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolektsvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko Uk reikalauji raižyk tede
damas už 2c. marke ir gausi aualfyma.

Adresuok.
A. OL8ZEWSKJ.

024 33-rd SL Chicago.III. 
Sub Sta. OO.

1U-

Raszyk o

Xo 7. Maža* Aukso Altorius baltos neita- 
iloido* apdarai. kwietkos ant srieno no* 
no Įsikloto* sidabru ir perlu. *u doriem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti k ras* 

.ss.oo

PLUNKSNOS!
parduodam plunksna* katro* savyj* užlaiko Jiiody- 
Ta; syki pripilta gali rašyti ketolika lalUtu.pa.1irl>- 
taUk. aukso, Fortrrani Pen, raito lengvai ir gra
žiau neturint ant kokio* popiero*: su prisuntimu 
tik už SI.Sėt*.; pinįgal annčiasi per Money Ordos 
arba registruotam laiške. Teipgi t turime riaokloga- 
tunko rašomu Mašinukių. Mapu Ir kitokiu daiktu. 
Klauaent prekių, Įdek uiSr. markia. Adresas mus:

The PAGODA,
3111 8. Halntea Mt , Chicago. III,

Tiktai;25 centai.

Ui tusina gražiausiu antsvieto groma
toms popieru, su gražioms kvietkoms, 
pavinezevonems ir koperuis. Tusinas 
2&c., 5 tuzinai už 91.00.

‘Popieros su auksiniais krautais ir ati
daromoms kvietkoms, tinkamos mylin
tiems po lOe. ir 30c.

Gražus auksuoti atidaromi abroseliai 
pavydale altoreliu.su szventuju paveiks
lais, 1 už 25c., 5 už 91.00.

Adresuokite teip: .
A. Žviugilas & Co.

Box 234, Lasvrence, Maas.

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicagoe 
in Scranton, Pa. po or,

421 Peno, aie., Scranton, Pa.
Gydo visokia* ligas be skyriaus ir viską atlai

ko tvirtoje paslaptyje. Uii tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daktarlsikoe pagalbos, tegul

•aro prigimtoje kalboje gali •■nuakėti Ir gauti

Lletavial. norintieji. gauti .pagelba per gro- 
mataa. 1*1 kitu miestu, tegul pilnai apraaso aavo

N’o- 1- Maža* Ankto Altorių, praatal* dm- 
UM* *.pdaral*. aukdntais kra*ztal*,b*

PONE ONA fflILLER, 
(Po vyrui Jankauskiene) 

Pirma Lietiviszka Ataria 
CHICAGOJE.

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

MBS. ONA MLLLER,
184 W 18-thSt., Chicaffo, III.

arti Apveizdoe Dievo bažnycsioe.

Mma turi skandejl-

30 metas isimcgiatas!
Dr. RICHTERO 

visam swietsl žinomas 

ANKER” (Inkarinis) 

PAIN EKPELLER.
beumatlzmo
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir visokia Rhsamatissku 
skaudėjimu.

u 85«. ir 50c. pas visos 
aptiskorius arba

F« At Rkhter & Co. 
215 Pear! Street, 

New York.

krūtim*, sąnariu.nu-

iiH*». nepa- 
: initra pla

navu.iiis paakius, ožkl.-tejim. » kiuriu, bjaurius 
Ir balsius sapnus, sunkuma tojo*.-, jeigu ištrina 
sėkla naktyj** ar prie nuslszlapitiltno. jeigu negali

aeilzma fr gyvybe vuniu kūnai. mrik'. tvirtuma 
ir llnkarauma. sutvirtins nu«ilpneju«ia. nervas:

turi stebuklinga gydaorzla galvi** virsi minėtu 
kent-Jiniu. Ktoktrika dalav vartoja garsiausi dak-

Vienatine Lietuvixzka Aptieka 
< hicaifoje!

— Atkreipiame lietuviv atydsant vie
natinės lietuviszkos aptiskos Chicagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios Alkiai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Ošia galima lietuviaz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariuku rodę dykai; už rodos davimę 
mokesties nereiks lr.u|a.

Teipgi nioje aptiekoje 'gali gauti vi
sokių iietuviszkn Knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru groma
toms ir tt. Teip pat gaji gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir t| viu gali
ma atlikti liėtuviizkoje kalboje. *

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

bažnyczioe Apveizdos Dievo parapijos.

321.1 R. Mo'g< Chicago, III

PLAUKAI
" ^tatata^^tatatatata naujaį Urraitoi 
gydnolc«. panaikins pleiskanas (bluzganas). su
laikys slinkimą, sutvirtins ju szaknis ir vieton 
iszpuOluslu ataugins naujus, dailius, tankins, 
minksztus Ir gluosnius plaukus. Ajisangoe nuo 
praplikimo |r prarilimo. Atsiusk 91.00 o gausi 
tenka musu garsingos giduoles ant hzmeglnimo. 
ANIMATOR. 3306 Auburn Av, Chicago, UL

VISKAS UZ VIKNA DOLERY.

tTtiUKUIf6A3 HtttKSLAS; ivot»rit ftninmint Ik
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Specijaiiškas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan
čiam stiprume? Ar esi Ii uotas nuo

Offiiso valandos; *uo 10 iki 4 ir nns 6 iki 8 vai. po pietų. Nedėliotas, nuo 10 iki 12 ryto tiktai.

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu g
Vyriszku Ligų. f

Prakalba Į jaunus vyrus.
Jeigu kągalima apgailestauti tai tą, 

kurs vaikščioja diena po dienai žino
dami esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad jo apsėjimai 
pasakoja jam gėdingą istorija jo grie- 
kų.

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

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

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgales ir nusilpnėjusias y pa
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma
žiausias dasilytėjimas perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. Jieškok vis
ko ką tik gamta ir amatas padarė ga
limu ir naudokis iš kiekvienos links
mumo progos.

Jei reikalauji pagelbos, mes esame 
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių ligas ir jas gydyti. Mes 
norėtume su Tamista arabiškai pasi
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, tai ra-

Syk. Tavo gremžtos bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rąžei ir k; raSei. 
Rąžyk be baimės, apsakyk visę teisy
bę apie savę, apie savo budę, o mes 
pasakysime kę turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmirkti.

Lijęs pilnai tildytos tuojaus ii m it lies 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbejimasį 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo tavj 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatži 
didinantiesi negalėjimu, kuris yra 
kiapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pustė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norę nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgi mus? 
Ar esi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi dręsą ir protą su savim? Ar juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo? Ar esi toks tvšrtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pas i rodą vyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

nerviško, urinariško ar lytiško silpnu- 
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam g 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar. esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rynčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybė ir veikmė nupuolė žemiau taip- 
snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
lingumas kankina, ar silpnumai ati- i® 
traukia nuo linksmumo ir galingu- n 
mo? Ar turi silpnus inkstus ir sojų- tp 
dinančią pūslę? Ar turi tankų norą 8? 
šlapi n tiesi? Ar pradėjimas ir baigi- 
mas šlapinimosi eina su dideliu sun- S 
kurnu? Jeigu teip, tai ateik peršne- g 
kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali- 
me suteikti tau didelę pagelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme S 
speci jališkai vyriškų ligų ir jeigu pa- 
gelba ir Išgydymas yra galimu, mes ® 
sugražinsime tau sveikatą. ' (į?

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrų ligas.

Mes gydome Jas atsakančiai ir dėl
to mums sekasi išgydyt?. Musų prak
tika ir pbservacija y raidelė ir pa 
mokinanti. Mes turime platų ištyri
nėjimą ir originališkus if.md mus, ku
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų ir ypatiškų vyriškų ligų.

Mes trokštame sueitųjų? susirašyti 
su Vyrais visokio amžiaus, visokio už
siėmimo, kurie yra eiipni, nerviški, 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš
dykumo, persižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų, 
genito-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpnas Ijrtiškas kūno 
dalis, netinkančias apsivedimul.

PirmA Rndfl Dvkfli '■Draugiszkaspasiszn.ekejimas ar susiraszymas nieko 
1111HU. 11.VUU 1/J lluls nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

State Medical Dispensary,
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BŪEEN ui.
■riejimas per 66 E. Vari Buren Street*

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK10

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

jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompsmiju, taipgi siunosiu pi
nigus įritąs dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
emerikonisakoe ir europeiszkos, tikrdl 
pate n luoto* medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
koki kas nori į ligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Williamson.

Dr. M. Kassakovski, 3313 8. Halsted'st.
Telephone Y arde: 709.

Atsissaukusiems per laiszkus ir apra- 
saantieans savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke uždu centu.

Telefonas Yards 769.

Guodotinoms tautiszkoms ir baž
nytinėms Draugystėms iszdirba:- 
Karnaaa, Amerikoaiszkas 
Wellawas, Szarpas, Juos
tas, Kakardas, Zeaklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku 
parėdus.
darbas butą prideraneziai atliktas ir tuom suszelpti sawo tautetę, paweskite ji tikrai 
lietuwaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 w. Division St, Chicago, III.

Guodotiniems Kunigams iszdir' 
ba:- Kapas, Arnotas, Dalmati
kas, Albas, Stulas ir wisus baž
nytinius parėdus. Visokį darbą at
lieka artistiszkai in laika.

Norėdamos guodotinos Dr-tes. 
arba, guodotini Kunigai, kad Jusu

SlltlUUSl SITUK4 **f sviete *r« ara«**st«nt/ **fl«- 
*«. Jttaaraf s*oezi*//**«. pūro**/ w*m*> /op gr* Uo
li***. vzgaral, atidara/. o *«/iv*«s nvra. Sali atrasti 
Mg *>sz**i«J* ar >*r t* mri. Sali tvoti iv ravSut S*/ 
gvrriarg/oa* vii ■•«<»«** Srrt» tu pamoniviioa 26c

'oHOERfr,

MS CO
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AR SLENKAĮPLAUKAI? 

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS U^-ELTU.

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

Klausenli rodos per gromatas adre
suokite teip:

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

9 
2
J

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tamietai Laikrodėlio? 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi; ne* gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lencingeliu.maazineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios Intai pus istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augu- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
cslu aprnazymu anie viską. Adiesas.

Joeeoh Matuti*.
112 Grand st. Brooklyn, N. Y’

Prisiusk 15c.
O gausi 12 gatunku gromatoms popieru.
Adresuok: Geo. Baronas,

1002 8. 2-nd St., . Philadelphia, Pa. 
(81—10)

Jonas Sakalauskas,
Tuluca, 111.

Pirmos Kliasos Salioms.
Užlaiko geriausius gerymus, seniau

sias anelkus, gera alų ir kvepenezius ci
garus. Lietuviai ežia gali rasti geriau
sia užeiga ir prieteliszka priėmimą kiek
viename laike.

(7-H)

RILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

*2.00

DR. A* G- FREEDOM, 
(LIKTUVIS25KA8 DAKTARAS j 

Pasekmingai užgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpe laika. Jo prekes 
labai pigios,
Omu*: *11 8. Sharp St., BALTIMORE, MD

Girdėdamas diena nuo 
dienos Jog yra daug lie
tuviu, kurie jieszkodami 

(tikros daktariszkoe pa
gelbos, tankiai papuola in 
rankas tokiu daktaru,ku
rie visai neiszmano apie D-ras A. L. Graiczonas,

167 W. 18-th SL, Chicago, UL

723 W. 18th Street 
Nuo 8tos iki 12u>s ryto.

Telefonas: Canai 78.
Telefonu galima ies kiekvienos 

aptiekos.

M AR J A DOVVIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

ri jokios naudos. Asz 
( būdamas specijalistu vyriszku ligu.pasi- 

ryžiau praneszti lietuviams, kur galima 
, rastie tikrai teisinga ir atsakanezia dak- 

tariszka pagelba.
Asz gydydamas ir tyrinėdamas vyriu

kas ligassuvirsz per 20 metu, netik kad 
ingijau ataakanezia praktika, bet pasi
seko man iszrasli gyduoles, su kuriom 
tukstan ežius vyru iszgydžiau, sugraži
nau jiems sveikata, tvirtuma ir links
mumą.

Mano ofisas yra i n rengtas suvirsi 20 
metu, turiu naujausio iszradimo instru
mentus darymui egzaminu, elektriazka* 
gydymui maszinas, ir X ray massina.su 
kuria galiu permatyti visa žmogaus kuna 
ir surasti užsiseuejusias ir pasislėpusias 
ligas. Asz gydau elektriką ir gyduolėm. 
Mano gydymas yra naujausias, geriau
sias, teisingiausias ir tikriausias. Kož- 
nam duodu tlesdariszka užtikrinimą, o 
ieigu neiszgydau, sugražinu pinigus. 
Mana prekes yra kožnaaa prieinamos ir 
kožnas gali būt sveiku ir tvirtu vyru. 
Jokia daktaras neeusilygins su manim 

I gydyme vy rinku ligų; nes asz savo gy- 
duoleeirbuda gydymo laikau paslaptyje.

Asz Iszgydau vlsiszkai kraujo užnuo
dysima, usisenejusias paslaptingas ligas 
ir ligas paeinenezias nuo žagi mosi save 
per iszdykuma. Jeigu turi svaigimą ir 
skaudėj ima galvos, skaudejimapo kru
tinę, aanariu, nugaros, kryžiaus, sunku
ma ant krutinės, nepaprasta szirdies 
plakime, užyma ausyse ir galvoje, dra- 
bejima ir vsikszcziojima kraujo, name- 
hnavusius poakius, puczkuczius (spuo
gus) ant veido ar kūno, geltonas plemas 
sr rona* ant jeib kokios dalies kūno,pu
vimą gerkles, užkletejima vidurį u. bjau
rius ir baisius sapnus, sunkuma ant ko
jų, indubusias akis, jeigu trotyji sėkla 
naktyje ar prie nusiszlapinimo, jeigu 
negali miegotiearvalgyti, jeigu esi n uo
lėtai nuvargęs ir peilstantn, baugus, gė
dingas, nusiminęs, greitai užpykstantis, 
jeigu lytisskoedalis yra silpnos teip jog. 
negali atlikti vyro prideryacziu, Jeigu 
esi užkrėstas kokia liga, tai ateik pas ma
ne in mano ofisą, o asz duosiu teisinga ir 
tikra rodą dykai. 8u guodone,

DR. B. M. RO88*
175 8o. Clark St., karte Monros, Chi

cago, III. Ofisas atidaryta* kasdien nuo 
9 iki 4. Panedelio, seredoe, petnyozios 
ir subatos vakarais nuo 7 iki 8 JO, nedė
liotus nuo 10 iki 1.

Deimanto Elektrikos Kryžius
■------------------- - I Jis teipgi vadinama* WoL —■ —- ■ -■

to Krytiumi. Grasias Austrijo- 
i j* priež keletą metų ir tuojau* 
< tapo vartojama* Prusnose. 
| l*rancuzljoje. Skandinavijoje 
i ir kitose Nuropos viežpatyile- 
1 se kaipo vaistas nuo reumatiz

mo ir kitokių ligų.
Deimanto elektrižkas kry

žius gydo: reumatizmo, neu 
rųįgijų. kryžiaus skaudėjimo 
vidurių skaudėjimus, silpnir 
ma, nervižkumo, nemiga hys- 

proto. nunmtrinĮ. užkrėtimą 
kraujo, nežlebčiojims, stoka 
apetito ir vidurių skaudėjimus.

n*TU'n» pajaučia po ke
lių adynų. kartais po kebų die-

nuloti dtena ir nafcti ant Silki
nio žnturello užsikabinės ant 
kaklo teip, kad kryžius karatų 
sulyg duobutės po kvotine atX 
grįžta* mėlynėje pase Į kūną.

SERGANTIEMS
rarekmingisuslai *1 dau visokias pašiepta* 

Ir paritszine* litras, kaip antai Ugne szirdlea, 
plauksiu, inkstu, pilvo. Kalvia skaudėjimus, 
silpna atmintL dvanszka nusilpimą, ivtiszka* 
silpnybes, ssleivuma. sutinimą, reti, blykszle 
pas moteris, kraujavime Ir tt.. nervu Įlaša, po 
aagra. reumatizmą dusinimą, paralvtiu ir tt. 
ItoMzabnu gumba, gydau gtaadynre ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nervhzkas ilgas gydau

I<yt iaskra daliu Mesta
Itvydan per katate Slėnu, kraujo ui- 

nuodyjlmu*. odos Ikras, eemen* besima, Salį- 
da* gerkle J Ir burnoj, nosy j. akys* ir ausyse, 
nelskima vyrUkumo. lycziu nusilpnėjimą fru. 
rydaa kuopasekminfiausial ir fveren- 
tuoju »iine taagydrtne- Cbro-

T** "tuno ■ pačia- llsakUtnfr. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo 
liusnns IszeKzaminavlni*, bromo ir jo Iszfy-

NE* YORK.
Valandos: nuo 9 ryto iki a vai

inmtikejlmo.
v T®!" praktikaIdiriAnrin TLsiIasvnA CVta* na*dn.». v*— ------- ■ -

Prie* užsikabinimu ir po už d- 
kabinimui syki ant dienos reik 

I kryžilt įmerkti Į YasaroMltį setą 
ant poros minutu. Vaiku kryžių* 
reikia merkti į silpnesnį acta.

Prekė ėio kryžiaus *100. Slnn- 
Į tltno kaėrus Suvienytose V aisti j. -- 
ir Kanadoje mes patvs apmokstu. 
Gvarantuojame kad lis kryžius v ra 
geresniu vaistu n* atektritka air- 
za. kurs nuo 19—90 sykiu vra brau-

kvienuoee namuose, na* kiek- 
na tmog ų. sveika ar l%otf 
Prisiysk 91.00 per azpreis *r

DYKAI. 6kryžius gausi ušto-iP.
Tuksiančius padėkavon lu g*u- 

name nuo vpatu Maigvdžlustų 
pagelba Mo kryžiau* £«miau» Į *- 
talpiname viena Iž Šokių padėk*- 

kta etoiur i? k n'" ži u P°* M 121*2<’oUn*. P’n*1 ~ Prishmčiame Jomfr S. 00 ant pen-

ARS8?» aa^nssMsifciS’^^
THĘ MAMOND ELECTRIC CRO8S CO., 

3t> afLVAVKEE AVĖ., Degt n- CHICAGO, ILL

-A. Liepos Jg. 1902. Guodotins Pene!— čia prisiunčiama Ji 
«'■ ūžiame 

BEN EDIKTINKOb. 2824 Houpblbe st.. New Orieana. La

Elektriką yra Gyvybe 
iv ase Elektriko* J sostą tari tiek pajiep-* 
[csd jaje apsijuosęs jauezia elektros 1 
<io>a>* po eisa kuo* Teip b. s indams «- 

' lektriks vato kraują, padaro jy rreitesu u. 
riebesniu ir irydo rhrooiszkas >!<■«. reu
matizme. nervą nusilpnėjimą, s*1™ 
skaudėjimą, nugares irk t Fsrsidurei* 
po Ii 00. Prisinntimas su apraszymu kaip 
naudoti te.

Peoples Suppty Co., 
imCanalpori Avė., CHICAGO, ILL.

Magiszka Maszina
E?,. P»r>“'.vtu sa šita tnačlna abrozu tinrintl m-ira

Su Šita magiJka maJinac* i- 
. ma parodyti visokius *mt>uk 
I gus ir juokingus paveiksiu.: t h' v 
Imniu. miestu, karalių, treinu. r'- 
,—rhi. paukščiu, kirmėlių Ir tt Prie 

e-Tj—r------- aBt »tiklo, Sa Šita malina galima rodyti namie ant sw
maAlmi’le S u BbTOIU Šlovinti negal atsigėrėt ir auidvvyt. Prekė

yA;00* yra vartojama dideliuose teatruose* fcurtinone>
“"’Fo*a;.m**taa duosime lieturiėkoj kalboj pamokinime kaip turi dar.i- 

e-vvuliu ir ri*okltt* abrozėlius Uy. vandens puolimu, upiu. visokiu
rvt^ ~2uJ1zI?22,rault*’ šimrono yra 26 abrozai. Saitas žiūronas yra teip p*'!’1
vl-^' nrels m-a11 **r j'stnoęysuis ar teip kas. viens nuo kito atsiskyrė, kad išrodo kaip g.' • 
TtoM aTkiraui??- ..re.?!?“1*.“*1 K»lite daug pinigu užMdyl. tftrėdarni savo namu“*
MaSi™ » d*1*1“- "«• narna* turės i* Ju patiek*. Norintis parsitrauk J
Masiną ar Žiūroną, pinigas siuskit registruotoje granatoje ar psr Monsy Order aut adnmo:

A. CREICKIUS A CO. >321 A«bwii Ara., CHICAGO, ILL- 
vr s^tU* P’T*toJT KTon,atoje. mes neatsakome, nes tankiai prapuolaAbrozu* malinai ar žiūronui galima gaut kiek kas nori; mažinai po Ko, o žiūronui po 10&

altoreliu.su
massina.su

	1902-10-31-Lietuva-00173
	1902-10-31-Lietuva-00174
	1902-10-31-Lietuva-00175
	1902-10-31-Lietuva-00176

