
JTodėlinis Laikrasztis

1ETEJ VA“
i l.i.ina kas Patnycaia Chicago, IIL

PrenUm* ant matU«
I Am-rikoje............... . .................... K 00
i I l’imari .......................... P 00
—UataT*" .paudina Kolitai. Kongtltud-|«tuva” »pai>d:na-Knl|ta>. Konitltucl-’ . ' 

lai ir kitokiu! drukut lietu wlit- ’ 
kai. lenk-sikai ir angliai- J >

The Lithuanian Weekly j 3 
“telElBV A”;! 

•PublIahaU evary f i May, at OM«*«o,lll J į

• Eze-uta* *11 kind of Job Prin ■ 
’ ting and tranclating in Li 11

• r*>ir*sx*nt •■Lietuvą" reiki* dr*agU 
llr preeumentf prUi j»U- Frlslusdaml pi- 
'nigu* adresuckJ.3 teip: , (

> A. OLSZEWSKIS,
[»24 33rd St.. ChicagG. III.)

Sub-Station No. 60.

įsua»cri»non aa.oo
1AU ootninunlmtioni mušt be addreeeed..

į A. OL8ZEW8KI,
•924 33rd fit, Chicago, III.
' Sub-Station No. 60.

Nr. 45 CHICAGO, ILL., PETNYCZIA. 7 Lapkriezio (November) 1902 m. Metas X
EnTF.KKD AT THE UhICAOo7T*-^^^T^5fFIOE A* -EOOND CLAHH MATTER.

)

p

i

Politiszkos žinios.
—o —

Amerika.
Santaikos sūdąs sutaiky

mui anglekasių su kastynių 
savininkais ant vietos tirinė- 
ja sanlygas, lanko kastynes, 
darbininku gyvenimus, klau- 
t-inėja darbininkus, bet savo 
nutarimądar negreit iszduos, 
kadangi ant prideranezio isz- 
tirimo visko reikia ilgesnio 
laiko.

4 d. lapkriezio didesnėj da
lyj Suvienytų Valstijų atsi
buvo rinkimai tautos repre
zentantų ir visokių įtekmin- 
gesnių urėdninkų. Nė viena 
isz valdžiusių iki sziol Suvie
nytose Valstijose partijų ne 
žino, kas iszeis per dabaiti- 
nius rinkimus:; kiekviena isz 
kapitalistų partijų tikisi per
varyti savo kandidatus ir 
kongrese turėti daugumą sa
vo tarnų. Kas vienog galu
tinai iszpuls, pirm laiko įspė 
ti ne galima. Iki sziol Ame
rikos tauta už savo reprezen
tantus rinko tik kapitalistų 
tarnus, ar tai demokratus, ar 
republikonus; kongrese iki 
sziol ne buvo nė vieno darbi
ninkų reprezentanto, kadan
gi czianykszcziai darbininkai 
dar ne turi tokio supratimo 
kaip darbininkai Prancūzijos 
arba Vokietijos, kur parla
mentuose yra net kelios de- 
szimtys darbininkų reprezen
tantų ir apginėjų. Ameri
kos darbininkai iki sziol di
desnėj dalyj pardavinėjo 
balsus kapitalistiszkoms par
tijoms, per tai iszsidirbo czia 
tokios apverktinos sanlygos, 
kad valdžios ne turi galės 
suvaldyti per daug didelę ga
lę Įgavusius kapitalistus, ku
rie demoralizuoja visą tautą, 
doriszkai puldo ją žemyn. 
Ar teip-bus ir per dabartinius 
rinkimus, tą pamatysime, ka
da isz visų sztetų ateis pilnos 
žinios apie dabar atsibuvu
sius rinkimus.

Dabar rods ne renka prezi
dento, bet renka pusę kon
greso pasiuntinių. Preziden
tu vis bus dar Roosevelt, re
prezentantas ne Amerikos 
tautos, bet republikoniszkos 
partijos. Jeigu vienog dabar 
į kongresą iszrinktų daugiau 
prieszingos partijos pasiunti-' 
nių. tai nė prezidentas Roose- 
^It nė jo ministeriai ne 
galėtii partijos mierių iszpil- 
dyti. ne galėtų partijai tar
nauti, kadangi ęlauguma 
prieszingos partijos kongreso 
pasiuntinių rando pasikėsini
mus stabdytų; per ateinan
čius prezidento rinkimus ir 
prezidentą tąsyk iszrinktų tos 
partijos, kurios sąnarių kon
grese butų daugiau: tas pats 
prezidentas tąsyk neįstengtų 
nė jokių partijos mierių per
varyti, kadangi jo mierius 
-tabdytų prieszingos partijos 
pasiuntiniai kongrese. Gal
būt, kad paskutiniai sztrai- 
kai ir įsikiszimas į juos szte- 
to gubernatoriaus su ūžta- 
rimuLua kastynių savininkus 
ir darbininkams atidarė akis; 
gal jie balsuos už savo parti
jos kandidatus ir gal jiems 
>ziuom kartu pasiseks siųsti 
Į kongresą nors vieną darbi
ninkų reikalų apginėją. Jei
gu visi darbininkai laike rin
kimų suprastų savo naudą ir 
reikalus, jeigu balsuotų už 
savo partijos kandidatus, ne 
kapitalistų tarnų rankose 
sziądien butų valdžia Suvie
nytose Valstijose, kadangi 
pralobėlių czia ne daug;jie ga
li visą krasztą isznaudoti tik 
tol, kol per savo nesupratimą 
jiems tarnauja ir didesnė 
darbininkų dalis. Sziądien 
turinti valdžią partija giria

si, buk ji vien su savo ant 
urėdų pastatytais tarnais su
teikė gerovę Amerikai, pakė
lė ją ekonomiszkai, o kita 
partija, paėmusi valdžią vėl 
viską nupuldytų. Tas yra 
ne tiesa: ne republikonai 
suteikė Amerikai dabartinę 
gerevę, bet prigimti turtai 
kokius gamta nuteikė. Isz- 
naudoti tuos turtus tauta 
mokės teip gerai valdant 
krasztą republikonams, kaip 
ir demokratamsine isznyks ta 
gerovė net tąsyk, jeigu val
džia pereis ir į socialistų ran
kas, kadangi ji paremta ant 
gamtiszkų kraszto turtų; ka; 
da tie turtai iszsisems, tąsyk 
ir republikonai ne įstengs ge
rovę suteikti, kadangi ir jie 
isz nieko ne įstengs ką nors 
sutverti. Ne partijos sutei
kia ekonomiszką gerovę arba 
ją isznaikina. bet tauta,- kuri 
iszuaudoja kraszto prigimtus 
turtus; valdant krasztą kapi- 
talistiszkoms partijoms isz tų 
turtų vienog didžiausią nau
dą traukia ne milijonai žmo
nių atidirbanti gamtos duo
tus turtus,bet mažas skaitlius 
pralobėlių: dirbantiems nuo 
jų stalo nubyra vien trupi
niai.

Amerikos valdžios ne drys- 
ta pradėti kovos su besiprie- 
szinaneziais Amerikos val
džiai salos Mindanao (ant Fi
lipinų salų) valdonais. Ka- 
riumenė buvo parengta ant 
15 d. lapkriezio, bet tas vėl 
likosi ant toliau atidėta. A- 
merika bando užmegsti vėl 
tarybas su Bacalod valdonu; 
tikisi ji prikalbėti pasiduoti. 
Nežinia ką jam gali pasiūly
ti Amerikos randas? Szitas 
valdonas ne kartą iszsitarė, 
kad jis gina vien liuosybę sa
vo kraszto priesz užpuoli
kus. Gal Amerikos rando 
tarnai bandys papirkimais jį 
į savo pusę patraukti? Pama
tysime, kokius vaisius iszduos 
br^sistengimai Amerikos poli
tikierių.

Azija.
Chinuose vėl prasidėjo tą- 

synės terp neužsitikinczių ir 
pavydinczių viena kitai viesz- 
patysczių. Anglija nesisku
bina su isztraukimu savo ka
reivi!} isz miesto Shanghai; 
nesiskubinant tą daryti An
glijai, nesiskubina pasitrauk
ti ir kiti krasztai, net tie,ku
rie davė Chini} randui paža
dėjimą tą padaryti. Nesiren
gia nė maskoliai trauktiesi 
toliau isz Mandžurijos, prie- 
szingai, tarnaujanti masko- 
liszkam randui laikraszcziai 
pradeda iszradinėti visokias 
priežastis, turinčias iszteisinti 
pasilikimą maskolių Maudžu- 
rijoj. Pereitą sanvaitę mas 
koliszki laikraszcziai garsino, 
buk Mandžurijoj atsirado di
deli chiniszkų plėszikų pul
kai, užpuldinėjanti ant mas
kolių padirbto Mandžurijoj 
geležinkelio; su tokiais plėszi- 
kais buk maskoliszki karei
viai turėjo kelis smarkius 
kruvinus susirėmimus. Aisz- 
ku, kad paskalai apie plėszi- 
kus maskoliszko rando leidžia
mi į svietą tyczia, kad isztei
sinti pasilikimą maskolių 
Mandžurijoj. Mat maskoliai 
žadėjo pasitraukti isz Man
džurijos tada, kada czia bus 
tvarka ir jeigu ją Chinai sa
vo pajiegoms įstengs užlaiky
ti. Jeigu todėl pasirodė czia 
skaitlingi, gerai susiorganiza
vę plėszikų pulkai, tai aiszku, 
kad tvarkos nėra. Todėl 
maskoliai gali, ant įvedimo 
tos teip pageidaujamos tvar
kos, laikyti Mandžurijoj savo 
kareivius.

Anglija buvo su Cianais 

padariusi sutarimą prekystes I 
reikaluose; ant Anglijos rei
kalavimo Chinai sutiko pa-' 
naikinti vidurinius muitus 
nuo svetimų tavorų. Priesz 
tą sutarimą vienog pakėlė į 
protestą: Maskolija. Vokieti
ja, Prancūzija, net Japonija. 
Todėl padarytas sutarimas 
likosi Chinų rando neužtvir
tintas, e per tai jis neturi nė 
jokios vertės.

Londono laikraszcziai pra- 
nesza, buk terp Maskolijos 
ir Chinų likosi padarytas su
tarimas, pagal kurį Chinai a- 
tiduoda Maskolijai Tibetą, 
vieną isz mažiausiai pažįsta
mų krasztų Vidurinėj Azijoj. 
Jeigu Chinai paveda Masko
lijai czielą teip didelį krasztą, 
turintį 8 — 10 milijonų gy
ventojų, tai matyt Maskolija 
pažadėjo pagelbą Chiuams 
priesz kitus jų ne draugus; 
dykai juk maskoliams ne pa
dovanotų teip didelio krasz
to. Jeigu' tas teisybė, tai už
ėmimas maskolių Tibeto gal 
labiausiai ne patikti Angli
jai, kadangi Tibetas rubežiuo- 
ja su Angliszkoms Indi joms; 
isz Tibeto maskoliams len
gviau prisigriebti į Indijas 
negu isz kitur.

Rodosi, kad Afganistano 
valdonas teiposgi prilankesnis 
maskoliams negu Anglijai. 
Jis dabar reorganizuoja savo 
kariumenę ant europeiszko 
pavidalo, o ant mokintojų 
paėmė maskoliszkus oficie- 
rmj. Jis pirko ir kara
binus; užsteliavo Europoj 
naujas kanuoles. Matyt jis 
arba rengiasi į karę, arba no
ri būt pasirengusiu, kad ant 
nepasirengusio kas neužklup
tų.

Nesutikimai terp Turkijos 
ir .Anglijos Arabijoj likosi 
užbaigti. Mat anglijonai 
buvo užėmę dalį aplinkinių 
Adeno, kurias Turkija laikė 
už jai priguliuezius krasztus. 
Turkiszkos kariumenės dalis 
atkako į tas aplinkines ir 
privertė anglijonus pasi
traukti. Per tarybas vienog 
Anglijai iiasisekė nuo Turki
jos iszderėti tuos krasztus, 
kuriuos pirma buvo 
angliszki kareiviai.

l>akrantef>, kur ją Muilą ne 
gali pasiekti, kadangi pakran
tėse stovi angliszki kariszki 
laivai su toli eiekianczio.ns 
kanuolėms. Angliezka ka- 
riumenė vienog, bėgdama 
nuo Mullos, nužudė veik vi
sus arklius; į Mullos rankas 
pateko teiposgi 13 revolveri
nių kanuolių ir 50 vežimų su 
amunicija.

Morokko vieszpatystėj, 
Hziaurinėj Afrikoj, pakilo 
myisztai vidurinėse ir pieti
nėse provincijose. Priesz to 
kraszto valdoną pasikėlė loo- 
nas jo brolis, kuris su fanati
kų pagelba stengiasi sultaną 
nuo sosto numesti ir apsigar- 
sinti kraszto valdonu. Priesz 
jį, su 2000 geriausių karei
vių, isztraukė kitas Morokko 
valdono brolis.

užėmę

De
Afrika.

Buvęs buri} vadovas 
Wett iszkeliavo jau isz An
glijos atgal į Afriką. Iszke- 
liaujant jam, Londone susi
rinko daug žmonių ir sveiki
no karsztai iszkeliaujautį bū
rų vadovą. Botha ir Delarey 
dar pasiliko Anglijoj. Kur 
jie keliaus dabar, dar tikrai 
nežinia. Būrų vadovai laik- 
raszcziuose iszreiszkė, jog sa
vo viltyse apsiriko: jie tikėjo
si Europoj surinkti paszelpą 
savo vargstantiems vientau- 
ežiams, bet czia vien paežius 
vadovus sveikino karsztai, 
pinįgų vienog ant vargą ken- 
ezianezių būrų szeimynų su
dėjo labai mažai. Su tais, 
ką surinko būrų vadovai 
Prancūzijoj, Belgijoj, Holan- 
dįjoj ir Vokietijoj ne daug 
varguolių galima suszelpti, o 
vargą kenezianezių būrų szei
mynų yra labai daug.

Garsus Chamberlain ren
giasi pats į Afriką isztirti 
būrų reikalus, bet jis dar ne- 
iszkeliavo. Mat į Angliją 
rengiasi atsilankyti Vokieti
jos ciecorius, o Chamberlain 
turi būti prie priėmimo Vo
kietijos ciecoriaus. Po isz- 
keliavimui namon ciecoriaus 
Vilhelmo, Chamberlain keti
na tuojaus keliauti į Afriką.

Angliszki kareiviai, sumusz- 
ti Pasiutusio Mullos vejami jo 
pajiegų, isztruko isz kilpų ir 
laimingai prisigriebė į jūrių 

tsanvaitę nieko svarbesnio ne 
atsitiko. Czia revoliucijonie- 
riai laikosi dar gana tvirtai 
ir nežinia, katra pusė ant galo 
galės palaikyti valdžią.

Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
Prie Vilniaus cbemiszkai 

’echirszko instituto likosi pareng- 
t vakariniai kuiso suaugusiems 
-niatin’nkam* jiems reikalingų 
mokslų. Kursai padalinti į 
du skyrių: techuiszky ir prekisz- 
*y. Pirmame skyriuje lekc jos 
bus tris kartus ant sanvutės; an
trame du kartu. Lekcijos triuk
as nuo 7} iki 9| vai. vakarais. 
Techoi-zkoj dalyj mokįs: mecha
nikos, f zikor, mechaniszkos tech 
nologijos metelių ir medžio ir 
buchhaltenjos. Prekiszkoj daly j 
mokįs: pažinimo tavorų, chemi
jos ir buchhalterijos. Ant kur
sų bus priimami prekėjų pagelbi 
ninkai ir amatininkai, l>e skirtu
mo užsiėmimo,kilmės ir tikėjimo, 
mokanti sziek tiek maskoliszkai 
raszyti ir pažįstanti paprastas že
mesnes rokundss, pabaigę 16 me 
tų. Už moksly ant metų reiks 
mokėt: po 2 rubl.

Birnardinų sode likosi vieli
nės Sodauninkystės draugystės 
parengta vaisių p iroda ir jomar- 
kas. Įženga ant parodos buvo 
dykai. Vaisių vienog isz Lietuvos 
atgabeno ne daugiausiai.

Atkako jau į Vilnių caro pa
iki rtas naujas gubernatorius, 
grafas Pahlen. Jis piiėmė jau 
Lietuvos urėdmnkus, bet prie 
priėmimo nieko tekio ne pasakė, 
isz ko galima būt manyti, kokios 
politikos prisilaikys Lietuvoj. 
Nora ji* nieko ne pasakė, bet vis 
gi galima manyti,kad kaip priesz 
jį buvę, teip ir Pahlen, stengsis 
maskolinti lietuvius.

Prie Vilniaus I vyriszko* gim
nazijos yra Luošos sekanczio* 
stipendijos besimokinai!
tiems isz privatiszkų už- 
rat-zų: 2 st'pendijos isz užr szo 
Dro Gerberskio, viena isz ūžia 
azo kunįgo Jundzilo, viena grafo 
Walickio, viena gimnazijos mo
kintiniui ir viena besimokinan- 
cziam Vilniaus žemesnėses moky
klose isz užraszo Z nieko; viena 
stipendija besimokinaucziam gim
nazijoj isz užraszo Domeikos, vie- 
ųia Jag elos, viena Szemiott Polo- 
czauskio ir dvi Cziževskio, taigi 
isz Viso 10 st'penaijų. Isz jų ga
li naudot esi giminės užraszytojų, 
o jeigu tokių ne butų, tai vaikai 
Lietuvos bajorų. Apie ūkininkų 
vaikus stipendijų į-teigtojai nesi
rūpino.

Apart to,neturtingiems mokin
tiniams: 1 ir 2 vyribzkos gimna
zijų ir realiszko* mokyklos yra 
10 liuosų v.etų mokintinių inter 
nate. Priimti gali būt mokinti
niai 10— 14 metų,vaikai bajorų: 
Vilniaus, Gaiteno, Minsko ir 
Kauno gubernijų.

Į pardavinycziy Stipulkovskio, 
ant Szvento Jurgio ulyczios, Vil
niuje, per iszlaužtas duris įsi
kraustė vagiliai ir pavogė visokių 
brangių skrandų už 5000 rubl. 
Vagilių iki sziol ne susekė.

Vilniuje, bažnyczioj Szv. Jono 
pa-tatys paminkly vienam isz ge
resnių lenkiszkų dainių, lietuviui 
Ludvikui Kondratavicziui. Pa
minkly dirbs garsus lietuvis 
skulptorius Pins Velionskis. Ant 
paminklo vienog trūksta dar ne 
mažai pinįgų, kuriuos be abejo
nės sudės Kondratavicziaus* gar
bintojai. Isz jo poezijų yra verstos 
ir į lietuviszky kalby. Geriausia 
isz verstų bus turbut Margieris.

Pietine Amerika.
Republikoj Coltimbijoj, 

rodosi, randui to kraszto pa
sisekė ant galo paimti virszų 
ant revoliucijonierių. Vie
nas isz svarbiausių revoliuci
jonierių vadovų, jenerolas 
Uribe - Uribe likosi apstotas 
isz visų pusių didesnių rando 
pajiegų. Bandė jis prasi- 
muszti su savo kareiviais per 
apstojusių eiles, bet nužudė 
vien kelis sz i nitus kareivių,o 
prasimuszti ne pasisekė. 
Turėjo pasiduoti randui. 
Pasiduodamas, jis pažadėjo 
prikalbėti ir kitus revoliuci
jonierių vadovus pasiduoti,- 
kadangi tolesnis besiprieszi- 
n i mas neiszduotų nė jokių 
vaistų,butų ne vaisingu krau
jo praliejimu. Su jenerolu 
Uribe - Uribe pasidavė 1500 
kareivių su gerais ginklais, 
su 30 kanuolių; žinoma, ir vi
sa amunicija, 800000 szuvių, 
Įiatekoį rando rankas. Di
desnių revoliucijonierių pa
jiegų vienoj vietoj jau nie
kur daugiau nėra, liko jų tik 
maži, silpni pulkeliai.

Virszininkas amerikonisz- 
kų jurininkų ant Panamos 
sausžemio siaurumos, kuris 
czia dabojo susineszimus, 
praneszė į VVashingtoną, jog 
aplinkinėse Panamos revolhų, 
cijęnierių nėra, todėl gele
žinkelių trukiai bėgioja jau 
be amerikoniszkų jurininkų 
sargybos. Gal todėl nuo Pa
namos Suvienytų Valstijų 
jurininkai su visu pasitrauks, 
kadangi prasiszalinus isz czia 
revoliucijonieriams, aineriko- 
niszki jurininkai ne turėtų 
ką veikti, pasilikimas jų il
giau padidintų vien Colum- 
bijoj neateiti kė j imą Suvieny
toms Valstijoms, o tas galėtų 
atsiliepti ant darbų prie nu
kalimo kanalo per Panamos 
siaurumą, nupirkto Suvieny
tų Valstija} nuo prancuzisz- 
kos Panamos kanalo kompani
jos.

_ Užtai Venezuelėj valdžia 
prezidento Castro laikosi la
bai silpnai ir labai maža 
yra viltis, kad Castro galėtų 
užsilaikyti ir atsigriebti. Pe
reitą sanvaitę aplinkinėse 
Valencijos Castro turėjo su
sirėmimą su revoliucijonie- 
riais. Muszyje Castro likosi 
sumusztas, bet mpszyje tame 
dalyvavo tik dalis jo pajie
gų ir dalis revoliucijonierių. 
Skaitlius Castro kareivių 
tirpte tirpsta, 4abar jis 
turi vos 3000 karei
vių. Revoliucijonieriai isz 
visų pusių artinasi prie jo 
stovyklų ir stengiasi jį ap
siausti. Jeigu tas pasisektų 
ir jeigu Castro ne įstengtų 
prasimuszti, turėtų pasiduoti, 
o tuom paežiu pasibaigtų ir 
jo valdžia, kuri įgriso jau vi
siems gyventojams.

Republikoj Hayti pereitą

Isz Vitebsko
15 d. spalių atsibuvo czia mies

to rodos sąnarių rinkimai ant lai
ko 1902 — 1906 m. Porę mėne
sių atgal,ui nerangumę ir ne pil
dymu savo'pareigų, likosi augsz 
tesnių valdžių atstatytas nuo vie
tos miesto galva Valkovicz. Per 
dabartinius rinkimus ant miesto 
galvos urėdo buvo perstatyti du 
kandidatai: atstatytasis valdžių 
Valkovicz ir Ciechanoviecki. Iss-

Isz Minsko.
Visuose didesniuose Lietuvos 

miestuose maskolius prigavėjas 
daug žmonių prigavo; prigavys- 
tęs jo tik Minske iszėjo į'aiksztę. 
Prigavėjas tas yra tai buvęs už
veizėto jas dvarų grafo Szuvalovo 
Lenkijoj, maskolius Solovjev,

linktHB tapo dideliu -kuris ui visokits prigavystes Įi
ma Valkov cz. Nežinia lik st 
vddiioe jį uitvirtįs.

Isz Grodno (Garteno).
Į czianyksztį Pranciszkonų 

kl osztorių, kur fod;n» katalikisz- 
kus kunįgus nusidėjusius priesz 
raudy, atgabeno du kunįgu: kun. 
Klepackį i-z Vilui jus. mokintojy 
tikėjimo pradinėje Vilniaus mo 
kyklo-e už dalinimy lenkiszkų e- 
lementorių mokyklų vaikams, ir 
kun. Z-iy isz miestelio Glultoko- 
je,už platinimy lenkystės. Kunį-

kinį 
su lova 
nugabeno ant geležinkelio staci
jos ir atvežė į Grodny.

Klepackį 
maskoliszki 

iszveiė

vienmarbE- 
iandarai 

isz namų,

Isz Raczkų. Suvalkų 
f u b.

Sūnūs czianykBžcz'ogyventojaus 
H. nuotnarininkas, įgavęs proto 
sumaiszymy, iszbėgo isz namų ir 
szoko į upę Rospudy. Tėv te, tei
sybė, szoko į upę gelbėti sūnų, 
bet matydamas, kad neįstengs t y 
padaryti, iszlipo ant kranto ir 
pradėjo ezijkti pagelbos. Ant 
szauksmo to atbėgo senas žydas, 
Maudei Pupkin ; szoko | vandenį, 
priplaukė prie skęstanezio nuo- 
marininaoir stengėsi iszgelbėti. 
Tas nesidavė ir teip besitysatot, 
nuomarininkas ir jo gelbėtojas 
pi igėrė.

Žuvininkystės Draugystes 
Lietuvoj.

L etuvoj yra daug ežerų, bet 
žuvys juose ne saugojamos, pra
dėjo nykti, o prie tokio ukiavimo 
kaip iki sziol, jos ne tik Lietuvos 
ežeruose, bet ir upėse gali su vi
su 'sznykti- Ant užbėgimo 
už akių tokiam isznykimui žu- 
vių Lietuvos vandenyse, pradėjo 
turtingesni dvarponiai rūpintieji 
apie pakėlimy žuvininkystės, reng
ti dvaruose žuvių auginyczias. 
Pradėjo tvertiesi specialiszkos 
ždvininkystės draugystės. Pn- 
miau-iai tokia draugystė, per ru- 
pestingumy Dro Stanevicziaus, 
susitvėrė Vilniuje; draugystė pa
rengė mieste ir jo aplinkinėse at 
stkanezias geresnių veislių žuvių 
auginyczias, kur norinti, gali už 
ne brangiy prekę gauti užvaisin-

visokių brangesnių žuvių, tin
kamų auginimui, ikrus ir jaunas 
žuvytes.

Dabar tokia jau draugystė susi
tvėrė Rieiiooj, Vitebsko gub. Ji 
apima pavieczius: Rieiicos, Lu- 
cino, Dmaburgo, Dri*os ir Sebe- 
žo. Draugystė turi už mierį: 
isztirli priežastis, dėl kurių nyks
ta žuvys ir vėžiai vandenyse szitų 
pavieczių; iszdirbti projektus 
naujų tiesų,reikalingų apsaugoji
mui žuvių ir vėžių; saugoti žuvis 
nuo isznaikinimo ir rengti pradus 
ir žuvių auginyczias minėtuose 
gubernijos paviecziuose.

Kad tokios draugystės gali ne 
mažai naudos atgabenti, apie tai 
nieks ne gal abejoti. Draugystės 
tokios tveriasi vienog ne grynai 
lietuvių apgyventose Lietuves 
dalyse. Tikroj Lietuvoj, taigi 
kiasztuose vien lietuvių apgyven
tuose, kaip antai Kauno guberni
joj,žuvys ir vėžiai teiposgi nyksta 
ir rzia reikia juos saugoti nuo vi- 
siszko išnaikinimo. Apie tai 
vienog czia nieks nesirūpina. Vi
soj Kauno gubernijoj nėra nė vie
nos,turinezios už mierį pakėlimy 
žuvininkystės draugystės. Argi 
todėl Lietuvos dvarponiai ir ūki
ninkai lietuviai mažiau turi su
pratimo už dvarponius 
baltgudžių apgyventų Lie
tuvos dalių ir ar baltgudžiai butų 
protingesni už lietuvius? Mes 
tam tikėti ne norime. Nerangu
mas lietuvių, turbut, paeina nė 
nuo didesnio ar mažesnio protin
gumo, bet turbut nuo to, kad 
nėra kam paraginti tikros Lietu
vos žmonių prie gero.

bet

kosi luo vietos praszalintas, bet 
atstatant, nuo jo užmhszo atimti 
iszduoip jam, kaipo dvarų admi 
nidratoriui, plianipotenc'jp. Isz 
to Solovjev mokėjo pasinaudoti. 
Jis prisidirbo vekselių ant Szu- 
valovo vardo ir daug jų paleido 
Kaune ir Vilniuje. Ant galo 
atviko į Min*kę. Vekselius tuos 
norėjo apkeikti ant pinį?ų Mins
ko dalyj Sziaurinio banko, 
bankas į rankas Solovjevui pinį- 
gų duoti ne norėjo, žadėjo pinį- 
gus i-zsiųsli ant Szuvalovo vardo, 
bet tas prigavėjai ne patiko. Jis 
todėl užsimanė vekselius parduoti 
žydiszkiems bankams ir terp jų 
rado ibztikro pakaktinai lengvati
kių. Surinkę* nuo jų 50000 rub
lių, Solovjev isz Minsko prasisza- 
iino. Tik jam prasiezalinus pa
sirodė, kad vekseliai ne tikri. Vil
niaus, Kauno ir Minsko bankie- 
riams jis įbruko tuaių netikrų 
vėkselių net ui 300000 rublių. 
Suėmė jį rods Maskvoj, bet jo 
prigauti žmonės vargiai bo atgaus 
kiek jam duotų pinįgų, kadangi 
pas jį rado jų mažai. Maskvoj 
jis teiposgi daug maskolių spėjo 
prigauti.

Isz Prūsų Lietuvos.
Lietuviszka Tilžė* Giedorių 

Dr-tė, 19 d. Spalių, Klaipėdoj 
parengė lietuvi.-zky szventę. Nu
sisekė ji gana gerai; žmonių su
sirinko gana daug.

Tilžės sūdąs nustidyjo ūkininko 
dukterį. Ony Jozutikę isz Angs- 
tvilkių, kuri savo užgimusį kūdi
kį užsmaugė, ant vienų metų ir 
vieno mėne io kalėjimo.

Tilžės miestas, ant plianto į 
Tauragę rengiasi pastatyti nuo
latinį geležinį tilty per Nemuny, 
kadangi dabartini* nuimamasis 
labai ne parankus: pavassryj, su
silpnėjus ledams,Hunku į Tilžę isz 
kitos Nemuno pusės pris'griebti. 
Važinėjimas per geležinkelio tilty 
teiposgi ne parankus.
/ Pereity sanvaitę ui javus mo

kėjo Tilžėj: už 100 kyliogramų 
kvieczių 14-«-15.30Mk., rugių 
12—13.55Mk., miežių 12.00— 
13 50Mk., avižų 11.40—13.20 
Mk., baltųjų žirnių 20Mk., bul
vių (ropuezių) 4.50Mk. Szieno 
4.20Mk., sziaudų 4 20Mk.

Klaipėdoj mokėjo: už szėpelį 
kvitezių 6.15—5.50Mk., 
4.75—5 OOMk., miežių 
4.50Mk., avižų 3.00—3.2aMk., 
baltųjų žirnių 9.00—9.50Mk.,rai 
nųjų žirnių 8.50—9.00Mk., bul
vių (ropuezių) 2.00—2.20Mk. Už 
100 svarų szieno 2 00—2 30Mk., 
sziaudų 1.60—1.80Mk. Už sva- 
ry svies’o 1.10—1 20Mk. 
kapy kiaulinių 3.30Mk.

Prūsų Lietuvoj ne spėjo nukas
ti bulvių priesz szalnas, 
todėl vėliau sodytos suszalo ant 
lauko. Žeminiai javai iki 
spalinio dar ne visur buvo 
ti.

Netoli Priekulės, kaime 
oekliuose, naktyj užsidegė

rugių
4.25—

Ui

pusei 
atsė-

Der- 
namai 

ūkininko Petio Peteraicz’o. Ug
nis isznaikino namus, tvartus ir 
kluonus. Ugnyje pražuvo ir 
Peteraiczio motina. Ję rods isz 
degauczių namų iszneszė, bet ji 
paskui į juos turėjo sugrįžti, ka
dangi niekur jos rasti ne gal. Su
degė netik visi naminiai padarai, 
bet ir galvijai.

Karaliaucziuje žvejai, iszplau- 
kę iszimli isz upės pritaisytus 
tinklus, likosi vėtros užklupti. 
Dvi valtys likosi vėjo apverstos, 
du žvejai prigėrė.

Gumbinėj sudegė Brengso gari
nis malūnas, vienas isz didžiausių 
Prūsų Lietuvoj. Blėdį ugnies 
padaryty skaito ant kelių szimtų 
tukstanczių markių.

Insrutyj nusiszovė oficieras 
Mutreich. Jis už kokį ten nusi- 
dėjimy buvo paszauktas priesz o- 
ficierų sudę.

Kaime Sayndene likosi suaresz- 
tuota 22 metų nevedusi lietuvai
tė Szirvaicziukė. Ję apskundžia, 
buk ji savo užgimusį kūdikį už
smaugė.

Szventainiuose nusiszovė paės
to virszininkas Sperber, kadan- 

i gi mat atkako czia inspektorius 
i

ne vit-ktu huvo gerai ir teisin- 
vedarua.

daryti paczto reviziją, o Sperbe- 
rio 
gai

Isz Peterburgo.
28 d. rugsėjo 1902 m., Peter- ' ■ 

burgo L:etuvių Sus: e'pian oji 
Draugystė kėlė liet u viazk y vaka- 
ry; buvo persti tyta drama “Mei
lę suardyt,— tai nuodėme pagim- 
dyt”, paraszyty M. Sz. Chona 
p. Z tukos p> dainavo kelely dai
nų. Reikia pripažinti, kad tas 
pate choras p. Z*ukos pemai 
daug geriau podainuodavo; ty ga
lima aiszkiuti tik tuom, kad p. 
Ziuka daug priėmė aut savęs dar
bo; loszė dramoje, vedė chory.o • 
ant galo nė vieno, nė kito dar
bo neatliko gerui. Turime vie
nog padėkavoti p. Žiūkai už jo 
nory darbuotis, bet, rodosi, ge
riau imti mažiau daibo, o geriau 
jį atlikti, negu daug apsiėmus, 
atlikti visky blogai. Dramoje ge
riausiai atliko savo rolę; p- 
lė K. Suveizdžiutė — rolėje 
Dauksznekienės; kitų gi, o ypacz 
vyrų, negalima nė vieno pagirti, 
nors ir peikti ne galima, nes visi, 
apart p. Vinklerio ir p. Zaukoe, 
loszė pirmy karty (seniejie akto 
toriai - amatonai ne loszė ant* 
to vakoro, kadangi jie laikė savę 
už įžeistus per atmetimy visuo
tinojo Dr tėe surinkimo užmany
mo įvikdyti artistų amatorių 
būrelį).

Žmonių susirinko apie 950 y- 
patų, bilietai visi buvo iszparduo- 
ti.

Loszimas d*r butų praėjęs, bet 
pati drama niekam neverta: au
torius norėjo peistatyti lietuvių 
gyvenimy.o perstatė ne liutuviue 
bet kokius nuožmius indijonus 
arba Australijos silieczius.

Pirmame akte Antonija, pati 
Garnio, pasipiauna, nes myli jau 
nikaitį E simonty, o savo vyro 
neapkenczia. Antrame akte(ant 
programo ne pasakyta, kiek laiko 
pereina terp I ir II akto),jau vi- 
«iszkai sveika supa savo vaiky 
lopszyje ;ateina jos vyras, kuriam 
ji paveda daboti vaiky, o pati už
eina pas daktary. Jai iszėjus, į- 
bėga pusbernis ir iszveda su ko
kiu ten reikalu Marcijony; tuom 
turpu per langy įlipa Es:montų 
Jonas (numylėtinis Antonijoe), 
iszsitraukia peilį ir nuduria vaiky 
lopszyje, pameta ant aslos peilį 
ir iszlipa per langy. Sugrįžęs 
Maicijonas, pamalę* nužudyty 
kūdikį, pakelia riksmy, ant ku
rio subėga kaiminkos; prie jų 
Marcijonas nori pasikarti irz gai- 
letczio. Įeina Eisimontų Jonas 
ir apkaltina Marcij< ny, jog jis 
užmuszė vaiky; toliaus ateina 
girti Bofnikai (to tai Lietuvoje 
galima rasti 1) kurie Marcjony 
suaresztuoja. Trecziame akte 
kareiviai atveda Marcijony jau 
apkalty pas tardininKy. >Ant ga
lo ateina Antonija visiszkai su- 
miszus, ir czia pat mirszta (antry 
karty); tada tik Eisimontų Jonas 
prisipažį*ta,kad jis užmuszė vaiky. 
Marcijonas pavadina jį žmogžu
džiu,bet tas nors prisipažino, kuo 
ne susibara su Maicijona.

Tokių paveikslų, man rodosi, 
terp lietuvių nėia (tuibut nėia 
nė terp indijonų. Rd. ) Per visus 
aktus vis plaunasi, badosi, kaip 
ant muszio lauko.

Jeigu panaazias dramas Drau
gystė statys ant »cenos, tai vaka
rai gal nupulti, kaip pernai bu
vo nupuolę vakarai Peterburgo 
Lietuvių ir Žemaiczių Labdarin
gosios draugystės. Sekantis va
karas Suszelpiamosios Draugystės 
bus. ant Kalėdų. ,

26 d. rugsėjo 1902 m.. Peter
burgo Lietuvių ir Žemaiczių 
Labdariszkoji draugystė szventė 
10 metinį jubilėjų nuo įsikūrimo. 
Daug lietuvių susirinko ty -dieny 
ant 11 vai. ryto į bažnycziy Szv. 
Stanislovo, kur buvo atlaikytos 
miazios ir lietuviszkas pamokslas, 
kurį pasakė kun. Prapolianis. 
Paskui buvo visuotinas susirinki
mas, ant kurio buvo perskaityti 
telegramai su pasveikinimais: 
nuo Rygos Lietuvos draugystės ir 
nuo atskirų ypatų.

Vakaras Labdariszkosios drau
gystės bus 12 d. ateinanezio mė
nesio; bus perstatytas teatras, 
duota bus “Abejotina ypata ir 
antra veikmė“Pabaigtuvių”.

Ivan Ivanovicz.



Isz Amerikos
Mitchelio szvente.

Wilke8Barre, Pa. Visuose 
szito distrikto anglekaeių apgy
ventuose miestuose 29 d. spalių 
apvaikt>zcziojo dien? ant garbės 
virszininko anglekasių organiza
cijos Miltchel io. Dėl to ap 
vaikszcziojimo darbai kastynėse 
peši liovė. Parodoj aut Mitcbellio 
garbės, dalyvavo auvirszum 10000 
kalnaktsų. Buvo paskui pa
rengtos kalbos, kurio-e kalbėto
jai gyrė anglekasių vadovę. At
sakydamas ant tų iszgyrimų,M t- 
chell aiszkino, kad ne jis priver
tė ka?tynių savininkus pasiduoti 
ant darbin nkų reikalavimų, bet 
darbininkai, kadangi be jų sumi- 
numo ir pritarimo nė joks vado
vas neįstengs pats nieko gero nu
veikti.

Naujas popiežiaus delegatas.
W ashington, D. C. Pasi

traukus isz ežia Martineliui, iki 
sziol prie Amerikos rando ne bu
vo popiežiaus delegato. Dibar 
liko-i jau oficialiszkai Amerikos- 
randui praneszta, ktd ant vietos 
Martinelio popiežius už savo de
legatę į Wa-hingtonę paskyrė 
dabartinį delegatę Kanadoj, vys- 
kup? Falconio.

Numire turbut nuo nuodu.
Marion, Ind. Į trumpę laikę 

7 senus kareiviu?, gyvenanezius 
czianykszcziuose kareivių namuo
se, rado negyvus lovoj. Visi 
tie kareiviai vakare buvo netoli
mame saliune ir gėrė gėiymuB., 
Matyt gėrymuoie kas nesveiko 
turėjo būt primaiszyti.

Gaisrai.
Montreal, Cžnada. Sudegė 

ežia medžių dirbtuvės Simpaon & 
Peel. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 150000 dol.

Painesville, Oh. Sudegė ežia 
krautuvės dirbtuvių Rohinion 
Basket Co., o jose sudegė 2 mili
jonai padirbtų gurbų.

Minneapous, Minn. Sudegė 
ežia krautuvės Minneapolis Paper 
Co. Prie gesinimo, lipant ant 
deganezios triobos ugnagcs'anis 
sulužo kopėczios ir 6 ugnagesiai 
nupuolė ant žemės ir sunkiai ap- 
sikulė.

Elkhom, Wis.
ežia išdegė faima Wickings >no. 
Degėsiuose rado
kūnus fnnnos siv n ako, jo bro
lio ir sesers. Mena, kad farn ę 
uždegė plėszikai aut uždengimo 
stvo darbo; jie iazskerdė 
M’ickingsono szeimynę, o paskui 
namus uždegė, kad užmuaztų kū
nai sudegtų.

Netoli nuo

Neteisingi ureduinkai.
New York. Koutrolųris 

Grant peieita sanvaitę darė revi- 
zij? czianykszcziuose prieglaudos 
namuose Howard Colored Asy- 
lium ir susekė, kad visi namų u 
rėdninkai nuo senui gyveno ka»z- 
tais prieglaudos namų ir žinoma 
gyveno geriau negu priglausti. 
An*" savo naminių reikalų jie ėmė 
isz pardav nyczių sau reikalingus 
produktus, net drabu
žius ant namų rokundos ir už 
juos mokėjo ne isz savo algų. U 
rėdninkų giminės ėmė net algas, 
gydėsi ui * prieglaudos namų 
pinigus.

Budistu misija.
poiNT Lima, M d Yra 

buddiri szka misija patinimui 
buddistiszko tikėjimo Amerikoj. 
Pereit? eanv.iitę nuo Kubos atka
ko 11 vaikų po 10 metų, kuruos 
gabena už mokintinius į minėt? 
mieij?, kad susipažintų su buddis 
tiszku tikėjimu.

ežia

suanglėjusius

Užtroszko nuo duju.
Niagara Falls, N. Y. Tuųe 

lyj ant 24 ui., nuo susirinkusių 
oloj nuodingų dujų užtroszko 
trys darbinmkai, o kelviitas, be- 
aileisdamas į oi?, likosi dujų į ap 
svaigintas, nupuolė nuo le'dimo 
si prietaisos ir užsimušė ant 
vielos.

Didžtureziai apskunsti ui vagys-
Ne ilgai raudojo.

Otlmvva, Ia. 30 spalių likosi 
ežia suriszta jaunavedžių pora: 
jaunavedės k? tik pirm poros va 
landų palaidojo savo pirmut ne 
paczię, q jaunamartę k? ttk sūdąs 
parskyrė su j< s pirmutiniu vyru. 
Abudu mat ne ilgai raudojo: vy
ras po pasimirusiai pirmutinei 
paežiai, o antra pati po savo pir
mutiniam vyrui. Abudu į por? 
valandų įsimylėjo ir apsivedė. 
Klausymas tik, ar ilgai džiaugsis 
me le?

New York. Turtingas ežia- 
nyksztis fabrikantas Louis Rich 
mano ir jo pati, likosi Watertow- 
ne, N. Y. suaresztuoti už vagys
tę: apskundžia juos už pavogim? 
deimantinio antkaklio vertės 
25000 dol. ir 427 dol. gatayų pi 
nigy-

St. Jobns, Newfoundland.
Praueuziszkoj valdyboj Miųue- 

lon, mieste Si Piere (piie Ksni- 
dos pakranezių; pereitos nedėlios 
dien? siautė baisus gaisras, kuris 
isznaikino gražiausi? miesto da 
lį. Sudegė gubernatoriaus rū
mas, rotuszė, rando biurai, kati 
likiszka katedros bažnyczia, pres- 
biterijonų bažnyczia, mokyklos ir 
kitos gražiausios triobos. Nuo ko 
užgimė gaisras, nežinia.

Egiptiszkas akiu uždegimas.
New York. Terp mokintinių 

cznnykszczių vieszų mokyklų 
pasibaisėtinai siauczia egipt'szkis 
akių uždegimas: New Yorke yra 
14000 serganezių akių uždegimu 
mokintinių.

Nauji aukso laukai.
Boi-e, Idaho. Black llornet 

distrikte, kaip garsina laikraez- 
ežiai, rado naujus aukso laukus, 
į kuriuos traukia žmonės isz visų 
aplinkinių, norėdami sau užimti 
kuo geriausius tų laukų plotus.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Fordo, N. D. Netoli stacijos 

Watta susimuszė psaažierims trū
kis su j^vuriniu. Prie to du tru 
kių tarnai likosi užmuszti, o vie 
nas sunkiai sužeistas.

NeW Ouleans, La. Netoli nuo 
cz>a, ant Missiaaippi Valley gele 
žiu kelio, įbėgę? į stovinczi? ant 
szėnių Įęąrvių bandę, iszszoko isz 
rėlių pasižierinis trūkis. Maszi- 
□ istas ir vienas slapta važiuojan
tis pasažieris likosi užmui-zt',pecz- 
kurys sužeistas mirtinai.

Cincinnati, Oh. Netoli Ex- 
poit, ant C.neinant*, Hamilton & 
Indiano|>olis geležinkelio susimu
šė pasažienn s trūkis su tavori- 
niu. Prie to vieno trūkio vedė
jas ir du nežinomos pravardės vy- 
riszkiai likosi užmuszti, o daug 
trūkio tai nų ir pasažierių tapo 
sunkiau ir lengviau suže'stų.

Baltimore, Md. Netoli stici 
jos Kaleivorlb ant geležinkelio 
trukią expliodavo gaiūii? katilas. 
Expliozijos trys trūkio tarnai li- 
kjsi ant vietos užmuszti.

Elgin, III. Netoli nuo oria ge
ležinkelio trūkis užbėgo ant sker
sa szėnių važiuojanezio vežimo. 
Prie to keturi vežime buvę vyiiaz- 
kiai likesi užmuszti.

Isz darbo lauko.

Babiliouiszkos senoviszkoe lieka
nos.

Philadelphia, Pa. Profeso 
rius Hilprecht pi-dovanojo Phila- 
delphios universiteto muzejui vi 
sokias babilioniszkaa liekanas,ko
kias minėtas pr< feaorius gavo nuo 
Turkijos sultano. Dabar Phila- 
delphios muzejus turės daugiau 
visokių senoviszkų babilioniszkų 
liekanų negu koks nors kitas ant 
viso svieto.

Ko Ameriką) yra daugiausiai*?
Suvienytose Valstijose Sziau- 

rinės Amerikos ant 500 gyvinto
ji] yra: dvi b-įžnyczios, try? dak
tarai, keturi saliunai ir 5 advo
katai.

Prezidento 
santaikos 

nesutikimų

PittsBURG, Pa. Uzianyksz 
ežioms dirbtuvėms trūksta ang 
1 ų. o nėra pakaktinai vagonų ant 
jų privežimo: czianykazczios 
dirbtuvės reikalauja kasdien? 
1200 vagonų anglių, o ateina ežia 
vos po 200 vagonų. Atseis todėl 
daugetį dirbtuvių uždaryti.

Montreal, Kanada. Garlai
vių kompanijos sutiko ant, su- 
sztraikavusių porto darbininkų 
reikalavimų: pripažino jiems po 
30c. už valand? dieno? darbo ir 
35c. už nakties. Todėl ‘■žirnikai 
pas.baigė ir darbininkai sugrįžo 
prie darbo.

Elwood, Ind. Czianyksz 
ežiose American T iii Co. dirbtu
vėse, kurios gana ilgai stovėjo, 
pagarsino, kad darbininkai grįž 
tų prie darbo. Nuo pinedėlio 
prasidėjo darbai visose diibtuvių 
dalyse ir 2000 darbininkų gavo 
ežia darbę.

1 Shenectady, N. Y. Pasibai 
gė sztraikas taruaujanezių ant 
Hudson Valley elektr szko gele
žinkelio laimėjimu tarnaujanezių. 
Kompanija pripažino larnaujan- 
czii] umj? ir algas, kokių jie rei
kalavo.

Springfield, Mass. Pakė
lė sztraik? 130 darbininkų czia- 
njksrczioa Provision Co. Daibi 
įlinkai reikalauja trumpe>n<o dar 
bo laiko ir didesnių ant 20% ai 
K4-

,Springfield, III. 500 dar
bininkų czianykszcz'ų varstotų 
\Vabah geleži nke'io pakėlė 
sztiaikę, kad padėti varstotų ka
uburiams iszkovoti užmuke?nį po 
30 c. už darbo valand?.

•| Scranton, Pa. Santaikos 
sūdąs sutaikymui anyletęasių su 
kastynių savininkai? nutarė pakė 
lim? algų anglekasių, jeigu tas 
turės būt pripažintu, skaityti nuo 
1 d. lapkriczio.

Chicago, III. Vežėjai Illi
nois Steel Co. reikalauja unijų už
mokėsimi. Jeigu 
nebus i-zpildytu, 
sztraik uoli.

<Į Ch CAGO, 1LL. 
ežiai maszinbtai alaus leidinyczių 
reikalauja 8 vai. darbo dienos, ki
taip žada sztraikuoti.

Portland, Ore. 
Grain Haudlers Union 
sztraik?. Jie re’kaltuja 
uitno jų unijos.

•Į Stai.nton, III. 
eina ežia gerai: geras darbinin
kas į dvi aanvaili gali uždirbti po 
25—35 dol.

kartus suszuko ura. Rods byvo 
keli, kurie ne gražiai pasielgė, 
bet ir tiems galima dovanoti, ka
dangi buvo szventė, o podraug 
ir didelė paroda, tai ne vienas at 
rado prog? per daug pasiliksmm- 
t.

M hanojuj piim? ksrt? bu pra
kalboms teip gerai pasisekė: po- 
r? metų atgal, kada ant Gorma- 
no salės buvo parengtos prakal
bos apie tuos paežius daibininku 
reikalus, tai vos pradėjus kalbėti, 
kalbėtojus iszvijome todėl, kad 
jie pradėjo kalbėti apie socialia. 
m?, iszradinėjo jo naud? darbi
ninkams. Dabar matyt jiu dide
lė atmaina ir pas mus. Taigi ir 
mes padarėme jau žingsnį prysza 
kin. Jeigu toliau tankiau reng
sime tokius susirinkimus su pra
kalboms, tai ir pis mus ir protas 
ir musų dvasia iazsilobulįs, kaip 
tai pirma atsitiko VVaterburyj ar 
ba Besti ne.

Už parengim? prakalbų garbė 
priguli p.p. Strimaicztui ir Kun
drotui, kurie ne tingėjo Jp^sidar- 
buoti ant lab} visų mabanoyie- 
czių. GirbS ir mums visiems, 
kad ir mes sykį pasirodėme žmo
nėms, paremdami mums visiems 
naudingus užmanymus.

Buvęs ant prakalbų.

mažai sveczių užkviesta, pakilo 
užmanymas sudėti nors maž? au- 

besimokinanezios 
ko

sve

k? ant mu»ų 
jaunuomenės; tuojaus tapo 
lėktuota terp susir nkusių 
ežių.

Auk? sudėjo szios y pa tos:
Jonas Žemautauska? 25c.
Juozas Avieta 25
Ponia Priseviczienė 25

” Daniseviczienė 25
Kun. Dilioms 50
Ant. Rudaicziutė 10
Ant Deltuva 25
Juozas Daniseviczia $1.00
Mot. Liskeviczia 10
St. Senkus 23
Pran. Jeizinskas 25
K. J. Senkus 10
A. Prapuolenis 10
J<<n. Prisevicziji 25
Kaz. Stoczkus - ' 26
Dom. Czesnaviezia 20
Jonas Taręila 25
Urszulė Verbickienė 5
Vin. Zuhrickas 10
Viktorija Žemantausriutė 2
Jurgis Kažemėkaa $1.00
Kat. Avielienė 25

Treežias kalbėjo S. Malinaus
kas. Jis perkrat nėjo kapitaiia- 
tiszk? ir eociali?tiszk? eurėdym? 
draugijos. Peikė visokį surėdy 
mę, bet ne pasakė, kaip darbi
ninkai gali iszsisukti isz kapita 
listų jungo.

Užbaigė prakalbas advokatas 
Jankauskas. Jis gyrė socialistisz- 
kę surėdymę ir socialistiszkos 
partijos programę.

Po prakalbų, Petronė Karalie
nė dekliamavo eile.-. Dekliamacija 
susirinkusiems,matyt, patiko, ka
dangi jie delnų plojimais dėkavo
jo dekliamatorei.

Klausytojas.

000 tonų. Prancuz joj 31613000 
tonų; ant viso gi žemės pavįr 
šiauš apie 700 milijonų t0Dų 
Ant kiekvieno gyventojo i«pUo 
la todėl: Anglijoj 5J tonui, su. 
vienytose Valstijose Sziaurinės 
Amerikos j tonos, Belgijoj 3| 
tonos Vokietijoj 2 tonos, o prau. 
euzijoj tik 4} tonus ant kiekv)t-no 
gyventojaus.

reikalavimas 
jie nutarė

Czianykiz-

Smariai 
pakėlė 

pripaži

Darbai

Žmogžudyste.
Wynne, Ark. Ant farmos 

netoli nuo,ežia gyvenanezio neg
ro Tamosziaus Gibson likosi už 
musztos trys jo dukterys: 17, 12 
ir 10 metų. Vyriausioji duktė 
likosi užmuezėjų sužagta. Kas 
yra užmuszėjai, ar jie yra negrai, 
ar ballveidžiai, nežinia. Jeigu 
juos sugaus, be abejonės jie ne- 
iszsisuks nuo lynezavimo. Kada 
tapo papildyta žmogžudystė, už- 
musztų mergaiezių tėvo ne buvo 
namieje.

Szalcziai.
El Paso, Tex. Pereitos nedė

lios dien? netikėtai ai ėjo ežia szal- 
ta vilnis; kalnuose Naujo Meksi 
ko pusėtinai pasnigo, sniegas 1-ti 
kosi ant kalnų viiszunių. Nuo 
szalczio daug tukrtaanczių besi- 
gananezių ant lauko avių szgai- 
szo.

Sniegas.
Buffalo, N. Y. 29 d. spalių 

BufFaloj snigojier vis? dien?; o- 
ras atszalo, termometras nupuo
lė iki 34° Fahrenheito, taigi ne
toli laipsnio užšalimo van. 
dees

Cheboygan, Mich. 29 d. spa
lių šitose aplinkinėse, teiposgi 
visoje sziaurinėj dalyj sztetų Mi- 
chigan ir New York, smarkiai 
snigo. Sniegas vienug ant Jryto- 
jaus sutirpo.

•j Scranton, Pa. 
Roosevelto iszrinkttb 
sūdąs, ant iszrszimo 
terp anglekasių ir kastynių savi
ninkų, važinėja po kastynių ap- 
skiicziusir ant vietos tirinėja 
prietikius, klausinėja liudininkus, 
vaikszczioja po kastynes ir dar
bininkų gyvenimus. Mena, kad 
ant isztirimo visko reiks ilgesnio 
laiko; nusprendimo santaikos su 
do ne galima laukti pirmiau kaip 
po dviejų mėnesių.

T Hazleton, Pa. 7 anglių 
"kastynėse Coxe Bros Co. ir Mar 
kle & Co. anglekasiai toliau 
sztraikuoja ant padavadyjimo 
vietinės ir centraliszkos organiza- 
ciji s virszininsų, kadangi kom
panijos reikalauja, kad sztraikavę 
daibiniukai atsiszauktų pavieniai, 
praszydami darbo ir stato darbi
ninkams visokius reikalavimus, 
kurių jie priimti ne gali. Dar
bininkai Pardee & Co. kastynių 
teipusgi nesutiko ant paetatylų 
kompanijos reikalavimų ir teipos 
gi paliovė darbę.

1 Montreal, Konada.
dokų darbininkų pakėlė sztraikę 
ant iszkcvojimo didesnių algų. 
Iki sziol darbininkai gaudavo po 
20c. už darbo valand?, vi? tiek ar 
dirbo dien?, ar naktims; dabar 
jie rdikalauja po 30c. už dienos 
darbę ir po 35c. už nakties darb? 
aut valandos. Dėl sztraiko dokų 
darbininkų visi darbai porte pasi
liovė, nėra nė kam iszkrauti atė
jusių į port? laivų, nė 
turinczių iszplaukti.

Pittbbvrg, Pa. 
susitvėrusi kompanija
Queen, aplinkinėse Brendy Band, 
pirko 25000 akrų anglin;ų laukų, 
ant kurių parengė kelias naujas 
kastynes. Tcae kastynėse pradė
jo jau dirbti su 1000 darbininkų; 
neužilgio atidarys daugiau kasty
nių. Tie angliniai laukai yra 
vakarinėj Pennsylvanijoj. Kapi
talas kompanijos yra 5 
doliarių.

1 Chicago, III. 
sztraik as darbininkų
iszdirbimų dirbtuvių Morgan A 
VVrighl. Nesutinkanczias puses 
sutaikė santaikos sūdąs, .kuris 
veik visus darbininkų reihalavi 
mus pripažino už teisingus. Dirb
tuvių savininkai turi iki 4 d. lap
kriczio priimti atgal visus prasza 
liūtas pirma darbininkus.

18Z
Lietuviszk-u dirvų.
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Naujas Amerikos kariszkas k 
laivas.

Amerikos randas davė Japoni
jos dirbtuvėms padirbti kelis nau
jus kariszkus laivus; turbut A 
merikoj ėeanezios dirbtuvės ne 
atsako 
Japonija
užsteliuot?
juom atliko pasekmingas banda- 
vonės. Vardis n rujų laivo yra 
“Pomblon”; Amerika jį jau at
siėmė.

rando reikalavimams.
padirbo jau vien? 

laiv? ir su

Nelaime kaatynese.
Springfield, III. Colfas an

glių kautynėse du italijonai dar
bininkai likosi nurinkusios žemės 
užberti. Vien? isz jų atkasė ne 
gyvę, kitę gi mirtinai sužeis-

Kinkimai
Washington, ’D. C. Pereit? 

utarninko dien? 42 sztetuose at
sibuvo rinkimai: 22 sztetuose 
buvo gubernatorių, kongresais 
nų ir kitokių augaztesnių urėd- 
ninkų rinkimai, 10 gi tzletų rin
ko žemesnius urėdninkus, 9 kon
greso pasiuntinius.

Ant 400000 dol. prigavo randą.
New York. Susekė ežia pri- 

gavystes su stempelinėms mar
kėms. Prigavėjai valė panaikin
tas markes h- jas kaipo geras lipi
no prie visokių dokumentų. Per 
tai, kiek iki sziol susekė, randas 
turi nuotrotų ant 400000 dol.; 
.sztikro nuot rotos [gal pasirodyt 
dar didesnės.

Iron Mountain aplinkinėse, 
Walpole kastynėse, prie ardymo 
uolų, expliozijos 6 darbininkai 
likosi sunkiai sužeisti,... Mat ex- 
pliozija atsitiko per greitai, kada 
darbininkai,užtaisę explioduojan- 
czias medegas.ne spėjo pas trauk
ti.

New Straitonvillb, Oh. An
glių kastynėse Lošt Run pereitos 
nedėlios dien? dujų ekspliozijos 
keturios ypatos likosi užmusztos. 
K&dangi oloj t? dien? ne dirbo, 
tai matyt, jog užmusztos ypatos į 
jas nušilę du apžiūrėti. Isz už- 
m jsztų ypatų tik vienas buvo kal
nakasys, o kiti užmuszti yra 
paszaliniai.

Dės M o įneš, Ia. Newton kas
tynėse,besileidžiant darbininkams 
į oi?, nuo 50 augszczio nupuolė 
leidimotį prietajsa su darbinin
kais. Isz jų keturi apsiknlė 
mirtinai, vienai gi apkultas nors 
sunkiai, bet ne mirtinai.

prikrauti

Neseniai 
Guffy &

milijonai

Pasibaigė 
guminių

Isz Mahanoy City, Pa.
Mut-ų miesto lietuvių suprati

mas isz palengvo kyla, nors visgi 
mes dar toli atsilikę nuo lietuvių 
kitų miestų. Dabar jau ir pas 
mus atsiranda daugiau pritariau 
ežių geriems užmanymams; 
laiku bus gal dar geriau.

29-d. spalių buvo ežia pareng
tos, aut bažnytinės salės, prakal
bos. Isz Plymoutho pribuvo Pet
ras Mikolainis; czianykszcziai 
lietuviai priėmė jį su paguodone: 
bėnas patiko ant stacijos ir nuly
dėjo tiesiog į salę, kur buvo tai
kytes prakalbos apie darbininkų 
s cial'ttų part jos reikalus,ir apie 
paskutinius anglekasių sztraikus.

Susirinkim? atidarė vietinės 
kalnakasių unijos prezidentas A. 
Miaikeviczia ir pruszė susirin
kusių užsilaikyti tyliai laike pra
kalbų.

Pirmas kalbėtojas,p.I. Balais,isz- 
reiszkė mierius susirinkimo, aisz- 
kino, jog socializmo nėra reikalo 
bijoti, reikia daugiau protauti, o 
tęsyk pats t? suprasime, suprasi- 
me, jog ir musų Iszganytojas bu
vo socialistu, todėl mes privalo
me eit> jo nurodytais takais.

Antras kalbėjo p. Mikolainis. 
Jis kalbėjo apie darbininkų padė- 
jimę, mokino, kaip mes turime 
elgtis dienoje balsavimo. Tik to
kiu, girdi, budu mes laimėsime 
ateitėj sztraikus, jeigu laike rin
kimų duosime balsus patys sau, 
taigi jeigu balsuosime už socialis
tų kandidatus,kuriuos juk turime 
ant tikieto. Kalbėtojas ragino 
risztiesi į politiszkus khubus, pa
sirūpinti ukėsystės popieras; ra
gino skaityti knįgas ir prilankius 
darbininkams laikraszczius, nes 
per skaitym? gerų rasztų 
mes ant tiek apszviesime protę, 
kad galėsime atskirti blog? nuo 
gero.

Ant prakalbų susirinko pusėti
nas žmonių būrelis. Kalba, ma- 
tyt,susirinkusiems patiko, kadan 
gi-pasibaigus kalbai, delnų plo 
jima s dėkavojo kalbėtojui ir tris <

su

Isz Clevelando, 0h.
Nr. 85 “Saules” patilpo tikras 

iszgyrimas czianykszczio prabasz 
cziaus lietuviszkos parapijos,kun. 
Jankausko. Isz tikro jis ant pa 
gyrimo užsipelno tiek, k? senas 
czigono arklys,kurio be iszgyrimo 
czigonas niekaip kiUrn įbrukti.ne 
galėtų.

Kunįgas visaip niekino parapi
jos iszr nkt? komitetę. Komite
tas, supratę?,ko kunįgas trokszta, 
ne galėdamas kęsti išniekinimų, 
ateis i kė; kunįgas tuoj vienas sau 
iszrinko savo komitetę ir karierių 
tik, ž noma, ant monyjimo akių: 
iazrinko tokius komiteto sąnarius 
ir kap erių, apie kuriuo? tikėjo, 
kad parapijos kasos ne dabos,kaip 
reikia. Kadangi Clevelaiędo pa- 
rapijonai gerai pažįsta kunįgo ka- 
sierių, tai jie pradėjo ne duoti pi
nigų; per tai nė kunįgas, nė ka
sterite ne turėjo progos pasirody
ti su savo teisingais darb ii? ir su 
teisingu sumudojimu parapijos 
pinįgų. Dažmojusi apie užgimu
sius nesutikimus musų parapijoj 
ir jų priežastis, augsztei-nėji dva- 
siszka valdžia atstatė kunįgo isz 
rinkt? kasier ų. paskyrė v enę isz 
geresnių Clevehndo kunįgų už 
liet uvisikoa&parapi jos kasierių;
jam pavedė prižiūrėti ir kitus mu- 
»ų jiarapijos reikalus. Matyt ir 
augszteanėji valdžia ne turi dide 
lio užritiktjimo ant iszginamo 
“Saules” kunįgo, jeigu paskyrė 
savo kontrolerį. Ir pirma kssie 
tiumi czianykszczios lietuviszkos 
parapijos buvo vyskupo sekreto
rių?; matyt czianykszlis vyskupas 
priguli prie teisingesnių Ameri
koj, jeigu jis ne atiluoda parapi 
jonų ant malonės nežinanCfio 
kaip elgliesi su parapijonais ku
nįgo.

Stovis pi ra pi jos blogas, skolos 
yra 10000 doliarių, o pinįgų nė
ra ; žmonės ne nori nieko duoti, 
kad nėra parapijos komiteto, 
kunįgas Jankauskas komiteto ne 
nori, sako,kad nereikalinga.?, nes 
jis pats esęs ir kunįgu ir parapi
jos prezidentu, jam žmonės tun 
tikėt, bet ne sako kodėl,ne pa
sako kodėl jis turi būt geresn u 
už parapijos isztikimus vyrus.

Bažnytėlėj suolai supuvę, pada 
bos nėra; žmonės ne nori' nieko 
aukaut, kadangi jų aukos neina 
ant to, ant ko jte nori. Bsžny- 
czio? sienos krypsta, bet apie pa- 
taisym? nieks nesirūpina ir tai tiz 
dėl užsispyrimo kunįgo. Kunigas 
eina rinkdamas aukas po namus, 
bet su rinkimu eina sunkiai, ka
dangi turi aplenkti neužsitikin
elius jam; reikia eiti tik pas isz- 
t.kimus tarnus, o skaitlius tokių 
nesididina, bet tirpte tirpeta. Isz 
Clevelando daugelis lietuvių 
kraustosi kitur, darbo jieszkoda- 
mi, todėl skaitlius užlaikanczių 
bsžnyczi? mažinėsi; juo toliau, 
juo sunkiau bus j? užlaikyti.

Parapijonas.

Labu $6 01
Ten pst tapo nutarta surinktus 

pinįgut nušiurti j ‘Tėv. Myl. 
Dr tės” kasę, kadangi minėta 
draugystė turi į teigusi fond? 
szelpimui beeimokinanezios jau
nuomenės.

Apart to dar, vienas isz 8ve
ržiu. gerbiamas vertelga Juozas 
Dani-eviczia,užmanė parengti Jam 
tikras su piabzkinimu skrynutes 
ir prikabinti užeinamose vietose, 
kur žmonės prie progos įmes po 
kėlėt? centų, duokim sau ant he- 
tuviszkų kankintinių arba abelnai 
ant lietuviszkų tautiszkų reikalų. 
Vien? tok<? skrynutę užmanytojas 
leidžia savo biznio vietoje paka
buti. Tokių skrynuezių pas sve- 
limtaucziue galima daugjužtėmy- 
ti, liet pas musų brolius lietuvius 
gal bus tai pirmutini? užmany- 
mas.

Isz TolucaJII.
23 d. spalių czianykszti? Lietu- 

viszkf s Kliubas turėjo susirinki
mu ant apkalbėjimo reikalų bal
savimo ant naujų urėdninkų. Nu
tarta bilsnoti už kandidatui Dar- 
bo Partijos. Kliub s paskuti 
niuo-e laikuose" labiau susidrutino 
ir su juom rukuojasi czianyksz- 
ežios polithzkos partijos.

23 d. spalių vien? czianyksztį 
hetuv|. Antanę Jurkų, pasiekė 
nelaimė. Pagriebė jį karas ir su
trynė rank?, kuri? daktarai turėjo 
su visu nuplauti. Nelaimingas, 
netekęs rankos vaikinas, turi 30 
metų; turi |>aczię. Turi jis tikr? 
tavo broliį Amerikoj, tik nežinia, 
kur j:8 gyvena.

| Republikoj Meksike, ties j0 
sostspile užkilo juodas debesis 
isz kurio puolė pelenai. Men&J 
kad aplinkinėsesenovės indijonį.^ 
kų laikų Meksikososup;lė-,niie?. 
to Palenąues, atsidarė vultanas 
ir isz jo olos kyla daugybė pelenų. 
Gyventojus miesto Meksiko apė. 
mė baimė, jie b jori, kad czu ne 
atsitiktų tas pats, kas atsiliko ant 
Martiniųues. Indij<>nai g/veiun- 
ti aplinkinėse San Christob.l |88 
Caaaa pasakoja, jog Guadeluupe 
kalnuose nuo vienos kalves kyla 
liepsna ir durnai.

I. J.

'. Jonas Tareila

Isz Lawrence? Mass. 
i 5 d. apatių czianyksztė Szvėhto 
L iurino Dr-tiL nutarė ’ rinkti au 
kas ant t-ztraikuojanezių kalnaka 
šių naudosiant kolektorių iszrin- 
ftc: Jonę Bausz? ir Jon? Rudok?. 
Kolektoriai eurinko $4, 61c.

25 d. spalių minėta draugystė 
paieųgė balių ant sztraik ierių 
naudos.. Pelno buvo $10, ku
riuos tai pinįgus paskyrė ant nau
dos sztraikavueių anglekasių; to
kiu budu isz viso pasidarė $14 61. 
Pinįgus 28 d. spalių iszriuntėme 
ant vardo p. W. B. VVilsono, į In- 
dianopolis, Ind.

Mes, sanariai Sz. Liurino Drau 
gystfs. prote-tuojame priesz ko- 
respondencij? patvpusi? nr. 43 
“Lietuvos”, kuroj pasakyta, buk 
mes 12 d. spalių turėjome susirin
kim? ir visi buvome iszsidulinę. 
Mes gerai žinome, kas raazė mi
nėt? korespondencij?. Jis ne bu 
vo ant 
dangi 
gystę, 
aansi į 
priguli
ant musų susirinkimo ne buvo 
leistas, todėl i-z piktumo mus ap
juodino (nėr?, nieko bjauresnio, 
kaip isz piktumo raszyti į laik
raszczius neteis'ngas, ant nieko ne 
paremtas korespondencijas. Rd.) 
Ant musų susirinkimu svaiginan- 
criifgėrymų ne buvo per daug. 
Minėtas korespondentas raszo, jog 
Sz. Liurino Dr-tė turi 84 sąna
rius, isz tikro ji turi 103 sąnarius. 
Neprigulėdamas prie Dr-tės, pa 
b i raszo už jos sanarį. Toks dar
bas ne gal būt gražiu vadintas.

Warde visų sąnarių, 
Sekretorius, K. Paszakarnis.

Pereitos sarrvailės ‘•Vienybėj”, 
korespondencijoj apie auk> s m 
rinktas Lietuyiszkų muzikantų 
buvo paminėta, buk “Lietuvoj” 
patalpintame turcsze apleistos 
aukos dv ėjų aukautojų. “Lietu
vai” at-ių-time airaaze aukauto
jų nė vieno isz paminėtų ypatų 
terp aukautojų nėra, todėl “Lie- 
va” pataisyti to ne gali; t? gali 
daryti lik atsiuntę raunu ant pa 
gaiš nimo aukautojų surasz?, ku
rį mes pasilaikome. Redakcijos 
ne gali pataisymų aukautojų pa 
ežios daryti; t? privalo daryti 
tie, kurie, darydami surasi?, pa^ 
darė klaidę. Mums atsiųstame 
suraszc nė auko? Kudirkos, nė 
aukos muzikantų nėra.

J Anglijoj, mieste Cambridge 
buvę būrų komendantai: Kruit- 
zinger, Fuuche ir Joubert Likė 
kalbas apie paskutinę kaię pietį, 
nėj Afrikoj. Kalbos, ’szrodan- 
czios tikroj szv esoj karės vedimo 
budę, ne patiko susirinkusiems 
anglijon ms. Jie szoko su isz. 
tiestoms kumszczioms ir butų 
kalbėtojus sumuszę, bet jiem^ pa- 
sit-ekė peršokti per kiemo mur? 
ir pabėgti nuo įdukusių angbjunų. 
Mat kaip anglijonai te Bybės .ne 
kenezia, jeigu jiems į akis ji du
ria.

Mieitas

U Užgesęs vulkanas Santa Ma
ria, Guatemalėj, vidurinėj Ame
rikoj, vėl atsidarė, meti ugnį ir 
kaisztus pelenus. Požeme gir
dėt smarki baladonė.
Qursaltenango, kuris^ balandžio 
mėnesyj likosi žemės drebėjimų 
iszgiiautas, o dabar isz dalies vėl 
atstatytas, tapo užklotas stora ei
le iezmestų vulkano pelenų. Gy
ventojai miestų ir kaimų apleido 
savo namus ir bėga į vietas Duo 
vulkamszkų iszsiveržimų ir žemės 
drebėjimų apsaugotas.

Isz visur,
masziuas

raštu-, 
suraezyli

mūrų susirinkimo, La 
nepriguli į mu?ų drau- 

melagingai persistatė ui 
Sz. Lauryno Drtės; jis 
į Lietuvos Sūnų Dr-tę;

Prancuz'jos randas uždraudė 
kunįgams Bretanijoa vieszoae 
mokykloje mokinti brėtonų vai 
kus tikėjimo bretoniszkoj kalboj. 
Mat ir Prancūzija, kuri toleranci
joj kitaip kalbinczių stovėjo Eu
ropoj ant augszcziauaio virbalo, 
pradeda sekti Vokietijos ir Mas
kolijos paveikei?. Szios d'enos 
Prancūzijos politikieriai užmirsz- 
ta, kad tz'mtas metų atgal pran 
euzai už la evę žmonių ir jų tie 
8*8 krauj? liejo, o sziędien Pran
cūzijos m misteriai pats mindžioja 
t?, už k? jų tėvai kariavo. Ku
nigai aiezkina, kad bretonų vai
kai nesupranta prancuziszkai, to
dėl juos reikia mokinti prigimtoj, 
suprantamoj kalboj jkunįgai sako, 
kad time ne paklausys rando pri
sakymo. Isztikro tame, mums 
rod< S', Bretanijoi kunįgams, o ne 
prsncuziszkiems min's'eriamspri 
tars kiekvienas doras žmogus.

i

J Maskul ezkas randas, visiems 
turintiems laižomas 
prisakė visokius 
raižomus ant masz nų,
dviejuose exemplioriuo«e ir y,en? 
jų exempliorių laikyti du metu, 
kad žandarai galėtų kontroliuoti, 
k> s ant raižomų maszinų buvo 
raszyta. Baisiai mat caro val
džios bijosi raszto, todėfir išda
vinėje vis kva'lesnius p»davadyji- 
mus. Tokių kvailų padavadyji- 
mų, ant laimės, apart Maskolijos, 
niekur daugiau nėra;nėra nė Chi- 
nuošė.

| Paryžiaus (Prancūzijos s« Pa
pilės) teatrų muzikantai nutarė 
aztraikuoti. Jie reikalauja atski
ro užmokesnio už prabas, už k? 
dabar n eko ne gauna. Sztraike 
dalyvauja 1200 muzikantų. Te
atrų direktoriai jieezko muzikan
tų neprigulinezių prie organiza
cijos, bet nežinia, ar suras tiek, 
kiek reikia. Dibir teatrai laike 
perstatymų turi apsieiti be muzi
kos. Sztraikai apėmė veik v bus 
Paryžiaus teatrus.

Isz Waterbury, Conu.
Nors yra žmonių, kurie ar tai 

nesuprasdami, arba teip sau ty- 
ezia,tankiai niekina laikraszczius, 
sakydami, kad laikraszcziai nieko 
gero ne padaro. Bet neteip y- 
ra: musų teisybę terp žmon ų 
platinanczių laikraszczių vi- 
šoki naudingi užmanymai randa 
veik viri terp lietuvių nemaž? pri 
tari m?.

Sitai pas mus 26 spalinio 
m. nedėlios vakare, pas p. 
mantausk?, ant jo dukters 
donos kriksztynų, kur buvo ne

1902 
Že- 
Al-

Isz Brooklyno, N. Y.
Buvo ežia parengtos prakalbos 

(kada ir kas parengė? Rd.). Kal
bėtojai buvo: neprigulmingss kun. 
Dilionis, K. Balcziuna^-S. Ma- 
liauckas ir p. Jankauskas. Kada 
Dilion s pradėjo kalbėti, koksai 
Karaleviczius, žinomas jau isz ne 
ramaus užsilaikymo, pakėlė liaru- 
mę, bet paszauktas poliesiai ne
mokanti 
rinkimų, 
issvedė 
lionis kalbėjo apie medegiszk? ir 
protiszk? pasikėlim? lietuvių. Pas
kui nupeikė Brooklyno lietuvius, 
kad ne moka prideraneziai užsi
laikyti. Peikti vienog ne buvo ui 
k?, kadangi nusikalto tik vie
nas.

Antras kalbėjo K. Balcziunas. 
Jis pagyrė Brooklyno lietuvius, 
kad pastatė dvi bsinyczias, tik 
nelaimė, kad jos ufrsszytos ne 
ant lietuvių vardo, tik padovano 
toe svelimtaueziui vyskupui. Toks 
vienog parapijonų supratimas yra 
ne viename Brooklyne,bet beveik 
visur Amerikoj.

žmoniškai ant susi-
užsilaikyti sveczi?
isz salės. Di-

| Prancūzijoj dar vis sztrai- 
kuoja anglektsiai ir darbininkai 
medvilnės verpinyczių. Rsndas 
stengiasi priversti kastynių savi 
□inkus paverti nesutikimus san 
taikos sudui, bet randui pritaria 
vos keli kastynių savininkai. 
Darbininkų delegatai nutarė, jei
gu per santaikos sud? negalima 
bus susitaikyti, perduoti nesutiki 
mus parlamentui, kur darbinin-r 
kai turi savo reprezentantus, ko 
Amerikoj iki sziol darbininkai 
ne turi, kadangi daugumas dar
bininkų Amerikoj, per nesuprato 
m?,iki sziol pardavinėjo savo bal 
sus darbininkų prieszams, kapita 
lietų kandidatams.

I Pagal surinktas Anglijo? pre
kystes buto' staliatiszkas žinias, 
daugiausiai alaus iszdirba Vokieti
ja; antr? viet? ažiroa Anglija, o 
trėcz’ę Suvienytos Valstijos 
Sziaurinės Amerikos. Daugiau
siai gi alaus iszgeria Belgijoj: 
ežia iszpuola ant kiekvieno gy
ventojai po 219. litrų (litras be- 
▼* ik lygus kvorl ai), Anglijoj 144 
litrų, Vokietijoj 125, Danijoj 
106, Szveicarijoj 76, Suvienytose 
Valstijose Sziaurinės Amerikos 
60, Szvedijoj 50, Austrijoj 46, 
Prancūzijoj 28, Norvegijoj 23, 
Maskolijoj 4,1, Italijoj tik 0,6 li
tro.

I! Pereituose metuose ant viso 
svieto iszkasė anglių: Suvienyto 
se Valstijose Sziaurinės Ameri
kos 260929000 tonų,Anglijoj 219- 
047000 tonų, Vokietijoj 108417-

| Maskoliazkas iždo mimsleris 
važinėjo Mandžurijoj tyrinėdamas 
ten, kaip kokio] nors Maskolijos 
gubernijoj, ekonomiškas sanly- 
gas, nors pažadėjo Mandiunj? 
sugražinti Chinų randui. Sugrį
žęs į Peterburg? minitteris pra- 
szalino tuojaus net 200 ministeri
jos urėdninkų už visokius apsi
leidimus. Mat neėsant nanueje 
ministeriui, urėdninHi užsimanė 
atsilsėti, ne norėjo nieko dirbti.

| Ant Kaukazo , mieste Temir 
Chan Szunųmoteriszkoj gimnazi
joj pakėlė mokestį už muksi? nuo 
40 ant 60 rublių ant metų. T? 
padarė todėl, kad į gimnazij? 
pastoja daug neturtingų tėvų 
dukterų, kad tokioms apsun
kinti įstojimę į gimnazij?. Mas- 
kolijoj su 'neturtingais elgiasi 
teip, kaip Amerikoj su negrais ir 
kitokiais purvuotais gaivalais.

I Daugely] vietų Finlandijoj. 
ypacz gi Uleaborgo gubernijoj 
sziųmetin's užderėsimas laukuo
se buvo labai menkas, todėl dau
geliui varguolių atseis tiesiog ba- 
d? kęsti. Mat neužtenka masko
lių persekiojimo, atlankė gyven- 
tajus dar badas. Finlandijos se
natas paskyrė 360000 markių ant 
visokių vieszų darbų, kad. nors 
tokiu budu suteikti varguoliams 
uždarbį.

|| Berlyno lenkai atlaikė susi
rinki m?, ant kurio nutarė orga
nizuoti ežia lenkiszk? katalikiszk? 
parapij?, kurioje vien lenkiszkoj 
kalb< j butų atliekamos visokios



100

JU.
JO \

Su- ..■*?
»ės

Mi

mo

tikėjimiškos ceiemonijos,žinoma, 
išėmus tų, kuriose katslikiszkoj 
bižuyczioj vartojama l'otyniszka 
kalba. Ant susirinkimo buvo 
teiposgi daug lenkiszkų kunįgų, 
pritarianezių užmanymui.

pliomus ir juos už pinigus parda
vinėjo geidiiantiems bajorystės. 
Koksai Mueller pardžvė tokių 
netikrų dipliomų ui 100000 dol.
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’ Vokiet joj neiszpasakytaj 
pasikėlė mėsos prekės: Berlyne 
svaras jautienos kasztuoja 44 c., 
o randas visgi ne įleidžia isz 
-vetur ga'vijų į Vokieti j;. Ber
lyne miesto urėdninkams reikia 
pakelti algas, kadangi isz dabar
tinių jie iszmisti negal. 
darbininkus nėra nė k; knlbėti: 
jie dabar neįstengia kasdien; 
nusipirkti mėsos.

I Ant pussalio Kamczatkos, 
rytinėj Siberijoj, siauezia pasi
baisėtinai visokios epidemijos. 
Nors pussalis tas apgyventas ne 
tirštai, vienog nuo epidemijų 
pasimirė 10000 žmonių, o tūluose 
kaimuose iszmirė visi jų gyvento
jai.
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Ant salos Sic’lijos, Pietinėj 
Italijoj, pereit; sanvaitę užgimė 
tvanai, kurie daug blėdies pridir
bo,; kitur vienog tie tvanai laimę 
atgabeno. A pi nkinėse Casti- 
oflione vanduo paplovė kalno 
szon; ir atidengė iškast; oi;,ku
rioje rado nuo senovės Rymo lai
kų daug auksinių pinįgų. Vertę 
to ^karbo apskaito ant 60000 ly- 
r4- v

Ii Meksikonas Cuevas Meksike 
užtiko medį iszduodantį tokias 
jau vslaknas kaip medvdnė arba 
tisai. Jis siuntinėja norintiems 
t; medį auginti jo sėklas dykai ir 
sako, kad auginimas tų medžių 
atleis farmeriams pigiau, negu 
auginimas medvilnės.

|| Garsus amerikonas, milijo
nierius Vanderbilt, likosi Pary
žiaus sūdo nuspręstas ant dviejų 
dienų kalėjimo ir ant 10 frankų 
bausmės už per greit; važinėjim; 
Paryžiaus ulyczioms ant automo- 
biliaus „

|| Ant Šitos Porto Rico, naujos 
Suvienytų Valstijų valdybos, isz 
palengvo iszsidvrba amerikonisz- 
kos sh n lygos. Laike paskutinių 
rinkimų urėdninhų daugelyj vie
tų buvo susimuszimai: mieste L> 
renzo 5 policistai likosi užmusz- 
ti, o daug rinkėjų tapo su- 
sužeistų. Tas pats buvo ir ki
tose vietose, bet kiek isz viso 
žmonių likosi užmusztų ir sužeis
tų, dar nežinia.

B Tapachtcla apskrityj, Meksi
ke,per paskutinį iszsiveržim; vul
kano Santo Maria visos pievos 
likosi karsztais pelenais užnesz- 
tos, kurie teip isznaikino žolę,kad 
galvijai ne teko paszaro ir stimpa 
nuo bado.
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| Prancūzija, Anglija ir 
kietija sutarė nesutikimus su 
| on>j', užgimusius dėl uždraudi
mo Japon joj szitų kraštų paval
diniams samdyti ant ilgesnio lai
ko žen ę. pavesti ant nusprendi 
mo terptauiiszkam santaik< s sū
do llaagoj. P rkti žeme kaipo 
savastį Japonijoj svetimtauczi-ims 
nuo seniai uždrausta, let samdyti 
j; jie galėjo iki šiol.

[| Likosi nutiestas ant juiių 
dugno telegrafas isz Anglijos į 
Australij; ir isz Australijos į Ka- 
nad;. 31 d. spalių siuntinėjo jau 
telegramus isz L ndono ant Fid- 
ji salų, Australijoj.

Ja
li Sztraikai kalnakasių Pran

cūzijoj artinasi prie galo. Ant 
tarybų terp anglių kastynių ir 
daibininkų delegatų nutirė klau
symu dirbinmkų algų pavesti ant 

.iszri.-zimo santaikos sudui.

pasimirė; 2 metų vaikas likosi 
ant vietos užimnztas; Kordą ko 
moteris teiposgi sunkiai sužeista; 
j; nugabeno į presbiterijonų Ii- 
gonbutį. Likosi s auresztuotos 
dvi nužiūrėtos ypatos: ‘52 m. 
Smith. kuris pirma pas Kordakus 
gyveno ir buvo įnimylėjęs į jų 17 
m. dukterį, bet likosi atmestas, ir 
drauge su juom gyvenantis Ko- 
bilinski.

— Aut Larrabee ulvczios.ita- 
lijonas Hodurno, patikę* italijo- 
nę Conle, ant aurios turėjo pik- 
tum; už tai, kad tojė kokioje ten 

►provoje liudyjo ant Hodurno ne 
naudos, pradėjo j; kolioti, o pas
kui iszsitraukė revolverį ir szovė 
į moterszkę. Kulka iszmuszė a- 
kį ir iszlindo per kairi;jį szona. 
Sunkiai sužeist; moteriszkę nu
gabeno į ligonbutį. Szovėjui pa
sisekė pabėgt1, bet kad jį policija 
gerai pažįsta, tai gal pasiseks kur 
patikti ir suaresztuoti.

— Pereitos nedėlios vakar;,ap- 
liekoj Dro Graiczuuo, atsibuvo 
susirinkimas “Auszro.i” Dr-tės, 
turinczios už vienaitinj mierį 
szelpti lietuviszk; besimokinan t 
czi; jaunuomenę. Ant to susirin
kimo prisiraszė vienas naujas są
narys. Tai ne daug. Tikėjome, 
kad draugystė su teip prakilniais 
mitriais kaip “Auszra” ras didės 
nį pritarim; terp lietuvių. Iki 
sziol ji tokio pritarimo ne turi, 
kaip priderėtų, nežinia kodėl.

— Pereitos subatos dien; neto
li Chicagos susimuszė du geležin
kelio trukiai. Prie to viena ypa- 
ta likosi užmuszta, o kelinti likosi 
sužeistos.

— Ant Armitage avė., ties na
mais nr. 1010, elektriszkaa karas 
pervažiavo 2 metų Jaegero vai k; 
ir užmuszė ant vietos.

?ms 
nas 
U?, 
syti 
en; 
?tu, 
Oti, 
uvo 
ral- 
da- 
yji- 
yj«- 
jos, 
Jhi-

|| Repubhkoj Guatėmalėj trau
kiasi dar vis vulkano Sjnta Maria 
išsiveržimai. Kavos pliantaci- 
jos prie pakranezių užneštos 
pieska ir vulkaniszkais pelenais 
ant 7 pėdų storai ir žinoma, liko
si su v su iszmikytos. Tolinus 
nuo kranto pbantac jas isz 
degino istsiliejusi lava, liepsna ir 
karšti g irai.

|| Ant prigulinezios Anglijai 
salos Birhados, vidurinėj Ameri
koj, siauezia smarkiai rauplės: 
per vien; sanvaite apsirgo 1200 
žmonių. Nereikia užmiiszti, k*<d 
sala ta ne didelė ir gyventojų tū
li ne daug.

sustatytas, todėl t; turėjome pa
silaikyti.

P. Rap. L. Tokiais privatus 
kais bobų reikalais laikraszcsiai 
užs'iminėti negali. ' Suvaldyti bo
bas tai jų vyrų yra pareiga, o duk
terie- tėvų. Laikrašcziai gali už
siiminėti lik apeinanezitis visuo
menę reikalais.

P. Juozapui Juroucziui. Apie 
Tarautos iszradim; pagarsįsime 
noriai po jo iszbandymui. Garsin
ti pirm laiko, nežinant kasiezpuls 
isz bandavonių, ne parauku.

P. Vienturcziui. Redakcija ne 
perdirbinėja ir ne trumpina at
siųstų rasztų, jeigu jie parat-zyh 
teip, kad perdirbinėjimo ne rei
kia. jeigu gi raštas parašytas 
teip, kad jo be pertaisymo tal
pinti ne galima, tai redakcijos 
pereiga jį teip perdirbt’, kad lik
tų ir tų tięsų nė jokia redakcija 
i e gali iszsižadėti. Teisybė, gal 
kaltais redakcija raszanczio mislį 
iškreipti, bet tas paeina papras
tai nuo ne aiškaus iszreiszkimo 
mislies, jeigu jos atsiųstose korės 
pondencijose suprasti ne galima. 
Tokių ne aiezkiai iszreiksztų ko 
reiponden&jų musų redakcijos 
gauna daugiau negu jos geidžia. 
Kitur, redakcijos tokius rasztus 
metainguib;, musiszkės to da
ryti ne gali, kadangi ne turi pri- 
deraneziai išlavintų korespon 
dentų. Musų redakcijos privers
tos tankiai trumpinti atsiųstus 
rasztus todėl, kad daigelis kores
pondentų mėgsta raszyli kuo pla- 
cziaueiai, tankiai ma;szo t u mi
eži u s ir neturinezius susiriszimo 
su apraszomais’ reikalais, viešus 
su privatiszkais, svarbius su netu- 
rineziais vertės reikalus; reikia to
dėl užmesti nereikalingus dalykus, 
iszrinkti vien reikalingus. Pasar
gos todėl ke gali nulaikyti redak
cijų nuo pildymo eavo pareigų, 
ypacz jeigu risztas reikalauji tai
symo ne vien raszyho*.

k*l-
Jei 
ant

mukoliuoJa.Kai Ji kur užiemytu teiksis 
man duoti kuovkikisusisi tinę, o ass 
dvigubai ui ta geradejyste atsimokėsiu.

Joaeph Valiukas,
2615 9-th avė., West Troy, N. Y.

(7-11)
Pajiesskau savo brolio, Isidoriaus Mi

liaus, Kauno gub., Raseinių pav., Erž- 
vilkoe para p., kaimo Pavissosiuvis; gy
veno Chicagoje. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti tinę ant adreso:

Petras Milius,
4358 Honore 8t., Chicago, III.

Ar nežino kas kur randasi Jonas Uxa- 
raitis, paeinantis iss Suvalkų gub. Jis 
rugsėjo meneeyj iszejo in miestą ir dau
giau negrįžo. Liko jo pas mane baxas 
su drabužiais ir niekam Jis ne buvo 
tas. Nežine kas su Juom atsitiko, 
kas Ji žino teiksis duoti man žine 
adreso: Juozapas Sungails,

902 S. Front St., Philadelphia.Pa.

Pajieszkau savo dėdžių, Povylo ir Izi
doriaus Jovaiszu, Kauno gub., Sziauliu 
pav., Raudėnų parap.,Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso:.

Antanas Ludas,
316 Market Si, VVaukegan, Iii.

Pajieszkan savo pusbrolio, Stanislovo 
Oallausko, paskutini laiszkanuo Jo ga
vau iszThomas, VV. Va. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Antanas Vertelka, 
759 Root St., Chicago. 111.

Pajieszkau savo broliu, Kazimiero 
Pelikso ir Rozalijos Suravicziu, Grodno 
gub. ir pav.,Asužos parap., kaimo Aziaz- 
kiu. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Mist. S. Suraucziute, 
65 Inlervalle St., Brockton, Mass.

J Pajieszkau savo brolio,Juozapo Bites, 
Kaunogub..Sziauliu pav.,kaimo Mažuo
lių. Jis pats ar kas kitas teiksisduo- 
ti žine ant adreso:

Mins. Agota Bite,
1231 South S. St., Philadelphia, Pa.

(21-11)
Pajieszkau savo draugo Adomo Mik- 

liaus, Kauno gub., Raseinių pav. ir par- 
Gegužio3, 1902 drauge su Juom aĮvąže- 
vau in New Yorka.1 Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

Vladislovas Zakarauskis,
Box 551, Pittsburg, Pa.
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I-z Paryžiaus ir Prancūzijos 
išvijo prancūziškos valdžios a 
merikoniszk; mij jonierių Būrus;, 
savininkę lenktynių arklių už vi
sokias prigavy^tes laike arklių 
lenktynių. Dabar jis vėl sugrįžo 
į Prmcuzij;, tikėdamas, kad 
n eks jo neužkabinės,bet apsiriko, 
kad: n^i likosi suareštuotas.

Ii

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

|| Augi jos pakrantėse anglisz- 
kas garlaivis “S'. Regula” susi- 
muszė su iszpaniszku “Enero". 
Paskutinis garlaivy^ paskendo; 
isz buvusių ant jo žmonių tik trys 
iszsigelbėjo, k ti visi prigėrė.

| Prancuziszkas randas nutarė 
at<mti alg; katalikiškam vysku
pui Autune, kardinolui Perraud, 
kadangi jis savo pamoksle siundė 
žmonis ant Prancūzijos 
keikė jo padav įdyjimus.
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U M:e?te L’vorno, Italijoj, 
kosi euare^ztuotas sugrįžę * isz 
merikos itriijonas Gateni. 
apskundžia, buk ji* ant tre
pu vyskupo rūmo padė- 
jo dinamitinę bomb;, kurios eks- 
pliozijos vients vaikas likosi už
muštas r trys ypat> s sunkiai su- 
žiisto*.

li Peterburgo laikra-zlis “No- 
vosti” pranesza.jog garsus ma-ko 
liszkas rasztiniekas, senel s grafas 
Tolstoj. i-z naujo apsirgo ant 
plauczių uždegimo.

|| Szkotijos aglekasiai pareika
lavo p įkėlimo užmokesnio ant 
ant 12c., kitaip žada sztraikuoti. 
Prie organizac jos anglekasių pri
guli 70000 dbr >ininkų.
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| Amerikoniszk; Jockey Clu- 
h; Paryžiuj, ui pngavystes ’j<» 
sąnarių laike paskutinių arklių 
lenk tyrių radavė po sudu. Kad 
mat amenkoniszki pralobėliai 
stengiasi net svetur sėti de- 
moralizacij;; negana jiems, kad 
sudemoralizavo jie savo locn; "tė
vynę.

I Poi tuose eziaurrytinių An 
gi jos pakran'czių uigimė daili
džių sztraikai. Mat jiems numa
žino ant 5% užmokė nj už jų dar 
ti

| Prekės sidabro teip nupuolė, 
kaip niekada dar ne buvo: . Lon
done už unc j; sidabio moka tik 
233 penių

nir 
sari-
1UO

Tf

Jvų
un-

H 1500 duchoborų, maskoliszkų 
-ektantų, apleido jiems duot; že
mę K mados raudo Assinaboioj ir 
giedodami ezventas giesmes, ap
driskę ir iszb dėję,su sergancziais 
atėjo į Yorkslown. Miestas^su- 
szaukė miesto rodos san irius ant 
rodos, k; daryti su tokia daugy
be baduolių.

I! Cholera apt-ireiszkė Jeruzoli 
moj: pereit; san vaitę nuo chole 
ros pasimirė ežia 494 y pa tos.

aai 
s ir

!«)• 
'joj 
uo

| Bavarijoj, dvarponis Lache- 
ner Į kosi nuspręstas ant vieno mė 
nėšio kalėjimo užtai, kad Javinė 
jo laike rinkimų už balsus ant 
dvarponių kandidato alų rinkė 
jams. Jeigu teip darytų Ameri
koj, sodytų į kalėjimus perkan- 
czius balsus, tai kalėjimų neužtek
tų. i

d Laikraszcziai prjnesza, bu"k 
koksai maskoliszkas inžinierius 
isz Maskvos padiibo prie ta i s;, su 
kurios pagelba, akies mirksnyj, 
galima sustabdyti visas garines 
maszinas dirbtuvėse. Jeigu t; 
galima būt padaryti ir su plau 
kianeziais garlaiviais ir geležin
kelių trukiais, ne butų nė laivų, 
nė geležinkelių trukių susimu
šimų; prietaisa tokia apsaugotų 
žmonij; nuo daugelio uelaimių.

ATSILIEPIMAS.
Malonus tautiecziai!

Baigiantis 25 metams 
truso dėl atkėlimo Lietuvių t tū
tos isz ilgesnio miego — nės dar- 
b; pradėjau dar gimnazijos stu- 

i Jentu būdamas, norėcziau t; pe 
rijod; sjvo gyvenimo užbaigti 
svarbiu rasztiszku veikalu. Jau 
nuo 15 su virsz metų renku me 
de?; ir raszau kulturiszk; istori 
j# Lietuvių tautos, kuri; tzi;dien 
beveik turiu parengęs į spaud;. 
Mano veikalas apims netik polyt. 
pergyvenimu* Lietuvių tautos 
nuo seniausių žinomų gadynių iki 
sziędien (1902m ), bet taipgi ap- 
sznekėti yra darbai apszvietimo,li-. 
teraturos, ir tt. Žinoma 19-tam 
amžiui daugiausiai vietos yra pa- 
.-.zvencziama.nės czion pabunda 
iss naujo liet, dvas'a, ir pradeda 
B| ę-tiesi nauja srovė į geresnę a- 
teitį.

Nėsant dar szi;dien liet, diau- 
gysezių su didesniais kapitalais, 
kurios įstengtų uždengti kssz us 
veikalo, susidedanezio isz 3 dido
kų tomų, asz priverstas esmi 
kreiptiesi prie tautieczių, idant 
jie man pagelbėtų iszleisti mano 
trius; per subskribcij;. Už visus 
tris tomus knįgos subskribei t mis 
pripuls užmokėt- $4 50, b^je iki 
$1 50 už tom;. Tomų didumas 
neb-is mažesnis kaip Dro Biechne 
no knyga “Spėka ir Medega". 
Atskirais tomais negalima bus pi- 
giaus parduoti kaip po 2 dolia 
riu.

Pasitikėdamas, kad tautiecziai 
pirems manę tame užmanyme,ga
liu tiktai pasikyti, kad mano vei
kale skaitytojai atras gausių žinių 
apie Lietuvos žmonių gyvenini; 
nuo senų gadynių iki szi;dien, ir 
įgys įkvėpim; ant tolesnio pasi
dėti buvimo dėl iszvadavimo Lie
tuvos isz nagų terionybės sus ėdu, 
maskol ų, lenkų ir vokieczių.

Asz pats skaitau t; savo dari; 
už vien; isz svaibiam-tų, kokius 
atlikęs esmi javo gyvastyje, ir ti
kiu, kad L:etuva jį atras lokiu, 
kaip asz jį sav* įsivaidyju.

Prenumerat; praszau siųsti 
ant mano adreso, ir vardai p re 
numeratorių taps knigoje apgar 
sinti, kaip knįga iszeia isz 
spaudos.

Dras J. Szliupas, 
. 328 Federal Str., 

Philadel^hia, Pa.

Draugyscziu Reikalai

PlRlai ant pardavimo Grocerne ir 
Buczerne arti lietuviszkos szv. Jurgio 
bažnyczioe, su visoms itatsoms. vežimas 
ir arklys, biznis iszdtrbtas; inmokejimas 
yra mažas, nreszta ant mėnesiniu mo- 
keseziu. Priežastis pardavimo: savinin
kas eina in kita bizni. Atsiszaukite in 
''Lietuvos” redakcija 924 33 rd St.

Chicago.
1 Pigiai ant pardavimo Buczerne su 
Grosernia su arkliu vežimu ir visomis 
prietaisomia. Czia gyvena daug lietu
viu ir lenku, o szis tik vienas lietuv'sz- 
kas Batoras. Czia lietuvys gali daryti 
gera bizni. Parduoda isz priežasties li
gos. Adresuokite: (14—11)

V. l'rbanovicz,
274 N, Chicago Si., Kenosha, Wis.

Kaziez amirikiecziu nori gauti
“Darbininku Baisa”

iv kitus prigulinezius Lietuviu 
Soc. Detn Pert. rasztus, siusti 
“Dar. Balsui” rankraszczius, pinigus ar 
turėti kilus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuomi prie musu draugo,Misxeikos.'

Adresas : V. Miszeika,
95Canalport avė., Chieago, III.
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4 Peterburgo rando laikraštis 
“Prayitelstvenyj Viestnik” gar
sina, jog caro dėdė, kuningaiksz- 
t’8 Povilas, likosi isz kariumenės 
praszalmtas, bet laikraštis ne pa
duoda už kokį nusidėjim;. Ma- 
’yt kuningaiksztis Povilas turėjo 
kuom n< rs labai priesz car; nusi
dėti. į

vakare. Iiiženga 
Vitui lietuvius ir 
kvieczia atsilan- 

Kom lietus.

981-
ga.

koj
uos

II Qzekijoa sos ta pilė j, mieste 
l’ragcg, sugriebė prigavėjų drau 
gystę^ Szitie prigavėjai dirbo, 
ži lorųa ne tikrus, bajoriškus di

— AntChicigos priemiesezio 
Chicago Heights pereito* nedėt os 
ryt; smarki dinamito expliozija 
i-zgazdino visus szito priemietcz o 
gyventojus. N ekszai koki mat 
padėjo d i na m it; po namais nr. 
1442 Portland avė , kuriuose gy
veno 38 metų Juozas Kordak su 
savo paezia ir 8 vaikų. D nami- 
tas buvo padėtas tiesiog po mieg- 
stube Kordakų Atriekusios ex- 
pliozijos Kordakui nutraukė a- 
bidvi koji, nuo ko jis neužilgio

Redakcijos atsakymai.
P. Z >b. Seatle, Wa*h. Kaipo 

privatiszkas laiszkss draugui ge 
rae, bet laikraszcziui netinka, y- 
pacz kad jame yra net per daug 
klaidžių iezre’azkimų. Pabuvęs 
ilgiau, Tamiata pats suprasi, kad 
ne viskrs yra teip, kaip Tarauta 
apraszai.

P. Bbedas. Apie t; pilį at
siuntė mums p. Kriauczius. Ga
lime lik isz vieno pasinaudoti. 
Atėjus Tamistcs korespondencijai, 
jau rasztss p. Kriaucziaus buvo

Lietnviszkas Teatras.
Chicago. Dr-teSim. Daukanto loaz 

lietuviszka teatra “ISZGAM A", nede
lioj, 16 I^spkricsio, Freiheit Turuer sa
lėja. 3417 S. Halsted St. Prasidės? vai. 
vakare. Tikietai po 25c. ir 35c. Teatrus 
2aktuose, iss žmonių gyvenimo, labai- 
užimantis. Aktoriai parinkti, geri. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites kvieczia ant 
to vakaro paairengti, o džiaugsitės pa
mate nauja niekad dar nematyta per
statymą. KOMITETAS.

Ch’cago. Dr-te D.L.K. Gedemino tu
rės savo metini balių subatoj, 8 luipkri- 
czio, czeku Atlassaleje, 32--34 Emms 
St. Prasidės 7:30 vai. 
vyrui su motere 25c. 
lietuvaites ssirdingai 
kyli. (U—7)

Brooklyn. N. Y. Dr-te Lietuvos Sunu 
turės savo 3-czia metini balių subatoj. 8 
Lapkriczio, Caecihja saleje, 101—103 
Grand St. Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Inženga vyrams su pasidejimu drabužiu 
15c.. o vyrui su motere 25c. Ant ba
liaus dainuos sutaikintais balsais Teat- 

.raliszka Giesmininku Simano Daukanto 
Dr-te. Visus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingal kviecziaatsilankyti.

« Komitetas.

Chicago. Dr-te Apszvietimo Broliu 
turės savo metini susirinkimą nedelioj, 
9 Lapkriczio, 2 vai. po pietų, saleje J uo
tai k> Žilio, 70 W. 25-lh St., ant kurio bus 
apsvarstyta daug svarbiu reikalu. T<xiel 
visus sąnarius Ir norinezius prisiraazyti 
kvieesra pribūti. Sąnariams už nebu
vimą bausme 91.00.

Komitetas.
Chicago. Dr-te Teisybes Mylėtoju tu

rės savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 
9 lapkriczio, 1 vai. dienos, K. Liaudans- 
kio saleje, 3301 S. Morgan'St., ant kurio 
visi sanariai yra kviecziami susirinkti, 
nes yra daug svarbiu reikalu ant apavar- 
stymo. Naujiems inslojimas darll.OO.

J. K. Chmieliaiukas, raszt.
880 33-rd St.

New Brftaio, Conn. Turime už garbe 
praneszti garbingiems skaitytojams,kad 
musu Ss. Juozapo Dr-te teipgi suszelpe 
sztraikuojanczlus anglekasius paaukau
dama jiems iss savo kasoa 820.00

Komitetas.
Baltimore, Md. Tėvynės Mylėtoju 

Dr-tes kuopa turės savo susirinkimą Bu
ba toj, 8 Lapkriczio, 8 vai. vakare, saleje 
V. Nemuroe, 2)5 8. Sharp St. ant kurio 
visus sąnarius ir norinezius prisiraszyti 
kvieczia pribūti. T.M.D.

Philadelphia, Pa. Tevynee Mylėtoju 
Dr-tes Kuopa turės savo susirinkimą su
batoj. 8 Lapkriczio, 8 vai. vakare, Nspri- 
gulmingo Liet. Kliubo saleje, ant 8.2-nd 
St., ant kurio visus draugus ir norin
ezius prisiraszyti kvieczia pribūti.

Vyriausybe.

Jauni vaikinai isz West Pullman ' ir 
Kensingtono yra kviecziami susirinkti 
pas P. Karecka, 757 123 ul.W. Pullman, 
IU. ant inkurimo ssokiukliubo.

Partneris.
Aukos ant Kanklntlniu.

Dom. Puiszis^ Springfleld, III. 
8. Stokes, Pana, III..........................

Buvo....
Sykiu... 830.12

Grand Openlng
Chicago. Subatoj ir nedelioj, 8 ir 

Lapkricziodarau inkurtuviu baltu savo 
naujo saliuho, ant kurio grajisgera mu
zika ir linksmins susirinkusius sveczius. 
Todėl visus aplinkinius ir pažystamus 
kviecziu atsilankyti.

70 W. 25-lh St., Chicago,UI.

I>» bart Ine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.....................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po.. ,52|c
Virsz 1000 rubliu, rublis po............ 52|c

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

Jei norite kad pinigai greitai suvaikai- 
(žiotų ir niekur nežutu, tai siuskite per 
"Lietuvos” redakci|a.

Ar žinote, vyrai?
kad galite parvažiuoti in k raju už dyka. 
Raszykite indedami marke už 2c. ogau- 
šile vis* informacija.

Joaeph Boaaell,
4 N. Washington Su, Boston, Mass.

(U-U)

L U N K S N O S!
"^SoKiMrn3«nH»reT£al»u]i*z?ro«plunlc»no« 
parduedam plunksna* kaires oavyja užlaiko Juody
ta; aykt pripilta gali rašyti krlolika lalUku.tedirb
ta lik. aukso. Fortrraia Pzm. ražo k-ngvaf Ir gra
žiai neturint ant kokios poptrrea: tu priaontimu 
tik už ; pinįgal aun/iaai per Money Order
arba regtatruotam laltke.Teipgi t turime vlaokioga- 
tunko rąžomu MaSinuklu. Mapulr kitokiu daiktu. 
Klauaeut prekių. įdek užSr. markia. Adreaaa mus:

The PAGODA,
3111 8. Halsted glt . C7hicat<o, III.

* BAr senti reumatizmu*
W TTA W»r skauda tau galva. 

gB T imlius strėnas ran-

iua 10 lovos kojom■ ne-

kiu bud u be daktaro Ir gyduolių IhlgydyO puta 
tavo naiauoae. Paduok saro tikra adn-a* Adre
suok: A. Lirrrrta, 3DI Auburn Ar., Cbtoafo, IU.

....50

...40
29.22

Pajieszkojimai.
PajiMzkau tavo dedienei A t koc t ai da

nes ir pusseserių Petronėlės ir J ievos At- 
kociaicsiukiu. Suvalkų gub., Vilkavisi- 
kio pav., Oukintu gm_, kaimo Starku. 
Jos paezios ar kas kitas teiksis duoti li
ne ant adreso:

Juosapas Paltanavicsius, * 
711 Millbury Si., Worcester, Mass.

(11 -7)
Pajiesskau Beivestro Krupo, isx ■ Vil

niaus gub., 20 metu senas, ant veido turi 
du randu, viena ant nosies, kita pagal 
ausi, eidamas krypuoja, ssnekedams

Dideleklaida.
Vargsae mergite! Vos paspė

jo isz amžiaus kūdikystes iazsi- 
vystyti, pas ekti dienas panystes, 
kuriose gimdytojai turėjo iss jos 
didžiaus’a d ži augam a, per klaida 
turėjo mirti. Taje klaida būro 
paėmimas karbolio rugszties vie
toje gyduolių. Su gyduolėms 
privaloli būti atsargiais. Jeigu 
turite viduriu akaudejima, ner- 
vistkuma, nesmaguma, tai žiūrė
kite, kad neimtumete ko kito 
kaip tik Triuerio Amenkoniazka 
Elixira Kartojo Vyno. Sai
tas yra tai naturaliaskes vaistas, 
padirbtas isz gryno, naturalisako 
vyno, be jokiu kenkeneziu dsmai- 
szymu, turintis ypatybe sudrutin- 
ti kūno organus, idant tie galėtu 
veikti savo darda. Tik reikia žiū
rėti kad butu tikras Trinario 
EI n rus, jeigu norite pagerinti sa
vo sveikata, cera, protą ir musku
lu stipruma. Ant pardavimo vi
sose aptiekose ir pas pati fabri
kante, Juozapa Trinari, 799 
Ashtaud avė., Chicago, III.

namų užpakalyj, arba ant augštutinių lubų. 
Turtingesnės apsivedusius moterys išeidavo 
iš namų tik su tarnaite, o niekada vienos, 
prisipažindamos prie silpnumo.

Abidvi lytis Atėnuose susirinkdavo tik 
ant visokių tikėjimiškų apeigų, kokių buvo 
vienog ne mažai. Merginos tekėjo už vyro 
paprastai sulaukusios 15 metų, taigi labai 
jaunos;jas vyriškis galėjo lavinti ir mokinti, 
kaip jam patiko. Apskritai atėnijonai apie 
protišką išlavinimą moterų nesirūpino; nuo 
moteries reikalavo, kad ji kalbėtų kuo ma
žiausiai, klausytų vyro; kad mokėtų virti, 
siūti, atlikti naminius darbus, užlaikyti šva- 
rnmą naiųieje.. Grekonys laikė moterį už su
tvėrimą ne lygų vyrui, žemesnį, ne galintį 
rupintiesi apie tuos dalykus, apie kuriuos 
galėjo rupintiesi vyriškiai.

Spartoj, teisybė, apie protišką lavinimą 
moterų teiposgi nesirūpino, bet čia jos ne 
buvo atskirtos nuo vyrų. Spartoj stengėsi 
iš ukėsų padaryti tvirtus ir narsius, o kad 
tvirtumas vaikų paeina ne vien nuo tėvo, 
bet ir nuo motinos, todėl ir iš mergaičių 
stengėsi išdirbti tvirtas ir sveikas moteris. 
Spartoj mergaites mokino to paties ką ir vy
riškos lyties vaikus: jas mokino gimnastikos, 
muzikos, bėgiojimo, mėtymo, net imtynių ir 
metimo ječių. Megaitėsir vaikinai,lavinami 
atskirose įtaisose, sueidavo į krūvą ant 
pasirodymo, ką moka, ant išbandymo pajie- 
gų. Spartoj ir drabužiai mergaičių buvo pri
taikyti prie tokio užsiėmimo: apsirėdymas jų 
susidėjo iš lengvų marškinių be rankovių',• 
su praskiepu iš šonų, siekianti iki kelių. Net 
laike švenčių ir visokiij iškilmių kitokių dra
bužių jos ne nešiojo. Toks mergaičių augi
nimo būdas išdavė atsakančius vaisius: Spar
tos moterys pagarsėjusios buvo visur iš sa
vo tvirtumo, sveikumo ir gražumo. Visoj 
Grekijoj, net už jos rubežių, garbinamas bu
vo spartonių gražumas.

Spartoj, kaip jau 'sakėme, stengėsi iš 
ukėsų padaryti pakantrius, atsidavusius 
krašto apginėjus. Tą ištikro padarė atsa
kančiai lavindami vaikus abiejų lyčių. Ne 
buvo gal ant svieto kitos teip sveikos, t virtos 
ir narsios tautos kaip spartonai. Nors jų bu
vo ne daug,vienog jie mokėjo ne tik apginti 
savę nuo kaimynų, bet įstengė paimti viršų 1 
ant kitų grekiškij republikų, būti vadovais 
Grekijoj ir tą pirmutinystą palaikė per ga
na ilgą laiką. Spartonai garsus buvo iš sa
vo fiziškų pajiegų ir. narsumo, bet protiškuo
se darbuose jie ne atsižymėjo, kadangi apie 
protišką lavinimą nieks nesirūpino, tą laikė 
už nereikalingą. Todėl spartonai vien mu
štuose, ant karės lauko galėjo mušti kaimy
nus; bet nė moksluose, nė dailėj, nė Kokiais 
nors nuopelnais prieš žmoniją atsižymėti ne 
galėjo, kadangi ant supratimo tokių pareigų 
neužtenka vien fiziškų pajiegų, 
ant to reikia daugiau proto negu fiziškų 
pajiegų.

Spartoj lavinimas vaikų buvo rando 
rankose, jiašalinė įtekmė ne buvo prileista; 
Atėnuose gi lavinimas vaikų ir būdas lavini
mo Įiavestas buvo tėvams, randas turėjo vien 
tiesą prižiūrėti mokinimą. Ta laistė išdavė 
visai kitokius vaisius negu prievarta, kokia 
buvo Spartoj: Atėnuose žydėjo mokslai, dai
lė ir poezija, nors fiziškai 
silpnesniais už spartonus; 
vo laike penėtojais proto 
svieto. Jeigu paskui atėnijonai susilpnėjo 
ir nužudė savistovystę, nupuolė ir protiškai, 
tai tas paėjo ne nuo lavinimo budo, bet pa
gimdė tą sociališkos priežastys.

Sulyginant Spartą, kurioje randas ne 
pripažino liuosybės lavinime vaikų, bet Įiats 
tą sumonopolizavo, su Atėnais, kur lavini
mas vaikų pavestas buvo privatiškai inicija- 
tyvai, liuesam norui tautos, matome, kad ant 
pakėlimo tautos proto geresnė yra laisvė už 
prievartą; bent ant Atėnų tas aiškiai pasiro
dė. Ne reikia užmiršti, kad ne visur tas ga
li teip gerus vaisius išduoti; kartais ir prie
varta, bent ant prikėlimo, pastumėjimo mie
gančių pryšakin būva naudinga, jeigu mie
ganti tauta nenori kelti ir laiko miegą už 
geresnį, ne nori žengti į šviesą. Laisvė lavi
nime vaikų ne visur todėl gali išduoti tuos 
pačius vaisius, kokius išdavė Atėnuose. 
Kada vienog tauta sykį pasikelia iš miego 
ir supranta naudą ir reikalą protiško pasikė
limo, laisvė mokslo visada ir visur išduoda 
geresnius vaisius negu prievarta, dabojimas, 
pančiojimas. Tą matome ir šiądien 
geriausiai ant tamsybėse paskendusios Mas- 
kolijos ir žengiančios pryšakin milžiniškais 
žingsniais Šiaurinės Amerikos: Maskolijoj 
yra prievarta, Amerikoj laisvė.

atėnijonai buvo 
Atėnai buvo sa
vito civilizuoto

džiaugsmu; tą patį matome visose gyvingose 
tautiškose organizacijose, kadangi vaikas 
yra tai ateinantis tautiškas -darbininkas, jis 
turės atlikti ateitėj dalį ant jo sprando ga
linčio darbo ant visos tautos, ant visos or
ganizacijos naudos; tik puolančios, neturin
čios ateities tautos nesidžiaugia iš užgimu
sio vaiko. Ryme užgimimas vaiko uždeng
davo visus nuliudimus, net mirtį šeimyno 
sąnario: nors namieje butų šeimynoj kas nu
miręs, laidojimą ir raudojimus atidedavo, 
kol ne -pasibaigs linksmybė dėl gi
mimo vaiko. Vaikas vienog buvo laikomas 
ne už savastį tautos, nors tauta dalyva
vo linksmybėse, bet už savastį tėvo. Užgi- , 
musį vaiką dėjo prie tėvo kojų, kuom rodė, 
kad užgimęs yra jo savastis. Jeigu tėvas ne 
norėjo paimti padėto vaiko,tai buvo ženklų, 
kad jis jo priimti ne nori; tokį nepriimtą vai
ką neszdavo ant forura (vietos susirinkimų) 
ir ten padėdavo; tokį padėtą ant forum vaiką 
paimdavo arba praeiviai, arba paliktas ten, 
mirdavo nuo hado, šalčio, arba sudraskydavb 
besi vai kiojanti po miestą šunes. Tankiai 
elgetaujanti paimdavo tokius tėvų ne priim
tus, išmestus ant forum vaikus, augino juc^s 
ir siuntė elgetauti; tas paprotys,nors jis biad- 
rus, pasitaiko dar ir dabar buvusioj Rymio 
viešpatystėj, taigi Italijoj: ir dabar čia pasi
taiko ypatos auginančios svetimus vaikui, 
kuriuos siunčia paskui elgetauti ir iš toki1^ 
vaikų pelno pats be darbo gyvena. Tankiai 
tokiems vaikams jų augintojai išsukinėdavo 
kojas, nukirsdavo rankas, išbadydavo akiu, 
kadangi raišiems praeiviai daugiau dovanų 
duoda negu sveikiems. Jeigu vakare tei 9 
auginti vaikai per mažai parnešė išmelstų aų- 
kų, buvo beširdžių augintojų plakti ir kitai ? 
kankinti. Tas pasitaiko dar ir šiądien Ita
lijoj.

Visai kitoks likimas buvo vaiko tėvo nuo 
žemės pakelto, taigi priimto. Priėmęs ar t 
raukų prie kojų padėtą vaiką, tėvas 
tuom paežiu pripažino jį už savo, išreiškė 
geismą auginti jį ir lavinti. Senovės Ryme 
vienog pasitaikydavo, kad tėvas ir norėda - , 
mae auginti savo vaiką, priverstas buvo ‘ 
pamesti. Senovės Rymo tiesos liepė smauj ;- 
ti arba skandinti silpnus vaikus, kuprotus i r 
kitokius ne sveikus, taigi liepė dary i 
tą patį, ką darė Spartoj Likurgo laikuose. 
Net patgarsėję Rymo raštininkai laikė tokias 
tiesas už išmintingas ir teisingas. Bet kiek
vienas tėvas turėjo auginti sveikus vaikus 
vyriškos lyties ir bent pinnutę mergaitę; kitų 
mergaičių galėjo ne priimti, jeigu ne norėjų, 
galėjo jas paskirti ant išmetimo ant forum. 
Bet jeigu tėvas norėjo, galėjo auginti ir sil
pnus ir kuprotus vaikus, kadangi net ant to
kių išmetimo reikėjo pritarimo penkių arty • 
miausių giminių, žinoma vyriškių, kadangi 
moterų notai ne buvo priimami.

Mergaitėms 8 dieną po užgimimui, o vy
riškos lyties vaikams 9 dieną, po atsakanČi į 
apvalymo < eremonijų, duodamas buvo vardan 
Pirmutinis vyriškos lyties vaikas būva 
palaikėju tėvo vardo, sekančių vardai buvj 
tiesiog paimti iš skaitlių, taigi buvo: Sekun
dos, Tertius; Quintus, Sextus, Decimus (Ai - 
tras. Trečias, Penktas, Šeštas, Dešimtas) ir 
tt. Tas pats buvo ir su mergaitėms: vyriau
sioji mergaitė gaudavo tėvo vardą su moti s 
riška užbaiga, kaip antai Terencija, Borteli
ai ja, sekančios buvo vadinamos pagal gimi
mo eilę, taigi: Pirma, Antfa, Ketvirta ir fr . 
Tokio jau budo prie davimo vardų iki šia i 
dienai prisilaiko Chinuose. Gavę vardą va - 
kai, buvo įrašyti į gyventojų knįgas. La 
kuose Rymo ■ republikos, kada rymiom i 
ne buvo sudemoralizuoti, motinos pačios žii - 
dė savo vaikus; laikuose Rymo ciecorystėi, 
puolant tautos galybei, tą pareigą turtinge s 
rymionės nuėmė nuo savo pečių, uždėjo ant 
sprando augintojų ir žindytojų. Ryme buvo 
net speciališka rinka, kur pardavinėjamos ir 
parsamdomos buvo vaikų žindytojos.

Neišpasakyta daugybė visokių dievaičių 
saugojo rymionų vaikus ne tik po užgimimui, 
bet nuo užsimezgimo vaisiaus, dar motinds 
viduriuose.

Vienas iš tokių dievaičių, Vaticanm\ 
kurio vardą gerai žino visi, kadangi, jo var
du vadinamas yra rūmas, kuriame popiežių s 
gyvena, atidarinėjo vaiko burną, kad jis gu
lėtų rėkti, kiek jam patinka: buVo atsakan
ti dievaičiai dabojimui kiekvieno žingsnio, 
kiekvieno pasikrutinimo vaiko.

Kaip visur, teip ir Ryme, lavinimas va 
kų vystėsi ir keitėsi, pereiti turėjo visokit 
laipsnius. T"

į
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Išpradžių mokinimu užsiėmė 

pats tėvai; pratūptus tautai, kada terp jes 
atsirado pralobėliai, tik ne turtingi tėvii 
pats mokino savo vaikus, pralobėlių šeimy
nose tuom užsiėmė vergai pedagogai. Tol i.

8
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Ridikillsikis Isz^ydynis:
Ito, pspufka nuo veidu, plauke nusilpimo. uHi 
krečiamu Ir visokiu luni. Mra duodame rodą U 
gyduoles su druknotu apraiy mu kaip >. vartoti 
Kutinai reik apralvti ligos simptomus.
Drs BrundaaOo.Brdaay A&ėtbsU.Brooklyn.N.Y

Lavinimai vaikų senovė Ryme,
Senuose laikuose rymionai ir grekonys 

tvėrė vieną tautą; kalbėjo viena ir ta pačia 
kalba, turėjo tuos pačius papročius ir palin
kimus. Su laiku išsidirbo iš vienos kalbos 
dvi:grekiška ir lotyniška;bet ir tąsyk papro
čiuose ir bude užsiliko daug tų pačių ypaty
bių abiejose pasidalinusiose tautose. Paskui, 
susidrutinę, iš to paties lopšio paeinanti ry
mionai net užkariavo Grekiją, bet tojė, nors 
pergalėta karėj, vienog, galima sakyti, užka
riavo Rymą savo augėlesne civilizacija: 
rymionai, pavergę Grekiją, ne tik negalėjo 
išnaikinti Jos augštą civilizaciją, bet pats 
nuo pergalėtų grekohių perėmė daug civili
zacijos vaisių ir Jos palaikymui ir pakėlimui 
tūlas įtaisas; rymionai perėmė iš Grekijos ir 
visą jos vaikų lavinimo sistemą, teiposgi li
teratūrą ir mokslus. Budas vienog lavinimo 
vaikų, nors perimtas nua Grekijos, bet pri
taikintas prie kitokių sanlygų, tūluose daly
kuose turėjo būt perkeistas.

Grekijoj ir Ryme iš pradžių vaikas buvo 
laikomas už savastį tėvo, teip kaip ir kiek
vienas jam prigulintis daiktas; -- tėvas galė
jo su savo vaiku daryti, ką norėjo, kas jam 
patiko. Ryme užgimimas vaiko buvo ap
vaikščiojamas su didelėms iškilmėms, su

nose tuom užsiėmė vergai pedagogai, 
vergai pedagogai vaikščiojo visur su vaika 
ir juos dabojo. Kol pateko jie po globa pe
dagogo, buvo po globa motinos. Viešp t- 
tystė mažai kišosi į lavinimo būdą šeimynose: 
iš jos pusės buvo paskirti vien speciališli 
urėdninkai vadinami cenzoriais, daboti, 
tėvai gerai augina savo vaikus; bet jie dab< - 
jo vien dorišką lavinimo pusę, visai nes • 
rūpino nė apie fizišką, nė apie protišką lavi- 
nimą. Aišku, kad tas Rymo perimtas nu o 
atėnijonų.

Protiškas, pradinis lavinimas vaikų Rj • 
me buvo aprubežiuotas mokinimu Jakaity i 
ir rašyti. Skaityti mokinosi vaikai ant t,r- 
čia padarytų liuosų literų. Pažinęs lite
ras, vaikas mokinosi iš jų sustatinėti žodžius. 
Mokinimui rašto buvo vartojamos specialife- 
koa toblyčaitės su išpiaustytoms rašto lite
roms: prie mokinimosi rašymo vaikas vadžio
jo su pirštu aplink tokias ant toblyčaitės 
išpiaustytas literas, paskui stengėsi jas su 
stilių (aštriu paišinėliu) apvadžioti, taigi 
bandė rašyti. Kada gi ranka priprato, val
kams davė perrašinėti visokius raštus. Ry
mo istorikas Titus Livius tvirtina, kad seno
vės Ryme vaikus mokino seniai išnykusioe 
etruskų kalbos, o paskui, kada ta kalba 
kosi su visu užmesta, mokino grekiškos 
bos. ;
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slai Cblcagos S.Jurgio lietuviszkos basnyczios. 
Popieros apdarais.................................*U.OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais.........................................................Be

Ssernas, Chicago III. 1901 m. Puslapiu 73. 
Su peveiksielels............. . ............................. 2Oo

kos. Apraszc kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyveno, koki 
žmones plrmiaesn1 isz-Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už les 
karewo ir kokiuos? meluose: kiek prezidente 
buvo, koki ir kiek kuri* gero padare szi,-1 
žemei. O ant pat valo ta.p naši Konstltuci 
Suvienytu (Valstijų, kuri yra reikallngiau* 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje ^yvenaneziam.idant 
s įprastu kokos jis czia tiesai 
yra vale daryti, ki 
ŠM. Preke..............

£

D*utuoM, gražiuose apdaruose S? 35

gs ais.ju sudėjimą, atmainas, gyvi Ir plėtojimas! 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su >0 paveikslėliu., 199 pusla
piai

la.*ip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L'o 
Breseion russeun Lithuanle suplėšau kun. ’

embskls............ ..................   A.................JO

35c

No. 4. Mažas Aukso Altorius, franeurtes- 
kos gluodnios skureles apdarais spva 
leis kampai*.auksinta kvietks,krytie* ir 
kraszlal. . .......................................... *1.50

MACIC7K* IIAC7IMA Su I* fi*1""* samdyti visokius ps*eitolws Irviss P. Jezuso gyvas ims IvIMulOAIVR HIROtlIvR Irmute. Su is (alims rndyt nsmie ant Meno* ir visose aalesa. taps-

matzinai ar žiūronui.

A. GREICZIU8 BROS, 3321 Auburn Avė., CHICAGO, ILL. State Medical Dispensary
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 

L. Weblam. les angU'-ko Iszgulde kun V. 
Dembskts...................................................>3c

Krėslu Skerdyne.Apraszo ana balsu atsitikima 
žade 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažuy- 
czios miestelyje Krežiu, musze, szaude ir pjo
vė nekaltas žmonis, užgriovė altorius ir už- 
pecae'ijo bažuyczia. Aiszkiausial apraszo 
te visa atsitikima.................................15c

L*ietnwiszkas Lementonus su "eteriais kate
kizmais U mistranturu......................13c

Mokslas apie Žemę ir kitus svietus, jubu.yir 
pabaiga. Apr»*zo kas yra žeme, iss ko ji su
sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi; ka* 
yra saule, žunsigždes.menulls; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plian os, kome
tos ir kitos retai matomos žwaig*de*. Su 30 
astronomiszku abroseliu, turinti 225 pusią 
pius. Yra tcl vienatine knyga, isz kurios 
tikrai žmogus gali spsisziviesti... . 75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose.... .. .91.00 
ue-egai ir Lietuviai nuo 1223 iki lOOm. Parašas 

pagal leukiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
’eista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yra 
tai aprųsrymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nvjimo ir jo pasekmes. Czia atšakiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
■letuvos kunlgaikszoziais: Kelstucziu. Vy- 
sutu ir kitais įsa ežios knygeles skaityto- 

>'S alszkiai suprast ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar blediuga...............15<-

Lietuviu pratevial Mažojoje Azijoje nuo senovei 
iki jie pateko p> valdžia yyirsu. Pa r* sze L>e 
tavos Mylėtojau. Kn. ga tari K3 puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias vietas, kur 
renoveje gyveno lietuviu pratevial Ap*n»zo 
■letuvin padėjimą dar 800 metu priesz Kns- 
aus gimimų...........................................3Oc

tfiuuaugis Lietuvos Karalius Istorlszkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenklszkai pa
rasze Julius Slovacki, lietuviszkai verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. U3o 

Naujausis Lletuwlszkas Sapnlnykas. surinktas 
ir suredit. isz daugel ssvetimtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Penisakai 
Egiptiszka sapnlnyka.—suStO aiszkiu abro- 
zeliu,—su apraszymu planeta ir poslapczlu 
kokias' senowes žmones įvertojo Inspejimui 
aleltes.—Geriausei iszguldo vrlsokius
sapnus. ..........................................................5O<-
.Atidarytas......................................................O3c

l_>Utypa. apysaka Isz laiko terpaawlszkos kares
Indijonu Amerikos.......................................123c

t*utki istorija ape Kantria AIana,kuri per 22 me
rus uraikszcziodama po swieta. daugybe 
Jedu ir wargu kantrel Uakentejo...QOc

PamoKslal Iszmintles Ir Teisybes IszguldiueU 
Galwocziu visu amžių. Czia yra paiiipę 128 
gražiu,juokinau ir įsziulntingu pasakaieziu 
Kas nori tureli g.ežiu juokingu ir pamoki 
naueziu skaitimu tegul nusiperka sziųknln- 
gela. o gardžiai pasijuoks, žmonėse turės kų 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iszmlntingų atsakymų...... 5Oc

Rankvedis grumstų raszymui. Pamokinanti 
knygelė kaip raszytl gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines 
draugus, prekėjus, ponus, kunigus, urėdnin- 
kus. ir į patį carų. Teipgi meilingi laiszkal 
jaunikaicziiį į merginas ir merginų į jauni- 
kalelius reikale susipažinimo ir apsive- 
dimo....................................................... ŽOedimo. .

Robinsonas Kruzius. tnoraliszka ir žingedi apy
saka. nudvėsta jaunumeuei..................U3c

Spėka ir Medega. principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para
sze prof. Dras L. Huecbner. pagal XIX vokisz- 
k« laidų, su mažais prideczkais isz senesnių 
laidų lietuviszkai pergulite Dras J. Szilupas. 
Su paveikslu ir biografija raszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamo-s dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdi mu.. Si 50 

Gražiuose, drūtuose apdaruose . įtU i>O 
Svieto pabaiga. Kas nori žinoti kada bus svie

to pabaiga, tegul perskaito szių knygelę lOc 
Senu Gadynių isznyke G vai Sutvėrimai. Pagal 

Butchinsonų; sutaisė Ssernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant žeme* dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradimo. - Szlandieu tu sutvenmu kunus 
žmones kasdami gilius szulinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius. nesugadintus, kuuus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien užstatyti irai 
riuose mažėjuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol aut mirusio 
žvėrie* kūno užaugo jos eile keliolikos sieks
niu storio. Moksllncziai. isz to semia bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi isz žem-miu 
in augsrtesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirikimo sprens- 
tl. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme* at 
slrsdo. Knyga turi 370 puslapiu siambaūs 
druiro, ant grąž os popieros ir apie 190 pa
veikslu ir.vairiu senu gadynių (s'.nyku*iu *n- 
tverimu. Preke.......................... 81.00

Trumpa Geografija Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo wisas & dalis skieto. Su 
74 paveik.-lelijis: mapu. žmonių, gyw>> <u ir 
medžiu. Tinkamisuse geografija in pradine 
mokslainę............................................ U5c

Tikyba ar mokslas? Tyrlnejim*1 tikejimiszkl 
moksliszki ir draugijiszkai pvutiszki. Antru 
laida su priedu. 211 puslapiu .................. 5O<-

Vanduo ant žemes, požeme ir vlrszoje žemes. 
Rusiszkai parasze Rubakin's. Verte Drugys. 
Isneido T M. Dr-te. Szi knygele. labai su
prantamoj Kalboj, apraszo visas va.i~ens

sius, debes.sl. padangėse atvėsę, keiozissi 
Lz vandens laszelius ar sniego lustelius R 
ve. krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilę. 
Czia nukritę didelius darbu* veikia: snie
gas k rtais uždengia cielus kaimus ir Indi
ja savo pusnyse žmonis ir gyvulius, paskui 
tir.-dams nuo saules keiczlssi in vandeni ir

Ir kavojasi po žeme kur vėl veikia tų paU 
darbų kaip ir ant virsaaus žemes...........lOo

Žmogus Nepliuszkis. Verte isz szvediszko Ne
ris Grac apysakėlė: kaip turtingo preketo 
sūnūs apsirėdė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus, su turtingems ap
sivedusi u j. Šilta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina----- ‘— *------- *■*— ■*—
giszko* dc-ybes. AOc

MALDAKNYGES.
Mažas Aukso Altorius.katelikiszka maldų kny 

geie. Maldos yra rytmetines, vakarines, prie 
spaviednes. komunijos miaziu. miszparu ir 
daugybe kita; misziu maldos su abrozeliais: 
mlszparai giedami lietuviszki ir lotiniszki. 
daug lotynisaku giesmių giedamu prie iszeta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 6 litanijos: psalmes Sz. Marjjoe 
P. ir Karaliaus Dovido: aktai, ražanez'ai. 
stacijos, karunka. keliolika szventu giesmm 
tr tt- Yra tai naujausia ir gražiausia knygele 
te* visu lletaviszku maldaknygių, daili, kai 
ta, slidi poplera; stambus, aiszkus drukas 
Miera 314x4)4 coliai. Szitn knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanezios.

No 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais kraaztais.be ap 
kalimo.....................................................5O<

’No- S. Mošas Akto Altorius. prastais,dru- 
tete apdarais, auksintais kruizinis, ap- 
kauitytojns briaunoms pasidabruotomis 

bletelemik. su kabute..................75c.

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros minksztals apdarais, apvalėte 
kampais, auksinti krasztal. parastais 
ir karietas...........................................•l.SS

Elektriką yra Gyvybe 
IUu«« Elektriko* Juo*te tari tiek pajlego*. 
I<*d jaje apiljuoae* jsuaiia elektra* t»"- 
Ižiojipo viaa kuna. Teip bėgiodama e- 
Ueklrika valo kraują, padaro jy rreitainia, 
riebesniu Ir gydo chronlvika* ilga*, re u 
mutizme, nervu nu.il paėjima. raivo* 
•ksudejlma. nugar, • ir t, t Parsiduoda 
pofil 00. Prlaiuntlma* *u apra*tymu kaip 
naudoti kc.

Peoplen Hupply Co.,
I40('analport Ava., CHICAGO, ILL.

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL., CHICAGO, ILL

o S- Maža* Aukšto Altorius, apdėta bai 
tai* sloniau* kauleliais, su 3 meda)iže
liais. aksomo nugara, apkaustyto* kriau
nos sidabruotomis bletelemi*. *u kabe, 
auksinti kruztal ................................. “ ‘

No O Maža* Aukso Altorius, balto* osllu- 
lioldo* apdarai, Užkilusio* kvietko*. s* 
kaulina kabute, auksinti kruztal.. •1.50

no tezkloto* sidabru ir perlo. *u d«l*n 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti k ra** 
tai. •u.oo

In *iau« rala* Poruko Piloto, kur* buvo su

taria skaitytąja* alslJžiaugt negale*

'le knygelėje. 
T*rarlauc*a

. ts«
ir jo darbu* tykiu *u apr**zym*i» *pi* bur-

gražiausia p-« <a, kurion lietuviai dar 
negird--)^. •• ••

ono* ji-*zkotojai, apvsaku H. Seuklevi- 
cziaus..................................................... !
paika* aprašymai apie nedorybe žydu ir

Step« Rau<lur>*io, pa *a k o*

dėjo.
deja ant mesr’yno. Apysaka musu dienu.

Aukauja t- liams lietuviam* Mes*......... lOe
stonjagražios Magei..no* ,4c
stori ja septynių Mokytoju • “ &0c
<ss teisybe tai nemelas, puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo ,. iSc 
Cauknzo Belsis vis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10 
Cuniga*. puiku* apraszvma* Isz gyvenimo 

itetuviu... ..........................;.........................
n A Kubos ProLaisrki Rasrtai. Sztoje kny

goje telpa 12 gražiu paseku. p«ra**ytu
. kn. Burbos, buvusio kleboną fietuvi.z- 

koe parėpi),,* Plymouth. Pa., kurio* tai 
yra szitokios: "Ttrmiszklu Andriu***,
• Szviesule**,• Drąsybe Ir iszmtnli. žmo
gaus". "Apiburia avis" "Tėvo pasku
tiniai Sodžiai’*, *'Xau)*leukls tez prie
vartos". "Sesuo". • Už tėvynės meile •,
• Burtininkas isz Cucugvano Austrijos*', 
- Sodžiaus elgeta ’, "Welnlo Iszpažiniis".

‘•'Suierti* ant no*ie*".... ...................... Hk
Sim-

ir gera* pamol

etuvisi.kos Pasako*. te*deg* li*tuirtencal m» 
tologijai. Surinkta Dro J. Basanawicziaua 
Czia telpa 14 seniausiu lieluwi*zku m v tolo 
gi*zku pasakų, kaipo tai: Dievas ir velnią. 
Perkūną, ir vemia*. Žmogus ir velnias; A pi* 
ragana* ir raganius; Apie Deive*. Laima lt 

.Laume*; Apie Dali; Apie Giltine Apie Skal
ną ir szalti: Apie veju*. Apie miltinus; A pi 
žalosiu* i* smaku*; A pie vilktakius ariu, 
vitkalokn* Yra tai juokingiausios paša 
kos girdėto* nuo seniausiu laiku In kure* dai 
ir sziądien daugybe lietuviu tiki tok tai vi, 
buvus teisybe.............................................. Sl.fiUv

Už tuziną gražiausiu snt svieto groma- 
ims popieru, su gražiom* kvietkoms, 
svinezevonem* ir kopertais. Tuzinas 
»c., 5 tuzinai už #1.00.
Popieros su auksiniais krautais ir ati- 
tromom*kvietkoms, tinkamos mylin
ėms po 10c. ir 20c.
Gražus auksuoti atidaromi abrozeliai 
ivydalealtorellu.su szventuju paveiks- 
is, 1 už 25c., 5 už #1.00.

Adresuokite teip:
A. Žvingilas «£ Co.

Box 234, Lawrence, Mas*.

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicagoa 
in Scranton, Pa, po nr,

11 Peno, avė., Scranton, Pi
Šydo visokia* ilga* be akyriau* ir viaka uSlai- 
trlrtoje pailaptyj*. ūritai lietuviai, kurie 

:tal reikalauta dakterteskoa pezeiboe. tėvui

prlctmtoj* kaltoje sali *uazDekeu Ir fanu

tūriai, norintiejie Kauti .pocelhe per gro- 
i. isz kitu miestu, tegul pilnai *pra*zo saro

le

PONE ONA MILLER,
(Po vyrui Jankauskiene)

Pinui Lietaviszka Aiuszeria
CHICAGOJE.

Baigusi mokslą Europoje ir Ameriko- 
į turinti daug metu praktikos, atlieka 
inkiausiu* palagu* pasekmingiausiai ir 
? daktaru pagelbos. Godotino* mote- 
s būdamos sunkiose prieszpalftginese 
enose kreipkitės isz ank* to Kadreika- 
turetume pegelba po rankai.

‘ MBS. ONA MILLEK,
84W. 18-th8t., Chicago, 1U.

arti Apveizdoe Dievo bažnyczipe.

LLE’S FOTOGRAFAIS,
3452 8. Halsted St.

paikiai Fotografijas; u* lesiną tikto
S2.00

• 1.50

bus tavo namuose
Jelgu nusipirksi viena ii musu Honn Mt'slc

kia. Ir matas valka* mokė* aut jograjyti. Pir
kę* jį nusidyvysi itglrd*-* jo baisa. Ji*gralyje 
su viri IU0 visokiu mvltodlju. ka pamatysi 1* 
drauge gauto dainų sunUo. Ji* gali būti var
tojama* bažnyčioje, tekaloee. giesmininku 
draugystėse ir visur prie dainų ir lokių. Kuo 
vieno italisus galima surinkti visu* kok
tus parsamdėlu* jį vieton baliau* muziko*. Jis 
graji)a visus *enus Himnu*, mariu*, vsk-iu*. 
|x>lka*. kadriliu*, operų roellodija* ir vėliau- 
>ia* daina*. Gallgrajyti nuolalai ta pačia me

jo karino)* ilk *41 <><». Pri.lu.k fcltl). o n 
ta uAmokeak kada jį atvež. Atrautai ant ju <1 
m dičkei i u* pinigus. Prisiusk 2c, o gausi kai 

J lioga. Adresuok:

MFG. CO., 29 Beekman St., P. 0. Boi 1179, Nei York. Dept. t.

L1ETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

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

Tolei, nas: Caual 76.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

Į šyk. Tavo gromatož bu» užlaikytos 1 nerviško, urinariško ar lytiško »ilpnu-
- • A n VU ^lUlilttlVO azaa** ..^y ---- ----- ---------------- »Prakalba Į jaunus vyrus. -ter IMlblaptyJe. ir aįiart mus daktarų me- mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam

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

vos” redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo ^arda ir adresa

2). Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok irsenajisavo adresa. 
Jeigu pats^gerai raszytl nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraszyti.

3) . Jeigu iszperki "Money Orderi”, 
tai nelaikykie jį pa save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be ••Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paežio gauti. Pati lai- 
kik sau tik maiaia balta koręziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
•■Money Orderį” siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia

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

Meldžiame raszeju temyli ant virsz 
paduotu pasargų) o lokiu budu paleng- 
visite tszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos" iszleistuve.

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Mazzinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszka* ir lenkiszkas 
knygas kokio* tik ant svieto yra. Ra- 
szyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szifkortes? įRaszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

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

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja grėsliausiai suvaikszcsioja, niekada 
ne žustM, o prekes pigesnes kaip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolekUvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka-už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk inde- 
damas už 2c. marke ir gausi atsakyma.

Adresuok.
A. OLSZEVVSKI.

V24333-r*l St. Chicago. 111.
Sub Sta. 60.

Vienatine Lietuviszka Aptieka 
Chicaffoje!

— Atkreipiame lietuviv atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekus Chlcagoje, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose a pliekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariuką rodą dykai; už rodos davimą 
mokestiesnereikalr.uja.

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

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

bažnyczioe Apveizdoe Dievo parapijos,

Antanas Lankauskas 

Lietuviszkas Agentas. 
ISO W. Huron at., Chicago, III.

Parduodu laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus, špilkas, armonikas, vargonus, 
fortepijanus per puse pigiau kaip visur. 
Mano už tai pigios prekės, kad ass viso
kius daiktus gaunu staeziai isz fabriko.

Naujai apsivedė ir reikaliaujsnti “Fur- 
niture” gali pas mane juo* gauti ant isz- 
mokeseziu, inmokėdami lik #5.00 isz vir- 
szau*.

Asz teipgi apeaugoju (insurinu) ge
riausiose kompanijose žmonių gyvastį, 
nuo ligų ir susižeidimu. Norinti apsau
goti save ar savo vaikus kreipkitės) pa* 
mane.

Turinti kokius nors reikalu* kreipki- 
tesi pas mane arba raszyk i te, o asz atva
žiuosiu, jei ne bu* per toli.

Adresuokite teip:
Antanas basku skis,

139 W Huron st., Chicaco, Iii.

Perskaityk szita!
Kas prisius 25c. markėmis gaus tuziną 

gražiu gromatoms popieru su kopertais 
Ir dovanu lietuviszka knygele vertes 25c 
lažai mokinimui mesti kortas. Popie
ros su gražioms k vietkoma, paveikslais ir 
gražiais apskaitymais. Adresuokite:

K. MISIŪNAS,
Bos 551, Pittsburr, Pa.

(28-11)

F.PBradchulis
Attorney and Connselor at Law.

Chunber of Commerce BlcU- Room 709.
8. E. Corner LaSalle & Washington sta.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelia lietuvrys adwokatu, belges 
moksl| jurisprudenci|ožcxion Amerikoj.
Weda prowas kaip ciwilisxkas teip ir 
kriminshszkas irisuose suduota.
Km. 1 Ori W 18th Cor. Union St.

Telepbone Ganai 484.

VYRA1 AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

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

PetrM Sslakis, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

DaMgiaKkalp 
30 actas iszmcgiatasl

Dr. RKHTERO 
wi#*a swietui žiaoou 1 

“ANKER” (Iniarinis)
PAIN EKPELLER.

RNumatizmo,
Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir visokia RheaniAtlssku 
gksadajimu.

tptiekorias srbs j

F. A!. Rkhter&Co. 
215 Pearl Street, 

New York.

DR. A. G. FREED0M,
(LIETVVISZKA8 DAKTARAS )

Pasekmingai iszgydo nerviszkas ir 
moterių ligas in trumpa laika. Jo prekes 
Jabai pigios, 
Osn>*a: 411 S. Sharp fU , BALTIMORE. MD

Jonas Sakalauskas*
Tuluca, 111.

Pirmos Kita Salionas.
Užlaiko geriausius gėry mus. seniau

sias arielkus, gera alų ir kvepeneziu* ci
garus. Lietuviai czia gali rasti geriau
sia užeiga ir prietelisska priėmimą kiek
viename laike.

(7-11) •

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tami«tai Laikrodėlio? 
Jeigu teip, Ui pirk pa* Juozą Mstuti, o 
netikai lesi; ne* gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matuti* turi didele krautuve 
žied u, lenciugeli u, m aszinel i u gromatoms 
drukavoti ir visokiu magi saku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomi* ir pavinczlavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, Ui prisiuskit už

‘ - eu pjM.
— . J|L---------------------------- lesa*.
2c. marke, o gausite kaulioga 
esi u apraszymu anie viską. Adr

Jofteoh Matuti*.
11S Grand st. Brooklyn, N. Y-

•II-
AR SLENKAįPLAUKAI? 

AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS Užgeltu.

Kurie nori iszsigydyti ir prassalinti li
gas, tegul kreipiasi prie Europeiszkn 
Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o au kurie ro
dą tuksUncziai ligoniu trumpame laike 
paaigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniazka užsilaikymą ir tt.

Klauaenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

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

Jeigu kįgalimaapgailesUuti tai tą. 
kurs vaikščioja diena po dienai žino
dama esąs kalįu papildymo bjaurių 
papročių, Jausdama* kad joapsėjimai 
pasakoja jam gėdingą istorija jo grie- 
M-

Mes matome dygstančius bjaurumus 
netikusių papročių, nereikslsujame 
todėl nė šnekėti apie symptomas ir jų 
priežastis. Ju* 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, nyksUnčios laimės, ir žiūrite 
ant Umsios ateities, neturinčio* vy
riško* garbės, neturinčio* paguodonės 
nė meilė* nuo moterų. Jeigu paklau
sysi persergėjimo ir geros rodos ir 
tuojau* jieškosi atsakančio gydymo. 
Ui dar tuksUnčiai gausių palaimini
mų gali Uu gryžti, ir saulė* šviesa vėl 
giedrei Uu šviesti, nors dabar esi po 
Umsiu debesiu slėgiams*.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgales ir nusilpuėjusias y pa
la*. I^imė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma-

. * , _ T DV, K»L IRKI * vua V v 1% SU UiUUilN, UJV3
žiausia* dasilylėjimas perbėga su e- .. .../ ,, , . j esame specijalisui vyriškų ligų, mes
nergija ir gyvu jausmu. J ieškok vis-1 , . .. ...., . . i išgydome tokias ligas, kokias kiti tikko ką tik gamų ir amatas padarė ga-1 ,
u • . i > i , , , 7 ; mėgina praktiką daryti,limu ir naudokis iš kiekvienos links- ° " *
m ūmo progos.

Jei reikalauji pagelbos. mes esame
ant te idant gelbėti. Didelis ir ilgas Specijališkas prakalbėjimas 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti 
žmonių iiga. ir jas gydyti Mes ! apySCNUS VyPUS. 
norėtume su Tamista asabiškai (>*si- Ar jūsų nervų sistema yra atsakan- 
šnekėti, bet jeigu negali ateiti. Ui ra- čiam stiprume? Ar esi ijuosas nuo

kata kitas nežinoa kad rašei ir ką rašei, atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy- Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
bę apie savę, apie savo būdą, o mes rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
Išsakysime ką turi daryti. Mes netik - ■ " * ’
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligos pilnai išgydytos tuojaus iš mislies 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbėjimas į 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo tavę 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis. neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo. bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgimus? 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkanti* atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su tavim ? Ar juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galinti* ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 

Ine. tai pasirodavyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes

iriu; ni gyvumo 

galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip- 
snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
tingumas kankina, ar silpnumai ati- 
traukia nuo linksmumo ir galingu- K 
mo? Ar turi silpnus inkstu* ir suju- 
diuančią pūslę? Ar turi tankų norą © 
šlapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi- 
mas šlapinimosi eina su dideliu sun- 
kurnu? Jeigu teip, tai ateik peršne- ĮŽę 
kėde tą viską arba rašyk. Mes gali- ig 
me suteikti tau didelę pagelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme Sg; 
speci jališkai vyriškų ligų ir jeigu pa- © 
gelba ir išgydymas yra galimu, mes @ 
sugražinsime tau sveikatą.

Mes gydome visas specijališ- g 
kas vyrų ligas. į

Mes gydome ja* atsakančiai ir dėl- S 
to mums sekasi išgydyti. Musųprak- 
tika ir observacija yra didelė ir pa- ® 
mokinanti. Mes turime platų ištyri- iŠ 
nė j imą ir originališkus išradimus, ku- n 
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų irypatiškų vyriškų ligų. ų$

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrai* visokio amžiaus, visokio už- ® 
siėmlmo, kurie yra silpni, nerviški, Jg 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję

Į kantrybės: kurie kenčia užsisenėju- •K 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš- 
dyk ūmo, perai žagi m o negamtiškų Sp
veikmių, nusilpninančių n u bėgimų. 4$ 
genito-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų 
organų, turinčių silpna*lytiška* kūno » 
dalis, netinkančias apsivedimui. oJ

PiriTl A POflA OvkAi Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
111111(1 RUUd vjAdL nckasztuos, 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 BUKEN ui.
Inejltnas per ^6 E. Van Buren Street.

Offiiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. po pistų. Nedėliosi*, nuo 10 iki 12 ryto tiktai.

Lietuviszka Aptieka i 
J. LESZCZINSKIO j 

315 8. Morgan 8t„ CHICAGO j

Paduodu dėl žinios visiem* lietuviams, , 
jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 1 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus į visas dali* svieto.

Mano Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikonisakos ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomos. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktarą 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. S. I 
Palmer, Dr. nilliamson.

Dr. M Kassakovski, 3312 S. Halsted st. j 

Telephone Y'ards: 709.
Atsiszaukusiem* per laiszku* ir apra- 

szantiems savo liga*, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakyma 
reikia ideti marke už du centu.

Trlkfonas Yardb 709.

D-ras A. L. Graiczunas, i
167 W. IM-thSt., Cbicago, III. |

Gydo visokas ligas be skirtumo: vyru, t 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augsseziaus padėto adreso,

SERGANTIEMS
Gvarantuojame pilna Išgydymą.

Paarkmingteutiai gydau Tteokla* paslėptas 
ir paviKztiM-* liga*, kaip antai liga* stirdie*. 
plaucziu. Inkstu, pilvo, galvn* skaudejtinsia, 
silpna atminti, dvasiazka nusilpimą, lyihzka* 
silpuybea, tzleivuma. sutinimą, veri, blykazle 
|«i moteris, kraujavime ir tt., nervu llgaa, po- 
dagra. reumatizme dusinimą, paralyriu ir tt. 
I*ra*z alinu gumba, gydau gimdymo liga*, vi- 
šokta* sutinimu* etc. Nervlszka* liga* gvdau 
au pagalba geriausiu elektriszku prietaisu.

nuodyjlmu*. odiv liga*, rmeni bėgimo. Žaiz
dai gerklėj ir burnoj, nmyj. akyie Ir autyze, 
netekina vyrilkuma. lycziu nuzllpoejimatf lt. 
gydau kuopoM-kmingiautlai ir Mvaran-

lisaKtimti. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu, težegiamlnavimat ligonio ir jo iszgy- 
dyma«— tai yra mano prateryste.

DR. LANDĖS
Sapltollnls •peeialtetaa.

NEW YORK.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakare, Nedellona 

nuo 8 ryto iki 4 po pietų.
Negalinti asabtezkal atsilankyti, gali para- 

aiyti laiszka; būtinai reikalanjaass psouoato Inritikejime. v—
8xneku vi*okio*e kalbose. Toriu praktika 

Lebanon Bellevue Post Graduate Untrarstty 
Hoopttal. Direktorių* Medlinlntetko InaUtuto.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve
Guodotinoms tautiszkom* ir baž

nytinėms Draugystėms iszdirba:-1 
kartinas, Atnerikotiiszkas 
We1iawas, Szarpas, Juos-' 
tas, Kukardas, Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marszalku^

' Guodotmiems Kunigams jszdir* 
ba:-Kapas, Arnotas. Dalmati
kų*. Albas. Stulas ir visus baž- 
mytinios parėdus. Visokį darbą at
lieka artistiszkai in laiką.
i Norėdamos guodotino* Dr-tes, 
iarba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbas butu prideraneztai atlikta* ir tuom suszelpti sawo tautetę, paveskite "ji tikrai 
lietuvei tiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St, , Chicago, 111.

Jis teipgi vadinamas Wol- 
to Kryžiumi, liras lai Austrijo
je prie* keletu melų ir tuo jaus 
tapo vartojamas ITusuost-. 
l*raneusijoje. Skandinavijoje 
ir kitose Europos vietpatyste- 
se kaipo vaistas nuo reumatiz
mo ir kitokių ligų.

Deimanto elektrikkas kry
žius gydo: reumatizmą, neū 
rųįgijų. kryžiaus skaudėlims. 
vidurių skaudėjimus, silpnu
mą. nerviJkumų. nemiga, hys- 
teriijL paralyžių, epilepsija, 
apopleksijų, dusulį, trukumą 
proto, nuomirinį. užkrėtimą Lrmiliėk noėloMirtiima -Seal, _

1
' apetito ir vidurių skaudėjimus.

Lengvumą pajaučia po ke
lių adynų. kartais po kelių die- 
nV „Si! '"^“1 Pavalo 

• neUotl Otonų ir naktį ant lilki- 
nlo tnlurelto užsikabinės ant 
kaklo teip, kad kryžius karatų 

| sulvg duobutės po krutinę ač

Prieė užsikabinimų tr po užsi
kabinimui sykį ant dienos reik tų 
kryžių įmerkti į vasarožiltį acta 
ant poros minute. Vaikų kryžius 
reikia merkti į silpnesnį acta.

Prekė *io kryžiaus S1.00. Siun 
timo kaklus Suvienytose Valstijose 
ir Kanadoje mes patvs apmoksti. 
Gvarantuojame kad lis kry žius yra 
geresniu vaistu už elektriiks dir
ia. kurs nuo 19—30 svkių yra bran
gesnis. Geresnio vaisto ūž H kry
žių nėra, todėl jis privalo rastis 
kiekvienuose namuose, pas kiek
viena žmogų, sveika ar ligotų.

Prisiusk *1.00 per eaprer* ar 
pa?to Money Orderi, arba regis
truotoje gmmatoje. o mes prisiųsi- 
me Deimanto Elektrilkų Kryžių 
DYKAI. S kryžius gausi už K-it

Tūkstančius padėkavonių gau
name nuo ypatų itsigvdžlusių su 
pagelba Mo lt ryžtams. Žeminus ;«• 
talpiname viena Ii tokių padėk . 
von ių

o, -?■----------- ~>j»lns Pene' - čia prisiunčiama Jumis is.00 ant per-
JST^įSLĘvdostebuklingai. Meldžiame ilnos prislųti kuo- E D IK TINK OR rau FVllinhinn .4 Ka»AaLs... T- r *

NĖR ORLEAN8.
Ių elektrUkų krvžia. 
leKtauttel. Sp.SRY-6

THE DIAMOND
306 MILWAUKEE AVE„

ECTRIC CROSS CO
Dep’t 27; CHICAGO, ILL

už«i-

Siun

ISZGYDYMAS TIK $10.00

Mano geriausia rekomendsciįa: 
Nemokėk nė vieno dolierio jeieu 

NEIŠGYDYTAS.

i Tokia tai prekė ir toksai pasiulinimss 
D-ro Basett Medical Instituto, 186 So.Clark 
8t., Chicago, III. ligoniams nustojusiems 
vilties išsigydymo. Ko aš padaryti jiega- 
liu— to nė neprižadu. Jei tavo liga ant 
mano pirmo tyrinėjimo pasirodys neišgy
doma, stačiai tau pasakysiu, kad neišgydo
ma ir už tai nieko nerokuosiu. Visi tie, ku
rių gyvastis tapo išstatyta ant paojaus per 
patentuotus vaistus, pigius ar slaptus gydy
mus, per gvdymus humbugierilkų dakta
rų, neturinčių supratimo apie tokias ligas, 
tegul pamėgina mano gydymo budį.

Pabandyk mano, gydymo būdą 
ir mano kaštų.

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

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

• ^JRJCTURA— Prie mano gydymo visokį stapdymai urinos bėgio, ir viso
kį uždegimai tuo jaus tampa prašalinti; pūslė ir inkstai tampa išvalyti, sustip
rinti ir su tuom gryžta sveikata ir stiprybė.

UŽNUODYJIMAS KRAUJO—Tai mano speciališkas gydymas, ant ku
rio praktikos pašvenčiau visa savo gyvenimą. Budas mano gydymo užnuo- 

kraBere*kalauia jokių aptiekoriškų nė kitokių gyduolių.
Aš išgydysiu ant visada: Hemoroidą, Fistula, Vidurių užkietėjimą-Silpnumą. 

Nerviškumą. Katarą, Inkstų ir nusišlapinimo skaudėjimus ir visas vyriškas li-

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

Dr. Bassett Medical Institute, ,2« •oChS.TlkM ill
______ Oflleovulandoe: Kuo8:SQ ryto iki S vakaru. Nedėliotus nuo 9 ryto iki 1 po pietų. *

------------ — Tai mano speciališkas gydymas, ant ku- 
aktikos pašvenčiau visa savo gyvenimą. Budas mano gydymo užnuo- 
kraujo nereikalauta jokių aptiekoriškų nė kitokių gyduolių, 
išgydysiu ant visada: Hemoroidą, Fistula, Viduriųužkietėjimą.Silpnumą.

>tų ir nusišlapinimo skaudėjimus ir visas vyriškas 11-

kraaztais.be
ivydalealtorellu.su
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