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Metas X

Politiszkos žinios.
—o--

Amerika.
Pasekmes paskutinių ati- 

glekasių Bztraikųdar ne pasi
baigė. Rods iszėmus Markle 
ir Cexe kompanijų, kitose 
kastynėse dirba.bet santaikos 
sūdąs dar neiszdavė nuspren
dimo ir nežinia vis, ką pelnys 
darbininkai per sztraikus ir 
ar jiems isz pelno sugrįž ka
da nors nuotrotos, kokias 
per sztraikus turėjo. Juk 
po metų kastynių savininkai 
gal užsimanyti mažinti dar
bininkų algas ir tuom pri
versti juos vėl sztraikuoti, 
jeigu ant suvaldymo anglių 
kastynių savininkų kongre
sas ne iszduos atsakanczių tie
sų. Kastynių savininkai pa
kėlė anglių prekes ir tuom 
skaudžiausiai užgauna ne pri
sidėjusius prie iszdirbimo ap
verktinų ekonomiszki) sanly- 
gų Amerikoj didžturczius,ku
rie ne pajus,mokėdami po 50 
centų virszaus už anglis, bet 
užgauna varguolius, kuriems 
reikia lokuotiesi su kiekvie
nu centu. Argi randas nie
ko ne padarys ant naudos tų 
varguolių? Tą pamatysime, 
kada kongrese ir senate, pra
dės, darbuotis tautos repre
zentantai.

4 d. lapkriczio didesnėj da- 
lyj sztetų atsibuvo rinkimai 
kongreso pasiuntinių ir kito
kių augsstesnių urėdninkų. 
Nors skaitlius republikonisz- 
kų kongreso pasiuntinių tru
putį sumažėjo, bet visgi dar 
republikonų yra ant ketvirtos 
dalies daugiau negu demo
kratų. Sziuom kartu per rin
kimus pasirodė, kad tautai 
pradeda nusibosti valdymas 
partijų, todėl žmonės sziuom 
kartu ne balsavo už pilną tos 
ar kitos partijos tikietą. bet 
rinko asabiszkai rinkėjams 
patinkanczias ypatas, jeigu 
jas pažinojo, už nepažįsta
mus kandidatus visai ne bal
savo, nors jie buvo partijų 
pastatyti. Apskaitymai bal
sų pilnai yra iki sziol surink
ti vien republikoniszkosir de- 
mokratiszkos partijų, apie 
skaitlių balsų už kitų par
tijų kandidatus žinių 
dar nėra. Be abejonės skai
tlius, balsų už socialistų kan
didatus pasididino, bet visgi 
sziuom kartu dar jiems ne pa
sisekė* į kongresą iszrinkti nė 
vienodarbininkų reprezentan
to. Matyt paskutiniai sztraikai 
ir atsitikimai per jų>besitrail- 
kimo laiką dar ne atidarė dar
bininkams akių ir visgi dide
lė jų daugybė po senovei bal
savo už kandidatus kapitalis-

- » tiszkų partijų ir padėje kapi
talistų tarnams iszeiti perga
lėtojams. Ar ankszcziau, ar 
vėliau vienog susipras darbi
ninkai ir davinės balsus vien 
už savo užtarėjus, o ne už 
kapitalistų tarnus. Geistina, 
kad toks susipratimas dar
bininkų ateitų kuo greieziau- 
šiai, kadangi be tokio supra
timo jie vis bus isznandoja- 
mi be mielaszirdystės pralo- 
bėlių ir jiems tarnaujanezių 
augsztesnių ir žemesnių urėd
ninkų.

Garsus kastynių savininkų 
tarnas,Pennsylvanijos guber
natorius Stone, ne pasiliks il
giau ant urėdo, sziuom kartu 
jo ne statė nė jo locna parti
ja; likosi iszrinktas jo vietoj 
kitas, bet teiposgi republiko- 
nas. New Yorke ant guber
natoriaus iszrinko tą patį O- 
delį, kuris laike sztraikų pa
sirodė prilankesniu darbinin
kams negu Stone. Dabar A- 
merikos tauta savo viltis re
mia ant prezidendo Roosevel
to, visi tiki, kad jis suvaldys

da sala Luzon likosi apgarsin
ta kaipo suvaldyta,nesikiszo. 
Dabar, kada pasirodo, Jog pa
jiegų civiliszkų valdžių neuž
tenka, Amerikos gubernato
rius ketina minėtas tris pro
vincijas pagarsinti vėl už ė- 
sanezias aut kariszko padėji
mo.

Azija.
Korėjoj maskoliszka įtek

mė prie to kraszto valdono 
vėl persvėrė įtekmę Japoni
jos; ant pasiskundimo mas- 
koliszko pasiuntinio, Korėjos 
valdonas praszalino nuo vie
tų ne prilankius maskoliams 
ministerius, o į jų vietą paė
mė tokius, kokius maskolisz- 
kas • pasiuntinys nurodė. 
Terp tautos vienog japonie
cziai turi didesnę už masko
lius įtekmę, kadangi isz tikro 
japoniecziai daugiau 'gero 
suteikia tautai negu masko
liai: geriausios mokyklos yra 
czia japonieczių užlaikomos, 
telegrafai kraszte yra japonie
czių nukloti; didžiausios pre-

per daug iszsivieszpatavusius 
ir isznaudojanczius visą tautą, 
visą krasztą kapitalistų ry- 
szius arba trustus. Preziden
tą.- pats vienog to padaryti 
negali, jeigu jo mieriams ne 
pritars tautos reikalų ir tiesų 
dabotojai taigi sanariai kon
greso, senato irszteto tiesda- 
riai. Tuos gi tauta po seno
vei iszrinko isz tarpo kapita
listų tarnų; tokių yra visur 
daugiau negu kitokių. Su 
tokiais tiesdariais prezidentas 
ne įstengs nieko trustams pa
daryti, kadangi tiesdariai 
stabdyė ir gerus* norus prezi
dento Roosevelto, nors jis to
kius turėtų. Roosevelt, ar 
nori, ame nori, turi klausy
ti partijų vadovų, per kurių 
malonę pateko ant preziden
to urėdo. Tauta, reikalau
dama nuo p, Roosevelto su
valdymo trustų. ir rinkdama 
trustų apginėjus į tfesdarių 
eiles, reikalauja negalimo, 
kadangi pats prezidentas, ne 
turėdamas reikalingi} tiesų, 
ne gali trustų suvaldyti, nors 
ir kasžin kaip norėtų: matyt 
tauta pati to ne supranta.

Ant Filipinų salų, po įtek
me amerikoniszkos valdžios, 
iszsidįrbo tikėjimiszki nesuti
kimai. Cziabuviai stengiasi 
iszsiliuosuoti isz po valdžios 
sveti mtautiszkos dvasiszkos 
valdžios. Kadangi ji mažai 
cziabuviams pripažįsta liuosy- 
bės. ‘stengiasi įgauti tokią 
valdžią, kaip ir Suvienytose 
Valstijose, kur valdžios nesi 
kisza į bažnytinius reikalus, 
nors kartais įsikiszimas galė
tų praszalinti daug papikti
nimo, terp filipinieczių iszsi- 
dirba prilankumas tautisz- 
koms bažnyczioms, ne pri- 
gulmingoms nuo svetimtau- 
tiszkos bažnytinės valdžios. 
Juo toliau, juo asztresnę for
mą priima kova terp dvasisz- 
kijos į parapijonų. Radosi, 
kad ant "Filipinų salų Ame
rikos valdžios bus priverstos 
įsikiszti į bažnytinius prieti
kius, kadangi kitaip užgims 
ten kraujo praliejimai.

Sultanas Bocolod praneszė 
Amerikos kariszkų pajiegų 
virszininkui, kad jis ne gei
džia karės ir nėra prieszinin- 
ku amerikonų, nori su jais 
susiprasti, tik nežinia, ant 
kokių pamatų.

- Ant salos Luzon, provinci
jose Cavite, Rizal ir Bulacan 
atsirado vėl daug pasikėlėlių. 
-Yra ežia gana dideli pulkai 
pasikėlėlių, po 200 — 300 vy
rų. Isz cziabuvių paskirti 
konstabeliai ne įstengia pasi
kėlimo suvaldyti, o ameriko
niszkos kariszkos v aidžios, ka-

kystos, geriausiai apdirbtos 
tarmes, dirbtuvės Korėjoj y- 
ra japonieczių. Japoniecziai 
stengiasi Korėjoj iszplatinti 
savo įtekmę kulturiszkais dar
bais ir aukomis, maskoliai 
gi vien su pagelba kumsz- 
ežios, gazdlnimais. Jeigu 
gazdinimai ant paties valdo
no ir turi įtekmę,tai jais tau
tos meilės ir užsitikėjimo ap
turėti ne galima. Japonie
cziai negazdina.’į vidurinius 
tautiszko gyvenimo reikalus 
nesikisza, bet užtai rengia vi
siems naudingas įtaisas; japo
niecziai todėl jeigu ir ne ran
da prilankumo valdo
no ir jo rando,bet užtai įgau
na vis didesnį ir didesnį pri
tarimą visos Korėjos tautos. 
Reikalui atėjus, isz tautos 
prilankumo visgi daugiau 
galima turėti naudos negu 
isz prilankumo valdono; ir 
valdonai ne gali eiti priesz 
norus tautos, bet turi laikytie 
si prie tų norų.

Londono laikraszcziai to
liau garsina žinias apie į*a- 
slai tą sutarimą padarytą terp 
Maskolijos ir Chinų. Pagal 
tą sutarimą: Chinai atiduoda 
Maskolijai Tibetą, su ta jia- 
sarga, kad Maskolija Tibeto 
gyventojų ne jiersekiotų dėl 
jų kilmės ir tikėjimo, kad jų 
ne verstų į savo tikėjimą,kad 
ne naikintų kliosztorių ir ži- 
nyczių. Užtai Maskolija pa
sižada apginti- Chinus nuo 
svetimų ^nedraugų; padėti 
Chinų randui suvaldyti pasi
kėlimus priesz jį paežiuose 
Chinuose, užtarti už Chinus 
priesz kitas vieszpatystes. 
Jeigu tą Maskolija norės isz- 
pildyti, progos ne truks, ka
dangi jau nuo kelių metų 
Chinuose maisztai nesiliauja. 
Antai ir dabar, neskaitant 
atgijusių isz naujo bokserų, 
pasikėlėlių {lietinėse provin
cijose, maiszatis kyla net pro
vincijoj Czili, kurioj yra ir 
viso kraszto stostapilė, mies
tas Pekinas. Czia maiszatį 
sukėlė didesni mokeseziai ant 
gyventojų uždėti, ant surin
kimo pinįgų ant iszmokėjimo 
svetimoms vieszpatystėms at
lyginimo dalies, kurią neuž- 
ilgio reikia iszmokėti. Ant 
suvaldymo tų visokių pasikė
limų ir tai visokiuose Chinų 
krasztuose, galėtų ir masko- 
liszkų pajiegų neužtekti, y- 
pacz kad Maskolija ne gali į 
Aziją siųsti per daug karei
vių, kadangi ne gali silpninti 
savo pajiegų Europoj. Jei
gu ji padės Chinams,tai vien 
tuose krasztuose, kuriuos pa
ti norės sau paimti; kitur 
vargiai ji padės Chinams.

Anglija.
Į Angliją atkeliavo į sve- 

czius Vokietijos ciecoriusjlan- 
kosi Anglįjoj ir Portugalijos 
valdonas.j Rods laikraszcziai 
abiejų krasztų sako, buk at 
silankymas Anglijoj Vokieti
jos valdono ne turi nė jokios 
politiszkos prasmės, jis atka
ko į sveczaus pas Anglijos 
karalių kaipo pas savo dėdę 
be jokių politiszkų mierių. 
Tam vienog ne labai kas no
ri tikėti, kadangi karaliai ir 
ciecoriai ne važinėja be rei
kalo į ki|us krasztus; jie na- 
mieje turi pakaktinai darbo, 
kad galėt^ važinėti pasiszve- 
cziuoti į kitus krasztus; jei
gu jie važinėja kur, tai pa
prastai su kokiu nors politisz- 
ku mieriu, nors ir ne visada 
mieriai duodasi iszpildyti.2

Terp Anglijos ir Vokieti
jos buvo ir yra daug nesuti
kimų,© daugelis angliazkų 
laikraszczių tiesiog kalbina 
Anglijos randą dabar pradė
ti karę su Vokietija, kol jos 

laivyne silpna; kada gi Vo
kietija susidrutįs ir ant jū
rių, sunkiau bus ją pergalėti. 
Karėje Vokietija Anglijai ne 
daug blogo gali Įiadaryti. ka
dangi ant perkėlimo žemės 
kareivių į Angliją reiktų isz- 
naikinti angliszką laivynę, o 
to Vokietija padaryti ne gal, 
kadangi jos laivyne yra ke
turissyk silpnesnė už anglisz- 
ką. Teisybė, angliszkoj lai- 
vynėj yra daug seni} ne tiku
sių, su senoms kanuolėms lai
vų. bet ir naujų yra daug 
daugiau negu vokiszkoj lai- 
vynėj. Anglija Vokietijai 
dabar daugiau gali blėdies 
padaryti, kadangi vokiszkas 
kolionijas gali lengvai pa
veržti; Vakietija gi ne gali 
Angliją įkasti, kadangi su 
savo žemės kareiviais ne gali 
į Angliją prisigriebti. Taigi 
Vokietijos ciecorius atkako į 
Angliją su mieriu, jeigu gali
ma, nesutikimus praszalinti, 
arba bent ant toliaus kaip 
nors nustumti. Apart to,laik
raszcziai pranesza. jog terp 
Anglijos ir Vokietijos ir Por
tugalijos likosi padarytas su
tarimas, pagal kurį Anglija 
Įiaima Portugalijos kolionijas 
Delagoa ir Lorenzo Marųuez, 
kitas gi paveda Vokietijai. 
Ta sutartis ir susi taikymas 
terp Vokietijos ir Anglijos 
reikaluose Portugalijos val
dybų ir padarė Vokietijos 
Vilhelmą teip ne prilaukiu 
būrams laike jų karės su An
glija, nors veik visi Vokieti
jos gyventojai laikė burų< pu
sę. Terp Anglijos ir Vokie
tijos valdonų visada buvo di
delė simpatija: bet politiszki 
nesutikimai ir karės ne nuo 
valdonų norų paeina, sziądien 
tas įiaėina nuo tautos norų, 
be jos pritarimo net despotisz- 
koj Maskolijoj caras ne isz- 
drys karę pradėti; tą valdo
nai galėjo daryti tik szimtas 
meti} atgal, bet ne dabar.

Pietinė Amerika
Visi tikėjo, kad pasidavi

mas jenerolo Uribe - Uribe 
padarys galąteip ilgai besi- 
traukianeziai revoliucijai re- 
publikoj Columbijoj, kadan
gi revoliucijonierių jenerolas 
žadėjo prikalbėtilr kitus pa- 
laikanczius revoliuciją jene- 
rolus pasiduoti randui. Isz 
pradžių isz tikro viskas ėjo 
gerai, bet dabar pasirodo, kad 
tūli revoliucijonierių vadovai 
ne nori pasiduoti, bet veda 
karę toliau. Jie apskundžia 
Columbijos randą, buk jis 
sulaužė pats duotus pasiduo
dantiems pažadėjimus, todėl 
revoliucijonieriams ne lieka 
nieko daugiau kaip vesti ka
rę, kol tas bus galimu, iki 
paskutiniam kareiviui; revo- 
liucijonieriai garsina, buk 
randas suszaudė ir pasidavu
sį jam jenėrolą Uribe - Uri
be, nors pasiduodant jam, ža
dėjo atleidimą visų nusidė
jimų ne tik paežiam jenero- 
lui, bet ir visiems jo karei
viams. Jeigu teip isztikro 
randas laužo savo žodį, tai 
revoliucijonieriams nieko 
daugiau nelieka, kaip kovoti 
toliau. Apie suszaudymą 
vienog svarbiausio revoliuci
jonierių vadovo isz kitur nė 
jokių žinių nėra,apie tai nie
ko ne garsina nė Columbijos 
randas, nė svetimų krasztų 
konsuliai ir pasiuntiniai.

Randas Venezuelės teipos
gi garsina, buk prezidentui 
Castro pasisekė galutinai pa
imti virszų ant revoliucijo- 
nierių. Jeigu isztikro Castro 
revoliucijos ir ne suvaldė, tai 
visgi jam,rodosi, pasisekė re- 
voliucijonierius iszstumti isz 
viso ploto terp Valencijos ir

Caracas, kadangi jis, kaipo 
pergalėtojas, sugrįžo į savo 
sostapilę. Nežinia kodėl re- 
voliucijonieriai pasitraukė, 
turėdami didesnes negu Cas
tro pajiegas. Castro tvirtina, 
jog revoliucijonieriai turėjo 
iszsiskirstyti todėl, kad ne te 
ko amunicijos ir buk dėlto 
užgimė nesutikimai terp pa
ežių revoliucijonieiių vadovų. 
Ar isztikro Castro pergalėjo 
revoliuciją, tą neužilgio pa
matysime. Iki sziol matyt 
buvo, kad abidvi pusės lei
džia į svietą melagingas ži
nias; pamatysime todėl neuž
ilgio,ar dabar Castro prisilai
ko teisybės.

Isz Lieta vos.

Inz Vilniaus.
Užveizdos kelių biurai Kauno 

apakriezio likosi į erkelti isz Kau 
no į Vilnių. Ant pervežimo viz
ito miniai erija p. skyrė 6000 ru
blių.

Vilniaus BLivystės K< mi et a 
rengia neva pamokimnczius skil
ty mua pigiose, jo užlaikomose 
valginyczioae; isztikro vien>g tie 
skaitymai yra ne tiek pamokin in- 
t>, kiek iszgiriapti ir kelianti į 
padanges maikoliszkę raugę. Da 
bar skaito neva selekcijas apie 
gynimę Stvastopohaus nuo pran 
cuaų tr anglį jonų.

Vilniuje teip vaikų siauezia 
smarkiai tymai, nuo kurių daug 
vaikų mirszta.

Aut susirinkimo žemdarbystės 
dm ūgy s tės, j«M sąnarys p*e*i nkys 
t ės inspek tori ua Dmitriukovv p <da 
vė savo rapotty apie pienininįkys 
tės dalį ant buvusios Vilniuje pa
rodos. Pagal Dmitriukovo i«ti- 
nmua, atgabenti ant parodos isz 
dirbimai isz pieno buvo menkos 
vertės, neiszlaikanti kritikos, isz 
ėmus i-zdirbimų pienininkystės 
draugystės “Birutės” isz Kauno 
gubernijos. Atgabentas tos drau
gystės ant parodos sviestas buvo 
geras, vien Danijos iszdirhamas 
sviestas yra geresnis ui sviestu 
Birutės Dr tės. Kitų atgabenti 
ant parodos iazdirbimai isz pieno 
buvo teip menkos vertfs. kad a- 
pie juos ne verta nė kalbėti.

Vilniaus Inteligentų Kliubesą
narys Liuoo universiteto,p. Ka->- 
peroviez, laiko lekcijas apie nau
jausių laikų dailę ir poeziją.

1 d. Iapkricz8o,ties Vilniumi ir 
apskritai visoj Lietuvoj buvo ne 
pilnas saulės užtemimas. Kaune 
užtemimas prasidėjo 7 vai.36 tnin. 
ryto, o pasibaigė 9 vai. 27 nūn.

Vilniuje siauezia pilvinės sul
tinės ir tymai: per aanvaitę, nuo 
14—22 spalių, sziltinėms apsirgo 
15, o tymais 30 žmonių. Szilti- 
nės siauezia smarkiai ir A-zmėnų 
pav. t į

Kaip pernai.teip ir szįmet, ant 
žiemos mokintojų Vilniaus vidų 
tinių mokyklų bus parengti va
kariniai kursai visokių mokslų. 
Tie yra kur kas naudingesni 
žmonėms ui rengiamus Blaivystės 
komiteto; czia bent kursų lanky
tojai gali iszsiriukti tokius, koki 
jiems “patinka, {ant nenaudingų 
gali ne vaikszczioti.

Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 3—10 d. 

spalių Vilniaus gub. buvo apsir- 
gimų visokioms limpanczioms Ii. 
goms: Vilniuje: pi vinėms szilti- 
nėms apsirgo 6, tymais 32, kru- 
pu 2, difteritu 3, kraujinėms 7.

Paviecziuoee apeirgimų buvo: 
tymais, Vilniaus pav., kaime Ma
žuose Solecznikuose apsirgo 4, 
Stefanove 4, Varėnoj 8. Kokliu- 
t-zu: Aszmėirų pav., kaime pabė
rei apsirgo 26, numirė 1; kaime 
Krupliuoee apsirgo 18, Baksztoj 
26, numirė 2; kaime Pacevicziuo- 
se apsirgo 20, numirė 1, Dauna- 
ruose apsirgo 35, numirė 1, De- 
voreziuose apsirgo 16, Grabove 
22, Hotosznėj 20, Jagodnėj 20. 
Rauplėms; ant Peterburgo Var
sa avinio geleži n kelio,sargo bude 
lėj ant 748 viorsto,apsirgo 5; Ly
dos pa v., kaime Jurizdikoj 10,nu

mirė 1, R»*pnikuose apsirgo 7.nu
mirė 1.

Pirmoje pusėje rugsėjo Vil- 
n aus gub. buvo ’8 gaisrų. Gais
rui tie užgimė: nuo negerai įtai
sytų k am i irų 1, nuo perkūno 
įtrenkimo 4. nuo padegimo 3 ir 
nuo nežinomų prežssczių 10.Vi- 
suoe tuose atsitikimuose ugnelė 
pridirbo blėdies ant 28000 ruh-

Netikėtų mirezių buvo 15. Už- 
muszystos 3 Patžudyst^s 3. Var 
kas motinoa užsmaugtas 1. Negy- 
vėl ųradol. »

Vagystų pap Idyta 30. Daigtų 
pavogė už 2355 rubl.; gatavų pi
nigų 1906 rabi. Arklių pavogė: 
V Įmaus | a^. Jr Szvvirėnų 5,Vi
leikos 2. T raitų 9, Aazmėnų 2, 
Lydos 12: ii-z viso 32 arkliu.

Žemdarbystės ministerija gar
sinu, ksd u žd erėj i mas Vilniaus 
gubernijoj buvo szįmet vidutinis, 
bet tūluose paviecziuose jis pras
tesnis už vidutinį. Antai Trakų 
pav , ypacz aplinkinėse Augszta- 
dvario, javai užaugo pusėtinai,bet 
dėl lytų laike putės ne visur spė
jo sutink'i; vasarojus daugelyj 
vietų suvežė visai ne nunokusius: 
pii'vė žaliavižas ir žirnius. -Isz- 
džiovinti. dėl lytų, ne buvo gali
ma. Kaip kur nuplauti javai dar 
ant lauko pradėjo puti ir i e gali
ma buvo s-ui-ų suvežti. Žirnius rei 
kėjo vežti neuunokusiu". Bulvės 
visai uiekai: žernumi se supuvo,o 
kUgsatesnė-e vietose surinko vos 
ant t-ėklof. Nereikia užmirszti, 
kad bulvės daugelyj vietų yra vie
nai, tmiu maistu kaimieczių, ka
dangi kitokių javų ūkininkai ir 
geruo-e metuose surenka ne 
daug.

Isz StHhHcczno*. Vttnian*J
Į szitę miestelį suvažiavo daug 

maskoliųjsz Maskolijos. M it 
czia dirbdina nauj| ge ežinkelio 
linijf. tai kebo dirbėjai ant dar 
bų sutraukė maskolius darbinin
kus, norą ir vietinių daug yra be 
darbo. Pasidauginus žmonių 
skaitliui, pabrango valgio pro
duktai, ypacz gi malkos ir me
džiai giriose, kadangi mat daug 
medžių reikalauja ant naujo gele 
žinkeho.

Visos szites aplink mieste'į 
pievos vandens užlietos ;daug pie
vų dėl vandes szįmet neįstengė 
nu-zienauti.

Ypatiszkas praszymas.
Koksai dvarponis Kuznica, isz 

Grodno gubernijos, atsiszaukė į 
New Y< rko sveikatos komisorių 
Lederle su piaszymu pampinti 
jam amerikorę už psezip. Tokia 
amerikonė turi būt jauna ir žino
ma graži ir turi turėti 50000 dol. 
arba daugiiu. Sveikatos užveiz- 
dos inspektorius davėGrodno gu
bernijos dvarponio gromatp akai 
tyli visoms jo biure dirbanezioma 
merginoms, bet terp tų ne ats;ra 
do nė vienos, kuri butų panoi ėju
si keliauti į Grodno guberniją ar- 
cziau susipažinti su ponu Kuznica: 
nei ko todėl ponui komisoriui 
daugiau lieko, kaip pagarsinti 
lai k rasti Kiliose gromatf. Gal at
siras kokia kvaila amerikonė, ku
ri panorės už Lietuvos dvarponio 
bajoro tokiu keliu jhszkanczio pa 
cz'os tekėti. Juk priežodis sako, 
jog kvailų ne reikia sėti, jie pats 
atsiianda. Czia reikia pridurti, 
kad terp turtingesnių dvarponių 
Grodno gubernijoj dvarponio 
Kuznicos, dagi paeinanezio isz 
Latvijos, nėra.

Pastoriai pratina prie 
deniincijncijų.

Knip paduoda lenki.-zkas laik- 
raszlis “Robotnik”, Rygoj yra 
pastorius Kelbrandt, kuru ypacz 
konfirmantes merginas klausinėja 
ir mokina, kad jeigu iszgirstų kę 
prieszais carę kalbantį, tai ksd 
pravardžių tokių caro pneszų ne 
slėptų, bet kad apie jas jam, pas
toriui, pranesztų, o jis žinos kp 
padaryti. Turbut pranesz mas- 
kolisskai policijai. Tokiu neti
kusių mokintojų ne reikia jiesz- 
koti vien terp liuteroniszkų pas
torių Maskolijoj, yra pratinanti 
prie denuncijacijų ir jų mokinanti 
ir katalikiezki kuuįgai net czia A-

mer koj,kur denunc jacijos ne gali 
i-zduoti tokių va'sių kaip Masko- 
bjoj. O jau kp garsus zokonin- 
kas, tai tas geriau-tiko ant mas- 
koliszko žandaro negu ant doros 
ir Chriitnus mokslo platintojaus. 
A| a lenkė mat su psszaukimu ir 
isz»<rinko ne tę prie ko geriau 
šiai "tinka. Kitur denuncijan 
tai yra didžiausioj paniekoj, o pas 
mus kiinįgaį denuncijantai go
donės reikalauja.

Isziiaudojimas lietu vi hz k ų 
merginų.

Lenkiszkas darbininkit-zkas 
laikra^ztss “Robotnik” pranesza, 
jog moteriszkanie trapisezių 
klioszioriuje mieste Levai, Pran 
euzijoj, gavo proto sumaiszymę į 
kliosztorių suviliota lietuvaitė 
Aniele Norbutis, paeinanti isz 
kaimo Jūžintų, Z <rasų pav. Mat 
Prancūzijos moteri-zki zlioszto 
risi turi vis ikias dirbtuves, o zad 
isz jų turėtų kuo didžiausiu pel- 
up, renka isz visų krasztų kuo pi
giausia: darbįpmkes, vilioja jas 
visokiais ne butais pažadėjimais, 
o jau >-ykį suviliotas, verezu dirb
ti be jokio'pasigailėjimo viti-z pa
jiegų, la ko už verges, draudžia 
kalbėti su padaliniais. ’AJž 
darbę ne gauna nė jokio užmo 
kei-nio, Unlėl ne gali pasitraukti 
isz tokios peklos. Ne žingeidu, 
jeigu tokiose sanlygose ne viena 
suviliota mergina, ne matydama 
gaKs iszsiliuosuoti it-z biaurios 
verguvės, nustoja proto. Kaip 
“Robotnik” sako, tame klioszto- 
liuje, minyszkų verguvėj,yra dar 
50 leukiszkų ir lietuviszkų mergi
nų.

Susidaužo trukia.
Greitssia geležinkelio trūkis, 

iszbėgęs ies Vilniaus į Peterbur
gu, užbėgęs ant iszsukinėtų ko
kių piktadarių szėnių, netoli Di 
naburgo iszszoko isz rėlių ir isz 
dalies susidaužė. Prie to keli 
trūkio tarnai ir pasažieriai likosi 
užmuszli.o keliolikas yra sunkiau 
ir lengviau sužeistų. Nė jokio 
atsukinėjusių szėnis piktadarių 
pėd-akioiki sziol ne susekė. Aiaz- 
ku, kad jie tę padarė ant kerszto 
kam nors.

Isz Dinaburgo, Vitebsko 
gub.

Į kaimę Liveuhofę, Dinaburgo 
pav., pas ūkininkę Lockoję atka
ko kamarninkai suraszyti jo1 tur
tus ant prisakymo sūdo, už baus 
mę ant jo sūdo uždėtę už vogimę 
medžių giriose barono Korto,bet 
Lockai karnai ninko ne le do sura 
szo psdaiyti. Tas turėjo pa-i- 
traukti. Į porę valandų jis vie 
nog sugrįžo su girių sargais ir su 
ūkininkais ir pradėjo savo durbę. 
Locksi vienog pagriebė szakę, 
stengėsi valdžių tanus isz va i ky
li. Kol jį suvaldė, jis su szake 
sunkiai sužeidė du girių tarnu.

Isz Grodno (Garteno.)
19 d. spalių Grodno aplinkinė

se siautė audra su žaibais ir per
kūnais, o paskui ant dangaus 
pasirodė Laumės juosti ir tai 
dvigub s teip aiszki, <aip aiszki 
retai pasitaiko net vasaros laike. 
Laumės juosta ir perkūnija teip 
vėlai ne priguli prie paprastų at
sitikimų.

Isz Rygos.
25 d. spalių Rygoj siautė dide

lis gaisras. Sudegė czia Fajeno 
pardavinyczios. Jose sudegė vi
sokių maskoliszkų tavorų už 100- 
000 rublių.

isz Prūsų Lietuvos.
Insruczio laikrasztis “Ostdeut- 

tche Volkszeitung” patalpino 
s*raipsnį apie biaurų kankinimę 
kareivių Gumbinėj. Lietuvis ka- 
i onierius 1 lietuviszko artilerijos 
regimento, Baltruszis,nuo treczių 
lubų kazarmių, ant untoroficiero 
prisakymo likosi per Jangę isz- 
mestas ant kiemo ir teip sunkiai 
apsikulė, kad nuo to numirė. Pa
ti velionio skundėsi komendantui, 
bet nė jokio atsakymo ne gavo. 
Dabar augsztesnės valdžios prisa
kė isz t irt i tę atsitikimę ir jeigu 
teisybė, kaltus nubausti. Savo 
laike apie tę atsitikimę vietinės 
kareiviszkos valdžios praneszė į

♦ ..... -.. ■■1 ,=r
Berlynę, bet kitaip viskę persta
tė: pagal jų n-portę: Balt rusais, 
girias būdamas, iszszoko per lan
gę ant kiemo ir teip ap-ikulė,kad 
nuo to pasimirė. Katros pusės 
teisybė: ar Insiuczio laikraszczio, 
ar kareiviszkų valdžių raporto, 
nežinia.

Miestas Tilžė apvaikszcziojp 
sivo 350 met nes sukaktuves nuo 
-užsidėjimo. Miesto rodą pasky
rė it-z savo iždo reikalingus pinį- 
gus ant pęrengimo gerų pietų be- 
tureziams. Tilžės tvirtynė pr esz 
lietuviub uždėta rodą seniau, nes 
1238 metuose, bet ji pakelta į 
miei-tę tik 1552m.

Lazdinuošė mėsm'nko pagelbi- 
ninkas Roemer hkori musztynėse 
užmufezias. Užmiszė jį koksai 
Baltruszuit ia, kurį suareszta- 
vo.

Ledemeituose i-zdegė ūkė Kur- 
szaiezio. Viena i z Kurszaiczio 
dukterų sunkiai prie to apde
gi

Atsisza likimas
^ankintinių reikaluose.

Broliai Lietuviai!
Pagal sziųmetinį nusprendimę 

maskolių valdžių, daugybė lietu
vių tapo sunkiai nubausiu: vieni 
uždaryti kalėjimuose, kiti iszm- 
ryti į Maskoliję, atsėdėję savo 
laikę kalėjime. Sunkus likimas 
tų žmonių, skaudi ateitis juos 
laukia. Pastatyt<s nežmoniszko- 
se sanlygose, negalėdamas užsi
dirbti kąsniu duonos, žmogų-* su
sinaikina ir aut kūno ir ant dva- 
s'os. Broliszka pagelba butmai 
nik alinga ir tai kuo erzinusiai. 
Ypatingai reikia apveist atšdę 
ant tų. kurie uždaryti kalėjime. 
Jie ne gali pasiskųsti, pa si pasa
kot kam nors savo Vargę, negali 
prsszyt p*geldos,o ki d i nieks ne- 
atsiszaukia, pradeda mislyt, jog 
visi apleido, užmirszo, ne £uodo- 
ja darbo,padėto ant labo tėvynės. 
Tokiose sanlygo.e susigraužia 
žmonės, kas prie kitų rustezių 
aplinkybių parbaigia žmogaus 
svekatę. Turiu - pasakyt, kad 
maistas L'etuvos kalėjimuose nie
ko ne vertas ir žmogus tuom mais
tu negali palaikyt nė sveikai* s, 
nė gyvasties.

Antroje eilėj stovi tie kankin- 
tiniai, kurie atsėdėję metuę arba 
dvejus kalėjime, iszsiųsti į Viat- 
kos guberniję arbi į Siberiję. 
Toks priverktas yra gyvent 
tarpe neirijauczianczių jiems 
žmonių, o liuosybę tiri ant tiek 
mažę, jog ne gali nė ant žingsnio 
atitraukti isz paskirtos jam vie
tos ir ne gali dirbt jokį darbę, 
kur galėtų susitikt su žmonėms. 
Persekiojamas ant kiekvieno žing
snio poi'c j< s žmogus priverstas 
būna dalyt savo gyveni mę su to
kiais pat sunaikintais, ligūstais 
žmonėmis, kaip jis pato. Pasek
mės to gyvenimo yra baisios. 
Treczię vielę užima tie. £urie 
gali pasirinkti sau vietę Masko
lijoj, tik žinoma, atiduoti po pri
žiūra policijos ir turi labai susiau
rintas tiesas. Jų padėjimas ge
resnis tuom, kad turėdami tiesę 
pasirinkt sau vietę, greieziaus 
gali fusijie-zkoti sziokį tokį už
darbį; bet i z pradžių kiekvienas 
tun panrszti daug vargo.

Reikia prie to viso pridėt, kad 
daugumas nubaustų7 turi pa- 
czias, vaikus, senus tėvus, liku
sius be kąsnio duonos, tada bus 
lengva suprast visę sunkumę pa
dėjimo.

Lietuvi! Jei tau rupi nors 
kiek gyvastis tų kankintinių, jai 
tavo szirdis jausli ant sopulių ta
vo brolių, skubinkis bent su ma
žutėle pagelba, kurię tu jiems 
gali suteikti. Kiekvienas tavo 
duotas graszis iszgelbėa gaL gy
vastį žmogaus, sustiprįs jį ant 
dvasios, kadangi jis jausis neap
leistu varge, girdės taksėjimę bfo- 
liszkos szirdies ir neužmirsz savo 
ryszio su tėvyne.

P. Matulaitis.

Redakcijos atsakymai.
Pottsviueczio Draugui. Su 

iszrodymo klaidos reikia kreip
iesi į tę patį laikrasztį, kuris 
neteisingai kę apraszė. Pataisy
mas klaidos kitame laikrasztyj ne 
!;ali iszduoti tokių vaisių, kaip 
eigų tek pa telpa lame jau laik- 

rasztyj, kuris klaidingai kę apra
szė, kadangi kitas laikrasztis ne 
tuos paežius juk turi skaitytojus. 
Tamistos patusyme nieko tokio 
nėra, dėl ko “Saulė” galėtų ne no
rėt patalpinti atitaisymo klaidin
go apraszymo. Reikia ten todėl 
pataisymę ir siųsti.



Lietuva

Isz Amerikos.
Alaskoa aukso produkcija. « 

Wa8HINgTon, D.C. D rėkto 
rius pinįgų muszinyczios, po kurio 
kontrole yra aukso produkcija 
Suvienytose Valst'jo’e Szi a ulinės 
Amerikos, pagarsino žinias apie 
daugumu iškasto aukso Alaskoj 
per 10 mėnesių szių metų. Pa
gal tas žinias, per t? laik? isz A 
liaskos atgabeno į San Franc sco 
ir j Seattle aukso iszkaato Aks 
koj ui 18880075, arha ant 4 mili
jonų doliarių daugiau negu per
nai ptr visus metus: pernai ten 
iszkasė aukso už $14675675. Szį- 
mel vienog jo iszkasė dauginusi ii 
prigulineziame Kanadai Klondi- 
ke apskrity], nes už $13861095; 
prigulineziame gi Suvienytoms 
Valstijoms Nome apskrity]’ iszka
sė jo tik už $5008980; taigi aisz 
ku, kad kanadiszkoj pusėj aukso 
yra daugiau, negu prigulinczioj 
Suvienytoms Valstijoms.

Užmanymas isznaudojlmo gam
tos pąjiegu.

Boston, Mass. Tūli czianyksz- 
cziai kapitalistai iszsiuntė isz ežia 
inžinierius į Seattle ir Tacom?, 
sztete Wa.-hington, i-ztirti nauj? 
projektu, isznaudojimo vandenų 
tekanezių 1-z Payallup gletczero, 
ėsanezio Tacoma kalnuose. Nori 
mat nukasti prie to gletczero 14 
mylių ilg? kanai?, kad į jį tekė
tų vandens nuo tirpstanezių ledų. 
Vanduo tas bėgtų ant parengtų 
kanale turbinų, kurios vary s dile 
les din mo elektriszkas maszinas, 
dirbs elektriku varymui maszinų. 
Kaip sako, paj'egoa Payallup 
gletczero užteks ant padirbimo 
elektrikos žiburiams miestuose 
Sėattle ir Tacomoj ir varymui 
maszinų tų miestų dirbtuvėse.

Vaikai užmusze tėvą.
Collmbus, Nebr. Netoli nuo 

Humphreys gyvenantis firmerys, 
Geihard Borchers, likosi 14 metų 
sunaus nuszautas; sūnūs tam mie 
riui tyczia nusipirko karabinu. 
Uiniuszto tėvo kun?, su pagelbt 
dviejų brolių, vieno 10, kito 8 
metų, nuvilko ant sz audų krūvos 
ir sziaudus uždegė. Vaikai tėvo 
užmuszėjai likosi valdžių suimti. 
Sūdąs vienog ne gal is jų skau
džiai bau.-ti, kadangi nemeęziams 
ui nusidėjimus yra kitokios baus
mės negu suaugusiems. Vaikai 
ne visada gali suprast', k? di- 
ro.

Trys žmones nusiauti
Okange, Tex. 6 d. spalinio 

susitiko ežia du nuo seniai nesu
tinkanti vyriszk.ai, koksai Harris 
ir Chenault. Haris szovė isz ka- 
rabino ir užmuszė Chenault? ir t? 
padaręs stengėsi pabėgti, bet jį 
suėmė miesto marezalas Jordan ir 
stengėsi į kalėjim? nuvesti. Be
vedant, Hariso draugai užmuszė 
marszal? ir iszliuosavo suaresz- 
tuot?. Laike tų szaudynių dar 
vienas vyriškis, koksai Jonės, li
kosi nušautas, bet kas jį nuszo- 
vė, nežinia.

Matyt nusižudė.
Omaha, Nebr Bįžnyczioj 

czianykszczių vokieczių baptistų 
rado ant-grindų gulinezius, apsi 
kabinusius: pastorių Kabe ir 
baptistų misijonierę ir pastoriaus 
pagelbininkę, mergių? ^Augusi? 
Busch. Kambarys, kur juos ra
do ne gyvus, buvo pilnas gazo. 
Matyt gazas buvo tyczia prileis
tas. Pastorius buvo jau senyvas 
turėjo 54 m., o mergina 31 m.; 
pastorius turi pacz<? ir suaugusį 
sūnų, kuris yra teipoagi pašto 
riu.

Nuomarininkai Amerikoj. 
Pagal apskaitym? Dro Frederic 
ko Petersono, ant vi'o ploto Su
vienytų Valstijų isz viso yra 140- 
000 nuomarininkų. Pirmiaus 
nuomariu mirsztanczių ne priim
davo nė į mokyklas, nė į ligon- 
buezius, kadangi jų bg? laikė ui 
neiszgydomę, dabar vienog 19 
sztetų yra speeialiszkos įtaigos pa
skirtos gydymui ir lavinimui nuo
mariu mirsztanczių.

Rado nežinoma upe ir kelis eže- 
* rus.

Tirinėtojas Kanados, Wil?on, 
prie James Bay užtiko iki sziol 
ne paženkhnt? nė ant jokio iem- 
lapio didelę, turinezi? 300 mylių 
upę. kuri prieš įpuolim? į jūres 
pasidalina į dvi dali ir įpuola į 
Hudsono jūrių koj?. W ilso n to
se aplinkinėse užtiko ir kelis iki 
sziol niekam nežinomus didelius 
ežerus.

t
N elaime rinkimu dienoj.

New York. Madis<>n Sųuare 
Gardene rinkimų d enoj atsitiko 
didelė nelaimė. Eksplioda- 
vo mat parengtos ežia keturios 
skrynios feieiverkų, kuriuos norė
jo leisti po rinkimų. Ekspiiozi-

jos 18 ypatų likosi užmusztų, o 
70 sužeistų, terp kuuų yra ir pa
vojingai,gal miltinai sužeisti.

Iszpnole isz orlaivio ir užslmu- 
sze.

Anna, III. Isz paleisto ežia 
orlaivio.prie kurio lik prie sztau 
gos prisikabino. 19 metų Pora 
Morrison, negalėdama prisigrieb
ti ant sztangos, teip apsilpo, kad 
iszkilus orlaiviui ap:e 2000 pėdų, 
paleido sztang?,ai kurios laikėsi 
ir nuo tos baisios augsztumos nu
puolė ant žemės ir užsimuszė ant 
vietos.

Neprienie Carnefies dovanos.
Albant, N. Y. Garsus Car- 

negie pasiūlė miestui $165000 ant 
uždėjimo knįgyno. Paskutinių 
rinkimų dienoj buvo ežia teipos- 
gi ba'savitnai apie pr.ėmim? ar 
atmetimu C^rnegies dovano4. 
Gyventojai dideliu b ilsų daugu
mu Camegies dovan? atmetė.

Užmuszė Indijonai.
1'Tvc*on, Ar z. Ant keliiuj n 

ežio iš kastynių į S m Marrial 
superintendento Li Maža kauty
nių Sullivano,užpuolė pulkas gin- 
k luotų Yuiąui indi jonų, užmušė 
Sullivan? ir 12 su juom buvusių 
meksikonų. Valdžios Meksiko 
ne įstengia La Maža aplink-nėse 
suvaldyti indij >nų.

Susimusze garlaiviai.
Cape Cod, Mis. Netoli nuo 

ežia garlaivys “Admiral Samp- 
son” užbėgo ant žeglinio laivo ir 
jį paskandino. Keturi jurinin
kai prie to ptigėrė.

Užmuszė 3 darbininkus.
Whateom, Wash. Betaisant 

darbininkams tunelį N ith-m 
Pacific geležinkelio, nugriuvo 
tunelio lubos ir užmuszė 3 dar
bininkus.

Pasiutęs szuo.
Brillion, Wis. Pereitos ne

dėlios vakar? atbėgo pasiutęsszuo 
į vii n? szokių salę ir sukandžiojo 
net kdiolik? ant szokių susirin
kusių jaunų vyrų ir merginų.

Tvanai.
Seattle, Wash. 14 d. spalių 

Pacifico pakrantėse siautė baisios 
vėtros, kuries daug nelaimių pri
dirbo; smarkiausios siautė Ala*- 
kos pakrantėse. Prie to pasken 
do daug valczių ir mažesnių laivų. 
yVashingtono pakrantėse, kiek 
iki sziol fino, 7 ypatos laike tų 
vėtrų prigėrė; isztikio gal skait
lius prigėrusių bus daug didesnis.

Nelaimes ant geležinkeliu.
New York. Ant Lehigh Va- 

lley geležinkelio, netoli nuo ežia, 
iszszoko isz rėlių expresinis 
trūkis; prie to 15 ypatų likosi 
sunkiau ir lęugviau apkultų.

JohksTon, Oh. Netoli nuo 
ežia susimuszė du trukiai Prie 
to du geležinkelio tarnai likosi 
teip sunkiai sužeisti, kad jie nuo 
to pesimirė, venas sužeistas rods 
teiposgi sunkiai, bet daktarai ti
kisi jį galės? iszgydyti; pasažie 
rių teiposgi diktai likosi apkultų, 
bet terp jų pavojingai apkultų 
nėra.

Indianopolis, Ind. Netoli 
nuo cz'a susimuszė du trukiai. 
Prie to dvi ypatos likosi užmusz- 
tos, o treczia mirtinai apkulta. ,

Kansas City, Mo. Aut susi
bėgimo Fifih ir Broadway str. 
iszszoko isz rėlių karas ir nūs ri 
to ant ėsanezio ant kertės saliu- 
no. Prie to dvi ypatos likosi 
užmusztos, o 7 gana sunkiai su
žeistos.

Gaisrai.
Camden, N J. Sudegė ežia 

dirbtuvės Nonpareil Cork C >. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ai t 
$250000.

Nashville, Tenn. Siautė ežia 
didelis gaisras, kur s i-znaikino 
Model Flour MII ir ne toli sto 
vinezias javų krautuves. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 250 
000 dol.

Expllozifa
New York. Vandens trauki

mo įtaisose ant Queens Borough 
atsuko smarki expiozija, ku
rios du vyiiszkiai: mašinistas ir 
peczkur/s, likosi užmuszti.

W1LKE8BARRE, Pa. Veik 
visose angį ų kautynėse Lacka 
wanna distrikto dirba piln? laik?. 
VVyoming distrikte buvo jau ne 
laimės, kurios atėmė gyvastį ke
turiems daibininkams: užmuszti 
likosi du amerikonai ir du svetim- 
taueziai, tik nežinia kokies tau
tystės.

Scranton, Pa. Pereito 
ketvergo dien? uitose aplinkinė
je pradėjo dirbti 6 naujose kasty- 
nėse. Dabar szitame d strik te 
iszkasa t!ek anglių, k? ir prieez 
sztraikus. Pea anglys kasztuoja 
dabar po 3 dol., o penki metai at
gal kasstato tik $1.50 už to- 
n?.

Steubenville.Oh. Maszinis- 
lai M ingo Junction dirbtuvių pa
kėlė sztraik?. Jie mat sutvėrė 
unij? ir padavė kompanijai uni
jos reikalavimus. Tojė, vietoj 
iszpildyti reikalavimus, prajzali- 
no nuo datbo unij< s virszinm 
ku‘.

Seattle, VVash. Darbai 
eina ežia gerai, uždariai geres
ni negu lyiinito-e satetuore, o 
pregyv* nim< s pigesnis negu vi
duriniuose >r rjtinim t>e szteluose. 
Oras sveikas, o peitai ir žmonės 
sveik*sni ir drutesni ežia negu ki
tur.

1 New York. Darbininkai Le
high Coal & Navigation C<>- rei 
kalnųjį nuo kompanijos, kad 
priesz i-ztraikus diibę daib ninkai 
butų l>e jokio iszėmimo atgal pri
imti jkitaip ežia užgims vėlsztrai- 
kai.

Chicago, III. Santaikos 
sūdąs, sutaikymui tarnaujanezių 
ant stntkarių su kompanija, isz 
davė nusprendim? ant tarnaujan- 
cz ų naudos: pripažino jiems pa- 
K'lim? algų ant 10 — 20%.

Daibininkai Morgan & VVright 
Co. nutarė pakelti sztraik?.

Knoxville,Ten. Dėl sto
kos karų i.-zvežimui anglių, dar
bai i-zianykszcziose auglių kasty- 
nėse eina labai prašiai; per pas
kutines 6 sanvaites dirbo ozia vos 
6 dienas.

New York. Pasibaigė 
sztraikas czianykszczių gipserių, 
dirbanczių prie triobų statymo ir 
darbininkai sugrįžo prie darbo. 
Nuo dabar gaus daibiniukai ] o 5 
dol. už dienos d ar b?.

Meks'ke pasibaigė sztraikai 
tarraujanezių ant geležinkelių. 
Prie sutaikymo patarpininkavo 
santaiki s sūdąs, kuris tarnaujan
tiems pripažino ant 18% didesnes 
algas.

1 Bloomington, III. Daibi
ninkams varstotų Chicago & Al 
ton geležinkebo pasisekė susitai 
k)tisu kompanija. Darbininkai 
nuo dabar gaus po 30 c. už dar 
bo valand?.

Hazleton. Pa. Vienoje 
kastynėj Markle Co. , prasidėjo 
darbai. Kastynių savininkai su
liko priimti atgal dirbusius prieez 
sztraik? darbininkus.

VVellsville, N.Y. Neužil- 
gio prasidės dalbai prie dirbimo 
naujos alkūnės Buifalo & Susųue- 
hanna geležinkelio, nuo Sinneva- 
honing į Dubois.

New York. Pintojo prie 
sziraiko czianykszczūi sidabro 
graveriai; jre >• z t raiko ketina 
piistoti ir v ai organizuoti sidab
ro diibtuvių “fiuitheriai.”

Portland, Ore. Javų 
maiszytojai cz'anykszczio porto 
užbaigė sztraik?, kadangi nepri
gulinti prie unijos sutiko prie jos 
pri-iraszy ii.

1 Cleveland, Oh. 700 gise- 
rių pakėlė sztraik?. Jie reikalau
ja trumpe->nio darbolsiko ir pa
kėlimo algų ant 10—15%.

1 Mineapolis, Minn. Paaibii- 
gė sztraikai dirbtuvėse PilLbury 
Wa<-hburne Millmg Co. Darbi
ninkai sugrįžo piie darbo.

•į New York. 300 sidabro 
kalvų dirbtuvėse Whiting Mfg. 
Co , ant iszkovoj mo 9 vai. daibo 
dienos,pakėlė sztraik?.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Isz darbo lanko.
5 Hazletcn, Pa. 6 szeimy

nes anglekasių Markle & Co. kas 
tynių, gyvenanezios kompanijos 
namuose, likoai isz gyvenimų už
mestos Mat minėtos kompanij< s 
darbininkai nesutiko grįžti prie 
darbo, bet sztraikuoja toliau, ka
dangi kompanija ne laukė nus
prendimo santaikos sūdo, bet no
rintiems grįžti prie darbo darbi
ninkams statė tokius reikalavimus, 
kokių jie priimti ne galėjo.

Isz Seattle, VVash.
Lietuvių yra ežia ne didelis bu 

relis.bet ir terp tų mažai gero gir 
dėti; yra ežia neva lietuviszkas 
saliunas.bet ir ežia lietuviai negali 
savo prigimtoj kalboj susisznekė- 
ti, net gėrymų reikia le ikiszkai 
praszyti. Saliunininkas tas apsi
vedęs su lenke ir nė jokių lietuvisz- 
kų laikrassczių ne skaito.

Aplinkinėse Seattle yra daug 
kastynių, visose dirba gerai. Yra 
daug lentų piovinyczių, kuriose 
darb? lengva gaut vis ida.

Pereit? sanvaitę ežia vienas lie
tuvis (kaip jo pravardė? Rd.) 
persiskyrė su sziuom svietu. Kaip 
žmonės pasakoja, jis paliko dide
lius turtus; jis turėjo daug botų, 
dvejus namus, dvi farmss ir daug 
pinigų ant palūkanų paskolintų 
aplinkiniams fermeriams; 
gal dar turi kur pakavojęi, bet 
kur, nežinia. Žmogus buvo net 
per daug piczėdus, be naudos 
skatiko neiszleido, dirbo ir gulė 
su tais paežiais drabužiais. Buvo 
nevedęs, pasimirė ligonbutyj ir 
palaidotas miesto kasztais kaipo 
beturtis. Visi žino, kad velionis 
turėjo daug pinigų pas žmones ir 
bankuose, bet nė jokių davadų, 
jo brolis rasti ne gali. Gal dėl 
stokos dukumentų ir dings tie 
pinigai.

Czianykszczių lietuvių ne gali
ma prie gero prikalbėti. Yra 
ežia kelios lietuviazkos szeimy- 
h< s,u trys lietuviai su lenkėm* ap
sivedę. L i-craszczių jie ne skai
to. M. W.

Isz Grand Rapids, Mich.
29 d. spalių pas p. Ruksztelį 

susirinko keletas draugų iszreiksz- 
ti jam gerus linkėjimus, kadangi 
mal buvo tai jo gimimo dien*. 
Sisirinkę apkalbėjo vi-okius mū
rų tautiszkua reikalus, kas pada
rė didelį įspūdį ant susirinkusių. 
Ant galo p. Rukrztelis užmanė 
paaukauti po kebs centus ant 
nai dos kankintinių. Susirinkę 
ant to sutiko ir aukavo, po kiek 
kas galėjo:
V. Ruksztelis paaukavo ...,50c. 
Ad. l’etrait s...........................25c.
R. Gau> a*................................. 25c.
S. A. Gaubus............................25c.
K. Burkauskas............. 25c.
K. Pa>zluosta......................... 25c.
P. Ttmaliunae........................ 25c.
F. Slankus...............................25c.

Viso labo........ 2 25
Pinįgus eiuneziame į “L’etu- 

yoe” redakcj?. Aukavo vien są
nariai Dr tės ‘ Žvaigždės Liuoay- 
bės. Mat liuosyhę mylmli atsi
mena apie į nelaimę įpuolusius 
geriau negu neszanti visokius jun
gus ir juos mylinti.

Musų draugystėlė dar visai 
jauna, terp sumanesnių ir dores
nių rods atranda ji pritarim?, 
bet ypacz terp timt-emių ir my- 
linczių visokius panelius turi ga
na prieszų. Kadangi esia dau 
gis u yra žmonių paskutinės veis
lės, tai suprantama, ksd laisvės 
jieszksnti turi daugiau prieszų 
negu draugų. Musų draugystėj 
nėia nė jokių doriazkų uupuolėlių 
ir jos mieriai, kaip matyt isz įs
tatų, pagarsintų isztraukose ‘ Lie
tuvoj." nėra teip baisus,, kad net 
dievobaimingi turėtų jos neužkęs
ti. Draugystė Žvaigždė Liuosy- 
bės turi už mierį įkvėpti ir platin 
ti meilę tėvynės ir laisvės. Mes 
turime labiausiai rūpintieji apie 
įgavirn? tėvynės meilės, kadangi 
Amerikoj nieks mums tonedrau 
džis, galime darbuutiesi, kiek no
rime, kiek musų pu j i ego* dalei 
džia; musų btoliai po despotisz 
kos Maskulijos va'džia to daryti 
ne gab, kaip nori, ksthngi ten' 
vieoki lie'uviszki įautir-zki darbai 
yra persekiojami, valdžių uždras- 
ti, jos musų tautiszkus darbinin
kus g bena už darbus ant v sos 
musų tautos naudos į szaltus Si- 
berijos tirus.

Daugelis Dr tės Žvaigždės 
Liuosybės pmszų ssaukia, buk 
ji užs dėjo ardymui ramybės terp 
lietuvių, kadangi ji ne bažnytinė, 
kadangi.girdi, ežia yra viena baž
nytinė lietuviszka draugystė. 
Teisybė, bažnjtinė yra, bet ne 
buvo pirma tsutiszkos, todėl to
ki? reikėjo uždėti, kadangi baž
nytinė apie tautiazkua reikalus 
ne-irupina, o mes tokių reika'ų 
lurimė^augiau negu bažnytinių, 
kadangi paskutinius ir be mut-ų 
yra kam aprūpinti Jeigu mos 
būtume sutvėrę antr? bažnytinę 
draugys'ę,juk tik tęsyk hutume 
prieszai* pirmutinės; dabar gi 
mes niekame jai kelio neužstoja
mo, kadangi mus mieriai kitoki, 
mea paėmėme rupe-tį apie tuos 
dalykus, apie kuriuos ežia esanti 
lietuviszka bažnytinė draugystė 
nesirūpina.

Jeigu mes patys ir ne galime 
atlikti visų tauliszkų daibų, t*i 
mes savo skatiku privalomeszelp- 
ti tokiu* 'autiszkus darbininkus, 
kurie atlieka tokius darinis, ku
rių mes patys ne galime atlikti, 
ypacz turime szelpti tuoe, kurie 
bekariaudami ant pakėlimo musų 
tautos, pateko į maskolių kalėji
mus- Jeigu toki tautiszki dar- 
b ninkai bus apleisti, tai juo to
liau, juo sunkiau mums bus to
kius gauti, o jie musų tautai 
teip j*u reikalingi k*ip ir kunį- 
gal, apie kurių materialhzkus 
reikalus mes neužmirast ame,szel-

piame juos net su skriauda musų 
taųtiszkų darbininkų. Nė viena 
tauta na pasikėlė be darbo ir be 
taųtiszkų darbininkų, jeigu to 
kių darbininkų ne buvo, vieni ku 
nįgai ne iszgelbėjo tautos nuo isa- 
nykijno; jeigu apie musų taut? 
nieks iki sziol ne butų rūpinęsi, ir 
ji butų jau gal su visu isznykusi; 
jeigu sz?dien dar gyvuojame kai
po tauta, tai tik pasidėkavojant 
musų tautiszkiems daibininkams, 
kurie su pasiszventimu, ne paiey 
darni ant pavojaus, darbavosi ant 
visų labo. Szelpti tokius darbi 
ninkus tai svarbiausia musų pa 
reiga kaipo lietuvių.

V. Ruksztelia.

Isz 8- Boston, Masg-
Kaip visur, teip ir So. Bostone 

terp musų brolių yra visokį: isz 
vienų pasielgimo ir gyvenimo 
galima vien džiaugt'esi, kiti gi 
savo pasielgimu žemina akyi-e 
►vėlimtauezių vis? musų taut?, 
užtraukia paniek? ir neužkant? 
ant mus visų.

Džiaugsiąs ima ž'urint, kaip 
musų jaunuomenė t noriai lanko 
parengt? jai vakarinę moky
ki?; kiti mokitn-si lo*zti teatrus, 
dar kiti lavintai dainavime. Yra 
tai vis grąžui*, geli. pagyrimo 
verti darbai. Ant nelaimės yra 
vienog ir negražiai besielgianti.

31d. spalių tie žemintojai lie 
tuvių vardo, teiszejai jų garbės, 
mut-zdami bulę su apsvaigusioms 
mokaulėms, susivaidyjo ir vietoj 
muszti į bolę.'tengėii viens kitam 
pataikinti į smilkinį ir vienam iaz 
tikro teip |mtaikė, kad paskui 
turzczi? puodynę roikšjo siuvinėti. 
Policija net kelis vežimus lietu
vių nugabeno *>nt policijos stsei 
jos, kur atsėjo po kelis doliarius 
iszkrapsztyti i»z kiszeniaus, Jei
gu cz a eitų tik apie peiztukų 
pinįgus, butų dar tiek to, bet ne 
laimė, kad toki negražus pasiel
gimai paskui puola ant visų 
lietuvių, jž negražius darbus ke
lių niekszų, paskui svetimtaueziai 
niekina visus lietuvius.

Potam kit? partij? policija su
griebt bekazyruojant, žinoma,isz 
pinįgų ir ne vien? kazyrniuk? 
nugabeno į augsztalangę. 3 d. 
iapkriezio buvo prova ir reikėjo 
užmokėti 95 dol. bausmės. Mat 
ant ko tūli lietuviai nesigaili pi 
nįgus aukauti. Kad tai jie su 
tokiu noru nois pusę to aukau
tų ant taųtiszkų reikalų, turėtu
me gal kiekviename mie»te, kur 
daugiau lietuvių gyvena, koki? 
tautiszk? įtais?, įstengtume už 
laikyti ne vien? tikrai ger? lietu- 
viszk? mokyki?, isz kurios musų 
vaikai iszeitų ne tik protingais, 
bet ir gerais lietuviais. Dabar 
gi isz lietuvių aukų tik sudžies ir 
policija turi naud?, o musų tauta 
nė jokios sau ne gali isztraukli 
naudos, apturi vien didelę blė 
dį.

Laikas, rodosi, suprasti, kad 
negražiais pasielgimais mes ne 
sutversime gerovės, ne pabėkime 
mui-ų tautos. Lsikrs jau mesti 
girtuokliavimus ir kazyras ir 
griebtiesi geresnių užsiėmimų, 
lankvti mokyk'?, skaityti getus 
rarztus, iez to visi turės d desnę 
naun?.

G.T.
Nr. 45 “Lietuvos", korespoden- 

cijoj isz S. Bostono, kurioje buvo 
apraszytas kvartalinis susirinki 
mes czianykszczios Szv. Kazimie
ro Dr-tės ir reikalai Suaivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoj įsiskveibė 
kla'da. Ant minėto susirinkimo 
likosi nutarta, kad kožnas sąna
rys mokėtų po 25c.; kad isz tų 
pinįgų IS ė. eilų į draugy.-tės ka- 
s? ant taųtiszkų reikalų, pagal 
nutarim? 17 Seimo Susiv. Lietuv. 
Amer., o likę 13 c. turi eiti į 
centrai:szk? Susiv. kss? kaipo už- 
mokesnis už tuos sąnarius, kurie 
l>er praėjusį bertainį metų likosi 
suspenduoti dėl anglekas:ų -ztrai
ko, dėl kurio daugelis sąnarių 
anglekaaių, neturėdami uždarbio, 
ne galėjo užsimokėti j S įsivieny- 
jimo kas?, kas nuo jų prigulėjo, 
per tai likusi suspenduoti. Tunm 
mat draugystė norėjo priduoti 
dr?*? Susivienyjitno saniriame, 
kariaujantiems priesz visogalin- 
czius kapitalistus; parodė, a kad 
bent Susivienyjime yra draugai, 
kurie už reikalus kovoje d lyvau- 
janezių rūpinasi.

M. Mockapetiis.

Isz Waterbury, Conn.
Kad lietuviams reikia apszvie- 

timo, t? visi seniai žino, bet kaip 
apsiszviest arba kitiems pagelbėt, 
mažai kas rūpinasi. Visgi v enog 
atsiranda žmonių, kurie trokszta 
visokiais budais gelbėt einanezi? 
į mokai? jaunuomenę. Sztai mu
sų mieste ant puotų (krik»stynų) 
buvo pake taa užmanymas p«nu
kaut ant lietuviazkos besi moki-

nanezioa jaunuomenės. Ant pir
mutinių kiikoztynų tapo sudėta 
$6 01, o ant antrųjų, pas K. 
Kažemėk?, sudėta 17 dol. Tas 
rodo lietuvių prilankum? ir ne 
maž? atjautim? musų besimoki- 
naneziai jaunuomenei. Ant ant
rų kriksztynų sudėjo aukas szitos 
ypatos: 
Jonas Tareila ............... $1.00 c.
Jurg. Kažemėkas...........$1.00 „
Kaz. Szambredkas......... $1.00 „
Kaz. h v i nekas ................ 25 „
Z. Povilionis............................ 25 ,,
Pet. Viszniauskas......................25 ,,
J. Serapinas .................    25 „
Barkauckas.............................. 5 ,,
V. Keneueis............... .............25 ,,
J. Bobina.....................................25 ,,
Jon.Kaczergia............................ 25 ,,
Al. Kravczinskas........................25 „
Al. Vaioziulis.................... $100
Anast. Vasiukonis............... 5 ,,
Jon Jancz us........................ 5 ,.
Dov. Teleisz*........................ 5 ,.
Kaz. Ase v ežia...................... 10 „
Kaz. Peža.......................  25 ,,
Alena Kažemėkienė..............50
Apol. Tareilienė ....................50 ,,
Mat. Rožes ........................... 5 ,,
Koetant. Dalutskis......... -. 25 ,.
Juoz-8 Kudirka .................... 50 ,,
Jurg, Priceviczii ..................50 ,,
Jon s Apaekaa ...................... 50 „
Bernd. Monlvilla ..................25 ,,
Jonas Jeneliunas....................25 ,,
J. O re n tas.........................$1. (»0
Ona Jeneliunienė................ 5 „
Km s p. Bukauckas ..................50 ,,
Marė Pricrviczienė............. 50 ,,
Kaziui. Kažemėkas ....$5 00 
Ant. Detnuckas ....................10 „

tautiszkai nyksta. Jeigu nieks 
prie jų pakėlimo ne prisidės, jei
gu ne atkaks daugiau lietuvių isz 
kitur, jie tautiszkai turės isznyk- 
ti. Gyvena jie tuitingai, galėtų 
skatiku prisidėti prie taųtiszkų 
darbų, bet nėra kam juos prie to 
paraginti, skursta jie tamsybėse, 
taųtiszkų reikalų ne supranta ir 
dar nė cento nėra ant tokių rei
kalų paaukavę. Lietuviszkų 
laikraszczių te skaito, todėl nie
ko nežino apie lietuvių tautiszk? 
padėjim? kitur. Reiktų juos 
kaip norint patraukti prie skai
tymo lietuviszkų laikraszczių ir 
suvelti j vienybę.

Aplinkinėse Leduc, Al bertos, 
gyvena diktas būrelis lietuvių. 
Paeina jie isz Prūsų Lietuvos,nuo 
Szilokarczemos; beveik per pusę
suvokietėję. Nors moka jie lie 
tuviszkai kalbėti ir skaityti, bet 
ne skaito nė jokių lietuviszkų 
taųtiszkų laikraszczių, ne priima 
jų nė dovanai, spiauja ant jų, va
dina žemaitiazkaia. Laiko vo- 
knzkus ir žinoma pėr pusę susi 
vokietėję, geriau pažįsta voki?z 
kus reikalus negu lietuviszkue, 
nors patys prrstai moka vokisz 
kai. Terp tų i^jautėjusių lietu-

Labu $17.00
Gražu yra, jeigu žmonės, patys 

besilinksmindami, rūpinasi apie 
tautos gerovę. Daugelyj dar 
vietų, kad padaryt k? nore gero, 
skaidosi sau makaules ir tas jiems 
iszrodo paprastai gražiu; tokiems 
kolektosant taųtiszkų reikalų iaz- 
rodo netinkaneziomis ir net puo- 
t? žeminaneziomis. Geidžiame 
jiems dauginus proto ir apsitaszy- 
mo!

SuaukaUtus pinigus siunezisme 
į“TėvynėsMylėtojų Dr.” ižd?, ant 
rankų kasie iaus pono A Olszevs- 
kio, J. Tareila.

Isz Springfleld, III.
Lietuvių yra ežia gana didelis 

būrelis, bus jų apie 300 ypatų,bet 
jie stovi užpakalyj kitų miestų 
lietuvių, ypaca gi su broliais gy 
venaneziais rytiniuose sztetuose 
ne gali lygintiesi: ten lietuviai 
prisideda tai aukoms, tai darbu 
prie įkunyjimo visokių gerų už
manymų; musiszkmi su tautisz- 
kais darbais ne pasirodo. Nėia 
mat ežia gerų, apszviestų vadovų, 
kurie galėtų miegarczius prike t*.

Yra ežia lietuviszka passelpinė 
draugystė Szv. Juozapo, t»k gai
la, kad per uždėtųjų nesuprati- 
ii>? jį iszaidirbo maskol szk? czar- 
terį ir czianykszcziai kittaucz ai 
lietuvius laiko už maskolius, ka
dangi mat lietuviai ūžt kius jiems 
persiatato. Nt supranta jie, 
Kad teip darydam',augsztina mas
kolius, o savę žemina.

Ant 16 d. tzio mėnesio szau 
kianiae jra lietuvių susirinkimas, 
ant kurio hus apkalbėti reikalai 
uždėjimo ežia lietuviazkos para
pijos. 1 Gerai būt, kad las duotų
si įkūnyti; turint mums locn? pa
rapiją, už tikėjimiszkus patarna
vimus ne reiktų bent avetimtau- 
cziams pinįgus mokėti.

Darbai czianykszcziose anglių 
kastynėse eini gerai ir liet, uždir 
b« ne blogai: geras anglekasys ga 
Ii per d<en? uždirbti 2—4dol. Ir isz 
kitur pribuvęs, norą ne greit, d*r 
b? gali gaut L Kaslynės geros, 
nelaimių ne pasitaiko. Isz ama
tininkų yra ežia t k 3 l'etuviszki 
kriaueziai, k i to k ų nėra.

Kalnakasys.

Isz Kanados-
Į Kanad? traukia žemdarhiai 

isz visokių musų žemės krasztų, 
keliauja ežia praucuzai.vokieczia'; 
atkanka ateiviai isz Suvienytų 
Valstijų, isz Brazilijos, Argenti
nos, Chili ir kitų krasttų, kadan
gi mat žemė ežia labai vaisinga. 
Yra ežia tubs skaitlius ir lie
tuvių, paeinanezių isz Prui-ų Lie
tuvos, turi jie savo farmas, gyve
na gana turtingai. Vienas isz 
turtingiausių yra Kristijonas 
Preki-zaitis, gyvenantis aplinkinė
se Winmpeg, Minitoboj. Jis tu
ri 505 akrus žemės, szįmet turėjo 
užsėję* 300 akrų ir nuo jų surinko 
6000 buazelių kvieczių, 6000 avi 
žų ir 1000 buazelių miežių. Lai
ko jis 28 arklius ir 6 karves. Far 
m« jo priguli prie didesnių Mi
nitoboj. Turi jis suaugusęs duk
teris; gaila,kad joms lietuvio vy
ro ežia surasti ne gal.

Kanadoj lietuviai iszmėtyti aut 
didelių plotų, retai sueina, todėl

vių nėra didelio sutikimu, mėgs 
ia jie provotieti už mažmožius ir 
kittauczių akjse pats ant juoko 
savę stato. Ne seniai vienas isz 
tokių suvok'etėjus ų lietuvių, f ir- 
merys Cz., apskundė savo kaimy
nę. teiposgi lietuvį į si d? už pik- 
t? įžeidim?, o jo vaikui ui va ■ 
gY't?. įiilaužim? per užraktus, 
novyjim? ir sužeidim? gyvulių, 
sugadinim? naminių rykų, ardy- 
m? namų ramybės ir tt. Budas 
miestelio susidėjo isz vieno ang- 
liszko ir vieno lietuviszko santai
kos sudžių. Kaip gi vienog gū
džios ir visi susirinkę sude nusi
stebėjo isz teip baisių ir didelių 
nusidėjėlių tėvų neszamų ant 
rankų. Apskųsti neva vagiliai, 
ramybės ardytojai pasirodė ma 
žais vaikais ne galineziais dar 
tvirtai ant locnų kojų vaikszczio- 
ti. Kadangi ne tik Kanadoj, bet 
visuo-e c vilizuotuose krasztų sū
dai kūdikių bausti ne gal, tai ir 
ežia sūdąs skund? turėjo atmesti. 
Tuom,rodosi, pakaktinai pamoki
no skundėj?, kad jo skundas yra 
kvailas ir ne doras, skundėjas to 
vienog ne suprato ir perkėlė pro- 
v? į augaztemį sud?. Ž'noma ir 
jame provoa ne gali laimėti, ka
dangi Kamdos tiesos ne baudž'a 
mažų kūdikių; jeigu jie ir papil
do k? prirsz tiesas, tai galit? pa 
daryli tik per ne suprat-m?; už 
tokius nusidėjimus joki sūdai 
bausti ne gal.

Kanadietis.

Instinktas ir protas arba 
inteligencija.

Žinome, kad žmogus turi pro- 
i?, kadangi matome visur vaisius 
jo proto ir žinome, kad per moks 
I? jis savo prot? gali padidinti. 
Pas žvėiis matome apsireiš
kimus rodanezius. kad ir tiems 
sutvėrimams proto ne trūksta,nois 
jie jo turi maži tu. Seniau tikėjo, 
kad tik žmogus turi prot? ir dva
si?, kiti gi sutvėrimai neturi pro
to, ne turi inteligencijos,bet vien 
instinkt?. Protas per atsakantį 
lavinim? ir mokiniai? pasididina, 
instiktas gi ir be mokinimo patai 
ko atlikti daug darbų. Žmogus 
visko, k? jis moka, turi mokin- 
ties', kiti gi sutvėrimai ir be mo
kinimo moka atlikti t? patį, k? 
mokėjo jų tėvai. Medžionės szu- 
nes ir be motinos užauginti, pa
matę savo pen? su karabinu, su 
džiaugsmu, szokinėdami, bėga 
drauge į laukus, ant paprasto gi 
kiemo azuns karabinas ne turi nė 
jokies įtekmės. Ancziuk.i,visatos 
iszperėti, kurie niekada vandens 
ne matė, szoka tiesiog į prud? ir 
pliukia, nors jų nieks plaukimo 
ne mokino, ir nors iszperėjuci 
juos v szta stengiasi į vandenį ne 
leisti. Voveraitė, mekeno ne 
mokyta,renka ant žiemos rieszu 
tus ir krauja juos į medžių skylę, 
kurioje pati ant žiemos apsigyve 
na. Vorai, vos paaugę kiek, me
keno ne mokyti, tiesia teipjau 
tinki? gaudymui musių kaip ir jų 
tėvai. T? pat; matome pas bitis, 
pas szirszes, skruzdėles, kurios 
ne mokytos, ne laukusios moky- 
klų,atlieka tucs paežius darbus k? 
ir jų tėvai. T? k? visokį sutvėri
mai moka atlikti bs jokio moki
nimus!, t? vadina inetrinktu; tuos 
gi darbus, kuriuos kas atlieka po 
atsakaneziam mokinimui, po ap
svarstymui,vadina iszlavinto pro
to darbais. Sutvėrimai vienog t?, 
k? juos kas iszmokina,jeigu toliau 
ne mokyti, tankiai užmirszta; to 
gi k? jiems duoda palui prigimi
mas, jie ne užmiršta. Antai gie 
danti pa u kateriai užmiruta isz- 
mokytų melodijų, bet, paprasto 
cziulbėjimo neužmiršit >.

Darbucse biczių ir skruzdėlių ga. 
Įima patėmyti ne vien tų sutvėri
mų imtinkt?, bet teiposgi prot?, 
inteligenoj?: szitie sutvėrimai 
moka taikyti savo daib? prie ap
linkybių. Jos turi atsakanczius 
ženklus, su kurių page’ba teip ge 
rai susikalba kaip mes su pagelba 
musų kalbos. Temyjant darbus ir 
gyvenim? b ezių arba skruzdėlių, 
galime patėmyti, kad jie nesidar- 
buoja vien pagal instinkt?, bet ir 
protauja, taikosi prie aplinkybių.

Prie biezių prieszų priguli tū
los peteliszkės. Jeigu į biezių a- * 
vilį atsilanko vakare tokia pete- 
liszkė, tai ant rytojaus bitys už
lipina iszlandas, palieka skylu- 
tę pakaktin? iszoiti bitėms, bet 
toki?, kad per j? ne galėtų jlys- 
ti peteliszkės. Jeigu jos paskui
ilg? laik? ne atsilanko į avilį, bi- 
tys vėl užlipini m? i-z irdo, iszlan
das išplatina. Taigi aišku, kad 
tame jos jau remtasi ne ant ins
tinkto, bei ir ant |>roto,taigi pro
tauja. '

Užtenka padėti kur kokiusmI- 
duminus,kokius mėgsti bitys ir į 
t? viel? atgabenti vien? bitį. kid 
ji t? pamatytų, o į per? valandų 
ji atsiveda savo tandrauges, tos 
vėl daugiau. Tokiu budu aiszku, 
kad bitys mokti susikalbėti su pa
gelba atsakanezių ženklų.

Jeigu skruzdėlės reikalauja įner
ti į skruzdėlyn? kokį daigt?,kuris 
ne telpa į jų olas, tai jos išplati
na oi?, o kada daigtas jau įneš
tas,vėl susiaurina teip, kaip pir
ma buvo.. Taigi aiszku, kbd jos 
protauja, taikosi prie aplinkybių. 
Kiriaujanczios rudosios skruzdė
lės, traukdamos ant užpuolimų 
ant juodųjų, siunezia pirma szni- 
pukus ištirti vi^k?, k? reikia ir 
tik kfcda sznipukai sugrįžta, ir 
praneaza, kaip kas yra, visas pul
kas traukia ; karę.

Paukszcziai ir žvėrys pulkuose 
gyvenanti, kur apsi-toja, pastato 
s>rgus, kurių priderystė perter- 
gėti vis? pulk?, jeigu pavojus ar- 
Unssi. Sargai toki iszsirenka 
paprastai tokias vietas, nuo ku
rių gali į visas puses kuo toliau
siai matyt. Daro teip kaip ir 
žmonės. Taigi protauja.

Aiszku todėl, kad žvėrys, 
paukszcziai, net tūli vabalai turi 
ne vien instinkt? bet ir prot?.Ar 
turi jie ir nem rsztanczi? dvasi?, 
sunku pasakyti, kadangi ir žmo
gių* dvasios nieką ne mstė, o per 
tai niek* nežino, kas ji yra, kaip 
ji apsireiškia.

Isz visur.
| Ant Filipinų salų, teip ka<p 

tai yra ir Suvi>nytcse Valstijose, 
užgimė bafnyt uiai vaidai Filt- 
pinit ežiai ;tengia-i i*z*iliu< suoti 
isz iki valdžios isznaudojanczių 
juo* svetimtauezių kunigų. Pra.-i- 
dėjoagitacija priesz svetimtautisz- 
k? bažnytinę valdž ? ;su-iivėrė jau 
iš ti ipinieczių pa it ja nenorinti 
kl tusyti svetimiauczių už fllipi- 
nieczių pinigus statytų liažnyczių 
ponų, sutvėrė tautiszk? fiJipi-. 
meczių katalikiszk? bažnyęzi? at- 
bakanezi? Amerikos neprigulmm- 
gai. Seniau v-ldę bažnyežias, 
nenorėdami išsižadėti naudos isz 
valdymo, piadėjo niekinti ir keik 
ti, kaip vien kunigai moka, pase
kėjus tautiškos bažnyczios ir 
tuunr daugelyj vietų pagimdė 
m u sz tynęs ir vaidus bažny ežiose. 
Smarkiausios musatynės buvo 
Manilej, Paudaren bažnycziej. 
Ta parapija rengėsi pristoti prie 
tautiškos bažnyczios. Prabasz- 
czius, kunigas Borrondo, per pa
moksi? keikė, kaip mokėjo, para 
pijos sąnariu4, iszdavė net iszpa- 
žinties paslaptis tūlų parapijonų 
ir tuom pagimdė musztynes baž- 
nyczit j; ant jų apstabdymoreikė
jo szaukti valdžias, kurios, žino- 
ma,suaresztavo ne sukėlusį miisza- 
tį kumg?, bet daug parapijonų. 
Paskui ant kunigo dar ant uly- 
czios užpuolė įžeisti parapijonai. 
Savo pasielgimu kunigas Sorron- 
do labiausiai prisidėjo prie atsi
skyrimo parapijos. Pereit? ket
vergo dien? parapijonai apvaldė 
bažnyczi? ir jų vyskupas Aglipoi 
laikė m'szias. Paskui atsibuvo 
parapijos sus rinkimas, ant kurio 
nutarė bažnyczios savastį pavesti 
globai amerikouiszkų valdžių, bet 
gubernatorius Taft atsisakė pri
imti ir kiszttesi Kokiu nors budu 
į tuos bižoytinius nesutikimus. 
Tokius mat vaisius iszduoda vi
sur stoka takto ir proto.

| Mieste Lodz, Lenkijoj, di
džiausiose Lenkijoj medvilnės 
verpinycsioae Scheiblero, 167 dar- 
bin<nkės užpuolė ant direktoriaus 
Jokūbo Kuntze, su žiurstais apri
što jam galvą ir iszmetė ant uly- 
ežios.. Mat tokiu budu mergi-



••t

LIETUVA S

ib>s užmokėjo direktoriui ui savo 
^naudas: Kuntze mat laikė 
dirbtuvių daibininke* ui paleis
tuves, vertė jas pasiduoti, savo 
norams, o jeigu kbtra ne norėjo, 
tai ant tos uidėdavo dideles baus
mes, aiba itzvydavo visai nuo 
darbo dirbtuvėse. Ui tokius dar- 
bta merginų suteiktas pamokini
mas direktoriui, rodosi,buvo per 
-zvelnus, jį priderėjo geriau pa
mokyti. Kuntze pasiskundė į 
8udę ir tas, žinoma, eidamas isz 
vien su pralobėliais, nusprendė 
kelias merginas ant 7 dienų are^z 
to nors priderėjo, ui deruoraliza 
viii ę, nusprę-ti direktorių 
[mros mėnesių kalėjimo.

zijos dirbtuvėse pasidirbdino kitę, 
dar greitesnį už Amerikoj sudau
žytu. Dabartinis Fourniero auto
mobilius b?ga su gieitumu 76 
mylių į va'andę, taigi yra grei 
cziausias ant svieto, bėga jis su 
greitumu greitųjų geležmke ių 
trukių. (

riant Maskolijos. Matyt Ameri
kos daktarai mažai darbuojasi 
prie gelbėjimo apdrguaių, jei
gu jie yra ne tikri amerikonai.

Nanji iszradimai Drangyscziu Reikalai

ant

Santaiko'* sūdąs sutaikymui 
rraneuzijos t>nglekat>ių su kasty 
n ų savininkais atmetė darbinin
kų reikalavimę pakelti algas, 
uit <i nusprendė padidinti pase- 

| ims ų kalnakasių pensijas. Dar 
'.buliukai nesutinka ant tokio san- 
Ltikos sud>> nuspren ii no, j e nu- 
karė nesutikimus su kautynių sa
vininkais perduoti parlamentui, 
kur darbininkai turi diktai užta
rėjų. Kad tik Amerikos šautai 
kos sudui neužeitų ant mieles 
sekti paveik-lę praneuzi-zko san
taikos sūdo. Czia ranlygos vie
nog kitokios: czia nė kongrese, 
nė senate darbininkai per savo 
paežių ka tę ir nesupratimę, ne 
turi drausų ir užtarėjų.

|! Vokiet jos randas padarė nau 
ję sutarimę su Maskolija apie 
apeunkiuituę maskoliszkiems pa 
valdiniams pastoti į Vokietijos 
universitetus. Pagal tę sutarimę: 
nė joks maskoliškas studentas 
ne bis į Vokietijos augsztesnes 
moksliszkas įtaisas priimtas be 
žinios maskoliszkos (Milicijos. 
Teip bent raszo Berlyno laikrasz- 
tis „Vorwaeits”; Vokietijos ran
das to neužgma.

| Ant Filipinų salų, ntt ant 
salos Luzon, aplinkinėse Manil- 
lės atsirado vėl pat-ikėlėliai, ku 
riuos vienog dabar amerikoniszki 
admin stratoriai vadina plėszikais 
(ladronais). Jie persirėdo už 
aonstabelius ir užpuldinėja ant 
prilankių amerikonams fitipinie- 
czių; buvusiems filipfniszkiems 
pa si k ė lėliams, kariavusiems priesz 
amerikonus,nieko ne daro.

|| Iszpažintojų protestoniezko 
tikėjimo yra Maakolijoj iez viso 
6360265: Europinėj Msskolijoj 
yra jų 3240921, daugiaus ai Esti
joj ir L.tvijoj; Lenkijoj yra jų 
418930, ant Kaukazo 56911, Si- 
berijoj 15834; prigulincsiuose 
MaskolijaiVidurinės Azijos krasz- 
tuoae 9476, Finlianiijoj 2627969.

| Mieste Czenstochove, Len
kijoj, statant kariumenei naujas 
kazarmes,nugiiuvo siena ir užbė
rė daug darbininkų. Isz po sie
nos griuvėsių iaztraukė 15 už- 
musztų ir 40 sunkiai sužeistų dar
bininkų; trūksta dar 18, isz 
rių be abejonės didesnė pusė 
po griuvėsiais negyvų. ,

ku 
yra

B Angliszkrs randas nutarė 
paskirti 40 milijonų doliarių ant 
reikalų per karę nukentėjusių gy
ventojų Transvaaliaus ir Oram jos. 
Is-z tų pinįgų 15 milijonų gaus 
būrai, 10 milijonų angliszki pa
valdiniai, o 15 milijonų bus pada
linta teip kaip nutarta t-andaros 
traktate.

Žemdaibiai ant viso 
žemės pavirsziaus ne viename lai
ke renka nuo laukų savo darbo 
vairius. Sausio mėnesyj kvie-

- ežius piauja ant salos Naujos Ze
landijos ir Argentinoj; vasario 
ir kovo mėnesiuose tę patį daro 
gyventojai Vakarinių Indijų.^Ba
landžio mėnesyj renka nuo laukų 
javus gyventojai salos Cypro,Ma
žosios Azijos, Persijos ir salos 
Kubos; gegužio mėnesyj tę daro 
Ch’nuoae ir Japonijoj; berželio ir 
liepos mėnesiui se ant to ateina

• laikas Pietinėj Amerikoj ir Pie-

mueų

H Kaip pasirodė isz darytų 
Norvegijos kaiiškų valdžių ban 
davonių, sniegas geriau gali ka
reivius apsaugoti nuo šūvių ne 
gu medis. Sniego pylimo 4 pė
dų storio ne pramu-za nuo 500 
pėdų norvegiszkų kareivių ka
rabinų t-zuviai, o medį pramusza 
lengvai. Norvegiszki karabinai 
yra vieni isz geriausių, ne?za to
liau už karabinus vartojamus a- 
merikoniszkų kareivių.

H Didžiausias varpas ant svie
to yra didysis vai pas Maskvoj. 
Seniau jis kybojo bokszte, bet 
1737 metuose nupuolė ant žemės, 
kur ir dabar guli. Varpas tas 
sveria 300 tonų. Augsztis jo yra 
26 pėdos, aplinkui turi 65 pėdas. 
Jo viduryj gali patilpti 200 žmo
nių.

H Prancūzijos senate senatorius 
Lecomte užmanė užgirti bausmes 
ant stojanezių į dvikovę, kas 
Prancūzijoj labai tankiai pasitai
ko, dvikovos būva už visokius 
mažmožius. Pagal užmanymę 
senatoriaus Leccmte: jeigu dvi- 

tinėj Europoj.’ Rugpiuczio mfi. kovoj vienas isz stojanezių butų 
nesyj daro tę Anglijoj; rugsėjo užnnsztas, tai kilrb turi biit baua- 
ir spal ų mėnesiuose Szvedijoj ir tas kalėjimu iki 3 metų ir turi 

; 'užmokėti btusmę iki 1000 dol. ,

B Anglija rengiasi dirbdinti 
per visę Kanadę, nuo Quebec ir 
Fort Simpson, taigi nuo Atlan- 
tiko iki Pacificui, nauję geležin
kelio liniją. Padirbimas to kelio 
kasztuoe $95750000; darbai bus 
pabaigti 1907m. Il^ia to kelio 
bus 2830 angln-zkų mylių.

Noivegijoj; lapkriezio mėnesyj 
republikoj Peru (pietinėj Ameri
koj) ir pietinėj Afrikoj.

U Vengrijoj, miestelyj Zorlenec. 
naktyj nežinia kas pradėjo mėiyti 
akmenis į namus nasz'ės Poka. 
N szlės sūnūs nusprendė, kad me 
kas kitas to padaryt* negalėjo, 
kaip neseniai pa-imiręs tėvas. 
Ant rytojaus nuėjo ant kapinių, 
atkasė tėvo kapę, nuvilko kunę 
czielę mylię toliau ir sudegino, o 
pelenus po Lukus iszbarstė. Ku
nigai gir asi, kad terp slovakų 
platina dorę ir supr t mę. Jeigu 
isz-tikro tę darytų, ne butų to
kių atsit kimų, kaip ežia apra- 
szyti. Matyt kunigai visu ko ki
to mokina, jeigu be-idaibuodami 
neva mt pakėlimo žmonių proto 
per szimtmeczių eiles, ne įstengė 
isznaikinti visokių kvailų įtikėji
mų.

[ Netoli Peterburgo, prabėgus 
gelež nkebo trūkiui atėjusiam i-z 
Vilniaus, ant kelio rado be žado 
gulintį žmogų,turintį tiijose vie
tose perskaitę iralvę. Kada jį 
daktaras atgaivino, tai jn pa pasa
liojo. kad j s yra Benediktas Tit- 
ko;į Peterburgę važiavo 'sz Kau 
no ir buk ant kelio jį iszmetė trū
kio konduktoriai. Ant iszgiji 
mo jo beveik nėra vilties.

i| Por tuzatijoj, plovinei joj Bei 
ra, 6 d. lapkriezio siautė smar
kus žemės drebėjimai, nuo kurių 
ne tik daug triobų stiį riuvo, bet 
pražuvo ir daug žmonių, vienog 
tikro pražuvusių rkaiilius dar 
nežino; sužeistų yra tei|x sgi ne 
mažai.

| Sz autinėj dtlyj Norvegijoj, 
Lapcmjoj, prie sziaurinės Finlan- 
dijos rubeiių, užtiko didelius it 
turtingus aukso laukus. Viduri
nėj gi Norvegijoj užtiko didelius 
plotus geležinės rudos: store ru 
dos yra 200 — 600 pėdų.

Chemikas Ciacau iszrado 
budę dirbti diibtuvėae kerosiuę, 
vietoj semti jį isz ėsanezių žemėj 
šlaitinių. Kad keroeinę galima 
padirbti, tę nuo seniai žinojo, tik 
jis padirbtas gamtos būro piges
nis negu padirbtas dirbtuvėse. 
Vokietijoj susitvėrė jau kompani
ja, kuri Saksų karalystėj, Silezi
joj ir Brandenburge parengs ke
lias dirbtuves diibii kerosin'ę. 
Cracau tvirtina, kad padirbimas 
dirbtuvėse kerosino atseia pigiau 
negu semiant jį isz žemėj eaan- 
ežių szaltinių, dirbtuvėje padirb 
tas bus geresnis, kadangi jame ne 
bus nereikalingų medegų.

*•* Gyvenantis mieste Irkuo- 
ke koksai Galai iszrado saugojan
tį nuo szuvių t-erdokę. Galai at- 
neazė szmotelį medegos, isz ku
rios padirbtas serdokas Irkucko 
palicmeisteriui; pakabino ant sie
nos, o policmeisteris szovė, bet 
kulka atazuko. B indė paskui 
pradurti su durtuvu, bet teipos- 
gi ne buvo galima tę padaryti. 
Su tuom serdoku Irkucke daro 
dabar tolesnes bandavones.

Amerikonas Charles Ged- 
dens, kaip gaišina laikraszcziai, 
iszmislyjo nauję orlaivį, su ku
riuom tiki, kad žmonės galės la
kini i,kaip paukszcziai ant oro, bu 
greitumu 200 my lių per vulandę. 
Neužtenka vienog kzmilyli, bet 
reikia padirbti ir per bandavones 
parodyti, kad isztikro orlaivys 
gali teip lakioti, kaip iszradėjas 
jį iszgiria.

*,* Angliukas ūzradėjss 
Spencer,Londono aplinkinėse at
liko pasekmingas bnndavoies su 
jo padiibtu ntuju, galincziu lėkti 
priesz vėję, orlaiviu. Spencer 
posikelė ant eavo orlaivio, lakiojo 
į visbs puses ir paskui palengva 
nusileido ant žėmės 40 viontų 
nuo pasikėlimo vietos.

Mie te Dresdene, Vokieti
joj, gyvenantis amerikonasThan- 
le padirlio ma-zinę, kuri kompo- 
ni tams palengvina raszymę natų. 
Užtenka maszinę sujungti elek- 
triszkais d ra tais bu piano ir ant j > 
skambinti, o maszina pati užrasza 
muzikos natas.

Dr. Charlton isz Montreal, 
Kanadoj, iazrado vaistę nuo ty
mų, kurį įskiepy ja po oda teip 
jau ka*p apsaugojimo rauples.

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. HaberlandU\.

Vietines Žinios.

ant 
pa- 

per-

Lietnfiszkas Tems.
Chicaoo. Dr-teSim. Daukanto loai 

lietuviaaka teatrą ‘‘1SZGAM A”, nede- 
lioj, 16 lapkriezio, Freibeit Turner sa
lėja, 3417 8. Halsted 8t. Prasidės? vai. 
vakare. Tikielai po 25c. ir 35c. Teatras 
Sakiuose, isz žmonių gyvenimo, labai 
užimantis. Aktoriai parinkti, visi geri. 
Po teatrui bus didelis Dr-tes balius. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites kvieczla 
to vakaro pasirengti, o džiaugsitės 
mate nauja niekad dar nematyta 
statyme. KOMITETAS.

Brooklyn, N. Y. Dr-te 8z. Kazimiero 
turės savo 28-ta metini balių subatoj 22 
Lapkriezio, Palaoe salėj e, 80—93 Grand 
8t. Brooklyne. Prasidės 7.30 vai. vaka
ro. Inženga vyrams su pMidejimu dra
bužiu 25c.. moterims 15c. Grajis pir
mos k liesos muzika, o pauzooe dainuos 
8im. Daukanto Teatrai iszka ir Giedoriu 
Draugyste ir bažnytinis chorM. Visus 
lietuvius ir lietuvaites meilingai užkvie- 
cz!a. • Komitetas.

Worcester, Mms. D r-te 8z. Jurgio 
turės savo 4 metini balių subatoj,22 I>ap- 
kricsio,Falher Mathews saieje,llOGreen 
Si. Prasidės? vai. vakare. Inženga 
25c. ypatai. Grajys pirmos kllasos mu
zika. Visus lietuvius ir lietuvaites kvie- 
cxia atsilankyti. Komitetas.

| Laike paskutinių iszsiveržimų 
vulkano Stnla Maria, Guatema 
lėj, pražuvo teiposgi buvęs to 
kr szto prezidentas, jenerolas 
Manuel Bazdlos, kuris vulkano 
apaczioj turėjo kavos plianlaciję. 
Pilant ciję i-znaikino iszmesti i»z 
vulkano karszti pelenai, o pats 
BaziĮlos užtroško nuo nuodingų 
dujų,susirinkusių visose vulkano 
aplinkinėse.

| Prancūzai broliai Lebaudy 
padirbo nauję orlaivį, su kuriuom 
atliko pasekminga-* bandavones 
t-avo dv^re net »li Paryžiaus. Nau
jas orlaivys panaszus į oriaivį 
Santos Dumonlo, tik dusyk di
desnis. Laike banda vonių j'S 
lėkė lengvai priei-z gana smarkų 
vėję. - .

H Pagal atrkaitę akczyžios, 
M. skolijoj 1900 m. gyventojai 
užgėrė 60 milijonų viedrų degti 
nė«,ar><a ant 2j% daugiau negu 
1899 m. Kadangi v edraa degti 
nės kaaztuoja 7 rubl., tai per me 
tus maskol ai supylė į gerklę pa- 
riininanczio gėry m o už 420 mili
jonų rubl ų. taigi isz p uola po 4 
rubl. ant kiekvieno gyventojaus 
permetus. Daugiau-iai degtinės 
i zgėrė Peteiburgo ir Maskvos 
gubernijose: czia iszpuola po 2 
viedru ant kiekvieno gyvento
jaus; mažiausiai geiit gyvento
jai rytinių ir sziaurryt nių guber- 
mjų.

| Genevoj, Szveicarijoj. nau
jas un versiteto profesorius Mil- 
had aut pirmos lekcijos perkrati
nėjo socalizmę. Lekcija jo stu
dentams ne patiko: isz pradžių 
jie v en szvilpimu rodė neužga- 
nėdinimę, o toiiaus rengėsi pro
fesoriui kailį įszperti. Tik pa
traukti žandarai įvedė tvarkę 
•r iszgelhėjo nuo kumszezių 
fesorių.

|Į Prancūzijos anglekasiai ne 
sutiko ant nusprendimo aanta ki s 
sūdo, kuris atmetė darbininkų 
retkalavimę padidinimo algų; 
anglekasiai nutarė sztraikuoti to
liau, kol jų reikalavimai ne bus 
irzpildyti.

pro

per-

|| Tu'ose Mrskolijos gubern j< se 
vėl yra badas. R indas paskiria 

1 milijonę rublių ant visokių dar
nų, kad baduojantiems gyvento
jams suteikti uždarbį.

| Kongo vieszpatystėj, ėsan- 
czioj savat-ezia Belgija s karaliaus, 
tunnczioj apie 10 milijonų gy
ventojų, bsltveidžių europieczių, 
skaitant kareivius, urėdninkus ir 
prekijus, yra tik 2346. Tame 
skaliliuje yra: belgijonų 1465, 
italijonų 156, holindieczių 126, 
portugalieczių 108, szvedų 105, 
anglijonų 65, prancūzų 55, ame
rikonų 30, danieczių 29, luxem- 
burgieczių 25, norvegų 22, szvei- 
<arų 21, maskolių 13 (daugiau
siai maskuliszkų žydų), isz pa n i jo
nų lO.grekonų, 5 ir 8 pavaldiniai 
kitokių krasztų.

į Austrijos parlamentas 
kratinėja dabar klausymę paren
gimo specialiszko rusiniszko uni
versiteto Lvove, kur dabar yra 
lenkiškas uver-itetas, o ta Gali
cijos dalis yra rusinu, ne lenkų 
apgyventa. Geruoju lenkai ne 
sutiks ant parengimo rusiniszko 
un versiteto; tę gali padaryti tik 
Austrijos randas.

H Vidurinėj Amerikoj, republir 
koj Hondūras, pere tę sanvaitę 
atsibuvo prezidento rinkimai:isz 
rinktas prezidentu likosi Matinei 
Carillo.

0 Prancūzijoj, mieste Montjoie, 
taisydami sienę senų dirbtuv ų, 
užtiko įmurytę szėputę, kurioje 
rado net už pusantro milijono 
frankų 
popierinių 
bo

senų prancuziszkų 
pinįgų. Vargiai 

kas apkeis tuos pinį- 
gua ant naujų. Rasti szėputėj 
pinįgai paeina nuo 17 93 m.

,. Garsus prancuziszkas auto- 
niobilist<8 Fournier, kuriam szį- 
met New Yorke sudaužė geležin
kelio trakia automobilių, Prancu

| Pabaigoj spalių mėnesio, ant 
Kaspiszkų jūrių t-iautė smarkios 
vėtros,laike kurių pražuvo apie 30 
laivų. Vėtra užkilo ne tikėtai,to- 
dėl.nuo jos į uždengtas vietas spė
jo pasislėptų laikę vien garlaiviai. 
Vėtra užėmė didelius plotus, to
dėl tikrai,nežinia, kiek žeglinių 
laivų laike jų piažuvo.

|| Vokiet jos c eėorius, kuriam 
rodoai, kad vigkę moka, paraszė 
d rainę ir ję turi pei statyti kars- 
liazkae teatras Wieabadene. Ka
dangi už pinigus ,gal nieks neitų 
klausyti ciecoriahs dramos,tai jis 
prisakė eiti dykai kareiviams. 
Tie turfs isz klausyt i ciecoriaus 
dramos.

II Ant Filipinų salų iki sziol 
cholera apsirgo 105000 žmonių, 
isz ko pasimirė 67000, taigi di
desnis nuoszimtis negu kur nors 
Europoj laike cho'erų, neiszski-

|| Iszdavimai Anglijos ant szių 
metų iszekaityti ant $898384150; 
taigi jie didesni negu kokio nors 
kito kraszto ant viso žemės pavir
šiaus.

|| Per pirmutinę sanvailę iap- 
kriczioEgipto sostapilėj, mieste 
Kairo, cholera apsirgo 140 žmo
nių, o pasimirė 182.

| Transvaaliaus aukso kasty- 
nių savininkai nutarė pakelti ai* 
gss cziabuvių darbininkų iki $12. 
50 ant mėnesio.

U Ant pirmutinio kurso moterisz 
ko mediszko instituto Peterbur
ge ant ežių melų priėmė 300 mer
ginų.

Km isz amerikteoziu nori gauti
“Darbininku Baisa”

ir kitus prigulinesius Lietuviu 
Soc. Be m. Pert. rasztus, siusti 
"Dar. Balsui" rankranezius, pinigus ar 
turėti kilus kokius reikalus, tesikreipia 
sutuomi prie musu draugo,Miszeikoe.

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

— Aktorius Seanton padavė 
skundę ant policinių, kurie buk 
užpuolė ant jo ant kertės Indiana 
ir Clark sr ir atėmė pinigus Sean
ton tvirtina, jog užpuolikai buvo 
tikri pol cistai, o ne peoirėdę už 
policistus plėšikai; jis sako, jog 
jų pravardęs žino pol cistas Tobin. 
Jeigu teip, tai isztikro negerai, 
jeigu ant policistų, kurių pride- 
rystė saugoti miesto gyventojus, 
patenka žmonės užpuldinėjanti 
ant praeivių ir veržianti nuo jų 
pinigus.

— Pereitę s<nvaitę Chicagoj 
lankėsi sosto įpėdinis pietinės A- 
zijos v'cszpatystės Sijamo. Be 
abejonės jam Chicagoj geriau pa
tiko negu Europos dideliuose 
miestuose, kadangi ežia, ypacz 
kasl nk szyarumo, galėjo patėmy 
ti tikrai azijatiszkas sanlygas. 
Europoj didelių miestų teip ne- 
szvariai užlaikomų, kaip Chica 
go, niekur nėra, neiszskiriant 
Maskolijęs.

— Moteriszkė U. Younghill, 
nuo kurios, dėl negero pasivedi-, 
mo, sudžia Tuthill nusprendė at
imti dvejetę vaikų ir patalp;nti 
juos ant auginimo prieglaudos 
namuose, szoko ant sudžios ir 
norėjo jį suti u zti ir butų tę pads- 
riusi, jeigu sūdo tarnai ne butų 
sudžip apgynę. Užtai likosi nu
spręstą ant 10 dienų kalėjimo ir 
tuojau* isz sūdo tapo į jį nuvesta.

— Ant East Chicago avė. plė- 
szikai paszovė puliciatę Mallrnę 
ir detektyvę Roh nę,kuris stengė
si juos suaresztuoti.Vienas iaz plė 
bzikų pats paaiszovė į koję, todėl 
pabėgti negalėjo, likosi suaresz 
t notas.

— Kvietkų trioboj 
parke atsibūva kvietkų 
temų paroda. Pereitę 
dienę parodę atlankė
žmonių, žinoma, diugiausiai mo 
terų.

— Provision Dealer Dispatch 
Co. praneszė policijai, jo? szitoe 
organizacijos sekretorių* Charles 
Goven prapuolė, pasisavinęs or
ganizacijos pinigų net 100000 dol.

— Ant Peary Av. oloj rado 
kunę vyrezkio, kurį laiko už ku- 
nę prapuolus o 31 d. apal ų buch 
h«lterio bzvedų organizacijos 
Sven-ka Ameiieanantn.

PaįiftHZkoiiiuai..
Pajieezkau savo brolio,Juozapu Bites, 

Kaunogub.,Sziauliu pav.,kaimo Mažuo
lių. Ji* pats ar kas kita* te i ksia duo
ti tinę ant adreso:

Misa. Agota Hite,
1237 South 2-nd St., Philadelphia, Pa.

(21-11)
Ass RamualdM GrudzinskM pajiesz- 

kau savo broliu: Franciszkaus ir Juoza
po Grudzinaku, Kauno gub., Telaziu 
l*v. Jie patya ar kas kitas teiksis duo
ti iine ant adreso:

A n ton Rudzenis,
(28—11) Eveleth, Minn. ,

Pajieszkau savo pusbrolio, Justino 
Januszonio, isz kaimo Vensloviszkiu, 
Panevėžio pav., Kauno gub. Jis pat* 
ar kas kitM teiksis duoti žine ant adre
so: Jurgis Miliauskas,

862 W. 21-st St., Chicago, 111.

Pajieszkau Petro Benuszevicziaus, 
Kauno gub.,Saiauliu pav., Luke* parap., 
kaimo Verteliu. Ji* pat* ar kM kita* 
teiksi* duoti žine ant adreso;

Modest Bartkeviczia, 
1319 MillerSt., Ailegheny, Pa.

Pajieszkau savo pusbroliu Antano ir 
Baltramiejau* Lisausku, Vilniau* gub. 
ir pavieto, Gelvanu vol., kaimo Tabuna- 
to. Jie patys ar kM kitM teiksis duoti 
žine ant adreso:

’gn. Blaleviczla,
Union City,Conn.

Pajieszkau doro* ir tinkanezio* prie 
biznio lietuvaites, ne senesnes per 21 
meta ant apsivedimo. Ataiczaukti ant 
adreso:

Ig. Bl. Box 178, Union City, Conn.
Pajieszkau savu pusbrolio Aleksandro 

Pociaus, isz kaimo Kaliku, Petro Ratna- 
aaasko isz kaimo Zakoniu ir Francisz
kaus Freitikio, visi Kauno gub.: Rasei
nių pav., Alekaandravo vol. Jie patys 
ar kM kitas teiksi* duoti žineant adreeo: 

Mike Pocius.
2942 PeltzSt., Philadelphia, Pa.
Pajieszkau savo brolio, Jurgio Liud- 

kevieziaus. Suvalau gub., Kalvarijos 
pav., kaimo Padovinio; 23 metai kaip 
Amerike. Ji* pats ar kas kitM teiksi* 
duoti žine ant adreso:

K. J. Liudkeviczius,
320 E. MainSU, Meriden, Conn.

Pajieszkau savo draugo, Antano Posz- 
koa. Kauno gub., Raseinių pav., Taura
ge* parap., kaimoGetkontlszkiu, gyveno 
Chicagoje. Ji* pats ar kM kitM teiksi* 
duoti žine ant žemiau padėto adreso, 
gausite už tai 81.00. .

Felix Vaicekauskis, 
4302 HonoreSt., Chicago, III.

Pajiesxkau Baguliaus Matulicaio,Kau
no gub., Panevėžio pav., kaimo Kupriu. 
Ji* pat* ar kM kitas teissi* duoti žine 
ant adreso: O. loitven,

Bux 54, E. Dedham.Masa.
Pajieszkau Kazimiero Urbono ir Teofl- 

Itaus Bendžiaus, abu Kauno gub., Rasei
nių pav. Jie patys ar kM kitM teiksią 
duoti žine ant adreeo:

Jotis* MenztininkM.
443 Oollituville ave„ E St. Louia, 111.

0

Aukos aut Kankiutlnin.
Fr. Kurtinaiti*, Thorp, Wia ........
J. Szneideri* ” ' ”■» ....
Ona Kavaliauskiene ” ....
F. Mikolainis " ” ....

Buvo.
Sykiu

M 
10
25

..30.12
330.97

■ HAr serui reamstiima!
|T W B lar tksuds tau salva,
p A ■ ■■ T sirvna, ran-la l
klu bodu be daktaro Ir gyduolių Uelgydyd pate 
•aro namuoee. Paduok tavo tikra adreaa. Adre 
•uok: A. Libtvtu. 33SI Auburn Ar., Chicago, III.

Lincoln 
Chryuan- 
uedėlios 

net 15000

Lietuvi zti moksliiūe ingllszkos kli
bos

Dauguma* Chlcagoc lietuviu norėtu 
pratimokinti angliuko* keltos, bet nėra 
tam tikru tnokzlainiu. Norz miestas ati
daro vakarines mokslaines aat poros me
nesiu ku meta ar antra ir užlaiko lietu- 
viazka mokytoja, bet lu lietuviams nau
dos neatnesza.nes laiku yra perlrumpu 
ir nėra atsakancai.os syatemos Mieste y- 
ra daug pri valiuku mokslainiu.bet lietu- 
vys negali ten etai dėlto, kad nemoka ga
nėtinai angliszkai idant suprutl paaiu- 
kinimua. Dabar bus gera proga mokintis 
angliszkos, lietuviszkos ir vokiukoa kal
bu privatiukoje m ikslalneje, kuria mes 
rengiame ir atidarysime aleintnczioje 
sanvaiteje. Mokinsime raižyti irskaiiyti, 
lieltviszkos, angliszkos ir vokiukos kal
bu, teipgi mokinsime aritmetikoe, algeb
ros, geografijos, storijos, gramatikos ir 
kitokiu reikalingu dalyku, bet didesnis 
laikas bus peazvenztuantangliszkoskal
bos, nes tos lietuviai labiausiai reikalau
ja. Mokinsime iszlisai per visus metus, 
tris vakarus arba ir daugiaus ant tan vai- 
lea. pu tris valandas kM vakaras. Neleis
kit laiko ant nieko, jis yra brangus. Pa- 
szveakit tuos vakarus ant mokslo, o gale 
metu džiaugsitesi iu vaisiaus savo triu- 
ao. Lietuviai galėtu gauti daug geru dar
bu jeigu mokėtu kalba. MokslMyraimo 
gaus didiisuzlM turtas ir jo niekas M 
gali atimti. Visi griebkitės mokslo. Ku
rie noiile-lanky t i rengiama mokalaine al- 
siazaukite dėl informacijos pas Joua 
Bafdiiuna 931 33-czios ui y ežios, arti 
lietuviszkos bstnyczio*. Su guodone, 

Janaa 1. Ba<diiunaa, 
Albertas L. Koehler.

Ridltillsitis Is^jdjmu • drugio, kovu
11a. papošku nuo v-ido, plauku nusllpuna. olai 
krėnassu ir visokiu lirų. Mrs duodamo rodą Ir 
gyduoles su drukuotu apraSymu kaip )a. vartoti 
Būtinai reik apvalyti ligos švrapiomus.
Urs BruodiaCo.Brdway t SAchst..Hrnoklyn,X. Y

Kol Ryme mokino vien skaitymo ir 
šymo, čia ne buvo nė jokių mokyklų, vaikus 
mokino jų tėvai. Su laiku atsirado mokin
tojai, kurie mokinime vaikų perėmė tėvų 
pareigas. Iš pradžių mokintojai algų ne 
gaudavo, už jų darbą atlygindavo jiems vien 
dovanoms,taigi mokintojai buvo atiduoti ant 
malonės tėvų, nuo kurių dalį pareigų paėmė. 
Pirmutinę mokyklą Ryme atidarė paliuosuo- 
tas vergas Spurtus Carvilius. Po tam ir ki
ti sekė jo paveikslą, kadangi pirmutinė mo 
kykla rado pritarimą miesto gyventojų; bet 
mokintojai buvo laisvi, ypatos privatiškos, 
tikinčios iš savo užsiėmimo turėti jeigu jau 
ne didelį pelną, tai bent uždirbti ant atsa
kančio prasimaitinimo. Garsus Rymo poe
tai :Fnnius, Andronicus buvo tokių privatiš- 
kų mokyklų mokintojais. Visos vienog tos 
mokyklos buvo paskirtos tik lavinimui vyriš
kos lyties vaikų; tik laikuose decemvirų Ry
me atsirado pirmutinės mergaičių mokyklos, 
bet jos buvo paskirtos lavinimui jau suau
gusių, norinčių šiek tiek pakelti savo protą 
rymionių. *

Pasididinus liuosų mokyklų skaitliui, 
jos pradėjo dalintięsi į skyrius: buvo moky
klos jiaprastiems ukėsams, plebėjams.į kokias 
aristokratų vaikai nėjo ir mokyklos aristo
kratų vaikams, kurios ne priiminėjo vaikų 
plebėjų. Plebėjiškose mokyklose mokino vien 
skaitymo, rašymo, iš rokuudų gi vien išskai
tymo palukų nuo paskolintų pinįgų. vAris- 

’tolh'atiškose mokyklose programai mokinimo 
buvo platesni. Plebėjų vaikai ėjo į mokyklą 
krūvoj, vaikai senatorių ir raitelių tik pa
vieniai, lydimi naminių mokintojų, paskui 
ėjo tarnas, kuris nešė mokintinių knį- 
gas.

Rymo mokyklose, teip kaip ir Grekijoj, 
mokintojai galėjo bausti’ mokintinius, net 
aristokratų vaikus teip, kaip jiems patiko: 
mušė juos su ranka, plakė su rykšte per už
pakalinę kūno dalį; paskutinis baudimo bū
das nuo rymionų likosi perimtas kitų tautų 
ir antai Lenkijoj užsilaikė iki 1867 m; ypač 
kunįgai, turėję didelę įtekmę ant mokyklų, 
mėgo naudotiesi iš to baudimo budo aut įva- 
rymo vaikams proto į galvą, nors iš tikro 
tokiais baudimais proto niekam ne galima 
įvaryti. Mokintojais tankiausiai buvo buvę 
vergai, kurie, už išmokinimą vaikų, savo po- 
uų likosi laisve apdovanoti, todėl prie moki
nimo vaikų vartojo tokias jau bausmes, ko
kių laikėsi ponai prie baudimo savo vergų; 
mokintojai, jiats nesuprasdami, į mokyklas 
pernešė vergų papročius ir juos pernešė ka
talikiškuose kraštuose turėję didžiausią ant 
mokyklų įtekmę kunįgai į jų prižiurai ati
duotas vidurinių, net naujų amžių gadynės 
mokyklas. Pats baustas, mėgsta ir kitus 
bausti; todėl buvę vergai mokintojai net per 
tankiai vartojo rykštę ant įkvėpimo proto ir 
gerų palinkimų jų mokinamiems vaikams. 
Bent tuom buvę vergai atmokėjo jeigu jau 
ne buvusiems savo kankintojams ponams.tai 
bent jų vaikams. Suprantama, kad tokiu 
budu mokintojai ne galėjo vaikams įkvėpti 
meilę mokslo, priešingai, galėjo suteikti vien 
nekentimą mokslo,įgaunamo vartojant tokias 
pažeminančias bausmes.

Per ilgus amžius rymionys nesirūpino 
nė apie pakėlimą ir išplatinimą mokslų, nė 
apie literatūrą. Vienaitinis jų rūpestis buvo 
per kares platinti rubežius viešpatystės, o na- 
mieje politiška kova sunaudojo visas jų pa- 
jiegas. užsiimti mokslu ir ’ 
kada, ne buvo nė kam priimto patraukti, ka
dangi buvę vergai mokintojai juk vaikams 
ne galėjo įkvėpti meilės mokslų ir literatū
ros. Kaip žinote, Grekiją buvo mokintoja 
žemiau už ją stovinčio, nors įgavusio didesnę 
galybę, Rymo, kuris jausdamas, kad stovi že
miau, perėmė ne tik mokslus, literatūrą iš 
Grekijos, bet ir būdą lavinimo vaikų, nors 
ne visada los pačios formos, čielai perimtos 
nuo kitų, išduoda tuos pačius vai
sius: kas vienai tautai yra geru, kitai gali 
būt blogu, kadangi ne visos tautos turi tokį 
jau būdą, ne visos yra tokiose jau sanlygose. 
Ryme vaikus pradėjo mokinti nuo 6 metų 
jų amžiaus; mokino namieje arba viešose mo
kyklose. Mokinimą pradėdavo nuo moki
nimo skaitymo, rašymo ir pradinių rokundų; 
prie to pridėjo dar istoriją apie tautos nu
veiktus darbus; toliau ėjo skaitymai poetų, 
mitologijos. Mokyklose skaitomos buvo 
grekiškos poezijos, tankiausiai apsirubežiuo- 
davo skaitymu Homero poezijų. Neturtingų 
tėvų vaikai turėjo pasiganėdinti išsimokini
mu skaityti, rašyti ir pradinių rokundų; 
literatūros, istorijos ir mitologijos mokinosi 
tik vaikai turtingesnių tėvų. Vėliau Rymo 
mokyklose buvo įvestas ir mokinimas pama
tų krašto tiesų, ko Grekijos mokyklose ne

ra-

Leratura ue buvo

tų krašto tiesų, ko Grekijos mokyklose 
buvo.

Rymionai dalino žmogaus amžį į penkis 
perijodus: vaikystės, jaunystės, vyresnės 
jaunystės, suaugimo ir senatvės. Vaikystės 
amžis baigėsi ant 16—17 metų. Tame laike 
pradinis vaiko lavinimas baigėsi. Vaikystės 
amžyj laisvi rymionai nešiojo raudoną ploė- 
Čių, panašų į ploščių augščiausių urėdninkų, 
taigi konsulių: nuo 16 metų,su didelėms iš
kilmėms,tėvai rėdė savo vaikus į baltus vy
rų ploščius, nuo to laiko jie pastojo tikrais 
u kęsais. Gavęs baltą vyrystės ploščių, jaunas 
rymionas apleido žemesnes mokyklas, už
baigė, teip sakant,protišką lavinimą; vaikai 
vienog turtingesnių tėvų lavinosi augėles
niuose moksluose, mokinosi pas specialistus: 
kalbėtojus, tiesų žinovus, literatorius, geo
metrus ir tt. Daugumas tų speciališkų mo
kintojų buvo grekonys, kadangi mat Greki- 
Joj lygiai iškalbumas, kaip literatūra, geo
metrija ir kiti mokslai stovėjo augščiau ne
gu Ryme; turtingesni gi rymionai, ant išla
vinimo augėlesniuose moksluose, siuntė savo 
vaikus į Grekiją, į Atėnus, kurie buvo, teip 
sakant, šaltiniu visokių mokslų Europoj, iš 
čia jie prisigriebė į Rymą, o per jo tarpinin- 
kyetę su laiku pasiekė Rymo užkariautus

kraštus, kaip autai: Išpaniją, Prancūziją ir 
Britaniją. Atėnai savo laike buvo šaltiniu 
visokių mokslų Europoj, kaip Vidurinėj am
žių gadynėj tokiu šaltiniu pastoja tūli Itali
jos miestai, o paskui Paryžius, kur rinkosi iš 
visų Europos kraštų jauni vyrai j ieškodami 
augštesnių mokslų. Dabar daugelyj vietų 
Europoj yra toki šaltiniai,! kuriuos keliauja, 
jieškodama mokslo ir Amerikos jaunuomene, 
jeigu jai ne pakanka mokslo vietnių augš
tesnių moksliškų įtaisų. Turtingesnėse Ry
mo šeimynose net pagarsėję moksluose mo
kintojai buvo vergais, o jų liuosi sandraugai 
buvo paliuosuotais vergais. Tas aiškiai ro
do, kad platintojais ir nešiotojais augštes
nių mokslų Ryme buvo ne rymionai, bet vai
kai augščiau kultūriškai stovinčių, Rymo pa
vergtų tautų, daugiausiai grekonys. Net 
ciecoriai, lavinimui savo vaikų, laikydavo už 
mokintojus paliuosuotus vergus.

Ne visi galėjo ant mokinimo^! 
siųsti savo vaikus į Atėnus; tie jauni rymio
nai, kurie ant tolesnio mokinimosi ne galėjo 
keliauti į Grekiją, tie, kurie to padaryti ne 
galėjo, pristodavo prie vietinių garsesnių 
kalbėtojų, ėjo su jais drauge ant forum arba 
į tribunalus, kur laikomos buvo politiškos 
kalbos ir tokiu budu lavinosi iškalbume ir 
politikoj. Paskutiniuose laikuose Rymo cie- 
corystės veik visi augštesnių luomų rymionai 
pažinojo grekišką kalbą teip antai kaip da
bar Europoj augštesnės luomos pažįsta pran
cūzišką, o terptautiškuose viešpatysčių susi
nėsimuose visur vartojama yra vien prancū
ziška kalba. Laike Rymo republikos rymio- 
nus lavino, ypač literatūroj, teip kaip ir Gre- 
kijoj; lavinimo sistemas rymionų buvo mat 
čielai perimtas iš Grekijos. Apskritai, Ry
mo mokyklose stengėsi išlavinti atmintį,kaip 
tai daro ir dabar mokintojai arabiškų moky
klų, arba* kaip darė vidurinių amžių gadinėj 
visose Europos mokyklose. Ne mokyklos 
vienog išdirbo rymionų narsumą ir pastovu
mą, tas išsidirbo ne po įtekme mokyklų, bet 
po įtekme pačių aplinkybių, po įtekme kurių 
susitverė ir pati Rymo viešpatystė: po įtek
me karių ji didinosi ir drutinosi, taigi tas iš
sidirbo karėse, kurių daugybę turėjo vesti su 
visoms aplinkinėms tautoms Rymo viešpatys- 
tė;tik apvalddžiusi kaimynus, ji užaugo į dide
lę ir galingą viešpatystę;pačios sanlygos vertė 
ukėsus aukauti savo asabiškus reikalus ant 
naudos visos tautos; taigi reikalas privertė 
rymionis aukauti savo asabiškus mierius 
aut viešos naudos, kadangi be tokio pasišven
timo butų pražuvę pats su tėvyne, su tokiu 
vargu ir aukoms sutverta ir pakelta į tokią 
galybę. Teisybė, pasakos apie karžygiškus 
nuveiktus darbus, dovanos dalinamos nuo
pelnais atsižymėjusiems ukėsams galėjo pri
sidėti prie išdirbimo narsumo ir pastovumo, 
bet to ne sutvėrė mokyklos, sutvėrė tą san
lygos ir neatbūtinas reikalas: jeigu tokios 
ypatybės rymionų budo ne butų išsidirbu 
sios, jų sutverta viešpatystė ne tik ne butų 
teip užaugusi, ne butų įgavusi tokią galybę, 
bet be abejonės butų sugriuvusi, butų ją 
išdraskę tvirtesni kaimynai, kaip tai padarė 
su daugeliu kitų viešpatysčių.

Fiziškos pajiegos, kaip ir tvirtumas dva
sios, tvirtumas budo Ryme buvo lygiai gar
binami. Ryme vienog ant išdirbimo fiziš
kų pajiegų ne buvo gimnastikos mokyklų; 
tokios mokyklos atsirado tik vėliau, po užka
riavimui Grekijos, nuo kurios rymionai pe
rėmė tiesiog visokias įtaisas ir visą vaikų la
vinimo sistemą. : Į

Rymo republikoj, kur ukėsas turėjo vis
ką aukauti ant labo viso krašto, likosi lavi
nimui vaikų įvesta kareiviszka gimnastika ir 
tai pirmiau negu pradėjo rupintiesi apie la
vinimą proto. Nuo mažens alsino jaunas 
rymionus kariškais maršais ant pašvęsto ka
rės dievaieziui Marso lauko, mokino šokinėti, 
bėgioti su sunkiais ginklais; pratino prie il
gų alsinančių maršų. Vaikams duodavo pa
prastus suaugusių kareivių ginklus ir su to
kiais turėjo atlikti ilgus maršus. Rymo re
publikos laikuose iš vaikų stengėsi padaryti 
tvirtus ir pakantrius, pastovius kareivius ir 
tą jiadarė: Rymo kareiviai buvo narsesni ir 
geresni už kareivius visų kitų kaimynų, to
dėl, laikui bėgant, Rymo viešpatystė įstengė 
apvaldyti artymesnius ir tolymesnius kaimy-* 
nūs.

Taigi Ryme lavinimas vaikų iš pradžių 
ne turėjo nieko bendro su lavinimu jų Greki- 
joj. Ryme apie pakėlimą proto iš pradžių 
nesirūpino, kadangi čia buvo kitokį reikalai, 
reikėjo sutverti ne mokslinčius, apšviestunus 
bet apginėjus ir platintojus tėvynės; Greki- 
joj gi, kaip antai Atėnuose, rūpinosi labiau 
apie pakėlimą proto, negu apie išdirbhną tvir
tų krašto apginėjų; išdirbti tokius turėjo ki
tos įtaigos o ne viešos visai tautai prieinamos 
Grekijos mokyklos. Grekiškos mokyklos ir 
grekiškos pažiūros išsiviešpatavo Ryme tik 
nupuolus republikai, ypač gi laikuose val
dymo ciecoriaus Augusto ir tai tik terp augš
tesnių luomų. Grekiškos mokyklos lavinan
čios protą atsirado laikuose Rymo ciecorys- 
tės, kada dideli turtai, teip sakant, iškreipė . 
senus papročius, sudemoralizavo, apailpnino 
tautą. Ciecorystės laikuose Ryme prisilaikė 
jau kitokių pažiūrų ant lavinimo vaikų: ma
žai rūpinosi apie išdirbimą fiziškų pajiegų, 
pakantrumo ir narsumo, o labiau. paisė ant 
lavinimo proto. Svarbiausiu mokslu moky
klose ciecorystės laikuose buvo literatūra ir 
iškalbumas; iš tikro ir literatūra laikoma 
buvo tik už padėtoją iškalbumo. Vaikai 
aristokratų, arba .teip vadinamų patricijų 
nuo mažens mokinosi grekiškos kalbos ir 
grekiškos poezijos, ypač gi Homero ir Me- 
nandro; vėliaus prie mokinimo patricijų vai
kų vartojami buvo raštai ir kitų grekiškų 
poetų, kaip antai: Heziodo, Theokrito, Pin- 
duro, Kallimacho ir kitų. Neapolivj specia- 
liškas grekiškas mokintojas mokino šitų gre
kiškų poetų raštų senatorių vaikus. Drauge 
su grekiškais poetais patridjų vaikus moki
no ir lotyniškos poezijos, skaitė raštus locnų 
poetų, bet ištikro lotyniški poetai buvo vien

(Toliaus bu*.)
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Grand Opening.
Atidarė nauja saliuna darome’ inkur- 

tuviu balių subatoj ir nedelioj 15 ir 16 
Lapkriczio, ant kurio grajys gera muzi
ka ir svecziai susirinkę bus gražiausiai 
priimti. Visus aplinkinius ir pažysta
mus k viecziatne atsilankyti:

Jonas Gruszas ir Jurgis Bagdoną*.
471 S. Canal St., Chicago, III.

Chicago. Subatoj, 15 Lapkricziodarau 
pasilinksminimo baltu, ant kurio grajys 
gera muzika dideleje saleje ir svecziai 
susirinkę bus gražiausiai primti ir pa
linksminti. Todėl visus aplinkinius ir 
pažystamus kviecziu atsilankyti ir pasi- 
szokti. M. Alijonis.

1L58 Leavijt St., Chicago.

Pigiai ant pardavimo Grocerne ir 
Buczerne arti lietuviszkos szv. Jurgio 
bažnyczioe, su visoms itaisoms. vežimas 
i r arklys, biznis iszdirbtas; inmokejimas 
yra mažas, oreszta ant mėnesiniu mo- 
kescziu. Priežastis pardavimo: savinin
kas eina in kita bizni. Atsiszaukite in 
“Lietuvos” redakcija 934 33-rd St.

Chicago.
Pigiai ant pardavimo Buczerne su 

Grosernia su arkliu vežimu ir visomis 
priemaišomis. Czia gyvena daug lietu- 
viu ir lenku, o szis tik vienas lietuv'sz- 
kas salo ras. Czia lietuvys gali daryti 
gera bizni. Parduoda isz priežasties li
gos. Adresuokite: (14—11)

V. Urbanovicz,
274 N. Chicago St., Kenosha, Wis.

tliologija arba IZokalaa apie Gyvu* Daiktui 
Pagal prof. Nusbaumų. Sutaiac Ssernaa. Chi- 
eago, Iii, 1901. Puslapiu itf.Moksla* kokiu budu 
.-adose gyvi autverimai ant musu žemei, kaip 
iie vyžtort prade,.! nuo mažu vabalėliu lu 
dae)otki paukaiczlu,rt Veriu ir paties žmogaus, 
bu pavaiktiato...............................................4Oc.

Baudžiava Lietuvoje, pr žmogui. įsileido 
T. M. D. Yra tai baudžiavos Istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje (vyko, kaip ataiiiepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa 
naikinta . ................................................  15c

Dvyniai Vagiu. Parasze ktin. Dembski*. Isz 
leidoSusiv.Lietuvių Laiįvamanlų Amerikoje. 
Su autoriau* paveik iu ir paveikslėliu Loakoo 
nogrupo*. Knyg?l3 patiekta reikalui pakėll 
mo tnoteriizkės. Ji nurodo priežastis delei 
kurių moteriszke tapo žemesne už vyrtszkilr 
paduoda rodykle* ant jo* pagilinu..... MBc 

geografija arba Šerne* apraizyma*. Pagal Gei- 
kie. Na koviki Ir kitu* *utai*e Szernu. Yra 
ai naudinviauila i*'. <i»u tulygisiol liieju 
*iu lietuvi**ku knyga. A lizinai ir tupran 
tarnai a p raito vlia muiu Leme, jo* pavidale 
diduma Ir platuma. jo» kalnu*, ju vardu* 
iug*zti. vulkanu* metanoliu* l*z Mvei ugnį: 
•z koktu žeme tluogvnlu •ulideda , kur ir 
siek joje yra ang'lu. geležie*, aukso. dru« 
ko* ir kitu gorvbiu; kiea mariu, ažer. upių 
& vardai, ploti*, g"'*; koki kuriuose vau 

uy*: suru*. preak'.. *a,dui. ar kartu*, ko

Perskaityk szit«!
Kss prisius 25c. markemisgaus tuziną ' 

gražiu gromatoms popieru tu koperiaia 
ir dovanu lietuviszka knygele vertes 25c 
iszsimokiDimui mesti kortas Popie
ros su gražioms kvieikoms. paveikslaisir 
gražiais apskaitymais. Adresuokite:

K. MISIŪNAS,
Box551, Pittsburg, Pa.

(28—11)

LIETUVA

LIETUVISZKA PREKYSTE.
MES TURIME VISOKIŲ TA VORŲ: 

Brukuojamas maszinukias geriausio gatunko.
Kaip czia matote paveikslėli, yra praktiszka ir 
ne brangi, tik $23.00 naujausio isx<adimo. 
Teipgi pas mus galite gauti: armonikų, laikro
dėliu,lenciugeliu,skrlpku ir visokiu kitu daiktu. 
Mus prekes dabar priesz kalėdas ant 10% mažes
nes už kilu; mus didelis kaUliogas, netrukus 
bus atspaustas. Pasiskubinkite paduoti savo

adresa ir už 5 centus markia, o gausite kataliogą. Adresuokite teip:
THE PAGODA 31118. Ilnlsted St., Chiaięo, 111.

Reikalinga mergiua prie namu darbo. 
Tur mokėti vokiszka arba angliszka kal
ba. Auiszaukite pas: HARR1S, 

3427 S. Halsted St., Chicago.

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

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

Nikod. Gendrolis. 257 4-th St.

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

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

BROOKLYN. N. Y.
Stanislowas Rinkewiczius. 73 Grand st.
K. Balcziusras, 64 6-lh st.

ELIZABETH, N. J. 
Jurgis Orinikaitis, 75 VVall st.

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

VVATERBURY, CONN. 
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

VVESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas,

NEW BRITAIN, CONN. % 
Motiejus Možeika, 398 EI m st.

BALTI MORE. M D.
L. Gawlis, 2018 N. \Vashington st

PHILADELPHIA. PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front St.
“Lietuvos” kteliauianti agentaL
Jurgis Kazakewiczia,
Juozas Petrikis,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. Usbkuris, 
Frank Eismont.

KursSzie-* vyrai atsilankys, lietuviai 
g-sli pasijuos užsrraszyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
n‘gai bus teisingai mums priduoti. Pas 
Juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paczią prekę kaip ir redakcijose.

“Lietuvos Iszlkibtuvk.

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczis 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rasztai ir darbai. Apra-
rasze A. J. Daubaras.......................15c.

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

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

Grabnyežiu žvake. Graži pasaka..5c. 
Judoezius. Apraszymas kaip tūli lie

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

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

Kur musu iszganymas? Knygele isto- 
riszkai-politiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas: Politiszkos 
partijos Czekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siektai; Kapitalizmas ir tautisz 
kas klausima* Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sta- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes naszutnas. skolos, gyventojai, 

, pramones ir 1.1............................ 25c.
Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para

sze S. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te. 
Yra apraszytbs ir paveikslai* parody
tus visos dalys žmagaus kūno kaip jos 
sutvertos, kaip Ju nervai sujungti, 

, kaip jos turi savo gyvumo, kaip vei
kia 1Y tt. teipgiai raižymas tulu ligų. 
Knygele yra gerčis moksliszkoe ver
tes.......................................   30c

Kaip apsireiszkia gyvastis žmogous kū
ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir paveislsis visas dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jo* 
turi gyvybe ir savo sveikme...

Nebepirmas. "
viu gyvenimo........................ .

“Ne Gedai" arba baisus sapnas. 
Pavetlfslai. Paša k a- i *z lietuvių

mo........................... -i................
Palangos Juze, (ketvirta laida).. 
Sugriautas Gyvenimas...............  5c.
Szunadvokatis..... •........................... 15c.
Tekinimo amatas. Kas nori iszsimo

kinti tekorystes amato tegul nusiper
ka szia knygele, o joje ras gerus pa
mokinimus iszaiszkintus rasztu ir pa
veikslais ...........................?..........15c.

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

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau 
do*. Preke.................................$1.50
Gražiai* drūtai* apdarai*.............$2-00

MIBTUVOS REDAKCIJOJ DAR YRA GAUNA- 
Los IR 8ERANCZIOS KNYGOS:

F) Istorija Lietuvos, Skirmantai te. ...25c. 
Mužikėlis...............................  10c.
Vaiszes Kristaus pas popiežių........... 5c.
Vienakis............. .......................... -5c.
Bestiality of Russiau Czardom.. » . .5c. 
Auszro 1884 metu...................... $1.00.
Auszra 1885 metu............................ $1.00.
Kalendorius 1893 metu..................... 15c.
Programas Liet. Sočiai. Partijos... ,5c. 
Žirgas ir Vaikas....................................30c.

visas 
.15c. 

Paveikslėlis isz mokslei- 
........ 5c. 
.. ..5c. 
gyveni- 
....10c.

Knygos sawos spauuos.
^a.Kywl Apsirelazkimal Biviete, ant kuria Smo 

nes nuolatos Stori, bet jo gerai nesupranta; 
su 7 sbrozeliais. Naudlngiause knygele ant 
twlėto dasižinojimui Isz ko darosi žai 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai U ant ko jie laikosi............  3Oc

Aritmetika. Kniga iusimoklnimnlrokundu.
Preke...............................................................125c

HYGIESA. Dak«»rt*zka kšyga arba mokslas 
apie eilaikymf sweikatoe. Įsa kurios ga'l be 
pagelboe daktaro iszslgydytl nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygele prlwalo rastis kiekwie-

šokia ligų, pataikys užlaikytiezielybeje *awo 
ewetkatą. pailginti a**o amži ir mokė* užau
ginti streikais ir tvirtais s*wo iralkellu* 
Preke.................................................................35o

Kpie tartu isadirblma. Psrosze 8c h ros*; verte 
S. M. Veikalas gvildenanti* politliakataeko
nomijų. . Kokiai* keliai* iisidirbą tartai.

80cdraugijos gyvenimo.
ArvyskapM Yalaaezlna (Valsnczsuskas) nebu-

salo. Inlelsta kuztala Susivienjrjlmo Liet.

tęs, karalyste, kunigalkistyate,, respuhi* 
ir tt. Ki-k kurtoje žemeje yra gyvu to

ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. ūž
tiem imsi, pramone,. i,zdirbiai Ir tiese, ko 
ki miestai, se klek gyventoju, fabriku, pra 
moniu; kur koki orai: esalcziai ar kanz 
t.-lai. lietu, ar giedros.; ’ -r koka ilgi, dieu'e 
ir nakties; kur visada yra .ygf diena Ir nak- 
*» kur Mole per keletą dienu nenusileidžls 

arba neužteka ir tt. Kam didele 0x<> a>'Il 
to puslapiu, ant geros standžios popi-ros

! , Tu pati, updurytu uudimu kietuoue updu- 
■ riK-ie. uukiinemis litarumii utipuuiri puru

»«• untnuiunu Ir »zono Preke.. 82 110 
CSyrenimo Vaizdeliai luaidedanti isz asztuonii) 

Žekanczi^ gražių pasakaicziu: Atsisveikink 
mas; — v agis; — K as Kaltas; — Gatvės vai
kai: — Pa pa rėžio Žiedas: — Misiko Sargas; 

— Signalas; — Keleivis....... . ...............15e
Istorija ouwleuytu WeUtiJu SziaurlLz. /.men

ko,. Apraszc kaip Kollunibaa atreOo Ame
rika, koki czia tada žmones gyweno. koki 
žmones pirmiausi .1 isz Europos pradėjo wa 
jiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
Karetro ir Kokiuos- metuose: kiek prezidentu 
bu aro. koki ir kiek kuri, gero padas salai 
žemei O ant pat galo ta.p naši Konatit.eija 
Suwienytu Walatt,u. kuri yra relkalingianau. 
toUykc perskaityti kiekvienam žtzrvu 
szioje Amerikos iemeje ,vw»nancilam. idant 
suprastu kokes jis cna tiesas turi. ka« ja n 
vra va i e daryti, kas ne aaie. Turi puslapi.
ŠM. Preke............................... .7...............«1 OO

D’-j"i'-se. grartuOse apdaruose........... g!
Istorija Chlcagos Lietuviu, ju pampliu Irkn.

Kraucziuno prova su lalkraszcsiu "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje, 18Wm. 585 puslapiu 
didelo formato, alszkaus druko. Fotagrgfljes 
yra abieju putlu ad roką tu, kn. Kraucziuno, 
"Lietuvon'*iszleietojo, redaktoriau, ir paveik
slai Chlcagos S.Jųrgio lietuviszkos bažuycsioe 
Popieros apdarais.............................................OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais...........................    $2 50

ginami augmenys? Pagal Lunkavierlu. sutaio 
Ssernaa. Chicago III. 1301 m. Poziapm T. 
Su pa reik tie leis.....................   tžOe

<alp gyvena Augmenys? Yra tai moksllss

g* -u*. J u uudejima, atmainas, gyvi ir plėtojimą*, 
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didžiausiu 
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., 139 pusla
piai .....................................................................85c

lš.»ip Maakolila persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
presiion reise en Lithusnle supiesze kun. V 
bembski*........................................... ....lOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro 
L. Weblam. Isz angUrzko iszgulda kun V. 
Iie uzbalus...................................................15c

Kraštu Skerdyne.Apraszo ana balsu atsltlktm* 
kada 1893 m. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czlo* miestelyje Kroatu, musse, snaude ir pjo- 
we n*kallus žmonis, iszgnotve altorius Ir ui- 
pėcat ijo bažnyczi*. Atšakiausiaiapraszz.. 
ta wisa atsitikima........ ... ..................... 15c

L,l«ta*1szk*a Lementonus su rotoriais kate
kizmais ir mlstrauturu .15c

Mokslas apie Žemį ir kitus svietus, jubu.ylr
pabaiga. Apnuzo kas yra žeme, iss ko ji su
sideda. ant ko laikosi ir kaip sukasi; ka* 
yra (aule, žuraigždet.menuli*; kaip toli yra 
m kitas žvaigždes; ka* yra plian o*. kome
tos Ir kito* retai matomo* žvaigždes. Su 30 
astronomiszku abroseliu turinti 225 pu»la 
piu*. Yra tel vienatine knyga, i«z kurio* 
tikrai žmogus gali *p*l*z*ie*ti.............75c

Dmtaose, gražiuose apdaruose........... #1.00
u*eaK*l ir Lietuviai nuo 1228 iki lOOrc. Pa r* ne 

pagal lenklazku* istorikus Žemkalnis. įsi
leista "Tėvynės Mylėtoju Draugystes”.—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 

-nvjimoir jo pasekme*. Czia sinkiai yra ap- 
raszyta lenku politika kaip jie pasielgė su 
•leluvo* kunigalkssnsiais: Keistucziu. Vy- 
sutu ir kitai*. In ežio* knygele* *k*ltyto- 

>-* aiszkiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga............... 15c

Lietuviu protėviai Mažojoje Azijoje nuo senove 
iki jie pateko p> valdžia ponu. Parasze L-e 
turo* Mylėtojas. Kn.ga turizzd puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanczla* vietas, kur 
renoveje gyveno lietuviu protėviai Apmzo 
’letavlu padėjimą dar 800 metu prie** Kna
šiu* gimus*...........................................5Oc

>f iuuaugis Lietuvos Karalius. Istorlsvkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Lenklstkai pa
ra sz>- Julius Slovacki, lietuviszkai verte 
Vmeas Kapsas < Oras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojams. 125c

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.....................52(c
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .*524c
Virsz 1000 rubliu, rublis po............. 52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikis pridėti 
30c. snt paczto kasztu.

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

Už dyka gausi daugiau kaip už 
pinigus.

Kas prisius savo adresa, apturės 65c. 
vertes suvarstoma alaveli. kaulin'o vidu
rio ir nikeliniais galais, su kuriuom ga
lės visa amži neuždrožtu raszyti; taipgi 
gaus tuziną gražiu gromatoms popieru 
vertes 20c.; su 5 kulbutems toxuka gra- 
jinti vietoj kazyru vertes 25c.; juokinga 
cigara vertes 25c.; juokinga revolveri 
vertes 50c.; pypke cigaro formoje vertes 
25c.; tuziną auksiniu plunksnų vertes 
25c.; tuziną kopertu su iszdrukuotu ant 
kampo tavo vardu arba visu adresu ver
tes 25c. Taigi surokuok kiek tas viskas 
kasztuoja ir prisiusk tik 81.00 ant pri- 
siuntimo kasztu. o ta viską gausi dykai. 
Adr.: Mr. G. BARONAS,

1210 Bingham Str., Pittsburg, Pa.

Ar žinote, vyrai?
kad galite parvažiuoti i n k raju už dyka. 
Raszykite indedami marke už 2c. ogau- 
site visa infdrmacija.

Joseph Rossell,
4 N. Washington St., Boston, Mass.

(14-11)

KLAUSYKIT!
Ar reikia TamUtai Laikrodėlio?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi: nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu, maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavincziavonemis, abrozu 
Ir abrozeliu. Kas k a norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga eu pla- 
cziuapraazymu anie viską. Adiesas.

Joseob Matiiti*-
112 Grand st. Brooklyn, N. Y*

Antanas Lankauskas 

Lietuviszkas Agentas. 
139 W. Huron 8L, Chicago, III.

Parduodu laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus, špilkas, armonikas, vargonus, 
fortepijanusįper puse pigiau kaip visur. 
Mano už tai pigios prekės, kad asz viso
kius daiktus gaunu stacziai isz fabriko.

Naujai apsivedė ir reikaliaujanti “Fur- 
nitnre" gali pas mane Juos gauti ant isz- 
mokescziu, inmokėdami tik $5.00 isz vir- 
szaus.

Asz teipgi apaaugoju (insurinu) ge
riausiose kompanijose žmonių gyvastį, 
nuoligu ir susižeidimu. Norinti apsau
goti save ar savo vaikus kreipkitėsi pas 
mane.

Turinti kokius nors reikalus kreipki- 
tesi pas mane arba raszykite, o asz atva
žiuosiu, Jei ne bus per toli.

Adresuokite teip:
Antinas Lasiusias,

139 W Huron st., Chica«o, III.

Jeigu turi skaudejl-

krutinę, sąnariu.nu
garos irkryžiaus. re
umatizmą sunkuma 
ant krutinės, nepa
prasta szirdies pla
kimą. užyma auayse 
ir galvoje, drebėji
mą ir vaikszcsioil- 
ma kraujo, pameli- 

navusius paa , užKletejlms viduriu, bjaurius 
Ir baisius sapnus, sunkuma kojose, jeigu Iszelua 
sėkla naklvjė ar prie nusiszlapinimo. jeigu negali 
miegoti ar valgyti, jeigu esi nuvargęs rytmetį), 
esi baugu*, gėdinga*, nusiminei, jeigu lyttizko* 
dalyt yra nu*ilpneje. tai musu Elsktuoi Ji osts 
praazaly* vl**i minėtai lymptomas. priduos mag
netizmą ir gyvybe visam' kunul. meile, tvirtuma 
Ir link»muma. sutvirtina nusilpnėjusias nervas; 
vienu žodžiu padaro žmogų kaip naujai gimusi. 
Szita Elektrų* Juosta nesziojasl ant gryno kuno Ir 
turi stebuklinga gydanezia galybe virsi minėtu 
kentejlmu. Elektriką daliar vartoj* garsiausi dak
tarai, nes kaelektrika Įiadaro tai to gyduoles ne- 
instengi*. Del geresnio paaiukinimn Ir rudos ra
szyk. didėdamas marke, ant aslo adreso: 

John's Kupjzly llottae,
3215 S. Morgan Sl.. Chioago, Ui.

Dl AUK- r I ii i m -B ... mu”'■ ■■ n»uj»l iszrustos
gyduole,, uunaikin, pleiskana, (bluzganas). ,u- 
laiky, slinkimą, survirtins ju szaknls ir vieton 
isip'uoluslu ataugins naujus, dailius, tankius, 
minksztus Ir gluodnius plaukus. Apsaugo, nuo 
praplikimo Ir pražilimo. Atsiusk-91.00 o gausi 
oonka musu garsingos gyduoles ant iszmeglnimo. 
AN1MATOR. 33U6 Auburn Av, Chicago, III.

VISKAS UZ VIENA DOLERY.

STt BUKU UBAS P AVI! ASLAS; mot ar ii partimaino /• 
ograir m/ atiimaiito. Titrai Itabuhlai. Pati ir drau
gai nuiiitobaiit namais ir rmupraiithaip tai panda -

BIRIAUSI BITUKĄ ant Hiato ura pranglutantl balin
ta. Atidarai thotriuliuko, parodai diliom jog gra So
liu*,. atdarai, atidarai, o baltuliai noro. Bali atraati 
hito hiizaniuja ar hur tilt nori. Bali duoti In rantai dal 
porziurajimo tįil naluiahi. Praha tu pamohmimu 26c 
Jobui Suopiu Houm, 3216 S. Borgart 3t„ Chicago, III

Girdėdamas diena nuo 
\ dienos jog yra daug lie

tuviu, kurie Jieszkodami 
(tikros daktariszkos pa

geltos, tankiai papuola in 
rankas tokiu daktaru, ku- 

y rie visai neiszmano apie 
gydymą vyriszku ligų, 
ir tokiu budu neaptu
ri Jokios naudos. Asz 

būdamas specijalistu vyriszku ligu.pasi- 
ryžiau praneszti lietuviams, kur galima 
rastie tikrai teisinga ir atsakanezia dak- 
tariszka pagelba.

Asz gydydamas ir tyrinedamasvyrisz- 
ka* ligassuvirsz per 20 metu, netik kad 
ingijau atsakanezia praktika, bet pasi
seko man iszrasti gyduoles, su kuriom 
tukstanežius vyru iszgydžiau, sugraži
nau jiems sveikata, tv>rtuma ir links
mumą.

Msno ofisas yra inreogtas suvirs* 20 
metu, turiu naujausio iszradimo instru
mentus darymui egzaminu, elektriszka* 
gydymui maszinas, ir X-ray m asz i na, su 
kuria galiu permatyti visa žmogau* kuna 
ir surasti užsisenejusias ir pasislėpusias 
ligas. Asz gydau elektriką irgyduolem. 
Mano gydymas yra naujausias, geriau
sias, teisingiausias ir tikriausias. Kož- 
nam duodu tiesdariszka užtikrinimą, o 
jeigu neiszgydsu, sugražinu pinigus. 
Mana prekes yra kožnam prieinamos ir 
kožnas gali būt sveiku ir tvirtu vyru. 
Jokis daktaras nesusilygins su manim 
gydyme vyriszku ligų; nes asz savo gy
duoles ir būda gydymo laikau paslaptyje.

Asz iszgydau visiszkai kraujo užnuo- 
dyjima, usisenejusia* paslaptinga* ligas 
ir liga* paeinanezias nuo žagi mosi save 
per iszdykuma. Jeigu turi svaigimą ir 
skaudejima galvos, skaudėj ima po kru
tinę, sąnariu, nugaros, kryžiaus, sunku
ma ant krutinės, nepaprasta szirdies 
plakimą, užyma ausyse ir galvoje, dre- 
bejima ir vaikszcziojima kraujo, pame- 
linavusius poakius, puczkuczius (spuo
gus) ant veido ar kūno, geltona* plemas 
*r ronas ant Jeib kokios dalies kuno.pu- 
vima gerkles, užkietejima vidurį u.bjau
rius ir baisius sapnus, sunkuma ant ko
jų, indubusias akis, Jeigu trotyji sėkla 
naktyje ar prie nusiszlapinimo, Jeigu 
negali miegotie ar valgyti, Jeigu esi nuo
latai nuvargęs ir pailstantis, baugus, gė
dingas, nusiminęs, greitai užpykstantis, 
Jeigu lytiszkos dali* yra silpnos teip Jog 
negali atlikti vyro prideryacziu, Jeigu 
esi užkrėstas kokia Ilga, Ui ateik pas ma
ne in mano ofisą, o asz duosiu teisinga ir 
tikra rodą dykai. Su guodone,

DR. B. M. ROSS,
175 So. Clark St., kerte Monroe, Chi

cago, III. Ofisas atidarytas kasdien nuo 
9 iki 4. Panedelio, serėdos, petnyozios 
ir subato* vakarais nuo 7 iki 8:30, neda
lioms nuo 10 iki 1.

Tiltai i25tčentaL

Už tuziną gražiausiu ant svieto groma
toms popieru, su gražioms kvietkoms, 
pavinczevonems ir kopertais. Tuzinas 
25c., 5 tuzinai už $1.00.

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

Gražus auksuoti atidaromi abrozeliai 
pavydalealtorellu.su szventuju paveiks 
tais, 1 už 25c., 5 už $1.00.

Adresuokite teip:
A. Žvingilas dt Co.

Box 234, Lawrence, Mass.

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikėle isz Chicago* 
inScranton, Pa, po u r,

421 Penu, avė., Scranton, Pa.
Gydo visokiu liga* be skyriaus Ir viską atlai

ko tvirtoje paslaptyje. Utį tai lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daktariuko* patelboe. tegul

•aro prigimtoje kalboje gali euiznvketi Ir gauti 
rita rodą.

Lietuviai, norintiejle gauti .pagelba per gro 
matas. Iex kitu miestu, tegul pilnai aprauso savo

PONE ONA MILLER, 
(Po vyrui Jankauskiene) 

Pirma Lietuviszka Atarki 
CHICAGO J E.

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

MRS. ONA MILLER,
184 W. ISthSt, Chicago, 111.

arti Apveizdosbievo bažnyczios.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 S. Halsted SL

$2.00

Elektriką yra Gyvybe 
Musu Elektriko* junta turi liek pajlegos, 
zid Jaje apsijuosę* jauezia elektro* te-- 
glojims po Vila kuna. Teip b> glodama e> 
lektrika valo krauja. padaro jy greitesnių, 
rlebeiulu Ir gydo chroniizka* ligas, reu- 
maUzma. nervu nu-llpaejima. galvos 
■ksudellma. nugsn • Irt. t Parsidubda 
po *1 00 Prisiuntima* *u spraaiymu kaip 
naudoti 5o.

Peopies Buppiy Co.,
IMCaaalport Avė . CHICSGO, ILL.

Dykai pri
siusi me 
kožnara aut 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame

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

Adresuokite teip: r
Kelpscb s Co. 74 Centre St., Cbicago, III.

8ucc. to Kelpach, Norclko & Co.

Linksma bus tavo namuose,
Jeigu nusipirkti vien* Ii muu Honz Meste

mylės, neng Siuto dou vkbti vsbuoksi. 
Kiekvienas gali ant jo grajytl. mokslo nerei
kia. ir maža, valkas mokės ant jograjyti. Pir
kęs jį nusidyvysi liglrde, jo balta. Jis'grajsja 
su virė 100 visokiu meliodiju. ka pamatysi i* 
drauge gauto dainų suroėo. Jis gali būti ra r 
lojamas bažnyčioje; likai ore. giesmininku 
draugystėse Ir visur prie dainų ir tokių. Nuo 
vieno baliaus galima surinkti visus jo kal
tus panamdžlu, j| vieton bnlinus muzikos. Jis 
grajijn visus senus Himnus, marius, vairius, 
polkas, kadrilius, operų mellodija* ir vėliau
sias dainas. Galigrajyti nuolatai ta pačia me 
liodija arba kas kart nau>. i irai toje skrynutė 
je kaituoįatlk *«l OO. Prisiusk ŠZ-lD. o rei 
ta užmokėsi kada jį atvež. Agentai ant ju da 
ro d kieti u s pinigus. Prisiusk Ir. o gausi kata
lioga. Adresuok:

STANDARD MFG. CO., 29 Beekmui SL, P. 0. Boi 1179, Nei York. Dept. 9.

I M AR ja DOW1AT1
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

LIETUWIU DAKTARAS

Telet uan: (Janai 78. 
Telefonu galima isz kiekvrienoa 

aptiekos.

MAhISZKA MASzINA S*)ags,''''si»'O<M’ ps«s<ulii H„uP J.HMO 8>»m.
m“UIULr\fl lvlHQfc.liTA ir mukta. SumfaLma mdyt narnwirt utnotit vuou uitu. lutn

rodo žmogystos

A. GREICZIUS BROS, 3321 Aubum Avė., CHICAGO. ILL

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

vos" redakciją, visada paraszyk ant 
laiszko savo varda ir adresą

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senaji savo adresa. 
Jeigu pats^gerai raszyli nemoki, tai a- 
dresa duok kitam,J genau mdkancziam, 
paraszyn.

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

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

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

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrozu, Abrozehu, gražiu su pa- 
vlncziavonemz gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maazinukiu? Ta viską gali 
gauti Lietuvoo redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszkas ir lenkiszkas 
knygas kokios tik ant svieto yra. Ra
ižyk o gausi Katalioga.

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

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

Pinigai pasiusti per Lietuvos redakci
ja greicziausiai suvaikszczioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes ksip kitu.

Lietuvos redakcija teipgi užsiima iss- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už alga*. Ta viską atlieka už labai ma
ža preko, Ko tik reikalauji raszyk inde- 
damas už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OLSZEWSKI.

924 33-rd St. Chicago. III. 
Sub SUk. 60.

State Medical Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL.

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu kągalima apgailestauti tai tą. 

kurs vaikščioja diena po dienai žino
dama esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad joapsėjimai 
jtasakoja Jam gėdingą istorija Jo grie- 
kų.

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

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

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

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

šyk. T»vp gromatos bus užlaikytos 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rašei ir ką rašei. 
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy
bę apie savę, apie savo budę, o mes 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau Jas užmiršti.

Ligos pilnai išgydytos tuoįaus ii mislies 
pranyksta.

Specijaiiškas prakalbėjimasį 
pus-amžinius vyrus.

Ar pats esi apkrautas nereikalin
gais apsunkinimais? Ar užgavo lavę 
kvailumai, persižagimai. išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai 
didinantiesi begalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė pr<e mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle Siūlų nubėgi mus? 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim? Ar Juos 
visados gali pašauktie ant pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pasirodavyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydome tokias ligas, kokias kiti tik 
mėgina praktiką daryti.

nerviško, u ri airiško ar lytiško silpnu
mo ar suerzitiimo? Ar kiekvienam 
atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- 
rysčių su linksmumu? Ar gyvumo 
galybe ir veikme nupuolė žemiau laip
snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
tingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinanti} pūslę? Ar turi tankų nors 
šlapintieji? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, Ui ateik peršne- 
ketie tą visk} arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
speci jališkai vyriškų ligų ir jeigu pa- 
gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
sugražinsime tau sveikai}.

Ž
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F.PBradchulis
Attorney and Connselor itLiv.

Chunta of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Cornęt LaSalle A Washiogton su. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

^Vienintelis Metuwys adwokataa baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
VVeda prowas kaip ciwiliszkss teip ir 
kriminaliszkas wisuoee suduos*.
Rea. 168 W 18th Cor. Union SL

Telephone Canal 484.

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karczema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalczlausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi tunu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia-Lietuviszka Sa
le dėl milingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu^.ir- geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone.

Petras Salakia, 
3321 Aubum Avė. CHICAGO.

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

Specijaiiškas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

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

Mes gydome visas specijališ- 
kas vyrą ligas. §

Mes gydome Jas atsakančiai ir dėl- S 
to mums sekasi išgydyti. Musųprak- S® 
tiks ir observacija yra didelė ir pa ££ 
mokinanti. Mes turime platų ištyri- 
nėjimą ir originališkus išradimus, ku- 
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų ir ypatiškų vyriškų ligų. Er

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už- Cįb- 
siėmlmo, kurie yra silpni, nerviški, & 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję J? 
kantrybės: kurie kenčia užsisenėju- Jį 
sias ligas, persidirbtmą, rūpesčius iš- S 
dykumo, persižagimo negamtiškų @ 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų. S 
genito-urinariškų erzinimu, negero Si 
išlavinimo ar pustyjlmo reikalingų n 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno » 
dalis, netinkančias apslvedimui. «

Pirmu Rndfl Dvkfli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
rilllld RUUil DjAui, nckasžtuos, 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 AAedieal Dispensary,
ANT •

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUREN ui
Nuėjimas per 66 E. Vari Buren Street.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSK1O

315 S. Morgan St., CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visiem* lietuviams, 
jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus įvisas dalis svieto.

Mafio Aptiekoje randasi visos gyduoles 
amerikoniuko* ir europeiszkos, tikro* 
patentuotos medicinos, visoki guminei 
aparatai ir tt. Visokios ligos yra pasek
mingai iszgydomoa Per telefoną gali 
kiekviename Mike pareikalauti daktaro 
koki ka* nori į ligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. VVilIismson.

Dr. M. Kassakovski, 3312 8. Halsted st.
Telephone Yards: 709.

Atsiszaukusiem* per laisskus ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakym* 
reikia ideti marke už du centu.

Tblkfonas Yards 709.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe. I
Guodotinoms tautiszkoms ir baž

nytinėms Draugystėms tszdirba:-
Guodotiniems Kunigams issdir* 

ba:-Kepas, Arnotas. Dalmati
kų e, Albas. Stulas •ir irisus baž
nytinius parėdus. Visoki darba at
lieka artistiszkai in laiką.

Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad I usu

Weliawas, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Zeaklelias, 
Kepures ir dėl Marszalku 
parėdus. __________
darbas butu priderancziai ątliktas ir tuom suszelpti savro tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuvraitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division St-, Chicago, III.

Jeimanto Elektrikas Kryžius.
-Tia ra/iinumat

Prtež užsikabiuimf Ir po uz.si- 
kabinimui sykį ant dieno, reik | 
kryžių (merkti į vaiaroiiių 
ant poros minutų. Vaikų kryžius 
reikia merkti į silpnesnį acto.

Prekė Sic kryžiaus *1.00. Siun
timo kaltus Suvienytose Valstijose 
ir Kanadoje mes patvs apmekann'i 
Grarantuojame kad šis kryžius > ra 
geresniu vaistu už elektr’iėka dir
ia. kurs nuo 1U' 30 irklų yra bran
gesni*. Geresnio raisto už ii kry 
žių nėr*. todėl jis privalo r.--.- 
kiekvienuose namuos*. pas kieky 
vien* žmogų, sveika ar ligotą.

Prisiusk 91.00 per eipress ar 
paėto Monev Orderi arta regi- 
truotoje gromatoje. o mes prisiusi
me Deimanto Elektriika Kryrių 
DYKAI. 0kryžius gausi už KaV

Tnkstanfios padėkavonių gau
name nuo ypatų iisigvdžiusių •“ 
pagelba Šio krvžiaus. Žemiau- pa
talpiname vien* Ii tokių padėka- 
vonių:

! klu eliktri»taiUkrertu ' p, LG,K*v,“ns Pene!- dl* prislunėlame Juml. *5-00 ant p-n-

Jis teipgi vadinamu Wol- 
to Kryžiumi, lėrastas Austrijo
je prie* keletu metų ir tuojaus 
tapo vartojama, ITusuore 
>*rancuzijoje. Skandinavijoje 
ir kitose Europos vieėpatysto- 
se kaipo vaistu nuo reumatiz
mo ir kitokių ligų.

Deimanto elektriėkas kry
žius gydo: reumatizmą, neu- 
rųįgijų, kryžiaus skaudėjimą, 
vidurių skaudėjimu*, sifpnu- 

| tofil*. paralyžių. epdtpJijJ. 
, • apopleksijų, dusulį, trukumą 

Chicago, III. | než™bči<yfirnųkrtb*| 

kmumo- vyru, j ^“rių *k*udėjimn,.
i kreipkite ant 
. nų^ Sii kryžių privaloi^llKnųlrn^ti.nroiIkl- 

I į1? ’niureito užsikabinės ant 
| kaklo teip, kad kryžius karotų 

sul^ą duobutė* po krutinę st- 
I grįžtu mėlynaje puse į kaną 
1 NKWiltoJto£?S' Guodotlns Pene! - Čia

D-ras A.L.Graicznnas, Įg£^
167 W. 18-thSL,

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

=

Nanllntl ssabUzkal atsilankyti, gali para
ižyti Uuzka; būtinai reikalaujame pacijeato 
InėštOceJima.

Bzneku vtoekfoee kalbose. Turtu praktika 
Įębaaon Bollerus Pust Graduoto Ualvuralty

lizgydau per keletą dienu, kraujo ui- 
uodyjlmu,. oda* li<u. MMM bėgimu, žali
ui rrrklej ir burnoj, nosy j. aky m ir uutyir, 
etekima ryrUkumo. lyczlu nuuilpMjlmaLrtt. 
r du u kuupuM-kmingtauutal Ir ivartn-

nlsnkea llgon grn mano n»acla> 
llnnikbmtž. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnu* IssegzamlnavImM ligonio ir jo išgy
dymą*— tai yra mano prideryste.

DR. LANDĖ*
Bzpitoilni* specialistas.

134 E. 244* ■!., ksmpas L*xinątM ava., 
NEW YORK.

*

------- -- RENEDIKTINKOS,’ mJhtrnpbi^ OriJ^ La 

™E d,a*°ND ELECTRIC CROSS CO., 
306 HILWAUKEE AVĖ., Daą1 27; CHICAGO, ILL

ĮSZGYDYMAS TIK $10.00

•g S 5 
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Vienatine Lietuviuką Aptieks 
Chicagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydą ant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Cnicagoie, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkoM ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, Jeigu raikalinga, gauti 
daktariszką rodą dykai; už rodos davimą 
mokestiea nereikslratja.

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

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

bažnyczios Apvaizdos Dievo parapijos.

” « H 'ifl
ĮP

AR SLENKA PLAUKAI? 
AR NORI KAD ANT PLI
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir praazalinti >i- 
gaa. tegul kreipimai prie Europeisske 
Prof. ir Dr. BRUNDZOS, o su kurio ro
dą tukstanczial ligoniu trumpame laike 
pasigelto vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užailaikyma ir tt.

Klausenti rodos per gromatas adre
suokite teip:

J. M. Brandas Co.
New York A Brooklyn, U. 8. A.

SERG/^NTIEMS
Gvarantuojame pilna iazgydyma.

Pasekmlnglauslal gvdau visokias paslėptas 
ir pavltsilnee ilgas, kaip antai ligas azMiea, 
piaeczln. Inkstu, pilvo, galvos skaudėjimas, 
silpna atminti, dvastsika nusilpimą, IvtUskas 
silpnybes, aaleivutna. sutinimą, vert, blyksite 
pas moteris, kraujavime it tt, nervu Ilgas, po
dagra. reumatizme dusinime, paralyžių Ir tt. 
Prassaiinu gumba, gydau gimdymo ligas, vi
sokius sutinimus ete. Nervlszkas ligas gydau 
su pagelba geriausiu clektriszku prietaisu.

Tokia tai prekė ir toksai pasiulinitnss 
D-ro Basett Medical Instituto. 126 So.Clar - 
St., Chicago, III. ligoniams nustojusiems 
vilties išsigydymo. Ko aš padaryti nega
liu— to nė neprišadu. Jei tavo liga ant 
mano pirmo tyrinėjimo pasirodys neišgy
doma, stačiai tau pasakysiu, kad neišgydo
ma ir už tai nieko nerokuositi. Visi tie, ku
rių gyvastis tapo išstatyta ant paojaus per 
patentuotus vaistus, pigius ar slaptus gydy
mus, per gydymus humbugieriškų dakts 
rų, neturinčių supratimo apie tokiu ligas, 
tegul pamėgina mano gydymo būdą.

Pabandyk mano gydymo būdą 
ir mano kaštų.

Viena prekė— visiems.
VARICOCELE.— Prie manoėgydymo 

greitai išnyksta,skaudėjimu apleidžia žmo
gų umai,o vieton jų gryžta sveikata ir tvir-

bTRICTLRA-j- Prie mano gydymo visoki stapdymai urinos bėgio, ir viso
kį uždegimai tuojaus tampa prašalinti; pūslė ir inkstai tampa išvalyti, sustip
rinti ir su tuom gryžta sveikata ir stiprybė.

I ŽNI ODYJIMA8 KRAUJO—Tai mano speciališkas gydymas, ant ku
rio praktikos pašvenčiau visa savo genimą. Budas mano gydymo užnuo- 
d Jokių aptiekoriškų nė kitokių gyduolių.

ftnt Hemoroida, Fistula, Vidurių užkietėjimą,Silpnumą
Nerviškumfvkaurj, Inkitų ir nusišlapinimdskaudėjimus ir visas vyriškas ii-

" nwmini* Krymas yra tikras ir aštrioj slaptybėj užlaikomas. Jeigu gy-

Df,Bassett Medictl Institute,126 •o-c,,Ž,?įieo ....
_____  <>ffi»ov»lando. : h'uo8:io rjrto m g Kedcijom. nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

pavydalealtorellu.su
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