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Amerika.
Pagal atskaitą socialistisz- 

ko rinkimų komiteto: už soci
alistų kandidatus paduota szį 
met laike rinkimų 400000 bal
są. taigi vis dar ne daugiau
siai. Antai Vokietijoj arba 
Prancūzijoj,nors gyventojų y- 

, ra kur kas mažiau, socialistų 
balsai skaitosi milijonais. A- 
teis vienog laikas ir Ameri
koj, kad darbininkai susipras 
ir susipratime nesiduos pra
lėkti enropiecziams. Tuom 
tarpu Amerikoj dar daugelis 
darbininkų visai nesupranta 
svarbumo rinkimų ir juos lai
ko už paprastą biznį, nesirū
pina apie savo laimę ateitėj, 
bet nori vien isz rinkimų pa
sipelnyti, kadangi tankiai 
czia mat rinkėjus politikieriai 
demoralizuoja dalindami alų, 
o daugelis balsuotojų tuomi 
ir pasiganėdina. Nesupran
ta mat dar, kad rinkimai yra 
labai svarbus, ant jų remiasi 
laimė ar nelaimė darbininkų. 
Teisybė, iszriukti tokios ar 
kitokios Įiartijos kandidatai 
isz nieko ir pats nesutvers 
nieko, bet nereikia užmirszti, 

, kad iszrinkti kapitalistų par
tijų kandidatai stengsis 
kraszto turtais apdovanoti 
vien savo partijos kapitalis
tus, o ne darbininkus; jeigu 
darbininkams kas nuo ponų 

, stalo ir nupuola, tai vien tru
piniai; tvirtos gerovės ant il
gesnio laiko nesuteiks darbi
ninkams nė republikonai, nė 
demokratai, kadangi abiem- 
dviem szitoms partijoms rupi 
gerovė ne visoą,tautos, bet kapi
talistų. Republikonai giria
si, kad jie suteikė Amerikai 
gerovę. Isz tikro tame repu
blikonai nė jokių neturi nuo
pelnų, tą neva gerovę ant 
trumpo laiko suteikė krasztui 
ne dabar valdanti partija, bet 
aplinkybės, isz kurių randas 
mokėjo pasinaudoti ant suva
rymo nilijonų į kelių szimtų 
kapitalistų kiszenių; darbi
ninkai isz to vienog nepelnė, 
kadangi daugely j iszdirbys- 
ežių ne tik nepakėlė darbinin
kų algų, bet jas numažino; 
užtai pasikėlė prekės produk
tų reikalingiausių žmogui pa- 
ežioj Amerikoj, kuriuos turi 
pirkti lygiai pr^lobėliai, kaip 
ir nuvargę darbininkai, pre
ke* gi tas palaiko dideli mui
tai. uždėti ant produktų atga
benamų isz svetimų krasztų, 
kurie negali dėl tų muitų at
eiti į Ameriką: per tai vieti
niai kapitalistai, suinono^oli- 
zavę savo rankose iszdarbys- 
tę ir prekystą, gali ant vieti
nių produktų ir iszdirbimų 
uždėti tokias prekes, kokios 
tik jiems patinka, ir žmonės, 
tame ir nuvargę darbininkai, 
turi Už sau reikalingiausius 
tavoms mokėti po tiek, po 
kiek kapitalistams patinka. 
Prekės produktų ir iszdirbi
mų/be kurių negali apseiti ir 
varguoliai, kyla ne teip, kaip 
kyla datbininkų algos; isz to 
turi pelną vien didžtureziai, 
kurie viską į savo rankas paė
mę, o ne darbininkai. Garbi
nama republikonų neva gero 
vė, kurią jie buk suteikė, nėra 
tai tikra gerovė, isz kurios nau
dojasi visa tauta, bet ta gero
vė iszeina vien ant naudos 
pralobėlių, viską į savo ran
kas paėmusių ir ta pati gero
vė nepastovi, neturi tvirtų 
pamatų: persikeitus aplinky
bėm^ Europoj, ji gali greitai 
griūti, o tąsyk nė republikai, 
nė demokratai neįstengs jos 
suteikti.

Prezidentas Koosevelt su
grįžo jau į Washingtonąir už
siima dabar raszymu metinės 
atskaitos apie savo darbus ir 

mierius, kuri bus paduota 
kongresui. Svarbiausias isz 
prezidento mišrių, nukasimas 
Panamos kanalo, bus paminė- 
taajo raszte į kongresą. Ka
dangi Columbijos randas ne
siskubina duoti Amerikai vi
sas tiesas, kokių ji reikalauja 
aplinkinėse Panamos kanalo, 
tai ant jos •pagązdinimo, Su
vienytų Valstijų užrubežinių 
dalykų ministeris Hay ban
dė užmegsti tarybas su repu- 
blika Nicaragua. Czia vienog 
nerado teip kvailų, kurie bu
tų panorėję ponui Hay patar
nauti, iszimti karsztas bulves 
isz ugnies. Nicaraguos ran
das sutinka su Suvienytų 
Valstijų randu užmegsti tary
bas reikaluose nukasimo ka
nalo per Nicaraguos sausže- 
mio siaurumą vien tąsyk, jei
gu Amerika galutinai per
trauks tarybas su jColiunbia 
ir atsisakys kasti kanalą per 
Panamos siaurumą: ant gąsdi
nimo vien Columbijos ir pa
darymo jos rando nuolankes
niu Amerikos reikalavimams 
Nicaraguos randas atsisakė 
nuo tarybų. Jeigu Suvieny
tų Valstijų užrubežinių daly
kų ministeris nori pagąsdinti 
Columbijos randą, tegul daro 
savo, o ne svetimais kasztais.

Ant Filipinų salų savo lai
ke amerikoniszki liuosnoriai 
užkankino kunigą Augustiną 
užtai, kad jis nenorėjo pasa
kyti, kur filipiniecziai turi 
pakarotus pinįgus. Kada tas 
iszėjo į aiksztę, jau kaltų ne
galima buvo nubausti, kadan
gi jie sugrįžo namon, į Virgi
niją ir apleido kareiviszką 
tarnystą, o ant civilistų at
skiruose sztetuose centralisz- 
kas randas neturi jokios val
džios. Kaltas pasirodė Virgi
nijos liuosnorių virszininkas, 
bet jo nubausti negalima, ka
dangi ant to centraliszkas ran
das neturi atsakanezių tiesų,o 
civiliszki szteto sūdai teiposgi 
nebaus, kadangi apkaltinti 
nusidėjo svetur. Tokiu bu
du ir kalti žmogžudystės pa- 
siliuosuoja nuo bausmės.

Ant Filipinų salų nupuolė 
sidabro prekės, o kad tenyksz- 
tis iždas turi vien sidabrinius 
pinįgus, tai. per nupuolimą si
dabro prekių, jis iki sziol nu
žudė jau porą milijonų dolia- 
rų.

Ant salos Leyte jiasikėlė- 
liai dar vis laikosi. Czia at
sėjo padidinti konstabelių, 
skaitlių. Ant Filipinų salų 
lankosi dabar vyriausias A- 
merikos kariumenės virszinin
kas, jen. Milės. Filipiniecziai 
priminė jam, kad Amerika 
žadėjo jiems pilną autonomi
ją, o dabar savo pažadėjimo ne
pildo. Milės praszė turėti 
kantrybę, o, girdi.be abejones 
randas savo pažadėjimą iszpil- 
dys. Ar jis vieuog iszpildys, 
tai jau kits klausymas, 
jenerolas Milės nežino.

to ir

Rytinė Azija.
Rytinėj Siberijoj lankėsi 

maskoliszkas iždo ministeris. 
Jis pasirūpino, ant pakėlimo 
prekystes rytinėse inaskolisz- 
kų valdybų pakrantėse Azijoj 
pagarsinti Vladivostoką ir 
portą Dalnyj liuosais portais, 
kur visų krasztų tą vorai gali 
būt atgabenami.

Svetimos kariumenės jau 
pradėjo trauktiesi isz miesto 
Shanghai. Pradžią padarė ja- 
poniecziai, kurie isz czia at- 
szaukė savo kareivius. Be a- 
bejonės tą patį padarys ir ki
ti krasztai, kadangi,* turbut, 
Japonija neisztraukia savo ka
reivių nesusitarusi su kitais 
krasztais; jeigu ji tą padarė, 
tai turės jos paveikslą sekti ir 
kito* vieszpatystės, turinezios 
czia savo kareivius.

Kadangi augliszki laikrasz- 
cziai garsina nuolatai vis apie 
iszskerdimus krikszcziouių 
Chinuose, o kitų krasztų laik- 
raszcziai augliszkų laikraszczių 
leidžiamų iškalų nepatvirti 
na, tai reikia manyti, kad 
aiigliszkas randas jieszko vien 
priekabių; jis nenori isztrauk- 
ti augliszkų kareivių isz mies
to Shaughai. Jeigu vienog 
nepasitrauks anglijonai, tai 
pasiliks ir kareiviai kitų 
krasztų; paskalai nepertikrįs 
kitų krasztų, kad jie czia pri- 
valopalikti anglijonus apstab- 
dymui skerdynių,kadangi jas 
tankiai ir civilizuoti anglijo
nai moka pakelti.

Visų vienog krasztų laik- 
raszcziai patvirtina, jog maisz
tai visokiuose Chinų krasz
tuose neiszdilo ir ant jų cie- 
corienės randas neįstengia 
viražų paimti. Ypacz pieti
niuose Chinų krasztuose yra 
czieli apskrieziai, kur valdo 
ne ciecorienė, bet pasikėlėliai.

Himalajų kalnuose. Indijo- 
se, priesz anglijonus pasikėlė 
vaziriai; tą daro jie beveik 
kas metą. Rodą jeigu vazi
riai gyventų ant lygumų, kur 
augliszki kareiviai gali prisi
griebti, juos greitai suvaldy
tų, kadangi vienog vaziriai 
gyvena sunkiai prieinamuose 
kalnuose, kur lengva atsigin
ti ir priesz dideles pajiegas. 
tai jų isztikrd anglijonams iki 
sziol nepasisekė suvaldyti: 
kartais priima anglijonų i>a- 
siūlytas iszlygas, neva susi
taiko, bet į kokius metus vėl 
pasikelia. Dabar jie pasikėlė. 
Iszsiųstą priesz juos nedidelę 
angliszkos kariumenės dalį 
jie sumuszė. Matyt jie szau- 
do geiai, kadangi iszmuszė 
didesnę dalį anglisz 
kų oficierų. Kita anglisz 
kos kariumenės dališ ant ke 
lio patiko vazirių tvirtynę. 
Pareikalavo atidavimd tvirty- 
nės, bet vaziriai atsisakė. 
Tvirtynę rods anglijonams pa
sisekė paimti ir iszmuszti jos 
apginėjus. Tik paėmę tvir
tynę anglijonai pamatė, kad 
ją gynė tik 6 vaziriai. Prie 
veržimo tvirtynės anglijonų 
krito tris kartus daugiau, ne
gu buvo tvirtynės apgynėjų.

Garsus jenerobs Kitchener, 
pergalėtojas būrų, iszkeliavo 
jau isz Anglijos į Indijas ir 
pereitos nedėlios dieną atkako 
į Adeną, Arabijoj. Jis pa
skirtas vyriausiu angliszkos 
kariumenės virszininku Indi- 
jose; jeigu užgimtų karė terp 
Anglijos ir Maskolijos, Kit- 
chener butų anglijonų 
vn priesz Maskoliją.

vado-

cie-
Anglija.

iHzvažiavu* Vokietijos 
coriui isz Anglijo*, angliszki 
laikraszcziai toliau* perkrati- 
nėja pasekme* jo atsilankymo 
Anglijoj. Pritarimo Vokie
tijai tuose laikra*zcziuo*e vis
gi ne matyt. Kadangi ypacz 
Amerikoj ir Anglijoj laik- 
raszcziai didesnę turi įtekmę 
ant politiko* negu kituose 
kra*ztuo*e, kadangi ypacz 
anglijonai ir amerikonai jaut
ru* ant laikraszczių erzinimų 
— tai dabartiniai augliszkų 
laikraszczių siundymai ant 
Vokietijos gali eu laiku pri
vesti iki karei Anglijo* su 
Vokietija. Juk ir paskutinę 
karę Amerikos su Iszpanija, 
užėmimą Filipinų salų isztik- 
ro pagimdė laikraszcziai: jie 
per ilgą laiką rengė dirvą, 
siundė priesz Iszpaniją ir to
kiu budu rūpino randui pri- 
tarėjus karės, be ko juk Mc 
Kinley ne butų iszdrysęs ją 
pradėti. Tą patį gali pagim
dyti ir siundymai angliszkų 
laikraszczių ant Vokietijos.

Žinoma, kol Anglija pradės 
karę su Vokietija, ji turi ži
noti, kad laike karės kiti 
Anglijos nedraugai ant jos ne 
užpuls ir ne drys naudotiesi 
teip, kad tą Anglija turėtų 
skaudžiai pajusti. Tokių ne
draugų Anglija turi ne mažai, 
prie tokių priguli Maskolija 
ir Prancūzija; prie progos, 
jeigu galima pelnyti,irSuvie- 
nytos Valstijos Sziauriuės 
Amerikos ne atsisakytų pasi
pelnyti Anglijos kasztais. 
Kad jie nesinaudotų isz Ang
lijos karės, reiktų jiems ką 
nors duoti geru.

Būrų vadovai grįžta Į Af
riką. Svarbiausias jų vado
vas Botha apsirgo Anglijoj 
ir negali iszvažiuoti, turi pa
silikti teip ilgai, kol iszgis.

Atsakanczias pajiegasAng
lija sutraukė įSomali pakran
tes, rytinėj Afrikoj, priesz 
Pasiutusį Muilą. Jis vieuog 
su savo žmonėms pasitraukė 
nuo pakranczių, kur nėra nė 
jokių kelių. Pagauti jį ne 
teip lengva. Be abejonės jį 
anglijonai suvaldys, kadangi 
jie turi kur kas geresnius 
ginklus, 1x4 ant suvaldymo 
reikia Įtaszvęsti daug žmonių 
gyvasczių ir ne mažai pinigų. 
Pirmutinis susimuszimas prie 
pakranczių buvo ne|>asekmin- 
gas Muilai: muszyje jis nu
žudė net Į>ort| szimtų savo ka
reivių. Nelaukė todėl ilgai, 
bet skubiai pasitraukė nuo 
pakranczių į kraszto vidurius, 
kur ne lengva anglijonam* 
prisigriebti.

Balkanų pusalia.
Ant Balkanų pussalio be

veik visuose krasztuose, ėsan 
ežiuose imi Turkijos valdžia, 
yra maisztai. Maisztai Mace- 
donijoj, maisztai RuinelijoJ 
ir Albanijoj. Svetimos viesz- 
patystės reikalauja, kad Tur
kija suvaldytų maisztus, bet 
toje ant to ne turi reikalingų 
pajiegų. Degina jos karei
viai ne imanczius dar maisz- 
tuose dalyvumo kaimus ir to
kiu budu net ramiai užsilai- 
kancziUs krikszczionis verczia 
pristoti prie maiszto. Vietoj 
suvaldyti maisztus, pati pri
sideda labiausiai prie jų pa
laikymo.

Tarp Prancūzijos ir Tur
kijos užgimė nesutikimai, ka
dangi Turkija ne įstengia isz- 
mokėti prigulinczios dalies 
Prancūzijoj užtrauktos pa
skolos. Praiicuzija pagadi
no Turkiją, Jog ji ant savo 
berzės ne leis nė jokių tur- 
kiszkų obligacijų ir tokiu bu
du Turkijai atseis daug žu
dyti. Turkija to pabūgo ir 
žadėjo, kas reikia, iszmokėti, 
tik nežinia, isz kur randas 
ims pinįgų, kadangi ižde nėra 
jų nė ant iszmokėjimo al
gų urėdninkams irkareiviams.

Serbijos parubežiuose nuo- 
latai atsitinka kruvini mu
kiai terp ginkluotų albanie- 
ežių ir serbų. Serbijos kara
lius paleido parlamentą ir no
ri bandyti teip valdyti krasz- 
tą, kaip caras valdo Maskoli- 
ją, be tautos reprezentantų. 
Ar tas iszeis karaliui ant nau
dos, galima abejoti. 

Anie-Vidurine ir Pietine 
rika.

Suvienytų Valstijų pasiun
tinys republikoj Columbijoj 
pranesžė, jog ir "paskutiniai 
revoliucijonierių vadovai Co- 
l'umbi joj sutiko pasiduoti ran
dui. Kare isz tikro pasiliovė 
ir dabar terp rando ir revo
liucijonierių vadovų vedamos 
yra tarybos, ant kokių iszly- 
gų galima pasiduoti. Pir
miau* paleistas paskalas, buk 
Columbijos randas susiaudė

jam pasidavusį revoliucijonie- 
rių jenerolą Uribe Uribe, pa
sirodė neteisingu: jenerolas 
Uribe Uribe yra sveikas ir 
Jis pats kalbina revoliucijo- 
nierius pasiduoti randui.

Pasibaigė revoliucija ir re- 
publikoj Venezuelėj. Vieni 
revoliucijonierių vadovai pa
sidavė randui, svarbesniejie 
iszbėgo į užrubežius. Svar
biausias vadovas, jenerolas 
Matos, pasislėpė holandiszko. 
se valdybose, bet jų guberna
torius jam apreiszkė, kad ežia 
galės pasilikti tik tąsyk, jei
gu užsilaikys rainiai, nerengs 
nieko pikto priesz kaimynus. 
Pasibaigus revoliucijai, prezi
dentas Castro vėl smarkiau 
sziausziasi priesz kitus k rasi 
tus.su kuriais turi visokius ne* 
sutikimus, ypacz gi priesz 
Prancūziją, Angliją ir Vokie
tiją.

Isz Lietuvos.

Ihz Vilniaus.
30 d. lapkriczio į Vilui us Szv. 

Jokūbo ligonbutį atėjo lietuvaitė 
Garnylė ir apreiszkė, jog ji, no 
rėdama nusinuodyti,iszgėrė van
denyj autarpintas briežiukų gal
vutes; pruszė jį daktarų pagelbos. 
Prie tirinėj mo mergina apreiš
kė, jog jai p ivogė 9 rubl. pinįgų 
ir drabužius. Nužudžiusi tokiu 
budu savo turtus ji užsimanė nu 
tižudyt', v*"t kada iszgėrė brie
žiukų galvutes, vėl panorėjo gy
venti, todėl atėjo į 1 gonbulį pa- 
gelboa pr.szyti ir daktarai M* tik
ro j? nuo mirties n-zgelbėjo.

Vilniaus girų apsaugojimo ko
mitetas uždraudė kirsti medžius: 
giriose Požezma, Lydos pav., pri- 
gulineziose bajorui želiszovrskiui 
per 15 n etų; giriose dvaro Lu- 
kit-zkių,Trakų pav , prigulinezio- 
ae maskoliui Vokovui(pirma dva 
ras prigulėjo lenkui Z«ikowskiui) 
ne Valia kirsti medžių per 30 me
tų; giriose dvaro Malintų, Vilei
kos pav , prigulineziose bajorui 
Aleksandravicziui per 15 metų; 
giri* se dvaro Miorų, Disnos pav., 
prigulinezioee Dobiszinskiui per 
10 metų; girioj Krosi, Trakų 
pav., prigulinezioj Pliosevicziui, 
ant ploto 45 dės. su visu ne valia 
kirsti medžių, kadangi juos iez- 
kirtus, užneazių pieska lauku*ap
linkinių kaimų.

Ant szių metų į Vilniaus pre 
kystos mokyki? pi įėmė 200 no

Tokių 
mst

rinezių j< je mokint.e i. 
atsiszaukė 250, bet ne visi 
uta szaukę galėjo patilpti.

29 d. spalių, ant geležinkelio 
stacijos Vilniuje muitininkai, su 
žandarų pagelba,sulaikė kokį ten 
ne pažįatsmį vyriezkį gabenantį 
isz užrubežių szmotę sidabro ver 
lės 1170 rublių, kurį nežinia su 
kokiu mieriu gubeno. Mena,kad 
sulaikytasis vaikinas isz to sida
bro norėjo dirbti pinįgus.

Vokiszki laikraszcziai garsina, 
buk maskoliszkas randas rengiasi 
Dorpato universitetu perkelti į 
Vilnių. Turbūt tame laikraszczių 
leidžiamame paskale ne daug yra 
teisybės, Universitetas reikalin
gas Lietuvai, bet ir Latvija be jo 
negali apsieiti.

Nuo 18 d. lapkriczio, prie Vil
niaus muz'kaliszkos mokyklos li
kosi parengia specialiszka klasa 
lavinimui operos giesmininkų. 
Kliasr tę paverta operos gies ni- 
ninkui Vinogradonui. Ant pabaigi
mo kursų reikia 4 metų. Šu lai
ku gal parengta Vilniaus muzika- 
liszkos draugystės muzikos mo 
kykla Vilniuje iszsidirbt į pilnę 
konservatoriją.

Turinti uimierį platinimę mas- 
kolystės ir stacziatikystėsVilniaus 
SzventosDvasiOš Dr-tė i engia V ii 
niaus pradin&e mokyklose neva 
pamokinanezias lekcijas mažai ap- 
szviestiems. Bet kokios tos lek
cijos! Sitai mokykloj ant pri«- 
miesezio Naujas Svietas skaitė: 
Apie gerus žmonis senovės Mas- 
kolijoj. Mokykloj ant priemiee- 
czio Soipiszkių ssaitė: „Apie

Tymai siauezia ne tik Vilniuje, 
bet teiposgi kamuote ir m oste
liuose Vilniaus gubernijos; ypacz 
gi ėmarkiaj siauezia miei-telyj 
Varėnoj; czia tymai siauezia 
mažiausiai 100 namų. Apart ty
mų apuieiszkė czia dar difteritas.

Pirmoje pusėje spalių mėnesio 
Vilniai s gubernijoj buvo 26 gais
rai, kurie užgimė: nuo neatsargu
mo 5. nuo negerai įtaikytų ir ne
valytų kaminų 2, nuo padegimo 
3 ir nuo nežinomų priežasezių 16. 
Visuose tuose atsilikimuose ugne
lė piidirbo b'ėdiesant 37417 rub. 
Didžiausias gaisras buvo kaime 
Murovczicznoj, Aszmėnų pav., 
kur sudegė 14 namų ir 30 negy
venamų triobų. Ugnelė czia pri
dirbo blėdiea ant 11200 rubl.

Netikėtų mirczių buvo 8. Pat- 
žudystės 2. Vaikžudystė 1. Ne
gyvėlių rado 3. Vagystų papildė 
20; pavogė daiktų už 1760 rubl., 
gatavų pinįgų 85 rubl. Arklių 
pavogė: Trakų pav- 4, Lydos 7, 

i Vile.kos 6, Aszmėnų 1; i8> viso 
18 arklių.

Per ssnvaitę nuo 27 d. spalių 
iki 3 d. IipkriczioVilniaus guber 
nijoj visokioms limpanczioms li
goms apsirgo žmonių: Vilniuje: 
pilvinėms sziltinėms apsirgo 9, 
tymais 27,difteritu 1, rauplėms 3. 
Paviecziuose apsirgimų buvo: 
szlakuotoms sziltinėms, Viln>aus 
pav., kaime Železnoj chatoj ap
sirgo 6, numirė 1. Pilvinėms 

i sziltinėms, Szventėnų pav., kaime 
Jakeliuose apsirgo 27; Vilniaus 
pav., kaime Miletublsnuoie 7,j 
numiiė 2. Kukliuose, Aszmėnų 
pav.,7, kaimeZiherez apsirgo 28, 
Krialiuose 17, Popovieziuose 17, 
miestelyj Baksztoj 31, Downa- 
duose 27, Daverguose 25, numirė 
1,’Grabowe apsirgo 28, Pot-sz- 
nėj 15, Jagodnėj 15 Rauplėms: 
Vilniaus pav.,kaimeSlociszkiuose 
12, numirė 1. Smarkiai siauezia 
tjmai Vilniaus pav., kur apsirgo 
80 vaikų.

nuopelnui Muravjevo ir jo dar
bus ant praplatinimostaeziatikys- 
tės L;etuvoju.

l*z Vilniaus pabėgo sąnarys 
prekystes policijos Huse, pasisa
vinęs miesto pinįgų porę tukstan- 
czių rublių.

Maskoliszkas paczto departa
mentas rengiasi sujungti Vilnių 
tebfonu su Peterburgu ir su Var- 
szava.

Vilniuje kriminaliazkas eudas 
nusprendė ant trijų metų į aresz- 
tantų rotas darbininkę Stankevi 
czif, Kuris pereituose metuose už- 
muszė akatroiię vieno grafoTiaz- 
kevieziaus dvaro, Trakų pav., 
Dembskį.

Naujas L'etuvos satrapas, Vil
niaus jeneral gubernatorius, auni- 
gaiksztis Sviatopolk Mirskyj at 
kako jau į Vilnių ir užėmė vietę.

Vilniuje likosi atidaryta antra 
prekystes mokykla. Kadangi 
pirmutinė pasistatė locnę triobę. 
tai jos senę ruimę užėmė antroji 
mokykla.

Nuo pradžios ateinanezių metų 
Lietuvoj turės būt pardavinėjami 
javai ant vogus, kaicziai ir pūrai 
liekasi paniekinti.

Isz Vilniaus gub
19 d. spalių, kaime Praduose, 

Lydos pav..siautė gaisras, kuris 
isznaikino aruodus ir namus ūki
ninko Jankausko ir skunię Kruc- 
kio su visus dar neiszkultais 
sziųmetiniais javais. Blėdį ug*- 
niee padarytį skaito ant 2000 
rubl. Ksip tvirtina padegėliai 
ir jų kaimynai, ugnis užgimė 
nuo padegimo, bet kas padegė,to 
iki t>s oi nepasisekė surasti. Ka
da užgimė gaisras, t? dienę vie 
naa isz padegėlių,Jankauskas, tu
rėjo vali-zcziaus sude prov? su 
kaimynu Kalėda; paskutinis ne 
kaltę prie žmonių iszsitarė, kad 
atmouys Jankauskui teip, kad jis 
ilgai tę paminės. Tę pacziędie 
nę,kada Jankauskus sugrįžo isz 
sūdo ir užgimė ant jo ūkės gais
ras. Nėia vienog nėjokių dava 
kų, kad tę butų Kalėda pada
ręs.

23 d. spalių, kaime Medni- 
kuose, Aszmėnų pav., sudegė 
skunios ūkininkų: Antano irKas- 
t a n tino Rudzkių ir Pranciszkaus 
Szeloko su visais sziųmetiniais 
javais. Czia. teiprsgi gaisras už
gimė nuo padegimo. Padegėliai 
nurodo kaipo ant ant padegėjos 
ant ūkininkes Viktorijos Blaževi- 
czienės, kuri ant jų turėjoasabisz- 
k? piktumę.

Per sanvaitę nuo 21—29 d. 
spalių Vilniaus gubernijoj buvo 
apaugimų viso k i, ms limpan- 
czioms ligonis: Vilniuje apsirgo: 
pilvinėms sziltinėms 3, szlakuo- 
toma 1, tymais 29, rauplėms 2, 
krupu 4, difteritu 4.

/
Paviecziuose apsirgimų 

sziltinėms, Vilniaus pav., 
Kuklovszczina apsirgo 25, 
rė 6; kaime Buslave apsTgo 10; 
Lydi s piv., kaime Juriadka ap
sirgo 17, numirė 1. Rauplėms, 
Vilniaus pav., kaime S!oc:szkiuo- 
se apsirgo 13 žmonių, o isz jų 
pasimirė 1; Varezavos-Peterbur- 
go geležinkelio sargo budelėj ap
sirgo 3. Tymai dar vis smarkiai 
siauezia Aszmėnų, Trakų ir Ly
dos paviecziuose.

Antroje pusėje rugsėjo mėnesio 
Vilniaus gub. buvo 10 gaisrų. 
Gaisrai tie užgimė: 1 nuo neat
sargumo, 1 nuo padegimo ir 8 
nuo nežinomų priežasezių.Visuose 
tuose atsitikimuose ugnelė pr dir
bo blėdies ant 67504 rubl. Di
džiausi gaisrai buvo: dvare Do- 
linovo, V leikos pav., kur ugnis 
isznaikino Krakmolo dirbtuves ir 
pridirbo blėdies ant 35365 rubl.; 
dvare Kviatkovcuose, Aszmėnų 
pav., ugnis isznaikino tris kluo
nus s j javais ir paszaru; blėdį 
czia jos padarytį skaito ant 18- 
964 rubl.

Netikėtų mirczių per tį laikę 
buvo 3. Užmuszystoe 2. Patžu- 
dystė 1. Negyvėlių rado 2. Va- 
gystų papildė 13; pavogė daiktų 
už 688 rubl, o gatavų pinįgų 670 
rubl. Arklių pavodė: Vilniaus 
pav. 1, Trakų 2, Lydoe 12; taigi 
isz viso 15 arklių.

buvo: 
kaime 
numi-
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Metas X

rio ir tai per tarpininkystę savo 
pasiuntinik.

Isz Kauno-
Kaune likosi uždėta n«uja vidu

tinė 6 kliasų inergaiczių moky
kla. Uždėjo ja maskalka Ignatje- 
va. Mokykloj mokįs: tikėjimo, 
mas’roliszkos kalbos, matemati- 
k< s,fizikos, geografijos, gamtos 
mokslų, hygienos, istorijos, sve
timų kalbų, lipinimo ir pieszipio 
ir visokių moteriszkų rankų dar
bų. Į mokyki? priiminės dukte
ris visokių luomų ir tikėjimų be 
jokio aprubežiavimo.

Isz Prūsų Lietuvos.
Netoli D.*rk6mių, ant medžio 

rado pasikoruu-į laiszkų nesziotoję 
Bekerę.

Klaipėdoj sudegė didelė garinė 
lentų piovinyczia Ankerp.

Ant geležinkelio stacijos Nei- 
denburg trūkis pervažiavo urėd- 
niukę Naczuta'tį isz Karaliau- 
cziaus ir teip sunkiai Siže dė, kad 
pervažiuotas nuo to tuojaus pasi
mirė.

Juokingi paskalai apie su
grąžinimą lietuviszkos 

^pandos.
Apie sugrpiiaimp lietuviszkos 

spaudos nuolttai leidžia visokius 
nebūtus paskalas. Pernai siunti
nėjo isz Letuvos į Amerikos 
laikraszczių* korespondencijas, 
buk lietuviazka sp tuda Maskoli- 
joj, per rūpestingumu Seinų vys
kupo, likosi daleista. Paskalas 
las, kaip isz syk galima buvo ti
kėti, pasirodė neteisingu, iszmis 
lytu. Dabar vėl raszinėja į Ame 
rikę dar juokingesnius laiszkus ki
tas. A Šiitas naujienų neszietojas 
raszo, buk laike atsilankymo Pe 
terburge Prancūzijos prezidento, 
kokja ten draugystė padavė jam 
prašytu?. kad butų daleis Mas- 
kobjoj lietuviszka spauda. Pre
zidentas buk priėmė prastyn? ir 
sugrįžęs į Paryžių, paraszė į didę- 
ję cenzurę Maskolijoj, kad lietu- 
v szka spauda butų sugręžinta. 
Ant to buk ęenzura atsakiusi, kad 
lietuviai neturi knįgų iszieistų 
priesz 1864 m. (kodėl ji tik tų 
reikalavo? Rd.), bet buk draugys 
tė surinkusi daugybę tokių knįgų 
ir padavė reikdavimę d*leisti ja* 
atspausti. Teipgi Prieglaudos Na
mai (?) reikalaujanti daleidi- 
mo mokinti lietuviszkoj kalboj. 
Buk draugy-tė dar priesz Naujus 
Metus laukia daleidimo lietuvisz- 
koa spaudos Maskol<j->j.

V si ežia iszreikszti motyvai tie
siog juokingi. Melo platintojas 
mat nė nežino, kad virszininkai 
svetimų krasztų neturi tiesos kist 
tiesi kokiu nors budu į vidurinnd 
reikalus kito kraszto, toks įsikisii- 
ms8 butų įžeidimu to kraszto, ku
riam tokius reikalavimus statytų, 
toks įsikisziiuas turėtų pagimdy
ti karę Maskolijos su Prancūzija. 
Svetimi valdonai nesusinei-zinėja 
su kokiais nors Maskolijos urėdais, 
todėl jie negali rašyti Maskolijos 
spaudos užveizdai laiszkus su ko
kiais nors reikalavimai* ir toje ne
reikalauja nė paisyti ant reiksią 
vimų svetimų valdonų ar prezi
dentų, jų^u kur toki atsirastų, 
kurie užsimanytų Maskolijos urė
dams kokius nors reikalavimus 
statyti. Rindai svetimų krasztų 
atlieka savo reikalus per tarpioin- 
kystę užrubežinių dalykų ministe-

Geležinkeliai ant viso že
mės pavirsziaus.

Ant viso žemės pavirsziaus yra 
772000 k y lionieti ų geležinkelių, 
taigi 19 kartų daugiau negu ilgis 
ekvatoriaus ir dusyk daugiau ne
gu toluma nuo žemės iki mėnu
liui. Tas ilgis geležinkelių vie
nog apima tik jų linijas, isz ku
rių daug yra turinezių ' dvi eili 
szėnių; taigi isztikro ant žemės 
pavirsziaus bus daugiau geležin
kelių negu czia parodyta.

Daugiautiai geležinkelių turi 
Amerika, nes 39300 kyliometrų; 
antrę vietę užima Europa, turinti 
278000 kjl-ometrų, Azija 58000, 
Australija 24000, o Afrika ma
žiausi, nes tik 20000 kyliome
trų.

Imant atskiras vieszpatystės, 
daugiausiai geležinkelių turi Su
vienytos Valstijos S žiauri nės A- 
menkos: czia yra 304576 kyho- 
metrai gelež nkelių, bet užtai 
czia kiti keliai, ypacz važinėjimui 
vežimais, netikę, kokių Europoj . 
mažai kur yra. Autrę vietę ūži-1 
ma Vokietija, turinti 50511 ky
liometrų geležinkelių, Maskolija 
45998 kyl., Prancūzija 42211, Au
strija 36273 kyl., Angliszkos In
dijon,užimanezios tokį plotį kaip 
yisa Europa,turi 36183ky|. gele
žinkelių, Anglija ir Airija 34868 
kyl., Kanada 27755. Ant ploto 
gi daugiaus'ai geležinkelių yra 
Belgijoj, kurioje iszpuola po 21 
kyl. geležinkelių ant 100 ketv. 
kyliometių; antrę vietę užima 
Saksonija, kurioje ant 100 ketv. 
kyl otnetrų yra 18,8 kyl. geležin
kelių. Anglijoj ir Airijoj ant 100 
ketv. kyliometrų yra jau tik 11 
kyl. geležinkelių, Vokietijoj 9,3 
kyl., Szveicanjoj 9,1, Holandijoj 
9, Prancūzijoj 7 9, o Norvegijoj 
tik 0.6 kyl., Maskolijoj 0,9 kyl., 
Suvienytose Valstijose Sziauriuės 
Amerikos iszpuola ant 100 ketv. 
kyl. pavirsziaus 3 9 kyl. 
kelių.

Imant gi gyventojų 
daugiausiai geležinkelių 
Szvedijoj: czia ant 10000 eyv 
išpuola 21,4 kyl. geležinkelių, 
Szveicarijoj ant tokio jau gyven
tojų skaitliaus iszpuo'a 12 4 kyl., 
D.n joj 12.3, Bavarijoj 11^4,Pran
cūzijoj 10 9. Vakarinėj Australi 
joj,ant 10000 gyventojų iszpuola 
net 130,4 kyl. geležinkelių, Que- 
endande 91,4 kyl., Pietinėj Aus
tralijoj 83,4 kyl , ant sales Nau
jos Z *land jos 49,1 kyl.. Argenti
noj 57.2 kyl., Kanadoj 52 2 kyl. 
Suvienytose Valstijose 41,1, Mas
kolijoj 27,1 kyl.

Eiropoj vidutiniszkii padirbi
mas vieno kyl. geleži n keliok^sz- 
tuoja 374000 frankų, tai padirbi
mas visų geležinkelių Europoj 
kaszt*vo!04 milijardus frankų, o 
kitose musų žemės dalyse 90 mi
lijardų frankų; tai visi ant žemės 
pavirsziaus geležinkeliai kaszta- 
vo 194 milijardus frankų arba 
38800000000 dol.

Hg'ausias ant svieto tunelis y- 
ra Europoj — Szv. Gotardo tune 
lis: jis turi 15 kyl. ilgio; dirba
mas dabar Simplon tunelis, per 
Alpų kainus, turės 18,7 kyl.Taigi 
ilgiausi tuneliai yra ir bus Euro
poj.

geležin-

skaitlių 
isEpuola

girdi.be
tus.su


Isz Amerikos.
Nedaug vertas neva moksliszkas 

eksperimentas.
WashingtoN, D. C. Perdėti- 

nis chemiszko depai t amen to prie 
žemdarbystės miuLterijns, profe
sorius Wiley,neva ant pertikrini- 
mo Vokietijos, kad uždraudimas 
įgabeuimp sutsi-ytos su btrak-u 
mėsos yra netei-ingas, užsimanė 
atlikti sekantį eksperimentę; jis 
nori per csielus metus manyti su 
sutaisyta su'buraksu mėsa 12 jau 
nų vaikinų. Norinti savę neva ant 
naudos mokslo aukauti vaikeliai 
atdranda: yra tai klerkai Wa- 
shingn no pard’tviuyczių, gau
nanti mažas algas, kuriems visgi 
bus nauda, jeigu per metus ne 
reiks bent už valgį metro mokėti. 
Pavojaus jie nesibijo, kadangi jie 
ir teip valgo ne sveikus valgius 
ir už j uos dar turi užmokėti. Di
delės mok.-liszkos vertės vienog 
prof. Wileyo eksperimentai ne tu
ri, todėl mažai gali Vokietijai rū
pėti, kaip jie iszpu's. Kitur to
kių eksperimentų valdžios ne da- 
leistų daryti, o ežia net valdžių 
tarnai užsimano tę daryti.

Sveika žmogų pasodino in bepro- 
cziu namus.

Kankakee, III. Isz czianyksz- 
czių beproczių namų likosi paleis
tas 72 metų turtingas žemės savi
ninkas Michie! Kane, kadangi jį. 
daktarai piipažino už sveiku. Į 
beproezių namus pasodino ji jo 
locni vaikai, norėdami paimti tur
tus ir tę isztikro padarė. Paleis
tu isz beproczių namų turėjo tuom 
tarpu priglausti draugas kadangi 
pasisavinę turtus vaikai ne nori 
priimti. Be abejonės nuo neti 
kusių vaikų atims js savofarmss, 
kurių turi net kelias.

Iszmete saliunu daužytoju.
» New York. Ant czianykszczios 
arklių parodos, į Mtdison Square 
Garden atėjo garo saliunų dau 
žytoja, Carne Nation, Prisiai ti
no prie ložės, kurioj buvo Van 
derbilt su savo szeimyna ir pradė 
jo kolioti moteris už jų parėdus. 
Norėjo į ložę prisigriebti, bet vie
nas isz Vanderbdtų ję szalin nu 
stūmė. Paskui nuėjo į vietę, kur 
buvo parengta kavos paid*vmy- 
czia ir ten bandė maiszatį kebi. 
To parodos urėdninkams buvo 
per daug: je pagriebė bobę už a- 
pikaklės ir iszmetė laukan.

Pigus ta voru pervežimas.
New York. Czianykszcz os 

garlaivių linijos, važiojanczios 
tavorus į Pietinę Afrikę, norėda
mos viena kilę i.-z naiki nti, numa
žino pervežimo | rekes iki $2.50 
nuo tonos. Kadangi į pietinę Af 
rikjt yra trissyk toliau negu fEu 
ropę, tai suprantama, kad su to 
kioms pervežimo prekėms gar
laivių kompanijos nieko ne gali 
uždirbti: jos stengiasi dabar vie
na kitai kenkti. Jeigu kaip nors 
susitaikys, arba jeigu viena jsz- 
pirks laivus kitų linijų ir prekės 
tavorų pervežimo ūmai pakils.

Pabėgę nuo vulkano iszsiveržlmu.
San Franci-co, Cal. Atkiko 

ežia ant garlaivio „Para” pabėgę 
isz Guatemalės nuo vulkano isz?i 
veržimų. Pabėgėliai patvirtina 
senesnes žinias, kad vulkaniszki 
i szsi veržimai, kar-zti pelenai ir la
va isznaikino labai didelius plo
tus kavos plantacijų. Jie siko, 
kad laike tų iszsiveržimų pražuvo 
daug žmonių, bet visi pražuvę rsę 
indijonai. Tukstancziai indijonų 
užtroszko arba nuo iszsiveržusių 
isz vulkano kraterų nuodingų gu
zų, arba likosi palaidoti po isz 
mestais isz kraterų pelenais.

Rado gyva žmogų kapuose.
Baltimore, Md. Ant York 

Road kapin ų tarnas Szv. 
Jono bažuyczios isz vieno ka
po iszgirdo szauksmę. Priėjęs 
areziau, užtėmyjo skrynioj pas
kirtoj grabui gyvę žmogų uis klo 
jusį su žeme. Su pagelba vieno 
praeivio atkasė žemę ir po ja, už- 
siūlę ma sze, rado pusgyvį, su su 
rieztoms kojoms žmogų, kur| nu
gabeno į Szvento Jono kleboniją, 
kur jį atgaivina Pasirodė, kad 
tai ne pilno proto žmogus; bet 
kas jam<suraisziojo kojas ir ran
kas, kss jį į maiszę įkiszo, neži
nia; jis pats to padaryti ne galė
jo.

Suaresztavo.
Adrian, Mich. Likosi ežia 

suartsztuoti James Cothell* ir 
Capp isz Toledo. Jie yra ap 
skų-ti, buk vogė avių ir galvijų 
bandas sztetuose Michigan irOhio. 
Capp yra navininku didžiausios 
mieste Toledo mėsos pardaviny- 
ežios ir jis mėsę pardavinėjo pi
giau negu kiti- Dabar mat iszė- 
jo į aiksztę, kodėl jis ję pigiau 
galėjo pardavinėti: kadangi ji bu
vo nuo vogtų, ne pirktų galvi
ju-

Uždare visus salimus.
Camden, N. J. Czianyksztis 

augszcziaustas sūdąs iszdavė nu
sprendimu, jog parengus specia- 
liszkę laisnių biurę, visi laisniai 
miesto lazduoti neturi vertės. Ka
dangi laisniai ant sęliunų buvo 
miesto valdžių lazduoti, tai dabir 
nužudė vertę. Miesto majoras iiz 
davė pr sakymę su sykiu uždaryti 
visus mieste ėeanczius s d um s.

Paszove kastyuiu vedejų.
Denver, CoL. Netoli nuo ežia, 

miestelyj Pandora, savo ofise 
kvortavo su draugais vedėjas 
Smuglers Union Mining Co. Ar 
thur Collins. Tuom tarpu isz Lu
ko per lingę nežinia kas szovė ir 
visas szruotų szuvis p> taikė Col- 
liusiii į szonę. Paszovimę laiko už 
mirtuię. Kas szovė, než nia ; jo ne 
pas'sekė suimti.

Nenori duchoboru.
Maskolit-zki sektantai ducho- 

borai isz Kanados norėjo peisi 
kelti į Suvienytas Valstijas Sziau- 
rinės Amerikos. Atsiszaukė jie 
piie piezidento Roosevelto su 
praszymu, kad ant uždėjimo far 
mų du tų jiems rando žemę. A 
menkes randas vienog duchobo- 
i ų praszymę atmetė.

Lynczia viniai.
Scllivan, Ind. Negns James 

Dillordisz Kentucky, 20 d. lapkri- 
czio užpuolė ant gyrenauezio šil
tame pavietyj farmerio Lemono 
paezios ir ję sužagė. Paskui tę pa
tį padarė su moteriszke Dav s gy 
venanezia netoli Sullivin. Niekszę 
vienog susirinkę f«rmeriai sugavo 
ir pakorė ant telegrafo stulpo ne 
toli Lemono namų.

Akmuo nupuolė isz dangaus.
Springfield, III. Netųli nuo 

ežia,ant fanuos Murphy’o,nupuo
lė isz dangaus degant s akmuo di
delės baczkos didumo. Akmuo 
tas uoloj iszmuszė olę ant 3 pėdų 
gihę. Per v sę dienę ne tik 
akmuo, bet visa žemė aplinkui 
buvo karszta.

Giriu gaisrai
Girių gaisrai siautė per ilgę laikę 
daugelyj vietų giriose sztetų 
Washington ir Oregon. Pagal 
apskaitymę girių užveizdos prie 
žemdarbystės ministerijos: gaisrai 
tie padirbo giriose Oregone blė- 
dies ant $3910000; sz’ete gi Wa- 
ahington net ant $8857000.

Pleszikai užpuolė ant trūkio.
Davenport, Ia. Netoli nuo 

ežia penki plėszikai sustabdė grei
tąjį Rock Islaiid geležinkelio trū
kį. Su dinamitu iszardė bagaži 
nį vngonę ir pinįgines szėpas, isz 
kurių paėmė piniginius siuntinius. 
Pmįgų buvo apie 20000 dol., ku
riuos plėszikai paėmė.

Sugriuvo namai.
Fall River, Mass. Sugriuvo 

ežia didelė naujai statoma trioba 
ir užbėrė dubininkus. Isz po 
griuvėsių isztraukė du užmusztu, 
o penkis sunkiai apkultus.

Evpliozijos

I-hpeming, Mich. Czianyksz- 
cziose kastynėse at-itiko parako 
expliozija, kurios du darbininkai 
likosi užmuszti, o keli sunkiai su
žeisti. •

Green-burg, Pa. Iszlėkė į 
padung 8 parako dirbtuves Love 
& Sunshine Sewarke. Du darbi
ninkai ' prie to likosi užmusz
ti.

Pitt-burg. P/*. Netoli staci
jom Thompson, Monongahela ge
leži nkelio,ekspliodavo garinis ka
tilas lokomotyvos. Ekspliozijos 
maszinistas likosi užmusztas, o 7 
ypatos sunkiai sužeistos.

Gaisrai.
Balt more. M d Sudegė pa- 

rssolių d rbtuvės Brolių Gana. 
Blėdį ugnies pudaiytę skato ant 
200000 dol.

St. Francisco, Cal. Sudegė 
Southern Pacific geležinkelio sta 
cija ir krautuvės Alamedy, keli 
laivai porle ir porto įiaisos. Nuo 
vieno sudegusio laivo truksi* 
žmonių. Kas su jais atsitiko, ar 
jie iszsigelbėjo, ar sudegė, nežinia. 
Blėdį ga sro padarylę skaito ant 
450000 dol. mažiausiai.

Monongahela City, Pa. Siau
tė ežia gana didelis gaisras miesto 
viduryj, kuris pridirbo blėdies ant 
100000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu
B livar, Pa. Ant Pennsylva- 

nia geležinkelio, netoli nuo ežia, 
eusimuszė tavorinis trūkis su lo
komotyvą. Prie to trūkio vedė
jas ir peczkurys likosi užmuszti,o 
vagonų stabdėjss sunkiai sužeis 
tas

Birmingham, Ala. Netoli nuo 
ežia, miestelyj Pell City užsidegė 
geležinkelio stacija, kur buvo ant

pervežimo sudėtos kelios parako 
baczkos. Parakas ekspliodavo, 
ekspliozijos 5 ypatos likosi už- 
musztos, o tūlas skaitlius žmonių 
likosi sužeistų. Sustoję-* ant sta
cijos tavorinis geležinkelio trūkis 
likosi su visu ^žardytas.

Isz darbo lanko.
Scranton, Pa. Nesutinkan

ti terp savęs kalnakas:ai ir kasty- 
nių savininkai apreiszkė santai
kos sudui, ji g jie,be tarpimnkys- 
tės sūdo bandys pats susitaikyti. 
Kas y.uų savininkai sutinka pa
kelti ant 10% darbininkų algas 
ir sutrumpinti d r*>o Laikę iki 9 
vai. ant dienos. Santaikos sūdąs 
todėl tnom tarpu peri raukė to
lesnius tiiinėjimus. Jis palauks, 
kol tarybos terp kalnaka-ių ir 
kautynių saviuinkų ne pasibaigs, 
arba kol jos ne iszirs.

* Hazleton, Pa. Coxe Co. 
žada atgal priimi i prūsz atl aikę 
jos kautynėse dirbmius darbinin
kus ii-zėmus 8, kurių kompanija 
su visu nenori pii mti.
ninku turi laukti, kol jiems kas" 
tynėse bus darbas. Durimi likai 
vienog ant tų iszlygų nesutiko, 
bet padavė kompanijai truputį 
numažintus savo reiki lav mus.

Scranton, Pa. Nesutikimai 
si darbininkais Pardee i&' Co. 
kastynėse pasibaigė ir vis5, i-zė- 
mus trijų, pnesz sztraikus diibę 
darbininkai likosi atgal priimti. 
Dabar e-ztraikai traukiasi vien 
kautynėse Ci<xe Bros & Co., bet 
ir ežia laukia greito pasibaigimo 
nesutikimų.

5 Bloomington. III. Ch ra
go & Alton geležinkelio kompa 
nije pakėlė algas taisanezių kėl ę 
darbininkų nuo $1.35 ant $1.48 
ant dienos. Visgi tai alg< s to
kios, nuo kurių ne galima ne lik 
pralobti, bet su jom8 ne galima 
nė didesnės sze mynos užlaiky
ti.

•| Pcttsvjlle, Pa. Pasibaigė 
ežia prova Juozo Paleviczio, ku 
ris buvo apskųstas, buk laike už
gimusių anglekasių maisztų, nu 
szovė 30 d. Fepos szerifo pagel 
bininkę Juozę Bedallį. Sūdąs 
Poleviczię sz teisi n o, rado jį ne 
kaltu. Skundas pasirodė netei 
singu.

VVasiiingon, 1a. Czianyk^z- 
cziose anglių kastynėse No. 2 ir 3 
300 anglekasių pakėlė sztraikęto 
dėl, kad kompanija badu mauna 
prie darbo vartojamus mulus. 
Darbininkai atsisako grįžti prie 
darbo, kol kompanijt nesutiks 
gerięu rūpintis apie savo gyvu 
liūs.

1 Pott.-ville, Pa. Pagal s-ta 
tist szkas žinias, surinktas augle- 
k«s ų < rganiiacijos, paduotas 
santaikcs stdui, vidutinis užd»r 
bis anglekasių Schuy 1 kil 1 distrikte 
ne pereina $385 per metus; taigi 
iszpuola vos po $7.40 ant sauvai- 
tės.

Chicago, III. Statėjai ežia 
nykszczių lenkbzkų laikraszczių 
pakėlė sztraikę. Jie iki sziol 
gaudavo po 12 dol. ant sanvaitės 
už 10 vai. daibo per dienę; da 
bir reikalauja po 16 dol. už 9val. 
darbo ant dienos.

Bloomington, 111, Czia- 
nykszczių ulyezmių katu kompa
nija sutiko iszpildyti darbiniu <ų 
reikalavimus ir per tai .<-ztraikai 
pasibaigė, karai bėgioja teip kaip 
ir pirma.

Mokintojai viiszų mokyklų 
Hobokene, N J. nutarė pristoti 
prie organizacijos “American Fe 
deiatiou of Labor.

Scranton, Pa. Laike an 
glekasių sztraiko unija iszleido 
ant 8uszelpimo t-z ra k erių 1500- 
000 dol.

Detroit, Mich. Szėnių nu 
statyto'jams Michigan Central ge 
ležinkelio pakėlė algas po 3—4c. 
nuo daibo valandos.

New York. Centraliszkas 
New Jersey geležinkelis pakėlė 
a'gas tarnaujanezių antl0%.

Richmond, Ind. Grand 
Rapids geležinkelio kompanija 
pakėlė tarnaujanezių algas.

ISZ 
Lietuviszku dirvų.

Ar viskas mainosi?
Neperseniai ‘ Žvaigždė”, per- 

kratinėdama musų prietikius, nu
peikė iszleidimę Buechnerio vei
kalo Pajiega ir Medega todėl,buk 
joje yra senos pažiuręs netinkan- 
czios szio laiko nuomonėms. Mi
nėto straipsnio raszėjas, savo rasz 
te iszreiszkė visai teisingai, kad 
nė jokios pažiūros ne užsilaiko

amžinai, viskas ant svieto mai
nosi,todėl turi mainytiesi ir žmo
nių pažiūros: kas porę metų bu 
vo laikoma už ne\ižginainę teisy- 
bę, sziędien yra laikomas už klai
dingą nuomonę.

Toliau autorius straipsnio, p. 
Karvojus, iszteisina Darvvinę, bet 
apkaltina jo pasekėjus, kurie pa
statė spėjimę, jog žmogus gali 
paeiti nuo beždžionės. Bando 
teisinti net Marxę, kaipo žydę,už 
jo pažvalgas, kadangi, girdi, žy
dai, net sulyginus luomų tiesas 
visgi buvo krikt-zezionių niek’na 
mi (teip buvo vien Lenkijoj, bet 
ne ap'zvieaesniui se krasztuo- 
se).

Kad nuomonės mainosi, kad 
mainosi ir moksliszkos pažiūros, 
tę visi žino, bet kodėl ypacz ku- 
nįg>i ne nori pripažinti tiesom to
kiems besimainymams nuomonių 
ir j'e tuojaus pi-iuaudoja isz am 
bonos ir kiekv enos progos ant 
ii-zkeikimo kiekvieiKM naujos 
nuomonės msutinkanczios su ku
nigijos siekiais ir pažiūroms? 
Szięd e n kunįgas Karvojus bin 

Ado teisinti net Darvvinę, dar pri
duria, kad j's buvo tikintis į Dier 
Vę ; btt kada iszėjo Darwino knį- 
ga apie paėjimę gatan'ų, juk 
kunįea'.net apsiputoję, keikė an- 
eliszkę mokslinczių. Darwin nu 
n>dė kelius tolesniems t rinėji- 
inama ir tuom pslengvino kiliems 
tirinėjimus. Darwino teorija dar 
jauna, jo pasekėjai ne spėjo viskę 
ijSzmti, Let antai arklių genealo 
gija sulinkta jau p Ina ir surast s 
liekanos patvirtina Darwino teo 
riję. Žmogaus pilnai genealogi
jai medega nesurinkta, kadangi 
tas ne-iduoda teip lengv«i atlikti. 
Praėjusių amž'ų liekanos žemės 
gilumose isztirtoe ant labai mažo 
ploto.ne'sztirti dar milijonai mylių 
žemėi jnvirsziaus. Iki aziol ueži 
nia juk nė kur pirmutinis žmo
gus atsiiado. Tas vienog dar ne 
parodo klaidingumo Darvvino nu
rodymų. Ant galo ir p4i Dar
vino teorija ne turi nė jokio aus - 
ri-zimo su dievuotumu arba l>edie 
vyste, kadangi angliszkas mjks- 
linczius klausymu buvimo ar ne 
buvimo Dievo neužsiminėjų.

Tas pats visii yra ir su Marxu 
ir jo szios dienos p: sekėjais, ku
rių te>p >sgi kunjgai'labiausiai ne- 
užkenezia ir smarkiausiai juos aei 
kia. Socialistus sutvėrė ne be
dievybė arba dievuotumas, liet 
an irmaliszkos ekonomiszkos san- 
lygos civilizuotuose musų žemės 
kra.-ziuo-e o vienog kunigai, vie 
toj peikti, stenglieH taisyti tas 
i-anlygas, niekina ir keikia tuos, 
kur.e reikalauja pataisymo nenor- 
maliszkų sanlygų, gina senas 
nuomones, nepripažįsta tiesos 
norintiems jas perkeisti. Balt
rus nusikalto, o Jonę siunezia ant 
keltuvių. Argi reikia stebėtiesi, 
jeigu teip iszkreipdami teisybę, 
kunįgai pr iesz savę ir priesz sa 
vo- nui mones sukėlė visus Jono 
draugus. Kitaip juk ir būti ne 
galėjo. Jeigu kunįgai kariauja 
ksip Don Q lichotai priesz socia
listus, socialistai juk, ar nori ar 
nenori, turi stoti į kovę i-u savo 
ne draugais. Kova ta vienog m 
dievuotumu ir b‘dievyste nieko 
liendro ne turi, kadangi socialis
tai lun s va r lies n tus reikalus negu 
griovimę bainyczių ir tikėjimo, 
negu platinimę bedievysiės.

Jeigu peieisime prie musų 
reikalų ir ežia pamatysime tę pa
tį. Musų lietuviszki kunįgai. 
lietuvių už aikomi, juk smalkiau 
negu su nu skoliais ir kitais lie
tuvių pi ieszais kovoja su tau- 
tiszksis musų darbininkais nepri- 
p.sžįstancziais kunįgijos hegemo- 
n j 8 tautiszku<>8e reikaluose; nie 
kiną ir keikia visus nuo kunįgų 
neprigulmingas musų tauVszkas 
organizacijas Juk ne mažai net 
• Žvaigždėj” buvo straipsnių isz- 
niekinancaių visai negražiai tau 
t szkajį Susivienyjimę! Ar daro 
tę ir kun. Karvojus, nežinome, 
ant galo tas ne daug sveria ;gana, 
kad yra ir tai turbūt daugiau lie- 
tuviszkų kunįgų, kurie keikia ir 
niekina tautiszkas draugystes ir 
tautiszkus daibininkus nepripa- 
žį-taneziua kunįgų už kokię ne- 
užgaunamę szventenybę bet už 
prastus žmones, kurių darbus 
leipjau kiekvienas gali perkrati
nėti ir peikt', jeigu j'e ne geri, 
kaip daro kunįgai su darbais ne 
kunįgų >r tai ne visada prisilaiky
dami teisybės. Argi kunįgai ne 
gali suprasti, kad teip darydami, 
jie priveiria daug daugiau bedie
vių negu Dras Szliup -s ir jo irs 
leistas Buechnens? Teip besielg
dami, juk kunįgai pnesz savę su 
laiku turi pakelti visus ne kunį- 
gus, taigi turi visus ne kunigus į 
bedievius paversti. Todėl kun. 
Karvojui, vietoj griebti per toli, 
reikėtų pažiūrėti areziau, o pama
tys, kad bedievye-tę terp lietuvių

platina ne Darwinai, Bmchneriai, 
Marxai ete, bet pats kunįgai ne 
negalinti suprat-ti, kad persimai- 
nus ranlygoms ir jie savo pasiel- 
gimę, o kaltais ir nuomones turi 
perkeisti. Tegul todėl kun. Kar
vojus pradeda nuo pamokinimo 
savo sandraugų, o mes ne abejo
jame, kad tas lazduos geresnius 
vaisius negu raižymas nusistebė
jimų, kodėl terp lietuvių platina
si bedievyrtė.

Pabaigoj savo raszto p. Karvo
jus sako: “Niekas ant svieto ne 
stovi ant vietos amžinai. Vi-k s 
eina pirmyn arba atgalios. Ir 
žmonių nuomonės ir pažvalgos 
mainosi kasdien. Kss vakar bu 
vo laikoma už nepajudinamę t e- 
sę, tss sziędien papuola į eilę 
kvailybių.”

K d teip yra, ne ku
nįgai seniai žino ir prie to taiko
si; kodėl kunįgai to ne nori su
prasti. Jie vis ne įstengia nieko 
užininati ir nieko ne gali užmok
ti, laikosi vis senų nuomonių ne 
visur sziędien tinkanezių ir tas 
gimdo terp mus t-var* i ils us vai 
dus ir nesutikimus.

Isz Stoiighton, Mass.
Siouhtone visi lietuviai pri 

guli prie teip vadinamų dievo 
cz'ų, todėl\erp jų negirdėt bent 
besipravardžiavimų, nėra muszty- 
mų už tikėjiini-zkas ptžiuras, ka- 
d»ngi ežia nėra szliuptatmų ir be
dievių, tat užtai suprali nas stovi 
že.nai ir tai ne tik tauliszkis, bet 
ir draugijinis; netruksi t ir pesz 
tymų, liet pe-zasi ne už tikėjimę.

Yra ežia kelios dirbtuvės, ku
riose nuo reniai dilba 1 etuviai, pa- 
teljia ir naujai pribuvę. Veik vi
si lietuviai turi darbę ir uždirba 
neb'ogiausiai. Žinoma, senesnį 
daibininkai galėtų daugiau, o 
nauji mažiau paszvęsti art tautiš
kų reikalų, btt nė vieni, nė kiti 
prie tokių darbų neprsideda su 
savu aukoms. Jeigu reiktų ant 
bažnyczios ar ant kunįgo labo au
kauti, jie nesigailėtų, btt ant tau- 
t szkų darbų aienųri nė cento duo 
ii. Mat jie nesupranti, bad mums 
reikia ne vien bažnyczių ir kuuį 
gų; tie ir teip geriau aprūpinti už 
vi-us kitus lietuvius, isz bado ne 
mirtų, jo'gu ant jų Lbo pradėtu 
me ir po mažiau aukauti, o dalį 
musų rziędiėn kunįgama duodamų 
aukų galėtume su lengva saulini« 
apversti ant apleistų tautiszkų iei 
kalų.

Nėra ežia nė jokios lietuviszkos 
draugystes. Prigulinti prie Rub 
l>er Co. kriauczių unijos lietuviai, 
dėl nesupratmo, neturi naudi s isz 
unijos, kadangi terp jų nėra vie
nybės, todėl bosai su lietuviais el
giasi teip,kaip jiems patinka. Nors 
yra jau pusė metų, kaip unija su
sitvėrė, i-z-idirbo ęharterį, bet 
diibtuvių savininkai jos nepripa 
žį-t«; dirba ežia daugiausiai ne- 
prgulinczių į uniję. Neseniai bu 
ve parengtas ant unijos naudos 
bulius; buvo muzika ir szokiai. 
Ant baliaus svetimtauczių susirin
ko dikta', lietuv ų tei|>osgi atėjo 
ne su visu mažai. Kiek unija tu 
rėjo pelno, nežin ą. Unijos virszi 
įlinkais yra angį jonai ir žydai

Neseniai p. D.dunas uždė 
jo ežia lietuviszkę krautuvę, ko
kios ežia du r nebuvo, liet tie visi 
lietusiai suprantu, kad teikia 
remti savęjį, o ue svetimiems l< bį 
krauti. Nenorinti pu kt« lietuvisz- 
koj krautuvėj teisinasi, kad lietu- 
vitzkts krautuvės savininkas pats 
nesirūpina apie įgavimę s inpati 
jos sjvo vientauezių. ne visada 
jiems duoda gėrę tavorę. Je gu 
paidavinėtojas reikalauja pritari
mo savo vientauezių. tai pirmiau
siai privalo apsieiti su j«i> žmo- 
niszkai, teisingai: lietuvių purei 
ga pirkti pas lietuvį, t et lietuve 
prekėjas privalo jiems duoti gėrę 
lavorę už lę paez ę prekę, už ko- 
kię duoda jiems kiti. Prekyste 
tai ne labdarystė;kiekvienas pirks 
ten, kur gaus gėrę ir nebrangų ta- 
yoię. Dovanas neszli piekėjm 
nieks nelaiko už sevo pateigę.

Giituokiiavimai terp cziunyksz- 
czių lietuvių nesimažina, apsvai
ginę gėry m 3 L protę,kirtus gerai 
su'istumdo ir apsikulia. Mat pasi
gėrę lietuviai mėgst i kultiem ir 
daužyti makaules. Vokietis ar 
prancūzas būva vien linksma-, te 
tai užkabinėja kitus;jeigu gi pasi
geria lietuvis arba lenkas,taiinėg- 
t-1 a su kumiezia draugę psglo-tyti 
arba griebia už plaukų. Vokieczių 
ar prancūzų nsigėrudų bulas vis 
gi jau geresni* už budę girtuoklių 
dėtuvių.

Yra ežia diktai lietuviszku mer 
ginų, o terp tų yra ir neseniai at 
važiavusios itjz Lietuvos. Yra ežia 
ir toki dar vyrai, kurie 
ypacz lietuvaites grinorės ptipra
tina prie giituokliavimų ir kito 
kių niekysezių, iszveda jas isz ke
lio, o paskui patys tycziojasi.

Toks pasielgimas yra teipbiaurus, 
kad bjauresnį sunku yra kur rasti. 
Tę merginos neprivalo užmirszti 
ir privalo szalintiesi nuo tokių 
vyrų kurie iszveda irz doros kelTdi 
o paskui dar tycziojasi Pasitaiko 
ežia net kad merginos panedėliaiš 
pagirioja ir neina į daibę.

2 d. lapkriezio vienas isz czia- 
nykszczių lietuvių apvaikszcziojo 
savo varduvių dienę ir.žinoma.sve- 
cziams raugo nesigailėjo. Pasigėrę 
svecziai sus peszė, o vienę teip su 
muszė, kad reikėjo vežti į ligon- 
butį. 7 ypatos likusi suare-ztuc- 
tos, 5 paleido, užsimokėjus po 
$30, o dvi dar laiko.

Stoughtonietis.

Isz Tiiluca, 111.
15 d. lapkr ezio atsibuvo susi

rinkimas czianykszczios Szv. Jo 
no Kriksztytojo Dr-tės. Aut to 
susirinkimo, p. Vaiczulaitis, pasi
baigus apkalbėjimui draugystės 
reikalų, užsimanė paraginti susi
rinkusius prie aukų ant kankinti- 
nių naudos ir paa>«zkinti susirin
kusiems: kas yra tie kankintiniai, 
už kokius daibus juos persekioja 
maskoliai. Norėjo susirinkusiem* 
perskaiiyti Atsii-zaukinję p. M i- 
t u laimio, pat Ipusį “Lietuvoj”. 
Vos pradėjo skaityti, tuoj uis vie
nas maskolių tarnas pradėjo 
szaukti ir rėkti, buk ant drau- 
gysezių susirinkimų ne reikia laik
raštėlių. Dėl. to vieno, matyt 
maskolių papirkto rėksnio,ne ga
lima buvo nieko padaryti, terp 
susir nkusių atsirado tiek kanki- 
tinių prieszų, kę draugų (tie 
galėjo ne paisyti ant pneszininkų, 
galėjo sudėti ant kankintinių, 
kiek norėjo, o maskolių drau
gus | alikti. Rd).

Vietinė anglekasių unija iki 
sziol sudėjo ant Pennsylvaiiijos 
anglekasių, kariavusių le p] ilgai 
už savo tiesas, isz viso $6885 64. 
Buvo perstojusi sių*ti paszelpę 
pasibaigus sztraikams, bet gavo 
ž nię nuo Centraliczho komiteto, 
jog rtikia dėti ir toliau ant nau 
dos darbininkų tų kastynių, ku
riose szt raikai dar ne pasibai
gt

Tulucietis.

Isz Athol. Mass.
Lietuvių yra ežia 25 czeimynos, 

o pavienių yra daug daugiau, yra 
ežia ir kelius gražio* lietuvai
tės. Terp czianykszezių lietuvių 
nieko blogo ne girdėt, bet ir apie 
jų gerus darbus ant musų tauto* 
labu ir nieko ne galima pasakyti, 
kadangi jie tokiais darbais ne už
siima.

Darbai eina ežia gerai ir ant 
uždarbių nieks nesiskundži*. Lie
tuvių be darbo nėra ir ne vienas 
turi už>-iczėdyjęs diktai doliaiių. 
Galėtų, rodosi, po kiek centų 
paakauti aut tautiszkų reikalų. 
Neužtenka juk paežiam turėti pi- 
ujgų, bet reikia dalį savo turtų 
pa»zvę-ti ant visos musų tautos 
naudos Be pinįgų, be aukų ant 
musų visų labo nieko juk nuveik
ti ne galima. Jeigu minų tauta 
pasikels tęayk bus geriau mums 
▼iriems. Ne užmir*zkime todėl 
apie musų tautos reikalu*. Rei
klių tų turime be galo daug, o 
aukautojų vėl turime labai mažai. 
Sziuom kaitų turintiems gerus 
darbu* lit tuviams ypacz pndeiė- 
tų atminti apie musų kankinti- 
niti‘, masko] szkų valdžių iszga- 
benlus isz tėvy nės ir apie musų 
besimi kmanczię aug.-ztesnių 
mokslų jaunuomenę. Tikimės, 
kad ir musų lietuviai jų neuž 
miisz, atjaus jų reikalus ir sudės 
ant jų naudos po kiek centų.

P. A.

Szelpimo kankintinių rei
kaluose.

Malonus Tautiecziai!
Sziędien turiu po ranka knygas 

“Kankintinių Kasos”, kurias Eu
ropos komitetas pris untė mums, 
Amerikos Kankintinių komitetui, 
dėl peržiūrėjimą Rods tai yra 
rokundos ų$ 1900 ir 1901m., nės 
1902m. dar nėra pasibaigęs. Ta- 
cziaus visuomenei musų bus aky
va žinoti apie stovį kasos už anu- 
du jau iazbaigtu melu, ir todėl 
cz>a rokundas, sutraukęs į kruvę, 
paduodu.

1900 m. isz v so įplaukė 1042. 
33 markių (tarp tų randasi isz A- 
merikos piisiųstų 985 markių). 
Iszmokėti kankintiuiams (prie ko 
priskaitau ir menkus kasztus pauz 
to): 625.68 markių. Tada ant 
!901m. liko kankintinių kasoj 
416 70 markių.

1901 m. isz viso įėjo į kasę 
1222 61 markių (tarp tų isz A- 
merikos tapo prisiųt-ta 1155.00 
markių). Iszmokėta tapo kan- 
kintiniams (su kaltais paežio): 
875.44 markių. Tad kasoje liko 
nuo 1901m. — 347.17 markių. 
Prie tų pridėjus 416.70 m. nuo

1900m., buvo kankintinių kasoje 
763.87markių. Per tuodu metu 
pagelba pas 1 ko paduota 15 
ypatų.

Vieni isz kankintinių žadėjo sa
vo gromatose pinįgus į kasę «u- 
gręžioti, kada pateka į geresnes 
aplinkybes gyvenimo, kiti priža
dėjo darbu ar morali-zka įtekme 
ats;mokėti tautai už suszelpimę; 
visi gi jautėsi dvssėje pastiprin
tais, matydami, jog tautiecziai a- 
pie jų vorgus ir bėdas reužmirsz- 
ta.

Žinoma, 1902m. atsirado dau- 
giaus reikalingų pagelbos; -bet 
kadangi szitie metai nepasibaigė, 
tad negaliu atskaitos paduoti,bet 
tikiu,kak po Naujų Metų Euro- 
peiszkas musų Komitetas teiksis 
vėl savo knygas mums, dėl įžvel 
gimo prisiųsti, ir tokiu budu 
mums smagiau bus ant szirdies, 
patiems matant, juog aukos nepa
tenka į nereikalingas rankas.

Suprantamų priežasezių dėlei 
negaliu garsinti vardų paszelptų 
kankintinių, nė sumų, kiek ka
tram suteikta. Tacziaus isz kny
gų ir gromatų nuo kankintinių 
matau, j mg tikrai reikalingiems 
paszelpa ne tapo atsakyta, be jo
kio nužiūrėjimo ant stono kan- 
kintinio. Ateityje kida nors 
L etuva galės žinoti nelik bėdas 
kankintinių, bet ir iszga'.es jų 
pergyventų vargų.

Iszpuola dar man pridėti, k d 
isz visos sumiš įėjimo už 1900 ir 
1901m. — 2264 94 markių, A 
menkos lietuviui kankiutiniams 
suteikė 2140 markių. Ta buitis 
parodo, kad szirdyse Amerikos 
lietuv.ų tuksena tikrai littuvi-zka, 
gaile-tinga szirdis. Toli nuo tė
vynės gyvendami mes, mat, at 
jaueziame rupesezius ir vargus sa
vo brolių, kankinamų per Mas- 
kolijos valdžię.

Tikiu, kad lietuviai ir toliau* 
rems savo skatiku tę teip szvcnlę 
dėl tėvynės darbę.

J. Szliupas, 
Phdadelph a, Pa.

Isz visur.
| Londono laikrseztis “Daily: 

Mail” pr^ntaza, jog ant salos Ma- 
deira atkako su jurininkiszkais 
kadėtes amerikomazkas kaii z- 
kas laivas “Hartford”. 100 A- 
merikos garbės apginėjų gavo da 
leidimę iszlipti ant kranto. Jie 
tuojius pasigėrė ir girti pradėjo 
elgtiesi kajp laukiniai: daužė Lū
gne, užpuldinėjo ant praeiv ų ir 
tuom sukėlė visus gyventojus,nuo 
kurių piktumo amerikonai turėjo 
pasialėpti į bažnycz'ę. Ant galo 
atkako ant kiauto laivo kapito
nas ir jam pasisekė girtus savo 
žmon a nugabenti ant laivo. Ne 
gražiai* mat darbais atsižymi sve
tur amerikonai. Jeigu teip eis 
toliau, tai svetimi krasztai ne no
rės visai į savo portus įsileisti 
amerikoniszkų kariszkų lai
vų.

Ž Vengriji s parlamente, m;n s 
terių pirmsėdis Šzell, ant paduo
to dvaniirų ir fabrikantų leika- 
lavimo, kad butų uždrausta isz 
Vengrijos hzeivystė daibininkų, 
kadangi trūksta jų dvarponiams 
ant nuvalymo I ūkų, o filirikan- 
lams ant varymo daibų dirbtuvė 
se, apieiszaė, kad negalima už 
drausti darbininkams iszėiti kitur 
geresnių uždarbių jieszkoti. Dar
bininkai nes svetur vien tęsyk. 
je'gu turės namieje tokius jau už 
darbius Kaip Amerikoj; tęsyk ne
reiks nė uždraudimo; o dab r 
kada Vengrijoj uždaib ų dsrbi 
įlinkam* neužtenka ant prideran- 
ežio pragyvenimo, nė joks uždrau
dimas nesulaikys žmonių nuo isz 
eivystJs, nuo jieszkojimo svetur 
geresnės negu namieje laimės.

| Susidaužėliai nuo paskendu 
šio Naujos Zel indijos pakrantėsė 
angliszko laivo Elingam te, susė
dę į vienę valtį be vandeas ir val
gio produktų, plaukinėjo ilgę lai 
kę ant jūrių, kol juos iszgelbėjo 
patikęs valtį laivas. Dalis juri
ninkų pasimirė nuo stokos van
dens ir bado, iszgelbėtiejie buvo 
teip silpni, kad ant kojų pastovė
ti negalėjo. Per vi-ę laikę klai
džiojimo ant jūrių susidaužėliai 
gėrė viens kito krauję, kad palai
kyti gyvybę. Papr«8hi isz gero 
noro jie darė įpiovimus į odę ir 
gėrė savo draugų krauję ; daugu 
mas ant to nesutiko, nesutin
kanti buvo prie to privesti.

0 Paryžiuj vienamn hotelyj, 
kambaryj aktoriaus ciecoriszko te
atro Peteiburge, Ivano Rydzen- 
skio (pravardė lenkiszka, ne mas- 
kolisza) likosi perszauta jauna a- 
merikonė isz Chicagos, mergina

Gore, kuri Paryžiuj mokinosi mu. 
zikos. Rydzenski tvirtinu, kad re
volveris iszsiszovė netyczia ir azt- 
vis pataikė į merginę, su kuria 
Rydzenski pasipažinojo nuoseniai 
Rydzenski yra sudus maskoliszko 
jenerolo. Subėgus an| szuvio ho- 
telio tarnams, perszauta mergina 
buvo dar gyva, bet luojaus pasi
mirė, nespėjo pasakyti, kaip vis- 
kas atsitiko.

d Berlyno laikraszcziai mena, 
kad paskutinis užpiolimas ir szu- 
visi į Belgijos karalių Leopcldę/^ 
kę p darė ilalijonas Kubil o, buvo 
lyczu palies rando ir karaliau* 
sz tlininkų surengti, kad nors tuo
kiu budu jis galėtų atgauti nyki- 
stanezias tautos simpatijas. Gal 
tame ir yra kiek teisybės, kadangi 
nemylimi žmonių valdonai tankiai 
griebiasi visokių komedijų, kad 
žmonių simpatijas atgauti. Re- 
volveryj Rubino rado rods szuvius 
dar neiszszautus, tiktai szuviai bu
vo be kulkų.

U Serbijos karaliukas, rodosi, 
rengiasi valdyti savo krasztę teip 
kaip caras valdo Ma-lioliję. J;s 
piaszalino nuo vintų nepatinkan- 
czius sau miuisterius ir pavede je- 
nerolui Mai kovicziui sutverti nau- 
ję miiiisteriję, kuris į ministerija 
įspraudė tris oficierus. Knislius 
paleido namon tautos reprezen 
tautus ir bandys valdyti krasztę 
pat4, be parlamento. Kadangi 
vienog jo nemyli jo locni pavaldi
niai, tai toks užs manymas gali 
vien gyventojus pri<sz karalių su
kelti, pagimdyti maisztus.

lį Mieste Dramore, Airijoj, ant 
polit szko susirinkimo unijonistų 
partijos, parlamento pas untinys 
Russell la kė kalbę, kurioje užga
vo airius katalikus. Užgauti no 
rėjo kalbėtoję sumuszti, bet jis 
pa*i lėpė privatiszkuose namuose. 
Važiuojan* jam pat-kui karietoj į 
hotelj, susirinkusit s ant ulycz ų 
airių minios jį pažino ir pradėjo 
mėtyti su akmenims. Vienas ak
muo pataikė Russelliui j nedaug 
proto turinezię jo makaulę.

|| Europoj, ant priszymo ame- 
rikoniszkų konsolių. visokių 
krasztų polic ja j e*zko prapuolu- 
sio ‘.uit ngo amerikono, Fiede 
rico J» hnsono i-z V iieland, N.J. 
Johnson lankė Bono* univer*ite<ę 
ir rengė.-i namon. Užmokėjo už 
vietę ant garlaivio Antvtrpeue, 
bet pa*ivė ino į 1 ii*ę a'eiti ir 
nuo to laiko prapuolė; ii'eks ne
žino, kur jisai dingo. Nuo jo 
prapuolimo peiėjo 3 mėnesiai,bet 
iki sziol nė jokio pėdsakio nesu- 
sekė. 5

u Į Austrijos ciec-oriaus rumę 
stengėsi pi isigriebi i koksai vyrisz 
kis, kuris savę persistatė už sū
nų užmuszto Austrijos s< stu įpe 
dinio Rudolfo, neturėjusio nė jo
kio sunau*. Kiszeniuose to vyro 
rado užprovytę revolverį. Jis li
kosi suaresztuotas ir nugabentas 
ant poLc jos stac jos. Czia pasiro 
aė, kad t ii yra sumaiszyto prote 
,-mogus, prekėj)s paeinantis isz 
Hamburgo, V» kielijoj. Nugabe 
no jį todėl ne pas c ecor ų, tik į 
bepr. ežių namus.

fi Pagal a'skaitę Prancūzijos 
rando, prancūzų pinįių svetini jo- 
*e krasztuo-e yra 30 m bjatdų 
frankų: Europoj yia 21012 mili
jonų fiankų,- Amerikoj 3972 mil - 
jonai, Afiikoj 3633 milijonai, A 
zijoj 1121 milijonai, Australijoj 
57 mil jonai frankų. Isz atskirų 
vieszp >cysczių—daugiausiai |>ran 
euzi-zkų pinįgų yra Maskolijoj, 
ne* 6906 milijonai, Iszpamj j 
2974 milijonai fiankų.

|| Socialibt'szkas Berlyno la k- 
rasz t iš “Vorwaerts” pranesza,buk 
garsus kanuolių dirbėjas Krupp. 
gyvendamas ant salos Capri, pa
pildė kokius ten negražius daibus 
ir papirkimais stengėsi nutildyti 
visuomenės balsę, bet tas nesida 
vė padalyti. Visuomenės belsis 
privertė Italijos raudę iszvyti isz 
Capri ant vis-tdos turtingiau* ę 
Vokietijos pralobėlį.

U E iropoj užstojo jau žiema ir 
dideli szalcziai. Pietinėj Vokie 
lijoj, teiposgi Prūsų L’etuvoj, pa
gal Fahrenheito termometrę.buvo 
5°; Berlyne buvo truputį szil- 
cziau. Dideli szalcziai teiposgi 
maskoliezkoj L:etuvoj jr visoj 
M-skolijoj. Rytinėj Maskolijoj 
teip užpustė geležinkelius, kad 
trukiai ne gali bėgioti.

I Palestinoj, ypacz Jeruzolimoj 
ir kituose miestuose pasibaisėti
nai siauczia cholera. M e tuose 
Gaza ir Lydde iszmirė jau de 
szimta gyventojų dalis. į
dvi dieni nuo choleros pasimirė 
57 žmonės.



Vokietijoj. yp»cz Berlyne, 
kur m&a labui pabrango, mėsi
ninkai ^pradėjo vartoti ar 
klienu, kurij taukiaipaidavinė
jo ui jautieną; arklieną kimazo j 
deazraa. Ui 6l>0 svarų arklienos 
Berlyne mokėjo po $37—40. Da
bar vienog prekė nupuolė ir moka 
ui oOO evarų arklienos tik po $25.

Maskolija isztikro stengiasi 
-to i i konkurenc jgi su Amerika 
prie aprūpinimo Europos gyven
tojų mėsa. Jszilgai S berijca gė
lei nkelio maskoliszki kapitalistai 
kėtina parengti galvijų pioviny 
cz a- ant paveik-io ėstticzių Chi- 
cagoj; ant geleiinkel o parengti 
-j eei.iliszkus vagonus rz.aldymui 
gabenamos kitur mėsos.

Vokiet jos universitetų stu
dentai nutarė pr eszintiesi dviko
vai studentų su voki-zkais < tie. e 
rais, kas dabar net per tankiai ui 
visokius mažmožius pasitaiko.1 
Jelitu gi negalima nuo dvikovos1 
isz-'s jkti* tai musztiesi ant szo 
bliu, o ne szaudyt esi, kadangi 
.-zaudyti oficieiai moka geriau ui 
studentus.

—
P.etinėj Mok.lijoj, mieste 

,Od»- j siautė didel s gaisras: ui 
sidegė porte pas atyii kerosino 
rezervuarui. Ugn s i-znaikino 3 
milijonus pūdų kerosino. Blėdys 
ugnies padalytos labai didelės. 
Nuo ko užgimė gaisras, nežinia; 
merą, kad jis galėjo užgimti tik 
n^o padegimo.

0 Dal is iszvytų isz Prancūzijos 
zdkoninkų jėzuitų persikraustė j 
Grekiją ir nori ežia uždėti savo 
mokyklas. Priesz t ivienogpro 
testuoja viso-augszte-nėsmokslisz 
kos įtaigos ir vi.-a apszviestunija; 1 
reikalauja, kad randas nedale;stų 
jėzuit ui s Grekijoj netik rengti 
mokyklų, bet ir Apsigyventi.

Mie.-te E-sen, Weslfolijoj,

Vokietijoj Kruppo dirbtuvės su
trumpino ant dviejų valandų ant 
dienos darbo laikę; mažesnes 
dirbtuves atsėjo su visų uždurti ir 
per t i daug darbininkų atsirado 
be darbo.

|| Mieste Tours,Prancūzijoj,ant 
koncerto Alkazar s«lėj užgimė 
musztynės terp oficierų ir civilis 
tų. Minios žmonių norėjo paskui 
sumussti aut ulyczioą giįžtauczius 
namon ofic eris, bet juos policija 
ir kariutnenė apgynė nuo mimų 
piktumo.

|| Vokietijos randas turi ant szių 
metų 15(> mil jonų markių nepri
tekliaus, taig/ant tiek pa.-irodo 
mažesni rando įėmimai ui išda
vimus. Na, o dar vis c’ecorius 
reikalauja n<ujų kreditų ant dru- 
tinimo Vokietijos kanszkų pajie- 
gl-

| Ant upėsDunajaus, netoli Or- 
aovos, ant Austrijos ir Serbijos 
ruhežiaus, paskendo vežantis dar 
bininkus garlaivys. Prie to pri
gėrė 30 žmonių; paupių gyvento 
jai išgelbėjo tik penkis nuo pa 
skendinio garlaivio žmones.

| Anglijonus, matyt. »|>ėmė 
baimė, j e jau neturi uisitikėjmio 
nė ant savo didžiausios ant svieto 
laivynės. liet drutina sostą pilę 
Londonę.didžiausięlr tui tingiai się 
tuie*tę ant,svieto. Drutim ir ki 
tus Anglijos portus.

J Laikruszcziai pr.mesza, buk 
ant Juodųjų jūrių paskendo gabe
nantis isz Odesos kvieczius italisz 
kas garlaivis ,,Bosniu”, prigulin
tis Florio & Bubatmo kompani
jai ir buk prie toprigėrė 150 žmo 
nių.

g Nuo 1893—1901 m. Lenki 
jos ūkininkai pirko nuo dvarpo 
nių 878 dvarų ir jų žeme pasida 
lino. Ant nupirkimo tų dvarų

| Maskoliszkas randas rengiasi 
apsunkinti operacijas svetimų ap
saugojimo gyvasties draugysezių, 
ypacz amerikoniszkų.

Į] Randas vidurinės Amerikos 
republikos Nicaragua pakėlė mui
tus nuo visų isz svetnr atgabena
mų ta vorų ant 180%.

Nauji iszradimai.
Prancuziszkas inžinierius 

De Goįl iszradc budę, kaip pa
versti medį į juodę masę, kurię 
galima pjaustyti kaip mol nes ply 
tas ir jas paskui teip suszviesuoti, 
sulypinti, kad vie’os sulipinimo 
ne galima patėmy ti. Toks minksz- į 
tas medis ant oro pavirsta į kie- 
tę ir ne pūva. Isz jo statytos 
triobos laiko teip ilgai kaip ir mu- j 
rinės.

Dras Glendolm isz Ln 
Sal'e, tv r'ina, jog jis gavo nuo 
savo dėdės, gyvenancaio Vakari
nėj Virgin joj, vaislę,kuris pasek
ti ingai gydo vėžį. Kaip tvirtina 
Dras Clendolitį. situoiu vaistu 
pereituose metuose, i-z 200 vėžiu 
sergancz ų. 19QfiVo?i iszgydytų. 
Viskas tas vietiog panėszi ant pa
prastų amerikoniszkų daktarų 
rekliamų.

Drai Berner iszrado prie- 
tai-ę su kurios pagelba galima 
nuimti fotografiizkę paveikslę 
vidurio im 'gaus akies.

Londone likos1 parengta 
spec aliszka dirbtuvė perdirbinė- 
janti paprastę medį į nedegantį. 
Medį permirkina kokiesa ten che
miškoje medegose, kur.os -me
džiui ne tik ne kenkia,ne tik pada
ro jį nedeganeziu, bet saugoja ir 
nuo puvimo.

Vokietijoje susitvėrė kapi- 
t<listų draugystė turinti už mierį. 
isz iki sziol nesunaudojamų an 
glinių dulkių dirbti kuiimo mede-

siszkoj tamsoj, bet ant to reikia 
ataakanczioa azilumoa 15—25’ 
Celciau? termometro; prie tokių 
augmenų, su mažu iszėmimu pri
guli plikasėkliai augmenys. Kiti 
gi vėl augmenys beszviesos ne ga 
Ii padirbti žalumo, nors szilumos 
turėtų pakaktinai. Didesnė da
lis spyglinių medžių, ypacz gi ei 
prisai, padirba žalumę ir tai viso
se augmeniea dalyse ir visai tam
soj.

Kaslink gi augmenų žiedų, 
jau seni>i persitikrino, kad 
stoka szviesos ne atsiliepia ant 
žiedų parvų: žiedai augmenų žy- 
dinczių lygiai tamsoj, kaip ir ant 
saulės arba ezeszėlyj turi papras
tas parvas.

Vietines Žinios.
— I gy’enimę naszlės Schai fer, 

pn. 228 Gaitield avė., pereitos 
nedėlios naktyj per langę įsi- 
kiaustė vagilius. Jam bekraus 
tant gyvenimę, pabudo Schaefe- 
rien^ ir atėjo į kambarį. Pama
tęs ję vagilius, šoko prie jos ir 
drožė su kumszczia į gatvę teip 
smarkiu, kad moteriškę primų- 
szė. Paskui parvertė deganczię 
įtampę, o pats iszszoko per langę. 
Degantis keroeinis pagimdė gais- 
rę kambaryj. Primušta mote 
nszkė be abejonės butų sudegusi, 
bet ant jos riksmo atbėgo ant 
viri-zaus gyvenant i Schuttz ir 
moteriškę isz deganezio kamba
rio iezneszė.

— Pereitos nedėlios vakarė, 
ant Wash>ngton 8t., užsidegė t — 
vorų krautuvės Bary Bros. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant l<>0- 
000. Ugnis užgimė ap;czioj nuo 
per daug įkuitų peczių. Tę pa- 
czię denę, pn. 2l3Van Buien ui., 
kur telpa diktm mažesnių dirb
tuvių, užgimė ant t eczių lubų 
g*Lias, k un* pridirbo l-lt'dies 
mažiausiai ant 75OOŪ dol. Žmo-

Į Pranciškaus Jucevicziaus isz Kražių 
miestelio, Kauno gub. Jie patys ar kas 

! kitas teiksis duoti žine ant adreso:
P. Kimont, 

Boz 38, Pricedale, Pa.
Pajieszkau savo broliu, Kazimiero ir 

Chrizostamo Jutinsku. 2 metai atgal gy
veno jie Thomas, W. Va. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Mai. Jutinskas.
25 R.R. avė., Torrington, Conn.
Pajieszkau Domininko Gailiuno, Ka

zimiero Kvederos. Telesforo Kakčio, 
Klemenso ir Jono Motiejucziu. Visi 
Kauno gub , Sziauliu pav., Joniszkes 
parap.. gyveno Chicaguje. Jie patysar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso:

Jos. Meltison, 
Box 142, St.Charles,Midi.

Pajieszkau savo dėdės, Ignaco Radi- 
-.zausko ir Martino Baranausko, abu Su
valkų gub., Seinų pav.. Serijų parap., 
kaimo Gnncaicziu. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žineant adreso:

Anton Soszlnski,
Bax 45 Newton Vpper Fslls, Mass.
Pajieszkau savo pusbrolio, Adoma Ka

minsko, Su va) k u gub,, Seivų gm., kaimo 
’ Kampuocsiu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
; duoti žine ani adreso:

Jos. Sakeviczia, 
2t)8('amden Lane, Baltimore, Md.
Pajieszkau savo brolio. Simano Jo

manto, Suvalkų gub..Vladislavavo pav., 
kaimo Karaliszkiu, metai atgal gyveno 

j jis Bostone. Mass. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Kazimieras Jomantas,
. 107 Klsworth avė., Philadelphia, Pa.

Asz Ramualdas Grudzinskas pajiesz- 
! kau savo broliu: Franciszkaus ir Juoza
po Grudzinsku. Kauno gub., Telsziu 
pav. Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žine ant adreso:

Anton Rudzenis,
(28—11) Eveleth, Minn.

ETHNOLOGIJA. 
arba ,

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandtą.

namų gaspadinė. Ciecorius Augustas, vie
nas iš geriausių Rymo valdonų, ne nešiojo 
pats kitokių drabužių, kaip vien išaustus jo 
pačios, seserų ir dukterų. Rymionai nereika
lavo nuo motery daugiau, kaip vien kad mo
kėtų atlikti namų darbus, prižiūrėti namus 
ir vaikus, laikyti raktus, prižiūrėti verpėjas 
ir audėjas.

(Vokietijoj) staiga pasimirė gar
sus kanuolių dirbėjas Alfred 
Krupp. Nesentai Berlyno s* čia 
lirtiszkas laikraštis ••Vorwaerts“ 
užmet ųėjo Kruppui negražius 
darbus, kokius jis buk pa
daręs Italijoj. Gal tas turi kokį 
susiriszima su mircz'a didžiausio 
Vokietijos didžturezio.

J Piet nės Maskobjos ūkininkai 
at-iszaukė su pasiskundimu ant 
caro į Haagos t trptauliszkę san
taikos sudę. Sūdąs tas vienog 
negali pagelbėti maskoliszk e ns 
ūkininkams, kadangi jam neduo
ta tiesa perkratinėti darbus netiku
sių despotiszkų valdonų; sūdąs tas 
todėl ne daujr gero gali pad»ry i

Brazilijoj pasitraukė nuo vie 
tos kraszto prezidei tis Dras 
C mpos Šalies. Į iszvažiuojantį 
prezidentę minois niėtė su akme
nims. daužė laikrašczių redakci
jų 1 ingus. Ere,vaikymo m»i-z 
tinm'sų viena yp ta likosi už 
mušta, o ke i< s Ilki si eužei-tos; 
-uareszlavo dau? maisztininkų

iĮ Maskobj s iždo ministeris 
-uszaukė ž-milai Hų komi.-iję ant 
apkalbėjimo Masko ijos reikalų ir 
prašė sąnarių atvirai viskę ap- 
k Jbėti,kadangi caras norys žinoti 
teisybę.Vos vienog susirinkę atvi
rai atsiliepė, v daus mmisteris 
Prhlen liepė komisijos sąnarius 
••uaresztuoti.

V iena isz graž'ausių ameii- 
kon ų Europoj, mergina Gladys 
D acon norėjo būti d«r gražesnė. 
Ji davė vienam vokiškam dakta
rui įezirkšti po veido oda pan fi
nos ir tas vi-ę j< s gmžumę sudar 
kė. Mat reikia pa-igbnėdinti 
tu<>m. kę gamta davė.

Q Maskoliszkas randas pradėjo 
dirbdinti nauję geležinkelį ant 
Kaukazu, nuo T fli.-o į Erivanių, 
ant Persijos rubežiaus. Naujas 
geležinkelis turės 115 angliškų 
mylių ilgio. Mat Maskolija ren 
gia geležinkelius, kad prie pro 
goi galėtų apvaldyti Persiję.

| Vokietijos ciecorius apleido 
jau Angliję ir ant savo laivo Ho- 
henzollern sugrįžo į Vokiet'ję 
Rodosi, kad sz'uom kartu Vilhel
mas Anglijoj n eko nepelnė; bent 
teip galima manyti isz straipsnių 
pat įpūsiu angliszkuose iaikrasz 
ežiuose.

" Szisūrinėse provinc jose Sija- 
mo užgimė revoliucij*. Buvo 
jau keli kruvini susirėmimai re 
voliucijonierių su karaliaus ka
reiviais. Daug revoliucionierių 
organizatorių ir turtingų sijimie 
ežių pasislėpė praucuztszkose vai 
dybose.

ukiuinkiszkaa bankas pask<>l<no 
ūkininkams 8870000 rubl., o 275 
000 rubl. ukimnkii savo pridėjo.

H Ant salų Ilavai valkatas 
Kilauka pradėjo smarkiai iš kra- 
tero mesti liepsnę ir lavę; iszsi- 
veriimas dabar yra t-markesnis 
negu kada nois pirma per lOpas 
kūlimų metų.

-t--
| Amerikoirszkasj mėsos trus- 

las Anglijoj nnsibaukrutino, ka
dangi angliška draugystė gubs 
na suszaldylę mė^ę isz Argenti
nos ir pigiau negi, amerikoniškas 
tnstas pirdaviuėja žmonėms.

| Būrų komendantas Viljoen. 
i-nt garlaivio ‘-St Louis” iszke- 
liavo isz Londono į Amerika. 
UžUi svarbiausi būrų vadovai: 
Botha, Devveit ir Delaiey į Ame- 
nkę ne it važi uos.

--------------- .|| Pie'inėj Prancuz’joj, mieste 
Marsilijoj, vagil ai įsikrau-tė į 
miesto muzejų ir paszl >vė 403 se
novės rymiszkus ir pr< van-alisz-. 
kus pinįgi s vertės 100000 fran- 

Į kų.

J A' gi szkas randas panaikino, 
karės laiko tiesas pietinėj Afrikoj, 
bet palaikė tiesę jas vėl pagsrs nti 
tuoš Dietinės Afrikos kra-ztuose, 
kuriuose tę laikys už reisabngę.

II Anglijojantupės Tyne.sui-imu 
szė noi vegiszkasgarlaivys ,,Ki.nd” 
-u an ’liszku,.Swalcd-’le”., Kmid” 
paskendo. Prigėrė jo kapitonas 
ir 7 jurininkai.

{ Egipto šert įpilėj, mieste Cai- 
ro, nitroglycerinos magazinuose 
atsitiko baisi ekspboz'ja, kurios 
18 egiptijonų likosi užmurztų, o 
daug tapo sužeistų.

D Ant salos Kubos susztraika- 
vo dšbin nkai visų cigarų dirb
tuvių, reikalaudami didesnių al
gų. Sztraikuose dalyvauja 30- 
000 darbininkų.

| Argentinos soetapilėj, m este 
B jenos Ayre-,visų dirbtuvių dar 
bininkai pakelė sztraikus. Buvo 
ant miesto ulyczių susirėmimai 
darbininkų su policija.

[ Persijoj, mieste Reszt siautė 
baisus gaisras,kuris isznaikmo di
desnę miesto dalį. Sudegė apie 
1500 namų. Ugnyje pražuvo ma
žiausiai 200 žmonių.

d Italijos karalienė pagimdė 
antrę dukterį. Kaip Maskolijoj, 
teip ir Italijoj valdonai 
ne gali sulaukti sosto įpėdi
nio.

gę vadinamę briketai;*. Yra viso
kiuose Vokietijos krasztm se net 
kelios briketų dirbutvės Dirbi 
mas tos medegos at-ieina pigiau 
negu kasima-* anglįų, o ji iszduo 
da tiek jau, jeigu nedaugiau szi- 
Jumos kaip ir anglys; ant d rbi- 
mo gi jos eina anglmėg dulkės, 
kitkių iki sziol nemokėjo sunau
doti. Laike anglekasių š'laikų 
Amerikoj, temkszczui anglų 
prekėjai buvo uG'.teliave 10000 
tonų briketų, liet k<>! spėjo juos 
i-įgabenti, sztraikai pasib igė.

| Londone likosi sūdo ant 
dviejų metų kalėjimo nuspręstas

ll Darbininkų padėjimas Vo- amerikonas Filiale už dalyvavi- 
kietijoj sunkus. Net didžiausi' s mę mergų prekystoj.

Saulė ir augmenys-
Ūkininkai,užsėję dirvę, papras.- 

tai išakėja pasėtas sėklas, užden 
g a jas žemėms, kad ne prisigrieb
tų saulės spinduliai. K< dėl tę 
d-r> ? Gal saulės t*p nduliai pa 
gadina grūdus teip, kad jie pas
kui nedygsta? Ant persitikrini
mo, kokię tur< įtekmę saulės ?p n 
dūliai bnt pasėtų grudų, atliko 
eiles bandavonių gamtos t nnė- 
t<>jh8 Tummer. J s paėmė sėklas 
siulažolių ryžių, tabako, kvie- 
czių, rugių ir kitokių ai gmenų ir 
pasėjo jas į v enokiai iszdirbię že 
mę lik ne vienaip: viena dalis 
grudų buvo uždengta, taigi buvo 
tamsoj,saulės spinduliai prie gru 
dų ne galėjo prisigriebti; kita da
lis buvo pasėta ant viiszats teip, 
kad saulės spinduliai galėjo pa- 
s ekli pasėtus grūdos, treczia gi 
dalis buvo pustamsėj. Sėklos 
gulinczios ant saulės ne dygo 
teip greitai, keip ėsanezios tam 
8oj ir pustamsėj, bet nuoazimtis 
išdygusių diegų buvo toks jau 
pasėtų tamsoj ir pustamsėj.bet los 
sudygo greicziau negu esunezios 
ant saulės.

Kiti tirinėtojai susekė, kad 
nors augmenų sėklų dygimę ir 
sulaiko saulės spindulių szviesa, 
bet tūli augmenys, o terp tų an
tai tabakas, reikalauja, kad prie 
pasėtų sėklų galėtų prisigriebti 
sziek tiek szviesos. Lenkas tiri- 
nėtojaa Raciborski pasėjo tabako 
ąėklš surinktas nuo to paties 
krūmo vienas visai tamsoj, o ki
tas vietoj, kur galėjo prisigriebti 
sziek tiek szvieros. Sėklos pa-ė 
t< s pustamsėj pridėjo leisti die 
gus paprastame laike, o pasėtos 
visai tamsoj ne dygo ir po 40 
dienų. Kada tas sėklas iszneszė 
į szviesę vos ant poros valandų, 
jos tuojaus pradėjo leisti die
gus.

Ikisziol tikėjo, kad ant dary- 
mosi žalumo augmenims neatbū
tinai reikia szviesos. Isz tirinė- 
jimų vienog mokslincziaus Ber- 
gensteino matyt, kad ant žaliavi 
mo augmenų ne yisada reikia 
saulės szviesos, bent ne visi aug- 
menys ant to reikalauja szviesos, 
katp koki žaliuoja ir visai tam
soj; tūli jauni augmenys padirba 
medegę parvuojanezię lapus ir 
ugius žaliai arba chlorofilių ir vi-

nėms vienog viriems isz degaii- 
cz oa triobos pisisekė pabėgt*,bet 
jų turtai pražuvo.

— Pereitos nedėlios dienę bu 
vo pagarsint ta pašventinimas 
Lietuviška Szv. Jurgio bažny- 
czioa. Ant įėjimo į bįžnyczię 
pardavinėjami I uvo t*kieiai po 
vienę dolerį. Konsekravimo vie- 
nogceie uon jų nebuvo, vyskupas 
Mooldon dirmavoje vien vaikus; 

Ij-ssivo vy^kupiszkuose drabu 
žiuo-e maiszavo s j paroda aplm- 

1 kinėms ulycziom-*. Parodoj da- 
! lyvavo veik visos Ch cag< s lietu- 
visikos draugystės. Jeigu vie
nog konsekravimo ne buvo, tai 
kai- buvo?

— Szvento Vincento bįžny- 
ežioj, ant kertės Sh» ffield ir 
\\ el»rter avė., ats bus 8 bažny- 
t n»ai konc-*itj*. Koncertai bus: 
23 d. lapkiicso, 28 gruodžio, 25 

I šusio, 22 va^uiiu, 22 kovo, 25 
I balandžio, 25 gegužio ir 28 ber
želio. Tikieiai ant visųktneerių 
p > 1 dol. gaunami bažnyczioa už 
veizdoj. Mėgstanti bažnytinę 
iiiuzikę >>e ab-jonės skaitlingai 
lankys koncertus.

Kedakcijos atsakymai.
P. A vėl- Dainelė tinka į 

Tau iszlų Damų Rinkių; laik- 
raszc'iui ne tinka, kadangi ji ir 
teip daugeliui lieiuvų p įžįsta

I ma.

Draugyscziu Reikalai

Teatras.
Chicigo. Dr-te V. Kudirkos aziuoml 

pagarsina, kad 1 d. V aštrio, 1903 tn. 
loar. drama “Ponas ir Muiikai”, Freiheit 
Turner salėj e, 3417 8. Halsied 8t. Tad 
kitos draugystes gal bus malonios savo 
teatrus ar balius pataikinti kitose dis- 
nose. Dr-le V. KUDIRKOS.

Philadelphijoa socialistu kuopa, nuo 
|30d. Lapkriczio laikys kas nedėlios va- 
! karas prakalbas apie darbininku reika
lus. apart to bus iszguldoma Lietuvos 
istorija nuo seniausiu gadynių per Dra 
Szliupa, kurios musu tautiecriai dar pil
nai nepažysta.Prakalbos tos bus laikomos 
kas nedelia per kelis žiemos menesius, 
pradedant nuo 8 vai. vakaro, ■ Knergitlc 
salėja, 904 So. 2-nd St. Todėl lietuvius 
ir lietuvaites kviecziame rinktis kuo
dą ugiausiai ir naudotis isz prakalbu.Po
draug kvieeziame ir tuos kurie jau sziek 
liek yra prasilavinę kalbose, kad isz sa
vo puses pasirūpintu sziek tiek pakalbėti 
apiedjrbininkiizkusn ikalus.Inženg<5c.

Komitetas Soc Kuopos.

Pajieszkolimai.
Pajieszkau Juozapo Grigaiczlo, Kauno 

gub., Ųaaeiniu pav . Gaures parap., kai
mo Juszkaicziu.. Kas ji kur užtemys 
teiksis man tuojaus duoti žine, o gaus95 
atlyginimo, nes jis mane apvogė.

Kajetonas Krasauskis, 
54 W. 15-th St., Chicago, Iii.

Pajieszkau savo brolio, Baltramiejaus 
Banio, Kauno gub. ir pav., Krakių vol., 
kaimo Kubiliuniu. Jis pato ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Antanas Banį s,
5033 S. Wood St., Chicago, III.

Pajieoskau Motiejaus Vasiliausko, Su
valkų gub., gyveno 8c ra n ton. Pa. ir

Taigi didesnė dalis rymionių, ypa£ gi 
paprastų tėvų, ne patricijų dukterų, negau
davo nė jokio ypatiško lavinimo, apie 
jų proto reikalus nieks nesirūpino; mergai
čių mokyklų buvo mažai ir į tas, kokios buvo, 
nedaugelis tėvų siuntė savo dukteris, kadangi 
nuo moteries Ryme nieks proto’ nereikalavo, 

visiems užteko jų kūno ir rankų darbo. Cie- 
coriaus Augusto laikuose buvę Ryme 
speciališkos mergaičių mokyklos, kurias lan
kė dukterys vidutinių luomų. Turtingų ry- 
mionų šeimynose, lygiai vaikinai kaip ir mer
gaitės buvo mokinami namieje, teip kaip ir 
dabar daro daugelis dvarponių Lietuvoj ir 
Lenkijoj. Paprastai mokinimui savo vaikų 
turtingi rymionai samdė speciališkus mokiu-

perrašinėtojų, o perrašytus rankraščius 
žiūrinėjo speciališki 
rupinimo knįgų turėjo užsiėmimą daugybė 
knįgų prekėjų, literatų, perrašinėtojų, ko
rektorių ir darbininkų, užsiimančių dirbimu 
jjopieros iš žievės egiptiškų augmenų vadi
namų papirusu, nuo kurių ir savo vardą po- 
piera gavo; Rymo laikuose dirbti popierą iš 
skudurų, medžio ir žolės, kaip tai daro da
bar, dar ne mokėjo.

Literatura Ryjne žydėjo ypač paskuti
niuose laikuose respublikos ir laikuose cieco- 
riaus Augusto, kuris rėmė ir šelpė raštinin
kus. Žydėjimas vienog literatūros laikėsi 
ne ilgai, po Augustui ji pradėjo pulti gal to- 
dėl, kad Ji ne buvo originališka ne turėjo ^oki.^"^^” k"ii»rgajte;.
d.rvo,, kur butų galeJiM giliau Įleisti sakma. K< k,)ki((w. yi Šeimynose Į««ios moti- 
rymiški rasliniiikal buvo vien megadžiotojais nos^vo dukterim9 .kaitė' poezijas Homero ir 

Ant nupuolimo literatūros be Vi j|io Ištraukų ĮKieziju mergaites mokino 
abejones atsiliepe ir despotizmas vėlesnių auteatlni„tiM, kas, supradtama. negalėjo Įia- 

' ; . Iš turtingų rymionų dukte
rų, ypač ciecorystės laikuose stengėsi padaryki 
kaipi kai-bančias mašinas, galinčias iš atmin
ties atkartot kuo daugiausiai ištraukų iš gre
kiškų ir lotyniškų poetų; lavino jas muzikęj 
ir šokiuose; net viešose mokyklose tų laikų 
mergaites daugiausiai mokino poezijos. Šo
kiai Rymo mokyklose, teip kaip ir Grekijo|, 
užėmė ne paskutinę vietą: su jų pagelba stei
gėsi išmokinti mergaites gražių krutėjimų ir 
eisenos. Muzika ir giesmė prigulėjo teipii 
prie svarbių mokslų, kurių mokino rymionų 
dukteris. Mergaitės Ryme, teip kaip ir Gr|e- 
kijoj, dalyvavo visokiose tikėjimiskose cere
monijose. Laike ceremonijų paprastai prjy- 
šakyj eidavo devynios mergaitės, giedodamos 
hymnus ant garbės dievaičių. Laike ciecorių 
laidotuvių dalyvavo chorai vaikų abiejų ly
čių, sūnūs ir dukterys žymiausių Rymo ukįė-

- j
Taigi, ypač ciecoriaus Augusto laikuose, 

lygiai vyriškos lyties vaikus, kaip ir mergai 
tęs turtingų rymionų lavino labiausiai litera
tūroj, muzikoj, giesmėj ir šokiuose. Tūlos 
moterys lankė lekcijas iiiozofijos, užsiėmė net 
geometrija. Terp rymionių netruko eilių rašfe- 
jų, bet ir moterys nieko originališko nenutvė
rė ir jos buvo tik mėgždžiotojoms, ir tai ne vi
sada geroms, grekiškų poetų.

Taigi čia matome aiškiai, kad vienoks la
vinimo būdas ne visur išduoda tuos pačias 
vaisius, kadangi ne kiekviena tauta turi tuos 
pačius palinkimus. Civilizacija ir mokyklos į 
Rymą likosi perneštos iš Grekijos, o ant civi
lizacijos kiekvieno krašto didžiausią įtekmę 
turi mokyklos, rengiančios ateinančius darbi
ninkus ant pakėlimo civilizacijos. Ir Greki
joj ir Ryme mokyklos buvo laisvos, į mokini
mo būdą ir Grekijoj ir Ryme nesikišo viešpa 
tystė.bet vienoks vaikų lavinimo būdas nevio- 
nokiu? išdavė vaisins: Athėnuose ir literatū
ra ir mokslai žydėjo, ir ant vienos ir ant ki
tos dirvos atėnijonai daug nuveikė, Ryme gi 
nė mokslai, nė literatūra neįstengė nieko ori
ginališko nuveikti: jeigu kas ten buvo gero, 
tai vien tas, ką grynai nuo grekonių perėme, 
bet ką tik bandė pataisyti, tą i>agadino, su
darkė. Nuo ko tas paėjo? Gal nuo to, kad 
į Rymą likosi perkeltos laisvos mokyklos, kad 
lavinimo vaikų nepaėmė Į savo rankas val
džia. kaip tai antai dabar yradaugelyj kraš
tų ant Europos sausžemio?

Turbūt ne, kadangi įsikišimas valdžių į 
lavinimo vaikų būdą išduoda tankiausiai kuo 
blogiausius vaisius. Valdžią juk paprastai 
turi savo rankose ne doriausi tautos sanariai, 
bet apsukriausi, ant jos palaikymo priverkti 
tankiai griebtiesi net tokių darbų, kokių dori 
žmonės niekada nesigriebtų. Įgavę valdžią, 
toki, žinoma, mažiausiai rūpinasi apie protiš
ką pakėlimą tautos; takiems labiausiai rupi 
Išdirbti kuo daugiausiai spaugų savo įnagių 
ir padėtojų, teiposgi nepaisančių ant doriškų 
principų. Tokiose rankose valdžia todėl, per 
savo mokyklas stengsis pavergti protą ir vi
sus jausmus lavinamų vaikų, tokia valdžia 
gali tiktai stabdyti laisvę mokslo, o ne prisi
dėti prie jo pakėlimo; tokia valdžia stengiasi 
ir mokslą paversti į savo įnagį. Paveikslų to 
buvo gana vidurinių amžių gadynėj ir dabar 
antai Maskolijoj: vidurinių amžių gadynėj, 
kada vaikų lavinimas buvo kunįgijos ranko
se, jį iš jų lavinimui atiduotų vaikų stengėsi 
išdirbti spaugus kunįgijos tarnus; slėpė nuo 
vaikų, ką laikė už vodingą kunįgų luo
mai: Maskolijos mokyklos stengiasi išdirbti 
spaugus garbintojus pravoslavijoe ir caro ir 
jo tarnų, platina .net klaidžias pažiūras, sle
pia teisybę, jeigu t^ laiko už reikalingą. Tei
sybė, rodosi, nėra valdžiai reikalo tą daryti, 
užtekti} iš jos pusės remti mokslus,šelpti mo
kyklas, bet ištikro ant praktikos buvo ir yra 
kitaip, kadangi valdžios tarnai priversti tar
nauti ne gerui, ne teisybei ir šviesai ir ne 
tautai, bet turinčioms galybę ypatoms, retn- 
ti visokiais budais ne tik jų tikrus reikalus, 
bet net fantastiškus užsimanymus.

Apimtuose fanatizmo kraštuose;arba jei
gu valdžia yra kokio fanatiko rankose, jis, su
prantama, pasirenka ir tokius jau fanatikus 
padėtojus. Jų įtekmė ant lavinimo bus taip
jau vodinga kaip ir įtekmė beprotiškų despo
tų. Mahometoniškuose kraštuose, nors lavi
nimas vaikų yra laisvas, bet kad žmonės per
imti tiKėjimiško fanatizmo, tas atsiliepia ir 
ant viso lavinimo budo: mokyklos turi rūpin
tis labiau apie tikėjimą negu apie kokius ki
tokius reikalus,

Apskritai, jeigu pareiga mokyklų ir 
vaikų lavintojų yra kuo labiausiai apšvies
ti protą, tai laisvos, neprigulmingos nuo vieš
patystes mokyklos, neaprubežiuotas lavinimo 
būdas visgi daugiaus gali naudos atgabenti. 
Jeigu reikalingas valdžios įsikišimas, tai vien 
tame, kad valdžia prišnekėtų tėvus ir verstų 
juos siųsti į lavinimosi įtaisas vai
kus, kadangi prie laisvo ir nepriverstino lavi
nimo daugelis tėvų, nesuprantančių vertės 
mokslo, gali nenorėti siųsti savo vaikų į mo
kyklas. Valdžia gali prisidėti pinįgais prie

(Toliaus bus )

korektoriai.
per- 
Prie

.grekiškų. Ant nupuolimo literatūros be

LletuTiizh moksl&lne an^liszkos kli
bos jau atidarėme

Mokslaine atidarėme praėjusioj Sere- 
doj po nr. 3129 Auburn a ve., kam pas 33- 
rd Place, ant antro floro. vienas blokas 
nuo lietuviszkoe bažnyczioe ir pradėjome 
mokyti. Ruimai dideli, czysti. dailus ir 
szviesus. Mokiname tris vakarus ant 

' sanvailes, Panedelio. Seredos ir Petny- 
ežios, nuo pusiau asztuoaiu iki deszim- 
tai. Katrie iki sziol mokinosi džiaugiasi 
jog turi proga lankyti atsakauezia moks 
lame, kurios seniai troszko Mokiname 
raižyti ir skaityti, angliszkus, lietuvisz- 
kos ir vokiszkos kalbu, teipgi aritmeti
kos. istorijos, geografljos. gramatikos ir 
kitokiu reikalingu dalyku. Didžiausias 
aikas yra piszvenstas ant angįiszkos kal

bos. nes tos lietuviai labiausiai reikalau- 
J*-

Lietuviai, dabar turite gera proga išs
išokti kalbos, todėl ne leiskite laiko ant 
nieko, bet paszvenskit ji ant mokslo, o 
džiaugsitės isz vaisiaus savo triūso. 
Mokslas valgyt ne prašau, vielos neuži
ma. o kas Ji turi — tas turi didžiausia 
turtą ir pagelbininka visame. Norinti lan 
kyti musu mokslaine. galite užsiraszyti 
mokslaineje po virsz minėtu adresu lek
cijų vakaruose, arba pas Joną Bagdtiu- 
na, 931 33-rd 81. Su guodone,

J Jonas, I. Bagdžiunas. . 
f Albertas L Koehler,

Naujan “Lietavon,, ugeutaa.
Nęw Yorke ir Bruoklyne yra nauju 

•‘Lietuvos” agentu A I^esniauskas, 14s 
E. HoustonSt. New Yorke. Pas ji New 
Yorkiecziai ir Brooklyniecziai gali apsi- 
steliuoti “Lietuva“ ir prenumerata jam 
užmokėti, teipgi ir visokias knigas gali 
gauti už ta paszia preke.

“Liluvos” iszleistuve.

t
Baltimore. Md. 30 d. spaliu pasimirė 

ežia 44 metu Juoza|>asŽalegiris, palikda
mas didžiausiame nubudime paezia ir 
dvi dukterį, teipgi ir 3 bhiliua, 2 Balti- 
morei, viena Lietuvoje. Paėjo isz Su
valkų gub.,Vilkaviszkio pav., Lankelisz- 
kio parap., kaimo Padvariu, o kad ežia 
prigulėjo indvi draugysti. Sz. Jono Kr. 
ir Sz. Izidoriaus, taigi su jo asistencija 
tapo iszkilmingai palaidotu ant vietiniu 
Sz. Alfonso kapiniu. Velionis buvo isz 
amalo kriauezium ir užveizetoju dideles 
“\Varehouse”, kurioje buvo diktas skai
tlius darbininku po jo užveizda, o kad 
su kiekvienu broliszkai sugyveno, taigi 
ir visi ant jo pagrabo dalyvavo teip,kad 
net buvo ankszta bažnyczia ir kapai pa
talpinti visus jo pagrabe dalyvaujan- 
czius. Vincas Žalegiris, velionio brolis.

Reikalingas geras kriauezius priecoa- 
tu, kelnių ir bruslotu darbo. Darbas 
ant visados, mokestis nuo 940.00 iki 
950 00 ant menesio. Nuturintis pinigu 
ant keliones k asz t u, tegul raszo, o gaus 
likieta. Tegul atslszaukia tik gerai 
mokantis siūti.

J. S. Pruselaitis,
411 Raleigh St., BlueHeld, W. Va. 

(28-11)

Aukoti ant Kankintiniii.

Reikalingas geras buezeris prie bu- 
czernes ir grosernes. Turi gerai mokėti 
savo darba. Atsiszaukite pas:

L. Ažukas,
3.329 Auburn avė., Chicago, III.

Mot. M.iteika, N«w Britain, Conn . 25
Kaz. Kukanskiz 25
Jur?iz Daiiiseviczia " 2,-.
A. Tamoaziunas 25
Jonu Valincziuz 25
Lidvika Kukanakiene ’ 10
Jos Mateika 15
Emilis Mažeikiene ” 25
Augustu Grieaziuz ” 50
Ant. Valincziuz 25
Stan. Kriaucziunu ” __ 25

2.75
Buvo 930.07

/ Sykiu- 933.72

Atiko* Vištaliui.
Juozas ir Motiejus Mažeikai jNew 

Britain, Conn. 30
< Bu9b

Sykiu 91 DU

Naujas drabužiu ir apautuvo 
Mtoraa.

Sziuomi praneazame viaiems kad mes 
atidarėme nauja drabužiu ir apautuvo 
sztora po nr. 3304 8. Halsied St. kerte 
33-czios ui. Czia pardeodame naujas 
drapanas ir czeverykus teipgi dirbame 
ant apateliavimo ir taisome senas drapa
nas ir czeverykus. Reikalaujanti nauju 
geru drapanų ar czeveryku ar turėdami 
tokias ant sutaisymo ateikite pas mus. o 
padarysime viską kuogeriausi ir už pi
gesne preke kaip visur.

C. Reimer. Ignacas Gedvilas A Co. 
3304 S. Halsted St., Chicago. III.

Riditiliszkas Išžudymas; d££’,,‘l£: 
llo. papučku m»o t*kiti, plauką nnaiipttno. ui»i 
kirnanu ir viaokiu Iiihl Mn duodame mda i. 
Eluoiea su drukuotu aprašymu kaip vartoti

tinai rvik aprašyti s v m pt omus.
Dn Brundsa OxBrdway Jt S^tbsL.Brooklyn.N.Y

ciecorių, kurie tankiai buvo be atsakančio uroto
apšvietimo, ne galėjo suprasti vertės ir J - 
naudos literatūros: ne tik raštininkų ne 
šelpė, liet ypač drąsesnius, išdrysusius sa
vo raštuose užgauti ciecorių ir jo drau
gus, pradėjo jiersekioti, o ne vienas iš 
tokių net likosi išvytas iš Rymo, arba pats 
turėjo liegti, kad išsigelbėti nuo atsaky
mo už savo raštus. Kadangi lavinimas 
vaikų mokyklose buvo teiposgi literatiš
kas. tai suprantama, kad nupuolus lite
ratūrai, turėjo Ryme nupulti ir mokyklos, 
kadangi ciecoriai ne tik jų ne rėmė, bet jų 
įtekmę stabdė.

Antrame amžiuje musų metų skaitymo 
budo senas būdas lavinimo vaikų pradėjo 
pulti,'o kad naujos formos neišsidirbo, tai 
a(>8kritai apie lavinimu pradėjo mažiau ru- 
pintiesi. Ciecoriai suprato, kad išdirbimas 
literatų ne teip reikalingas, todėl apie jų 
dauginimą ne sirupino; ciecoriams reikalingi 
buvo vien kareiviai ir atsidavę urėdnirikai,. 
<» tokiems ne buvo reikalingas pažinimas gre 
kiškos literatūros. Ciecorystės laikuose jau 
ir plebėjai, taigi prigulinti prie žemesnių 
luomų, galėjo užimti augštesnius urėdus ad
ministracijoj ir kariumenėj, ant kokių pir
ma galėjo jtatekti tik patricijai ir raiteliai, 
taigi augštesnių luomų sanariai; aristokratai 
į savo tarpą pradėjo priiminėti ir mažiau 
ajišviestus atėjūnus iš provincijų. Tokiu 
bud u literatiškas lavinimas iš palengvo puo
lė nuolatai žemyn, kadangi nauja geutkartė 
ne jautė reikalo lavintiesi neatgabenančioj 
didelės materiališkos naudos literatūroj. 
Žmonės suprato,kad literatiško išlavinimo ne 
pakanka,bet jo vietoj visgi nesigriebė moks
liško lavinimo: apie pakėlimą mokslų nieks 
nesirūpino. Rytinėj Rymo viešjiatystėj ap
skritai žmonių apšvietimas teip buvo pančio- 
jamas ir stalidomas. kaip dabar iš dalies 
matome vien Maskolijoj, kuri yra Europoj 
palaikėj a Rytinės Rymo viešjiatystės formų; 
Maskolija savo civilizaciją jierėmė iš Bizanti
jos, todėl ir daltar ne įstengia išsiliuosuoti 
nuo vodingų.po Įtekme bizantiškų formų iš
sidirbusių saulygų, kurios Bizantiją nupul- 
dė; jos vienog ir Maskolijoj, jeigu ji ne nori 
sugriūti, ne galės amžinai užsilaikyti.

Mergaičių lavinimas Ryme buvo pasta
tytas ant kitokių pamatų negu lavinimas vy
riškos lyties vaikų: mergaites iš pradžių mo
kino daugiau praktiški} užsiėmimų 
negu ne turinčios praktiško pritaikymo lite
ratūros. Teip buvo ne tik Ryme, bet Įias 
visas šiek tiek augščiau pasikėlusias tautas: 
visur apie protišką lavinimą mergaičių rupi 
naši mažiau, išėmimą patinkame vien pas 
gyvenančius Sacharos tiruose tnaregus. Tą 
pagimdė tas, kad valdžia pas civilizuotesnes 
tautas iki šiai dienai yra dar vyrų rankose, 
o tie, suprantama. labiau rūpinasi apie rei
kalus savo lyties, negu apie reikalus savo 
paramintojų moterų. Turinti savo rankose 
valdžią ir tiesdarystą vyrai visur stengėsi 
moteris paversti į savo verges, o ant to rei
kėjo. kad moterys turėtų kuo mažiausiai iš
lavintą protą, kadangi protiškai pasikėlęs,ly
giai ifyras, kaip ir moteris, niekam vergauti 
ne nori.

Per ilgą laiką Rymo viešpatystėj mergai
tės buvo mokinamos tik to, ko reikalavo jų 
gyvenimas. Ryme moterų padėjimas buvo 
sunkus: šeimynoj jos buvo vergėms tėvo, 
kuris su savo dukterims galėjo daryti,ką tik 
norėjo; ištekėjusi rymionė buvo po jungu 
vyro, po jo ueaprubežinota valdžia; vyras 
gi nuo moteries reikalavo ne proto, bet visai 
ko kito, ne turinčio nė jokio susirišimo su 
protu. Pagal Rymo tiesas, mergaitės tekėjo 
už vyro teip jaunos, kad joms ne buvo nė 
laiko užsiimti išlavinimu savo proto. Pagal 
tiesas: Augusto laikuose mergaitės tekėjo už 
vyro vos pabaigusios 12 metų, o buvo atsiti
kimai, kad tekėjo dar jaunesnės: Octavija 
ištekėjo už Nerono turėdama vos 11 metų. 
A įkritai rymionės tekėjo už vyro terp 12 ir 
17 metų. Augusto laikuose,teisybė, ant ap
si vedimo, tiesos reikalavo ir pritarimo tekan
čios mergaitės, bet ištikro ant to nieks ne 
paisė, kadangi kitos tiesos davė tėvams nie- 
kuom neaprubežinotą valdžią ant dukterų. 
Kadangi mokinimas mergaičių prasidėdavo 
nuo 7 metų, tai suprantama, kad per 4 me
tus, iki 12 metų, ne daug jos galėjo išmokti, 
o ištekėjusios turėjo rupintiesi apie kitokias 
savo jtarefgas, o ne apie mokslą.

Plebėjų arba neturtingų tėvų dukterys 
iš pradžių mokinosi namieje ir galėjo išmokti 
vien to, ko mokėjo jų motinos,taigi vien tūlų 
rankų darbų ir vaikščiojimo apie namų rei
kalus. Svarbiausiu užsiėmimu Rymo mote
rų buvo verpimas ir audimas;tą mokėjo kiek
viena rymionė. Audimus aprėdymui šeimy
nos audė namieje ir tuom užsiėmė moterys jta- 
čios, arba vergės po prižiūra namų gaspadi- 
nių. Mokėjimo austi ir verpti rymionėms 
užteko, daugiau ne daug nuo jų reikalavo nė 
jų vyrai. Verpėjos buvo didelėj garbėj ir 
mokėjimas verpti kartais uždengė net viso 
kius negerus palinkimus moteries: žodis ver
pėja reiškė tą patį, ką dora ir rūpestinga



LIETUVA

Lietuviszka siuvėja.
Siuvu visokias moteriszkas d rases, je- 

kes ir žakietuslr visokius vaiku drabu
žius gražiai ir pigiai. Geruma savodar- ■ 
bo gvarantuoju. Moterys reikalaujan- Į 
ežios sau ar vaikams drabužiu, ateikite 
pas mane, o padarysiu jumis kuogeriau 
šiai ir pigiau kaip visur.

A. P. Karbauskiene,
11 W, 19-th Piace, Chieago III.

jlnaml augmenys? Pagal Lunlnvicziu, su laite 
Szerna,. Chieago IU. 1901 m. Poslapiu 73. 
Bu pavelkstetei,..............................................fiOo

Kaip Msskotlja pertekto)* Lietuva. Pagal L'op- 
prearion russeen Lithusnie supiesi® kun. v. 

Ltemtokl,.................................................. lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pleszinys Dro 

L. VVeblam. Isz anglte.ko iszgulde kun V. 
Dembasia...................................................15c

Kaip gyveaa Augmenys? Yru tai poksllss*

Perskaityk szita!
Kas prisius 25c. markėmis gaus tuziną 

gražiu gromatoms popieru su kopertais 
ir dovanu lietuviszka knygele vertes 25c 
iszsimokinimui mesti kortas Popie
ros su gražioms kvietkoms, paveikslsisir 
gražiais apskaitymais. Adresuokite:

K. MISIŪNAS,
Box531, PittNburg, Pa.

(28-11)

“Private Party ” balius.
Chieago. Subatoj, 29 I^tpkricsio bus 

mano saleje privatiszkos partijos balius, 
ant kuriograjys muzika prof. P. S.. 
Prasidės 7 vai. vakare. Todėl visus ap- 
linkiniusir pažystamus kviecztu i 
lankyti, o busite svetingai priimti, 
žer.ga visiems dykai.

Jurgis Papauskas.
3100 Auburn avė., Chieago, III.

In

Naujausios Knygos.
Adomas Myckevyczia 1798 - 1855 m. Jo 

gyvenimas, rasztai ir darbai 
rasze A. J. Daubaras......

Atminimai už motinos duszia.
kymas isz tikru atsilikimu I
tuvoje Zekvijos atsibūva......... I... 5c.

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

Orabnycsiu žvake. Graži pasaka, ,5c. 
Judossius. Apraszymas kaip tūli lie

tuviai laike lenkmeczio maiszto, 
1863m. buvo sznipukais ir maskoliams 

jazdavinejo savo brolius ant suszau- 
’dymo kitusisztremimoSiberijon. ..5c.

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

Kur musu iszganymas? Knygele isto- 
riszkai-politiszka — dideles vertes. Jos 
turinys: Latviu judėjimas; Politiszkos 
partijosCzekijoje; Dabartine Lenkija 
ir jos siekiai; Kapitalizmas irtautisz 
kas klausimas Lenkijoje; Politiszkos 
partijos Lietuvoje ir ju istorija; Sla- 
tistiszki bruožai kiek kas turi žemes, 
žemes n&szumas. skolos, gyventojai, 
pramones ir t.l.. . . . . ... ................ 25c.

Kaip sutaisytas žmogaus kūnas. Para- 
szeS. M. Iszleido Tėvynės M. Dr-te.

Apra- 
..15c. 

t. Apsa- 
kaip Lie-

■ sutvertos, kaip ju nervai sujungti, 
kaip jos turi savo gyvumą, kaip vei
kia ir tt. teipgi aj raszymas tulu ligų. 
Knygele yra geros moksliszkos ver
tes..............................................  30c

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

Nebėpirmas. Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo................................5c.

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

mo.................................................. 10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida)..........25c.
Sugriautas Gyvenimas.........................5c.
Szunadvokatis......................................15c.
Tekinimo amatas. Kas nori iszsitao- 

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

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

Spėka ir Medega jau iszejo isz po spau
dos. Preke.....................................$1.50
Gražiais drūtais apdarais............. $2-00

Mtrruvos redakcijoj dar yra oauna- 
Los m SEKANCZIO8 knygos:

1 Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c. 
Mužikėlis........................................ ’
Vaiszes Kristaus pas popiežių.... 
Vienakis.................................... .
Bestiality of Russian Czardom... 
Auszra 1884 metu.........  ......
Auszra 1885 metu..........................
Kalendorius 1893 metu...............
Programas Liet. Sočiai. Partijoa 
Žirgas ir Vaikas..............................

10c.
5c.

....5c. 
$1.00. 
$1 00.

...15c. 
u u u .5c. 
...30c.

Knygos sawo« spaliuos.
«x,yw! Aptirriszklmai Svricte. ant kuriu___

arą nuolztoa žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
•u 7 abrozeliai,. NaudingiauK knygele ant 
>wleto- -'dazižinojimul i,z ko darosi žai 
bni. ažiansmai. lietu, ir iniega,: ka,yrn 
debeaiai ir ant ko jie laikosi....... ........... ' 3O<-

Aritmetika. Knisa iszrimoktnimnlrokandn. 
Preke.........................................................SSc

žmo

apie užlaikyasf aweikata. isz kurioa ga>i to 
pagelbos daktaro isžaigydyti nuo daugybes 
Ilgu. Szita knygcie priwalo'rasti, kiektvie- 
suoe namuose, ne- kas su alvda perekai- 
tys.patarky, apeisaugoti nuo tekatam-ziu wi- 
sokiu ligų, pataikys užlaikytieuelytojesawo 
OTveikat^ pailginti sawo amži ir tm-kes užau 
ginti streikai, ir tvrirtai, mwo valkelius.

- Preke.................................................................35o
Vpie turtu iszdirblma. Parasze Sėbram t-ru 

S. M. Veikalas gvildenanti, politi*zk;jf ®ko- 
nomi); Kokiais keliais išsidirba turtai, 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant 
draugijos gyvenimo. ..................3S«

Ar vyskupas Valanezla. (Valanezaaskss) nebu
vo vilingu tie tuvy, les? Paruzyta kn. Demb- 
sgžo. Inteuta kuziai, Susivienyjlmo Liet. 
Luta. A^a. 27 puslapiai......................... 16c.

Biologija arba Mokslas apie Gyyoa Daiktu, 
Pagal prof. Nusbaomų. Šutai,® Szrrna, Chi
eago, III. IKI. Puslapio 147.Mok,las kokiu budo 
rados® gyyi ,užyerimai ant musu žemes, kaip 
jie yyatari pradėjus nuo mažo vabalėliu Sci 
daejolki panksscsia Jvieria ir paties žmogaus, 
bo pavalktata............................................... 4Oo.

Baudžiava Lietuvoje. žmogus. Iszleido
T. M. D. Y ra tai baudžiavos istorija kokiu bu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip alsiliepe ant lietu
viu. kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa
naikinta...................    l?įc

Dvyniai Vagia. Parwe kun. Dembakls. isz 
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Sn.aatoriaus paveik du ir paveikslėliu Lonkoo- 

- no'grupos. hnyg -le patiekta reikalui pakeli 
mo moteriszlcės. Ji nurodo prtežaatia detei 
kurių moterisrice tapo žemesne už vyriszki ir 

paduoda rodykle, ant joa pakėlimo_ i£5c

aic, ivBiauvaai h aim-i suiaisc osciuaa. i in 
UM naudingiausia ir. visu sulygsziol isaeju 
siu lletuvlszku knyga. A išritini Ir suprau-

Ji kokia žeme sluoksniu susideda, kur ir 
kiek joje yra anglių, geležie* aukso, dru, 
ko. Ir kitu gerybių; kiek mariu, ežeru upia, 
tvardai, plotis. koki kariuose vau-

nys: sorai, preak'.. Midus, atkartus, ko-

S karalystes, knnigaikiztystes, respub'*- 
ir tt Klek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai. Kalbos, papročiai, už

temimai. pramones, iszdlrbiai Ir tiesos; ko
ki miestai su kiek gyventoju, fabriku, pra 
monio: kur koki orai: azalczlai ar karsz 
c-ial. lietus ar giedros; Yar koks llgts'dlenos 
Ir nakties; kur visada yra lygi diena Ir nak- 
i’s kur aaale per kelete diena nenusileidžia 
arba neužteka Ir tt. Knyn didele 8zo jjllu. 
<H) puslapio, ant gero, standžios popieros

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
rkote, auksinėmis litaromi, atspausti para 
Ma! ant nugaros ir szono Preke.. . S‘-2 50 

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti isz asztuonln 
sekanczių gražių pasokaicziu: Atsisveikink- 
mas; —Y agis; — Kas Kaita,; — Gatvės vai
kai: — Pa p* rėžte Žiedą,: — Miszko Sarga,; 
— Signalas; — Keleivi,...........................15c

Istorija tfuvtenytu W,lstijL Szlaurine. Z.men
ko, Apraszo kaip Koimmtoa atrado Ame
rika, koki czia tada žmones gyvreno, koki 
žt .one, pirmiausi.1 isz Europos pradėjo įva
žiuoti in Amerika, kokio, kare, buvo, už ka 
kare«o ir šokino,' tnetuoae; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuna gero padare sziai 
žemei. O ant pat valo taip1 naši Konstitucija 
Snwienyta 'vValsttju. kuri yra reikallngiau.Mi 

. dalyke perskaityti kiekvienam žmogui 
sziej® Amerikosžemeje Aywennnczlam.idant 
suprastu kokes Jis czia tiesas turi, kas jam 
yra vale daryti, kas ne vale Turi puslapiu 
3S4. Preke............................................81.00

Oratnose, grafino** apdaruose...............35
Istorija Chieago, Lietuviu, ju p na, piju irkn. 

Kraacziuno prova su laikraszcila "Lietuva” 
buvusi balandžio menesyje. 189»m. 586 puslapiu 
dideio formato, alszkaus drako. FotegrMija* 
rra abteja pusiu advokatu, kn. Kraucziuao, 
•‘Lietuvos'’Užleistojo, redaktoriau, ir paveik
slai Chieago, S.Jurgio itetuviazko, bažnymiou 
Popiero* apdarai,...............................GkJ.OO

Audimo kietai, apdarais, suktiniai, 
titulai,................................... .....................(8 60

žfraaio Bkerdyaa. Aprasio ana balsu atsitikima 
kada 1883 m. maakoliai uipuote ant bažny- 
czioa mteaselyje gražia, musse, szaude ir pfo- 
we nekaltus žmoni,, nignov, altorių, ir už- 
peo* -įjo bažnyezla. Aiszklauslal apraszo

•ta wimatsitikima......................................... ISc
LJntswiszkas Latnantorius su totaliais kate- 

kismsis Ir mistranturu.........................ISc

•Mada, gat ko laiko,! Ir kaip auksai: ka, 
m Mate. Swnigteta.awaall,; kaip toli yra 
m kita, žvaigžde,; ka, yra pliaa jO«, kome
ta ir kita retai matomo, žvaigžde,. Su K 
ataonomiazku abroauliu, turinti flS pučiu 
& Yra tai vienatine knyga, i,z kurta

Smogu,gali apetavtafi/.......7Hc

gs mi.Ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir pletcjimasi 
nuo pat menkiau,lu pavidalu Iki didžiausiu 
Ir tobuliausiu. Su30 paveikslėliu., ISO pusla- 
piaL........ . ...................................................Hfio

pagal teuklszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
teista “Tevyn** Mylėtoju Draugyste,''.—Yr* 
tai apraszymas Lietuve* ,u Lenk ii* susivie- 
nvjimoir fa pasekme* Cua'alszkiai yra ap
raišyta lenku politika kaip Jie pasielgė su 
uetuvo* kunlgslkszciais: Keistučiu. Vy
tu t u ir kitai*. įsi ,zio* knygeles skaityto- 

X * aiszklai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar blediog*.....................15c

'lietuviu protėviai Mažojoje Azijoje noo senove- 
iki jie pateko p> valdus -yirsu. Parasze L'e 
tu vos Mylėtojas. Kn. ga turi z=3 puslapius 
ir 4 didele* maras, parodančias vieta,, kur 
irnovej* gyveno lietuviu pratevlal Ap'aazo 
‘ietuvia padėjimą dar 800 metu priesz Krite 
su gimimą...........................................5Oc

tf Indaugi, Lietuvos Karalių,. I,tori*zkas pa
veikslu, peokluote tktuote Leokiszkai pa
rašo® Julius Sluvacki. Iietuvlszkal verte 
Vincas Kapsas (Vra* Kudirkai. Knygele 
paskirta ypa ingsi teatro mylėtojams. 85c

Naujausls Lletuwl*zkas Sapnlnyka*. surinkta* 
U suredlL isz daugel s*«timt*uti*zku supai
syki! ir surėdytas pagal tikra Persisakai 
Egiptiszka sapnlny ka.—su 310 alazkiu abre 
Milu.— su apraišytu u planetų ir paslapčių 
kokia, senove, žnioue, vartojo Inspejimul 
ateito,.—Geriausal Iszguldo visokius

5Ou 
05c

sapnus. 
jVpdarrtas

Indijonu Amerikos..........................  W5c
t®ulki istorija ape Kantria Alana,kurl per 22 mu

lu, vaik,zcziod*ma po svietą, daugybe 
todu ir vargu kantrai isaksntejo...£2Oc

Pamokslai Išminties Ir Teisybe, iszguldineti 
Galwocsiu visu amžių. Czia yra parlipę 128 
gražiu.Juokingu ir Iszminiingu pasakaičių 
Ku nori turėti g aziu Juokingu D pamoki 
naneziu skaitiniu legul nusiperka sziąknin
ge le. o gardžiai pasiju, k s. žtn-nete turės ką 
papasakoti ir ant kiekvteno užklausimo ino 
kės duoti iszmiotingą atsakymą...... 5Oc

Rankverfls gromatų rasrvmul. Pamokinanti 
knygelė kaip raižyti gromatas visokluote rei- 
kaluote į vuokių luomų žmonįs: į gimines 
draugus, prekėje, ponus, kunigu,, urėdnin- 
kus. ir į patį carą. Teipgl meilingi laiszkai 
iaunikaiczių į merginas ir merginų į jauni 
Katerius reikale susipažinimo ir apsive 
ditno. .................................................... .-lOc

Robinsonas Kruzins. moraliszka ir iingedi apy
saka. paszvesta jaunumenei................. JjSc

Spėka ir Medega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su morali,zku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para
sze prof. DrasL. Kuecbner. nagai XIX v.ikisz- 
ką laidų, su mažai, prideczkau isz senesnių 
laidų lietuviukai pergulite Dra, J. Saliu pus. 
Su paveiksiu ir biografija raszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenantis gamta daly kus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdymu. (1.50

Gražiuote. drūtuose apdaruose (8.00 
Svieto pabaiga. Ka* nori žinoti kad* bus svie

to pabaiga, tegul perskaitosziąknygelg lOe 
Senu Gadvniu Isznyke Gvgi Sutvėrimai. Pagal 

Buu-binsouą; tūlota SzernoA Ji apraszo 
seniausiu gadynių teairiu, sutvėrimus gyve
nusius ant žeme* dar prieš, žmogaus ant joa 
atsiradimo. Bziandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami gilins ,suliniu,, kanalu, ar 
imdami in aeme, anglį,, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu ,utverimu atrado czie- 
lua. nesugadintu,, kunus. užklotus eile kė
linuko, sieksniu stono žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien isutatyti ivai 
riuose u uaejuote. isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena vra musu žeme kiek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žver*vs kūno užaugo jo* eite kelioliko* sieks
niu storio. Mogsiiocziai isz to semi* bran
giausia mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budu gyvi sutvėrimai keitėsi iaz žem-sniu

rimu kutu, randa, zaii to apsirikimo tprens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žeme, st 
sirtdo. Knyga turi 379 puslapiu stambaus 
drėko, ant gras o, popiero, ir apie ISO pa
veikslu mvsiriu sene gadynių įsuiyknsiu .u- 
tverimu. Preke................................... Sl.fMit

Trump* Geografija Butai,® Neris. Trumpai ir 
suprantamai apraszo wisa, 5 dali, suieto. Su 
74 paweik.tella:s: mapu. žmonių, gyw» lu ir 
medžiu. Tinkamisuse geografija in pradine 
mokslaing............................................ Id5c

Ukyto ar mokslas? Tyrinejlm.i tikejimlszki 
mokslinki ir draugijiszkai pvatiszki. Antra 
tidda ,u priedu. 211 puslapiu ...................5<>e

vinduo antSen.es. požeme ir vivMuje žemes. 
' Rusiszkai parasze Rutokin's. Verte Drugys.

Is.teido T M. Dr-te. Szi knygele, labai su

•das. debami. padangei atvese. keiesiasi

gas k .rtais uždengta cielus kaimus ir laids-

Jr kavoj,si po žem® kur vėl veikia if paU 
žarbf kaip ir ant virsmus žeme,...........lOc

Zmo<us Nepiiuszkis. Verte Isz szvediszko Ne 
ris Gr»t apyMkele: kaip turtietro prekek 
•unūs apa.v-de su varsinga mergina ir lai 
mingiau gyveno už kitus su turtingom, ap 
•įvedusius. Šiitą apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar mergina ir mokina žmo 
siazko* dcvbes........................................žO«

Atidengima* didžiausios 
paslapties 20-to szinitiiie-

mm. iK2|fy«limm«* li^u Im* liekHrnt- 
vu ir ŽH.ito labai lengvu budu.
Naodyjanczios gyduole, netnr išeit daugiau in

viduriu, žmonijos. Metodą Profesorius A. Vin-

yra pagarsėjęs! ne tik Amerikoj, bet ir Europo
je. Prietaiso, teip vadinamos "MELIORATO" 
valo krauja, daro žmogų 1Q metu jaunesniu, 
linksmesniu, tvirtesnio, geriausia gyduole nuo 
szirdies skaudėjimo. Daugelis žmonių, kurie 
sziadien guli kapuose, butu džiaugiasi gyvaa- 
czia ir sveikata. Jeigu būt žinojs azita gydimo 
būda. Kataras, szaltis. gripas kariu gydyme 
daktarai tankiai padaro klaida,duodami ligoniui 
kraujo gyduoles arba plovimą nno tokiu Ilgu,nes 
tokios gyduoles yra prleszai gamta.

ku puolimas, neesista galva, niežulis. Prof VIa- 
oenl’o metodą yra vienintelis būdas iszgydimo 
szlu Ilgu. Nusilpimas narvu, trumpa atmintis, 
litiszka, nusilpnėjimas, inkstu liga, naktiniai 
nubrgimai. nemoraliszki sapnai. nemiga, nuliū
dimas atarai® kūno dalys, atszale kojos, snau
dulys ir pauiura akiu. maliarija, plaucsiu liga, 
reumatizmas, meszltingis irt.t. tik per Prof- 
Vinoento metodą su pasekme yra iszgvdomi. Su 
toms ligoms tankiai ligoniai kreipiasi tankiai 
prie toip vadinamu "Specialistu", kurie užlupę 
keliolika arba kelisdesrimti. doleriu prisiunčia 
kendiiu padirbtu iaz pieno ir cukraus, arba kar-

tlkatis Toliau* eina pateatavotagyduotes.ku-

Sideriai ir^žlebcziojimo sistema ir lagyja liga. 
Prof. Vincento metodą, yra lengviau,® geriause 
Ir tikriau,®, be jokiu nuodyjanczlu sklstymu, ir 
iszsigydlma, pigiau atseina. Raižykite indeda- 
minižo mesk®, o gausite rodą dykai užpecze- 
tltame laleake. Adresuokite teip:

PF2OPLES SUP. CO.
140 Canalport avė., Chieago,Iii.

■■ M ■ Ar sergi reomatizmu’
L Y | U M Bar .kanda tau galva.

Jh ■ IĮ Y p.-ėim strėnas, ran-LA I
gali primint, mėšlungis traukia’ raėyk pas mane 
indėdamas už Se pačio mark®, o ai paaalcyslu ko- 
kiu'budu be daktaro ir gyduolių iisigydysi pats 
mvo namuos*. Paduok savo tikra adrese. Adre
suok: A. Listuvi,. 3321 Auburn Av., Chieago, Iii.

Rankoa raszta perdirba ant dru- 
ko.

Pirk raszoma kopijine maszina.su ku
ria isz vieno rankraszczio atspausi 200 
laiszku kokin norėsi. Prekes szitu ma- 
szinu eina pagal ju diduma. 4|X6i co
liu kasztuoja $2.50, X10 $5,25, 10X 12| 
$10.50,10X15 $12.00, 12X18 $16.00 ir t.t. 
P nigus siuskite ant adreso:

G. Baronas,
1210 Bingham St., PitUburg, Pa.

PLAUKAI
E luote,, panaikins pleiskana, 

ky» slinkimą, sutvirtins ju i

I jeieu slenka, ra
ižyk pa, mos, 
mes gvarantuo 
Jame Jo* muso 
naujai užraito. 

■ (bluzganas), su- 
----- - -----------------------------------szaknls ir vieta 

iszpuolusiu ataugins naujus, dailius, tankius, 
minksztiu ir gluodnlns plaukus. ApMugtM nuo 
praplikimo U pražilimo. Atsiusk (1.00 o gausi 
bonka musu garsingos gyduoles ant iszmeginlmo. 
ANIMATOR. 33» Auburn AV, Chieago, IU.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3483 8. Halsted St.

$2.00

Kolektoriai.
Mes greitai sukolektuojsmealgas, no

tas, rentus, skolas už boarda ir visokias 
kitas skolas už maža nuossimtl. Jei ne 
sukolektuojame už tai užmokesties ne
reikalaujame. Iszkolektuojame ne tik 
vietines skolas bet ir iss tolimiausiu mies 
tu po visa sviete. Mokame visokias 
kalbas. F renk Golubickis užveizelojaa, 
3305 Auburn avė.

The Bonded Agency.
Room 914—112S. Clark St Chieago 
Opera House Block.Chieago, Iii.

- LIETUVISZKA PREKYSTE.
gNfek J0Š PraiieHuini ravo draugams ir visuomenei,kad me, pa- 

— didinome savo prekystę ir permainom vardą i,z “The Pa-
goda - ant žemiau® padėto; dabar pa, mus* galite gauti: 

'! JjHpH laikrodėlių, žiedų, armonikų, skripkų. drukuojnmų ma- 
ĮjfcCSsftut azinuklu. .tuk,imu plunksnų, lenciugeliu. špilkų ir viao-
fAfgMtaSfctVlHMy kių kitų auksinių ir »idabnnių daiktų, kiekvienam pri- 

siusime DYK AI n«uią su 164 puslapių kataliogą, xas 
prisius savo adresą ir 5 centus murkę dėl paežio kaszių 
jy Kiekvienas pirkėja* gaus gražų prezem; ant Kalėdų.

DAMIJONAITIS & CO.,
31118. Halsted St., - Chieago, III.

State Medical Dispensary

Kas isz amerikieesiu nori gauti
“Darbininku Baisa”

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

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

Didziautia muzikallNzka 
krautuve.

Kas reikalauja kokiu nors munkalisz- 
ku instrumentu, geruskripku, mandoli
nų, armonikų, vargonų, muzikalissku 
bosu ir 1.1, tegul raszo pas Standard 
Mfg. Co. 29 Beekman St., New York, 
N Y., o gaus isz ten kaisrfbga dykai, isz 
kurio iszsirinks sau ka tik norės.

Lekcijos mgliszkos k&lbos per laiszkns.
Vakarine mokslaine.

S. Malevskis,
65 Broa«tway, Brooklyn. N. Y.

Antunas Laskauskas

130 W. Huron a t., Chieago, BĮ.
Parduodu laikrodžius, laikrodėlius, 

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

Naujai apsivedė ir reikaliaujanti “Fur- 
nitnre” gali {tas mane juos gauti ant isz- 
mokeseziu, i n mokėdami lik $5.00 isz vir- 
szaus.

Asz teipgi apsaugoj u (insurinu) ge
riausiose kompanijose žmonių gyvastį, 
nuo ligų ir susižeidimu. Norinti apsau- 
goli 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:
Antanas Ushoshs,

13W W Huron st.. Chieago, III.

A ■ Jeigu esat® silpni ant kana 
v “ Kte-/-A ■ ,r l.vtiszku daliu, teip Jog ne 

ralite dirbti® ar atlikti® vyro prlderyscziu, jeigu 
turite skaudejuna nugaros ar kryžiau*, po kruti
nę, sunkuma aut kratines, „aiglma ir skaudėj) 
ma galvos, drvbejima kūno, sąnariu skaudejima. 
geltona, plemiaa, puvimą ar ronas gerklėj, puoli
mą plauku, Jeigu negalite miegot te, turit rupes- 
czliu, baime, bjaurius sapnus, kraujo utnuodyjl- 
nla. Jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga liga, 
eigų teseina sėkla naktyje arpo nususlapinlinui. 

' ai tuojaus eikit arba rašzyklt pas
dr. b. m. ross,

KERTE MONROE ST.
CHICAGO. ILL 

kuris vra nuo tisu pripažintas 
Chicagos pagarsėjusi speci- 

jalisla ir pasekminga gydytoja

Jo ofise kuris yra inrengtas

raudosi konaujausl Instrumentai ir elektriszkoe 
mavzmo® .u kuriu pagelto darant egzaminus ant 
syk atranda žmogau. l|ga ir Jo, pradžia. Teipgi 
prte egzaminavimo naudoja a ray maszin* varto
jama dabar per profesorius visuos® didžiausiuos® 
ligonbucziuose, su kuria galim* malti te pervis* 
žmogaus kuna. Kiti daktarai neiszgvd® Jus dėlto 
kad neturi atsaksiu-zios praktikos ir tsm tikra 
instrumentu dėl atradimo ilgo*. Daktaras H. M 
ROSS vartoja savo gyduoles iszra.tas laike a) 
metu pasekmingos praktikos, kurio* tuk.tan- 
-ziam sugražino sveikata ant visados ir padare 
i uos linksmais ir laimingais žmonėmis. KODĄ 

ožnam duota DYKAI. Ofisas atidarytas ka»- 
lien uuo» iki 4. Panedelio. Serėdos. P. tnvežio* 
ir Sdtotos vakarais nuo Tiki 8;3U. NedeUom nuo 
10 ryto iki 1 po pietų.

Už tuziną gražiausiu ant svieto gremž
toms popieru, su gražioms kvietkomi, 
pavinezevonems ir kopertais. Tuzinas 
25c., 5 tuzinai už $1.00.

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

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

Adresuokite teip:
A. Žvingilaa & Co.

Box 234, Lawrence, Mass

D-ras A. M. Mcze, 
Persikėle isz Chicagoa 
in 8c ra n ton, Pa. po ur,

421 Peno, ne., Scruton, Pl
Oydo visokias ligas be skyriaus ir viską užlai

ko tvirtoje paslaptyje. Užtini lietuviai, kurie 
tiktai reikalauta daktariaskoe pageltos, tegul

mvo prigimtoj® kaltoje gali saszaekeli ir gaatl 
ri,aroda.
* Lletavial. Bortntiejie eaatl .pageiha per gro- 

mata,. i,z kita' miestą, tegul pilnai apra,zo ,avo

PONE ONA MILLER, 
(Po vyrui Jankauskiene) 

Pirmi Lietūvisika Aknszerka 
CHICAGOJE.

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

MK8. ONA MILLER,
184 W. 18-th St., Chieago, III.

arti ApveizdoaDievo bažnyczioa.

. KLAUSYKIT!
Ar reikia Taniiatai Laikrodėlio? 
Jei^u teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o 
neei^ailesi; ne* rausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to, Matuti* turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,tnaszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magissku daik
tu. Teipgi visokios iutalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatomspopierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavinesiavonemis, abrožu 
irabrozeliu. Kask* norit iss augtt- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marka, o gausite katalioga su pla- 
csiuapraazymu anie viską. Adieaaa.

Joeeoh Matutža®
11S Grand st. Brooklyn, N. T-

•
 Dykai pri

siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka 
katalioga, 
kuriame

atrasite daug nauju armonikų, laikro- . 
dėlių, lenciugeliu ir visokiu kitu daig
iu.

Pasiskubinkite raszyti, nes szventes artinasi.
Adresuokite teip:

Kelpsch A Co. 74 Centre St., Cbiago, III
Kuče, to Kelpsch, Nore i ko At Co.

Linksma bus tavo namuose
Jeigu nusipirksi viena 11 musu Hoai Mt'aic

Kiekvienas gali ant jo grajyti. mokslo ^erel- 
kia. ir mažas vaikas mokės ant jograjy tk Pir
kęs jį nu.ulyvysl iėgintes jo baisau Jisgrajyja

tojam*, bažnyčioj®, ižkateue. giesmininku 
draugystėse ir visur prie dainų ir tokių. Nuo 
vieno baliaus galima surinkti visus Jo kai
ta, pursaiudžlui, j) vteton toliau, muziko. Jis 
grali Ja visus senus Himnus, marius, vairius, 
polka, kadriliu., op.ru melkidljas Ir vėliau
sia. daina. Gal i grajv ii nuolatai la pačia me

lutė-

rodkkllR* pinigus. Prisiutk 3c, o K»u»i kata- 
Ikva. Adreanok:

IFG. CO., 29 Beekmui St., P. 0. Boi 1179, Hev York. Dept. 9.

M AR J A DOWIATT
Kauno gub. Biauliu pavieto.

723 W. 18th Street
huo Stos iki 12t<>, ryto.

Telei ua»: Canal 78. 
Telefonu galima itz kiekwienoe 

aptiekoa.

MAC|Q7kA MAQ7IMA parodyt1 naotov, paneriu, h ma P. Jotum
NIHUlOfariH lvlrtO<.llvR Irmute. Su i, ^hma mM nwm« utį uono, u ,im®< mIom. Ibi pa
rodytu riuozu burtnh nogsl atstgoret. P-,te jo, su 40 sbrosoiru S4 
Mogi.rlu

Mun-

A GREICZIUS BROS. 3321 šabam Ava., CHICAGO, R.L.

Pasargos Skaitytojams.
Ik Kada tik raszai laiszk; į “Lietu 

•oš” redakciją visada paraszyk ant 
laissko savo varda ir adresu •

3). Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir aenaji savo adresa. 
Jeigu pats gerai rassyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam.J geriau moksnesiam, 
paraszyli.

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

4) . Sumas neeiekianezias 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 įlaiszka Ii uotas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiasko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios ui pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temytl ant virsa 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darba prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

F.PBradchulis
Attomey ud Coonselor it Lai.

Cbunber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Oorner LaSalle A VVashington sts. 

CHICAGO, 1L.L. 
Telephone Msin 3042.

Wienlntelis lietuwys adirokata*, baigęs 
moksl; įurisprudencijoscslon Amerikoj. 
Weda prowas kaip eišn 1 laikas uip ir 
kriminalisskas alsuose suduo«a.
Ketu 188 W 18th Cor. L'n loti St.

Telephone Canal 484.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigąrai. szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pama'tyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia-Lietuviszka Sa
le de) mitingu, veseliju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone.

Petrą* Salakis. 
3321 Auburn Avė. J CHICAGO.

~ Dairiai kaip
30 actas Iszmcfiatas! 

Dr. RICHTERO

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL g

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiii, Chroniszku, Gėdingu 1 
Vyriszku Ligų.

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu k;gnlima apgailestauti tai ta. 

kurs vaikščioja diena po dienai Žino
dami esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamaskad joapsėjimai 
pasakoja jam gėding; istorija jo grie- 
kų.

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

Tu esi dar pavasaryje gyvasties, 
todėl negali būti auka nykstančius 
vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite 
ant tamsios ateities, neturinčios vy
riškos garbės, neturinčios paguodonės 
nė meilės nuo moterų. Jeigu paklau
sysi penergėjimo ir geros rodos ir 
tuojaus jieškosi atsakančio gydymo, 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa v^l 
giedrel tau šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu alėgiamas.

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

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

šyk. Tavo gromatoe bus užlaikytos nerviško, urinariško ar lytiško silpnu- į 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie- mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam ( 
kas kitas nežinos kad rašei ir k; rašei, atsitikime esi lygus pareikalavime? , 
Rašyk be baimės, apsakyk vis; teisy- Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- J 
bę apie savę, apie savo bud;, o mes rysčių su linksmumu? Ar gyvumo ‘ 
pasakysime ką turi darytį. Mes netik galybė ir veikmė nupuolė žemiaulaip- | 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet 
dar padėsime tau jas užmiršt!.

Ligos pilnai išgydytos tuoiaus ii mislies 
pranyksta. ,

Speci jaiiškas prakalbėjimas j 
pus-amžinius vyrus.

Ar pat* esi apkrautas nereikalin
gai* apsunkinimais? Ar užgavo tave 
kvailumai, persižagimai, išdykumai 
ar apšmeižimai? Ar* jauti nuolatai 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė pr*e mažiausio susi judi
nimo duoda norą nusišlapinimo, bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgimus? 
Arėsi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim ? Ar juos 
visados gali |«šauktie ant pareikala
vimo? Arėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakanti* kaip vy
rai tokiu amžiaus turėtų būti? Jeigu 
ne, tai pasirodavyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes 
išgydomo tokias ligas, kokias kiti t<k 
mėgina praktiką daryti.

snio? Ar erzinimai klapatina, nega
lingom tu kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančiu pūslę? Ar turi tankų norą 
šlapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, tai ateik peršne- 
kėtie 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;.

Specijališkas prakalbėjimas 
į apysenius vyrus.

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan-
Ar esi liuosas nuo

Mes gydome visas specijališ-
. kas vyrų ligas.

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl- S 
to mums sekasi išgydyti. Musųprak- 
tik* ir observacija yra didelė ir pa č? 
mokinanti. Mes turime į>latų ištyij- 
nė j imą ir originališkus išradimus, ku- » 
rie suteikė mums praktišką viršų ant 
privatiškų irypatiškų vyriškų ligų. 3$

Mes trokštame sueit ar susirašyti Sr 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už- 
siėmiAo, kurie yra silpni, nerviški, ££ 
nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėjii- 
sias ligas, persidirbim;, rūpesčius iš- K 
dyk ūmo, perzižagimo negamtiškų 
veikmių, nusilpninančių nubėgimų. 4$ 
genito-urinariškų erzinimu, negero 
išlavinimo ar pustyjimo reikalingų » 
organų, turinčių silpnas lytiškas kūno S 
dalis, netinkančias apai vedi m ui. ųC

Pirm A Rndfl Dvkfli Draugiszkas pafsisznekejimas ar susiraszymas nieko 
I 111110 RvUfl. l/jhdl, nekasztuos, o tas gali sau užczedyti daug nespakai-

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

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

State Medičiai Dispetisary
ANT

Pietvakatinio kampo STATE ir VAN BUREN ui.
■riejimas per 66 E. Vari Bureti Street,

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

AR REIKALAUJI?
Knygų, Abrezu, Abrozeliu. gražiu su pe- 
vineziavonems gromatoms Popieru, dru- 
kuojamu Maszinukiu? . Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokias lietuviszkas ir lenkisskas 
knygas kokios tik antsvieto yra. Ra
ižyk o gausi Katalioga.

Ar reikalauji szi f kortas? Raszyk o 
gausi prekes ant visu laivu.

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

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

Lietuvos redakcija teipgl užsiima isz- 
kolektavimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algas. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko tik reikalauji raszyk tede
damas už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OL8ZEWSKI. 

924333-rdSt. Chicsųro, 111.
Sub Sta. 60.

Vienatine Lietaviazka Aptieka 
Chicafųje!

— Atkreipiame lietuvir atyd; ant vie
natinė* lietuviszkos aptieko* Chieago j e, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žolesJcokjoe tiktai europėjiszkose ap- 
tiekoserandasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aplietose Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktariszk; rodą dykai; už rodo* davimą 
mokestiea nereikalr.uf a.

Teipgi ežioje aptiekoje gali gauti vi
sokių lietuvisskn Knygų, abrosėlių, gra
žių su pavincziavonėmis popieru groma- 
tom* ir tt. Teip pat gali gauti szifkorte* 
ir pasiųsti pinigu* į krajų, ir t; vis; gali
ma atlikti llėtuvišakoje kalboje.

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

bažnycsioa Apveisdo* Dievo parapijos.

Elektriką yra Gyvybe

“ANKER”(lnfarinis>
PAIN EKPELLER.

Rteumatizmo,
I Neuralgijos, Sausgėlos, 

Strėnų Skaudėjimo Ir tt.
tt wisokiu RheaznAtistka 

gkundajima.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZINSK1O

315 S. Morgan St., CHICAGO.
Paduodu dėl žinioa visiem, lietuviams, 

jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi
nigus į visas dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi viaos gyduoles 
amerikoniuko* ir europeiszkos, tikros 
patentuotos medicinos, visokį guminei 
aparatai ir U. Visokio* ligoa yra pasek
mingai iszgydomoa. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktarą 
koki kas nori įligonio namus. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Wi)liamaon.

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

Atsissaukusiems per laiszkus ir spra- 
szantiems uvo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyma 
reikia ideti marke uždu centu.

Tki.ktonas Yards 709.

Lietuwiszka AparatuDi rbtuwe |
Guodotinoms tauttszkoma ir bai-i 

nytinems Draugystėms iszdirba:-1 
Karuaaa, Atnerikouiezkas! 
Weliawas, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius,1 
Kepures ir dėl Marszalku'

' Guodotiniems Kunigams iszdir* 
ba:-Kapas. Arnotas. Dalmati- 
kus, Albas. Stulas irwisusbaž- 
nytiniu, parėdus. Visoki darba at
lieki artistiszluu in laika.

Norėdamos guodotinos Dr tęs. 
iarba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbas butu priderančiai atliktas ir tuom suszelpti savo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietu vaidai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Diiision St, Chieago, Iii

kptiekorins anbs
F. AL Ricbter&Co.,

1•o te ® šį
1I

J 5
AR SLENKA PLAUKAI? 

AR NORI KAD ANTtPLI- 
KOS GALVOS UŽŽELTU.

Kurie nori iszsigydyti ir praszalinti li
gas, tegul kreipiasi prie Europeiszko 

į Prof. ir Dr. BRUNDZO8, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tl.

Klausanti rodos per gremžtas adre
suokite teip:

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

$1.00

padaro jy greitesniu, rtebesaiuir gydo ehro a lai
ka, ligas, reumaUztea, nervą nasilpnejlaia. rai
vo, skaedejima. Bagažo, ir t.t Parsiduoda po 
|l aiPrislunUnsas ,a apnusyma kaip Baudoti Be

Peoplea Sapply Co.,
IMCaaaJport Ava., CHICAGO, ILL

VISKAS už

D-ras A. L. Graiczunas, i
167 W. 18-th SU, Chieago, III. i

Gydo v i šoka, liga* be skirtumo: vyru, 
moterų ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augaseziau* padėto adreso,

SERGANTIEMS
Gvarantuolame pilna iszgytfyma.

PMekmlnriausial gvdan visokia, paslėpta, 
ir paviiszlnes lliraa. kaip antai Įima nirdies, 
planeliu. Inkstu, pilvo, galvos skaudeJinaus, 
silpna atminu, dvasisika nusilpimą. Ivtisaka, 
silpnybes, szklvuma. sutinimą, veži, blyksite

Pnuzauinu gumba, gydau gimdvmo Ilgai. Įl
inkiui įminimai etc. Nervinki, ligai gydau 
su pagalba geriauilu elektriszku prietaisu.

nuodyjimu,. odos ligas, semens bėgimą, žaiz
da, gerklėj Ir burnoj, nosy j. akyse Ir ausyse, 
netekimą vyrižkutnn. lycziu nusilpaejlmatrtU

■ sKbmt>. Gyvsidabrio neTartoju. Noo

DR. LANDĖS
Sipitolinis specialistas.

HEW YORK.

luriltkejimo.

Deimanto Elektrikds Kryžius
Jis teipgi vadinamas Wol--------------------------------------------------

to Kryžiumi, liras tas Austrijo
je prie! keletu metų ir tuojau, 
tapo vartojamas ITusuose 
Prancūzijoje. Skandinarijote 
ir kitose Europos vieėpatystė- 
se kaipo vaistas nuo reumatiz
mo ir kitokių ligų.

Deimanto elektrilkas kry
žius gydo: reumatizmą, neu 
raįgija. kryžiaus skaudėjimą, 
vidurių skaudėjimus, silpni® 
ma. nerviMciima. nemiga, hvi 
terita. paralyžių, epilepsija, 
apopleksijų, dusulį, trukumą 
proto, nuomlrinį. užkrėtimą 
kraujo, nežlebčiojimą. stoka 
apetito Ir vidurių skaudėJIbhisT

Lengvumą pajaučia po ke
lių adynų, kartais poke|įwdte- 
PjL ,.S’| k<ry4,1 . 
neėioti dienų Ir naktį ant (tiki
nto IniureUo užsikabinės ant

Prieė užsikabinimą ir po užsi- 
kabinimul »ykį ant dieno* reiktą 
kryžių įmerkti į vasaroėiltį setą 
ant poros minutų. Vaikų krviius 
reikia merkti į silpnesnį acto

Prekė fio kryžiaus 81.00. Siun
timo kaltu, Suvienyta® V aistijote 
ir Kanadoje mes patys apenokani- 
Gvarantuojame kad lis kryžius vhs 
geresniu vaistu už eiektriika dir
ia. kurs nuo 1B-30 ,y kiųyra bran
gesnis. Geresnio vaisto ui fi kry
žių nėra. todėl Jis privalo rastis 
kiekvienuose namuose, pas kiek-- 
viena žmogų, sveika ar ligotą.

Prisiusk 81.00” per uipresa af 
pa?to Money Orderi, arba regi- 
traotoje granatoje. o mes prisius,- 
me Deimanto Etektrilką Kryžių 
DYKJII.' 6kryžius gausi ui K-00-

Tukstanėius padėkavonių gau
name nuo ypatų Usigvdžiusiv su 
pageiha *io kryžiaus Žemiam pa
talpiname viena Ii tokių padėka•u >.ve duobutė* „į.

| gręžta, mėlynaje pute į kūną.
1 kiu ^ektrUk?^* *• ’*? G«>**»n» P*n»!- čia prisiunčiame Jum U (6.00 ant

prisiųtl

THE DIAMOND ELECTRIC CROS8 CO
3 06 MILVAUKEE AVĖ., Dep’t tl; CHICAGO, ILL.

ISZGYDYMAS TIK $10.00
Tokia tai prekė ir toksai pasiulinimas 

D-ro liasett Medical Instituto, 126 So.Clark 
8t., Chieago, 111. ligoniams nustojusiems 
vilties išsigydymo. Ko aš padaryti nega
liu— to nė neprižadu. Jei tave liga ant 
mano pirmo tyrinėjimo pasirodys neišgy
doma, stačiai tau pasakysiu, kad'neišgydo- 
ma ir ui tai nieko nerokuoaiu. Visi tie. ku
rių gyvastis tapo išstatyta ant paojaus per 
patentuotus vaistus, pigius ar slaptus gydy
mus, per gydymus humbugieriškų dakta 
rų, neturinčių supratimo apie tokias ligas 
tegul pamėgina mano gydymo bud;.

Pabandyk mano gydymo būdą 
ir mano kaštų.

Viena prekė— visiems.
VARICOCELE.— Prie mano gydymo 

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

Nemokėk nė vieno dolierio jeigu 
NEIŠGYDYTAS.

STRIGTI. RA— Prie mano gydymo visoki stapdymai urioo* bėgio, ir viso
ki uždegimai tuojaus tampa prašalinti; pūslė ir inkstai tampa išvalyti, sustip
rinti ir su tuom gryžta sveikata ir stiprybė.

LŽNLODYJIMAS KRAUJO—Tai mannspeciališkas gydymas, ant ku
rio praktikos pašvenčiau vis; savo gyvenimą. Budas mano gydymo užnuo- 
dinto kraujo nereikalauja jokių aptieiroriškų nė kitokių gyduolių.

Aš išgydysiu ant visada: Hemoroidą, Fistula,ViduriųužkietėjimaSilpnuno. 
Nerviškumą.hatan, Inkstų ir nuaišlapinimoskaudėjimus ir visa* vyriškas 11-

Mano naminis gydymą* yra tikra* ir aštrioj slaptybėj užlaikomas Jeigu gy
veni toli nuo mus miesto ir negali pa* manę ateiti, tai rašyk. Už ištyrimą li
gos ar rodo* davimą nieko nerokuosiu

Dr.BassettMedictl UsUtute, ,2« •°-Cto*«ieo
Paso galando,: N bo 8:30 ryto iki 8 vakaro. NedUteau aeo * ryte ii 1 po pietų.

t

antSen.es
maszina.su
pavydalealtoreliu.su
op.ru
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