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Metas X

Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Prezidentas padavė savo 

ra^ztą kongresui su nurody
mais rando mierių, kuriuos 
laike sziųmetinės sesijos kon
gresas privalo perkratyti. 
Svarbiausi isz tų mierių yra: 
neva kova su viską sumo- 
nopolizavusiais trustais, pa
darymas sutarimų su kitoms 
vieszpatystėms prekystes rei
kaluose ir apsunkinimas at- 
eivystės per uždraudimu at
kakti Į Ameriką nemokan
tiems raszyti ir skaityti savo 
prigimtoj kalboj.

Kadangi trestus sudrutino 
republikoniszka partija val
danti dabar Amerikoj, o jos 
stulpu yra prezidentas Roose- 
velt, tai suprantama, kad 
jis nenorėtų skaudžiai bausti 
savo paties vaiko. Trestus pa
laiko labiausiai dideli muitai 
ant svetimų ta v orų, kurie da- 
leidžia Amerikos trustams isz- 
naudoti visąkrasztą. Roosevelt 
atskiria tikrų palaikytojų tres
tų. taigi didelius muitus nuo 
svetimų ta vorų, liepia kongre
sui kitokiais budais suvaldyti 
trestas, bet teipgi nestabdyti 
jų tvėrimosi. Taigi preziden
tas reikalauja nuo kongreso 
negalimo, kadangi be dalei- 
mo svetimos konkurencijos 
trustų. vien tiesomis, kurių 
nebus kam pildyti, negalima 
suvaldyti. Taigi pakeltas 
prezidento raszte neva suval
dymas trustų paminėta^ tik 
ant nuraminimo gyventojų, 
isznaudojamų kapitalistų ry- 
szių, isztikrogi viskas pasiliks 
po senovei: negalima juk 
turint teip jau iszdirbtų dir
vų ir tų paežių sėklų, užaugin
ti kitokius negu iki sziol vai
sius. Ta pati dirva ir ant jos 
pasėta ta pati sėkla, visur isz- 
duoda tokius jau vaisius.

Klausyme muitų nuo sve
timų ta vorų, kurį prezidentas 
atskiria nuo klausymo trustų, 
laimę Amerikos remia visgi 
ant didelių muitų. Ant tų 
pamatų juk Amerika negali 
laukti didesnių paliuosavimų 
savo tavorams svetur, negu ji 
duoda svetimiems. Dykai, 
ant pasigerinimo prezidentui 
nieks nieko neduos, kadangi 
visų krasztų randai rūpinasi 
vien apie naudų savo kraszto, 
o ne apie pasigerinimus ir Įti
kimų svetimiems ponams. 
Kaip klausyme trustų, teip 
ir klausyme prekystes. Ameri
kos tauta greitai pamatys, 
kad atsiszaukimas prezidento 
Roosevelto į kongresų ir jo 
rodos praktiszkai nesiduoda 
iszpidyti ir ant jų vien pasi
rėmęs kongresas negali duoti 
Amerikos ukėsams didelės 
laimės; prieszingai, ateitėj ga
lima vien laukti didesnių ap
sunkinimų Amerikos prekys 
tai kituose krasztuose, ku
riems republikoniszka admi
nistracija Suvienytose Vals
tijose seniai jau apsunkini
mus prekystoj padarė.

Klausyme apsunkinimo at- 
eivystės prezidentas reikalau
ja. kad butų uždrausta atkak
ti į Amerikų nemokantiems 
raszyti ir skaityti savo pri
gimtoj kalboj. Teisybė, moks
las skaitymo yra viens isz 
svarbiaus ų įnagių protiszko 
pasikėlimo,bet tik norintiems 
pasikelti, o tokių yra mažai, 
nenorinezių mokslas skaity
mo nepakels. Juk terp ne- 
taokanezių skaityti pa
sitaiko protingesni užmokan- 
czius; terp nemokanezių skai
tyti ateivių gali pasitaikyti ir 
geriau pažįstanti Europos san- 
lygas, negu daugelis ameri
konu, skaitanezių vien laik- 
raszczių redakcijų visokius

randui butų ne lengva, tai 
be abejonės randas sutiks ant 
pasikėlėlių iszlygų ir stengsis 
isz prieszininkų padaryti pa- 
rėmėjus savo mierių. Sunku 
vien suprasti, kokios priežas
tys verezia pasikėlėlių vado
vų iszsižadėti vilczių ir pasi
duoti ciecorienei, kuri neį
stengia pasikėlimo suvaldyti. 
Reikia todėl manyti, kad pa
sikėlėlių vadovui arba pritru
ko pinįgų ant palaikymo pa
sikėlimo, arba gal jį pasisekė 
papirkti; gal būt teiposgi.kad 
jis, per užmanymų tarybų,no
ri vien laikų laimėti ant atli
kimo kokių jiaslaptų savo 
mierių, o paskui savo reika
lavimus perkeis. Teip darė 
tankiai ir pirma pasikėlėlių 
vadovai Chinuose, jeigu juos 
kur didesnės rando pajiegos 
prispeitė.

Svetimi kareiviai traukiasi 
isz palengvo isz chiniszko 
porto Shanghai. Pirmiausiai 
pasitraukė japoniecziai, pas
kui kareiviai tūlų Europos 
krasztų, kurie mažai prisidėjo 
prie suvaldymo boksetų pa
sikėlimo. Virszininkai pran- 
cuziszkos ir vokiszkos kariu- 
menių apreiszkė, jog jie galės 
isztraukti kareivius ne anks- 
cziaus kaip pabaigoj sausio 
mėnesio ateinanezių metų; 
anglijonai. rodosi, pasitrauks 
isz ĮK>rto pirma, kadangi ir 
teip angliszkų kareivių buvo 
ežia kur kas mažiau negu vo- 
kiszkų ir prancuziszkų.

Afrika.
Angliszkas.jenerolas Man- 

ning, iszsiųstas su angliszka 
kariumene isz Indi jų priesz 
Pasiutusį Mulų į rytinę Afri
ką,rods atkako į Įjaskirtų vie
tų, bet nieko priesz Mulų pra
dėti ne gal, kadangi beveik 
treczdalys kareivių serga dru
giais, o ant surinktų ant vie
tos negrų liuosnorių anglisz- 
kas jenerolas ne gali užsitikė- 
ti; tie su ginklais bėga ir gal 
paskui pristoja prie Mulos. 
Kraszto viduriuose buvę ang- 
liszki garnizonai likosi apsto
ti kelis kartus didesnių Mu
los pajiegų. Kol apstotiems 
ateis pagelba. jie gali patekti 
į Mulos rankas, kuris su pa
imtais be abejonės didelių ce
remonijų ne darys. Londone 
ramina savę, jog Mulai nepa
siseks paimti angliukų tvir- 
tynių, kadangi jas gina ge
riausi angliszki kareiviai ir 
papratę kariauti su nuožmiais 
oficierais.

Maisztai pietiniuose Morok- 
ko vieszpatystės krasztuose 
traukiasi tolinus. Laikrasz- 
cziai pranesza. jog sultanas 
sumuszė pasikėlusi savo bro
lį, jį patį paszautų paėmė į 
nelaisvę. Jo pasekėjai vie
nog nesidavė paimti, bet pa- 
sislępė į kalnus. Gazoj Te- 
tnan pasikėlė priesz sultano 
valdžių tauta kabytai. Ka
dangi ta Morokko dalis yra 
prie prancuziszkų valdybų, 
tai prancūzai nori pasinau
doti isz kaimyno nelaimės ir 
iszplatinti savo valdybas kai
myno kasztais. Prancūzija 
sutraukė kareivius prie Mo
rokko rubežių ir laukia pro
gos, ar ne galės kų pagriebti. 
Jeigu nesibijotų priesztaravi- 
mo kitų vieszpatysczių, ypacz 
gi Anglijos, Vokietijos ir Isz- 
panijos, jau butų griebusi 
visų - kabylių apgyventų 
Morokko dali, kadangi ji 
prancūzams reikalinga ant 
nuvedimo užmanyto geležin
kelio per Sacharos tirus į 
prancūzams prigulinezius 
krasztus vidurinės Afrikos.

Vidurine ir Pietinė 
Amerika.

nebūtus iszmislus apie prieti
kius Europoj.

Toliau prezidentas reika
lauja paliuosavimų Kubos 
prekystai, kadangi kitaip ta 
neva amerikonų is»liuosuota 
sala galėtų teip pasisziauszti 
priesz savo iszliuosuotojų.įstu- 
musį į vargų, kaip pirma pa- 
sisziauszė priesz Iszpanijų. 
Reikalauja padauginimo ka- 
riszkų pajiegų ant žemės ir 
ant jūrių. Iszpaniszkas A- 
rikos republikas prezidentas 
ramina, kad ant jų nieks ne
užpuls, jeigu jos pildys savo 
pareigas ir pasižadėjimus. 
Teip vienog priesz karę Ame
rikos randas užtikrinėjo Isz- 
panijų, kol nebuvo į karę pa
sirengęs. Raminimas prezi
dento nesugrųžįs užsitikėjimo 
Suvienytoms Valstijoms, ka
dangi daugelis laikraszczių ir 
įtekmingi kalbėtojai ir politi
kieriai iszreiszkia visai prie-- 
szingas prezidentui nuomones. 
Sziųdien jau ir randai iszpa- 
niszkų republikų gerai žino, 
kad ant jų drueziausioji repu- 
blika nė prie progos nedrys 
užpulti, jeigu jos bus tvirtos. 
Todėl tos republikos, vietoj 
užsitikėti ant prezidento 
Roosevelto jiažadėjimų, sten
giasi terp savęs susivienyti, 
susiriszti į krūvų ant atrėmi
mo svetimų užpuolimų.

Tarybos terp Suvienytų 
Valstijų ir Columbijos reika
luose tiesų aplink Panamos 
kanalų ueisziro, kaip seniau 
garsino, bet vedamos yra to
liau. Jos likosi pertrauktos, 
kadangi jas vedė Washintone 
Columbijos ambasadorius su 
Suvienytų Valstijų užrubeži- 
nių dalykų ministeriu; ka 
daugi Columbijos ambasado
rius Concha buvo iszvažiavęs, 
tai tuom paežiu tarybos pasi
liovė dabar, kaip paduoda 
laikraszcziai, ambasadorius 
Concha grįžta.atgal ir vėl ta
rybos prasidės, kurios, kaip 
tiki, pasibaigs užganėdinau,- 
ežiai.

Su suvaldymu likuczių fili- 
piniszkų pasikėlėlių matyt a- 
merikonams neina teip leng
vai, kaip jie pats tikėjo. Sa
la Luzon likosi galutinai ne
va suvaldyta, bet dabar ant 
jos vėl pasirodė pasikėlėlei, a- 
merikonų praminti plėszikais. 
Filipinų gubernatorius Taft 
prisakė visiems gyventojams 
rinktiesi į paskirtas vietas, 
kur bus amerikoniszki karei
viai jų dabojimui, kad nega
lėtų jie pagelbėti kokiu nors 
budu pasikėlėliams. Kada tų 
patį darė ant salos Kubos 
Weyler, tai amerikonai uega: 
Įėjo surasti nė žodžių ant nie
kinimo iszpaniszko guberna
toriaus; kada dabar tų patį 
daro amerikoniszkas guber
natorius, visi tą randa geru 
ir doru. Mat kaip greitai 
nuomonės persikeiezia! Ma
joras Pershing su mažu ka
reivių skaitliumi vaikszczoja 
po visokius salos Mindanao 
krasztus ir gyventojai gana 
prilankiai priima; todėl ant 
tos salos amerikonai nelau
kia svarbesnio pasipjieszini- 
mo cziabuvių.

Azija.
Laikraszcziai pranesza, buk 

svarbiausias pietinėse Chinų 
provincijose pasikėlėlių va
dovas nori pasiduoti ciecorie- 
nės valdžiai ir tai, rodosi, ant 
gana lengvų iszlygų: jis rei
kalauja vien, kad randas ne 
baustų jo szalininkų, duotų 
jiems urėdus ir iszmokėtų al
gas kareiviams, kurių jis turi 
apie 60000. Kadangi su to
kiomis pajiegoms jis nereika
lauja ant rando malonės pa
siduoti, pergalėti pasikėlėlius 

neužsitikėjimu žiuri ant įga
vusius prie atsakanezių ap
linkybių didesnę už kitos ga
lybę Suvienytų Valstijų, ma
tyti jau isz to,* kad ant pa
kvietimo Suvienytų Valstijų 
atsiųsti į Washingtouų dele
gatus ant apkalbėjimo apei- 
nanezių visų Amerikų sanita- 
riszkų (sveikatos) reikalų, 
didžiausios pietinės Amerikos 
republikos, Brazilija ir Ar
gentina, atsisakė siųsti dele
gatus; isz syk nenorėjo daly
vauti Suvienytų Valstijų už
manytoj konferencijoj ir kai- 
myniszka Meksiko, bet {įsa
kui apsvarstė geriau už
manymų ir atsiuntė savo de
legatų. Matyt todėl, kad 
Suvienytos Valstijos ne turi 
didelės simpatijos nė Brazili
joj, nė Argentinijoj. Kadan
gi szitos republikos drūtesnės, 
tai jos aiszkiau rodo savo ne- 
prilankumų, mažesnės gi aisz- 
kiai neprilankumų parodyti 
neiszdrįsta.

Venezuelės prezidentasCas- 
trp rods pergalėjo revoliucijų 
ir tai nežinia,ar ji po kokiam 
laikui isz naujo neužkils, bet 
užsitraukė gal dar didesnę ne
laimę, isz kurios jam dar 
sunkiau bus iszsisukti. Vo
kietija ir Anglija reikalavo 
atlyginimo savo pa valdiniams 
už padarytas nhotrotas ir isz- 
mokėjimo skolų. Kadangi 
Castro tiek pinįgų neturi, 
paskolos gauti negali, kre
ditas jo visur iszsemtas, tai 
jis Europos • vieszpatysczių 
reikalavimų iszpildyti ne gali. 
Vokietija ir Anglija, nužu
džiusius kantrybę, sutarė 
drauge siųsti kariszkus 
laivus, ir jeigu jų pasirody
mas ne pagelbės, užimti Ve
nezuelės muitinyczias ir jas 
tol savo rankose laikyti, kol 
isz muitų nesurinks tiek pinį
gų, kiek sieks reikalaujamas 
atlyginimas.

Columbijoj revoliucijonie- 
riai isz palengvo pasiduoda 
randui; rods yra dar revoliu- 
cijonierių vadovai ne atida
vę ginklų, bet kad svarbes- 
niejie pasiduoda, tai ir nejia- 
sidavusiems ne lieka nieko 
daugiau, kaip sekti pirmuti
nių paveikslų.

Laike revoliucijos kaimy- 
niszka republika Nicaragua 
rėmė Columbijos jiasikėlėlius, 
tai dabar, kada revoliucija 
likosi galutinai suvaldyta, 
gal Columbijos prezidentas 
užsimanys nubausti kaimynų, 
rėmusį revoliucijonierius. 
Kadangi Nicaragua kur kas 
silpnesnė, tai jai sunku butų 
atsiginti. Prezidentas Nica- 
raguos todėl dabar atsiliepėų 
kitas Vidurinės Amerikos re- 
publikas su praszymu pagel
tos, jeigu Columbija pradėtų 
karę.

Vokietija.
Savo kalbose Vokietijos 

ciecorius siundo, kų tik gali, 
priesz socialistus, apszaukia 
juos prie kiekvienos progos 
už darbininkų nedraugus, to
dėl, girdi, darbininkai pri
valo socialistų neklausyti, 
bet laukti vien ciecoriaus ma
lonės. Paskiausiai socialistai 
užpykino Vilhelmų, apgarsin
dami savo laikrasztyj žinias 
apie kokius ten negražius 
darbus Vilhelmo draugo, ka- 
nuolių dirbėjo Kruppo; Vil
helmas nė ne bando tirinėti, 
ar laikraszczio apkaltinimai 
yra teisingi ar ne teisingi, už
tenka jam ant siundymo ant 
socialistų to, kad Jų laikrasztis 
teisingai ar neteisingai užga
vo ciecoria.us draugų Kruppų.

Vokietijos parlamente ren
giasi aprubežinoti tiesų kalbė-

Tam, teisybė, pritaria

didesnė dalis pasiuntinių, to
dėl gal prieszininkų kalbėji
mo mieriai ir iszsipildįs. Į 
kų vienog tąsyk pavirs parla
mentas! Parlamentuose tau
tos reprezentantai visur turi 
kuo placziausių laisvę kalbėti; 
ar gi tik Vokietijoj ta laisvė 
pripažinta už vodingų?

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Centraliszka paczto užveizda 
Ižaskolijoj ' praneszė Vil
niaus pacztinio apskriezio virusi 
ninkui, jog nuo ateinanezių metų 
likosi numažintas mokestis ui 

I siutinėjimę per pacztę pinįgų 
iMaskolijoj. Apsaugojimo nuo 
■iuneziamų pinįgų mokestis likosi 
numažintas: iki sziol ui apsaugo 
junę siunesiamų pinįgų reikėjo 
mokėti po pusę kapeikom nuo ru
blio, dabar gi reiks mokėti nuo 
sumos iki 600 rubliif tik po | ka
peikos o ui daugiau:ui 600 rubl. 
iki 1600 rubl. tik po | kap. ir po 
75 kap. ui persiuntimę. Nuo su
mos virsz 1600 rubl. ui apsaugo
jimu reikės mokėti tik po viena 
szeszioliktę dalį kap. ir po 1 rubl. 
75 kap. ui persiuntimu. Ui siun
timu pinįgų per money orderį iki 
25 rubl. reikiajnokėti po 15 kap., 
ui 25—100 rubl. 25 kap., ui 100 

1—125 rubl. 40 kap., ui 125—200 
rubl. po 50 kap. Tokios prekės 
vienog yra siuneziant per pacztę 
pinįgus tik Maskolijos viduriuose; 
siuneziant į užrubežius, mokestis 
yra kitokia.

Nuo gruodžio mėnesio ant Vil
niaus ulycz'ų pradės žibėti elek- 
trisaki žiburiai. Dar prieas kalė
das saių metų pradės žibėti žibu
riai ant seksnezių ulyczių: ant 
Katedros pliaciaus, ant Antkalni- 
nės ui. iki Nėriui, ant Paupinės 
iki 2 iliamjam tiltui; ant i*zv. Jur 
prosp., Czyi-toa, ant Sav. Jurgio 
ui., Vileikos, 2andarminės, Uipy- 
Imės, Didėsės Poguliankon, Ar 
changelbko, Kalnuotosios, Trakų, 
Szv. Jono, Didėsės, Auszroe Var
tų iki geležinkelio tiltui, Vokisz- 
ko-ine. Arklinės, Sodinės iki Szo- 
peno ui.

Isz EsunOs Bažnytkiemio, 
DimapylOs pa v., Vitebsko 

gub.
Szitas sodžius guli prie įtakos 

upėlės Dagdynės Eaunės ežeran. 
Kiemų yra jame apie 30. Gra 
iiatsia, žinoma, klebonija, malū
nas, valszcziaus rasztinyczia, Ii 
gonbutis ir mokykla. Ant kal
nelio riogso balta muro l>e bonių 
b iinyczia.

Parapijonų skaitoma apie 7800 
žmonių. Iszėmus kelias sulenkė
jusiųjų ir kelias gudų ir žydų 
szeimynas, visi gyventojai Esunės 
valszciaus — latviai. Daugumas 
isz j.ų ezviesphiukiai ir veidu, la
biausiai Vyriszkai, visi«zkai pana 
szus į lietuvius. Plaukus neszio 
ja ilgus, o kaip kurie trumpas 
barzdas bei pavaritus.

Apdaras labai panaszus į lietu- 
visz kfjį. Motenszkės tankiausiai 
raisziojasi beitoms, palatoms bei 
pilkomsskepetoms.siaustosi szvie- 
sioms vilnonėmis. Nors latvikės 
ir audžia margus milus, vienog 
jų darbas toli dar ne gali susily
ginti su darbu lietuvaiczių, nuo 
kurių, pagal papasakojimu buvu
sio vietinio klebono S., dar jam 
menamai,latvikės tp uimonę per 
ėmę. Kaip vyriszkiai teip ir mo- 
teriszkosios neszioja vienodus 
kailinius; geltonai dirbtus, ilgus, 
su didelėms apkaklėmis.

Tenykszti Dunavielės, Rei 
nės ir Liucyno pavieczių latvisz- 
koji kalba sziek-tiek skiriasi nuo 
kursziszkoeios kalbos: rytieczių. 
kalboj tankiai yra vartojama o 
vietoj a, be to da vartoja aziti 
aresiau lietuviszkos kalbos.

Moka skaityti koks ketvirtada
lis. Kaip ir lietuviams, rytie- 
cziams latviams spauda lotynisz- 
koms raidėms yra uidrausta(tuom 
paežiu cirkulioriu). Knįgas ap
turi jie isz Prūsų. Girdėjau 
rasztus, spaudiutus yakanecaių 
kalboj, pas rytieczius valdžia per
sekiojanti.Kad pietinė Amerika su jimo.

Parapijoj yra trys kunįgai: 
klebonas K. — tenykstiis latvys, 
kamendorius P. — lietuvis ir bu 
vę-is klebonas S. —teip-pat lie
tuvis. Giedama bainyczioj lat- 
v szkai. Seniau lenkiszkai skaito
ma buvo tik evangelija, ir tai di
džiose szventėse, dabar neseniai 
atėjęs kamendorius, nemokęs lat 
viszkai, — pamokėlę sako tik 
lenkiszkai.

Kaip kitur, teip ir Vitebsko 
gub. valdžios tarnai darbuojasi 
ant apmaskolinimo ne maskolių 
latvių ir ant naudos kiszeniaus. 
Nežiūrint ant trijų paskutinių 
blogų metų,jie stengiasi įvykdin- 
ti nekuriuos nereikalingus užma
nymus. Terp kitko iemuzkas 
naczelnmkas panorėjo, kad butų 
pastatytas valszcziaus kalėjimas, 
nors, kaip liudyja pati policija, 
Esunes valszczius, kur nėra bur
liokų, yra rimcziausias; teip pat 
namus kūdikių prieglaudai. Kad 
paskutinis užmanymas ir geras 
butų, tik atlikti jį reikėtų ne|lai- 
ke pusbadžio. Valszczius nepri
siėmė nekatro. Ūkininkai jau 
priesz Velykas nebeturėjo nė pa
tys kuomi misti, nė galvijų kuo
mi szerti (pundas avižų kasztavo 
1 rubl., biraava szieno — 6’rub., 
ir tų paežių negalėjo gauti pirkti). 
Tuo tarpu,, pagal nusprendimę 
že m isz k o perdėtinio, dėlei • vals- 
cziaus skolų, skolinti javų isz 
valszcziaus magazino buvo neda* 
leista.

Aitvaras.

Szalcziai.
Visur Europoj nuo 6 d. gruo

džio užstojo dideli szalcziai; ne 
aplenkė jie nė Lietuvos, prieszin
gai, Lietuvoj jie buvo didesni ne 
gu vakarinėj Europoj, uort ir 
tuose krasztuose szalcziai buvo 
ne paprastai dide i, veik visur 
siautė sniego darganos, kurios už- 
pu»tė teip kelius, kad į didesnius 
miestus ne galima privežti 
reikalingiausių produktų. Prūsų 
Lietuvoj, Karaliaucziuj ii*Tilžėj 
pereitos subitos dienę bu
vo 8° žemiau zero, pagal Ameri 
koj vartojainę Fablenkeito termo- 
metrę. Rumunijoj, kur dideli 
i-zalcziai retai pasilaiko, užszalo 
net upė Dunojus,

Maskoliszkl riihežiniai 
sargai kontrabandniii- ‘ 

kais.
Ant apstabdymo darbo kontra- 

boidicnkų ant Prūsų rubežiaus, 
maskoliszkus randas padaugino 
skaitlių rubežinįų sargų. Jeigu 
sargai dabotų, kaip reikia, nieks 
per jų linijas negalėtų persigrieb 
ti. Isztikro vienog padaugini
mas rubežiaus sargų skaitliaus ne 
tik gabenimo be muilų užiubeži- 
nių tavorų į Maskoliję nesumaži
no, bet priesz ligai, padaugino. 
Kaipgi tas galėjo atsitikti, gal pa
klaus skaitytojai. Sztai kaip tas 
galėjo atsitikti: slapta gabenimu 
'sz Prūsų ne tik tavorų, bet ir už
draustų rasztų,pradėjo užsiiminė
ti Prūsų parubežių gyventojai ir 
pats maskoliszki rubežiaus sargai. 
Parubežiniai Prūsų ūkininkai ant 
pats rubežiaus pradėjo statyti 
daugybę budelių neva patalpini 
mui kiaulių, bet jose kiaulių dar 
nieks nematė. į tas budeles kon 
trabandninkai sugabena paskir
tus ant pergabenimo į Maskoliję 
tavorus ir juos į maskoliszkę pu
sę n iktimis pergabena maskolisz
ki rubežiaus sargai ir perduoda 
toliau kontrabsndnesziams, kur 
jų rubežiaus sargai jau negaudo. 
Pelnu, kokį isz to turi, maskolisz
ki rubežiaus sargai paskui dal na
ši su Prūsų ūkininkais, kurie, per 
pristatymę parubežiuose> budelių, 
palengvina maskoliszkiems sar
gams pemeazimę į maskoliszkę 
pusę tavorų. Tokį užsiėmimę 
maskoliszki rubežiaus sargai vedė 
gana ilgai, tik dabar tas iszėjo į 
aiksztę.

Isz Peterburgo.
26 d. rugsėjo Peterburgo Lie 

tuvių ir 2emaiczių Labdariszkoji 
Draugystė sutaisė azventę sukak 
tuvių deszimties metų nuo užtvir 
tinimo Draugystės Statutų. Da
lyvauti ežioje szventėje Draugys
tės Komitetas užkvietė ir antręję 
lietuv. draugystę, t.y. Peterburgo 

Lietuvių savitarpinės pagelbos. 
Aut tos dienos iszpuolė gudiszka 
szventė ir dėlei to daugumas lie
tuvių, būdami liuosais nuo darbo, 
galėjo imti dalyvumę ežioje teip 
ne paprastoj lietuviszkoje szven
tėje. Sanariai Dr tės, teip irsve- 
cziai, pirmiausiai susirinko į baž 
nyczię Szv. Stanislovo, kame 
giesmininkai giedojo lietuviszkas 
giesmes. Ant II ros vai. kanau
ninkas Prapuolianis pasakė pa 
mokslę pritaikintę tai dienai ir 
paragino susirinkusius, idant,kiek 
kas gali,paaukautų “ant namų”, 
kuriuos su laiku Labd. Draugystė 
rengiasi iszstatindinti savo rei
kalams. Paskui prasidėjo mi- 
szios, prie miežių patarnavo ku- 
nįgui 4 lietuviai, tyczia parinkti: 
du pliki, o kili-du žili senukai. 
Laike miszių pirmsėdte draugys
tės, Matulaitis, drauge su J kunį- 
gu, vaikszcziojo po bažnyczię, 
rinkdami aukas ant rengiamų na
mų. Kas kiek galėjo, aukavo, 
teip, kad surinko bu virszum 16 
rubl. Sąnariams draugystės 
tapo iszdalinti tam tik
ri ženkl'aliai prisisegimui 
prie krutinės. Ženklialiai padirb 
U teip: sukryžiuoti ketnri dvilin- 
ki sziikiniai, pusės colio platumo, 
kasnykėliai, o ant jų kryžiavonės 
prikergtas žalias, dvikapeikio di
dumo,pupkelis (guzikas), ant ku
rio auksinėmis raidėmis atmuszta 
- per virę didurnę pupkelio, ry- 
miszka skait)ynė“X”, o isz krasz
tų tos skaitlinės - raidės: “L. L. 
ir 2 D.” Gaila, kad kasnykėliai 
tapo parinkti ne tautiszkų panų, 
nes geltoms, raudonas, tamsmė- 
lynis ir žalias; geriaus butų buvę 
susegti trįs: baltę, ialię ir raudo
nę, kaipo tautiszkas musų parvas. 
Laike miszių ant vargonų gana 
gerai giedojo liet giesmes. Kaip 
pamokslas, teip ir giesmės Szv. 
Stanislovo bažnyczioj suskambėjo 
lietuviszkai pirmę kartę. 2mo- 
nių susirinko beveik pilna bažny- 
czia.

Po maldų, Dr tės sanariai ir 
diktokas skaitlius sveczių nuėjo 
antVi’uotinio Draugystės sanar ų 
Susirinkimo prie bažnytinės isz- 
kalos salėje. Czia tapo nutrauk
ta fotogr.fijn nuo grupos Drau 
gystės sąnarių, ir potam atideng
tas tapo susirinkimas. Pirmiau
siai pi r m sėd is M. laikė ilgę, ge
rai prirengtu prakalbę, nurodyda
mas visus sunkumus, pakeltus 
per praalinkusį deszimtmetį, pas
kui papraszė susirinkusių atsisto
jimu pagarbinti atmintį mirusių 
sandarbininkų ir ant galo, i&ztar 
damas aeziu visiems gyviems san- 
darbininkams ir ragindamas prie 
tolesnio darbo, (prie to labai 
griaudžiai pravyrkęs), pavedė ka- 
8 oriui Antanavycziui perskaityti 
deszimtmetinę draugystės atskai- 
tę. P. Antaneyyczius iszpasako
jo pradžię įkūrimo Draugystės 
(tik abelnais iszreiszkimais) labai 
atsargiai, idant nepraeitart kokį 
nors Draugystės pavojingę žodį; 
parodė didžiauaię kaltininkę įkū
rimo Draugystei, iszrinktę už tai 
į garbės pirmsėdžius dar gyvę p. 
Jonę Jaszmontę ir mirusius įkur- 
tojus: J. Gegužinskę, K. Braz- 
džionį ir Vodopalę. Toliaus 
perskaitė pinįgiszkę atskaitę; į- 
plaukimų buvo 22.000r,iszdavimų 
16.000r, pasilieka taupomame ka
pitale apie 6 000 rub. Paskui 
sekretorius Dr., Audiius Dubins- 
kas, perskaitė jiasveikinimus ir 
telegramas apturėtus nuo yvairių 
korporacijų ir ypatų k. t: 
Peterburgo Savitarpinės Pagelbos 
Dr., Rygos lietuviszkos suszelpia- 
mosios dr., p. Vileiszio ir kitų y- 
patų isz Vilniaus, latvio Remike 
ir kitų. Ant galo perskaitė iaz- 
reiszkimę E. Volterio, kuris pa
taria draugystei darbuotis ant į- 
kunmo blaivyalės prieglobsties 
(popeczitelstvos) arba tautiško 
rūmo. Paskui tapo iszrinkti 
Draugystės sanariai ir į garbės 
sąnarius p. M. Kulvietis, už su- 
riukimę Dr-tei 102 rub. aukų. P. 
Zauka paaukavo 66 tautiszkas 
dainas dviejuose ekzem pi toriuose 
padavimui įcenzurę, surinktas, 
kaip jisai sakė, “isz sermėgių lu
pų”. Ant galo Turczinų Justi 
nas perskaitė eiles, paraszytas 
adt dienos sukaktuvių, kurias že
miau paduodame, o pirmsėdis už-

praszė sąnarius ir sveczius susi
rinkti 6 vai. vakaro ant p:etų į 
vieszbutį “Viktorija”, kur visi 
galėsę ik valiai lietuviszkai pasi
kalbėti.

‘ PASVEIKINIMO EILES.
Seniai jau tie amžiai laimingai 

praėjo,
Kurie supo lopatį jaunos'Lietuvos 
Ir tekanezię auszrę garbės jos re

gėjo 
Su rožių puikiu vainiku ant gal- 

.... vos.
Ir buvo graži Lietuvos kū

dikystė, 
Linksma, kaip pavakario 

*. aiszki diena;
■ Ję prausė rasa, laumės juos

ta vystė.
Priesz ję galvę lenkė kviet- 

ka kiekviena.
Jai pasakas sekė upeliai srauniejie, 

Jai žaliosios girios dainavo dainas, 
Ję pi oto mokino žalcziai jos szven- 

tiejie!...
Bet rupesezio greit ji pamatė die-

• - ‘ nas.
Jauna Lietuva da užaugti ne 

gavo,
O jau per jos gairę daug lė

kė audrų, 
Perkūnijoms krūtį statyda

ma savo, 
Atkirto smūgius isz rytų — 

vakarų.
Jauna bet drūta — ji daugybėje 

karių
U žpuolanczius prieszvs lengvai 

apgalėjo,
Placziai vieszpataujant nuo ma

rių ik’marių,
Ji ginklo isz rankų paleist ne ga

lėjo.
Kol laikėsi savo senųjų dievų, 
Kol klausė žinyczių szventos 

pranaszystės, 
Kol budo ne niekino savo tė

vų, —
• Ik* tol ne sulaužė nieks jos 

vieszpatyi-tėa.
Bet vos >-zVentai ugniai užgesti 

daleido,
Ir puolė nuo kirvio szventi aržuo- 

iai —
Garbės L;etuvos tuoj žvaigždė 

nusileido. 
Kuri visę laikę žibėjo mielai.

Kartus buvo vairius tikėji
mo naujo, 

Kuns reikalavo aukų dide
lių, 

Daug buvo pralieta nekalto
jo kraujo. 

Ir Lietuvę ėmė draskyt ant 
dalių.

Liuosos Lietuvos sziędien kapas 
tikliko, — 

Tas kapas brangus dėl naszlaitės 
tautos

Ir laukia, ar kas ne uždės jam 
vainiko,

Ar kas isz dėkingos szirdies ne'p- 
raudos?

Nors numirė kūnas, dvasia 
mus tėvynės 

Ne mirs, kol gyvęs norints 
viens Lietuvis;

Turėkim da viltį, sulaukt tos 
gadynės, 

Kuri lietuvystę tautos atgai- 
▼K

Ir sztai: isz szaknų kelmo aržuolo 
storo 

Iszaprogo jauna atžala ir keroja, 
Ir stiebias augsztyn prie szvieeos' 

ir pri eoro, 
O medžiams, kurie nėr ję stelbti, 

grūmoja.
Praeis da daug metų iy jau

nas medelis
Į aržolę storę ir drutę pavirs, 
Ir gal ant virszunės jo lizdę 

erelis
Sukraus, ir jo balsę vėl gi

rios iszgira.
Tuomet neužstos jam nieks saulės 

azyiesos.
Perkūnijoms dręsiai statys jis 

krutinę, 
Pnesz vėjus — audresne palenk

damas galvos.
Ir kalbę jis savo atmįs prigimtinę.

• •

Tegul Lietuvių ir Zemaiczių drau- 
gy«w.

Kaip ta atžala, įsikeros ir užaugs, 
Tegul - gi per ję pasikels lietu- 

, vystei
Tegul geresnių dienų savo su

lauks!
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LIETUVA
12 d. spalių Labdariszkoji drau

gystė, salione Pavlovos sutaisė 
“sukaktuvinį” vakar? su pastaty
mu artistų mylėtojų ant scenos 
kom. “Abejotina ypata” ir antros 
reikmės “Pabaigtuvių”. Vaka
ras davė apie 300 rubl. gryno pel
no. —

20 d. spalių Peterb. Lietuvių 
savitarp. pw geibo* draug. suszau- 
kė visuotin? sąnarių susirinkimu. 
Užkvietimuose (paraszy tuose 
bjauriausiu žargonu), ne pa
talpinta nė vieno svarbesnio klau
symo. Susirinkimas tapo patiek
tas, matomai,iszriazimui savitarpi
nių vaidų ir viens ant kito užpul
dinėjimų. Niekurie buvo prisi
rengę prie tikrų peaztynių: V. ir 
K. turėjo pasiėmę po geležinę 
pireztinę, bet pirmsėdis susirinki
mu, Volter, teip drucziai laikė 
visus naguose, kad ne pasisekė 
niekam padaryt skandalo. Dau
gumas buvo labai įnirszę ant K 
Szeszkeviczio I, nes zakristijonas 
Zauka visiems įkalbinėjo, kad jis 
bedievis. V. ir K. reikalavo,kad 
butų pakeltas klausymas apie isz- 
metim? K. S. isz draugystės, bet 
pirmsėdis Volter to klausymo ne 
daleido.

BaV Gaidys.

Isz Amerikos.
Ateiviai atkakę in Ameriką.
Wa?hington, D. C. Pagal at 

skaitę ateivių uiveizdos: lapkri- 
czio mėnesyj į New Yorko port? 
atkako III garlaivių kliasa atei
vių 41039; per t? patį mėnesį 
pereitų metų atkakorjų t>k 34607, 
taigi szįmei atkako ant 6432 dau
giau. Isz atkakusių lapkriczio 
mėnesyj 361 likosi atgal sugr?- 
žintas. 

< .
Atskaita iždo minlsterio.

Isz atokaitos iždo ministerio 
matyt, kad pereituose metuose 
Suvienytų valstijų iždas turėjo 
surinkimų $684 326280; iszdavi- 
mai gi pasiekė $593038804. Ant 
Filipinų šilų, nuo jų užėmimo, 
raudas ant alsų urėdninkams įsi 
siuntė $27531000, o pelco isz tų 
valdybų ne turėjo. Bankuose 
buvo pii)įgų $713435695. Sko
los rando, nuo kurių moka palu- 
kusf siekė $931070340. Pjnįgų 
es-<nczių Amerikoj iszpuola po 29 
dol. aut gyventojo. Savo tavorų 
Amerika iszgabeno svetur perei
tuose meluose už $106046590 
mažiau negu tžparnai, o svetimų 
parsigabeno už $80120783 dau
giau. Isz viso savo tavorų isz- 
gabeno svetur už $1355451861, 
svetimų gi- parsigabeno už 
$903320948.

iszdavimai rando ant ateinanezių 
metu.

Washington, D C. Iždo mi- 
nisteris padavė kongresui iszskai 
tym? visų rando reikalavimų ant 
ateinanezių metų. Iždo ministe 
ris apskaito visus ant ateinanezių 
metų iszdavimus ant 589189112 
dol. Didžiausi iszdavimai yra 
iždo ministerijos, nes 172313526 
dol. ;karės ministerijos 130985605 
dol., taigi daugiau negu iszdavi
mai karės ministerijos Prancuzi 
jos arba Vokietijos, kurios laiko 
7 syk daugiau kareivių po ginklu 
negu Ameriia ir arsenaluose turi 
daug daugiau geriausių ginklų ir 
amunicijos. Ant kariszkos lai- 
vynės ministeris reikalauja 84725 
798 dol., taigi daugiau negu ant 
to reikalauja Prancūzija, kurios 
laivynė beveik trissyk drūtesnė 
ui Amerikos laivynę.

Maskoliszka cerkve.
New York. Pabaigoj lapkri

czio mėnesio New Yorke pabaigė 
statyti maskoliszk? stacziatikisz- 
k? soborę, kurį paszventino San 
Franci-co stacziatikiszkas vysku 
pas Tichonas. Cerkvė yra ant 
Penktos avė. Pastatymas jos 
kasztavo 150000 dol.; dalį kasztų 
davė caras, likusi? sum? surinko 
■u o maskolių Amerikoj ir 
Maskolijoj. Dabar gal “car 
batiuszka” bandys ir Amerikos 
gyventojus versti į pravoslaviję? 
Gaila vien, kad ežia prie vertimo 
į tę teip vadinam? caro tikėjim? 
kazokų ne galima vartoti, o be jų 
staeziatikystė nesiplatįs teip,kaip 
caras ir garsus Pobiedonoscev 
norėtų.

Gyvuliu maras.
Washington, D. C. Sugrįžo 

randu i?zsiųstas į Naujos Angli
jos sztetus isztrrti besiplatinantį 
ten gyvulių mar?, D-ras Salmou. 
jis sako, jog apart jau iszgaiszu- 
sių, dabar yra 3000 galvijų maro 
apimtų. Net apskrieziuose, ku 
rių dar maras nebuvo pas ekęs, 
vis daugiau ir daugiau gyvul ų 
apserga. D ras Salmon rody]a i-z- 
musztii-z syk visus serga n ežiu 8 
galvijus, kadangi kitaip maras 
nep»sil.aus, jis guli ne tik isznai-

kinti gyvulius Naujos Anglijos 
sztetuose, bet iszsiplatinti ir kitur. 
Maras apsireiszkė jau ir sztete 
Vermont.

Nauji sztetal.
Washingtom, D.C. Dar perei- 

toj sesijoj kongresui buvo paduo
tas užmanymas,teritorijos: Okla- 
homa, Indijonų teritorij?, Arizo- 
n? ir Nauj? Meksik? pakelti į 
sztetų skaitlių. Tas užmanymas 
likosi ant nusprendimo pavestas 
specialiszkai komisijai. Kaip 
dabar laikraszcziai garsina, ko
misija nusprendė isz teritorijų 
Oklahomos ir Indijonų teritorijos 
padaryti vien? sztet? po vardu 
Oklahomos szteto, o Nauj? Mek- 
sik? ir Arizon? palikti teritorijoms 
ant tolięu, kaip iki szjol buvo.

Atskaita polltlszku parsidavimu.
Lancaster, Wis. Kasierius 

republikuni->zko rinkimų komite
to sztete Wisconsin pagarsino at
skaitą apie rinkimus sz tame szte
te. įsz tos stskaitos matyt, kad 
laike paskutinių rinkimų viena
me tik Fennimore pavietyj repu- 
blikonai iszleido $16307.38. Kiek
vienas isz kandida'ų mokėjo po 
500 dol. Mat kokiais keliais 
partijos įgauna valdži?! Euro
poj iszrinktų su pagelba papirki
mų ne priima,o papirkinėjanezius 
atiduoda po sudu; Amerikoj be 
papirkimų apsieiti ne gal.

Pasimirė Amerikos ambasado
rius.

Washington, D. C. Cziany ksz- 
tis japoniszkaa ambasadorius ga 
vo telegram? nuo savo rando, jog 
mieste Tokio, Japonijoj,netikėtai 
pasimirė Amerikos ambasadorius 
prie Japonijos oiecoriaus Alfred 
Buch- Velionis netikėtai apsirgo 
ant medžioklės ir tuojaus pasimi
rė. Ap:e mirtį ambasadoriaus pas
kui gavo žini? ir Amerikos ran
das nuo ambasadoriaus sekreto
riaus.

Suaresztavo saliunu daužytoja.
Topeka, Kans Likosi ežia 

suaresztuota garsi saliunų daužy
toja Carrie Nation ir nugabenta 
į kalėjim?. Ji atlankė kelis ežia- 
nykszczius saliunus ir aptiekas, 
bet nieko neįstengė sudaužyti. 
Ant ulyczios paskui j? sekė pul
kas vaikų ir suaugusių ir pakėlė 
tokį riksm?, kad policija turėjo 
suaresztuoti priežastį riksmų už 
ardym? ramybės.

Medvilne Amerikoj.
Washington, D.C, Isz at

skaitos žemdarbystės ministerijos 
matyt, kad ant viso Suvienytų 
Valstijų ploto szįmet surinko 
10417000 balių^ medvilnės (balė 
turi 490 svarų). Plotai medvil
nės užsodyti užėmė 2711410 akr., 
ta’gi ant 764227 akr. mažiau ne
gu pernai. Medvilnė priguli prie 
svarbesnių iszvežimo svetur Ame
rikos produktų.

Numirė nuo voro in kandimo.
Santa Monica, Cal. Ant far 

mos Santa Mon ca Canon rado 
negyv? 83 metų farmerį Ssm? 
Uarson. Kaip pasirodė, jis pasi 
mirė nuo įkandimo nuodingo vo
ro. Musų krasztuose yra teipos- 
gi nuodingi vorai, bet jų įkandi 
mas ne teip vodingas ir tokių vo 
rų yra nedaug ;sziltesniuose krasz- 
tuose yra pavojingesni ir tokių 
yra daugiau.

Nunuodino.
New York. Pasimirė ežia 70 m. 

turintis turtingas fabrikantas 
George Leyh. Jis gyveno su sa
vo duktere. Po pietų, isz kelno- 
rės ataineszė alaus butelį, bet jo 
iszgėrę-ų į 20 minutų pasimirė. 
Pasirodė, kad alus buvo užnuo 
dintas, bet kas į butelį 
pribėrė, nežinia; alų isz k ei norės 
a'sineszė pats Leyh.

Didelis atlyginimas.
New York. Czianyksztis sūdąs 

pripaž no naszlei Jennie Leys 
100000 dol. atlyginim? nuo New 
York Central and Hudson River 
geležinkelio, už vyr?, kuris likesi 
užmusztas geležinkelio tunelyj. 
Leys buvo užveizėtojumi viename 
departamentaliszkame sztoreNew 
Yorke, turėjo algos po 25000 
dol.

Nelaime dirbtuvėse.
Sharon, Pa. Dirbtuvėse Uni

on Steel Co. atsitiko gana didelė 
nelaimė. Darbininkai stengėsi 
pakelti kati]? su sutarpintu me- 
taliumi. Katilą*, nežinia dėl ko 
kių priežasezių, pasviro ir aut r- 
pęs metaiius isztekėjo ant darbi
ninkų. Du isz jų su visu užvirė, 
o keli likosi sunkiai ir pavojingai 
apdeginli.

Pardavė miesteli.
Pike Co, Pa. Szerifas per auk- 

cijon? pardavė už skolas miestelį 
Glen Fyre, užimanti 850 aarų. 
Pirko jį už 5000 dol. New Yorko

kapitalistai. Miestelyj, apart 
kitko, yra: viena pardavinycsia, 
paczto biuras, geležinkelio staci
ja, visztų auginyczia, kalvė ir mo
kykla.

Milijonierius sūdo nubaustas.
St. Louis, M o. Pasibaigė 

prova czianykszczio didžturezio, 
milijonieriaus Charleso J. Denny, 
kuris buvo apskųstas už papirki
mus miesto urėdninkų. Sūdąs 
milijonierių rado kaltu ir nu
sprendė ant dviejų metų į pataisy 
mo namus. Na,o k? dabar darys 
su jo papirktais urėdninkais?

Nelaime kastyneae.
Hazleton, Pa. Cranberry kas 

tynėse du darbininkai, Elmer 
Kesemer ir Gustav Storch, reng
dami pliatform? pastatymui pom 
poa, užpuolė isz besikėlimo prie
tamsos, nupuolė į oi? nuo didelio 
augszczio ir užsimuszė ant vietos.

Paskendo laivas.
Hauteras, N.C. Netoli nuo 

ežia susidaužė ir paskendo dide
lis žėglinis garlaivys VVesley M. 
Our. Kadangi tas atsitiko 
laike smarkios vėtros, nuo 
gelbėtojų stacijos ne galima buvo 
paduoti nė jokios pagelbos, tai 
nežinia, kas atsitiko su buvusiais 
ant paskendusio laivo žmonėms.

Soult Ste Marie, Mich. Lai
ke siautusių ant ežero Michigan 
vėtrų paskendo garlaivys “Ban- 
nock Burna”. Prie to 20 ant jo 
buvusių žmonių prigėrė. Užtai 
14 žmonių nuo paskendusio gar
laivio “Hebard” laimingai iszsi- 
gelbėjo. Laike tu vėtrų susidau
žė prieszais Menominee garlai
vys “John Schioeder”, o netoli 
Jackeonport garlaivys “Cecil 
Hill.”

Gaisrai.
Stllvvatnr, Oh. Užs'degė czia- 

nykszzė operos trioba. Blėdį ug. 
nies padaryt? skaito aut 200000 
dol.

Bruokville, Ind. Sudegė 
ežia dirbtuvės Brookville Manu- 
facturing Co. Blėdį ugnies pa
daryt? skaito ant 100000 dol., o 
visk> s užasekuruota buvo vos ant 
52000 dol.

Ridgwat, Pa. Sudegė skurų 
iszdirbinyczios Eagle Valley. 
B’ėdį ugnies padaryt? skaito ant 
400000 doiianų.

Denver, Col. Sudegė ežia ob- 
linyczios McPhee & McGinnity. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
150000 doliarių.

Nelaimes aut geležinkeliu
Co'Hocton, Oh. Ant Panhan- 

dle geležinkelio, netoli nuo ežia, 
susimuszė darbininkiszkas trukia 
su lokomotyvą. Prie to trūkio 
vedėjas likosi mirtinai apkultas, 
o 7 darbininkai apkulti nors sun
kiai bet nemirtinai.

Isz darbo lauko.
5 Scranton, Pa. Iki fziol se 

kanezios anglinės kompanijos su
tiko priimti nusprendim? prezi
dento Roosevelto paskirto santai
kos sūdo, koks tas nusprendimas 
nebūtų: LehighCoal& Naviga- 
tion Co.; Dolph Coal Co., Black 
Diamond Coal Co.; Green Ridge 
Coal Co.; Ray Aug Coal Co. ;Car- 
ney & Brown; William Connell 
& Co., Elliot, McClure & Co.; 
VVyoming Coal and Land Co.; 
William Richmond; George F. 
Lee & Co.; Gardner Creek Coal 
Co.; Riverside Coal Co.; North 
End Coal Co.; We»t End Coal 
Co.; Gibbon Coal Co.; St Clair 
Coal Co. į G. B. Markle A Co.; A. 
rardee&Co.; Upper Lehigh 
Coal Co.; I. S. VVentz & Co.; 
Calven, Pardee A Co.; Pardee 
Bros A Co.; A. 8. Van Winkle; 
Risinger Brothers A Co. ;Jermyn 
A Co.; Auatin Coal Co.; D. T. A 
F. M. Spencer; Stevens Coal Co.; 
Clear Springs Coal Co.; Raub 
Coal Co.; Esat Boston Coal Co.; 
Buck Run Coal Co,; Northežb 
Anthracite Coal Co.; Peoples 
Coal C«.; Pine Hill Coal Co.; 
Enterprise Coal Co. ir Parish 
Coal C.

Scranton, Pa. Prasidėjo vėl 
tir nėjimas santaikos sūdo,užrink
to nutaikymui anglekasių su kas- 
tynių savininkais. Dabar klausi 
nėja darbininkus. Isz jų liudy- 
jirnų matyt, kad ypacz Coxe Bros 
Co. griebėsi visokių būdų, kad į 
kastynes kuo daugiausiai darbi
ninkų sutraukti: žadėjo ger? už- 
mokeanį, o kada darbininkai at
kako, ue norėjo mokėti nė pusės 
to, k? pažadėjo. Isz darbininkų 
liudyjimo matyt, kad mažai yra 
darbininkų anglių kastynėae, ku
rie uždirba daugiau kaip po 300 
dol. ant metų. Kastymų inspek
toriai, kurių pareiga saugoti dar

bininkus nuo skriaudų isz pusės 
darbdavių, į kastynee ateina re
tai, vos sykį ant kelių metų.

- Plainfielp, N. J. Oaianykaz- 
czios darbininkų organisaoijos no 
n sutverti visos Amerikos darbi 
ninku Lyg?, prie kurios prigulė
tų visokių užsiėmimų Amerikos 
darbininkai. Kaip sako, prie tos 
organizacijos sutinka pristoti 16 
darbininkiszkų organizacijų. Są
nariai naujos organizacijos turi 
pasižadėti nedirbti drauge su dar
bininkais neturineziais darukėsys- 
tėa popierų. Taigi mieris naujos 
organizacijos yra: ne kovoti prieit 
skriaudžianezius visus darbinin
kus kapitalistus, bet vien kovoti 
prie-z ne amerikonus darbinin
kus.

Scranton, Pa. Pradėję vėl 
darbuotie&i santaikos sūdąs, isz 
rinktas is2riszimui nesutikimų 
terp kastynių savininkų ir kalna
kasių Sūdo perdėtinis apreisz- 
kė, jog jeigu kastynių savinin
kai ir susitaikytų su darbininkais, 
tai iszlygas susitaikymo turi per
duoti santaikos sudui. Todėl at
skiros tarybos terp darbdavių ir 
darbininkų ne gali stabdyti dar
bo santaikos sūdo.

New York. Nuo seniai 
sztraikuojanti sidabro kalviai sa- 
grįžo prie darbo, nieko nepelnę. 
Sztraik? jie pakėlė ant iszkovoji- 
mo 9 valandų darbo dienos. Viena 
dalis sztruikuojanczių darbininkų 
galės užimti savo vietas, bet ki
ta dalis turi laukti, kol atsiras 
datbas, kadangi darbdaviai laike 
sztraiko priėmė diktai paszalinių 
darbininkų.

Amerikoniszki maszinistai 
varstotuose Ciudad Porfirio 
Diaz geležinkelio Meksike, 
nuo dabar g*us Pr>* 
gulinezias algas auksu:nuo dabar 
maszinistai gaus po $3.30, o kati- 
lioriai po $3.50 ant dienos ameri- 
koniszkais pinigais.

•J CoLUMBUe, Oh. Laikrasz
cziai pranesza, jog kalnakasiai 
Ohio szteto anglių kastynių pa
reikalavo pakėlimo algų ant 20%; 
jeigu reikalavimas ne bus iszpildy- 
tas, darbininkai pasirengę sztrai- 
kuoti.

*1 Portland, Ore. Darbai 
eina ežia vidutiniszkai, bet isz ki
tur atkakusiam ne lengva gauti 
darbę, kadangi dirbtuvių yra 
ežia ne daugiausiai. Lietuvių y- 
ra ežia labai mažai.

1 Hou»ton, Tex. Czianyksz 
ežių ulyczinių karų konduktoriai 
pakėlė sztraik?. Jie reikalauja 
po 24c. už darbo valand?, o da
bar gauna tik 19c.

*Į Sprigfield, III. Darbinin
kai varstotų Waba>h geležinke
lio užbaigė sztraik? ir sugrįžo prie 
darbo. Kompanija pakėlė ant 
2c. užmokesnį už darbo valand?.

ISZ
Lietu viszku dirvų.
Isz Worcester, Mass.

Musų klebonas, kunįgas Jaksz- 
tys, jau pradėjo statyti nauj? baž- 
nyczi? ant Provinence ui.; nori 
j? įrengti iki ateinanezių Velykų, 
bet nežinia, ar t? galės iszpildyti. 
Kiek kasztuos pastatymas bažny- 
czios, nežinia; žmonės kalba, kad 
kasztuosianti apie 75000 dol.; 
bažnyczis busianti iaz akmens. Ar 
isztikro teip bus, asz nieko nega
liu pasakyti, kadangi plianų ne- 
maeziau, o dabar dirbdina tik pa
matus; pamatai bažnyczių juk 
paprastai būva akmeniniai Kle
bonas ragina ir bažnyczioj ir teip 
prie kiekvienos progos, kad žmo
nės duotų kuo didžiausias aukas 
ant bažnyczics ir ant jos įtaisymo. 
Žmonelės duoda, tikėdamiesi isz 
jos turėti naud?, bet ar “jų viltys 
iszdpildys, negalima įspėti. Gal 
kaip visur, teip ir cz<a, už lietu
vių pinįgus p. statyt? bažnyczi? 
musų dvasiszkas vadovas padova 
uos air.ų vyskupui, o mums, kurie 
sudėjome p nįgus ant jos pastaty
mo, parodys „szpyg?”?

P o r? sanvaiezių atgal, ant pri
kalbinėjimo kunįgo, susitvėrė 
nauja lietuviszka draugystė po 
vardu Szvento Ražancziaus, su to
kiais jau mieriais, kaip ir kitos 
bažnytinės. Argi nebūtų, geriau, 
vietoj tverti n tujas draugystes ir 
tokiu bud u silpn nti senas, su- 

ingti visas bažnyt nes į vien? ry- 
szį; ’8Z tokio susivienyjimo juk 
butų didrsnė nauda negu isz 
skirstymo į daugybę silpnų. Prie 
naujos draugystės prisiraszė apie 
30 vyrų ir apie 50 merginų ir mo
terų.

Musų klebonas pasirūpino įves
ti bažnyczioj lietuviszkus giedoji 
mus (o koki giedojimai iki sziol 
buvo lietuviszkoj bažnyczioj? 
Rd.); jau pradėjo giedoti Ražan 
ežių ir kitokias lietuviszkęs gies

mes. Giedoriai vieuog nemoka 
dar gerai giedoti, kadangi nėra 
kam juos pamokinti, sutaikyti 
balsus; gieda todėl visi teip, kaip 
moka, kaip kam patinka. Rodo
si apie iezmokinim? liatuvisakų 
giedorių priderėtų pasirūpinti kt»- 
nįgui, bot jis, užimtas Kitokiais 
svarbiais rupeecziaia, rupintieei a 
pie iszmokinim? geriau giedoti 
lietuviszkus giedotius neturi nė 
noro, nė laiko. Vietoj laikyti 
dvi mergas, prancūzę vargamis 
trę ir italijonę kantarę, geriau bu
tų laikyti vien? ger? lietuviszk? 
vargamistr?. Svetimtautės mer 
ginoa rods gal geriau patikti kam 
nors, bet mums rodosi, jos uždy 
k? nė savo gražumo nerodo, ne 
vargonuoja ir negieda dykai. K? 
kasztuoja dvi svetimtautės, kiek 
jos paima lietuviszkų pinįgų, už 
t? galima būt laikyti ger? varga- 
mistr?, kuris ne tik pavargonuo 
tų bažnyczioj, bet pamokintų lie
tuvius giedorius geriau giedoti, 
dar patarnautų bažnyczioj vietoj 
zaknatijono(tikras,iszlavintas ge
rai vargamistra pildyti zakristijo 
no pareigas nesutiks, kadangi ge
ram vargamistrai visur moka ge 
rus pinįgus ir nuo jo reikalauji, 
kad jis vien piliytų savo poreigas 
zakrhtijonavimo nuo vargamislrų 
nereikalauja. Rd.). Nė prancūzė, 
nė italijonė neiezmokįs lietuvių 
geriau giedoti, kadangi lietuviai 
jų mokinimo nesupranta. Kiek
vienam linksma butų, atėjus į baž- 
nyczi?, užgirsti lietuviszkus gie 
dojimus; dabsr jie girdi vien ita- 
liszkus, kurių suprasti negal. GjI 
tie giedojimai ir geri, bet lietuviai 
jų nesupranta, todėl juo italijonė 
prie vargonų garsiau rėkia, juu 
žmonės bažnyczioj labiau staiposi 
ir juokus provyja isz nesupranta
mos giesmės.

Musų miesto lietuviai suprati 
me stovi žemiau už gyvenanezius 
kituose miestuose. Prie gero sun
ku juos prikalbinti. Jeigu juos 
kas kalbina prie kokio gero darbe, 
tai jie stengiasi kalbinantį 
prie to iszjuokti. Su aukoms ant 
musų tautos labo jie nepasirodo, 
bet užtai ne vien? dolistį iszlei- 
džia ant alaus ir degtinės.

Cziany k szt is.

Isz Tohica, III.
17 d. lapkriczio czianykaztis N. 

P. Kliubas parengė suairinkim? 
su prakalboms- Atsirado keletas 
kalbėtojų. Visi kalbėtojai ragi
no lietuvius prie skaitymo gerų 
laikraszczių ir knįgų, kalbino ap- 
sl-zviesti. pamesti piktus papro- 
ežiu*. Ant to susirinkimo likot- 
užgirta uždėti knįgynėlį. Pra 
džia yta sunki, kadungi reikia ir 
kambarį samdyti ir sziokius to
kius daiktus, spintas, įtaisyti pa 
talpinimui knįgų. Dabar parsi
traukėme už keliolik? doliarių 
knįgų, o toliau parsitrauksime 
dar daugiau. Mat visko ant syk 
negalima padaryti.

Atsiszaukiame ir į laikrasz 
ežių ir knįgų iszleiatojus, teipoe- 
gi į geros valios tautieczius, tu- 
rinezius atliekamas knįgas, mels 
darai paaukauti musų koigynui 
po kiek gal, %nįgų. Paaukautas 
knįgas meldžiame siųsti ant var
do sekretoriaus Kliubo, Petro 
Vaicziulaiczio. P. O. Box 244. 
Toluca, III., Mar-hall Co.

Kliilbo Administracija. 
- r

Isz West Pittston, Pa.
25 d. lapkriczio, Spnng Clear 

Coliery kastynėse, nupuolusio 
nuo virszaus akmens likosi už
musztas lietuvis darbininkas Mar- 
cijonas Marcuhonis. Velionis 
paėjo isz Pakuonės parapijos, Pi- 
lionos kaimo; 2 metai . kaip pri
buvo į Amerik?. 27 d. lapkriczio 
kūnas palaidotas ant Letuviszaų 
kapinių. Prie laidojimo dalyva
vo kelt azimtai žmonių. Kadangi 
ta dien? ne dirbo, tai kun? lydėjo 
ir minėtų kastynių unijos sąna
riai. Velionis Amerikoj turėjo 
du brol'u; isz jų:Jonas iszvažiavo 
į tėvynę. Jurgis gi ežia pasiliko 
ir jis savo kasztais palaidojo kun? 
savo užmuszto brolio. »

T. K.

Isz visur.
| Prancūzijos sostą pi lėj, Pary

žiuj, atdarė daugybę ]taūų viso
kiose miesto dalyse, kur negra
žias merginas ir moteris padaili
na: iazlygina susirauk salėjusį
veid?, nuima visk?, kas dailumui 
kenkia, prideda, ko reikia ant pa
dailinimo. Ar isztikro tose įtai
gose isz negražių padaro gražias 
moterie, nežinia, bet kad nėra 
ant svieto merginos ir moterįsz- 
kės, kuri nenorėtų būt graži, 
greicziau gulima rasti motei] ne 
branginamai? p rot? arba dorę, ne
gu niekinanczi? graium?, tai tos 
viaos įtaiso* daro labai ger? biznį

ir ima didelius pinįgus nuo mote
rų norinezių būti gražesnėms ne
gu jas gamta padarė. Gal au
laikų atsiras ir toki, kurie menka- 
proeziua apsiima į genijus ir
moksliuosius paversti ir tai be
jokio mokinimo! Jeigu ant svie
to yra lengvatikiai, tai atsiranda 
ir toki, kurie užsimano iss leng* 
vatikystos naud? sau traukti.

| Miesto Meksiko laikraszcziai 
rugoja, kad mieste atsirado daug 
atkakusių isz Suvienytų Valstijų 
elgetų, kurie nuo praeivių ne 
prasto, bet reikalauja dovanų, 
įsiveržia į namus ir reikalauja 
valgių. Teisybę laikraszcziai 
sako: “jog Suvienytų Valstijų 
urėdninkams užtenka kumpos 
nosies arba pi.ežios kojos at 
kus ateivio ant jo sugr?žini- 
mo atgal, o Suvienytų Valstijų 
valkiozsi valkiojasi po Meksik? 
ir nieks jų atgal ne gr?žina”. Gal 
ant naudos Suvienytų Valstijų 
politikierių iszeitų, jeigu juos 
randai kitų kraaztų pamokytų ir 
priesz jų pavaldinius vartotų tokį 
jau žisurum?, kokio prisilaiko A- 
merikos urėdniekai su pavaldi
niais kitų krasstų. Toks 
pamokinimas iazeitų tik ant nau
dos Amerikai.

| Turtingiausias Maskolijoa u- 
n>versitetas yra Maskvos universi
tetas: jis turi ant metų įpliuki- 
mų 1300000 rubl.; Peterburgo u- 
n i versi tet as 800000 rubl. ;Var ai
vos gi, Tomsko ir Dorpato uni
versitetai tik po 400000 rubl. 
Maakolijoj yra tik 9 universitetai, 
o likusioj Europoj, užimnnczioj 
tokį jau plot?, kaip Europinė 
Ma.-kolija, yra 120 universitetų; 
Suvienytose Valstijose sziauriuės 
Amerikos yra 41 estetų universi
tetas, neskaitant privatiszkų. Tur
tingiausias Europoj universitetas 
yra Paryžiaus: jis turi ant metų 
po 2200000 rubl. Berlyno univer
sitetas turi ant metų po 1500000 
rubl., Lunde (Szvedtjoj) 1800000 
rubl.

2 Odesoj, pietinėj Maakolijoj, 
*tacz atikiszkoj dvai-iszkoj semi 
nerijoj, besimokinanti aut popų 
pakėlė maisztus; ant jų suval
dymo seru nerijos užveizda turėjo 
szaukli policij?. Snaresztavo 50 
mokintinių, o 300 nusprendė ant 
:szvijimo isz mokyklos, kuri? to 
dėl atsėjo 8U visu uždaryti. Ries 
tai, turbūt, yra Maakolijoj, jeigu 
priesz caro paskirtus seminarijos 
virszininkus pradeda pasikelinėti 
net ateinanti popai. Juk vien 
ant popų, kareivių ir policijos re
miasi visa caro vienvaldystė. Ka
da szitie apleis car?, jis neturės 
daugiau k? veikli Maskolijoj, ka
dangi terp visų doresnių Ma^ko 
lijos gyventojų carrs simpatijos 
neturi, gyventojų uisitikėjim? jis 
jau seniai nužudė.

| Vaidai Vokietijos pailamen- 
te trauki88i toliau. Pereito ke 
tvergo dien? parlamento perdėti- 
nis davė ties? kalbėti socialistų 
pasiuntiniui Singerui; bet kada 
prezidento viet? užėmė vice pre
zidentas, kada atėjo laikas kalbėti 
Singeriui, vice prezidentas užlei
do už kalbėto]'? pasiuntinį katali- 
kiszkoe partijos Spahn?. Tas pa 
gimdė teisingus protestus socialis 
tų ir Singer reikalavo pirma jam 
suteiktos tiesos kalbėti. Vice pre
zidentas liepė Singer? laukan isz- 
mesti, bet prisakymo nieks nepa 
klausė. Mat parlamento pasiun 
tiniai pasirodė iszmintingesniais 
už vice prezi'Jent?.

| Ant užlaikymo katalikiszkos 
dvasiszkijos Lenkijoj ant ateinan
ezių metų maskoliszkas randas 
paskiria 930228 rubl.; anttomie 
rio Peterburgo gubernijoj pas
kiria 69850 rubl., o kitose Mas- 
kolijos gubernijose, tame ir Lie- 
tuvo,632389 rubl. Lenkijoj yra: 
1 archivyskupas, 6 dijecezijų vys
kupai ir 4 vyskupai sufraganai, 
28 pralotai, 28 kanauninkai, 48 
prabaneziai I kliasos.123 II klia- 
808,14 1 6 parapijų administratorių, 
900 vikanjų ir 6 kliosztorių vizi
tatoriai. Ant algų kunįgams Su
valkų gubernijoj randas paskiria 
52650 rublių.

| Ch'nų randas gavo laiszk? 
nuo vadovo pasikėlėlių pietinėse 
Chmų provincijose, jenerolo 
T»ng-Fu Siang, kuris turi po sa
vo vadovyste 60000 gerai apgin
kluotų kariautojų. Jis žada pa
siduoti randui, bet reikalauja at 
leidimo visiems savo szaliniu- 
kams, užmokėjimo algų jo karei
viams ir urėdų savo szalininkams. 
Nežinia, k? ciecorienės randas 
ant to' atsakys.

j Holandiazkas gubernatorius 
Guyanoa praneszė savo randui,buk 
10 d. lapkr czio atkako į Mara

caibo voki»zkaf oficieras, nuimi- 
nėjo fotografiszkus paveikslus 
tvirtynės portų ir jų aplinkinių, 
tiriuėjo kanai?,vedantį į port? ir 
jo tekėjimus. Por? dienų potam 
atkako vokiszkas kariszkas laivas 
“Panther” ir paėmė minėt? oficie- 
r?. Ne bereikalo.turbut, Ameri
kos laikraszcziai nužiūri Vokieti- 
j?, buk jį stengiasi paglemžti ho- 
landiszkas valdybas Amerikoj.

| Peterburgo tieedarių bute ne- 
užilgio pradės perkratinėti prov? 
Baltiszko ir Pskovo Rygos gele 
žinkelių urėdninkų, kurie pasiea 
vino ir iszleido ant savo asabisz- 
kos naudos geležinkeliu piaįgų 
133000 rubl. Apskųsti yra 6 u- 
rėdninkai: vyriausiasis buchhal- 
teris Cvetkov, du jo pagelbinin- 
kai: Kirilov ir Jakovlev: kelio ar- 
telszczikai: Michsjev, Vdovin ir 
Kovanko; taigi vist „korenni” 
maskoliai.

| 6 d. gruodžio Paryžiaus par
lamente.terp pasiuntinių užgimė 
musztynėa, laike kurių ir ministe- 
nų pirmsėdis Combes likosi 
numestas nuo vietos drau
ge su kede, ant kurios 
sėdėjo. Mat ne gražus tautos 
isznnktujų pasielgimai paskuti
niuose laikuose apėmė veik vis? 
civibzuot? Europ?. Pradži? pa
darė Austrijos parlamentas, o da
bar ir kiti seka tais paežiais ke
liais.

| Isz miesto Victoria, Britisz- 
koj Coiumbijoj, ant garlaivio 
“Empreas of China” iszkeliavo į 
Japon j? Sijamo sosto įpėdinis. 
Laivas buvo parengtas panedėlio 
dien? ant iszplaukimo, bet kunį- 
gaiksztis ne dryao t? dien? keliau
ti, kadangi mat, pagal sijamieczių 
įtikėjui]?, panedėlis yra nelaimin
ga sanvaitės diena, t? dien? jie 
nė jokio kvarbesiiio darbo ne pra
deda,ypacz*gi saugojas! kelionių. 
Kunįgaiksztis todėl iszkeliavo u- 
tarninko ryt?.

| Kaddangi Vokietijos randui 
prie užgyrimo naujos muitų tari
fas reikalingi yra katalikų balsai, 
tai jis sutinka daleisti sugrįžti ] 
Prusus dar.Bismarckio išvytiems 
jėzuitams. Daro t?, kad apturė
ti balsus katalikų parlamento pa
siuntinių. Isz kitur vėją laukan 
jėzuitus, Prusai gi rengiasi da 
leisti jiem? atgal sugrįžti Ran
das daro t? ne i-z persitikrinimo, 
kad jėzuitai butų krasztui nau 
dingi, bet todėl, kad jam reika
lingi katalikų balsai, be kurių 
pritarimo randas savo mierių ne 
geli peivaryti.

I Vidurinėj Amerikoj, repu- 
blikoj Hondūras be abejonės už
gims revoliucija. Spalių mėne
syj atsibuvo ežia prezidento rin
kimai. Prcz deri tu iszrinko Ba- 
nil'?, bet senasis prezidentas, je- 
nerolas Siena,ne nori pasitraukti 
nuo vietos. Jis turi diktai srali- 
ninkų, kurie jį remia ir kalbina 
palaikyti valdži?, visai ne paisyti 
ant ištrinkto per paskutinius rin
kimus kito prezidento.

| Atkakęs į Queenstown, An
glijoj, garlaivys “Leicester” už 
meldavo, jog laike kelionės isz 
San Francisco, ant minėto laivo 
susibunlavojo trys amerikoniszki 
jurininkai; jie psszovė laivo ka
pitonę ir antr? oficierę, o pats ant 
sukalto troto nuo laivo nuplaukė. 
Kas su jais toliau atsitiko,nežinia; 
gal būt, kad tie maisztininkai 
prigėrė, kadangi jie pras szalino 
ant troto tęsyk, kada laivas buvo 
300 mylių nuo areziausios Pit- 
cairn salos.

lino isz maskoliszkos kariumenės. 
Tokia bausmė patiko szit? kunį- 
gaiksztį užtai, kad jis apsivedė ne 
su kokia kunįgaikszcziute, bet tu 
moteriuke, kuri? mylėjo.

| Perdėtinis apskriezio Soudža, 
Maskolijoj, kunįgaiksztis Dolgo- 
rukovi likosi caro nuo vietos 
praszalintas ir atiduotas ant pen
kių metų po policijos prižiūra ir 
jam uždrausta ant visados užūmti 
kokį nors urėdę. Užtai miestas 
Soudža caro nubaustam kuuį- 
gaikszcziui iszkėlė balių. Matyt 
miestas ne pritaria caro mieriam*.

| Garsus Anglijos kolionijų 
ministeris Chamberlain, keliau
damas į pietinę Afi ik? neva ant 
isztirimo tikrų butų reikalų, 4 d. 
gruodžio atkako į Egypt?. Ke
liauja jis mat nepaprastu keliu, 
bet kelionėj nori atlankyti svar
besnes Anglijos valdybas rytinėj 
Afrikoj. Chamberlain atlankė ir 
Egypto eostapilę, m i estę Cairo.

| žemės drebėjimai pietinėj 
Australijoj daug blėdies pridirbo. 
Tulot-e vietose ant daugelio pėdų 
pasikėlė dideli žemfs plotai. Ant 
salos Naujos Zelandijos žemės 
drebėjimai teiposgi ne mažai blė
dies pridirbo: ežia vielose vietose 
nuslūgo žemė, kitose gi vietose 
iszkilo nauji kalnai.

S Anglijoj pasiba sėtinai siau- 
czia influenza arba gripą; kas ga
li,stengiasi nuo tos ligos isztrukti, 
persikeldamas laike jos siautimo 
į sziltesnius ir sveikesnius kraaz- 
tus: daugumas turtingesnių an- 
glijonų keliauja dadar į pietinę 
Prancūzų?, Italij? ir į kitus pieti
nius krasztus.

| Prancūzijoj ministerių pirm- 
sėdis Combes padavė parlamen
tui reikalavim?, kad butų iszvyti 
isz Prancūzijos 45 vyriszki zoko- 
nai; zokoninkės jau pirma likosi 
iszvytos. Ant ministerio praszy- 
tno, tas reikalavimas likosi per
duotas special šzkam.isz parlamen 
to pasiuntinių iszriuktam,komite
tui.

|| Mieste Rostove ant Dono, 
pietinėj Maakolijoj, buvo darbi
ninkų maisztai. Kareiviai azaudė 
į pulkus darbininkų ir užmuszė 
20 darbininkų. Mat caro val
džios, juo toliau, juo biauriau el
giasi su darbininkais. Priežodis 
vienog sako: jeigu Dievas nori k? 
nubausti, tam protę atima. Pas
kutiniuose laikuose caro urėdnin- 
kai isktikro teip elgiasi, kaipi kad 
butų prot? nužudę.

| Kadangi dėl sztraikų por- 
tuose pietinės Prancūzijos ne gali 
iszplaukti nė pscztiniai garlaiviai, 
tai randas nusprendė pacztinius 
laivus aprodyti jurininkais nuo 
kariszkų laivų, kurie tarnaus ant 
pacztinių garlaivių teip ilgai, kol 
sztraikai nepasibaigs. Sztraikie- 
riai sutinka be užmokesnio patar
nauti prie pergabenimo paczto ir 
pasažierių į Algierę.

| Ir Vokietijos ciecotius atėmė 
nuo caro dėdės, kunįgaikazcaio 
Povilo, vadovystę ant vieno vo- 
kiszkos kariumenės regimento. 
Padarė mat c? kad įtikti carui, 
kuris jau pirma savo dėdę prasza-

| Ministerįų perdėtiniui an 
gliszkų pietinės Afrikos kolioni
jų, Spriggui, laike pat-kutinių rin
kimų reikėjo daug iezgin-ti nuo 
nekenczianczių jo rinkėjų. East 
Londono apskrityj, kada pasiro
dė ministerių pirmsėd s, žmonės 
apszaukė jį “Judoszium”.

j Mieste Vladikaukaz, Mat-ko- 
lijoj, užgimė smalkus muszts terp 
3000 sztraikuojanczių darbininkų 
ir kazokų. Kazokai pasinaudojo 
isz karabinų. Muszyje daug 
žmonių likosi užmusztų, o 30 pa- 
szautų. Suaresztavo 100 daibi- 
umkų.

|Į Mieste Guayaguil, republi- 
koj Ecuador, pietinėj Amerikoj, 
nuo geltonojo diugio pasimirė 
SuvienytųValstijų konsulius Tho- 
mas Nast. Pasimiięs konsulius 
gimęs Bavarijoj 1840 m., taigi tu
rėjo jau su virszum 60 metų.

0 Angljos pakrantėje 3 d. gruo
džio siautė smarkios vėtros, ku
rios ue mažai nelaimių pagimdė. 
Vilnys prie kranto atgabeno daug 
negyvėlių, isz ko matyt, kad lai
ke tų vėtrų turėjo susidaužyti ne 
mažai laivų.

| Iszpanijoj, mieste Orcuz, li
kosi suaresztuotas anarchistas Pa- 
rez Pulgar, kuris buk buvo pasi
rengęs užmuszti Iszpanijos kate
lių. Pulgar it-zrodo ant beprocz o, 
bet valdžios laiko jo beprotystę 
už nuduotę.

| Terp Prancūzijos, Italijos, 
Belgijos ir Szveicarijos likosi pa
daryta specialiazka sutartis,pagal 
kuri? kiekviena isz tzitų vieszpa- 
tysezių ant ateinanezių metų gali 
muszti sidabrinių pinįgų už $2500- 
000.

f Barai iszeiviai, kurie laike 
karės buvo persikėlę į rytinės A- 
frikos vokiszkas valdybas, dabai 
grįžta atgal į šen? tėvynę; vo- 
kiszkoee valdybose jie nenori pa
silikti.

| Anglijoj ir ant Europos saus- 
žemio 5 d. gruodžio siautė snie
go darganos, buvo dideli ezal- 
cziai. Snigo smarkiai ir ant Bri 
tiszko kanalo, kur sniegas labai 
retai pasitaiko.

S Pereit? sanvaitę ' Austrijos 
sostipilėj nežinia kas paleido pai
kai?, buk maskoliszkas caras liko
si anarchistų užmusztas. Paska
las tas vieueg pasirodė nete sin- 
gu-

J Mieste Bochum, Prūsuose,už
gimė gaisras didelėse miesto
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duonkepinycai' se. Ugnyje pra
žuvo 10 darbininkų, o daug tapo 
sunkiai apdegintų.

|| Prancūzijos parlamentas pri
pažino 150000 frankų ant 
isz-Hatymo ant visoevietinės paro
dos St. L<»uis, Mo. apszvietimo 
ministerijos departamentui.

Maskoliszkas randas stato 
Varszavoj kareiviams kazarmes, 
kuiioa bus d'ditausios ant svieto: 
patilpa jose 38000 kareivių.

|| Ant Siaurinių jūrių pesken- 
do belgiszkas garlaivys Leopold. 
Prie to prigėrė 28 žmonės.

Nauji rasztai.

spaudmėja senas žinias,apie senus 
atsitikimus isz Lietuvos, patilpu
sius “Varpe”, „Ūkininke”, „Nau
jienose”, „Tėvynės Sarge”. Kad 
tę daranti laikrarzcziai ne daro 
gerai, kadangi tankiai pentpaudi- 
nėjimas kenkia tiems laikrasz 
cziams,isz kurių perspaudinėjame, 
tas yra teisybė, bet rodosi „Sau
lei” mažiausiai pritinka tame ki
tus mokyti, kadangi niekas kitas, 
turbut, tiek neperspaudinėja ži
nių ir kitokių straipsnių isz kitų 
laikraszczių, kę „Saulė”. Kiti 
laikraszcziai perspaudinėdami isz 
kito, parodo isz kur yra kas 
perspaudinta, „Saulė” gi to ne 
daro, bet tiesiog perepaudina 
sveti m ę rasztę ir atlikta, o jau 
daugiausiai perspaudina korės 
pondencijų isz Tilžės lietuviszkų 
laikraszczių.

Kaip prancūzai už laisvę karia
vo, arba Apie didžiąją Prancūzu 
Revoliuciją 1787-1804 m. Pagal 
Blos’ą ir M išmetą, parasze Dr-is 
Iszleista kasztais „Rūteles“ Ply- 
niouth, Pa. 159 pusi.

Yra tai istorija garsios prancu- 
ziszkos revoliucijos, kuri teip di- 
de'ę žymę paliko gyvenime visų 
civilizuotų tautų. Szitoj knįgu- 
tėj viskas suprantamai apraszyta. 
Knįgutė verta perskaitymo. Jei
gu k«s joje yra ne gero, tai dar
kymas pravardžių, ra-zymas jų 
ne teip, kaip veikėjai pats save ra- 
szė, arba kaip raszo visi vartojan
ti lotyniszkas literas, bet pagal 
isztarme. Kas isz lietuvių, pra
mokęs kokię svetimę kalbę, skai
tys apraszytnę prancuziszkos re 
voliucijos kokioj nelietuviszkoj 
knįgoj ir ras ten garsius revoliu 
c jos veikėjus teip paraszytus, 
kaip jie pats savo pravardes raszė, 
nė nežinos, kad apie tas paezias 
ypatas skaitė kada nors lietuvisz
koj kalboj. Mums rodosi, kad 
svetimų pravardžių nieks neturi 
tie-os nė lituanizuoti, nė keisti jų 
raszybę.bet reikia raszyti jas teip, 
kaip ra-zo vi-ų civilizuotų tautų 
rasztuose, kur tik vartojamos lo 
tyn szko? literos. Vien maskoliai 
negali teip daryti, kadangi jie 
vartoja kitokias liieras.mums vie 
nog nėra reikalo mėgždžiuti lame 
maskolius. Jeigu jau norime pa
duoti ir Lztarmę, tai juk galime 
isztarme szale pridėti. *

Gjventmas Szvento Kazimiero 
Isz pažintoj o, Lietuvos karalai- 
czio. Sutai-sita pagal ku. Autouą 
Ciimielovski Ir kitus. Tilže. 1902 
ui.Spausdinta kasztu autoriaus 
pas otto v. Mauderode. 1 <t pusi.

Yra tai apraszymas gyvenimo 
Lietuvos patrono, Szvento Kazi
miero karalaiczio. Knįgutė butų 
naudinga žmonėms, jeigu jos ap 
dirliėjas ir vertėjas butų kiek nors 
paisęs ant musų kalbos ir raszy- 
bos- Raszvta ji rods lietuviszkai, 
liet daug, yra sakinių visai ne lie 
tuviszkų. Dar silpnesnė negu 
kalba yra raszyba: ežia lietuvisz- 
kas vertėjas daro jau tikrę miszi- 
nj. Griebia jis po truputį nau
jos r iszybos, o vietomis prisilaiko 
senos dar uuo pradžios pereito 
szimtmeczio ir tokiu budu iszeina 

“tikras miszinis, kokio jau dabar 
niekur negalima patikti. Dabar 
mes sz:ek tiek suartinome raszybę, 
todėl, rodosi, nebūtų reikalo tver
ti vėl nauję ir tai be jokių pa
matų. Knįgutės vertėjas vartoja 
visur lietuviszkoj kalboj visai ne- 
reiktlingę lenkiszkę literęl; jis 
teiposgi, matyt, visai neatskiria y 
nuo i ir tas literas vartoja klai
džiai, nors skirtumuterp tų literų 
pati ausis gerai jauezia.

„TėvynėaSargas” pradėjo smar 
kię kovę su bedieviszkais rasztais 
(ne bereikalo prie „Tėv. Sargo” 
iszbuvo porę sanvaiezių kun. Mi
lukas). Gaila vien, kad,kaip ga
lima isz patilpusių straipsnių ma
nyti, pagal „Tėv. Sargo” nuo
monę.viskas, kas ne kunigų isz 
leista, yra bedieviszku, to žmones 
ne gali skaityti, nes tai butų bai
si nuodėmė. Prakeikta, pagal 
„Tėv. Sargo” pa moki n i mę, yra 
net nuomonė, jog ant iszsidirbimo 
dabartinių gyvūnų reikėjo daug 
ilgesnio laiko negu 6000 metų. 
Kad ant iszsidirbimo visko, kas 
sziędien yra aut žemės, reikėjo 
daug ilgesnio laiko,tę visur pripa
žįsta,vakarinėj Eiropoj.jau ir ku
nįgai pasiliovė kovoję,kaip ir mu- 
siszkiai jau sziędien nesiprieszina 
nuomonei, kad žemė keliauja ap
link saulę, o ne atbulai, o vienog 
buvo laikai, kad turinti tokię 
nuomonę buvo kunigų baudžiami. 
Jeigu paskyrime musų žemei il
gesnio gyvenimo negu 6000 me 
tų yra teip baisi nuodėmė, kad 
už tokį iszsitarimę visi pateks į 
pragaro ugnį, tai drauge su tais 
turės ten kepti ir kunįgas Milu-j 
kas: jis juk iszleido veikalėlį Zah 
mo, kuris stengiasi sutaikyti tikė- 
jimę su moksliszkais isztyri- 
mais, aiszkina ir tę ilgesnį musų 
žemės gyvenimę negu Szventrasz- 
tyj paminėta. Argi * „Tėv. Sar
go” redakcija kun. Miluko isz- 
leistų rasztų ne skaitė? Tulus 
isz tų rasztų reiktų juk teiposgi 
eilėse bedieviškųjų patalpinti ir 
priesz tuos teiposgi kovę pakelti.

— Nuo pereitos nedėlios prasi
dėjo Chicagoj žiema ir szalcziai. 
Panedėlio rytę pagal Fahrenheito 
termom e Irę buvo tik3°.Ant mies
to ulyczių jau pasitaikė ne vie 
nam nuszalti nosį, ausis ir rankas. 
Oro pranaezai tvirtina, jog szal- 
tis laikysis dar tūlę laikę. Var
guoliai, turinti mažai anglių, ve
lytų, kad sziltesnės dienos kuo 
greieziauriai ateitų.

— Moterų draugystė „Natio
nal House Wives Association“ 
nutarė parengti mokyklę iszlavi- 
nimui namų gaapadinių ir tarnai- 
czių. Kada užsidės mokykla, 
geistina butų, kad ję ir kuo dau
giausiai lietuvaiczių lankytų. 
Perėjusios mokyklę galėtų gauti 
daug geresnę vietę negu dabar, 
dirbdamos Stokyarduose.

— Didelėj trioboj pn. 62—64 
S. Canal str. pereito panedėlio 
dienę užgimė gaisras- Ugnį pa
gimdė ekspliozija kelnorėse. Lai
ke ekspliozijos trioboj, kurioj til
po kelios mažesnės dirbtuvės, bu
vo apie 100 žmonių; isz pradžių 
tikėjo, kad keli žmonės pražuvo, 
bet ant laimės tas pasirodė netei
singu. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 150000 doliarių.

— Netoli savo namų, ties na
mais no. 1270 W. 19 str. lenkas 
Juozas Gustek nuėjo ant Chicago 
Burlington geležinkelio szėnių 
prisirinkti anglių. Jam besidar
buojant, atbėgo greitasis pasižie- 
nnia trūkis, kurio ratai pagriebė 
Gusteicę ir sudraskė.

— Pereitos nedėlios vakarę, 
ant 21 str., elektriszkas karas, 
motormano atgal pastumtas, per
važiavo vaikę musų tautieczio Gi- 
rijoto. Karas vaikę sunkiai už
gavo; vienę kojutę nulaužė. Vai
kę nugabeno į ligoubutį.

isz miestelio Naujamieeczio. Jia pate 
ar kas kitas teiksis duoti tins ant adrese:

Klaidos atitaisymas.
Pereitame“ Lietuvos” numeryj, 

pakvitovonėse aukų, įsiskverbė 
klaida. Pugars'ntos buvo aukot: 
$2.75 ant kankint nįų ir $2.75 ant 
“Auszros Dr-tės” Dro Szlįu- 
po gautos nuo Gedeikio; tuom 
tarpu turi būt nuo Jono Gudiaz- 
kio, isz Philadel) b os.

Draugyscziu Reikalai

Imz kitų musų 
laikrnszszių.

„Žvaigdžė” užmano rūpintieji 
apie įgavimę lietuv szko vyskupo 
Amerikoj. Jeigu tas ir duotųsi 
iszpildyti, tai mums rodosi, isz to 
nė lietuviszka visuomenė, nė katu
li kystė didelės naudos ne turėtų; 
ir prie lietuviazko vyskupo viskas 
pasiliktų teip, kaip yra dabar. 
Terp Amerikos lietuviszkų kuni
gų nėra bepusiszko žmogaus, ku
ris tiktų į vyskupus, o jeigu toks 
ir atsirastų, tai jis atsirastų tokioj 
jau prigulmystėj nuo airiszkų 
vyskupų, kokioj yra dabar visi 
katalikiszki kunįgai, kurie negali 
niekur stoti priesz užeimanymus 
airių ir niekur ne stoja. Reikia 
mums todėl pirmiausiai pasirūpin
ti apie sumažinimę airių monopo
lių, o jau paskui galėtume rupin- 
tiesi apie savo vyskupę. Iszliuo 
suoti gi bažnyczias nuo svetimtau- 
czių despotizmo galėtume vien 
tęsyk, jeigu už musų pinįgus sta
tytas bažnyczias pasilaikytume 
kaipo musų sivastį, jeigu jų ne- 
užrakinėtume ant vyskupų. Teip 
darant kaip iki sziol ir musų tau
tystės vyskupas mums ne pagel
bės, jis turėtų tapti svetimtauozių 
padėtoju.

Garsus p. Karvojus teiposgi 
smarkiai „Žvaigždėj” užsipuola 
ant laikraszczių ir ne laikraszczių, 
drystanezių užgauti kunigiis. 
Isztikro įžeidimai ant melo pa
remti yra teip bjaurus, kad to 
nieks už gėrę nelaikys, tikime, 
kad kovę su kunįgais, paremtę 
ant melagingų kunįgų apszmeiži- 
mų,ne laikys už gėrę nė didžiausi 
kunįgų prieszai. P. Karvojus vie- 
nog, bardamas kunįgų niekinto
jus, ne ažtikrina, kad ne gerų ku
nįgų nėra (to negalėtų sakyti nė 
d’džiausias saugirys, begėdis). 
Jeigu gi yra ne geri kunįgai, tai 
tuom paežiu juk turi atsirasti ir 
toki, kurie ir tų negerus darbus 
turi peikti. Kad peikti piktę, 
ne ne reikia būti bedieviu, 
tas yra juk pareiga doro žmogaus 
ir kunįgai moka peikti ir niekinti 
ne kunjgus dar bi&uriaus, negu 
niekina bedieviai kunįgus. Argi 
vien kunįgai turėtų monopolių 
niekinti kitus, o tiems kitiems 
priesz kunįgo darbus nevalia butų 
nė lupų atverti? Tame tai ir 
sunkiausiai mums kaip nors su
siprasti Quod licet J o vi, licet 
et bovi! Re ktų mums kaip nors 
susiprasti, kad galėtume dirb
ti isz v en ant musų tautos labo, 
o dirbdami isz vien, pasidalinę 
darbu, daug daugiau nuveiktume. 
Tas vieuog, ant nelaimės, prie 
musų sziędieninių pažiūrų yra 
ne galimų. Tikime vienog, kad 
ateitėj ir terp mus užgims kito
kios, geresnės pažiūros, isanyks 
tendentiszki apgynimai luomų

> o 
tiek

privilegijų; pastosime lygiais, 
tęsyk peiksime piktę, vis 
kur jis ne apsirei ksztų.

OHICAGO. Dr-te Li uosy bes laike sa
vo prieszmetini susirinkimą nedelioj, 7 
d. Gruodžto,saleje J. Petrosziaus.168 W. 
18-th St., ant kurio, apart kitu reikalu, 
iszrinko nauja administracijų ant 1903 
metu sekaneziai: Jonas Petroszius prezi
dentu, Izidorius Szinnius vice-prez., An
tanas Radauskas pro t. rasztininku, Liu
dvikas Kasparaviczia fln. rasztininku, 
Petras Mauncas kontrolieriumi. Jonas 
Aleksandraviczia iždininku. Sąnariai 
turinti kokius bent reikalus prie drau
gystes kreipk nesi prie pratokulu raszti- 
ninko, Antano Rudausko,3252 S. Morgan 
St., Chicago. Dr-te Liuosybes.

Lietuviams Liuteronams.
CHICAGO. Gruodžio 25, (pirmoje 

Kalėdų dienoje) P. lžrignaitis,studentas 
isz Concordia Seminarijos, Springfleld, 
III., laikys d iev m aid y s te lietuviams liu
teronams Chicagoje. Todėl visi yra 
kviecziami susirinkti in kn. ^Vagnerio 
bažnyczia, ant 19-tos ui., paprastame lai
ke. (26—12)

CHICAGO. Dr-te Panų Sz. Marijos 
P. Raž. turės savo balių antroj subatoj 
po Velykų, Freiheit Turner saleje. 3417 
S. Hdlsted St. Todėl meldžia visu kitu 
draugyscziu nedaryti toje dienoje balių 
ne teatru idant ne kenkti musu baliui.

Dr-te P. Sz M P. R.
Temykite lietuviai!

Philadelphia, Pa. 8«i*)ista Kuopa 
rengia m'uzikaliszka vakara ant antros 
Kalėdų dienos, 26 Gruodžio, 1002. Mu- 
zikaliszkoji dalia bus atlikta per tam 
tikrus specialistus ant piano, o drama- 
tiazkoji bus loszta nauja komedija "Ne
tikėtai". Potam bus dekllamacijoe,dai- 
nos ir ant galo,balius kuris trauksis iki 
rytui. Visas to vakaro pelnas eis ant 
Lietuvos kankintiniu. Visus lietuvius 
ir lietuvei te, senus, jaunus ir mažus kvie-- 
cziame ant to vakaro susirinkti in Gar- 
rick sale, 507—509 So. 8-th St. Inženga 
visiems dykai. Už pasidejima kepurių 
15c. Visus užkvieczia.

L. 8. P. Komitetas.
CHICAGO. Dr-te Teisybes Mylėtoju 

turės savo mėnesini susirinkimą nede
lioj, 14 gruodžįo, 1 vai. dienos, saleje K. 
Liaudanskio. 3301 8. Morgan St. Ant 
szio susirinkimo yra labai svarbus rei
kalai,todėl kiekvienas tegul pasirnpina 
būti. Nebuvusiejie tegul nerugoja ku 
taps be ju žinios nutarta. Naujems 
instojimas dar 81.00.

J.K.Chmieliauskas, sekr.
880 83-rdSt.

Kazimieras Debeikis, 
1007 W. 22-nd St., Chicago,III. '

Pajieezkau savo brolio, Vladislovo Mi- 
sevieziaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Žvingių parap., gyvenoDowson, III. Jie 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
adreso: Vincas Mlseviczia,

Stanley, Wis.

Pajieszkau savo dėdžių: Petro ir 
mosziaus Burdulio, Punsko parap., Su
valkų red. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Tamoszius Baliunas, 
57 N. 1-st Si., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau Justino Peczkaiczio, isz 
kaimo AMmoniMkiu, Vladislavavo pav., 
Suvalkų gub., gyveno Cleveland, Ohto. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso: ,

Jurgis Alita,
208 N. Logan avė., Denver, Colo.
Pajieszkau Jono Bumllnskio, isz kai

mo Žagaru ir Mikolo Grabausko iss kai
mo Radzucziu, Seinų pav., abu Suvalkų 
gub. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso.

Karolis Karbowski,
386 Grand 8t., Milwaukee, VVis.

(26—12)
Pajieszkau Stanislovo Vaitkevlcsiaus, 

gyvenusio Seatonville, 11)..Juozapo Czee- 
nauskio szi pavasari atvažiavusio Ame
rikon, Juozapo Vaitkaus gyvenusio Chi
cagoje. Teiposgi Antanas Pocius pa- 
jisszkosavo brolio gyvenusio Ra t m ei, Pa^ 
Visi Kauno gub. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Anufras Burnickis, 
Boz 305, Bridgeville, Pa.

Pajieszkau Jurgio Grigo, Antano, Po
vilo ir Anteles VVicziu. Visi Kauno gub., 
Panevėžio pav. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

A. Stanislovai lis, 
; 816 N. W»ter St., Kewanee, III.

Pajieszkau merginos nuo 18 iki 25 m. 
ant apsivedimo

John Wi)lams,
Boz 37, 8kagway, Alaaka.

Pajieszkau Franciszkaus Grigalczio, 
Suvalkų gub., Marjampoles pav., Visza- 
kio Rudos parap., kaimo Kardoku. 
pats ar kas kita* teiksis duoti žine 
adreso: Wm. Ivonaitis,

174 Canal Si., ■ Gardner, Masss.
Pajieszkau Augustino Ribikauskio, 

Kauno gub. ir pav.. Skieminu vol.,Grin- 
kiszkes parap. Jis pats ar kas kitas teik 
sis duoti žine ant adreso:

Jonas Dobilas,
Box 426, Springvalley, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozo Mi
liausko, Szetoe parap., Kauno gub., gy
vena Amerikoj. Teipgi Petras Staras 
pajieszko Miko Staro antri metai iszva- 
žiavusio iss Pietines Afrikos Amerikan. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

8. Milevski, 
Box 431, Johannesburg.

Transvaal, So. Africa.
Pajieszkau Jono Eibuczio.kurs gyve

no po nr. 260 W. Broadvay, 8o. Boston, 
Mass. Jis pate ar kas kitas teiksis duoti 
žine ant adreso.

Joe. Dvariszkis *
Boz $81. Melraae Park, III.

Pajieszkau Kazimiero Putriaus isz 
kaimo Žiuriu, ir Vincento Stripeikos isz 
kaimo Stalmoku,abu Kaunogub, Sziau- 
liu pav. Alsiszaukti ant adreso:

Jonas Mėlis,
134 W. Broadvray, S. Boston, Mass

ant

j u 
ant
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Vietines Žinios.

„Saulė” bara musų laikrasz* 
ežius uitai, kad jie tankiai per-

— Pereitos sanvaitėa ketvergo 
dienę, 6 vai. po pietų, Lincoln 
hotelyj,pol75Madison str. užgimė 
gaisras- Hotelyj' buvo 125 sve- 
cziai, daugiausiai isz kitur atkakę 
ant ats buvanezio&Chicagoj gyvu
lių parodos. Kada patėmyjo ugnį, 
degė jau trepu ii per tai apsisto 
ję ant virszutioių lubų ne galėjo 
tropais gelbėt is. Vieni szokinėjo 
per langus ant ulyczios, kiti bėgo 
deganeziais tropais žemyn; vieni 
sunkiai apdegė, kiti gi, apsvai
ginti durnų, sudegė. Sude
gė isz viso 14 žmonių, o 10 likosi 
sunkiai apkultų ir apdegintų,terp 
kurių yra ir mirtinai apdegę.

Pajieszkoiimai.
Pajieszkau savo vuoszvio, Sol ves t ro 

Visbaro, iss kaimo Rudos, Gižu parap., 
Suvalkų gub. Jis pate arkas kitas teik
sis duoti line ant adreso:

Jonas Vilkauskss,
Box 91, Thorpe, Wis.

(18-12)
Pajieezkau Eleonora Czepaiczio,Kauno 

gub., Sziauliu pav., Kunzenu parap., 
kalino Pokumulazio, 3 metai atgal 
veno jis Boston, Maaa. Jis pate ar 
kitas teiksis duoti tinę ant adreso:

Antanas Rubinas,
5718. Canal St., Chicago, ? 

(12-19)
Pajieazkau Konstantino Jasulaicsio, 

iss kaimo Telberiu.VUkaviszkio parap., 
Suvalkų gub. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti tinę ant adreso.

Motiejus Gabrsitis*
1055 W. 18-th 81., Chicago. IR

Pajiecskausavo pusbrolio, Duatinuiko 
Ruoaesiko, Kauno gub.. Panoveiio pav.,

ry-

Aukos Gavėnui.
Jos. Slltekis Baldvinsville,Msss...........25

Buvo.........8.45

Jos. Paullkas........................... . ....... 20
Jee Tauteris............... .................. ........10
Jos. Alevicze............................. .........5

Sykiu.... ..86 00
J.J. Pauksztls 4b Co., Plymouth.Pa.

surinko...................................... ..30.62
Philadeiphios Kliube surinkta ir

prisiųsta per DraSzliupa........... ...2.11
Jos. Trijonis, Waukegan, III........ .......50
JoeSlltekis, Baldwinsville, Mass. ....50

Sykiu... 839.73
Buvo..,. .36.47
Sykiu... 876.20

Aukog VlnEtaliul.
Joe. Hlitekis.................................. ....25

Buvo 81.80
Sykiu 82.05

UŽKtAUSYMAS
Mikolai Valosi uita, kurs ?» d. Spaliu 

1003 prisiuntė SI .00 prenumeratos ui 
"Lietuva” teiksis paduoti savo adresa, 
nes be adreso negalime pakvituoti.

Leicjjoi tD&lisiios Ulbos per lilsikos.
Vakarine mokalalner

8. Malevskis,
<tA Broadtvay, Brooklyn, N. Y.

Lietuviszka kirpimo 
mokslaine.

Am mokinu kirpimo vyriuku ir mots- 
riazku drapanų pagal naujausias madas. 
Mano lietuviszka kirpimo mokslaine 
bus atidaryta nuo 28 d. gruodžio, 1902m. 
po nr. UIS Bradford 8t., Pitlsburg, Pa. 
Liatuviszklejle kriaueziai norinti iszj 
mokti atsakanezię drapanų kirpimo, 
teiksis pas mane ateiti arba per laisz- 
kus alsiszaukti, o asz noriai kiekvienam 
patarnausiu suteikdamas atsakanti pa
mokinimą.

Prof. J. K. 8houakey. 
1113 Bradford St.,-i Pitlsburg, Pa.

Reikalauja 500 inžinierių, leberiu, 
teipgi prie fzruiu ir giriu darbo, mecha
niku, profezijonaliztu, in miestus ir kai
mus. Taipgi reikaiingi pirkėjai namu 
ir farmu ant Pietinio Pacifiko pakran- 
cziu lyčiai in vakurinius ir sziaurinius 
Steilus. Ten pilna darbo, namai ir far- 
mos pigioa. Auksine laime kiekvienam 
kun nor pagerinti savo būvi. Asz turiu 
pigias szifkorcziu ir geležinkelio prekes, 
kiekvienas norintis kur nors keliauti at- 
aiszaukite pas mane arba raMykite i n de
dam i už 2c. markia ant atsakymo.

J. I.ifhsa. lietuviszkasagentas, 
118 5th Avė. Ruimas 1. Chicago, 111.
REIK ALINGAS geras vyras prie az to 
ro darbo. Alga, neženotąm 8300.00, o 
Žano ta m 8500.00 ant melu. Adresuokite:

M. L URBAN,
830 W. Long avė., Du Bota, Pa.

(18-12)

ATSISZAVK1MAS
TAURAGĖN PARAP1.IONU8, 

RuN«*iniu pav.* Kauno gub.
MIELI MANO PARAP1JONAI!

Pradėjome murinti nauja bafnyczia 
Tauragėje., Daug jau padarėme, bet dar 
ne mažai paailieka nepadarytu darbo. Ki
ta meta norėtumėm m urna užbaigti Ir 
stogą dėti, net murai be stogo ne tik ne- 
džiusta, bet dar pritraukia tiek drėgnu
mo. kurt per ilgus metus nesi duot iu- 
diiovinti. Ant užbaigimo tzio Dievna- 
mio reikalaujame dar 6000 rubliu, Met 
vietiniai parapijonai kad ir kažin kaip 
rūpinai mes, tai visgi neįstengti me tokiot 
didelei pinign tumot sudėti. Todėl krei- 
piameti prie Jutu, mutu brangut broliai 
ir teteryt, Amerikoje gyvenaucziu.melt- 
dami jutu pagelbot mumitame tuokta
me darbe, bukite malonui pritideli nori 
tu keliais centais, o tie pagelbėt užbaigi
me mutu brangica bažnytėlės. Daugu
mas itz J ui u gal kada tugryžazite tavo te 
vynen, o', kaip tad bus smagu ir links
ma ineiti in tuos Dievo namus ir pasi
melsti, snl kuriu pastatymo aukavote 
savo centus: ir mumis bus ne maža link
smybe susitikti su Jumis ir dž'augtis 
drauge isz bendro triūso.

Jus kurie girdite szi musu ateiszauki- 
ma suminksztinkiti savo szirdls ir paau
kaukite kiek kas iszsigalite ant užbaigi
mo Bliu Dievo namu.

Aukas meldžiu priduoti Kasimierul 
Rudžiui, gyvenaneziam po No.58VV17 th 
St., Chicagoje, kurs auraszea aukautoju 
vardus ir pravardes pinigus gražiai mums 
prisius. To Jusu meldžia ir praszo.

Kunigas Kieinesziun,
Klebonas Tauragės parap.

PIGIAI ant pardavimo geras kam
pinis galiūnas, vietoje lietuviu apgyven
toje, biznis jau nuo seniai iszdirbtas, ar
ti fabriku. Alsinau k i te pas: .

J. Brundza ir J. Kantinaviczia, 
650 S. Canal 8t>, Chicagu, 111.

(19 12) Kerte 15-th Plaoe.
PIGIAI ant pardavimo geras galiū

nas prie dideliu fabriku, Illinois Steel 
VVorks, lietuviu apgyventoje vietoje. 
Biznis jau nuo seniai iszdirbtas. Alsi- 
szaukite pas:

F. W. K rausė,
95 88-sh8l., 8. Chicago. 111.
(36-12)

F. J. & K. Nodeviczia,
13 Endicott St , ' BOSTOI, I1SS.

PranMzu Bot ton o ir aplinkiniu mieste
liu lietuviam*, kad aai perkėliau mvo 
Offita isz 8o. Bostono in Bostoną po 
No. 83 Endicott Su ir ežia parduodu 
laivakortes ant geriausių laivų, siuneziu 
pinigus in visas dalis svieto, parduodu 
gelež akeliu tikietus ir lt. Broliai lie
tuviai pameckite žydams tarnavę, o atei
kite pas savo broli, lietuvi.

M ■ Ar *ergl rrnnutlimo’
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klu budo be daktaro Ir ryduoliu il»laydj*l pat* 
tavo natnuoae. Paduok tavo tikra adrėaa. Adrr

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtc^.

Aukos aut Kankintiniu.
Jos. Slltekis surinko Baldwinsviile,Mass. 

nuo sekancziu ypatų:
Cezaras Barisas......................... ............. 25
Jos. Barisas.............................. ... 30
Tom Barisas..................... . .. ..............25
Marijona Gelsti te..................... ...... .25
Simonas Kasparaitis................. .............50
Fer. Jodaitis........................... ............ 25

Adomas Kubika................ ..............10
Bronislovas Kulbis................... ..............25
Fer. Naievaika......................... ............ 30
Martinas Kojauskas................. ............. 25
Bron. Konatantinavicze........ ....... 10
Bron Sedzevidze............. .. .*___ 25
Antanas Kostantinavicze........ ..............25
Jos. Puodžiūnas............... . ............ 25
Jonas Raczinskis..................... ............. 25
Ant..Nalevaiks......................... ............ .25
Ona Slitsktene....................... ..............80
Joe Slltekis 74 metu................. .............10
Joe. Slltekis su prisiuntimu.. ............ 30

Sykiu. ...4470
Nuo Weat •ardner.Masa. lietuviu

Jot. Slltekis surinko:
Joa. Bartkus................................ «...
Blo. Nalevaika...................................
Ant. Bimsevicze  ................... -....
Ant Kilę....................t .......................
Joe Juszka... ................... .
Slan. Szeekas.......................................
Mare Leeinskiute...............................
Fer. Liekis..........................................

Darbininku organizacija.
Vienatine darbininku pagelba 

yra organizacija arba vi-«u kartu 
draugi.-zka* veikimui. Organiza
cija draugiszkame gyvenime rė
mėsi ant tu paežiu pamatu, ka 
organizacija gyvybes atskiruose 
dalykuose. Kaip draugėje organi
zacija naza krūvon pavienes ypa
tas te<p organizme kraujia jun
gia visus kūno eanaiiue ir užganė
dina virus ju reikalus. Todėl 
saugokime* užkrėsti krauja gy
duolėms turinezioms chemikaitja, 
laikykimės naturaliszku vaistu, 
ter kuriu yra geriausiu Trmeno 
Amerikoniszkas E'igiras Kartojo 
Vyno. Elixiras dapildo ta dali 
kraujo, kuri tapo apsilpninta, iš
naudota ir tokiu b .du atnaujina 
pajiegas ir gyvybe visu sąnariu, 
pajungia juos vėl prie ju darbo, 
suorganizuoja juos, o tada nervos 
ir muskulai gauna nauja pajiega, 
pilvas reguliarūzka žlebcziojima, 
smegenims sveika veikmia ir 
žmogus stojasi kaip naujai 
gimęs. Ant pardavimo vi
sose aptiekoee ir pas pati fabri- 
kanta, Juozapa Trinari, 799 8o. 
Ashland avė., Ch:cago, III.

drugio, k<»o 
mįĮSMMb į**-

kė savo kaštais. Ir pirmutiniai universite. 
tai likosi miestų uždėti; terp jų studen. 
tų daugiausiai buvo miesčionių vaikų. Bet 
ir tos mokyklos per ilgų laikų buvo tikėjimiš- 
kos. Vidurinių amžių gadynės universitetai 
iš pradžių buvo vien tikėjimiški, kadangi rei
kalų kitokių mokslų ne daug kas suprato. 
Laikui bėgant, įsiskverbė į universite
tus mokslai tiesų ir vaistini n kystės. Reikalų 
išplatinti universitetų programų* guprato 
daugelis miestų Prancūzijoj ir Italijoj, kur 
buvo universitetai; pirmiausiai gi svietiški 
mokslai likosi įvesti į Bolonijos universitetų, 
prie kurio buvo parengta garsi savo laike 
tiesų mokykla. Potam Paryžiuj likosi pa
rengta teologijos ir filozofijos mokykla. Į ši
tas dvi garsiausias vidurinių amžių gadynės 
augščiausias Europos mokyklas keliavo jieš- 
kauti mokslo jaunuomenė iš visų kraštų. Gar
bė šitų pirmutinių Europos universitetų pa
traukė ir kitus turtingesnius miestus rengti 
panašias moksliškas įtaisas. Likosi uždėti 
universitetai miestuose: Padvoj, Napolėj, 
Pizoj, Tuluzoj, Salamaucoj, Oifordeir kitur.

Didesnė dalis tų moksliškų įtaisų buvo 
pilnais universitetais, kuriuose mokino viso
kių mokslų, žinoma, pradedant nuo teologi 
jos. Universitetus rengė paprastai miestai, 
bet netruko ir tokių, kurie užsidėjo susitarus 
profesoriams su kokia turtinga ypata, pasiža
dėjusia šelpti materiališkai užsidėjusių įtaisų; 
kiti užsidėjo susitarus profesoriams su 
studentais. Universitetuose, kur^riHL 
liavo mokintiesi jaunuomenė iš visokių kraš
tų, studentai tvėrė tautiškas kuopas: buvo 
kuopos: prancūziška, vokiška, itališka ir tt.

Užlaikymas universitetų kaštavo ne daug, 
kadangi iš pradžių jie neturėjo nė speciališkų 
triobų, nė murėjų ir laboratorijų; tiko kiek
vienas ruimas, kur galima buvo susirinkti. 
Tankiai studentai rinkosi kokioj pašiūrėj, sė
do ant šiaudų ir klausė profesoriaus lekcijos, 
kurį tankiai jie pats išsirinko. Pasimokinę 
kelis metus, studentai apturėjo moksliškus 
dipliomns, nors tankiai ne daug žinojo apie 
tų mokslų, kurio diplomų gavo. Kaip kokiuo
se universitetuose buvo sutverti aristokratiški 
laipsniai: buvo grafai, kunįgaikščiai, baro
nai ir bajorai tiesų, teologijos, filozofijos ir tt.

Universitetai miestams atgabendavo ne 
mažų naudų, todėl noriai juos rengė, kadangi 
parengimas kaštavo labai mažai. Laike ka
rių arba epidemijų universitetai persikelda
vo tankiai į kitų miestų; daiktų nebuvodaug, 
viskų galėjo su savim paimti studentai ir pro
fesoriai.

Besitardami su profesoriais, miestai ap
siimdavo mokėti algų, bet užtai reikalaudavo, 
kad profesorius turėtų paskirtų skaitlių stu
dentų. Pirmutinį universitetų Lenkijoj už
dėjo Jagaila; jis laikosi iki šiai dienai Krio- 
kavoj, o Lietuvoj tokį uždėjo Steponas Bato- 
ry Vilniuje, bet jį maskoliškos valdžios per
kėlė į Kijevu.

Iš pradžių profesoriai gaudavo algas tik 
nuo savo studentų, vėliau gi jiems algas mo
kėjo miestai. Kaip kokiuose miestuose lan
kanti universitetų studentai nereikalavo nie
ko už mokslų mokėti. Teip profesoriai, kaip 
ir studentai, jeigu jiems neįtiko miesto pa- 
davadyjimai, rengdavo štraikus ir norėdavo 
persikelti į kitų miestų, kur jiems pripašintų 
didesnę laisvę. Paprastai tokiuose atsitiki
muose miestai nusilenkdavo, kadangi iš uni
versitetų turėjo ne mažų naudų. Nors uni
versitetai buvo laisvi, bet jie stengėsi gyventi 
antikinėj su dvasiška valdžia, kuri todėl jų 
nepersekiojo, bet rėmė; rėmė dvasiški jos mie- 
rius ir universitetai; tokiu budu vidurinių 
amžių gadynėj universitetai buvo padėtojais 
dvasiški jos, o užtai tojė protegavo savo pade- 
tojų. Teologija ir teologai profesoriai užėmė 
pirmą vietų universitetuose, kartais jie cenzū
ruodavo net lekcijas kitų profesorių, kad jo
se nebūtų nieko nepatinkančio dvasiškai val
džiai. Universitetų kancleriais būdavo papras
tai koki augštesni bažnyčios ptydėtiniai; uni
versitetai turėjo privilegijas bažnytiniuose 
reikaluose. Karaliai ir popiežiai rėmė uni
versitetus ir darė tų su apsirokavimu, kadan
gi ir jiems universitetai galėjo ne mažai nau
do* atgabenti. XV šimtmetyj Italijoj skait
lius augštesnių mokyklų ir akademijų pasi
daugino; moksliškas įtaisas lankė net mergi
nos: jaunos merginos mokinosi lotyniškos 
ir grekiškov kalbų, kurios buvo jau numiru
sios, žmonių nebuvo vartojamos; dau
gelis žymesnių miesčionių dukterų liuesai ga
lėjo kalbėti senoj lotyniškoj arba grekiškoj 
kalbose. Pažinojo gerai senų lotyniškų ir gre- 
kiškų literatūrų. Turtingi tėvai samdė gre- 
kouis mokintojus. •

Universitetai vidurinių amžių turėjo ne 
mažai studentų, tik gaila, kad jie ne daug 
naudos iš to mokslo ištraukti galėjo, kadan
gi to laiko universitetams ne tiek rūpėjo pra
platinimas mokslų, kiek su pagelba neva 
mokslų išdirbti iškalbumų. Vidurinių am
žių universitetai darė tų patį, kų darė seno
vės sofistai Grekijoj, puolant Čia mokslams rr 
tautos galybei.

Nors visos vidurinių amžių augštesnė* 
mokyklos užsidėjo kaipo laisvos, bet mokini
mas jose buvo po bažnyčios prižiūra. Kitaip 
ir būti negalėjo tuose laikuose, kuriuose kiek
viena laisvesnė mislis ir žodis buvo baisiau
siai persekiojami bažnyčios. Pamatu svietiš
kų mokslų buvo sena Aristotelio filozofija, o 
tikėjimiškuose moksluose tokių vietų užėmė 
scholastiška theologija, kokios prisilaiko ir 
dabar dar dvasiškose seminarijose. Kaip vie
nas teip kitas iš tų mokslų negalėjo pakelti 
proto, kadangi išreiškimai juose paremti ne 
tiek ant mišlies, kiek ant žodžių. Svarbiau
siu užsiėmimu besimokinančių buvo ginčai 
apie visokius užduotus klausymus.

Svietiškos ir kanoniškos tiesos teiposgi 
buvo paremtos ant ginčų ir žodžių, o ne ant 
tikro jų išaiškinimo.

Visi tie vidurinių amžių gadynių univer
sitetai ir akademijos nebuvo paskirti papras-

tiems liaudės vaikams, juos lankė vaikai aug- 
tesnių luomų; paprasti žmonės nereikalafo 
mokslo, kadangi jie buvo vergais, baudžiau
ninkais augštesnių, turinčių valdžių luomų 3 
— apie rengimų kokių nors mokyklų bau
džiauninkams nieks nesirūpino vidurinių ai£- H 
žiu gadynėj. Todėl tuose laikuose pirma 
rengė akademijas ir universitetus ponų ir ap
skritai augštesnių luomų vaikams negu pra
dines mokyklas, kadangi tokių nieks nereika
lavo; ponų vaikai pradinių mokslų mokinoBi 
arba namieje, arba klioštoriuose, o tuos pa- 
baigę.ėjo į universitetus ir akademijas. Rods . I 
liaudės vaikai galėjo teiposgi reikalauti šio- J 
kio tokio apšvietimo, bet liaudė tuose laikuo
se buvo ponų baudžiauninkais, ponai ne tik 
nesirųpino apie lavinimų baudžiauninkų, bet 
priešingai — išlavintų nekentė. Pradines mo
kyklos ir organizacija pradinio lavinimo val
kų galėjo atsirasti tik tųsyk, kada apart dva
siški jos ir ponų iš vienos ir baudžiauninkų iš 
kitos pusės, išsidirbo tarpinė luomą prekė jų 
ir pramonininkų. <

Paryžiuj parengė pirmiausiai the^- 
logiškų mokyklų prie klioštoriaus Notre Dh- 
me; paskui prie parapijos šventos Genovefos 
likosi parengta svietiška mokykla. Susijun
gus į krūvų abiem šitoms moksliškoms įtait 
soms, iš ji) susitvėrė garsus Paryžiaus univar- fĮ 
si tetas. Universitetas vienog nedavė pradi
nio mokslo, į jį pastodavo jau šiek tiek prasl- 
mokinę. Toks pradinis mokslas reikalingas 
buvo jeigu jau ne kam kitam, tai bent norin- l| 
tiems pastoti į universitetų. Todėl visokioje 
miesto dalyse pradėjo rengti pradines moky
klas, kuriose mokino svietiški mokintojai, 
bet po prižiūra kunįgo kanauninko iš Notre 
Dame. 1292 m. Paryžiuj buvo jau 12 pradi
nių mokyklų, o viena mokinimui mergaičių. 
1380 m. Paryžiuj buvo jau 41 pradinė jnoky- 
kla vaikinams, o 22 mergaitėms. Pabaigę to- 

“ipas mokykla* vaikai mokėjo: skaityti, rašy
ti, pažinoto žemesnes rokunda* ir mokėjo tru
putį lotyniškai. Taigi aišku, kad ir tos pra
dinės mokyklos nebuvo paskirtos beturčių 
vaikams, kadangi tiems lotyniška kalba nebu
vo reikalinga. Lankauti pradines mokyklas 1 
turėjo tiesų vadintiesi klerilcai# ir baigę ja*, 
galėjo toliau mokintiesi ir rengtiesi į kunį
gus. Apart oficiališkų pradinių mokyklų at
sirado jiaslaptos, nedaleistos. kurios darė kon
kurencijų oficiališkcms: tokių paslaptų moky
klų ypač daug prisiveisė XVI amžyj. Dalei- 
dimus mokinti pradinėse mokyklose išdavinė
jo mokintojams kanauninkas Notre Dame 
bažnyčios. Jie negaudavo algų nė nuo klioš- 
torių, nė nuo miesto, visas jų pelnas buvo 
nuo pačių mokintinių. Pradinės tos moky
klos rengė vien ateinančius kunįgus ir zoko- 
ninkus. Vėliaus atsirado ir pradinės liaudės 
mokyklos, jos buvo prie klioštorių.

Laikui bėgant, atsirado kolegijos, taigi 
vidutinės mokyklos, užimančios tarpų terp 
pradinių mokyklų ir universitetų. Kolegijo
se iš pradžių nemokino, jos buvo paskir
tos prieglaudai neturtingų studentų, tik vė
liau jose pradėjo mokinti. Studentų apgy
venta miesto dalis Paryžiuj, arba teip vadi
namas lotyniškas kvartalas, vidurinių amžių j 
gadynėj turėjo niekiausių garbę: čia pasitai
kydavo užpuolimai, užmušystos, veržimai mo
terų; toje miesto dalyj buvo daugiausiai pa
leistuvystės namų ir daugiausiai paleistuvau
jančių mergų. Teip buvo ne vien Paryžiuj, 
bet veik visuos* universitetiniuose miestuose 
Europos: Vokietijos studentai nebuvo dores
niais už prancūziškų*; tas pats buvo Italijoj, 
net Lenkijoj ir Lietuvoj, kur universitetai at
sirado daug vėliau, jau nauji} amžių gadynėj. 
Vargas terp studentų buvo visur labai dide
lis, kadangi daugumas besimokinančių ne
prigulėjo prie turtingų; turtingų luomų vai
kai paprastai ir dabar ne laimi mėgsta mok
slų. o seniau prie jo toki dar mažiau glaudė
si, kadangi augštesnių, aristokratų vaikams 
mokslas buvo nereikalingas, jie naudų turėjo 
iš savo kilmės, o ne iš mokslo. Mokslo jieš- 
kojo daugiausiai varguoliai, tikinti per mok
slų geresnę laimę turėti. Studentų dau- n 
guma gyveno iš elgetavimo; jaunesniejie die
nos pelnų turėdavo atnešti vyresniemsiems. 
Studentai lankė universitetų tol, kol jiems pa
tiko, aprubežiuoto laiko nebuvo. Paskui 
pėkšti vaikščiojo iš vieno universiteto į kitų.

Kad sumažinti kiek vargų studentų pra
dėjo rengti kolegijas. Kolegijos tos buvo viso
kių veislių. Tankiai pats studentai jungėsi 
į draugystes, samdė namus ir jifose visi apsi
gyveno. Keli iš jų vaikščiojo po miestų mels
dami valgio ir kų gavo, parnešdavo namon. 
Paprastai svetimų kraštų studentai jungėsi 
}>agal tautystę į draugystes ir gyveno iš vien, . į 
tvėrė teip vadinamas kolegijas.

Kitas kolegijas rengė valdžios, miestai ir 
privatiškos ypatos. XIV šimtmetyj Paryžiuj 
buvo jau 50 kolegijų. Laikui bėgant,tos ko
legijos persikeitė į mokyklas. <

Apskritai universitetų studentai turėjo 
visokias privilegijas. Svarbiausia iš jų buvo 
ta: kad studento negalima buvo areštuoti nė 
už nusidėjimus, nė už skolas; nė miesto, nė 
viešpatystės valdžios negalėjo ju bausti už • 
nusidėjimus, tų tiesų turėjo tik pats universi
tetas. Iš to studentai naudojosi ir elgėsi ne vi
sada gražiai ir pa veiksli ngai..

Vidurinių amžių universitetą* Paryžiuj 
dalinosi į keturis fakultetus; terp jų pirmų 
vietų užėmė thėologijos fakultetas, o kiti, fa-
kultetai svietiškų mokslų, tilpo sename arkli
ninke. Ateinanti daktarai ir ak voką tai ant . : 
lekcijų ateidavo 6 valandų iš ryto, sėdo ant 
šiaudų ir klausė profesorių lekcijų, kurie sd- 
do ant vienaitinio esančio suolo. Stalų ne
buvo, užrašus studentai darė, dedami noDier<« 
antkelių. • *

Po dviejų metų lankymo lekcijų, studen
tai galėjo laikyti pirmutinį egiamhių, po me
tų galėjo laikyti egzaminų ant augštesnio 
laipsnio, o toliau ant moksliškų dipliomų.

Turtingų ir galingų aristokratų vaikai 
paprastai mokinosi nami^je, kartais naminiai 
mokintojai ėjo su vaikais drauge ant lekcijų 
į universitetų; kaip koki iž tos veislės vaikų 
pastojo ir į kolegijas; bet ir čia naminis mo
kintojas buvo drauge su mokintiniu.

(Toliau* bus.)



PAKLAUSK

A. Szilingio,
No. 14. Lietuviszko parda

vėjo, o busite meilingai 
priimti ir apturėsite 

szirdinga patarna- 
vima visados.

Didelis Pardavimas Tavoru

KALĖDŲ VYRISZKU RRABUŽIU ISZPARDAVIMAS. .
Vyriszki Siutai ir Overkotai, czysto 

vilnonio materijolo, nauju ir dailiu 
margumu ir lygiu, Overkocziai ilgi, vi- 
dutinei ir naujos mados iš kersey, vicu- 

\ no ar chevioto, verti po $15.00, $4 IV aa 
\ aut, szvencziu tik po............ .. IvaVU

su tikru kailiuku, visokiu ilgumu, visados verti C R nn 
$8.00, musu preke ant szvencziu tik .. ....................ŲlLvV

Moteriszkos dreses, szystu Venecijos vilnų, placzvilnio 
seržo, ir kitokiu naujausios mados sumetimu, vi- Q0 
šokiu spalvų, vertos nuo $7.50 iki $8.50, po $5 ir ŲO.uO

, Vyriszki dailiausi Siutai ir Overko
tai ranku darbo, geriausios vilnones 
materijos, kersey ir vicuno, juodu ir 
žilu spalvų, geriausio pamu- R a a 
szalo, verti $20.00, tik už....... ipiv.vu

KALĖDŲ LAIKRODĖLIAI IR ALBUMAI.
Didelis pasirinkimas, moteriszki dailus chateliniai 

laikrodėliai, visokiu parvu: melsvi, žali ir raudo- C4 AO 
ni, gerai czesa laiko, atlosima baksiukas, preke. ,Q“«00

Vaiku ilgi overkotai, didumo nuo 
9 iki 16 metu, geriausiai pasiūti, ne- 
kurie su juostoms, visokiu epai-04 Q0 
vu, verti $8.00, už...................... ipT.uO

Vyriszki gvarantuoti laikrodėliai, auksu pleityti, ei- 
gin viduriais, gerai laiko czesa, iszpiaustytais 
luksztais, verti $15.00, musu preke dabar po.. .'Plv.uO

F.PBradchulis
Attomey tnd Connselor it La i.

Chimber of Commerce BldA- Room 709,
8. E. Oorner LaSalle A Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienlntelta lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda prowas kaip ci*iliszkas teip tr 
kriminaliszkas irisuose suduoto.
Res. 1OS W ISth Cor. Union 8L

Telephone Ganai 484.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad ssz atidariau nauja lietuviszka 

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

Petrą* Sulaki*, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

Daugiau kaip 
30 mėtis i&zmcginta 

Dr. R1CHTERO

“ANKER” (Inkarinis)

PAIN EXPELLER.

State Metai Dispensary
PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Chroniszku, Gėdingu 
Vyriszku Ligų.

šyk. Tavo gromatos bus užlaikytos nerviško, urinariško ar lytiško sflpnu- 
pn*l*ptyje ir apart mus daktarų nie- mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam 
kas kitas nežinoe kad rašei ir kj rašei, atsitikime esi lygus pareikalavime? 
Rašyk be baimės, apsakyk visa teisy- Ar esi abejonėje, negali atlikti pridek 
bę apie savą apie savo būdą o mes ryačių su linksmumu? Ar gyvumo 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik galybė ir veikmė nupuolė žemiau laip- 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet snio? Ar erzinimai klapatina, nega- 
dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligos pilnai išgydytos tuojaus ii mįslių

PARDAVIMAS KEIPU IR KLOAKŲ.
Merginu jaketai. szysto vilnonio 

kersey, su atlošo pamuszalu, dailei pa
siūti naujausios mados^ lygios aršu 
mankietais rankoves, verti $8, WR a a 
ant szvencziu tik už..........;. .. .<Pv«Vv

Monte Karlo jaketai, importuotos 
kersey materijos, puikiai sumestais pe- 
cziais, palaidu pryszakiu, perlineis 
knypkeis, aksomo kalnierium, (PO A0 
verti $14.00, tik..........................iPO.uO

Moteriszki keipai, geriausio szilkinio 
pliuszo, su geru pamuszalu, apvadžioti

Albumai, kauliniais celiulioido viražais, pazala-tPO A0 
tintais krasztais, storos popieros laksžtai, tik už. .V^IsvO

MUSU RAKANDU PARDAVIMAS.
Daili supama kede su augsztais pecziai, skuros sėdynė, 

aržuolu užbaigta, dailiai iszkarbuota, verta $4.00, $0 A0 
sziame Įiardavime už ........................................................ uO

Daili launcze, apmuszta 3 spalvų velouru, roc- C7 AO 
occo reniais, plieniniai spriugsai, verta $15, už.... ■•”0

Staliukas in vieszruimi, aržuolo ar mohogano 14 04 
iszmargintoms kojoms, preke tik............................ l.d“

Kainodos padirbtos isz kietmedžio, dai-tj 4 AAirbran- 
lei iszkarbuotos, viražus su zerkolu, nuo vll»vV giau.

Kalėdų Dovanos Dykai Visiems, i 

?$5000 vertes visokiu naudinga daiktu bus iszdalyta dykai visiems kostumeriams, perkantiems pas mus priesz Kalėdas. ® 
į MUSU KRAUTUVE BUS ADARA KOŽNA VAKARA IKI PAT KALĖDŲ. g

Dovanos su pirkiniu vieno dolerio.
1 Raitytas abrusas didumo 18x34, linais ataustas, su 
nenuszuntancziais krasztais.

Puodukas ir torielkute dėl kavos ar arbatos, dailei 
•pamarginta, verta 19 centu.

Pora dailiu pazalatintu figuru visokiu gatunku. 
vertu po 20 centu.
Baltas uzbonas. geriausio amerikon. darbo, vertes 15c.

, Vaiku setas, susidedantis isz peiliuko, szakutes ir
i szauksztuko, Malaccos sidabro, dailioj dėžutėj, verta 18c

Iszsirink kas geriau* patinka.

Dovanos su pirkiniu už $2.50 vertes.
, Lininis abrusas, didumo 1^x45, baltas arba su mar
gintais krasztais ir su kutais.

Skepeczinkes dėl moterų isz dailaus lininio batisto, 
sudėtos in dailia dežutia. z

Balta linine prijuoste, dideles mieros, atsiuleta ir 
dailiai iszsiuvinėta. vertes 40 centu.

Kainodos uždangalas,ibaltas arba margintais krasz
tais, didumo 18x72 colius, dailus ir vertas 48 centus. 

Japoniszkas arbatinis puodelis, mėlynai pamargin
tas, extra sutaisytas.

10 coliu pufpulinis salotinis bliudelis, francuziszkai 
pamargintas, vertas 40 centu.

Purpulinis arbatinis puodukas ir torielkute su pa- 
raszu; “Linksmu Kalėdų 1902” auksinėms litaroms.

Lediniu vilnų nerta skepeta didumo 27x27 coliu, 
juoda arba balta su kutais, verta 50 centu.

Paauksuota ir dailei kvietkuota arbatine torielkaite, 
ir puodukas, vertes 50 centu. 
Pastatoma liampa. su raudonu stiklu, labai puiki.

Kvortine bonka geriausio Califomijos rugsztaus 
arba saldaus vyno, verto 50 centu.

Iszsirink kas gerinus patinka.

Dovanos su pirkiniu už $5.00 vertes.
2 yardai raudonai ir baltai margos linines staltie

ses. 58 col. ploczio. labai graži, verta 40 centu yardas.

Dailus baltas užtiesalas ant stalo, dailiai iszsiuvine- 
tas kampuos ir viduryje, vertas 75 centu.

2 czysti lininiai abrusai, didumo 18x45, czystai balti 
arba su margais krasztais, su kutais.

Uzbonas dailaus purpuro su aukso kvietkoms, 8-ju 
kvortų didumo, vertas 75 centu.

Visokiu dailiu paveikslu (abrozu) reniuose dėl pa
kabinimo ant sienos, labai dailus.

6 stiklu setas dėl gerymo, gražioje dežuteje, j»arau
kus kiekvienoj stuboj, vertas 75 centu.

2 kvortų didumo stiklinis margintas uzbonas, dai
laus gatunko, vertas 75 centu.

iNZMirink ka* geriau* patinka.

Dovanos su pirkiniu deszimts dol. vertes.
Karvojine tdrielka, geriausio angliszko purpuro, 

paauksinta ir padailinta, verta $2.00.
Didele linu balta staltiese su kutais, balta arba su 

margais krasztais, verta $1.50.
1 tuzinas skariukiu 18 coliu didumo, dailios kvar-1 

mos, gero gatunko, vertės po 15c kožna.
Supamas krėslas dailaus aržuolo, aukszti pecziai,1 

dailiai ir drucziai padirbta, verta $1.50.
Dailus kauras ant stalo su sunkiais kutais, laivai 

dailus, vertas $1.50.
Nepamilyk lAzstrinktl gere*nia.

Dovanos su pirkiniu 15 doleriu vertes. 1
Didžiausios mieros balta apklode dėl uždengimo lo

vos, su daileis kutais, dailiai padirbta, verta $2.50.
Supama kede su augsztais peęziais, drūto aržuolo, ( 

skuros sėdynė, dailei iszpiaustyta visados verta $2.00. ,

KLEIN BR
J95-805 S° Halsted St. 

Cor Canalport -Avė

Reumatizmo,
. Neuralgijos, Sausgėlos, 

I Strėnų Skaudėjimo Ir tL
tr visokia Rh«amstls*ka 

Skaudi J imu.

tptiekorias srb* j

F. AL Richter & Co. 
215 Pearl Street, 

New York.
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AR SLENKA

AR NORI KAD
KOSGALVOS

Kurie nori iszsigydyti ir prsszzlinti Il
giui. tegul kreipiasi prie Europeiszke 
Prof. ir Dr. BRUNDŽOS, o su kurio ro
dą tukstancziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal jo metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tu

Klausenti rodos per grumstas adre
suokite teip:

,J. M. Brundza Co.
New York A Brooklyn. U. S. A.

Kalėda Pavincziavones.

Puikiausiu grotnaiotna popieru naujos 
spaudos, tuzinas 25c.

Pavincziavoniu kortos labai gražios, 6 
gatunku. už 6 kortas 50c.

Rankspaudis su tavo vardu ir pravar
de 25c

Kalendorius lP03m. su paveikslu D.L. 
K. Vytauto, ir D.K. Gedmino, po 15c.

V.J. BETKON,
P. O. Box 31M). Brockton, Maaa.

Tiktai . 25 centai

Už tuziną gražiausiu ant svieto groma- 
toms popieru, su gražioms kvietkoms, 
pavinczevonems irkopertais. Tuzinas 
25c., 5 tuzinai ūžti.00.
■ Popieros su auksiniais krasztais ir ati
daromoms kvietkoms, tinkamos mylin
tiems po 10c. ir 20c.

Gražus auksuoti atidaromi abrozeliai 
pavydale altoreliu.su szventuju*paveiks- 
lais, 1 už 25c., 5 už 21.00.

Adresuokite teip:
A. Zvlngila* A. Co.

Box 234, Lawrence, Mase.

PLAUKAI
1 gyduole*, 
laikys siti

>lgu (lenką, ra- 
»zvk pa, mus, 
tn<*» gvarantuo- 
jame jog muiu 
naujai iuraatot 

yduolea. panaikint plebkanaa (bluzganai), au- 
..ikya įlinkima, tutylrtln, ju azakni. Ir vieton 
^•zpuoluilu ataugina naujua. dalhua. tanklua, 
jninkaztua ir gluodnlua plaukua. Apeaugoa nuo 
praplikimo Ir praAlilmo. Atafuak 11.00 o ganai 
|nnka matu garalngoa gyduoles ant tazmėginimo. 
ANIMATOR. S3U6 Aubūrn Ar, Chlcago, UL

Prakalba į jaunus vyrus.
Jeigu kągalima apgailestauti tai tą. 

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

Mes matome dygstančius bjaurumus
netikusių papročių, nereikalaujame Pra"?k**a- 
todėl nė šnekėti apie symptomaa ir jų 
priežastis. Jus jau žinot. Mes esame 
jau gale kelio. ■ Kaip toli tu esi ant to Specijaiiškas prakalbėjimasį 
kelio, žinai, bet kada dasiekai galą, 
tas priguli nuo paties.

Tu esi dar pavasaryje gyvasties.

lingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančiu pūslę? Ar turi tanki} norą 
ilapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun
kumu? Jeigu teip, tai ateik perine- 
kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme 
specijališkai vyriškų ligų ir jeigu pa
gelba ir išgydymas yra galimu, mes

pus-amžinius vyrus. 
Ar pats esi apkrautas nereikalin- 

tod« ne'gaH* būti aukaJ~nykstančioė •lenkinimais? Ar užgavo tavą 
vilties, nykstančios laimės, ir žiūrite kvailumai, persižagimai, išdykumai _ . _
ant tamsios ateities, neturinčios vy- 8r apšmeižimai? Ar jauti nuolatai sugražinsime Uu sveikatą, 
riškos garbės, neturinčios paguodonės didin8ntie8i negalėjimą kuris yra 
nė meilės nuo moterų. <eigu pakišu- j klapatyjanfis. neparankus, kankinan- 
sysi persergėjimo ir geros rodos irJ ti8? Ar Pusle Prie mažiausio susijudi- 
tuojaus j ieškosi atsakančio gydymo, nimo duoda norą nusišlapioimo, bet 
tai dar tūkstančiai gausių palaimini- ’«‘“»kumu! Ar turi limpančius ir 
mų gali tau gryžti, ir saulės šviesa vėl balzganus paveiksle siūlų nubėgimus?

v . A ■> aoi zlanrr rwn4 si4ni Irt i n «■ nt oė na.giedrei tau šviesti, nors dabar esi po 
tamsiu debesiu slėgiamas.

Atminkit jog svietas mažai apstoja 
apie mažgales ir nusilpnėjusias y pa
tas. Laimė ir moterių paguodonė yra 
tik dėl tvirtų, pilnai galinčių' ir mag
netiškų vyrų, per kurių nervas ma
žiausias dasilytėjimas perbėga su e- 
nergija ir gyvu jausmu. J ieškok vis
ko ką tik gamta ir amatas padarė ga- , . . ...T. • .. ? mėgina praktiką daryti.Ii m u ir naudokis iš kiekvienos links- *
mumo progos.

Jei reikalauji pagelbos, mes esame .
ant to idant gelbėti. Didelis ir ilgas SpeCljaliŠkaS prakalbėjimaS veikmių, nusilpninančių nubėgimų. 
tyrinėjimas išmokino mus pažinti. i mnvnaniiik vvrii® genito-urinariškų erzinimu, negero
žmonių ligas ir jas gydyti. Mes 1 apysenius vyrus. išlavinimo ar pustyjimo reikalingų
norėtume su Tamista arabiškai pasi- Ar jūsų nervų sistema yra atsakan- organų, turinčių silpnas lytiškas kūno 
šnekėti, bet jeigu negali ateiti, tai ra- čiam stiprume? Arėsi Kuosas nuo dalis, netinkančias apsivedimui.

Ar esi daug maž užpiktinanth ar ne
tinkantis atsitikimuose?. Ar visados 
turi drąsą ir protą su savim? Ar juos 
visados gali pa&auktie ant pareikala
vimo? Ar esi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy-

Mes gydome visas specijališ- @ 
kas vyrų ligas. 8

Mes gydome jas atsakančiai ir dėl- SS 
to mums sekasi išgydyti. Musųprak- įįS i 
tika ir observacija yra didelė ir pa- 
mokinanti. Mes turime platų iŠtyri- 
nė j imą ir originališkus išradimus, ku- Tb 
rie suteikė mums praktišką viršų ant ve

rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu Pr>'atiškų ir ypstiškų vyriškų ligų. 
Ine, Ui pasirodavyk su mumis; mes Mes trokštame sueit ar susirašyti 

esame specijalistai vyriškų ligų, mes su ''y**8 visokio amžiaus, visokio už- 
I išgvdome tokias ligas, kokias kiti tik kurie yra silpni,.nerviški,

nupuolę dvasiškai ir fiziškai, nustoję 
kantrybės; kurie kenčia užsisenėju- 
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš
dykumo, persižagimo negamtiškų

PirniA DvVfli Draugiszkas pasisznekejimas ar susiraszymas nieko 
III 111 (L Rvud l/JAUl. nckasztuos, 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 Medical Dispensary,
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BŪREN ui
Itiejitnas per 66 E. Vari Bureti Street.

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

Lietuviszka Aptieka
J. LBSZCZ1N8KI0.

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

jog užlaikau agentūra uifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siunctiu pi
nigus įvisas dalis svieto.

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

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

Atsitraukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duodu rodą ir siun- 
cziu gydyklas. Norint gauti atsakymu 
reikiu ideti marke už du centu.

Tbuknonab Yards 709.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Kapas, Arnotas, Dalmati- 
Albas. Stulas irwistubaž

nytinius pavedus. Vtsoki darba at
lieka artistiszkai in laika. 

t Norėdamos guodotinos Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Juta 

darbu butu priderančiai atliktu ir tuom suszelpti sawo tautetę, paveskite ji tikrai 
lietuvaiti ai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division 8L, Chirago, 111.

nytinems I
Karūnas, 
Keliawas, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėl Marszalku

D-ras A. L. Graiczunas,
107 W. 13-thSt.,

Gydo visokus Ii gus be skirtumo: vyru, 
moterų ir vuiku. Reikule kreipkitės unt 
uugszcziuus padėto adreso, , .

i “^ioti dieną ir nuktl
I n irt In I 11mX^su_

uždirba :-

Deimanto Elektrikos Kryžius
Ji* teipgi vadinamu* Wol- —-------------------- -----------------

to Kryžiumi. Itrasta* Austrijo
je prie* keletą m*‘tų ir tuojau* 
Ūpo vartojama* ITutuoee. 
l'rancutijoje. Skandinavijoje 
Ir kitose Europos vieipatyste- 
•e kaipo vaidai nuo reumatiz
mo ir kitokių ligų.

Deimanto elektriška* kry
tim gydo: reumatizmu, neu

Prieš užsikabinimą ir po užsi
kabinimui sykį ant dieno* reiktą 
kryžių įmerkti j va«aroėiltį setu 
ant poro* minutų. Vaikų kryžius 
reikia merkti į silpnesnį acta.

Prekė šio kryžiau* S1.00. Siun
timo kaštu* Suvieaytose Valstijoj 
ir Kanadoje mes patys apmokame. 
Gvarantuojame kad lis kryžius yra 
geresniu vaistu už eiektrišk* dir
žą. kur* nuo l»-20 tykių yru bran
gesni*. Geresnio vaisto už Ii kir
šių nėr*, todėl ji* privalo rasti* 
kiekvienuose namuose, pas kiek
viena žmogų, sveika ar ligotą.

Pri*lų*k Bl.oo per aipress *1 
pašto Money orderi, arba regi* 
t motoje gromatoje, o mes prisiąsi 
me Deimanto Elektriška Kryžių 
DYKAI, e kryžius gausi už

Jonas: kur begi Kaitriau, palauk! 
Baltrus: nėra laiko, begu in pacztą 
pasiųsti pinįgus dėl Damijonaitis Co. 
kad prisiųstų laikrodėlį ir armoniką 
Jonas: palauk tai ir asz eisiu drauge, 
sykiu tegul prisius ir man Žiedą. 
Tai kaip mergužėlės pamatys, tai ir 
aszju nė atsiginti nebegalesiu.
Pas mus galime gauti 

pasiskyrime visokiu Auksiniu ir Sidabriniu daiktų: isz- 
siuncziame į vHtis Amerikos miestus ir miestelius: armo- 
nikus, skripkas, kanklias. drukuojnmas maszinukias ir tt. 
ty Kiekvienam prisiusime dykai mus nauja kataliogą su 
134 puslapiais, kas prisius savo adresą ir 5 centinia markę dėl

DAMIJONAITIS & CO., 3111 S. Halsted St., CHICAGO, ILL
|V~KlekTienaa pirkėjai gaua gražia dovana.__________ -

Kas isz aperikieeziu nori gauti

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

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

D-ras A. M. Bacevicze,
Persikels isz Chicagoe 
in Scranton, Pa. po n r,

421 Peno, ne., Scranton, Pl

Naujas Apgarsinimas
TAUTIECZEI LIETUVEI PAS SAVA.

Asz padidinau savo krautuve, kurioje 
galite gaut visko, kaipo tai: dziegoreliu 
kokiu tik ant svieto randasi.Lenciugeliu 
auksiniu ir paauksuotu ir sidabriniu, 
auksiniu žiedu. szpilku, kompasu, 
kolcziku, visokiu instrumentu, armoni
kų ir cilinderei dėl grasinamu maszinu- 
kiu. Maszinukes dėl raszitno grotnatu. 
Monu kniga ir visokis prietaisas darimui 
sztuku. Istoriszkos knigos kokios tik 
randasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu 
maldaknigiu: dideliu ir mažu ir visokiu 
abrozeliu. Puikiu popieru gromatoms 
su pavincziavonems ir kvietkoms. Rei
kalaujanti kokiu nors daigtu prisiuskite 
už 5c. marke ir gausite katalioga, ku
riame rasite apraszima visu daigtu ir j u 
prekes. Pas mane ta vorai geresni kaip 
visur, Adresuokite teip:

JOS. MATUTIS, 
112Grand8t., Brooklyn, N. Y.

bus tavo namuose
J.Iru nusipirksi vien* II musu Hoas Mvmc 
•ox. Yru tai urvui** ir nui*u*i** bvzika- 
lišk** r*HTi’M«*TA*. duodantis daugiau links
mybė*, nung ŠIMTO DOL VKBTl VABOONAI. 
Kivkvlana* guli ant jo mjytl. mokslo nerei
kia. ir maža* valka* mokė* ant lograjyti. Pir
kę* jį nusidyvy*! išgirdės jo baisa. Jisgrajyja 
su virš 100 visokiu nteliodiju. ka panastysllš 
drauge gauto dainų surašo. Jis gali būti var 
tojanias bažnyčioje, iškalose, giesmininku, 
draugystėse ir visur prie dainų ir šoklų. Nuo 
vieno baliaus galima surinkti visus jo kaš
tus parsamdiius jį vieton baliaus muziko*. Jis 
grajlja visus .eitus Himnus, maršus, valeliu, 
polkas, kadrilius, operų mellodijas ir vėliau
sias dainas. Gali grajytl n uola tai la pačia me 
llodlja artu kas kart nauja. Gražioje skrynutė
je kaštuoja tik Gn.OO. Prislusk IZ-oO. o rėš- 
ta užmokėsi kada jį atveš. Agentei ant ju da 
rodldelius pinigus. Prislusk te. o gausi kate- 
lioga. Adresuok:

IFG. CO., 29 Beekmu St., P. 0. Box 1179, Mei York. Dept. 9.

ridgij*. kryžiaus skaudėjimą. 1
I vidurių silpnu- ‘

tną. nerviškumą, m-niigą. hvs I
terilą. paralyžių, epilepsiją.

< liii'iiira, III »|»>pl<'ksiją. dusuli, trukumą 
K • proto, nuomirinį. užkrėtimą

kraujo, nežlebčioįimą. stok ą

I
 apetito ir vidurių skaudėjimu,. I

I^ngvuma-pajauėia po ke- 1
lių adynų. kartais po kelių die- '

privalo 
nešioti dieną ir naktį ant šilki 

| mo šniūrelio nžaikabinet ant 
kaklo teip. kad krvžins karėtų

| sulyg duobutės po krutinę at- !
į grjata* mėlynaje pute kūną. ,
I irta A?8, L,,p<* *■ >*«- Guodotin* Pene!- čta prisiunštome JumU BS.00 ant pen-

gautiejie kryžiai gydo stebuklingai. Meldžiame šiuo* prizlųtl kuo- 
greičiausiai. SESRY8 BENEDIKTlKKOS. B8M bouphlne *t., Nevr Orlean*. La.

THE DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
306 HILVAUKEE AVĖ., D^’t 27; CHICAGO, ILL

name nuo ypatų ihigvdiit 
pagelba šio kryžiau*. Žemii 
talpiname viena ii tokių p 
vonių:

SERGANTIEMS
CvarantuoĮam* pilna iazgydyma.

Paaekmlnglaudal gydau visokia* paslėpta* 
ir pavitazlne* liga*, kaip antai liga* azlraies, 
plauczlu. Inkitu, pilvo, galvot skaudėjimu*, 
silpna atminti, dvasiszka nusilpimą, lytiszka* 
silpnybe*, szieivum*. sutinimą, veži, blykszlu 
pas moteris, kraujavim* tr tt., nervu Ilgši*, po-

Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.....................52fc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. ..52įc 
Vinz 1000 rubliu, rublis po.............52žc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kautu.

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

Gydo visokias ligas be skyriaus ir viską atlai
ko tvirtoje paslaptyje. Ugtal lietuviai, kurie 
tiktai reikalauto daktariukas pagelbos. tegul 
kreipiasi pas savo tautos daktaru, su kunuom 
savo prigimtoje kalboje gali sussneketi ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintieji* gauti .pagelba per gro- 
matas. tas kitu miestu, tegul pilnai aprauso savo 
ilgu, o tada gaus pagelba. *

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 B. Halsted St.

Suima peikiąs VotografljM; ut tastaą tikim
S2.00

ase uosrim tr umkta tsžkals ‘^sips

PONE ONA MILLER,
(Po vyrui Jankauskiene)

Pirmi Lietuviszka Ataerti
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 pagelba po rankai.

MRS. ONA MILLER,
184 W. IS tbSt., Chic»ffo, 1U.

arti Apveisdos Dievo bažnyczios.

JEIGU 
DABAR 

I8ERODAI 
TEIP

TAI PAS. 
KVI ISZ- 
RODY8I 
TEIP

MAGISZKA MASZINA

A. GREtCZIUt BROS,

Vincas Martinaitis,
636 Drlgffit Avė., Brooklyn, N.Y.

Užlaiko krautuve vyno, dacrtinea, a- 
laui ir kvepencziu Uolios cigaru, taipgi 
pooltable. Linksma vieta, mnzika gra- 
jyja dienalr naktį. Visus kvieczia at
silankyti ir to viso pamatyti.

sokius sutinimu* etc. Nervlsskas Ilgas gydau 
su pagelba geriausiu elektriszku prietaisu.

T.ytinsira daliu liąraa
iszgydau per KcKta kraujo ui-

nuodyjlmu*. odo* ligas, aemens bėgimą, žaiz
da* gerklėj ir burnoj. no*yj, akyse ir ausyse, 
netekimą vyriškumo, lyczlu nusilpnėjimą trtt. 
Klau koopatekmlngiausiai ir gvnrnn- 

ojti Flinn ina<y«yfna Chr*. 
nlankoa lijoa yra mana aaacia- 
ilsnktimtš. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo- 

ugnu* iszegzaminavimas ligonio ir jo l*zgy-

Dykai pri- 
siusime 
kožnam ant 
pareikala- 
vimo musu 

■BĮ NAUJA 
lietuviszka 

■ katalioga, 
Kuriame

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

Adresuokite teip:
Kelpšų! J Co. l 74 Centre StM Cbiciįįo,

Buce. tx> Kelpnch, Norrlko & Co.

DR. LANDĖS
BzpitoUnl* ipecialUta*.

Valanda*: anot

MARJA DOMIATT
Kauno gub. Baauliu pairieto.

& Abr.zus rauni •< Suramrt, 
l'itruoum N monvy order 
CHICAGO, ILL.

i užtik* jlnso. m w. 18th Street.
Nuo 8toa iki IStoa ryto.

Teterunaa: Ganai 78.
Telefonu galima ias kiekwienoa 

aptiekoa.

altoreliu.su

	1902-12-11-Lietuva-00197
	1902-12-11-Lietuva-00198
	1902-12-11-Lietuva-00199
	1902-12-11-Lietuva-00200

