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Metas X

Politiszkos žinios.
. —o— 

Amerika.
Santaikos sūdąs, iszrinktas 

prezidento Roosevelto, šutai- 
kymui anglekasių su kasty< 
nių savininkais dar vis ne to
li nužengė. Nesutikimus 
perkratinėja tokiu jau budu 
kaip nusidėjimus kriminalisz- 
kuose suduos©, kuom tik be- 
reikalo užvelka ant toliau 
badavimą nusprendimo. 
Santaikos sūdai nėra renka
mi isztirimui keno nors kal
tės, bėt sutaikymui 
nesutinkanczių pusių; 
toki sūdai turi apsvarstyti 
medegą,suteiktu abiejų pusių 
ir ant to pasirėmę, spręsti; 
advokatai tokiuose guduose 
ne turi ką veikti. Amerikoj 
vienog viskas yra kitaip ne
gu kituose civilizuotuose 
krasztuose. todėl ir isz santai
kos sudų daro ežia parodiją, 
paverezia juos į kriminalisz- 
kuS ^dus.

Prezidentas Roosevelt jau 
iszgijo, pasitaisė po paskuti
niam apsikulimai Pittsfielde. 
Vos iszgijo operuota koja, 
prezidentas negimstanamieje. 
Kadangi rinkimai pasibaigė, 
agitacijų ne reikia, tai prezi
dentas iszkęliavo^tuojaus ant 
medžioklės. Matyt jairi nu- 
szovimas meszkos didesni 
džiaugsmą padaro negu laimė 
jo valdžiai pavestos tautos. 
O vienog Amrnkos konstitu- 
cija daug daugiau preziden
tui suteikia galybės ne tik Ant tos 
negu Szveicarijos arba Pran
cūzijos prezidentams, bet net 
daugiau negu jbs turi tūlų 
konstitucijonaliszkų vieszpa- 
tysezių valdonai:nė Anglijos, 
nė Belgijos, nė Italijos kara
liai ne turi tiek valid^ką 
Amerikos prezidentas. * Dau
giau valios turi ir Amerikos 
ministeriai negu ministeriai 
Europos konstitucijonaliszkų 
vieszpatysczių. Europos 
ministeriai tfiri asabiszkai 
iszduoti rokundas isz savo 
darbų priesz tautos reprezen
tantus ir jeigu tie isz- 
reiszkia neužsitikėjimą, mi- 
nisteriai turi pasitrauk
ti nuo vietos. Ameri
koj 'ministeriai, turbut, vi
sai ne pasirodo reprezentan
tų hute. jie kavojasi už pre
zidento nugaros, kuris teip 
ilgai savo pasirinktus minis- 
terius gali pasilaikyti, kol 
pats urėdą palaiko. Isz ti
kro Amerikoj krasztą valdo 
ne tautos reprezentantai, bet 
partijų įstatytojai; preziden
tai yra ne tautos reprezentan
tais, bet vien turėjusios laimę 
gauti daugiau balsų partijos.

Rinkimai pasibaigė. Į kon
gresą darbininkams rods ne 
pasisekė iszrinkti nė vieno 
savo reikalų apginėjo, bet į 

$ sztetų legislaturas iszrinko 
jau net kelis socialistų pa
siuntinius. Skaitlius sočia- 
listt} balsų sziuom kartu bu
vo jau trissyk didesnis negu 
laike pirmiau buvusių rinki
mų. Tas-rodo, kad socialis
tai auga, Amerikoj darbinin
kai įgauna vis didesnį supra
timą, nors jie dar vis ne gal 
lygintiesi su darbininkais 

i Prancūzijos arba Vokietijos.
Per savo pasiuntinį Ameri

kos randas stengiasi iszderėti 
visokius paliuosavimus savo 
tavorams gabenamiems į re- 
publiką San Domingo. To 
kraszto randui Amerikos pa
siuntinys net priminė apie 
dideles simpatijas Suvieny
tų Valstrjų republikai San 
Domingo. Tas simpatijas, 
turbut, geriausiai iszreiszkia 
Amerikos laikraszcziai, ku- 

„ rie, prie kiekvienos progos, 
szaukia, kad Amerika užim-

tu visą salą San Domingo ir 
paverstų ją į savo valdybą, 
kaip Filipinų salas, kur ant 
isznaudojimo kraszto galima 
būt siųsti menkiausios dorisz- 
kos vertės amerikoniszkmr ad
ministratorius, kurie gal ežia 
iszrastų dar geresnį kankini
mo ne angliszkos kilmės gy
ventojų būdą negu ant Fili
pinų salų, kur cziabuviams 
pylė į gerklę vandenį su 
druska, kad iszgauti visokias 
paslaptis, o kartais net kad 
kankinami parodytų vietą, 
kur filipiniecziai turi užkas
tus pinigus. Tokius ne gra
žius savo administratorių 
darbus Amerikos senatoriai 
ir jenerolaistengiasi visokiais 
keistais budais iszteisinti, 
nors jų nieks ne klausia. An
tai vienoje isz savo kalbi} 
VVashingtone garsus, jenero- 
las Young užgriebė apkalti
nimus, metamus ant ameriko- 
niszkų kareivių,už negražius 
pasielgimus ant Filipinų sa
lų. Jenerolas Young sako, 
buk tokiose sanlygose euro- 
peiszki kareiviai butų elgęsi 
dar biauriau už amerikonisz- 
kus. Kas būt, jeigu atsiras
tų tokiose sanlygose civili
zuotos Europos kareiviai, ne
žinia; vien tašyk jų pasielgi
mą galima būt peikti, jeigu 
jie ką ne gero padarytų; ka
dangi negražiais pasielgimais 
atsižymėjo ant Filipinų salų 
amerikoniszki kareiviai, to
dėl juos dabar, už jų darbus, 
peikia visuomenės balsas, 

visuomenės teisini
mai jenerolo Youngo nė jo-

kurių buk neįstengia įveikti 
savo vien pajiegoms chinisz- 
kas Mandžurijos gubernato
rius. Buk vien maskoliszki 
kareiviai ir tai su dideliu 
vargu, gali tuos plėszikus į 
veikti. Dabar vėl raszo, jog 
japoniecziai pasinaudojo isz 
pasitraukimo maskolių isz pie 
tinių Mandžurijos apskriezių 
ir ten dabar elgiasi kaip na- 
mieje, kaip jiems patinka. 
Tie visi, laikraszczių į svietą 
leidžiami paskalai,turbut, ty- 
czia iszmislyti ant iszteisini- 
mo pasilikimo maskolių Man- 
džurijoj; o isztikro joje nėra 
nė teip galingų plėszikų, ku
rių ne galėti} suvaldyti chi- 
niszkas gubernatorius, ne į- 
si viešpatavo be karės teip 
nė japoniecziai pieti
niuose aįiskricziuose. Jei- 

,gu maskoliszkam randui 
prireikia, jis pats, per sau 
taniaujanezius laikraszczius, 
tyczia leidžia į svietą mela
gingas žinias ir paskui pats, 
neva nieko nežinodamas, re
miasi ant laikiaszczių mela- 
gysezių, kurias pats leidžia 
į svietą. Tie tarnaujanti 
maskoliszkam randuilaikrasz
cziai dabartinėms savo me
lagystėms geriausiai parodo, 
kad Maskolija ne nori kraus- 
tytiesi isz Mandžurijos ir ant 
pasilikimo jieszko vien prie
kabių.

Pasimirė svarbiausias ir 
iszmintingiausias szių laikų 
chinietis, ciecoriaus vietinin
kas Nankiugo provincijoj, 
Lu Kun Yu. Laidotuvėse jo 
dalyvavo pusė milijono žmo
nių; apart to, stovinti porte 
Sbanghai svetimų krasztų 
kariszki laivai, laike lydėjimo 
kūno szaudė isz kanuolių,ant 
parodymo saujausmo.

Vidurinėse Chinų provin
cijose, ypacz gi provincijoj 
Sze-Chuan, kur buvo pasislė
pusi ciecorienė, kada svetimų 
krasztų kariumenės buvo už
ėmusios Pekiną, dabar atsira
do pasikėlėliai ir jie czia pra
deda, kaip ir kiti, nuo naiki
nimo misijų ir deginimo kai
mų, kuriuose gyvena kriksz- 
czionys. Czia pasikėlėliai isz- 
skerdė jau daug priėmusių 
krikszczionybę chinieczių.

Londono laikraszcziai kar
tas nuo karto raszo, buk 
maskoliai stengiasi gauti Ti
betą,bet ir visas kitas chinisz- 
kas valdybas ir užtai žada ap
ginti tikrus Chinus nuosveti- 
mų nedraugų. J Dabar buk 
dera nuo Chinų Mongoliją. 
Gal tuose paskaluose ir yra 
kiek teisybės. ,

Anglija.
Anglijoj lankosi dar vis 

Vokietijos ciecorius. Laik- 
raszczcziai ir gyventojai ne 
labai prilankiai priima Vo
kietijos valdoną. Vokiszki 
laikraszcziai iszreiškia geismą, 
kad Vokietija galėtų susirisz- 
ti įvienąryszį su Anglija, bet 
tas Anglijoj ne randa didelio 
pritarimo, kadangi ten, kur 
Anglijos svarbiausios valdy
bos gali atsirasti dideliame 
pavojuje, Vokietija Anglijai 
ne gali pagelbėti, o ten vėl 
kur Vokietijai reikalinga 
Anglijos pagelba, gelbėtoja 
ne turi nė jokio reikalo ant 
naudos Vokietijos kišti ran
ką į ugnį, kur visada galima 
nudegti.

Laike atsilankymo cieco
riaus Vilhelmo angliszki laik
raszcziai nė nesistengia už
slėpti savo piktumą ir neken- 
timą vokieczių, kartais už
gauna net sveczią. Didesnė 
dalis angliszkų laikraszczių 
kalbina randą susitaikyti su 
Maskolija ir Prancūzija, Mas- 
kolijai duoti liuosybę daryti 

kios įtekmės turėti ne gal, 
prieszingai, visuomenės bal
sas gali kreiptiesi priesz gi
nantį piktą jenerolą, kadangi 
geras ir doras žmogus pikto 
ne gina, bet jį peikia.

Vokietijos parlamente pe
reitą sanvaitę perkratinėjo 
klausymą pakėlimo muitų 
ant svetimų tavorų. Parla
mentas užgyrė daleisti randui, 
kiekviename atsitikime, atly
ginti tuom paežiu tam krasz- 
tui, kuris daro kokį nors y- 
patiszką apsunkinimą Vokie
tijos prekystai. Tas likosi 
užgirta specialiszkai priesz 
Ameriką, kadangi vien Ame
rika daro ypatiszkus apsun
kinimus prekystai kitų krasz- 
tų.

Užgimė nesutikimai terp 
Amerikos ir Italijos. Mat į 
Ameriką atkako su operos 
trupa italiszkas komponistas 
Mascagni. Czia visoki isz- 
naudotojai užsimanė jį isz- 
naudoti, o kad geru pagal jų 
norą Mascagni szokti ne no
rėjo, isznaudotojai iszpirko 
varantus ir jau kelis kartus 
suaresztavo Mascagnį. Tas 
atsiszaukė į Italijos randą, o 
tas prisakė savo ambasado
riui Wasliingtone užstoti už 
komponistą. Bet ir ambasa
dorius ne daug gali pagelbė
ti, kadangi Amerikoj krasz- 
ta valdo ne centraliszkas ran
das, palaikantis susineszimus 
su svetimoms vieszpatystėms, 
bet sudžios, kurie su , ypa- 
toms gali daryti, kas joms pa
tinka. Nė prezidentas nuo 
isznaudotojų negali iszgelbė- 
ti italiszką komponistą. Tas 
yra ne gerai, bet nė preziden
tas ne turi galės piktą prasza- 
linti.

Azija.
Maskoliszki, žinoma tar

naujanti randui, laikraszcziai 
dabar leidžia visokius pas- 
kalus apie Mandžuriją ir 
kvieczia randą palaikyti tą 
krasztą, ne atszaukti isz czia 
maskoliszkų kareivių. Pir
miausiai paleido paskalą apie 
atsiradimą didelių pulkų ge
rai suorganizuotų plėszikų,

ką nori Persijoj ir Turkijoj, 
o Prancūzijos mierių ne stab
dyti • sziaurinėj Afrikoj; ant 
tų pamatų Anglija galės pri
stoti prie susiriszusių terp sa
vęs Prancūzijos ir Maskolijos 
priesz Vokietiją, kuri esanti 
svarbiausia Anglijos prieazi- 
ninkė.

Kadangi ir Anglijos gy
ventojai Vokietijos ciecorių 
priima szaltai, reikia todėl 
manyti, kad laikraszcziai 
szitaine atsitikime iszreisžkia 
gyventojų norus. Jeigu teip, 
tai isz atsilankymo ciecoriaus 
Vilhelmo Vokietija didelė* 
naudos ne apturės, kadangi 
ypacz Anglijoj randas ne 
gali eiti prieszais tautos geis 
mus.

Seniau prancuziszki . laik
raszcziai garsino, buk laike 
atsilankyma Vokietijos cieco
riaus ir Portugalijos kara
liaus Anglijoj bus galutinai 
užbaigtos tarybos reikaluose 
nupirkimo ir pasidalinimo 
terp Vokietijos ir Anglijos 
ĮKirtugaliszkų valdybų Afri
koj. Portugalijos vienog 
pasiuntinys Paryžiuj užtikri
no Prancūzijos randą, kad 
paskalas apie pardavimą kam 
nors portugaliszkų valdybų 
yra iszmislu;gaPortulija nesi
rengia niekam savo valdybų 
parduoti, o per karę ir jų 
nieks ne iszdrys veržti, ka 
dangi tąsyk Portugalija ras
tų pakaktinai užtarėjų. Tai
gi, turbut, Vokietijos cieco
rius ne su mieriu pirkimo 
portugaliszkų valdybų atka
ko į Angliją, bet tikėjo per 
atsilankymą praszalinti neuž
sitikėjimą anglijonų Vokie
tijai: ir tas, turbut ne Įiasise- 
kė, kadangi angliszkuose 
laikraszcziuose matyt daugiau 
piktumo ant vokieczių negu 
ant kitos Europos tautos, 
neiszskiriant Maskolijos,kuri 
tankiausiai Angljos mierius 
stabdo.

Belgija.
Pereitos sobatos dieną 

Bruxellėj koksai italijonas, 
Rubino, szovė isz revolverio 
tris kartus į Belgijos kara
lių Leopoldą, bet szuviai ka
raliaus ne užgavo. Szovėjas 
likosi suaresztuotas. ’ Jo re
volvery j buvo dar du szuviai, 
bet tuszti, be kulkų. Iš
šauti vienog į karalių turėjo 
kulkas, kadangi vienas szuvis 
iszmuszė langus karietos pas
kui karalių važiuojanezios. 
Rubino likosi suaresztuotas. 
Jis, rodosi, ne pilno proto. 
Tvirtina, kad jis, szaudamas 
į Belgijos karalių,norėjo pa
rodyti angliškiems anarchis
tams, kuiieisz jo juokėsi, kad 
ir jis gali ką svarbesnio nu
veikti. Szovė jis,teisybė, 
tuom vienog nieko svarbes
nio ne nuveikė. Jis buvo 
jau sykį sūdo baustas ne už 
szovimą, bet už vagystą.

Pietine Amerika.
Kaip pasirodo, per pasida

vimą jenerolo Uribe - Uribe 
revoliucija republikojColum 
bijoj ne Įiasibaigė ir revoliu- 
cijonieriai, bent ant sausže- 
mio,gali dar ilgai laikytiesi, 
nors laimėti jiems dabar kur 
kas sunkiau negu priesz paė
mimą svarbiausio jų vadovo, 
jenerolo Uribe Uribe. Ant 
jūrių revoliucijonieriams var
giai bo galima bus ką nuveik
ti, kadangi randas gavo jau 
Amerikoj padirbtą ir gerai 
apginki uc tą laivą “Bogotą” ir 
jam pasisekė pasisamdyti a- 
merikoniszkus jurininkus. 
Pereitą sanvaitę tas naujas 
laivas paskandino porą mažų 
medinių, prastai apginkluotų 
revoliucijonierių laivų.

Republikoj Venezuelėj pre
zidentui Castro isz tikro,bent 
sziuom kartu, pasisekė paimti 
virszų ant revoliucijonierių, 
kadangi tuji revoliucijonierių 
vadovai bėga į užrubežius. 
Matyt terp revoliucijonierių 
ne buvo tvarkos, jie ne buvo 
ne pasirengę, kaip reikia, a- 
pie savo. tvirtumą platino 
melagystes.

Laikraszcziai pranesza.buk 
Morokko vieszĮiatystėj, sziau- 
rinėj Afrikoj, pats sultanas 
ištraukė priesz pasikėlėlius 
ir viename muszyje juos ge
rai sumuszė.Isz Lietuvos.

Isz Vilniaus.
30 d. spalių Vilniuje likosi 

pašventinta speciahszka tfioba, 
naujai pastatyta, patalpinimui 
Chemiszkai - techniškos moky
klos.

Tuitingesni mokintiniai II Vil
niaus gimnazijos, 8 kliasos, po 
vadovyste vie 10 mokmtojaus.isz- 
keliavo ant praktiszko susipaiini 
mo su svarbesniais Litvijos mies
tais.

Tymai Vilniuje siauezia ne pa
prastai smarkiai ir ypacz vaikų 
daug mirszta. Miestas rengia 
specialiszkę tuomtarpinį ligonbu- 
tį patalpinimui tymais sergan- 
czių.

28 d. spalių isz Vilniaus bepro- 
czių namų pabėgo atiduoti isz 
vietinio kalėjimo, ant isztirimo 
proto,du rusidėjėliai. Matyt jie 
buvo ne beprocziai, jeigu įstengė 
pabėgti teip, kad ilgai jų pabėgi
mo nieks negalėjo patėmytu

26 d. spalių, į gyvenimę namų 
savininko Hurwiczn įsikraustė 
vagiliai ir paszlavė visokių auksi
nių daigtų ui 2000 rubl.

Kadangi dabar prisilaiko nuo
monės, jog pelės ir žiurkės ne tik 
daug blėdies pridirba aruoduose, 
bet dar jos prisideda labiausiai 
prie platinimo visokių epidemisz- 
kų, jlimpanczių ligų, tai 
visur griebiasi visokių būdų nai
kinimo tų ne geistinų sutvėrimų. 
Naikinimo žiurkių griebiasi ir 
Vilniaus miesto valdžios. Czia 
bapdo jas naikinti, skiepydami 
žiurkinės šiltinės bakterijas, ku
rios užkreczia liga žiurkes ir daug 
jų-isznaikina, o kitiems sutvėri
mams ir žmonėms ne kenkia. Bak
terijas tas atsiuntė į Vilnių isz 
Peterburgo, o skiepijimu užsi
ima miesto veterinoriai.

Caras daleido iždo ministeriui 
paskirti po kelias stipendijas be
simokinantiems Vilniaus ir Mins
ko prekystos mokyklose. Kam 
tokias rando stipendijas paskirti, 
apie tai ministeris žada vėliau at- 
sakanezias instrukcijas pagarsin
ti-

Vilniaus daildariai jr turtinges
ni amatininkai dabar agituoja ir 
darbuojasi,norėdami czia sutverti 
pramoniszkos daildarystės drau
gystę. Mieris draugystės bus: 
rupintiesi visokiais budais apie 
pakėlimu pramoniszkos daildarjs- 
tės Lietuvoj, kuri czia ne augsz- 
cziausiai stovi. Draugystė steng
sis teiposgi gabiem* pradedan
tiems dsrbę daildariams suteikti 
galėjimu geriaus iszsilavinti; tai
gi šelps tokius materialiez- 
kai.

Vilniuje likosi suimtas koksai 
Maivitas už platinimu ne tikrų 
pinįgų. Nežinia, ar risti pas j; 
netikri pinįgai jo paties dirbti, ar 
gal jie kokių prigavėjų likosi jam 
įbrukti be jo žinios.

Maskoliszka vidaus ministerija 
atsiuntė Vilniaus gubernatoriui 
instrukcijas, kokių jis privalo 
laikytis*),duodama daleidimę iš
eiviams, nori n tiems krausty tiesi 
į rytinę Siberiję. Daleidimus to
kius iszduoti gali gubernatorius, 
bet tik tokiems išeiviams, kurie, 
apart kelionės kasztų, kuri, nuo 
suaugusio žmogaus siekia 25 
rubl., turi ne mažiau kaip po 300 
rubl. ant szeimynes; šeimynos 
turinezios daug mažų vaikų, se

nelių,netinkanezių prie darbo y- 
patų, ne gali gaut daleidimo; to
kioms szeimynoms gubernatoriai 
gali duot daleidimę persikelti 
į Si beriju jeigu persikeliant! 
turi daug pinįgų. Isžėmus tu- 
nnczių jau Siberijoj gimines, kiti 
pirm iszkeliavimo turi siųsti per
žiūrėtojus, kurie aprinktų persi- 
keliaoczioms szeimynoms vietas 
apsigyvenimo Siberijoj.

Isz Smorgonšs, Vilniaus 
Rub.

Per ilgę laikę czianykszcziai 
gyventojai meldė valdžių daleisti 
uždėti czia knįgų pardavinyczię; 
praszymę žmonių tk dabar val
džios iszklausė ir daleido parengti 
knįgų pardavinyczię.

Mieste ulyežios ne grystos. 
Nuo paskutinių lytų ant jų dum
blas teip įmirko, kad ne galima 
pervažiuoti. Atkakęs neseniai 
kazokų jenerolas, važiuodamas 
ant geležinkelio stacijos, ai t uįy- 
czios su vežimu nuklimpo teip, 
kad arkl ai niekaip neįstengė isz 
vežti. Atsėjo lipti isz vežimo 
ir jenerolas turėjo pėkszczias eiti 
ant stacijos.

Isz Kurszčs.
Kuršėj nuo seniai yra užsidė

jusi ypatiszka žemdarbių drau
gystė. K'ekvienas sąnarys, jų 
daugiatis'ai yra ukinikų,'įmokėjęs 
atsakantį mokestį, turi tiesę or
ganizacijos kasztais parsitraukti 
special;stę mokintoję mokiuti u- 
kininkus geresnio ukiavimo budo. 
Toks specialistas pirm laiko pra- 
nesza, kada ir pas kę atvažiuos. 
Ant to laiko, paklausyti pamoki
nimų, susirenka visi aplinkiniai 
ūkininkai Tokia organizacija ir 
Lietuvoj atgabentų ne mažę nau- 
dęjeigu tik būt kam musųjvalsz- 
czionis pamokinti. ,

Isz Liepoj aus, Kurszėj.
Vienuose namuose ant Ekspen 

ul.,Liepojuj, buvo parengtos ves
tuves. Kada vienog atėjo laikas 
važiuoti į bažnyczię imti szliubę, 
jaunikis atsisakė važiuoti, kol 
jaunamartės tėvas ne užmokės 
pažadėtų 4000 rubl. kaipo dova
nos, kad ima jo dukterį. Dažino- 
ję apie tai žmonės,privertė jauna
vedį sėsti į karietę ir važiuoti. 
Ant kelio dar jis bandė isztrukti, 
iszl po isz karietos, bet susirinku
sios ant ' ulyczios minios 
žmonių jį sulaikė, įsodino atgal 
prie nuotakos ir ant galo vesel- 
ninkai nuvažiavo į bažnyczię, kur 
jaunavedžiai likosi suvineziavoti. 
Kasžin koks jų bus gyvenimas, 
jeigu tėvai ir toliau ne duos pa
žadėtų jaunikiui 4000 rubl?

Isz Sszveksznos, Raseinių 
pav.

Jau užpernai žmonės užsimanė 
įkurti Szvėksznoje ukiszkę drau
gystę. Bet ant nelaimės, ant 
praszymo žmonių, paduotų mi- 
oisteriui, atėjo atsakymas, jog to
kia draugystė nėra Szvėksznoje 
reikalinga. Pasirodė, kad žyde
liai vyresnybę papirko, jie patys 
nesigina: ui, kę męs, sako, beda
rysiu), kad jus tokiais darbais už- 
atimsite? Ar mes badu mirsim? 
Ui,męs davėm porę szimtukų,kam 
reik, szit ir iszėjo, kad padavę 
praszymę yra “neblagonadiožni" 
ir “smukalninkai.”

Vyresnybė pati vėl ne nor, kad 
czia žmonės pakiltų,utis savo nu
mestų:, - sako, tegul geriau da
bar utinėjaa,nės u tų nustoję, pra
dės stebėtis, kę mes darom, kaip 
anuos skriaudžiame mokyklose, 
guduose ir kitur, o jie vyresny
bei gali pradėti kailį perti.

Teip ir nedaleido Szvėksznoje 
ukiszkę draugystę įkurti.

Gražiausias namas Szvėksznoje 
— tai teip vadinama “špitole”. 
Ana yra mūrinė, ant dviejų gy
venimų, kasztavo parapijai vienais 
pinįgais apie 8 tukstanezius rub
lių. Būdavot* prie a.a. klebono 
Staszkauskio. Parapija statė ję, 
ant užmanymo a.*, kl. Stsszkaus 
kio, sau, o kartu ir bažny- 
czios tarnams buvo paskirta: 
dviejuose kambariuose galėjo būt 
laikomos svodbos, atminimai, o 
teip azventomi* dienomis žmo
nės tenai; turėdavo . “gaspadę”.

Pridabojimui buvo gaspadinė,ko
kia dora, visiems žinoma mote- 
riszkė — davatka; maitinosi ji 
tuomi, kę žmonės suveždavo. To
liau buvo kambarys ligenbutis 
(“lazsrietis”): tenai galėjo pa
tilpti kiekvienas katalikas, susir- 
gęi ir neturįs kur prisiglausti. 
Toliau buvo didelis kambarys — 
bužnyežios marszelkų salionas. 
Jie tenai per szventes susirinkda
vo, kad nesivalkioti po kareze-
mas. Ant virszaus (antro gyve
nimo) mislyta buvo padaryti mo- 
kyklę — vaikam*, kur galėtų isz- 
mokti savotiszkai skaityti, raszyti 
ir visokių poterių, bet to nedalei
do musų aniuolai sargai — vyres
nybė. Ž >džiu — tas namas buvo 
.viešbutis, paskirtas patiems žmo
nėms. Bet szitai jau treczias 
klebonas pe a.a, Staszkauskio ne 
bepripažįsta parapijai tiesų ant 
to namo: sako: mano parapija, 
mano bažnyczia, mano ir szpito- 
lė. Kę asz noriu, tę]ir darau su 
jais, tai mano turtas. Pirma dar 
vis sakydavo, kad ne^gal vadinti 
anos szpitolės žmonių arba para
pijos namais, o tik ^“cerkovnyj 
dom” dėlto, kad kitaip maskoliai 
pagaus, o dabar'jau nebeaiszkina, 
sako: mano ir gana; klebono po- 
livarku žydai pradėjo juos vadin
ti. Yra toje szpitoleje'apie 60 
mergų — senų, jaunų,'grųžių ir 
kitokių; kiekviena turi mokėti 
kas metę už savo kampę'po 3 ir 
daugiau rublius ir padėti* klebo
nui per metę 30 dienų prie dar
žo, szieno, lauko ir^tt.. Kaip 
matot,geras pelnas ir kunįgas, už 
parapijos pinįgus, įsitaisė^bau- 
džiauninkes.

Dabar yra mislijama M uždėti 
ežia vieszę pardavinyczię, bet žy
dai n3 už kokius piaįgus namų ae 
samdo tam dalykui, o žmonių 
namų miestelio viduryj nėra. Dėl 
to butų labai gerai; kad klebonas 
duotų dalį savo “palivarko” to
kiai pardavinycziai, galėtų imti 
už tę sau nuomę, o mergos gautų 
ir kitur vietę.

“Szpitolės ubagas”

Isz Radoszkovicų, Vil
niaus gub.

Szitoee aplinkinėse bulves kasė 
pabaigoj spalių mėnesio, taigi 
ant czielo mėnesio vėliau negu 
paprastai būva. Szalcziai stabdė 
darbę. Bulvės užderėjo prastai: 
dvaruose nuo desiatinos surinko 
vos 300 pūdų, o pas kaimų ūki
ninkus ant 100 pūdų mažiau, tai
gi vos po 200 pūdų. Nežinia, ar 
priesz žiemę pasiseks viskę nu
kasti, kadangi nenukąsti dar di
deli plotai.

Mieste moka už bulvee po 17 
kap. už pudę. Už rugius moka 
po 50—55 kap., už avižas po 65 
kap., szienę po 30 kap. už pu
dę.

Isz Szventenų, Vilniaus 
gub.

Kaime Stojaniszkiucse, Szven-
tėnų pavietyj, 21 metų sūnūs 
miescziouio žydo Joffes.su peiliu 
užpuolė ant savo tėvo ir baisiai jį 
subadė. Sužeidimus daktarai pri 
pažino už pavojingus. Užpuoli
kas pabėgo ir jo iki šiol policijai 
nepasisekė surasti.

IszGenynes (Diatlovo), 
Grodno gub.

23 d. spalių siautė czia gaisras, 
bet jis ne daug blėdies pridirbo, 
sudegė ves keli ^mediniai namai. 
Piie gesinimo karsztai darbavosi 
liuosa ugnagesių organizsc'ja ir 
jos sąnariams isztikro, į porę va
landų, pasisekė ugnį užgesinti.

Valszczionių tiesos. -
Rukszonų kaime (Szumskų 

vaIsz., Vilniaus pav.) rinko žino 
nes pereitę pavasarį starostę.Ūki
ninkai jokiu budu ne norėjo pa
likti sene jo, ir jis tegęvo tiktai 
6 balsus, o naujasis kandidatas 
30; vienok tarpininkas (“posred- 
ninkss”) užtvirtino senąjį staros
tę, kadangi gavo nuo jo delninę. 
Tada susitarę ūkininkai suraszė 
Vilniaus gubernatoriui von Wah- 
liui praszymę,pasiraasė30 žmonių 
ir iazrinkę 3,nusiuntė įVilnių. Gu
bernatorius, perskaitęs praszymę, 
sako, suszukęs: “Kę jus, maiaztę

kelsit!” Szokęs ant jų, aptaisė 
žandus,o paskui perdavė į rankas 
policijos ir liepė patupdyt tuue 
nieko nekaltus žmones. Tokia 
mat teisybė pas maskolių val- 
džię!

X. Z.

Isz'Kati n o.
Kaunas turi jau 100000 gyven

tojų, o yra czia vos viena gimna
zija, į kurię ne gali patilpti nė
pusė norinezių mokinlieai. Per 
egzaminus laike priėmimo mokin
tojai tyczia stato sunkius klausy
mus, kad kuomažiausiai norinezių 
pastoti iszlaikytų egzaminę. Bet 
ir visai gerai išlaikę ne visi gali 
patilpti. Isz iszlaikusių visai ge
rai dar gegužio mėnesyj egzami
nę, norinezių į gimnaziję pastoti. 
20 ne galima buvo priimti dėl sto
kos vietos.

18 d. spalių, savininkas Rau
dondvario, gi n f is Tiszkeviczia, 
parehgė iškilmingas pabaigtu
ves laukų darbų. Ant pabaigtu
vių pasamdė isz Kauno muzikan
tus, užpraszė aplinkinius dvarpo
nius, ne aplenkė ir kaimieczių, 
kurie dainavo lietuv:szkas dai
nas.

Isz Lukszių, Naumiesczio 
pav.

Nėsant jokios augsztesnės prie
žiūros, labai gera czia vieta žem- 
sargiui; pertai kiekvienas, czia *- 
tėjęs, greitai iszdyksta ir pripran
ta prie girtybės. Sztai ir dabar 
czia buvo 4 metus koksai Beitelisj 
rinkdams nuo žmonių visokius 
kyszius, teip jis psjunko į degti
nę, kad po “traktiernę” vis iszsi- 
žergęs vaikszcziojo; ir ant galo, 
teip begerdamas, gėrę vietę pra
rado.

Gegužės 20 d.,apie 12 valandę 
naktyj,užgimė czia gaisras. Žmo
nės subėgo ne tik isz kaimo, bet 
ir isz aplinkinių. Pagalios atva
žiavo ir pats Zyplių dvaro savi
ninkas,grafas Potockis, o mus 
ponas žemsargys, da užvirtęs lo
voje, degtine kvėpuoja. Jo pa
ti, iszgirdusi tę triukszmę, išver
tė jį isz lovos, kad bėgtų prie ug
nies. Sziek - tiek prasiblaivęs, 
akis prasikrapsztęs, bėga ras 
traktiernę ir szaukia: ugnis! ug
nis! (Mat tę pirmiau reikia gel
bėt, nors ji ir nedega.). Nubėgęs 
prie ugnies, pirmiausiai rado gra
fo virėję bestovintį. Tuoj ant jo 
užriko, kad eitų vandens * neszti. 
Bet ant savo nelaimės, nabagas, 
neužtėmyjo užpakalyje grafo sto- 
vinczio. Grafas išgirdęs, bau
džiant savo tarnę,tuojau8atkirto: 
“o tu ar ne gali neezt vandens? 
ar da neiszsipagiriojai”. Beitelia 
atsisukęs klauso, keno czia būt 
balsas? Da sykį akis prasitrynė, 
pažiurėjo, o gi mato grafas! Na, 
tada nėr jau kę daryt,—su tokiu 
“negrybausi”,palikęs eina szalin; 
bet kelis žingsnius žengęs.užvirto, 
— mat da kojos stabuos bu
vo.

Ant rytojkug davė grafas 
žinię Naumiesczio virszininkui, a- 
pie tokį apsiėjimę policijos; ir 
tuoj į kelintę dienę gauna Beitelis 
prisakymę nuo virszininko, kad 
kraustytus! į Naumiest|. Teip 
nabagas iszvažiavo liūdnas į Nau
miestį, prijauezia, kad ten ne bus 
tiek laiko visada trintis po trak
tiernę, — reiks ir budelėje pasto- 
vėt.

Suodžius.

Isz Prūsų Lietuvos.
Dvarę Užgiriu*, Pi Ik ainio pav., 

turintį 530 margų, pirko Arno 
Smalakys, sūnūs neseniai pasimi
rusi o lietuvio parlamento pasiun
tinio. Už dvarę tę užmokėjo 
115000 markių.

Pabaigoj spalių mėnesio Prūsų 
Lietuvoj dar ne viskas buvo nuo 
laukų nuvalyta. Daugelyj vietų 
ne tik daržovės, bet net avižoa, 
sėkliniai dobilai ir atolas buvo 
dar ant lauko. Bulvės teiposgi 
buvo dar ne suvežtos. ' Galvijai 
buvo ant ganyklos, bet |kaip 
kur laikė juos jau tvartuose, szA- 
rė sausu paszaru. Roputės užde
rėjo prastai. Kopūstų surinko 
mažai, todėl jie brangus: už ke- 
Eę mažų galvų moka po 6 mar
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LIETUVA

Nuo 1 d. lapkriczio likosi ati
duota trukių bėgiojimui trumpa 
gėlėti akelio linija nuo Skaisgirių 
j Jubelius.

Insrutyj kareivis slovinczio ežia 
ulani£regimento, Berneckers,mie
gojo per 6 mėnesius czianyksz- 
cziame'ligonbutyj, vienog dakta
rams pasisekė jį nuo to ilgo mie
go užgydyti ir jis likosi jau -pa
leistas, nors dar vis yra silp
nas.

Klaipėdos sūdąs lapkriczio mė
nesyj perkratinėjo provas kelių 
lietuvių ir lietuvaiczių, apskųstų 
ui kreivę prisiegę. Prūsų lietu
viai priguli prie dievuocziausių 
Vokfet'jos gyventojų, o vienog 
tas dievuotumas ne gali pertikrin
ti, kad kreiva prisiega ne priguli 
prie dievuotų darbų. Kreivų 
prisiegų Prusnose daugiausiai 
būva terp lenkų ir lietuvių.

Darbininkė lietuvė Petrauckie- 
nė isz Szereiklaukio, Ragainės 
pav.,laikė pas savę kūdikį savo 
dukters. Po kokių 5 sanvaiczių 
kūdikis numirė. Daręs skrodi
mu daktaras susekė, kad kūdikis 
numirė nuo badojliudininkai pri 
pažino, kad kūdikis gaudavęs 
retkarcziais vien truputį rūgusio 
pieno. Ui numarinitnę vaiko 
sūdąs nusprendė Petrauckienę ant 
y mėnesių kalėjimo.

Labgavoj suaresztuotas netikrų 
pinįgų dirbėjas Naujoka likosi sū
do nuspręstas ant pusantrų metų 
kalėjimo.
/ Kraupiszkiuose, skunėj ūkinin
ko Balnuvaicz:o, kuliant linus, 
nugriuvo skunės stogas ant ku- 
hanczių žmonių. 'Vienas darbi 
ninkas, Rudaitis, likosi ant vie 
tos uimusztas.

Netoli Insruczio, Marunų dva
re, mažas sūnūs dvaro savininko 
Adomaiczio apsiliejo Karszta 
sriuba ir teip sunkiai nupliko,kad 
nuo to į porę valandų pasimirė; 
nė parvežtas daktaras ne galėjo 
pagelbėti.

Tilžės sūdąs nusprendė ant 4 
mėnesių kalėjimo maskoliszkos 
pusės lietuvį Birtaszių už įžeidi
mu vokiszko ciesoriaus.

Ant paskutinio kiaulių turgaus 
į Tilžę atgabeno daug kiaulių- 
Mokėjo už jas: už porę 4—6 ne- 
dėlių parszų po 12—16 markių, 
už senesnius po 20 mk. Už kiau
les po 42 mrk., o už penėtas po 
43 mrk. už kiekvieną 100 svarų 
svarumo.

Ant ięsų turgaus atgabeno 
6500 žęsų isz Žemaitijos. Mokė 
jo už jvs po 2.80-3-30 Mrk. 
Veik visas atvežtas žęsis iszpirko.

Galvijų atgabeno ne daug ir 
ypacz tvinkstanczias karves visas 
iszpirko. Mokėjo po 240 — 400 
Mrk. už kiekvieną.

Už stintas Tilžėj moka po 3 50 
mk. už baczkę.

Sočiai - demokratai, agitacijai 
terp lietuvių, szįmet rengiasi isz 
leisti lietuviszkus kalendorius ir 
juos,dideliame skaitliuje, paleisti 
terp Prūsų lietuvių.

Isz Amerikos.
Jie gražus pasielgimas su svetim- 

taucziais.
Į Suvienytas Valstijas, su ita- 

liazkų giesmininkų trupa, atkako 
žinomas visame civilizuotame 
aviete itališkas k om ponis tas 
Muacagni. Davė jis operos per
statymus New Yorke, bet vos at
kako į Bistooę, likosi suaresztuo 
tas ir pastatytas po kaucija 
4000 dol.,ant saundo partrauku
sios jį kokios ten žydiszkos kom
panijos. Paskui vėl jį suareszta- 
vo kitas koks ten tarpininkas.

To kompan'stui buvo per daug: 
1 jis atsiliepė per telegramą į Ita

lijos ministerių pirmsėdį su pasi- 
skundimu ant tokio nęcivilizuoto 
priėmimo Amerikoj. Italijos ran
das pažadėjo atsiliepti su skundu 
prie prezidento Roosevelto. Jei
gu visi civilizuoti kraaztai teip 
elgtųsi su amerikonais, kaip el
giasi Amerikoj su pavaldiniais ki
tų krasztų, tęsyk nė joks ameri
konas Europoj ne galėtų pasiro
dyti. Amerikonai Europoj visgi 
daugiau turi reikalų, negu euro- 
pėnai Amerikoj. Toki pasielgi
mai kaip su Mascagniu ne pritin
ka civilizuotiems žmonėms,tokius 
tiesiog begėdiškais reikia vadinti.

Ant nužudymo nusprensta iaztel- 
sino.

Nzw York. Pernai czianyksz- 
tis kriminaliszkas sūdąs nuspren
dė ant nužudymo kokį ten Rolan
du Malineux, apskųst? ui nu- 
nuodinim? moterisskės Adams. 
Kadangi nusūdytasis turėjo gana 
turtingus draugus, tai jam pasise
kė iszmelsti perkratinėjim? antru 
kartu jo provoa. Prova buvo da

bar perkratinėjama ir sūdąs rado 
Molineux visai ne kaltu,*jį su 
visu iszteismo. Jeigu jis vienog 
ne butų turėjęs turtingų draugų, 
seniai jį butų nužudę. Rodosi, 
kad Amerikos sūdai tankiai daug 
visai nekaltų žmonių siunczia ant 
kartuvių ir tokių ne mažai pa
tempia, ypacz tokių, kurie ne tu
ri pinįgų, nė turtingų draugų.

Užmusze daktara, kad aklu ne- 
lazgyde

Kansas City, Mo. Pas vien? 
isz czianykazczių akių daktarų, 
Drę Kimberlinę, atėjo koksai 
Scanlon ir daktaru nušovė. Mat 
Scanlon gydėsi pas Dr? Kimber- 
linę, bet daktaras ne galėjo iszgy- 
dyti, Scanlon apjako ir tikėjo,kad 
apjakimas galėjo paeiti tik nuo 
ne gero gydymo; už tę neva 
negerę gydymę jis nuszovė dak
tarę, o paskui ir pats nūs szo 
vė.

Pats apslskundžia, bet Jam neti
ki

Savannah, Ga. Negras Miller 
atėjo ant policijos stacijos ir ap- 
reiszkė, buk jis, įvarytas kokio 
baltveidž o į hypnotiszkę miegę, 
ant jo prisakymo, nuszovė Gagie 
Bourųdin ir jos tarnę. Policija 
vienog ne nori tikėti apsiskun- 
džiancziam ir ji visgi ne žino, kas 
užmuszė minėtas ypatas.

Paszveutinimas prekystes buto.
New York. Atsibuvo ežia pa- 

szvent nimas parengto prekystes 
buto, ant ko buvo tūli užrubeži- 
niai svecziai, svetimi ambasado
riai ir prezidentas Roosevelt, ku
ris savo kalboj karszcziauuri iš
gyrė Prancūzijos ambasadorių 
Cambonę.

Perkūnas uždege mokykla.
Oconto, Wis. 13 d. lapkriczio 

szite?e aplinkinėse siautė smarki 
audra; perkūnas trenkė į moky
ki? ir j? uždegė. Mokintinius ir 
mokintojas isz deganezius triobos 
iszgelbėjo subrinkę prie gaisro 
netoli dirbę darbininkai.

Amerikonai kraustosi In Kana
dą.

Toronto, Ont. Neužilgio isz- 
keliaus net 12000 amerikoniszkų 
žemdarbių į Kanadę. Randas 
Kanados duoda tiems iszeiviams 
2 milijonu akrų geros žemės pro
vincijoj New Ontario, ant įrengi
mo farmų. 

♦*
40 nusidėjėliu pabėgo.

Tacson, Ariz. Isz kalėjimo 
Cananea, viduryj dienos, isztru- 
ke 40 sėdinezių jame^nusidėjėlių. 
Apvaldė jie sargus, juossuraiszio 
jo, paėmė ginklus, kokius kalėji
me rado ir nubėgo į kalnus.

Sugriuvo namai.
Wilkesbarre, Pa. Sugriuvo 

ežia sena Phelps trioba. Prie to 
viena ypata likosi ant vietos už 
muszta, viena mirtinai sužeista, 
o trys ypatos sužeistos nors sun
kiai, bet ne mirtinai.

Gaisrai.
Scranton, Pa. Netoli nuo 

ežia, kalnakasių apgyventame 
miestelyj Olyphant užgimė gais
ras Atheitono & Co. pardaviny- 
cziose ir į trumpę laikę isznaiki- 
no 10 kitų. Blėdį ugnies pada- 
rytę ska to ant 200000 dol.

| St. Joskph, Mo. Sudegė
ežia įtaisos “Ąudnut Hominy 
Mills. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 150000 dol.

Sioux Crrr, La. Sudegė ežia 
galvijų piovinyczios Armour & 
Co. Blėdį ugnies padaryt? skai 
te ant vieno milijono doliarų, o 
viskas apsaugota buvo tik ant 
$721000. Per sudegim? pioviny- 
czių,600 darbininkų ne teko dar
bo. Sudegusios piovinyczios bus, 
teip greit kaip galima, atstatytos.

ExplioziJoH
New York. Ant C. Avenue, 

nakvynės namuose ekspliodavo 
prisirinkęs kelnorėj gazas ir isz- 
griovė apatinę triobos dalį, griu
vėsiai užbėrė 39 ypatas; keturios 
likosi sužeistos, o terp jų yra ir 
mirtinai apkulti.

Lebanon, Pa. Dirbtuvėse 
American Iron & Steel Manufsc 
turi n g Co.expliodavo garinis ka
tilas. Espliozijos 3 darbininkai 
likosi užmusati, o 42 sužeisti, terp 
kurių yra ir pavojingai, gal mir
tinai sužeisti.

Isz darbo lanko.
Chicago, III. Pritardami 

sztrai kuo jautiems nuo 1 d. rug- 
piuezio elektrikams Edison Co., 
nutarė sztraikuoti ir gazinių dū
dų klotojai. Elektrikai pakėlė 
sztraik? todėl, kad kompanija at
sisakė pripažinti jų uniję.

C hieagos vežėjai nutarė reika

lauti visiszko panaikinimo nedė
lios darbo. To paties reikalauja 
ir prigulinti prie Milk Driver or
ganizacijos iszvažiotojai.

100 darbininkų neprigulinezių 
nė į joki? uniję, dirbanezių prie 
statymo naujos triobos Armouro 
kompanijos, pakėlė sztraikę. 
Darbininkai reikalauja pakėlimo 
po2}c. užmokesnio už darbo va- 
landę.

1 Scranton, Pa. Santaikos 
sūdąs iszklausė prieštaravimų 
kastynių savininkų, o dabar klau 
sinėja M tchelj ir kitus kalnakasių 
organizacijos virszininkus ir dar
bininkus. Kokį vienog iezduos 
nusprendimę, dar vis nežinia. 
Kastynių savininkai priešinasi 
pripažinimui unijos ir pakėlimui 
darbininkų algų, bet visgi galima 
tikėti, kad santaikos sūdąs pri- 
pažįs kiek nors didesnes darbi
ninkų algas, kadangi kitaip vėl 
galėtų užgimti eztraikai, o kad 
ateina jau szalcziai, žmonės, atsi
radę be anglių, galėtų maisztus 
pakelti.

Washington, D.C. Jau 
veik visi kastyn ų navininkai pa
davė savo atsakymus santaikos 
sudui ant reikalavimų kalnakasių 
virszininko Mitchellio. Visi pro
testuoja priesz pripažinimę kal
nakasių organizacijos, pakėlimę 
algų, sutrumpinimę darbo laiko 
ir svėrimę anglių, ko Mitchell 
reikalauja. Kastynių savininkai 
sako, jog jie tę daro vien labę vi
suomenės turėdami ant mislies, o 
isztikro jiems rupi vien reikalai 
jų locno kiszeniaus.

1 Hazleton, Pa. Prasidėjo 
jau darbai ir Wentz & Co. augtų 
kastynėse. Kompanija sutiko 
priimti atgal visus priesz eztrai- 
kus dirbusius darbininkus, jeigu 
tik bus liuosos vietos. Apart to 
kompanija pažadėjo nuo gyve
nančių jos namuose darbininkų, 
neužmokėjusių randos, dabar jos 
ne reikalauti, bet palaukti kada 
darbininkai uždirbs kiek pinįgų 
ir galės dalimis randę užmokėti. 
Darbininkai ant tų* iszlygų sutiko 
ir sugrįžo prie darbo.

Scranton, Pa, Kastynių 
savininkai suteikė savo atsakymę 
santaikos sudui ant pasiskundimų 
kalnakasių organizacijos virszi
ninko Mitchelio. Kastynių savi
ninkai laiko reikalavimę Mitche
lio pakelti kalnakasių algas už 
neteisingę, nesiduodantį iszpildy- 
ti.

<[ Baltimore, Md. Northern 
Central & Philadelphia, Baltimo 
re & Washington geležinkelio 
.kompanija, teiposgi West Penn- 
sylvania geležinkelio kompanija 
v siems turintiems mažesnes algas 
tarnams pakėlė jas ant 10%.

•į Bloomington, III. Tar
naujanti ant czianykazczių sztrit- 
karių nutarė sztraikuoti, ka
dangi kompanija atmetė visus jų 
reikalavimus. įUžgimus sztrai- 
kama, bėgiojimas karų turės 
pasiliauti.

Ironton, Oh. Dirbtuvėse 
Lavvrence Fu mace Co. užgimė 
sztraikas, kadangi mat kompa
nija prisakė organizuotiems dar
bininkams, gyvenantiems kompa
nijos namuose, iszsikraustyti sza- 
lin.

•j Pittsburg, Pa. Schoneber 
go dirbtuvėse pakėlė sztraikę 
kranų dabotojai ir per tai 250 ki
tų darbininkų turėjo paliauti dir
bę. Kompanija stengiasi su- 
sztraikavu8:ų vietas apsodyti ecab- 
sais.

Ant viso ploto Suvienytų 
Valstijų prigulinezių prie organi
zacijų datbininkų yra 1400000, o 
neprigulinezių 16600000;U i,i or
ganizuotų darbininkų yra ias 
viso 8%.

Pittsburg, Pa. 30 telegra- 
fistų,tarnaujanczių Weetern Uni
on Telegraph Co.,praazalino nuo 
vietų vien už tai, kad jie pristo
jo prie telegrafistų organizaci 
jos.

Clevkland, Oh- Lake Sho- 
re geležinkelio Co. pakėlė ant 
10% algas szėnių nustatytojų. 
Niekei Plate geležinkelio Co. ke
tina padaryti t? patį.

1 Washington, D. C. Su- 
sztraikavo darbininkai czianyksz- 
czių teatrų. Vieni teatrai sutiko 
ant darbininkų reikalavimų, bet 
yra dar daug nesutinkanezių.

St. JoezPH, Mo. Szėnių 
nustatytojams czianykazczių gele
žinkelių pakėlė algas ant 4c., o 
jų pagalbininkams ant 8 c. nuo 
darbo valandos.

5 Ely, Mink. Darbai eina 
ežia gerai. Ir isz kitur atvažia
vę darbininkai greitai gauna dar-

ISZ
Lietu viszku diryu.

Svarbiausi ssiuomtarpl- 
niai reikalai.

Svarbių reikalų mes ir sziuom 
tarpu turime daug, kadangi se
niau mes rūpinomės vien apie pa 
statym? bažnyczių ant tvirtų ma- 
terialiszkų pamatų ir apie apru- 
pinimę kunįgų; kiti musų 
reikalai mažai rūpėjo, ne buvo 
labai nė kam mus prie gero kalbiu 
ti. Kunigai buvo ir yra dar į- 
tek mingi ausiai s musų žmonių va
dovais. Nuo jų ne galima juk 
laukt', kad jie kalbintų musų 
žmonis rupintieei apie kitus musų 
reikalus, kadangi tęsyk juk kunį
gų nauda turėtų sumažėti, o jie 
ne toki idealistai, kad isz gero 
noro aukautų savo asabiszkęnau- 
dę ant musų tautos labo. Isz 
tikro jie idealistais ne pasirodė, 
gynė ir gina ir dabar savo 
asabiszkę pe'nę ir monopolių. 
Užtenka kur sutverti žmonėms 
tautiszkę draugystę, užmanyti kę 
nors tautiszko, o tuoj aus musų 
kunįgai apszaukia ne ant jų la
bo Šutvei tas draugystes bedievisz- 
koms, užmanytoji^ aprūpinimo 
kokių tautiszkų reikalų apszau
kia bedieviais ir atliktas kriukis. 
Jie kovę veda ne už tikėjimę, bet 
už savo asabiszkę pelnę. Szię- 
dien musų kunigija gėrybėse pa
skendusi kasztais kitų luomų ir 
kitų musų reikalų, todėl jie ir 
keikia visus ne kunįgus, niekina 
juos visaip, o savę augsztina, kaip 
žydiszki farizėjai- Net bažny- 
czias pavertė ne į viet? gynimo 
tikėjimo, ne į vietę mokinimo do
ros, bet į vie1? gynimo kunįgų 
materialiszkos naudos. Keikia ir 
niekina viskę, kas kunįgams ne 
atgabena naudo?. Keiksmai tie 
vienog ne rodo, kad mes, apart 
szelpimo kunįgų ir statymo baž
nyczių, padovanojimo jų svetim 
taueziams, neturėtume kitokių 
reikalų ir kad tie musų kunįgų 
keikiami dalykai butų mums isz 
tikro vodingi ir keiksmo verti. 
Anaiptol. Ne vienas isz tokių 
reikalų mums teipjau reikalingas 
ant musų pasikėlimo, kaip bažny- 
czia ir kunįgai; jie juos keikia 
todėl, kad žino, jog jeigu žmo
nės pradės rupintiesi ir apie kitus 
reikslus ir ant kitų dės »uk> s, tai 
(įeinąs,kunįgų turės sumažėti, o 
te kunįgai ne nori. Jeigu ne tas 
pelnas su kunįgais ne sunku būt 
susitaikyti; godumas ir geismas 
vis didesnių lobių ir gimdo da
bartinius vaidus terp kunįgų ir 
ne kunįgų; vien geismas vis di
desnių turtų meta isz kunįgų lu
pų keiksmus ant užmanytojų vi
sokių ne ėinanezių ant kunįgų 
naudos užmanymų; jis yra tikru 
tėvu prisiveisusių teip kunįgų 
pramintų bedievių, kadangi su 
labai mažu iszėmimu, tie neva be
dieviai nė tikėjimo, nė Dievo ne
užkabina ir bedievystės ne plati- 
na-

Aplenkaime vienog tuos rugoji- 
mus ir pereisiraępne tikrų svai- 
biausių musų reiklų, kokius mee, 
kiek galint, turimė aprūpin
ti.

Ant pirmos vietos isz tokių rei
kalų, rodosi, reikia statyti szel- 
pim? musų kankintinių. Skait
lius . kankintinių dauginasi, 
kadangi vis daugiau musų tautisz 
kų darbininkų, patenka į masko
lių nagus, o pinįgai sudėti lietu
vių ant jų suszelpimo baigiasi ir 
dabar aukos ne plaukia teip gau
siai, kaip isz pradžių. Rodosi, 
isz seniau sudėtų lietųviszkų laik- 
raszczių red. aukų ant to mie- 
rio ne visos aukos priduotos Kan 
kintinių komitetui. Surasze aukų 
Kankintinių komiteto ne galime 
surasti aukų surinktų “Vilties” 
redakcijos. Rodosi ten buvo su
dėti keli do'iariai.

Antras lygiai svarbus reikalas 
yra — azelpimas besiniokinan- 
czios jaunuomenės. Isz tos jau
nuomenės juk rinksis ateinanti 
musų tautiszki darbininkai! Jei
gu mes apleisime, nesirūpinsime 
apie besimokinanezię jaunuome
nę, tai isz kur turėsime ateitėj 
tautiszkua darbininkas? Szel- 
pimm beaimokinanezios jaunuo
menės turime Europoj “Žiburė
lio Dr tę”, au kuria darbuojasi 
isz vien tam tikslui užsidėjusi A - 
merikoj “Auszros Dr tėn. Apart 
“Auizroe’’,szėlpimę besimokinan- 
czios jaunuomenės savo konstitu
cijoj turi dar Susivienyjimas, Tė
vynės Mylėtojų Dr-tė,ne skaitant 
grynai katalikiszkos “Motinėlės” 
ir kelios kitos draugystės. E- 
sant daugeliui draugysezių su 
tais paežiais mieriaia,suprantama, 
jos viena kitai užbėginėja už akių, 
kenkia viena kitai. T? suskiai 
matyt ypacz ant dviejų svarbiau
sių draugysezių su tokiais miš

riais: Tėvynės Mylėtojų Dr tės” 
ir “Auszrob”. Skaitlius sąnarių 
“Auszros” nesididina, kadangi 
prigulinti prie Tėv. Myl. Dr-tės 
ne nori prie jos raszytiesi, tikė
dami, kad ir Tėv. Myl. Dr tė ga
li t? patį kę ir Auszra atlikti, ka
dangi toki mieriai yra jos konsti 
locijoj. Kad yra konstitucijoj, 
tei-ybė, ir tas į konstituciję Tėv. 
Myl. Dr-tės tapo įvesta nuo jos 
užsidėjimo, bet ji dėl stokos pinį- 
gų,to atlikti ne galėjo. Užside- 
dant “Auszros Dr-tei”, fonde be 
aimokmanezios jaunuomenės Tėv. 
Myl. Dr-tės buvo vos ne vos 5 
dol., surinkti per visę laikę gy
venimo tos draugystės, taigi per 
kelis metus. K? gi galima sušelp
ti su 5 dol.? Kada užsidėjo 
“Auszra” (pabaigoj pereitų me
tų) ir “Tėv. Myl. Dr tė” subiuz- 
do rinkti aukas ant naudos beai- 
mokinanezios jaunuomenės; da
bar ant to mierio turi ji $28.60. 
Juk ir su tais pinįgais nė vieno 
be.-imokinanezio suszelpti ne ga
lima. Dar czielę metę ne gyve
nanti “Auszra” turi jau $113.54. 
Ji p skyrė jau vien? itipendiję 
vienai lietuvaitei; daugiau pas 
kirti ne gali, kadangi pinįgų nė
ra. Jos sanariai yra vien cbica- 
giecziai, isz kitų mie*tų dar nieks 
ne prisiraszė,ne atsiuntė nė aukų, 
niekur daugiau ne susitvėrė nė 
viena kuopa, isz kitur ne prisira- 
szė nieks nė isz musų inteligen 
cijos.o jei laukiant,žinoma,neinte 
gencija ir nes:skubina, kadangi 
tai reikia visada gero paveikslo 
isz pusės inteligencijos. Kad 
be Jmokinanti lietuviszki vaikinai 
per tę laikę, kol mes nesusipra- 
sime, nereikalautų valgyti, apsi
rėdyti, mokėti už moks'ę augsz- 
tesnėse mokyklose, neieikalautų 
knįgų, butų tiek to, galima būt 
laukti. Bet pilvas, nė kūnas, ne 
laukia kol mes susiprasime, jie 
dhbar reikalauja valgio ir diabu- 
žių; jeigu besimokininti te ne tu
rės, ne įstengs pabaigti mokslo 
ir pirm laiko turės eiti į kapus, : 
kaip iki eziol, dėl nesirūpinimo 
lietuviszkos visuomenės apie be- 
simokinanezius, ne vienas pirm 
laiko užbaigė gyvenimę ir tai isz 
guriausių, kadangi neturint* gė
dos visoki nieksi ai geriau mo
kės apie savo naudę rupintiesi,tie 
.atras nuo ko galima, besilaižant 
visaip, pinigus iszkaulyti. “Ausi 
ros” Dr-tė turi diktai atsiszauku- 
)ių ir rekomenduotų ūžti kimų 
žmonių kandidatų t'krai vertų 
jeigu j«u ne stipendijos, tai bent 
paszelpoa,bet dėl stokos pinįgų to 
ne gali padaryti. Ji įstengtų tę 
padaryti vien tęsyk, jeigu kitur 
tvertusi kuo daugiausiai jos kuo

jeigW kitų draugysezių surink
ti aut szelpimo bes mokinancz'os 
jaunuomenės pinįgai jai butų pa 
vesti. Esant daugeliui draugys
ezių su tais paežiais mieria’8, juk 
jos vis viena kitai užbėginės už 
akių ir ktnks viena kitai. Czia, 
mums rodosi, reiktų urnai koki? 
norą tvarkę padaryti.

Savo laike visokį aukautojai 
“Lietuvoj” sudėjo snt u i matyto 
Dro Szliupo iszleidinėjimo su
jungtoms prispaustų tautų pajie- 
goms, apgynimui jų reikalų,laik- 
raszczio “Freedom” $19.55. Už
manymo to ne galima buvo įvyk- 
dinti, todėl Dras Szliupas už su
dėtus pinįgus užmanė iszleidinėti 
atsakanezias broezurėles/bet ir 
tas ne iszsipildė. Todėl atsilie
piame į aukautojus su užklausi
mu, ar jie ne sutiksi tuos pinįgus 
pavesti “Auszros Dr-tei”. Juk 
baigę augszteanius mokslus musų 
vyrai kovos už musų tautos 
tiesas teip kaip butų kariavęs 
“Freedom”. Jeigu į trumpę 
laikę ne atviras prieeztaravimų, 
bus tai ženklu, kad užmanymui: 
aukautojai pritaria ir pinįgai bus 
perduoti “Auszros Dr-tei*’.

Isz Brooklyno, N. Y.
8 d. lapknezio czianyk’ztė Lie

tuvos sūnų Dr-tė parengė balių. 
Balius buvo parengtas pagal nau- 
j? madę, geresnę negu iki sziol. 
Draugystė pati laikė barę, sve- 
cziams patarnavo patys lietuviai. 
Visi buvo užganėdinti, kadangi 
svetimtaueziai nesipainiojo po 
kojų. Žmonių ant baliaus susi
rinko vidutiniszkai. Balius drau
gystei ne tik sugręžino jo paren
gimo kasstus, bet dar sziek tiek ir 
gryno pelno atgabeno.

Nors pelnas buvo ir ne per di
delis, bet visgi toki baliai atga
bena naudę jeigu ne pinigais, tai 
kitokia būda. Žmonės ant tokių 
balių, ant draugystės naudos par
davinėdami gėrymus, kontroliuo
dami pardavinėjimę, isz palengvo 
pripranta prie biznių, vedamų su
jungtoms daugelio pajiegoms. 
Pripratę prie tokių kontroliavi
mų ir biznių sujungtoms pajie
goms, gali paskui, susidėję, reng
ti kooperatyviszkas pardaviny-

czias ir visokias pramon'szkas 
įtaisai. Tokiu bud u galėtų iszsi 
(mosuoti ias po svetimtauezių ir 
kapitalistų jungo. To nė musų 
draugystės, nė szisip lietuviai dar 
ne gali suprasti, todėl neturime 
nė perengtų mut-ų pajiegoms lie- 
tuviszkų biznių, nė pramoniszkų 
įtaisųir tai ne dėl stokos pinigų, bet 
vien dėl stokos supratimo reikalo. 
Pinigų rastųsi pakaktinai, jeigu 
tik atsirastų supratimas. Juk mes 
daugiau karezemose per metus 
praleidžiame pinigų, negu reikia 
ant uždėjimo didelės dirbtuvės 
arba didelės psrdavinyežios! Ati
duodami karezemninkui pinigus, 
isz to nė jokios naudos neturime; 
bot jeigu tuos pinigus įdėtume į 
dirbtuves ir kitokias pramonisz- 
kas įtaisas ir biznius, jie atgaben
tų mums didelį pelo? ir apart to 
iszliuoeuotų isx svetimtaucz ų ir 
apskritai kapitalistų verguvės. 
Kodėl mes negalime daryti t? pa
tį, kę daro kapitalistai? Jie, ant 
geresnio išnaudojimo ne kapita
listų, jungiasi į ryszius arba trus 
lūs; kodėl ant rengimo biznių ir 
pramoniszkų įtaisų musų drau
gystės negali tę patį padaryti ir 
sujungtoms pajiegoms kę nors 
svaibesnio parengti? Turtingų 
lietųviszkų draugysczių,turinczių 
szimtus, net tuksunezius doliarių 
ne trūksta. Tegul 100 draugye- 
czių sudeda tik po 1000 dol , tai 
bus jau 100000 dol. Su tiek pi 
pinigų galima uždėti p u sėtinę 
dirbtuvę arba pard ivinyczię, kuri 
galėtų jau konkuruoti su tekioms 
dirbtuvėms arba pardavinyczioms 
kapitalistų uždėtoms. Tęsyk mes1 
dirbtume ant savo paežių naudos, 
dabar mes savo darbu kraujame 
milijonus pfalobėliams.

Seneenėsė? Brooklyno draugys
tės turi po 7000 dol. ir po dau
giau, bet pinigai tie guli be nau
dos b inkuose; draugystės rūpi
nasi vien apie suszelpimę ligonių 
ir apie laidojimę numirėlių; jei
gu tuos pinigus įdėtų į locnę 

I biznį ir jeigu biznį gerai vertų, 
turtai į trumpę laikę paeidvigu- 
bintų. Nors musų draugystės 
teip turtingos, bet nė viena ne tu
ri locnos salos, sueirinkimus laiko 
galiūnuose; susirinkusiems, jeigu 
nusibosta kalbėti apie draugystės 
reikalus, ne vienas eina prie baro 
pasiraminti ir kaip kada per daug 
pasilinksmina; tas gimdo net per 
garsius nesutikimos. Nėra nė 
vieno tikro tautiszko knygyno; 
yra rods 4 szėpos su knygoms, 
bet ir tos yra saliunuoee. Tai-gi, 
rodosi, kad musų draugystės sa- 
siorganizavo ant padidinimo sa- 
liunininkų pelno.

Gaišatis musų parapijoj dar 
vis nepasibaigė. 2 d. lapkriczio 
buvo vėl parapijos mitingas, ant 
jo neprigulinezių į parapiję ne 
leido. Kunigas per pamoksi? 
bažnyczioj apreiszkė, jog vysku
pas yra parapijos prezidentu, (bet 
vyskupas ne privalo užmirszti, 
kad normaliszkcse organizacijose 
prezidentai ne turi didesnės valios 
už kiekvienę sanarį; jeigu vysku
pas ir kunigas t? sykį supras, tę
syk ne bus tiek vaidų parapijose, 
kaip dabar. Rd ), o j s, kunigas, 
sekretorium ir kssierium (tuos 
tik parapijonailuri tiesę sau iszsi- 
nnkti, nieks ne gali primesti. 
Rd.). Mitingai tik bažnyczioj turi 
būt laikyti (Kiltus, baidus —- orą 
pro nobis! Rd.), kadangi ten pa- 
rapijonai negali su prieszingais 
norais atsiliepti ir tokiu budu ku
nigas visada savo norus pervaro. 
Dabar parapijonai renka para
šau s. Jeigu surinks 500 paraszų, 
tai jie tiki, kad galės kunig? i-z 
savo parapijos praszalinti ir ant 
jo vietos turėti kitę, kuris para- 
pijonams geriau gal patiks tik ne
žinia, ar ant ilgai.

Simano Daukanto teatraliszka 
draugystė dabar mokinasi grajįti 
ant visokių instrumentų. Dabar 
jos sanariai mokinasi: loszti tea- 
trus,dainuoti o kiti grajįti ant vi
sokių muzikaliszkų instrumentų; 
draugystės todėl sanariai dalįsis į. 
tris skyrius,pagal gabumę,prie ko 
isz tų trijų užsiėmimų jos sąnarių. 
Ant perstatymo Simano Daukan 
to draugystė rengia dabar trage- 
dij? „Keistutis”; atloszta ji bus 
subatoj po Velykų. Tikime, kad 
ant perstatymo atsilankys dauge
lis lietuvių. K. Balcziunas.

Isz Elizabeth, Pa.
‘ Laike anglekasių sztraiko czia 

buvo suvažiavę neturinti darbo 
lietuviai anglekasiai; pasibaigus 
sztraikams, jie vėl sugrįžo į kas- 
tynee.

Perskaitę “Lietuvoj”, nr. 44, 
straipsnį apie musų pareigas laike 
balsavimo, mes tikėjome, kad 
musų darbininkai balsuos už kan
didatu* socialistų partijos. Bu
vo daug mitingų prieše rinkimus; 
Lietuviszkas Kliubas laikė pas
kutinį miting? 8 d. lapkriczio.

Pribuvo kalbėtojai nuo visų trijų 
partijų: vieni gyrė republikonus, 
tik nežinia už kę, kiti demokra
tus, o treti socialistus. Iszėjus 
kalbėtojams, Kliubo sanariai liko 
vieni ir svarstė už kę balsuoti: 
vieni norėjo už socialistus, kiti 
ui republikonus; demokratus vi
sai atmetė. Ant galų galo nuta 
rė balsuot kaip kas norės: už re 
publikonus arba už socialbtus 
(kaipgi tas galėjo atsitikti, ka
dangi mieriai tų partijų yra visai 
prieszingi viens kitam? Rd.)

Balsavimo dienoj musų politi
kieriai, gavę kyszius arba paža
dėjimus tai nuo republikonų, tai 
nuo demokratų, kaip galėdami, 
bėgiojo ir traukė lietuvius bal
suoti už tų partijų kandidatus; 
apie socialistų partiję ne buvo 
kam rupintiesi; net tas pats kal
bėtojas, kuris ant Kliubo mitingo 
kalbino balsuoti už socialistų kan
didatus, paskui, gavęs kyszį nuo 
politikierių kapitalirtiszkų parti
jų, balsavimo dienoj lakstė terp 
lietuv ų ir kalb ho savo brolius 
balsuoti vien už kandidatus kapi
talistiškų partijų. Mat t> s žmo
gelis ne gali suprasti,kokį biaurų 
darbę paėmė snt peczių, kaip te
kioms urnoms permainoms nuo
monių demoralizuoja savo bro
lius! Parriduodanti vien < 
da ir visur mažai paiso ant doros 
prisakymų; pats parsidavimas y- 
ra juk ne doru darbu, doras nie
kada už pinigus ir pažadėjimus 
nuomonių ne pardavinėja, nieka
da ne drysta nė kitų prie tokio 
biauraus darbo prikalbinėti. Jei
gu atsiranda toki judoeziai terp 
labiau iszsilavinusių tautų, tai to
kius doresniejie laiko didžiausioj 
paniekoj, kaipo kokius nuszaezė- 
lius, nuo kurių reikia saugotiesi; 
tokių prikalbinėjimų doresni žmo
nės ne klauso, o kartais net su 
kumszczia doros pamokina. Mes 
gi dar ne visada mokame dorę nuo 
nedoro atskirti, todėl ir klausome 
visokių nedorų prikalbinėjimų. 
Politikierių įtekmė isz tikro per 
daug giliai szakms įleido szitame 
jų sudemoralizuotame kraszte, 
bet ir czia dar paniekoj yra t:e, 
kurie vienaip kalba,o kitaip daro. 
Laike balsavimų mažai kas isz 
lietuvių balsavo už socialistų kan
didatus, lietuvių balsai pateko 
kapitalistų tarnams.

Garsus kun. Milukas 1 d. lap- 
kriixio, ant garlaivio Augusta 
Victoria, sugrįžo isz Europos at 
galįAmerikę. Socialistas.

Isz New Britai n, Conn.
Pereitos sanvaitės nedėlios die- 

nę,į vien? lietuviszk? grinezelę 
susirinko būrelis lietuvių vyrų ir 
moterų, praleisti ramiai laikę ant 
visokių mus apeinanezių pasikal
bėjimų. Ant to susirinkimo bu
vo perskaityti tūli straipsniai isz 
musų geresnių laikrastczių, kaip 
antai: “Lietuvos”, “Vienybės" ir 
“Darbininkų Balso”, apie pasiel
gimus maskoliszkų valdžių su 
musų tautiszkais darbininkais,be- 
sidarbuojuneziais ant pakėlimo 
musų brolių Lietuvoj gyvenan- 
czių. Persk a i ežius tuos straips
nius, matytbuyoant susirinkusių 
veido rūstumas ant maskolių už 
jų nedorę pasielgimę su tautisz
kais darbininkais, tai vėl viltys 
geresnės ateities, turint teip pasi- 
szventusius darbininkus, kurie 
nesibijo persekiojimų ir bausmių 
neteisingų msskoliszkų valdžių, 
bet darbuojasi, kiek jų psjiegoe 
iaztesi.

Likosi užmanyta sudėti,po kieic 
galime aukų ant suszelpimo tų 
musų darbininkų, kurie, besidar
buodami, pateko į maskoliszkų 
valdžių rankas ir tapo isztremti 
isz tėvynės į Maskolijoe ir Siberi- 
jos tirus, kur jie, neturėdami už
darbio, tankiai turi net badę kęs
ti. Ant geresnio padręsinimo,ant 
parodymo, kad mee ne užmirkta
me apie musų kankintinius, mee 
sudėjome po kėlėt? oentų. Pini
gus tuos prisiusime į “Lietuvos” 
redakcij? vėlesniame laike, ka
dangi tikimės surinkti terp czia- 
nykszczių lietuvių dar daugiau 
aukų.

Visi susirinkę pagyrė ir pripa
žino už gėrę užmanym? Juozo 
Danisevicziaus isz Waterbory, 
Conn. perengti skrynutes visokių 
biznių vietose, kur norinti paau
kauti k? ant musų kankintinių, 
galėtų įmesti savo naszlės skati
kėlį.

M. Mažeiką. .

Isz Baltimore, Md.
Czianyksztė lietuviešką D.L.K. 

Keistuczic Dr-tė,Ž1 d. spalių, lai
kė susirinkim? ant. apkalbėjimo 
sztraikuojanczių anglekasių rei
kalų ir vargo, kokį kenezia moaų 
broliai darbininkai kovojanti 
už kąsnį duonos su 
neturinesiais nė jokių do-

rišikų pajautimų didžtureziais. 
Draugystė nutarė pagelbėti, kiek 
gali, iztraikuojantiems daib’nin- 
kams; paskyrė ji isz savo kasos 
$25.00. Apart to iszrinko porę 
savo tanarių kolektuoti terpezia- 
nykszczių lietuvių ant naudos 
sztraikierių. Kolektoriai surin
ko $18-10; tokiu budu su auka 
Draugystės pasidaro $43.10. Pini
gai tie likosi iszsiųsti ant raukų 
cenlraliszko kasieriaus anglekasių 
unijos. r

I. Kacziuskas.

Isz Chicago, III. . , 
Nedėlioj,16 d. lapkriczio, vaka

re, ant Freiheit Turner salės tapo 
atlcszta drama 2 aktuose p. a. 
„lezgama” ;teatrę parengėSimano 
Daukanto .. Dr-tė. Perstatymas 
buvo gražus ir gerai atlosztas. 
Veikiancziosiosypatos buvn: Pra
lotas Burdulis — J. L. Žukaus
kas; M»rytė — M. L:etuvė; Ona 
Burdulienė — M. Laukienė; Jo
nas Januszka — Fr. Eismontus; 
Vinc. Rugis — M. Tananevyczia; 
Hrabia Naktibaldinski — Juozas 
Salikas; Dudulis — Vin. Gabris; 
Stagaras —- J. Ilgaudas; Rozalka 
— M. Szeszkauskienė. Terp ak
tų padainavo vaikas E. Lietuvis 
„Tegyvuoja mua tauta”.

Visiems aktoriams ir aktorėms, 
už pasiszvenlimę ir gėrę atliki
mą, ypatingai poniai M. Laukie- 
nei už profesionaliszkę nudav'ma 
senelės Burdulienės. varde Dr-tės 
Simano Daukanto, eiuneziu szir- 
dingęacziu. M. J. Damijonaitis.

Isz visur.
| Sudžia m i et-to Abo gavo nuo 

maskoliszko gubernatoriaus pri- 
sakymę pagarsinti naujus masko
liszko rando padavadyjimue apie 
kareiviszkę tarnystę Finlandijoj. 
Sudžia rado gubernatoriaus rei
kalavimę prieszingu krsszto tie
soms ir sugraiįno jį atgal, atsisa
kė iszpildyti gubernatoriaus pri- 
sakymę. Tas apskundė sudžię į 
augszcziausię kn>szto sudę, bet 
sūdą* ne sudžię tik gubernatorių 
rado kaltu laužymo kraszto tiesų; 
jeigu jo ne nubaudė, tai tik todėl, 
jog pripažino, kad maskolpalai- 
kis tę galėjo padaryti tik per ne- 
pažinojimę Finlandijos tiesų ;per- 
sergėjo vienog gubernatorių, kad 
jeigu panaszus laužymas liesų pa
sitaikys ateitėj, sūdąs turės caro 
gubernatorių nubausti. Iki sziol 
rods Finlandijoj atviro paeip'rie- 
szinimo ir maištų ne buvo, ka
dangi maisztai duotų caro val
džioms progę isz syk panaikinti 
Fin’andijoe autonomiję. Dabar 
fiulandiecziai, rodosi, rengiasi ei
ti isz vien su maskoliszkais reven- 
liuc jonieriais. Jeigu tę darytų ant 
syk visi’valdžių skriaudžiami gai- 
valai.susiprastų terp savęs carpa- 
laikis ir jo tarnai ne laužytų teip 
žmonių tiesų, kaip laužo dabar, 
caro neaprubežiuotai valdžiai atei
tų galas.

L | Pagal atskaitę Amerikos pi
nįgų muezinyczioa, pereituose 
metuose ant viso žemės pavir
šiaus aukso iszkaaė už $263374- 
700, o sidabro už $104999000, 
arba isz viso aukso 12740746 un
cijas, o sidabro 176998376 unci
jas. Skaitlius auksinių pinįgų 
labiausiai pasidaugino Suvienyto
se Valstijose Sziaurinėe Amerikos, 
ne* ant $63800000,Vokietijoj ant 
$41700000, Prancūzijoj $40400
000, Austrijoj $27600000, Angli
joj $17000000; kituose kraštuo
se po kelia milijonus. Sumažėjo 
gi tik Norvegijoj ant $1600000 ir 
Maskolijoj ant $9700000.

R Londono laikraszcziai prane- 
sza, buk vienaitinis maskoliszko 
caro brolis, sosto įpėdinis kuni
gai keztia Mikola, serga džiova ir 
buk jam ne ilgai liko gyventi. 
Nuo džiovos pirma jau pasimirė 
kitas caro brolis, Jurgis, buvęs 
teiposgi sosto įpėdiniu. Kadan
gi caras ne turi nė sūnaus, nė 
daugiau brolių, tai už sosto įpė
dinį bus paskirtas pagarsėjęs savo 
fanatizmu caro dėdė, kunįgai kas
tis Vladimiras; jis turi 26 metų 
sūnų Kyrilę.

| Bretanijos miestų prefektai 
padavė Prancūzijos randui pro- 
test? priesz uždraudimą B re t a 
nijoj bažnycsiose laikyti pamoks
lus ir mokinti tikėjimo mokyklo
se bretoniszkoj kalboj. Protes
tas visai teisingas,kadangi rupin
tiesi apie|aalb? bažnyczioseĮne ran ■ 
dui priguli, bet bažnyczių lanky
tojams. Gėda turėtų būt Pran 
euzijai sekti Msskolijos*paveiksi?. 
Prie to protesto prisidė
jo vim bulmistrai, lygiai azalinin- 
kai karaliszkos partijos kaip ir 
republikonai.



...

LIETUVA

|| Anglijus visos svarbesnėsės 
kolionijos atmetė užmanym? ko 
lionijų minirterio Cbamberlai- 
no, kad į kolionijas angliszki ta- 
vorai butų įleidžiami be muitų, 
mba kad reikalautų mokėti ma 
iesnius muitus negu tavorai kitų 
krasztų. Kolionijos atsisakė tei- 
posgi prisidėti kokiu nors budu 
prie sudrutinimo Anglijos ka- 
rišzkų pajiegų, kadangi karėje 8U 
kokia isz galingesnių vieszpa 
tysezių Anglija ir teip ne gali ko
lonijoms pagelbėti su savo 
niės kareiviais, kadangi tų 
per maigi ant apgynimo 
kraszto.

riau8, kunįgaiksztis Radzivill, 
pridirbo skolų ant 1 milijono 
markių. Užtai jis likosi ne tik 
irz e.ecoriaus dvaro praszalintas, 
bet 
nės.

ir isz vokiszkcs kariume

| Pietinėj dalyj Morokko, Te 
tuan ąpskrityj, užgimė karė terp 
kabylių tetuanieczių. Susirėmi
me tetuaniecziai likosi sumusz- 
ti.

ie 
turi 

Iccuo

u Ant salos Sicilijos valdžios 
užsimanė pagauti viėn? isz svar
biausių plėszikų vadovų, Versalo- 
ną. Jo paties rods ne pagavo, 
bet pagavo 60 jo pagelbiuiukų 
terp sugautų tų plėsziko pagel- 
bininkų yra: vienas mėrkyzas 
(aristokratis), vienas mi<8to bul- 
mistras, daug daktarų ir advoka
tų ir apart to keli kunįgai. Ma
tyt su plėsziku eina ežia isz vien 
visoa gyventojų luomos.

U Pagal atakait? maskoliszkos 
žemdarbystės ministerijos, 46 gu
bernijose europinės Maskolijos že
mės ėsanczios privati-zkų savinin
kų rankose yra isz v so 95668452 
desiatinos. Isz to: bajorams 
priguli 65000000, prekėjams 
13000000, valszczionėnos 12* 
577867, miesezionėms 3000000 
dės. ir visoaiems apie 2000000 
dės. Ant gyventojo iszpuola po 
3,9 desiatinos, ant vienos valsz- 
czionių ūkės iszpuola po 8,7 
dės.

|| Chiniszki bok serai atsirado 
provincijoj She Čhuan, Chinuose. 
Iszdegino jie daug kaimų ir isz- 
piovė 1700 krikszczionių.

|Į Hamburge likosi euaresztuo- 
ti direktoriai Sziaur-Vokiazkoe 
Apsaugojimo Draugystės už viso
kias negražias prigavystea.

| Mieste Fez, Morokko viesz- 
patystėj, Sziaurinėj Afrikoj , 20 
pasikėlėlių vadovų prikalė prie 
miesto varių.

to 
su-

Chi

Vindobonos parlamente terp 
pasiuntinių socialistų daibb parti
jos ir socialistų krikszczionių, už
gimė dideli nesutikimai ir besi- 
koliojimai. Ministerių perdėti- 
nis Kerber stengėsi besikoliojau- 
czius sutaikjti, bet jam ne pasise
kė, reikėjo parlamento susirinki
mą uždaryti, tik tokiu budu gali
ma buvo nedaleisti musztynių 
terp susirinkusių partijų pasiunti
nių.

|| Vindobonos parlamente vėl 
užgimė musztynėe terp czekų ir 
vokieczių pasiuntinių. Muszty- 
nes pagimdė czekiszkas pasiunti
nys Sznark, kuris vokiecziams, 
reikalaujantiems, kad ant Czeki- 
jos geležinkelių stacijų paraszai 
butų ir vokiszkoj kalboj, szukte- 
lėjo: “jus vokiecziai esate kiau
les”. Ant to vokiecziai pasiunti- 
ifiai szoko ant czekų ir prasidėjo 
niusztynės, kurios traukėsi dar ir 
po uždarymui susirinkimo.

|| Mieste Manillėj terp karei
vių vienos dalies 5 legimento ap 
sireiszkė cholera ir vien? tik die- 
n? 7 amerikoniszki kareiviai pa
simirė,o daug yra dar serganczių. 
Visi tikėjo, kad Manillėj cholera 
su v su isznyko, tuoni tarpu pasi
rodo kitaip: terp dlipiniėczių, 
teisybė, epsirgimai pasiliovė, bet 
dabar cholera pradeda siausti terp 
amenkoniszkų kareivių.

Į| 15d. spalių A ustralijoj,'kolio- 
nijose Victorijoj ir Naujoj Pieti
nėj Valijoj siautė baisi audra, 
laike kurios ant žemės puolė rau 
donos dulkės. Mieste Melbourne 
viduryj dienos buvo teip tamsu, 
kad nieko nebuvo galima matyt; 
puolė ant namų ugniniai kamuo
liai, kurie uždegė daug triobų. 
Gyventojus apėmė baimė, jie ti
kėjo, kad atėjo svieto pabaiga.

J Pagal Austrijos tiesas, jeigu 
Austrijos pavaldinys apsiveda su 
svetimtaute, tai apsivedimas tik 
t?syk būva pripažintas, jeigu ap 
atvedanti yra to paties tikėjimo; 
szliubas jaunavedžių ne vieno ti
kėjimo pripažintas už ne ėsantj ir 
ant persiskyrimo tokių ne reikia 
kreipties! nė j sud?, jie gali pats 
persiskirti, kada tik nori.

Nauji iszradimai
I-zradėjai naujo orlaivio, 

broliai Petras ir Povilas Lebaudy, 
aplinkinėse Nanles (Prancūzijoj) 
atliko pasekmingas bandavones 
su savo nauju orlaiviu. Orlaivys 
lengvai, pagal nor? iszradėjų, ki
lu j viiszų ir leidosi žemyn. Lėk
damas prirsz vidutinio smarkumo 
vėją, į valand? galėjo nulėkti 25 
angliszkas mylias.

Port ūsaiii-zkas inžinierius 
Cariliho padirbo ypatiszk? prie 
tais?, kuri pritaisyta prie garlai
vių, te'p suskubina jų plaukim?, 
kad turinti toki? piietais? gar
laiviai lengvai į valandą gali 
plaukti 50 angliszkų mylių.

tavorims trūkis ir piln? žmonių 
kar? sudaužė. Vien? isz karo 
pasažierių, elektr-k? Curan?, pa
griebė geležinkelio trūkio ratai 
ir į szmotus sudraskė; apart 
dar 7 ypatus likosi sunkiai 
žeistos.

— Ant 64 ui., ant szėnių
cago & Eastern ll iuois geležin- 
kelio,pereitos nedėlios dien? rado 
kun? 11 metų vaiko Walterio Cor- 
lero, kuiiotėvai gyvena pn. 6020 
Wallace avė. Matyt minėt? vai- 
k? pervažiavo geležinkelio trūkis 
ir užmuszė snt vietos.

— Pereitus sanvaitės pėtny- 
czios ryt? ties Ch'cago visas dan
gus buvo raudonas kaipi kruvinas. 
Turbut t? apsireiszkim? pagimdė 
ėsanti ore vulhsniszki pelenai, 
iszmesti isz vulkanų kraterų vidu
rinėj Amerikoj.'

— Saliune pn. 1610 Waba.‘h 
avė. smibarė du kelneriai už su- 
kult? it kl? ; laike barnių vienas 
isz kelnerių, Habak, iszsilraukė 
revolverį ir penzoyė ‘avo 
draug? Ryan? ir t? padaręs, 
bėgo isz ealiuno ir prapuolė, 
ie-zgijimo perszauto Ryano 
nė mažiaus oš vilties.

PajlMzkau savo brolio, Jurgio Mikutai- 
czlo, Kaunogub., Raseinių pav., Szym- 
kaieziu vol., kaimo Medininku. Ji* 
pats ar kas kitas teiksi* duoti žine ant 
adreso: Frank Mikolai lis,

28 Ame* 8u, Brockton. Msss, 

Pajieszkau savo pusbrolio Aleksandro 
Paczino, isz kaimo Kaliku, Pttrv^Uma- 
nausko isz kaimo Zakoniu ir Franciss- 
kaus Freitiklo, visi Kauno gub., Rasei
nių pav., Aleksandravo vol. Jie patys 
ar kas kita* teiksi* duoti žine ant adreso: 

Mike Paczinas,
2942 Peltz 8t., Philadelphia, Pa.

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

nu-

Nauji rasztai.

► an 
i»z- 
Ant 
nėra

Drangysczin Reikalai

| Pietinėj Amerikoj, republi- 
koj Bolivijoj,randas pagarsino ka
rės laiko tiesas visame kraszte. 
Acre ąpskrityj, sukelti ameriko- 
niszkų ir angliszkų kapitalistų 
tarnų maisztai traukiasi toliau 
r indas ne įstengia iki sziol 
maisztų suvaldyti.

|| Austrijos kjnsulius atsiliepė 
į Amerikos valdžias su praszymu 
jie-zkoti kokio ten Ke-hkemety, 
kuris mieste Peszte (Vengrį* s 
sostapilėj) paszlavė $ 11 7000 ran
dui prigulinczių pinigų ir 8U Ja*s 
iszdumė į Amerik?. Austrijos 
randas siūlo didelę dovaną ui pa
gaviai? pabėgėlio.

ma-| Italijos pakrantėse, ant 
žos salutės Strombuli, padirbtos 
vulkaniszkų pajiegų, pradėjo 
smarkiai mesti ugnį, pelenus ir 
didelius įkaitusius akmeni* atsi
daręs vulkanas. Daug triobų 
ant sales likosi vulkaniszkų pa
jiegų sugiiautų.

ii Paryžiaus laikraszcziai tvirti
na, buk Prancūzijos prezidentas 
Loubet likosi užpraszytas atsilan
kyti į Amerik? laike visosvieti- 
nės parodos,kuri mieste St. Louis 
atsibus 1904 m. Ar Loubet 
užpraszym? priima, nežinia.

| Maskoliszki sektantai ducho 
borai atsiszaukė prie Turkijos 
sultano su praszymif'kokių neap
gyventų ir neisznaudotų Turkijos 
žemės plotų, kur jie galėtų ten 
parengti daržus ir isz savo darbo 
gyventi nesirūpindami apie žmo
nių szduotas tiesas.

Įj Cholera mieste Manillėj, ant 
Filipinų salų, siauezia vis smar
kiau: dabar mirszta vidutiniszkai 
nuo choleros po 30 žmonių kas 
dien?. Provincijose, bent ant sa
los Luzon, cholera pradeda 
žintiesi.

ma-

szių

|| Anglekasių sztraikai Prancū
zijoj pasibaigė.; j anglekasių su
grįžo prie darbo. Mieste St. 
Etienne užgimė maisztai: 10000 
kalnakasių,norinezių toliau aztrat- 
kuo|i, pakėlė demonstracijas, bet 
žmonių neužkabinėjo.

| Per .deszimtį mėnesių 
metų Prancūzija parsigabeno isz 
svetur ta vorų už 1876600 
ž’au, 8tvo gi ta vorų svetur 
benouž $34601000 daugiau 
pernai.

Vanagai ir Toksai Sapnas. Dvi 
pasakaites V. Stagaro. Shenan- 
doah. Pa. 1DO2 m. 23 puslapiaL

Autoiius vadina abudu knygų 
tčj patilpusiu veikalėliu pasakai
tėms, o isz tikro yra tai ttW*“ 
vaizdeliai, o ne pasakaitė*. Pir
mutiniame autorius apraszo už
puoliai? maskoliszkų žandarų ant 
pasiautos mokyklos; antrame gi 
apraszo amerikieczio s*«pn?, ku
riam prisisapnavo, kad žemskiai 
užklupo ant jo jieszkodami lietn- 
vi-zkų knygų. Abudu vaizdeliai, 
nors silpnai paraszyti, geri, ka
dangi abudu apraszo tikrus Lie
tuvoj atsitikimus. Persekiojim? 
paslaptų mokyklų ir lietuviszkų 
knygų Lietuvoj juk kiekvienas 
lietuvis gerai žino.

Viena Diena be Melo. Bai
le ui’o. Apysaka. Lietuvis/kai 
issgulde V. Stagaras. Shenan 
doab. Pa. 1902 m. 70 pusi.

Apysakoj szitoj nieko ypttiszko 
nėra; prie lietuvių gyvenimo ji 
ne tinka, paimta isz gyvenimo 
svetimų. Ne priguli ji nė pr e 
geriausiųir patsai vertimas teipos- 
gi ne gal būt už paveiksi? priim
tas: vertėjas per daug varto
ja lenkiszkų žodžių net ten, kur 
ne trūksta iietuviszkų. Skai
tyti knygutę galima vienog be 
nuobuodumo. Mums rodosi, kad 
ypacz apysakas, jeigu versti isz 
svetimų kalbų, tai reiktų rinkti 
kuo geriausias. Viena Diena be 
Melo prie tokių ne priguli.

ma- 
i az ga
ri egu

I Vengrijoj, ant 18 milijonų 
gyventojų, iszeina 1000 laikrasz
czių. Isz to laikraszczių skail- 
liaus, 800 iszleidinėja žydai, tik 
200 iszleidinėja krikszczionys. 
Pas mus mat daug geriau: mes 
žydiszkų laikraszczių dar neturi
me.

H Naujos Zelandijos pakrantė
se (Australijoj) paskendo angliu
kas pasažierinis garlaivys Elingo- 
mite. Isz buvusių ant jo 
žmonių tik 40 iszaigelbėjo; 
prigėrė.

200 
kiti

| Paveržtoj nuo Prancūzijos, 
dabar prigulinczioj Vokietijoj Lo
taringijoj užtiko didelius anglių 
laukus, ant kurių neužilgo bus 
parengtos kelios kastynės. Anglys 
ant tų naujų plotų yra labai ge
ros.

[ Prekėjas David O'Keese 
Tallow, Airijoj, apskundė į sud? 
airiszk? Lyg?, kuri nutarė boyco- 
tuoti jo pardavinyczi?. 
prisudyjo jam nuo Lygos 
nim? nuotrotų $27000.

ISZ

Sudas 
atlygi-

II Ant vieno* isz didesnių Samoa- 
salų, ant aslos Savaii, Oceani- 
joj.ataidarė vulkanai.Ant tos salos 
net isz szėszių vulkanų kyla lieps
na. Aplinkinėse vulkanų žemė 
ant kelių colių užklota vulkanisz- 
Vaia pelenais.

i Turtingas prancūzas 
dy paskyrė Paryžiaus universite
tui didelius pinįgus ant stipendijų 
prancūzams, norintiems lankyti 
augsztesnes Amerikos mokslisz- 
kas įtaisas.

Lebeu-

D Prancūzijoj, netoli Rouen,su
degė kunjgaikszczio Orleano ru 
maa d’Eu. Ugnyje pražuvo pui
kus knįgynaa ir daug abrozdų ir 
kitokių brangių dailės daig
ių.

| Ant prigulinczių Suvieny
toms Valstijoms Havai salų at
sibuvo urėdninkų rinkimai. I«z- 
rinko veik visus republikonų kan
didatus.

I Anglijos laivynės ministeri
ja nutarė parduoti netinkanczius 
prie szifdieninių sanlygų seniu 
kariszkus laivus, terp kurių yra: 
12 didelių laivų ir tūlas skaitlius 
mažesnių.

I Į parlament? Paryžiuj, laike 
sesijos įsiveržė koksai, matyt ne
tekęs proto, oficierts ir 
szaudyti. Ant laimės 
jo ezuviai susirinkusių 
vo.

pradėjo 
vienog 

neuiga-

I Adjutantas Vokietijos cieco-

|| Iszpanijoj pasitraukė nuo 
vietų visi ministeriai. Karalius 
pavedė tam paežiam miirsterių 
perdėtiniui 3agaatai sutverti k it? 
ministerij?.

Rygos Latvių Dr tė iszleidiia, 
surinktas Lercho Puszkaiczio Lat 
vių Pasakas. Knyga bus didelė, 
apims apie 100 arkožų; tilps joje 
4000 pasakų su viiszum. Ant su
rinkimo tų pasakų Puszkaitis dar
bavosi 6 metus. Knyga kaltuos 
3 rubl.

Maskoliszkoj kalboj iszėjo:
Malinovaklo, 8 boru i k niaterl- 

Jalov, otnofliasaczicbsia k istorii 
panov radi Velikaho k nlaftestva 
Litovskaho.

Kasztuoja 3 rub.

Brooklyn, N.Y. Dr-te 8z. Kazimiero 
ture* tavo 28-ta metini balių *ub*toj 22 
Lapkriczio, Palace saleje, 89—93 Grand 
81. Brooklyne. Prasidės 7:30 vai. vaka
re. Inženga vyram* su pasidejimu dra
bužiu 25c., moterims 15c. Grajis pir
mos kliaso* muzika, o pauzose dainuo* 
8im. Daukanto Teatrai iszka Ir Giedoriu 
Draugyste ir bažnytinis choras. Visus 
lietuviu* ir lietuvaite* meilingai užkvie- 
czia. Komitetas.

New Britain.Conn. Dr-te S*. Andrie
jau* turės savo balių 27 d. Lapkriczio 
(.Thanksdiving Day). Turner saleje, 
Arch St. Prasidės 1 vai. po pietų. In
ženga vyrams 25c., moterims ir mergi
nom* dykai. Visus lietuvius ir lietuvaL 
tęs kvieczia atsilankyti. Komitetas.

PJttston, Pa. Blaivystes Dr-te lo*z te
atrą "Pirmutinis llegtines Vantojas" 
Panedelyj, 24 Lapkriczio, New Turner 
saleje ant 13-to* ui. S S. Prasidės 7:B0val 
vakare. Po teatrui bu* Dr-tes balius. In
ženga 25c. Pirmosios sėdim** brangesne*. 
Visu* lietuvius ir lietuvaites szirdlngai 
kvieczia atsilankyti. Komitetas.

LietuviszkaN koncertaM
Chi cago. Paderevskio Koncertinų 

Kliubaaduo* koncertą ir pilna juoku 
peaslatyma ketverge 27 I^apkriczio 
(Thanksgiving Day), Freiheit Turner 
saleje, 3417 8. Halsted St. Prasidės 7 
vai. vakare. Tikielai po 25c ir 50c. 
Koncertas bus po direkcija C. Žylevi- 
cziaus. Solo, Duette, Aliegro, Strepitoeo 
Po koncertui — balius. Norinti gauti 
pirmesnes sėdynės ne pasivėluokite, vė
liau alėja gaus paskiausia* sėdynes, o 
per vėlai alėja gali visai sėdynių ne 
gauti arba ne in sale ne tilpti, ne* tai yra 
paskutinis priesz adventus koncertas, o 
Paderevskio Koncertinos Kliubajau visi 
tino, ^ad yra geriausia muzika Chica- 
go|e. Visus užpraszo. Komitetas.

Philadežphia, Pa. Szyrnet sukako jau 
9 metai existencijo* Dr-tes szvento Juo
zapo. Todėl Dr-te nutarė per sekan- 
czius 3 menesiui: Lapkriti, Gruodi ir 
Sausi priiminėti naujus*anarius už su
mažinta instojimo preke, tai yra už *1. 
Menesine* mokestis 50c. Todėl norinti 
instoli in uia draugyste pasiskubinkite 
pakol i natoj imas pigus,, nes po 3 mene
siu vėl bus pakeltas pagal konstitucija. 
Dr-tes susirinkimai yra laikomi 4-loj ne- 
delioi kiekvieno menesio, Caledonian sa
leje, 214 Pine 8t. Norinti pritiraszyU 
tegul ateina ant susirinkimu su daktaro 
pcliudyjlmu. o kiekvienas, ne senesnis 
nis40metu bu* priimtas.

Dr-te* Komitetas.

Paskutini* Fairas.
Chicago. Parapija Apveisdo* Dievo 

lo*z paskutini bažnytini faira ketverge, 
Tl Lapkriczio, (Thanksgiving Day). Fai
ra* prasidės 1 vai. po pietų. Ta diena 
bus leidžiam i ant iszlaimf ji mo tie visi 
daiktai ant kuriu buvo iszparduoli t i kie
tai ir duotos knygele*. Todėl užkvi*- 
cziame visu* lietuviu* Ir lietuvaite* ant 
szio paskutinio faijro būti ir pasinau
doti isz geru ir brangiu daiktu, kurie toj 
dienoj bus loszemi.
Kun. Klebonas E. Stefanaviczia ir

Komitetas

PacatO padavadyjlmai.
'Kadangi priezz Kalėdų szvente žmo

nes turi daugiausiai reikalu su pacztu 
siuntinėdami vien* kitam prezentua, fo
tografija* ar kitokius siuntiniu*, paczto 
užveizd* reikalauja kad siuntėjai temy- 
tu ant žemiau* nurodytu padavadyjimu, 
kiek koki siuntiniai markiu reikalauja:

Prekes ant užrubežiniu siuntiniu:
Laiszkai (gromatoe)už kiekviena j un

cijos po........................................ .....5c.
Vienlinko* postalkorte*.....................2c
Dvilinko* " ...................4c
Dokumentaliszkospopiero* žemiau 10 

uncijuSc.. o už kiekviena*2 uncijas vir- 
szaus, arba ju dali, po 1c. Laikrasz- 
cziai, knygoe ir neuždaryto* fotografijos 
2 uncijos už 1c. Szpilko* ar guzikai su 
fotografijom t* kasztuoja tiek pat kaip 
laiszkai. Visokį t a vorai ar tavoru pra
bos mokasi teip pat kaip už la.szkus.Už- 
daryto* fotografijos kasztuoja po 5c. nuo 
kiekvieno* | j uncijos teip kaip ir laisz
kai; ir jeigu jo* nėra pilnai apmokėto* ir 
ne turi siuntėjo adreso, tokios ne bus 
paczto^siuncsiamas, bet taps numesto* 
in mirusiu laiszku departmenta.

Apart virszminetu prekių registracijos 
kasztai 8c.

Jokiu tavoru. ant kuriu užrubežine* 
vieszpatyste* ima muitą, paczta* nepri
ima. Priima tik siuneziamus in Prusus 
atidarytus pakeliu* kaipo “Parcel Post".

F.E.Coyne, Pocztmeįsteri*. 
Post ()fflce,Chicago, III.'

Lapkriczio 13, 1902. m.

Naujau “Lietuvos,, agentas.
New Yorke ir Brooklyne yra nauju 

“Lietuvos" agentu A. Lesniauskas, 144

Yorkiecziai ir Brooklyniecslai gali apei- 
zteliuoti “Lietuva" ir prenumerata jam 
užmokėti, teipgi ir visokiu kniga* gali 
gauti už ta puzia preke.

“Lituvos" iszleistuve.

LielDYlnh mokslaioe angliszkos kal
bos jau atidarėme.

Mokslaine atidarėme praėjusioj Sete- 
doj po nr. 3329 Auburn a ve., kam pas 33- 
rd Place, ant antro floro, viena* blokas 
nuo lietuviszkos bažnyczios ir pradėjome 
mokyti. Ruimai dideli, czysti. dailu* ir 
■■viešu*. Mokiname tris vakarus ant 
sanvaitės, Panedelio. Seredos ir Petny- 
ežio*, nuo pusiau asztuoaiu iki deszim- 
tat. Katrie iki sziol mokinosi džiaugiasi 
jog turi pro*a lankyti atsakanezia moks
lą i ne, kurio* seniai troszko. Mokiname 
raižyti ir skaityti, angliszkos. lietuvisz- 
kos ir vokiszkos kalbu, teipgi aritmeti
kos. istorijos, geogr* H jos, gramatikos ir 
kitokiu reikalingu dalyku. Didžiausia* 
Alka* yra pzszvensta* ant angįiszko*kal
bos, nes to* lietuviai labiausiai reikalau-

Lietuviai, dabar tunte gera proga isz- 
mokti'kalbos, lodei no leiskite laiko ant 
nieko, bet paszvenskit ji ant mokslo, o 
džiaugsitės isz vaisisu* savo triūso. 
Mokslas valgyt ne praszo, vielos neuži
ms, o kas ji turi — tas turi didžiausia 
turtą ir pagelbininka visame. Norinti lan 
kyti musu mokslaine, galite užsiraszyli 
mokslairieje po virsz minėtu adresu lek
cijų vakaruose, arba pas Joną Bagdžiu- 
na, 931 33-rd St. Su guodone,

j Jonas, I. Bagdžiunaa, ' 
'( Albertas L. Koehler,

Numirė.
Gavome tinę i*> IVshpeton. N.D.,kad 

29 Spaliu 1902 pasimirė lenai lietuvy* 
Charles Gomeliu«, (pravarde, žinoma, 
permainyta, kaip lietuviai yra pratę Jaa 
kasdien mainyti), kur*sakėsi tūry* Lie
tuvoje pacsia ir vaikus. Jei kas ji po to 
kiu suantrytu v*rdu pažinojo tegul jo 
paežiai duoda^ipe

• “Lietuvos" issleistuve.

Reikalinga* gera* kriauesiu* prieooa- 
tu, kelnių ir bruslotu darbo. Darba* 
ant visados, mokesti* nuo 240.00 iki 
950.00 ant menesio. Nuturintis pinigu 
ant kelionss kaaztu, tegu) raszo, o gaus 
likieta. - Tegul atoiszaukia tik gerai 
mokanti* siūti.

J. 8. Pruselaiti*,
411 Raleigh St., Bluefield, W. Va. 

(28-11)

Reikalinga* geras bueseri* prie bu- 
ezemes ir groeerne*. Turi gerai mokėti 
savo darb*. Atsiszaukite pas:

L. Ažukas,
3329 Auburn av*., Chicago, 111.

Kerte Union ir 18-t* ui.

Vietines Žinios.
— Chicagos lietuvitzkoe para

pijos nori įsitaisyti lomias kapi
nes. Butų tai gerai, tik kaip vi
sur, teip ir ežia, lyg yla m mai- 
szo, iszlenda negeistinas godumas 
musų vadovų: jie ir kapines nori 
užrašyti ant vyskupo vardo. 
Argi jrigu jes pasiliks savasezia 
lietuvių, tai bus ne katalikiszkos? 
Antai Lietuvoj kapinės yra ir 
kaimuose ir jos yra savaszczia tų 
kaimų, kurie jas užlaiko ir ne jo
kiam vyskupui ne užeis nė ant 
mislies veržti jas sau, o vienog 
nieks ten jų bedievisskoms ne va
dina. Argi tik Amerikoj, kas ne 
užraszyta ant svetimtauezių vys
kupų vardo,turi būt nekatalikisc- 
ku, bedieviszku? Jeigu mums ir 
kapines reikia vyskupams pado
vanoti, tai geriau atskirų ne reng
ti, kadangi ir į tokias svetimtau- 
cziai ponai, jeigu užsimanys, gali 
mus ne leisti.

— Ant kertės 18 ui. ir Wee- 
tern avė., ant bėganezio skersai 
szėnių Chicago, Burlington & 
Quincy geležinkelio karo užbėgo

PaHeszkoiimai.
Psjieszkau savo brolio,Juozapo 

Kauno;ub.,Szi«uliu pav.,kaimo Mažuo
lių. Ji* pat* ar kas kita* teiksi*duo
ti žine ant adreso:

Mis*. Agota Hite, 
1237 South 2-nd Si., Philadelphta, Pa.

(21-11)

As* Ramualda* Grudsinska* pajiesz- 
kau saro broliu: Frtnciaakau* ir Juoza
po G rudai naku, Kauno gub., Telssiu 
pav. Ji* patys ar kas kitas teiksi* duo
ti žine ant adreso:
» Anton Rudsenis,

(28—11) Evelslh, Minn.
Psjieszkau Martino ir Antano Szepro- 

nu, isz miestelio Grinkfsskes, Kauno 
gub. ir pav.; gyveno Chicagoje. Jie 
patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Jonas Petrauskas,

1844 48-th St., Chicago, IB.
Pajisszkau savo pusbrolio, Julijono 

Tsmulevicsiaus, Vilniaus gub., Traku 
pav , Marcinkonių parap., kaimo Mis- 
teikiu, 10 metu Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Kas. Valentukeyicsia, 
110 Dean St., Norwood, Mase.

Psjieszkau savo draugo, Charles Aka- 
mavieziaus, gyveno La krone, Pa. Jis 
pats ar kas kitas teiksi* duoti žine ant 
adreso: Antanas Orent,

Box 505, Monongahela City,Pa.

Pajieszkau savo brolio, Mikolo Valan- 
cziaus. Kauno gub., Raseinių pav., 
Taurage* parap., kaimo Kuliaskiu. Ji* 
pat* ar kaa kita* tai kai* duoti tinę ant 
adreso. Antanas Rokaitis, 

8901 Houston avė., So. Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo pirmo* kliaaoa 
saliuna* vietoj* lietuviu apgyventoje ar
ti didelio cukerne* fabriko. Bizni* jau 
yra gerai ludirbtac Auicsaukite pa*: 

Frank Dapszys,
444 S. Canal St., Chioago, U).

Bites,
Pasilinksminimo Balius.

Subatoj ir nedelloj, 22 ir 23 Lapkri
czio darome pasilinksminimo balių, ant 
kurio grajis gera muzika ir susirinkę in 
musu didele sale gale* gerai pasiszokti 
ir pasilinksminti. Visu* aplinkiniu* Ir 
pažystamus kviecziame atsilankyti.

J. Brundza Ir J. Kanttnavicsia, 
550 8. Canal 8t., Chioago, III.

Lietuviazka siuvėja.
Siuvu visokias moteriszkas drasea. jo

kės ir takišius ir visokius vaiku drabu
žius gražiai ir pigiai. Geruma savo dar
bo gvaranluoju. Moterys reikalaujan- 
czio* sau ar vaikam* drabužiu, ateikite 
pa* mane, o padarysiu jumis kuogeriau 
šiai ir pigiau kaip visur.

A. P. Karbauskiene,
11 W. 19-th Placa, Chioago UI.

Naujate drabužiu ir apaatuvo

Ssiuoml pr*DM**me visiem* kad mes 
atidarėme nauja drabužiu ir apautuvo 
■■tora po nr. 8304 8. Halated 8t. kert* 
33-czio* ai. Ošia parduodame nauja* 
drapana* ir ozeveryku* teipgi dirbame 
ant apst*liavimo ir ui*ome*ena* drapa
na* ir eseverykua. Reikalaujanti nauju 
geru drapanų ar esevaryku ar turėdami 
tokia*ant *uiai*ymo ateikite pa* mua. o 
padarysim* vlaka kuogeriau*! ir ui pi
gesne preke kaip visur.

C. Relmer, Ignacas Gedvilas A Oo.
3304 8. Halsted 8t. Chicago, 111. '

RtdlkUisikis Isujdynis . dru«i<>. koau 
lkx papočku nuo veMo, pUuka aa*ilpl»o. ■*»!-

Balinai reik apraSvtl 11*0* (rmptomue.
Dr» BrundiaCv.Brd«ajr A S Bth et-.Brookiyn.S.Y.

mSgždžiotojais grekiėkų, laikėsi tų pačių 
formų. . Priešokių megždžiotojų reikia pri- 

 

skaityfi ir garsiausius Rymo poetus:Virgili- 
oratijiį. Tik paskutiniuose laikuose 

o ciecorystės, jiabaigoj pirmutinio am- 
aus krikščioniško metų skaitymo budo, Ry

mo mokyklose labiau pradėjo rupintiesi apie 
supažindinimą mokinamų vaiku su senais lo
tyniškais poetais, išstumtais greaiškų, bet iš 
tikro ir tie seniejie lotyniški poetai buvo tik 
megždžiotojaia grekiškų; lotyniški, galima 
sakyti, nieko svarbesnio, originališko ant po
ezijos dirvos ne 8utvėrė;nore grekiški mokin
tojai gana stengėsi rymionams įkvėpti poetiš
ką dvasią su pagelba grekiškos poezijos, bet 
tas ne pasisekė, kadangi mokintiniams truko 
ne tik poetiško gabumo, bet ir tikro palinki
mo, o jeigu toks ir buvo pas ką, tai tą pa
tį užmušė svetimos,perneštos į Rymą formos; 
tos svetimos formos, netinkančios kitaip lai
kuose republikos lavintiems rymionams, iš
kreipė, pagadino ir patį jų būdą,išnaikino tą, 
ką jie pirma gero turėjo, (’ia aiškiai pasiro
dė, kad tas, kas grekonėms buvo geru ir nau
dingu, rymionams pasirodė vodihgu.

Pirmuose metuose Rymo republikos kal
bėtojų nieks ne mokino iškalbumo, jie lavi
nosi praktiškai, vaikščiodami ant susirinkimų, 
kur pagarsėję kalbėtojai laikė kalbas apie 
visokius krašto reikalus. Kalbose ne moky
tose kalbėtojai išreiškė, savo jausmus kuo 
praščiausiąis,kuo suprantamiausiais žodžiais. 
Respublikoniški papročiai reikalavo, kad 
kiekvienas Rymo ukesas mokėtų aiškiai ir 
visiems suprantamai išreikšti savo mislis. 
Geriausiai mokanti kitus pertikrinti turėjo 
ant minių didesnę įtekmę ir tuom pačiu į- 
gaudavo didesnę valdžią. Tas pats yra iš 
dalies Ir dabar veik visur civilizuotame svie
te. Iškalbumas visada ir visur buvo vienu 
iš svarbiausių įnagių įgavimo valdžios. Su 
laiku, pralobus tautai, kada seni papročiai 
likosi pagadyti, kada dora nupuolė, atsira
do sjieciališki kalbėtojai, laikanti kalbas dėl 
asabiškos naudos,ne iš persitikrinimo,bet šią
dien ginanti tą, ką vakar peikė, toki,kokiems 
rūpėjo ne tiek išaiškinti svarbesnius reikalus 
krašto, kiek padėti tienjs, kurie juos apgyni
mui savo mierių pasamdė, kaip advokatai 
ruduose ginanti reikalus juos pasamdžiusių 
klijentų. Tąsyk ir iškalbumas persikeitė, 
nužudė savo seną aiškumą, jo reikėjo mokiu- 
tiesi ir tos naujos formos išstūmė senąją. 
Kalbėtojai pastojo advokatais; nupuolus re- 
publikai, laikeciecorių, tik tokios advokatiš 
kos kalbos ir buvo vartojamos, kitokių ne 
bnvo reikalo laikyti, ant galo kitaip kalban
čių, ne vartojančių naujų formų prie kal
bėjimo ne prileisdavo, kadangi tokių kalbų 
rymionai ne mėgo.

Per ilgą laiką lotyniška kalba, teip kaip 
kiekviena kita nė išsilavinusi visopu- 
siškai, ne turėjo gramatikos, kiekvie
nas rašė teip kaip jam rodėsi, vartojo kuo 
mažiausiai Įiainių konstrukcijų, kokios tik 
laikui bėgant likosi įvestos ir joerantai net 
musų laikuose Maskolijos gimnazijose ne 
vienam mokintiniui uždarė kelią į augštes- 
nes mokyklas. Pirmutinė lotyniškos kalbos 
gramatika likosi parašyta Celiaus Donato. 
Gramatika ir iškalbumas paskutiniuose Ry- 

1 mo viešpatystės laikuose buvo mokinami
net pradinėse mokyklose. Pirmiausiai visi
vaikai mokinosi gramatikos, o paskui iškal
bumo. Vaikai rašė užduotes ant visokių 
klausymų ir paskui savo pačių parašytas už
duotes turėjo ant atminties išmokti. Pabai
gę gramatikos, mokyklą, ėjo į mokyklą iš
kalbumo. Čia mokintiniai rašė užduotes 
išaiškinimui visokių, tankiausiai be jokios 

' vertės, juokingų klausymų iš mitologijos, 
kaip antai: kodėl amoras turi sparnusjką rei- 

i kia mislyti apie varną, iškapojusią akis gališ
kamkareiviui ir tt. Apart to mokintiniai 
rašė aiškinimus apie visokius morališkus 
klausymus. Toliaus juos mokino dekliama- 
cijų, vedė jie ginčus ir tt. ,

Ciecorystės laikuose geri kalbėtojai buvo 
didelėj garbėj laikomi ir iškalbumas buvo 
neatbūtinai reikalingas advokatams, urėdnin- 
kams, kareivių viršininkams ir visiems norin
tiems turėti didesnę antminių»įtekmę. Nors 
ciecoriai ir nesirūpino apie užlaikymą išlavi- 

1 nimui proto mokyklų, bet.jie nesigailėjo pi- 
nįgų ant užlaikymo ir rengimo iškalbumo 
mokyklų. Ciecorius Vespasianas Ryme pa
rengė katedras lotyniško ir grekiško iškalbu
mo, ant ko paskyrė 100000 sestercijų, kas, 
pagal tų laikų vertę, buvo gana dideli 
pinįgai.

Kaip iškalbumas, įgabentas į Rymą iš 
Grekijos,išsiveisė, pavirto į paprastą retori
ką, tas pats atsitiko ir su kitu iš Grekijos 
įgabentu mokslų — su filosofija. Pažintį 
filosofijos atgabeno į Rymą grekonys 14 šim- 
inetyj po Užsidėjimui miesto ir ji, kitokiose 
sanlygose, greitai Ryme likosi pagadyta, iš
kreipta, pavirto į sofistiką be jokios moks
liškos vertės. Bet ir teip pagadyta filosofija 
buvo didelėj garbėj Ryme. Ant filosofijos 
lekcijų turtingi rymionai vaikščiojo, teip 
kaip į teatrą, ant pasiraminimo ir pasilinks
minimo. Lankytojams tokių lekcijų mažai 
rūpėjo pati mislis, išreiškimai, bet visi paisė 
vien ant krutėjimų ir balso skaitančio lekci
ją, mimikos, akių ir tt. Pats profesorius tą 
gerai žinojo, todėl savo lekcijas ne skaitė, bet 
lošė kaip aktoriai teatruose. Pabaigoj lekci
jos klausytojai plojo delnais profesoriui kaip 
aktoriui teatruose ir tie profesoriai teip prie 
to plojimo priprato, kad be jo ir pagyrimų 
apsieiti ne galėjo; savo lekcijas skaitė teip, 
kad jos jų klausytojams patiktų. Kadangi 
klausytojams mislis lekcijose mažai rūpėjo, 
tai ir profesoriai ant mislies mažai paisė, pai
sė vien ant dikcijos ir krutėjimų, kaip daro 
ir dabar antai daugelis bažnytinių pamoksli
ninkų, ant kurių pamokslų susirenka turtin
gesni, augštesnių luomų klausytojai, ypač 
gi klausytojos. Tiems profesoriams labiau 
rūpėjo, kad ant jų lekcijų susirinktų kuo 
daugiausiai klausytojų, todėl jie taikėsi ne

prie reikalavimo mokslo, bet prie reikalavi
mo minių;jeigu ant lekcijų atėjo mažai klau
sytojų, profesoriai ne galėjo paslėpti savo 
piktumo. Skaitanti viešose vietose filozofijos 
lekcijas filosofai, paprastai*buvo neprigul- 
mingais žmonėms, bet turtingose rymionų 
šeimynose buvo laikomi naminiai filozofai; 
jie ne buvo vergais,iš kokių rinkosi didžtur
čių tarnai,bet visgi buvo samdininkais. Jiems 
buvo pavestas mokinimas vaikų namieje. 
Tūli iš tokių naminių filozofų buvo guodoja- 
ini ponų ir buvo laikomi už namų draugus, 
bet kaip kokiose šeimynose jiems, kaip ver
gams, reikėjo kęsti daug pažeminimų nuo be 
širdžių ponų. Toki samdyti filozofai važinėda
vo rods su ponais po m iestą, bet tankiai t urt ingos 
rymionės,laike tokių pasivėžinimų, filozofams 
pavesdavo laikyti ant kelių savo numylėtus 
šunyčius. Taigi turtingi rymionai tankiai 
jų pasamdytus filozofus laikė už pastumdė
lius tokius jau, už kokius antai lenkiški ir 
lietuviški kunįgai laiko jų samdomus mokin
tojus parapijinių mokyklų. Toks pažemini
mas mokintojų visur išduoda negerus vai
sius, demoralizuoja ne tik mokintojus, bet ir, 
mokinamus mokintinius. Ir Ryme tas ne iš
davė gerų vaisių.

Toks lavinimo būdas, kuj už pamatą pa
imtas buvo iškalbumas, pagimdė visai ne
geistinus apsireiškimus: toks būdas suteikė 
lavinamiems nekentimą mokslo, nieks tikru 
mokslu, reikalaujančiu šiokio tokio tėmyjimo 
ir tirinėjimo, užsiimti ne norėjo, kadangi iš- 
to ne galima buvo turėti ne pelno,ne garbės; 
iškalbus, turinti aktoriškus palinkimus bu
vo garbinami, bet ne žmonės mokslo, gamtos 
tirinėtojai. Žodžiai užėmė mislies vietą, žo
džius ėmė už daigtus. Mokyklose nė joki^ 
svarbesni mokslai ne buvo mokinami kaip’ _ 
reikia, tirinėjimų vietą užėmė pasakiška: 
fantazija; mokino vien šiek tiek geometrijos, 
bet ir ji užėmė mokykloj antrą vietą, ant pir
mutinės vietos stovėjo mokėjimas vartoti žo
džius. Svarbesniuose moksluose, kaip antai 
matematikoj, rymionai niekada nesusilygino 
su grekonėms, kadangi,ypač ciecorių laikuo
se, rymionai ne mėgo alsinti protą, ištempti 
mislį, be ko matematikos ne galima supras
ti. Mokyklose Ryme mokino paviršutiniškai 
matavimo ir tą patį mokslą rymionai perėmė 
nuo jų apvaldytų etruskų,ir pradinės žemes
nės aritmetikos, kadangi turėti supratimą 
nors apie prasčiausias roku nd a s reikėjo ir ry
mionams.

Apskritai, matematikoj rymionai 
ne augštai stovėjo. Pataisyti kalendorių at
sėjo jiems kreipties! prie Aleksandrijos mate- • ' 
matiko Sosigeno. Ciecorystės laikuose buvo 
neva astronomai tėmyjanti žvaigždes,bet jie 
iš tikro buvo ne astronomais, tik astrologais, 
iš jiems žinomų žvaigždžių spėjanti laimę ar 
nelaimę atskiroms ypatoms ir visai tautai. 
Tuos astrologus vadino matematikais, nors 
jie apie matematiką mažai suprato ir ant jos 
pakėlimo nesidarbavo. Apskritai, visoki 
svarbesni mokslai iš kitur į Rymą prisigriebė 
vėlai ir jie Čia ne rado tinkamos dirvos pasi
kėlimui. Karės ir nauda, kokią jos galėjo 
atgabenti, tiesos,iškalbumas — buvo tai,gali
ma sakyti, svarbiausi rymionų užsiėmimai 
per šešis šimtmečius. Paskui į Rymą likosi 
perkelta grekiška civilizacija, bet jos čia ne . 
įstengė pakelti, ją ne atsakančiai perdirbo 
ir prisavino.

Rymiškas mokslas yra tik šešėliu grekiš
ko, rymionai nieko ant tos dirvos originališ
ko ne sutvėrė, todėl ne daug apie tą rymišku 
mokslą galima pasakyti. Teip kaip greko
nys, ir rymionai ne pažinojo skaitlių, bet 
vietoj jų vartojo literas ant pažeklinimo skai
tlių. Teip grekonys kaip ir rymionai ne 
pažinojo ženklo 0 ant padidinimo skaitlių. 
Nors terp grekiškų ir rymiškų skaitlių yra 
didelis Įianašumas, bet rymiški skaitliai per
imti ne nuo grekonių tik nuo etruskų. Kaip 
visur, teip ir Ryme, pamatu skaitlių buvo 
skaitymas ant pirštų; tą galima patėmyti ir 
ant rymionų skaitlių ženklų. Ženklas 1 reiš
kė pakeltą pirštą ir per visą laiką užsilaiky 
mo Rymo viešpatystės rymionai tą ženklą 
vartojo ant paženklinimo pirmutinių triji] 
skaitlų: I,II, III; senuose parašuose net ketu 
ri buvo paženklinti keturiais brūkšneliais. 
V yra ženklu sulenkto delno, o X yra vien 
viršūnėms sudėti ženklai dvieju V.*

Astronomijoj rymionai pats nieko n^ 
nuveikė. Teisybė, filozofas Seneca iszreiszkil 
tulus spėjimus ne mažos vertės, bet ir jis nt 
įstengė s&yo spėjimų išaiškinti. Pirmiaun 
Ryme tikėjo, kad tik 5 tuose laikuose žino 
mos plianetos ne stovi ant vietos, bet atlieka 
kelionę dangaus ruimuose, kiti gi dangiški 
kūnai stovi ant vietos; Seneca su toms nuo
monėms ne sutiko, bet ne įstengė paduot} 
svarbių priežasčių, kurių dėl prisilaikų 
kitokios nuomonės, todėl jo spėjimai, nors 
buvo teisingi, pasiliko spėjimais, kadangi 
ant pertikrinimo apie jų teisingumą Senecai 
truko darodymų. Jis buvo vienu iš svarbiau
sių pasekėjų mokslinčiaus A pollonijaus, kuris 
tvirtino, kad kometos atlieka dangtis rui. 
muose tokią jau kelionę kaip ir plianetos, 
tik kometų kelias labiau ištysęs. Nuomonė 
ta visri teisinga, ji sutinka su ištirimais šios 
dienos, bet nė Seneca, nė Apollonius ir Čia, 
ne įstengė darodyti, ant- kokių pat 
matų remia tokią savo nuomonę, prie
šingą nuomonėms kitų jų laikų astro 
nomų.

Perėmę nuo grekonių literatūrą ir mok 
sius, rymionai, teip kaip tai buvo Grekijoj 
rengė knįgynus, rinko knįgas. . Kiekvien 
turtingo rymiono namuose buvo ’ 
tankiai vien ant pasirodymo, kaip tai ir 
bar yra pralobėlių namuose, kurie savo kn 
gų ne skaito; apart to buvo jau ir vieši 
knįgynai. Tuose viešuose knįgynuoee buvo, 
vieta susirinkimų mokslinčių ir literatų. 
Aplink forum buvo daug pardavinyčių, ku
riose pardavinėjo senas ir naujas knįgaa. 
Knįgos vienog buvo ne spaudintos, bet ra 
šytos, kadangi spaudinti knįgų dar Rymb 
laikuose ne mokėjo; taigi „buvo tai rankraš
čiai ir jie buvo brangus, todėl ne visi mėgs
tanti skaityti galėjo nusipirkti, jas galėjo 
turėti tik didžturčiai, kiti galėjo naudotieti 
iš ėsančių viešuose knįgynuose. Rankraš
čius tuose laikuose perašinėjo greitai: tekstą, 
pagal diktavimą, ant syk perašinėjo daugelis

(Toliaus bua.)
i



PAKLAUSK
A. Szilingio, 

No. 14. Lietuviszko parda
vėjo.

Kalakutas

KALAKUTAS DYKAI. ARBA SKRYBĖLĖ DYKAI, ARBA LIETSARGIS DYKAI SU $10.00 
PIRKINIU VYRISZKU AR VAIKISZKU DRABUŽIU.

DYKAI Szilkinis lietsargis, pora zonieziniu piraatlnaicslu, arba vilago raikNztis 
su moterų žiponais po $7.00 ar daugiau.

Didelis Dehvooes Drapana, Kloaka Iszpardavimas.
Vaikiszcziu siutai ir paltai po 94.98. 

Siutai padaryti isz tikrai grynu vilno
niu cheviotu ir kaszmiru, plynai juo
dos. mėlynos J
druožletos parvos.
viensegiai arba dvi-^^*y

92 Vaiku Siutai ir Tolubeliai 91.19. 
Siutai padaryti isz puikiai nesziojan- 
cziusi juodu ir mėlynu cheviotu ir 
druožletu kaszmiru dvisegines mados, 
dydžiai nuo 6 iki 15 metu. Tolubeliai 
isz puikiu oxfordiniu szirksznetu ir 
žalsvu cheviotu su' aksominiais kal- 
nieriais. margais P* dik 4 4 
muszalais. dydžiai nuoUT I I LB 
3 iki 10 metu. didelis^H I - I

Vaiku žieminiai paltai ir tolubeliai 
92.98. Paltai padaryti isz puikiai ne- 
sziojaneziusi " oxfordiniu cheviotu. 
nauju ilgu madų, su užleidžiamais ki- 
szeniais ir antrankoviais ant ranko
vių. Tolubeliai su atvereziamais kal- 
nieriais. grynai vilnoniu friezes, chin- 
chilla ir melton. tam tyczia gerai pa
daryti. visokiu ds-^la 
žu, dydžiai iki HU" "J L1 
metu. 94.00, $ I 50 ąR jF - 
vertes tik ............▼ ■ ** ■**■

LIETUVA

Vyriszki 415.00 paltai po 210,00. Jie 
yra sezono naujausias iszmislas. La
bai ilgi ir pilni, kiti vidutinisako ilgu
mo. padaryti isz puikiu kersey. vicu- 
nas, melton ir nau jo dryžumo chevio
tu. visi padaryti ^u seržopaniuszalais 
satyriniais rankovių patnusząlais, 
rankomis darytomis knypskyienrs, 
rankomispapllakuotomis perpetėmis, 
visokiu dydžiu, ne vieno nėra visoj 
rietuvėj mažės-AG~ I II f|j| 
*15.o”. tav. «n | 
pasirinkimo tik

Vyriszki geriausi paltai po 915.00, 
vertes iki 922.50. Jie tinka, iszsižiuri 
ir nesziojasi teipgerai. kaip bile koki 
kriauezitrus padaryti ant tavo mieros 
už 930.00. Materijos yra vėliausios vi- 
cunas, Carr melton ir St. George ker
sey, visokiu spalvų, visokiu madų no
kiu tik nori, tam4** a m tttt 
tyczia inr., trum-UM fa |||| 
pi ir vidutiniai

SIS vyriszkas siutas už 912.50. Per 
20 visokiu madų dėl pasirinkimo, ma
terijos yra puikiausi juodi ir druožle- 
ti *orstedai, importuoti melini dry
žuoti seržai, gražus cheviotai ir t*ee- 
dai, dirbti geriausiu Amerikos fabri
kantu, mados J ■■ 
yra viensegines|P I "J ffe| I 
ar dvisegines pa-ųA | 
laidiniai..............

Iszimtlnes vertos Moteriszko, Mer- 
giszkn ir virszutinin drapana.

Moteriszka Jake grynai vilnonio 
kersey ir melton su koatu ar atver- 
cziamu kalnienum, antrankoviais ar 
koatiuemis rankovėmis, pusiau prilai
kytu užpakalu, pilnai palaidupriesza- 
kiu. pamuszta per-X* — 
dem, naujos rude-U” Į r į « 
n i nes parvos........*■ ĮĮ į ĮJ

Monte Karlo Jake labai gero grynai 
vilnonio kersey, aksominis kalnierius 
dyksmuoti atlapai, sumestas užpaka
lis, pamuszta perdem, kimona ranko
ves, Rriauczisžko darbo, parvos rus
va. castor, raudo-4** 
na ir juoda, $13 
vertes, po.......... . .  JĮ

Monte Karlo Jake geriausios mados, 
szito sezono, su sumėtytu prieszakiu 
ir užpakaliu, pamuszta perdem szilki- 
niu salynu, aksominiu kalnierium, 
kimona rankovėmis, visokiu parvu,nniszparda v ima

Vaiku’kloakai, pilno ilgio, grynai 
vilnonio tnelton, su gražia pelerina, 
gražiai grąžui n ti. visokiu parvu, pa
prasta preke 95 00, 
per szita iszparda "J ^8 LJ 
vima po..................

HLEINBROS
J95-805 S°HflLSTEDST. '

Cor Canalport Pve

Telefonas: (Janai 78.
Telefonu galima isz kiekvrienos 

’ aptiekos.

Linksma bus tavo namuose,

Kauno gub. Stauliu pavieto.

LIETUVISZKA PREKYSTE.
MES TURIME VISOKIŲ TA VORŲ: 

Drukuojamas maszinukias geriausio galu n ko.
Kaip czia matote paveikslėli, yra praktiszka ir 
ne brangi, tik $26.00 naujausio isztadimo. 
Teipgi pas mus galite gauti: armonikų, laikro
dėliu, lenciugeliu.skripku ir visokiu kitu daiktu. 
Mus prekes dabar priesz kalėdas ant 10% mažes
nes už kitu; mus didelis kataliogas, netrukus 
bus atspaustas. Pasiskubinkite paduoti savo 

sdrasa ir už 5 centus markia, o gausite kataliogą. Adresuokite teip:

THE PAGODA 3111 S. Hnlsted St., Chicago, III.

• Dykai pri
siusime 
kožnam ant 
pareikala
vimo musu 
NAUJA 
lietuviszka

■ katalioga, 
kuriame

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

Adresuokite teip:
Kelpscb S Co. 74 Centre St., Chicago, III

Succ. to Kelpscb, Norrlko & Co.

PIETVAKARINIS KAMPAS STATE UL, CHICAGO, ILL

dyk. Tavo gromatos bus užlaikytos nerviško, urinariško ar 
paslaptyje, ir apart mus daktarų nie
kas kitas nežinos kad rašei ir ką rašei.

Nereito^moketj^

State Medical Dispensary
Didžiausia Gydinyczia Užsisenejusiu, Clironiszkn, Gėdingu 

Vyriszku Ligų.

Mergitzcziu kloakai grynai vilnoniu 
importuotu kersey ir covert eloth, szi- 
to sezono naujos ir pupsa^iczioa Monte 
Karlo mados, su sumestu užpakaliu, 
pilnai palaidu prieszakiuį, pilnas , ilgis 
iki czeveryku virszaus,-dydžiai nuo 4 
iki U metu.
sezono naujausio*i 
parvos, vertes 912, f

Jelgu nusipirksi viena 11 musu Hoas M vate 
aox. Yra tai dvvinzs ir rieiscaiae gruKa- 
ližkss laaTVUBMTza, duodant is daugiau Un ki
lnybės. neng tiara noi. vkbti vsboonzi. 
Kiekviena* gali aut Jo grajytl. mokslo nerei
kia, ir maža* vaikas mokė* ant Jo grajytl. Pir
kę* JI nusidvvysi lėgirde. Jo bal*a. Ji* grajyja 
su viri 1W viaoklu inelKidiju. ka paniaty.ili 
drauge gauto dainų s u ražo. Jis gali būti var
tojamas bažnyčioj*, iikaloae. giesmininku 
draugystėse ir visur prie dainų ir tokių. Nuo 
vieno baliau, galima surinkti visu* Jo kai
tų* pariamdžlu. j| vieton imliau* muziko*. JI* 
gntjija visu* »*nu. Himnus, marius, valčių*, 
polka, kadriliu,, opera mellodljas Ir vėliau
sia. dainas. Gal i grajytl nuolatai ta pačia me- 
liudija arba kas kart nauja. Gražioje skrynutė 
Ckaituojatlk •«> OO. Prisiusk ItLiV. o n-i 

užmokėsi kada J| atvež. Agentai ant ju tla 
nididellus pinigus. Prisiusk 3*. o gausi kala

STANDARD MFG. CO., 29 Beekman St., P. 0. Boi 1179, New York. Dept. 9.

LIETUWIU DAKTARAS

I MARJA DOWIATT. j

Rankoa raszta perdirba ant dru- 
ko.

Pirk raszoma kopijine maszina.su ku
ria isz vieno rankraszczio atspausi 200 
laiszku kokiu norėsi. Prekes szitu mi
stinu eina pagal ju diduma. 4|X6| co
li u kasztuoja 92 50. 61X10 95.25. 10X12| 
910.50,10x 15 912.00, 12x 18 916.00 ir 1.1. 
Pinigus siuskite ant adreso:

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

Kolektoriai.
M es g re i t gi sukolektuojame algas, no

tas, renius, skolas už boarda ir visokias 
kitas skolas už maža nuoszimli. Jei ne 
sukolektuojame už tai užmokesties ne
reikalaujame. .* Iszkolektuojame ne tik 
vietines skolas bet ir isz tolimiausiu mies 
tu po visa svietą. Mokame visokias 
kalbas. Frank Golubickis užveizetojas, 
3305 Auburn avė.

The Bonded Agency,
Room 914—112S. Clark St. Chicago 
Opera House Block,Chicago, III.

Perskaityk szita!
Kas prisius 25c. margėmis gaus tuziną 

gražiu gromatoms popieru su kopertais 
, ir dovanu lietuviszka knygele vertes 25c 

iszsimoKinimui mesti kortas. Popie- 
roe su gražioms kvietkoms, paveikslais ir 
gražiais apskaitymais. Adresuokite:

K. MISIŪNAS,
Box 561, PitLaburg, Pa.

(28-11)

Kas isz amerikiecziu nori gauti

‘•Darbininku Baisa”
ir kitus prigulinczius Lietuviu 
Soc. Dem. Part. rasztus, siusti 
“Dar. Balsui” rankraszczAis, pinigus ar 
turėti kitus kokius reikalus, tesikreipia

* sutuomi prie musu draugo,Miszeikos. 
Adresas.: V. Miszeika,

95 Canalport avė., Chieago, III.

Dl Alllf■ LAURAI" am nMaj<1 Prasto*
gyduoles, panaikins pleiskanas (bluzganas), su
laikys slinkimą, sutvirtins Ju szaknis ir vieton 
iazpuolusiu stangins naujus, dailius, tankius, 
minkutus ir glumintus plaukus. Apsaugo* nuo 
praplikimo ir pražllimo. Atsiusk H 00 o gausi 
bunka musu garsingo* gyduoles ant iszmeginimo. 
ANIMATOR. 3306 Autam Ar. Chicago, I1L

* ■ Ar sergi reumatizmu’ 
L W I M Bar skauda tau galva,
p Jh ■ g* Y penius, strėnas, rali

I ■■FVl''1*-' atsikė-
" ■ ■ lūs i« lovos kojom* ne

gali primint, mėšlungis traukia’ ra A v k pas mane 
Indėdamas už 3e pačto mark*, o až paaakvsiu ko
kiu budu be daktaro ir gyduolių ižaigvdysi pats 
savo namuose. Paduok savo tikra adreša. Adre-

HLLLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. Halsted St.

•2.00

Mojeriszki Dress Skirtai grynai vil
nonio venetian ir kriaucziszko seržo, 
padaryti pagal nauja mada, sumestas 
užpakalis, pilnai plati apączia, gražiai 
grazninti 3 t*>lems^Ba^* 
satyninio apvado. 
1)0............................

Moieriszkt Dress Skirtai grynai vil
noniu broadeloth. seržo ir venetian, 
padaryti su nauju sumestu užpakaliu 
ir ripuliuota apacz.ia. gražiai graznin
ti 5 eilems satyniniu apvadu, visokiu 
nauju parvu, 98.51*1* m SS 
iratunkas. įht szitaū* jK |li| 
iszpardavima po.

Moteriszki Dress Siutai grynai vil
noniu venetian ir broadeloth su bliu- 
zinejake, pamuszta szilkais. pilnai 
platus sijonai, pamuszti geriausiu 
perkalinu. kriau-^fla **
cziszko darbo. lie-UT A* H 
kanos dydžiu, 11 :laB ZJ - uj tt 
gatunkas............ .

Moteriszki keipai grynai szilkinio 
pliuszo, pamuszti geru aatynu. Hemą- 
voti puikum tibetiniu baronėliu, apsz- 
cziai grazninti szilkine pynele, geras 
ilgis, paprasta pre- 4** m a a 
ke 910.00, per szitaU~ 
iszpardavima........

Moteriszkos vystės grynai vilnoniu 
flanelių, tiamusztos pertiem, grazrin- 
tos pynele, naujas prancuziszkas už
pakalis, naujas sta-^Sa A

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

Prakalba Į jaunus vyrus.
Jeigu kįgalima apgailestauti tai tą. 

kurs vaikščioja dięna po dienai žino
dama esąs kaltu papildymo bjaurių 
papročių, jausdamas kad joapsėjimai 
pasakoja jam gėdingą Istorija jo grie- 
kų. f

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

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

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

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

lytiško silpnu- ja 
mo ar suerzinimo? Ar kiekvienam ib 

__ _________________________ t_ atsitikime esi lygus pareikalavime? S> 
Rašyk be baimės, apsakyk visą teisy- Ar esi abejonėje, negali atlikti pride- ® 
bęapiesavę. apie savo būdą, o mes rysčių su linksmumu? Ar gyvumo Sf 
pasakysime ką turi daryti. Mes netik galybė ir veikmė nupuolė žemiaulaip- fto 
kad užslėpsime tavo paslaptybes, bet snio? Ar erzinimai klapatina, nega- © 

dar padėsime tau jas užmiršti.

Ligos pilnai iigydytos tuo|aus ii misliss 
pranyksta.

suavi Ar erzinimai klapatina, nega- 
į lingumas kankina, ar silpnumai ati
traukia nuo linksmumo ir galingu
mo? Ar turi silpnus inkstus ir suju
dinančią pūslę? Ar turi tankų norą 

■■ šlapintiesi? Ar pradėjimas ir baigi
mas šlapinimosi eina su dideliu sun- 

Specijaiiškas prakalbėjimas į kurnu? Jeigu teip, tai steBc peršne- 
kėtie tą viską arba rašyk. Mes gali
me suteikti tau didelę pagelbą. Mes 
turėjome daug praktikos gydyme

pus-amžinius vyrus.
Ar pats esi apkrautas nereikalin- ___ ____ _____o ________

gaiš apsunkinimais f Ar užgavo tavę gpecijališkai vyriškų ligų ir jeigu ps- 
fcvailumai, persižagitnai, išdykumai gelba ir išgydymas yra galimu, mes 
ar apšmeižimai? Ar jauti nuolatai sugražinsime tau sveikatą, 
didinantiesi negalėjimą, kuris yra 
klapatyjantis, neparankus, kankinan
tis? Ar pūslė prie mažiausio susijudi
nimo duoda norą nusišlapinimo. bet 
su sunkumu? Ar turi limpančius ir 
balzganus paveiksle siūlų nubėgimus? 
Ar esi daug maž užpiktinantis ar ne
tinkantis atsitikimuose? Ar visados to mums sekasi išgydyti. M ūsų prak

iuri drąsą ir protą su savim t Ar juos 
visados gali fiašauktie ant pareikala
vimo? Ar ėsi toks tvirtas, stiprus, 
greitas, galintis ir atsakantis kaip vy
rai tokio amžiaus turėtų būti? Jeigu, 
ne, tai'pasi rodą vyk su mumis; mes 
esame specijalistai vyriškų ligų, mes

Mes gydome visas specijališ- ffc 

kas vyrų ligas. §
Mes gydome jas atsakančiai ir dėl-

tiks ir observacija yra didelė ir pa- ® 
mokinanti. Mes turime platų ištyri- 
nėjimą ir originališkus išradimus, ku- JK 
rie suteikė mums praktišką viršų ant 15 
privatiškų ir Apatiškų vyriškų ligų. ® 

Mes trokštame sueit ar susirašyti 
su vyrais visokio amžiaus, visokio už- 

išgvdome tokias ligas, kokias kiti l'k s*®tn*mo’ kurie yra silpni, nerviški, 
mėgina praktika daryti. nupuolę dvasiškai ir fiziškai, -------- -

i kantrybės; kurie kenčia v4
sias ligas, persidirbimą, rūpesčius iš- įg; 
dyk ūmo, persižagimo negamtiškų 

Specijališkas prakalbėjimas veikmių, nusilpninančių n u bėgimų. £5 
tfenito-urinariskų erzinimu, negeru (x 1 apysenius vyrus. 1SUvinimo „ /u.tyjimo reikalingų g 

Ar jūsų nervų sistema yra atsakan- organų, turinčių silpnas lytiškas kubo 
čiam stiprume? Ar esi liuosas nuo dalis, netinkančias apsivedimui. i$

ai, nustoję 
užsisenėju- 
nnpsZiiis ii- Ssr

M AR 1^7 k A MAQ7INA <•*•**• pvaM* *»<okiu6 pavatkolul ir vtsa P. J«zu*o gyvenimą 
IvIAOfellvA p muk*. Su ja gahma rodyt namie ant sienos k visom mI«m. lupa*

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

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

"os" redakciją, visada paraižyk ant 
laiszko savo varda ir adresą

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok irsenajisavo adresa. 
Jeigu pats gerai raižyti nemoki, lai a- 
dresa duok kitam,J geriau mokaneziam, 
paraižyti.

Už dyka gausi daugiau kaip už 
pinigus.

Kas prisius savo adresa, apturės 65c. 
vertes suvarstoma alaveli, kaulin’o vidu
rio ir nikeliniais galais, su kuriuom ga
lės visa amži neuždrožtu raižyti; leipgi 
gaus tuziną gražiu gromatoms popieru 
vertes 20c.; su 5 kulbutems boxuka gra- 
jinti vietoj kazyru vertes 25c.; juokinga 
cigara vertes 25c.; juokinga revolveri 
vertes 50c.: pypke cigaro formoje vertes 
25c.: tuziną auksiniu plpnksnu vertes 
25c.; tuziną kopertu su iszdrukuotu ant 
kampo tavo vardu arba visu adresu ver
tes 25c. Taigi surokuok kiek tas viskas 
kasztuoja ir prisiusk tik 91.00 ant pri- 
siuntimo kasztu. o ta viską gausi dykai. 
Adr.: Mr. G. BARONAS,

1210 Bingham Str., Pi t tabu rg, Pa.

Antanas Laskauskas 
Lietuviszkas Agentas. 
13D W. Huron »t., Chicago, III.

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

Naujai apsivedė ir reikaliaujanti “Fur- 
nitnre" gali pas mane juos gauti ant isz- 
mokeseziu, inmokėdami tik 95.00 iaz vir- 
szaus.

Asz teipgi apsaugoju (insurinu) ge
riausiose kompanijose žmonių gyvastį, 
nuo Ilgu ir susižeidimu. Norinti apsau
goti save ar savo vaikus kreipkitės! pas 
mane.

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

Adresuokite teip:
Antanas Laskauskas,

130 W Huron st., Chicatro, Iii.

A I Jeigu esate silpni ant kūne 
~ ■ ar iytiszku daliu, teip Jog ne

milte dirbtle ar atlikti* vyro pridervscziu. Jeigu 
turite skaudejima nugaros ar kryžiaus, po krati
ne, sunkuma ant kratines, svaiginta ir skaudeji 
ma galvos, drebejima kūno, sąnariu skaudeJima, 
geltonas piemias, puvimą ar fonas gerkle), puoli
mą plauku. Jeigu negalite miegoti*, turit rapes- 
czlus. baime, bjaurias sapnus, kraujo užnuodyji- 
ma. Jeigu esate užkrėsti kokia paslaptinga liga. 
Jeigu iszeina sekta naktyje ar po nuslaztapinlmoL 
tai tuojau! eikit arba raszykit pas

DR. B. M.-ROSS,
175 Ko. Clark Street

KERTE MONROE 8T.
CHICAGO, ILL 

kuris yra nuo visu pripažintas 
ui Chicago* pagarsėjusi speci- 
jalista ir pasekminga gydytoja

Jo ofise kuri* yra inrengtaa 
zurins 20 metu 

randasi konaujausi instrumentai ir elektriszkoa 
mąsliuos su kuriu pagelba darant egzaminus ant 
syk atranda žmogaus liga Ir Jo* pradžia. Teipgi 
g-te egzaminavimo naudoja X-ray maszina varto

ma dabar per profesorius visuose didžiausiuose 
tonbueziuoee, su kuria galima matytie per visa 

žmogutis kuna. Kiti daktarai nel»zgvde Jus dėlto 
kad neturi atsakanezioa praktiko* ir tam tikra 
Instrumentu dėl atradimo Ilgo*. Daktaras B. M 
ROS8 vartoja savo gyduoles Užmatai laike S0 
metu pasekmlngoe praktiko*, kurio* tukstan- 
eziam sugražino sveikata ant visados Ir padare 
juo* linksmais ir laimingais žmonėmis. BODĄ 
kožnam duoda DYKAI. Ofisas atidarytas kas
itės nuo S iki 4. Panedelio, Seredoa. Petnyezloa 
ir Bubėto* vakarais nuo 7 iki 8:M Nedeliom nuo 
10 ryto iki 1 po piętu.

Tiktai i 25''centai.

k

Už tuziną gražiausiu ant svieto groma
toms popieru, su gražioms kvietkoms. 
pavinczevonems ir kopertais. Tuzinas 
25c., 5 tdzinai už 91.00.

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

Gražus auksuoti atidaromi abrozeltii 
pavydalealtoreliu.su szventuju paveiks
lais, 1 už 25c., 5 už 11.00.

Adresuokite taip:
A. Žvingilaa <S Co.

Box 234, Lawrence, Mass.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tainelaikykiejjį pa aave, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pašilai- 
kik sau tik mažala balta korcziukia,o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘ Money Orderį” aiuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigai^irba “Money 
orderi”. Siuncziant markas, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuoaas. sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena aut kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžlstne raiže j u temyli snt virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. “Lietuvos” iszleistuve.

F.PBradchulis
Attorney and Counselor at Lai.

Chimbor of Commerce Bkfc. Room 709.
8. E. Corner I.aSalle A VVashington sis. 

CHICAGO, ILL. 
Telephone M ai n 3642.

VVienlntelis Hetuwys advokatas, baigės 
mokslą jurisprudencijosciion Amerikoj. 
Wedaprowas kaip ci*ilisxkas teip ir 
kriminalisikas irisuose suduota.
Kės. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 484.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi viaoki gardžiausi gerymai. 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoogi tunu dailiausia, 
szviesiauaia ir didžiausia»Lietuviszka Sa
le de) mitingu, veseliju. balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriausia užkandi 
ant viao Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. Su guodone,

PetHM Salaktn, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

D-ras A. M. Bacevicze, 
Persikels isz Chicagos 
in Scranton, Pa. po ur,

421 Penu, avė., . Scranton, Pl
Gydo visokias ilga* be skyrla** Ir viską atlai

ko tvirtoje paslaptyja. CK tai liete etai, kario 
tiktai reikalauja daktariuko* pagelbos. tecal

tavo prigimtoje kalboje gali .aiznekeli ir gauti 
vila rodą.

Lietuviai, norintieji* gauti.pagelti* per gro-

PONE ONA MILLER, 
(Po vyrui Jankauskiene) 

Pirma LietuYiszka Ahszerka 
CH1CAGOJE.

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

MK8 ONA MILLER.
184W18thSt, Chicago, 111.

arti Apveizdos Dievo bažnyczios.

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

Ar reikalauji szifkortes! [Raižyk o 
gausi prekes.ant visu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in krajuf 
Raižyk, o gausi prekes. .

Pinigai pasiusti per Lietuve* redakci
ja greieziausiai suvaikszcsioja, niekada Į 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu. 1

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

Adresuok.
A. OL8ZEWSKI.

624 33-rdBL Chicayos Iii. 
Sub Sta. 60.

I>a«ci*« kaip
30 actas Iszacgiatas! 

Dr. RICHTERO 
wiaaa awiatal žiasau 1 

“ANKER”(inkAri»iS) 
PAIN EKPELLER,

Rheumatizmo, 
neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir visokia Rbeamatlsska 
sksadtjima.

tptiekorias arba j

F. AtRkfeter&Co.
215 Pearl Street,

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tani bitai Laikrodėlio? 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozą Matuti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu,maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magink u daik
to. Teipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
krietkomis ir pavineziavonemis, abrožu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
cziuapraszymu anie viską. Adtesasi

Joseoh Matuti*.
112 Grandai. Brooklyn, N. Y*

Vienatine Lietuvtazka Aptiek* 
Chlcagoje!

— Atkreipiame lietuvir atydąant vie
natinės lietuviszkos aptiekos Cnicagoie, 
kurioje galima gauti visokias gydyklas 
ir žoles kokios tiktai europėjiszkose ap- 
tiekose randasi ir už pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuvisz- 
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktarisxką rodą dykai; už rodos davimą 
mokesties nereikalauja.

Teipgi tzioje aptiekoje 'gali gauti vi
sokių lietuviuku knygų, abrozėlių, gra
žių su pavincžiavonėmis popieru groma
toms ir tt. Teip pat gali gauti szifkortes 
ir pasiųsti pinigus į krajų, ir tą visa gali
ma atlikti liėtuvišžkoje kalboje.

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

bažnyczios Apveizdos Dievo parapijos.

Elektriką yni Gyvybe
M oi* Elektriko* J*o*l* tart tiek pajieao*. kad 
JaJe ap*ijuo*e* iauczia elektra* begloJlme po el
ta kuna. Teią bėgiodama elektriką valo kraoja.

tas ligas, reamatizma, aerva nuslfpaejlma. gal
vos skaudeJima. nugaros Ir Lt Parsiduoda po 
11 OO-Prislontlma* su aprasiymo kaip Baudoti to 

Peoplea Suppiy Co,, 
IžSCanalport Avj., CHICAGO, ILL.

Offiise valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 iki • vai. po pietų. Nedėlioms, nuo 10 iki 12 ryte tiktai.

PiriTIA Rndfl Dvkni Draugiszkas papisznekejimas ar susiraszymas nieko
L II UI U. RvUd U j Kdl* nekasztuos, o tas gali sau užezedyti daug nespakai- 

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

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

State Medical Dispet-isary
ANT

Pietvakarinio kampo STATE ir VAN BUBEN ui
■riejimas per 66 E* Van Buren Street.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSKIO.

315 8. M o Ra a n St., CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra szifkorcziu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuneziu pi-1 
mgus į visas dalis svieto.

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

Dr. M. Kassakovski, 3312 S. Halsted>t. 
Telephone Y arda: 709.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems savo ligas, duodu rodą ir siun
eziu gydyklas. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke uždu centu.

Telefonas Yakds 709.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Guodotinoms tautiszkoms ir baž

nytinėms Draugystėms iszdirba:- 
Karnaas, Ainerikoaiazkas 
Wellawas, Szarpas, Juos
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepures ir dėt Marszalku

Guodotiniems Kunigams isrdif 
bar-Kapas, Arnotas. Dalmati
kas, Albas, Stulas ir srisus baž
nytinius parėdus. Visoki darba at
lieka artistiszkai in laika-

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

darbu butu prideraneziai atliktu ir tuom suszelpti sawo tautelę, paveskite ji tikrai 
lietutraitiai, *

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division St-, Chicago, III.

- rųįgiją; kryžiaus skaudėjimą.

D
a v ra * vidurių skaudėjimus, silpnu--ras A. L. Graiczunas,

167 W. 18-th 8L, Chicaro. UL | TĄ^ ’̂ą
Gydo visokas ligas be'skirtumo: vyru,! Priduriu skaudėjimas, 

moterų ir vaiku. Reikale kreipkitės ant Į lių *^vnV.U|rart^*)7^ki|K’(}^.’ 
augszcziaus padėto adreto, I ^Hi^aą^&įaafc

I ?? šnlnrrllo uislkahines ant 
I kaklo teip. kad krytius karatų

Deimanto Elektrikos Kryžius
Jis teipgi vadinamas Vol

to Kryriunri. iėrastas Austrijo
je prieAelrtą metų ir tuojau* 
tapo vartojam** Prusuo** 
1‘raocuiiJoJ* Skandinavijoje 
ir kitose Europos vieėpatvst*- 
*e kaipo vaisia* nuo reumatu 
mo Ir kitokių ligų.

Deimanto elektritkas krv- 
žlu* gydo: reumatizmu. n*u

I ,,’EW ORLEANE. LA. Llei
I kili plAl-trllb,, L... A... nt___, J

5 o

nuodyjlmua odo* Ilga*, temen* beginta, talz- 
dat gerklėj ir burnoj, noeyj, akyte Ir autvee, 
netekimą vyrMkumo, Ijmitu nutilpoejlmairtL

,---- i »ijnus aarviu
—X i sulyg duobutės po kratine at? 

grjiUt mėlyna^ pus* Į kūną

VISKAS UZ VIENA DOLERY.

InM tikėjimo.
Szneku visokioM kalbom. Turtu praktika 

Labanon Bellevne Poet Gradnata ūnlvenlty
Hranitel v--*.*-*-

HEW YORK.
Valandos: ano9

*i“i *? J > 
Ma 

A 5 
AR SLENKA'PLAUK Alt

AR NORI KAD ANT|PU- 
KOŠ^ALVOS U/zZELTtL

Kurie nori iszsigydyti ir praszalintl )i- 
gaa. tegul kreipiasi prie Europeiuke 
Pro f. ir Dr. BRUNDŽOS, o su kurio ro
dą tukstaneziai ligoniu trumpame laike 
pasigelbo vien tik pagal |o metodą irhy- 
geniszka užsilaikymą ir tt.

Klausenti rodos per gromatas 
suokite teip:

J. M. Brundza Co.
. Ne* YorkįA Brooklyn, U. 8. A.

t >a
SERGANTIEMS

Gvaraatu«|ams gilna isrgydyma.
Patekmlngiantlal gydau rltoklat paliepta* 

Ir pavuttinee liga*, kaip antai ligas tilrdiet, 
plaucilu. Inkstu, pilvo, galvos skaudėjimus, 
silpna atmintu dvasisika nusilpimą, ivtisskas 
silpnybes, ssleivuma. sutinimą. ve*l. blyksite 
t>»s moteris, kraujavime ir tt., nervu ligas, po
dagra. reumatiitnadusinime, paralyžių Irtu 
Prasiallau gumba, gydau gimdymo'ligas, vi
sokius sutinimus etc. Nervlsikas ligas gydau 
su pagelba geriausiu eleklruzku prietaisu.

8TtBUKUHM8 WtlK8U18; Motor i t nrf/omiao /*

DR. LANDĖS
SipitoUalo o pečiaito ta*.

OtBItUtl UTUK8 tart tdtto v*« arangėitant/ Mto- 
*«. Atidarai chocitolluto. parodai pimpiu jot pra to- 
1/ato, uždam/, attoam/, • to/tolM aura. ««// atrast/ 
S/t* IZareeto/e ar kur tlh otri. 8a// tapti /« raatpi d*/ 
»arz/era//iae •/* ***»**>*. Fra** ta paMpdiaiMa 26c 
dcPa'tSapplt Hoaaa, 3216 8. Sargo* St, Clzooge,/U

Gyvsidabrio nevartoju. Nuo- 
nlnavimas ligonio ir Jo ingy-

ie

Prie* užsikabinimą Ir po užsi
kabinimui sykį ant dienos reiktą 
kryžių įmerkti į vasarcėiltį acte 
ant poros minutų. Vaikų kryžius 
reikia merkti į silpnesni setą

Prekė iio krvžlsus *1.00. Siun
timo kaltus Suvienytose Valstijo«e 
ir Ksnsdoje mes patvs sprunkame. 
Gvsrantuojsm* kad šis kryžius v rs 
geresniu vsistu už elektriiks dir
žą, kurs nuo 19—X) sykių yra bran
gesnis. Geresnio vaisto ūž *i kry
žių nėra, todėl ji* privalo rastu 
kiekvienuose namuose, pas kiek
viena žmogų, sveika ar ligotą.

Prisiusk *1.00 per * v presą ar 
pačto Money Orderi, aria regt« 
traotojr grbmatoje. o me* prisiusi
me Deimanto F.lektriėką Kryžių 
DYKAI. 6kryžius gausi užSSi’t

talpiname viena Ii tokių padė**- 
vontu

klu elektriSkT'kraS.M L£1-E'rP°* *• ’*?' Gncdotin* Pene!- čia prisiunriame Jumis *6.00 ant nen- 
greieuulili^ KlNnva r LKtL'Jdi?‘27*ul «qrio»t*buklingai. Meldžiame <iuo* prislųtl kuo- 
greicuuilsl. SESRVS BEN EDIKTINKO8, S8M Ytouphine st New Oriean*. La.

THE DIAMOND ELECTRIC CRO88 CO.,
306 MILWAUKEE AVĖ., Depl 27; CHICAGO, ILL

ISZGYDYMAS TIK $10.00
Tokia tai prekė (r toksai pasiulinimas 

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

Pabandyk mano gydymo būdą 
ir mano kaštų.

Viena prekė— visiems.
VARICOCELE.— Prie mano gydymo 

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

_____________ __  lybė.
11 STRICTURA— Prie mano gydymo viaoki stapdymai urinos bėgio, ir viso
kį uždegimai tuojaus tampa prašalinti; pūslė ir inkstai tampa išvalyti, sustip
rinti ir su tuom gryžta svei kate ir stiprybė.

U^i,NivODYf KRAUJO— Tai mano sjoeciališkas gvdymas, ant kū
no praktikos pašvenčiau visa savo gyvenimą. Budas mano" gydymo užnuo
dyto kraujo nereikalauja jokių aptiekoriškų nė kitokių gyduolių.
nj^S. ri?ydy*ir ?nt Hemoroidą, Fistula, Vidurių užkielėjimą.Silpnumą.
Nerviškumą Katarą, Inkstų ir nusišlapinimo skaudėjimus ir visas vyriška* li-

“B.Dgydymas yra tikras ir aštrioj alaptybėj užlaikomas Jeigu gy- 
v*“•J'1"““'

Dr.Bassett Medical Institute,,2# So Cla^,?įir„ ,,,
______ Offl *° T>1»ndo* Knog-JO ryto iki 8 vakaro. Nedėl iom* nuo 9 ryto iki 1 popiet ų.

maszina.su
pavydalealtoreliu.su
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