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Metas IX

Politiszkos žinios.
Amerika.

Suvienytos Valstijos sziau
rinės Amerikos susideda isz 
sztetu ir teritorijų. Terito
rijos ne turi tokių tiesų kaip 
sztetai. Dabar gubernato
rius teritorijos Arizonos, ant 
16 d. spalinio suszaukė kon
venciją į miestą Phoenix, 
kurioje dalyvaus ir pavie- 
cziai; užkvietė teiposgi teri
toriją Naujo Meksiko, aut 
susitarimo ir padavimo į kon
gresą reikalavimo, idant mi
nėtos abidvi teritorijos butų 
pakeltos į sztetus, kadangi 
ant to turi jos jau tiek gy
ventojų, kiek reikia. Miesto 
Phoenix berže apsiėmė už
dengti visus kasztnj* suszau- 
kimo konvencijos. į Be abe
jones ateinantis kongresas 
pripažįs lygiai Arizoną, kaip 
ir Naują Meksiką už sztetus.* 
Tiesas pastoti sztetais, pagal 
gyventojų skaitlių, turi tei
posgi Oklahoma ir Indijonų 
terite rija. ' Gal ir szitos seks 
pirmutinių paveikslą ir pa
reikalaus nuo kongreso tei
posgi priskyrimo prie sztetų.

J l

Amerikoniszki kariszki lai
vai, kurie buvo iszsiųsti į Pa
namą, grįžta atgal, kadangi 
jie ten esą nereikalingi. Ne
žinia todėl, ar maisztai Co
lumbijos republikoj eina 
silpnyn, ar gal Suvienytos 
Valstijos prie naujo preziden
to prisilaž&o kitokių pažiūrų 
ir ne nori kisztiesi į maisztus 
pietinėj Amerikoj. Tas isz 
tikro butų geriausiu, Suvie
nytos Valstijos užsipelnytų 
vėl ant didesnio užsitikėjimo 
kaimynų, kurį nužudė per 
paskutines kares ir platinimą 
valdybų; per atgavimą nužu
dyto užsitikėjimo Su v. Val
stijų įtekmė vėl pakiltų terp 
mažų pietinės Amerikos re- 
publikų. Grėbimu svetimo 
niekada ir nieks dar ant mei
lės ne užsipelnė.

Laikraszcziai dar vis per- 
kratinėja iszskerdimą ant sa
los Samar (ant Filipinų salų) 
beveik czielos amerikoniszkų 
kareivių kompanijos, suside- 
danezios isz 72 kareivių. Pa
sirodo, kad filipinieczių buvo 
tik 400 ir tai apsiginklavusių 
vien su peiliais. Užpuolė jie 
netikėtai ant amerikonų, ka
da tie valgė pusryczius ir bu
vo be ginklų. Kol spėjo pa
griebti ginklus, filipiniecziai 
jau pusę kareivių iszskerdė. 
Už tai, žinoma, kalcziausias 
yra kompanijos oficieras, kad 
ne pastatė pikietų. Bausti 
jo jau ne galima, kadangi jis 
teiposgi pražuvo. Paskui 
amerikonai atsiuntė czia dau
giau kariaunas, kuri iszdegi- 
no aplinkinius kaimus ir pa
laidojo užmusztus. Pasikė- 
lėlius vedė paežių amerikonų 
paskirtas provincijos virszi- 
ninkas. Jis su pasikėlėliais 
pasislėpė kalnuose. Kiek 
prie to užpuolimo žuvo filipi
nieczių, nežinia, bet turbut ne 
daugiausiai, kadangi užpuo
limas buvo netikėtas.

Į Washingtono kongresą li
kosi paduotas reikalavimas, 
idant vardas ‘ Filipinų salų 
butų perkeistas ant vardo sa
lų McKinleyo, o atskiroms 
saloms duoti vardus ameriko
niszkų jenerolų, kariavusių 
ant Filipinų. Teip vienok 
su vardais užkariautų krasz- 
tų nesielgia nė Maskolija. 
Jeigu ji sektų paveikslą pa
davusių reikalavimą į kon
gresą, tai Lietuvą turėtų va
dint} Katarinija, Finlandiją 
Petrija ir tt. To vienok nė 
maskoliai ne daro.

ItfSuvo kongrese, kaip ir 
art ^gislaturose rengia

naujas tiesas priesz anarchis
tus. Tas gerai, bet kaip at
skirti anarchistu nuo ne anar
chisto? Naujos tiesos, lazduo
tos po įtekme sujudinimo ir 
uždegimo dėl užmuszimo pre
zidento galėtų kreiptiesi 
priesz liuosybę visų kraszto 
gyventojų. Paprastai anar
chistų užmuszėjų nieks ne 
pažįsta pirma, gal būt, kad 
tokius niekam ne pažįstamus 
tyczia renka. IrCzolgoszo juk 
pirma nieks ne pažino. Tie
sos lazduotos po įtekme suju- 
dinimo ne gali būt geros, ant 
to reikia szalto apsvarstymo, 
ir viaopusiszkos kritikos.

Rytini Azija.
Ne apėjo dar iaztraukti sve

timos kariaunos iaz Chinų, o 
juose vėl užgimė maisztai, tik 
sziuom tarpu kituose krasz- 
tuose. Pietinėse Chinų pro
vincijose vėl užgimė revoliu
cija. Revoliucijonieriai iaz- 
griovė krikazczioniszkas misi
jas, misijonieriama vienok 
pasisekė isztrukti. Jie pasi
slėpė europieczių užimtuose 
krasztuose. Kadangi revo
liucijonieriai ne užpuolė ne 
tikėtai ant misijų, bet pirma 
persergėjo : misijonierius ir 
pareikalavo ji} pasitraukimo, 
tai reiktų manyti, kad bent 
tuom tarpu revoliucijonieriai 
ne nori griebtiesi svetimtau- 
ežių skerdynių, kadangi per 
tokius darbus svetimi kraa? 
tai galėtu vėl susitarti ir at
siųsti savo kariaunas į Chi- 
nus, o su joms dar chinie- 
cziai, kaip jie pats persiti
krino, sziuom tarpu ne gali 
kariauti. Jie sziuom kartu 
kariauja su savo netikusioms 
valdžioms, kurios vis^ teip 
turtingu kraszt$ į nelaimę į- 
stūmė. Jeigu tauta norės, 
žinoma, gali dabartinę cieco- 
rienę nuo sosto praszalinti. 
Revoliucijonieriai stengiasi 
isz tikro praszalinti nuo sosto 
dabartinę visų mandžurų di
nastiją ir jos vietoj už valdo
ną apsirinkti kokį isz senos 
chiniszkos dinastijos. Jeigu 
tas sziuom kartu ir ne pasi
sektų, kadangi už ciecorienę 
stos be abejonės Maskolija, 
nes valdant ciecorienei, Chi- 
nai ne gali susi^rutinti, o 
silpnas kaimynas Maskolijai 
geriausias, toks turi glaustie- 
si prie tvirtesnės Maskolijos, 
jos pagelbos jieszkoti, bet 
ateis ankszcziau ar vėliau lai
kas, kad ne tik kitiems, bet 
ir tvireziausiai sziuom kartu 
Chinuose stovintiems masko
liams reiks neszdintiesi lau
kan. Tauta susidedanti isz 
300 milijonų žmonių, jeigu 
tik gerai susiorganizuos, ne
reikalauja bijotiesi ir į krūvą 
susidėjusių europieczių ir 
amerikonų, ji,suorganizavusi 
ant paskutinių pavidalo savo 
kariauną, apginklavusi ją 
naujausiais ginklais, gali at
siginti nuo vis$ užpuolikų.

Kaip dabar stovi nauji 
Chinų revoliucijonieriai, tik
rai ne žinia. Bet nors jie 
sziuom kartu ir silpnai laiky
tųsi, tai tas ne daug sveria. 
Juk kiekviena revoliucija 
isz pradžių būva silpna, tik 
laikui bėgant, ji gauna vis 
daugiau pasekėjų. Dabar 
vieni laikraszcziai pranesza, 
buk iszsiųsta priesz revoliu- 
cijonierius ciecoriaus kariau
na, juos sumųszė. Gal tas būt 
ir teisingu. Juk ir bokserus 
isz pradžių muszė ciecoriaus 
kariauna, o paskui prie jų 
pristojo tankiai ir iszsiųsti 
ant jų suvaldymo kareiviai. 
Ant galo pasirodė, kad Chi- 
uų randas ne turi pajiegų 
ant suvaldymo bokserų, turė
jo susijungti ne tik didėsės 
Europos vieszpatystės, bet

dar Japonija ir Suvienytos 
Valstijos Sziaurinėe Ameri
kos. Tas pats gal būt ir su 
dabartiniu pasikėlimu.

Tūli laikraszcziai, remianti 
angliszką randą , garsino, jog 
Anglija pagarsys savo pro
tektoratą ant prigulinczio 
Turkijai apskriczio Keykut. 
Dabar angliszkas randas pats 
tą užgina. Turbut todėl kas 
isz galingesnių pasiprieszino 
Anglijos mieriams.

Pietine Afrika.
Jeigu pripažinti už teisin

gas angliszko rando garsina
mas žinias apie karę pietinėj 
Afrikoj, reiktų manyti, kad 
karė artinasi prie galo ir kad 
būrai stato vien paskutines 
pajiegas, bet yra tai paskuti
nis jų mėginimas. Isz kitų 
szaltinių žinios yra visai prie- 
szingos. Pagal tas: būrams 
nėra ką labai nusiminti ir 
nustoti vilczių. Katros to
dėl isz tų leidžiamų į svietą 
žinių yra teisingesnės? Žino
ma ne tos, kurias garsina 
Anglijos randas. Angį isz- 
kam randui reikia ne tik pri
gauti kitus krasztus, kur se
nas įtikėjimas apie Anglijos 
galybę per karę Afrikoj nu
puolė, bet reikia vilioti ir 
locnus pavaldinius nors ne
teisingomis žiniomis, kadangi 
jie dabar jau rūgo ja ant ne 
rangump rando. Jeigu jie 
žinotų apie ne vertą pavy
dėjimo padėjimą skaitlingos 
anglisskos kariaunos Afrikoj, 
galėtų praszalinti netikusius 
ministerius. To jie ir bijosi, 
todėl leidžia melagingas ži
nias apie stovį dalykų ant 
karės lauko. Net raportus 
Kitchenero, jeigu jis prane
šta apie nepasisekimus, vie
nus užslepia, kitus perdirba; 
ant galo ir pats Kitchener ne 
viską teip pranesza, kaip yra 
isz tikro. Ir ąpie paskutinį 
muszį po Itala padavė, buk 
tame muszyje būrai likosi 
baisiai sumuszti, buk ant 
muszio lauko krito jų apie 
400. Tuom tarpu dabar pa
sirodo, kad po tam musziui 
anglijonams reikėjo apleisti 
ne tik Itala, bet ir Rusten- 
burgą. Tas juk aiszkiai pa
rodo, jog ir Kitchener rami
na anglijonus leisdamas 'ne
teisingas žinias nepasiseki
mus paduoda už pergalėji
mus

Beniaus Kitchener tvirti
no, jog Botha ne gali įsiverž
ti į Natalių, kadangi, girdi, 
jį stabdo ne Anglijos galybė, 
bet užtvitausi upė Tugela. 
Dabar vienok pasirodo, kad 
Bothos ne sulaikė nė Angli
jos galybėj nė užtvinusi upė; 
jis, kaip dabar pranesza, ži
noma, ne angliszkas randas, 
seniai yra Nataliuje ir dalis 
jo kareivių atsirado \os 70 
angliszkų mylių nuo oceano. 
Ant sulaikymo jo anglijonai 
ne turi atsakanczių pajiegų, 
todėl gal jo kareiviai dar la- 
biaus prisiartino prie oceano. 
Delarey gi,po musziui po Ita
lą, įsiveržė į prigulinczią An
glijai Zulų žemę. Sulaikyti 
jo anglijonams ne pasisekė. 
Gana didelis būrų pulkas at
sirado Pretonjos aplinkinėse, 
kur yra centras angliszkų pa
jiegų. Dabar veik visi žy- 
mesniejie būrų vadovai įsi
veržė į angliszkas valdybas, 
ėsanczius būrų republikose 
anglijonus laiko vien De 
Wett, kurio mieris yra: ma
žais užpuolimais alsinti an
glijonus, neleisti jų į anglisz
kas Capo valdybas, idant te- 
nykszcziai būrai turėtų laiką 
susiorganizuoti * ir pristoti 
prie kariaujanczių būrų. Tas 
DeWettui iki sziol pasiseka,

kadangi Kitchener ne galėjo 
iszsiųsti pagelbos kariaujan- 
cziarn su būrais Capo valdy
bose jenerolui Frenchui. 
Jam. dėl silpnumo pajiegų 
ne pasisekė nustumti įsiver
žusiu būrų į sziaurius.

Karė traukiasi jau du me
tai. Per tą laiką Anglijo» 
skolos pasididino ant 400000 • 
000 dol., dabar ant tolesnės 
kovos reikia užtraukti na u j į 
skolą, kadangi ir dabar ras - 
das turi nepriteklių 6300000) 
dol. Uždengti to iždas nj 
turi kuom. Parlamento prl • 
pažintas ant karės kreditas 
iszsibaigė ir randui atseis 
melsti naujų kreditų. Tp 
vienok ministeriai bijosi, ka
dangi ne turi kuom pasigirti 
priesz parlamentą; nepasise
kimai ne gali tautos užganė
dinti. Dabar laikraszcziai 
reikalauja, idant į Afriką 
butų iszsiųstas vėl Robertą, 
kadangi jis isz tikro buvto 
protingesniu už Kitchenerą. 
Bet ir geriausias vadovas ne 
daug ką gali padaryti su pa
akintais sergancziais karei
viais.

Amerikos laikraszcziai pir
ma garsino, jog Transvaa- 
liaus prezidentas Krueger 
rengiasi keliauti į Ameriką; 
dabar vienok pranesza, kad 
Krueger ne tik nesirengia į 
Ameriką, bet rengiasi siųsti 
prezidentui Rooseveltui pro
testą priesz iszleidimą arklių 
anglijonų pirktų Amerikoj 
ant karės Afrikoj Ar pro
testas ką pagelbės, nežinia.

Iszpanija.
Europos laikraszcziai garsi

na, buk sziaurinėse Iszpani- 
jos provincijose organizuoja
si karlistai, taigi szalininkai 
kunįgaikszczio Don Carloso. 
Jie nori iszvyti dabartinį ne 
mėtį karalių ir jo motiną ir 
apgarsinti karaliumi Don 
Carlosą. Karlistams pasise
kė pergabenti isz Prancūzijos 
20000 gerų karabinų. Viso
kiuose Europos krasztuose 
perka jų vis daugiaus. Pran
cūzijoj davė padirbti daugy
bę uniformų. Amuniciją ga
bena nuo salos Kubos, kur 
buk jos atliko nuo paskuti
nės karės. Rods 20000 kara
binų ne daug, Iszpanijos ran
das turi daugiau ir daugiau 
kareivių gali apginkluoti, 
bęt kad karlistai rengia pasi
kėlimą kalnuotose, mažai 
prieinamose sziaurinėse pro
vincijose, tai ten neprieina
mi kalnai gali būt geriau
siais padėtojais pasikėlėlių. 
Kadangi ir kitose Iszpanijos 
provincijose yra diktai rando 
prieszų, . ne trūksta jų ir pa- 
ežioj iszpaniszkoj kariaunoj, 
tai rengianti pasikėlimą tiki, 
kad užgimus revoliucijai, 
skaitliu? karlistų urnai pasi- 
didįs. Karlistai tiki, kad 
sziuomA-kartu jiems pasiseks 
paimti viražų ant dabartinio 
rando, prie kurio isz tikro 
Iszpaniją daug nelaimių pa
siekė.

Pietinė ir vidurinė 
Amerika.

Europos laikraszcziai per- 
kratinėja dabar klausymą 
panamerikoniszko kongreso, 
suszaukto į Meksiką ant už
manymo Suvienytų Valstijų 
Sziaurinės Amerikos ir isz to 
kongreso ne pranaszauja di
delės naudos jo užmanyta
jame.

* Revoliucija ant salos Hay- 
ty, rodosi, bent sziuom kartu 
likosi suvaldyta, bent teip ta 
kraszto randas garsina. Ar 
ant ilgo vienok bus tvarka, 
nežinia. Czia paprastai tvar
ka ne ilgai užsilaiko ir be 
revoliucijų ne apsieina.

Apie nesutikimus Venezu- 
elės ir Columbijos ir apie 
prietikius tuose krasztuose 
vien priesztaraujanczios atei
na žinios. Pirmiausiai gar
sino, buk karė terp kaimynų 
jeu užgimė ir buk Venezuelės 
kariauna likosi surouszta; 
tai vėl, kad paežio j Venezu- 
elėj užgimė revoliucija priesz 
valdžią prezidento Castro. 
Dabar tiek žinia, kad Vene- 
kuelė ant rubežiaus sutraukė 
8000 kareivių, Columbija gi 
pastatė prieszais 6000. Su- 
simuszimo vienok terp ka
riaunų iki sziol ne buvo ir 
karė dar ne prasidėjo. ‘

Ryme suaresztavo kokį ten 
anarchistą Glodi no vyczą, ku
ris gyrėsi, kad atkako czia 
užmuszti popiežių ir kardino
lą Rainpola. Turbut bus tai 
koks sztukorius, kadangi tu
rintis mierį užmuszti ką nors, 
priesz tai juk apie savo mie
lins niekam nesigira, ne gar- 
sys, žinodamas, kad už tai 
bus suaresztuotu.

Angliszki laikraszcziai pra
nesza, buk pereitas sanvaitės 
ketverge pasimirė Afganista
no valdonas.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Į Vilniaus miesto prekėjų ren
giamą prekystes mokyklą iki 
sziol atsiszaukė 320 norinezią pa
stoti. "Į vijas gi tas kliasas.Jcu- 
rios bus szįmet atidarytos, galės 
patilpti 360 mokintinių. Kadan
gi prakyatoj mokykloj mokįs ne 
vien prekyst e mokslų, bet ir vi- 
šok ų kitokių, programas mokslų 
platesnis negu reali rak ose mo
kykloje, o jau apie gimnazijas 
nėra nė ką kalbėti, ir kad baigę 
mokyklą turės tokia* jau tiesas 
kaip ir b ligą gimnazijas ir re a- 
liszkas mokyklas, jie galės pasto
ti į visus Maskolijoj ėsanczius 
augaztesnius epecijalirakus insti
tutus, tai reikia manyti, kad mo
kintinių ne pritruks, galės į ją 
pastoji viri negalinti patilpti į 
gimnazijas ir į reali sakas Lietuvos 
mokyklas.

Pereituose mokslo metuose II 
Vilniaus vyriszkoj gimnazijoj bu
vo 483 mokintiniai. Isz to skait
lius perėjo į augsztesnę kliasą 
377 mokintiniai, pabaigė gimna
ziją 26.

Ant priemiesezio Naujas Svie
tas tiek priviso vagilių ir plėszi- 
kų, kad jie viduryj dienus užpuo
la ant ūkininkų'veianezių į mies
tą visokius produktus. Ką gi 
veikia policija? Ji Lietuvoj pa
pratusi ne vagilius daboti, bet 
jieszkoti neisztikimų vietiniams 
urėduinkams gyventojų.

I* Namų savininkė Skomorovska 
davė uiveizėtojui Toicuicsekį ant 
1600 rubl. ant Bunimoviczo ban
ko, kad paėmęs pinįrus, užmokė
tų Skoiuoiovskienės skolą Vil
niaus žemiszkame banke. Toic 
nuo Bunimoviczo piAįgus paėmė, 
bet žemiszkame banke ne buvo, 
skolos ne užmokėjo ir pats neži
nia, kur dingo. Gal atkaks į 
Ameriką?

Ant Katedros pliaciaus, prie
szais katalikiszką bažnyczią,dirba 
dabar pamatus paminklo garsios 
paleistuvės, maskol'szkos carie- 
nės Katarinos II, kuri priskyrė 
Lietuvą prie Maskolijos.

Isz Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 1—7 d. rug

sėjo Vilniaus gub. limpanczioms 
Igoms užsikrėtė daug naminių 
galvijų. Paviecziuose: Vileikos, 
Lydos, Trakų ir Dianos teip na
minių gyvulių rituosi* aiberiszkas 
maras. Siberiszku maru apsirgo 
36 raguoti galvijai, isz kurių 26 
pastipo.

Per tą patį laiką limpanczioms 
ligoms apsirgo žmonių: Vilniu
je: pilvinėms Miltinėms 11, krau 
jinėms 9, tymais 1, rauplėms 2.

Paviecziuose apsirgimų buvo: 
Vilmaus pav. kraujinėms apsirgo: 
m!estel)j Namenczįne 23, nu-nirė 
4; dvHr<3 Bezdanuose apsirgo 19, 
numirė 2, kaime Kurtnancuose 
apsirgo 6, numirė 1. Lydos 
pav.,kaime Olenkovicziuose apsir
go 26. numirė 2{ kaime Bajaruo- 
se apsirgo 10; kaime Rsginczi- 
niatuose apsirgo 30, numirė 8; 
kaime - Eulasziuose apsirgo 14, 
numirė 1; kaime Demeiziuose 
apsirgo 3, kaime Slaikovszczinoj 
4, Kaksnikowszczinoj 2, Si nė j 
Goroj 5, Bambaluose-1, Zi puri joj 
7, Nowo«ialkuofe 5, Roga*ew- 
szczinoj 2, Valitovycztuose 5, Ig- 
nadove 8, Liutocze 8, Žomoi- 
diiuose 9, Kaldikoj 6, Rowkawi- 
czuose 6, Studence 2, Bojaruose 
2, Pe»bakowszczinoj 4. Vilniaus 
pavoksime Sosenki apsirgo 20, 
numirė 2, kaime Maciuruose ap
sirgo 40, numirė 2.

Siberiszku maru miestelyj 
Smorgonėj, Aszmėnų* pav., užsi
krėtė 3 darbininkai skurų iszdir- 
binycsių.

Pilvinėms sziltinems, Lydos 
pav., kaime Bojaruose apsirgo 
24, iszgijo 12., kaime Mak'sziuo- 
se apsirgo 44, iszgijo 12, numi
rė 1.

Kraujinės pradeda mažintiesi 
Arzmėnų pav., bet už tai smar 
kiau pradeda siausti Lydos pav. 
Mažiausiai serganezių epidemisz- 
koms (limpanczioms) ligoms yra 
Trukų pav.

Kaime Sultaniszkiuose, netoli 
Vilniaus, siautė didelis gaisras, 
kurs,terp kitko, itznaikino dvejus 
namus Zavadskio ir vienus Valan
ti navycziaus. Sudegė ir daug 
uegyvenamų triobų. v

Isz Minsko.
Dar.vis traukiasi Minsko žem- 

dsrbystės draugystės parengta 
sukaktuvinė paroda. - Daiktų ant 
parodos, galima sakyti, yra kas 
žin ar ne daugiau isz Mažrusijos 
negu isz Lietuvos, ypacz maszi- 
nų daugiau yra ne Lietuvoj pa
dirbtų. Dovanos sudžių už ge
riausius pripažintus ant parodos 
ats ėstus da:ktus jau iszdalintos, 
bet daug apdovanotų jos neužga
nėdina, jie sudžių nusprendimą 
laiko ui neteisingą ir atsuako 
priimti paskirtas dovana Gal 
jie turi sriek tiek teisybės.

15 d. rugsėjo, važiuojant karie
toj vaikams Minsko -miesto gal
vos, grafo Czapskio, nuo mėtymo 
kvietkų pasibaidė arkliai ir pra
dėjo daužyti. Ant galo karieta 
apvirto ir joje sėdinti 6 vaikai 
grafo Czapsk'o iszpuolėir apsiku 
lė, o duktė teip smarkiai sutren
kė galvą, kad ją be žado nugabe
no pis daktarą. Daktaras tvirti
na, kad galvos kaulas turėjo per- 
trukti ir pagal jo nuomonę, maža 
yra viltis mergaitę nuo mirties 
iszgelbėti.

Isz Vileikos pav., Vilniaus 
guberaijoj.

Isz atgabentų į Vilnių,į specija- 
liszką pasiutusių žvėnų sukan
džiotų gydinyczią Dro Orlovskio 
6 ūkininkų Vileikos pivieczio, 
kuriuos sukandžiojo pasiutę vil
kai, beveik visi iszgijo. Vien 
ant’szgijimo 12 metų vaiko, ku
riam vilksi basisi sukandžiojo 
galvą, maža yra viltis. Pasiutu
sių vilkų labai daug priviso gi
riose Vileikos pav.; jie įsibėga 
isz girių, ateina į kaimus, užpuo
la ant žmonių ir galvijų. 13 d. 
rugsėjo pasiutę vilkai atbėgo į 
kaimus: Nasterkus, Duroviczus ir 
Bulius, kur sukandžiojo daug 
žmonių, szunų ir naminių galvi
jų. Kelis vilkus rods užmuszė, 
bet jie pirma spėjo aprieti ke ir 
žmonis ir daug szunų. Į porą 
dienų po tam vilkai vėl atsilankė 
kaime Buliuose ir sukandžiojo 8 
ūkininkus.

Isz Senapile8,Suvalkqgnb.
Garsus Mosakovsky, direkto

rius Benapilės vyriszkos gimna
zijos, likosi praszalintas nuo vie
tos. Jo vietoj už direktorių at 
siuntė kitą isz Maskolijos vidu
rių* Toki isz Maskolijos atėję 
tankiai b u va geresniais už visus 
Lenkijoj tarnavusius maskolius. 
Czia turbut nė su žiburiu ne ras
tum nė vieno ne sudemoralizuoto 
maskoliaus urėdninko.

Isz Prūsų Lietuvos.
Profesoriai anatonijoe, chemi 

jos ir fizikos Karali tucziaus uni- 
verri eto isz-ikyrė nuo savo lekci
jų moteris studentei. Kodėl tą 
padarė, nežinia. Dibar Kara- 
liaucziaus universitete nė viena 
motenszkė^ne gali pabaigti pil
nai nė daktarystos, uė gamtos 
mokslų Karaliaucziuje.

Kaime Vingaicziuose, Prašų 
Lietuvoj,- įdūkęs bulius baisiai sa
li idė moteriszkę Barborą Hohman.

Netoli E dkunų, upėj Laponoj, 
moteriszkė atėjusi pas semti van
dens, rado kūną prigėrusio mas- 
koliszkp rubežiaus sargo. Isz ti 
rinėjimų kūno pasirodė, kad sar
gas Į kosi užmutztas, o paskui ui- 
muszėjai jo kūną paskandino u 
pėj, bet jų iki sziol nepasisekė su
rasti.

Insterburge liko i suaresztuotas 
lenkas Kacznowski, kurisai Szu- 
bine apvogė sūdo kasą ir Inater- 
burge (latrutyj) slapstėsi pai savo 
gimines.

Isz Sumeliszkių, Trakų 
pavietyj.

11 d. rugsėjo, miestelyj Sume- 
lirakiuose, Trakų pav. Viln:aus 
gub., užpuolė naktyj ant kunįgo 
Kliukovskio du vyriszkiai ir vie
nas isz užpuolikų paleido į kunį- 
gą isz revolverio szuvį 6r nepa
vojingai sužeidė. Užpuolikai isz 
kunįgo gyvenimo nieko ne paė
mė, nors tą galėjo padaryti. Jų 
ne suėmė ir nežinia,kas jie yra ir 
su kokiais mieriais ant kunįgo už
puolė, Kadangi jie, galėdami, 
ne t.ė nė pinįgų, nė daiktų, tai 
rer.tų manyt i, kad užpuolikais 
buvo ne plėezikai.

Atsiszaukimas.
Priderystė kiekvieno žmogau* 

nelylėt, jeigu kas platina mela
gystes ir joms kenkia ar pav e- 
nioms y pa tom s ar visai lietuvisz- 
kai visuomenei, bet faktais iszro-' 
dyti melagystes, o ne tuszcziais 
užgynimais, kaip tai daro antai 
dabartinė kunįgų rankose ėsanti 
dievobaimingoji “Tėvynė". Ji 
vien kitiems primeta melą ir rei
kalauja atszaukimo, gėdydamas! 
parodyti, kaip yra isztikro, o pa
ti daugiausiai melo į svietą pa
leidžia. Nežino jau nė kokius 
melus platinti aut savo prieszų: 
visus ne puczianczius į kunįgų dū
dą apezaukia anarchistais ir ant 
jų s undo valdžias, gerai žinoda 
ma, kad tai yra melas, todėl pati 
jų neįstengs pergalėti. Pasmtudo-, 
ja ne isz žmogžudystės Czolgo- 
szo ir per tai sueržinimo nuo
monių ant iszgavimo valdžių pa
gelbos kovoje su savo asabisskais 
prieszais. Tfui! su tokia dora 
musų tūlų duszių ganytojų! Vi
sokioms leidžiamoms į svietą me
lagystėms lygiai savo paežių kaip 
ir pasamdytų pidėtojų, stengiasi 
savo neteisybes apgint L Matyt 
jie Europoj paliko dorą, keliau
dami oceano vandenyse jos prisa
kymus paskandino kaipo nerei
kalingą sunkė lybę. SuUvienyji- 
mo organas “Tėvynė” pavirto į 
asabiszką organą kunįgų Miluko 
ir Kaupo ant apgynimo jų ne 
vertų pagyrimo darbų.

“Tėvynė” stengiasi visiems j 
kalbėti, buk ant XVI Sus:v. ee:- 
mo kunįgų jungo prieszininkai 
buvę apsiginklavę su revolveriais 
ir buk žadėję net patį intrigos 
vedėją nuszauti,tik jis juos pagaz- 
nęs, kad užmusztas geriaus galė- 
sęs su valnamaniais kovoti, negu 
gyvas būdamas. Tas yra melas. 
Ant seimo apie revolverį nieks 
neužsiminė ir be abejonės niek* 
jo neturėjo (vien apie kunįgus ne
galima žinoti, ar jie buv > su gin
klais ar be ginklų). Ant seimo ir 
tūli kunįgai reikalavo teisybės, 
kurią Miluko szalininkai po kojų 
pimynė, bet tuos reikalavimus 
samdyti ir ne samdyti intrigos 
vedėjo pagalbininkai užrėkė; to
ki samdininkai szaukė ir reikala
vo: vieni kad kun. žebriui ragus 
nulaužti, kiti gi Tepė juos užsi
dėti. Nors kun. Milukas, Kau
pas, Pautienius ir kiti tą girdėjo, 
bet ne draudė savo samdininkų 
užkabinėti kunįgą, bet tiems

rėksniams dar didesnį pundą rū
tų ant krutinės užkab no. Argi 
reikia dar geremio darodymo, 
kad czia pirm vi'ko buvo padary
tis sukalbis kaip seimą ve*ti, kad 
iszSusiv. bitų visi iszmeiti, kurie 
kunįgims ne atiduoda dieviszkoa 
garbės. Dabir kunįgai Milukas 
ir Knupis, per Susiv. karatai' už- 
Likomą ,.Tėvynę", visus tuos, ku- » 
rie jų žemiems mieriams pasiprie- Y 
szina, visaip niekina ir dergia ir 
kaip paprastai, aplenkdami tei
sybę.

Per XV Susiv. seimą kun. Mi
lukas ir Kaupas įnetzė, kad jei 
kas raszys į laikraszczius ir jeigu 
po rasztu ne padės tikros pravar
dės, tai ant tokių įasztų Susiv. 
ne privalo paisyti ir tas tapo į 
seimo protokolą įraszytas; dabar 
gi visoki Sakalai ir kitoki pauksz- 
cziai raszo korėipondenc jis be 
pas'raszymo ir, žinoma, sų ijznie- 
kinimaia Susiv. valdonams ne pa
ti nkanezių ypatų. Mat Susiv. , 
valdonai, kaip visame, te'p ir czia 
prisilaiko dvigubos'doros: vienes 
laikosi pats, kitos reikalauja noo 
ne savo draugų ir ne garbintojų; 
jeigu prireikia, sziądien mynioja 
tą, ką vakar pats užmanė, ko rei
kalavo, kad kiti pildytų ir toki 
ragožiavimai, anot kun. Krav- 
czuno, yri “O rak”, jeigu tik ra- 
gožiuojantis niekina Milukui ir 
Kauput nepatinkanezius.

“Tėvynės" literatai garsina, jog 
jie gavo isz VVaterbury’o (žinoma 
nuo ne mėgstanezio iszdavinėti 
parapijai rokundų isz jos kasos 
stovio), buk atėjo trys vyrai pss j 
kun. Sauruaaitį ir užgynė griaut 
Susiv. ir niekinti jo propagato- j 
rius(?). Waterburio kuopa, gir- J 
di, žada priversti musų vertelgas ■ 
prigulėt prie Susiv., neprigulin- ■ 
tiems žadėjo kenkti jų b znyje. I 
Tas yra ne tik ne krikszczionisz- I 
ku, bet ir prieszingu krarato tie- ■ 
rom«. Artai teip musų kunįgai 
per “Tėvynę" mokina žmonis ■ 
krikracrioniszkos medės ir godo- ■ 
nės tiesų to kraszto, kuris mus M 
priglaudžia? Su tokiu mokslu H 
ne toli nužengtume, mums re ktų įl 
presz sūdą atsakyti, o kunįgai, ■ 
už žmonių nugaros pasislėpę, be ■ 
atsakymo toliaus musų karatais 
intrigas varinėtų ant kenkimo ■ 
sau nepatinkanezioms ypatoms ir ■ 
v siems lietuviams. 9

Wateburio kuopa, kurią Susiv. ■ 
valdytojai pripažino už ne ėsan- ■ 
ežią ir už bedieviszką yra katali-B 
kiszka, susideda isz gerų katalikų, B 
ne* bedievių juk kun. Saurusaitis H 
ne trauktų į savo sutvertą trėti-B 
ninku draugystę. B

Priesz seimą psrasziau kunįgui B 
Kaupui rasztą, kuriame prasziau, B 
kad iszduotų man vardus pasini- B 
szusių po affidavitaia. Ant to ga- B 
vau atsakymą, kad vardų iki sei- B 
mui ne iszduos, bet juos galėsiu B 
pamatyti ant seimo, jeigu pano-ifl 
rėšiu atkakti. Mokestį iadėjo^J 
man ir Damijonaicziui sugrąžinti. B| 
Aez, ant kun. Kaupo laiszko pa-^| 
siremdamas, atvažiavau ant sei-^B 
mo, bet ten ne buvo vietos nė jo^B 
kiam isztirimui ir darodymamsB| 
kun. Kaupis, nors pažadėjo, lie^B 
nė affidavitų ne parodė. Reikti^H 
todėl manyti, kad ant kunįgB*^ 
duoto žodžio ne reik a pasitikėti^B 
Asz, pasitikėdamas kun. Kaupt^B 
rasztui, atkakau ant seimo ir til^™ 
bereikalo ant kelionės 30 dol. isa 
leidau. Kas man tuos pinįgJ 
sugrąžys? Ar kun. Kaupas?

Kun. Milukas priesz seimJ 
kaip dilginamas, lakstė ir arJ 
kuopas, erzino žmonės. Ta 
vienok tik jam paežiam iszėjo ai 
gėdos. Pirmiaus žmonės kalbėl 
kad tik Dras Szliupas važinėj J 
erzina žmonis, bet dabar jau J 
tamsiausios bobos supranta, ■ 
Susiv. labiausiai ardo kun. Ma 
kas, lakstydamas it katė su pil 
žirnių pripilta; dabar jau jo ■ 
bų ne labai kas nori klausyti, I 
dėl jis rengiasi į Szveicariją, 
jį gal sziek tiek aptaršys ir I 
mokys žmoniszkiau ir szvelnl 
elgtiesi. ,1

J. Tarei!

Preke pinigų.
Baskas rublis po.................. .
Prusiszkos markės po.....

Prie kiekwieoo pinįgų sii 
reikia pridėti 30o.ant paeri
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Isz Amerikos
Bjauri civilizacija.

' Miestelyj Ha'lville, Texase, nuo 
baltveidžių Atwoodo randavojo 
szmotelį žemės negras Walker. 

! Terp jų užgimė koki ten asabisz 
ki nesutikimai. Civilizuotas At- 

į wood pakvietė kaimynus, kurie 
[ apsiginklavo ir visu pulku nutrau- 

1 kė drystantį baltveidžiui prieszta- 
rauti negr? pamokyti. Negras, 
pamatęs ateinanezius civilizuotus 
mokintojus, griebė karabin? ir 
viena jo kulka pataikė Atwood?. 
U1 tai ne tik Walker? l»et penkis 
kitus negius lynezavo. Na, ir toki 
tikrų amerikonų darbai vadinasi 
civilizacija!

Rauples terp Indijonu.
Terp indijonu,gyvenanezių ant 

jiems pavestų rezervacijų Minne- 
sotoj, smarkiai siauezia rauplės. 
Ska:tlius mirsztanczių nuolatai 
dauginasi. Indijoniszki agentai 
atsiszaukė į valdžias, p ras žydam i 
atsiųsti daktaras ir vaistus, ka 
dangi dabar apsirgę nė jokios pa
gelbės ne turi. Kol vienok 
mirszta vien indijonai, valdžios 
ne labai apie apstabdym? ligos 
rūpinasi. Sziuom kartu vienok 
rauplės ga'i prisigriebti ir į ap- 
skriezius bdtveidžių apgyventus, 
kadangi- liga apsireiszkė jau ir 
parubežiuose rezervacijos.

Protestai priesz mokinimą tikė
jimo.

Cleveland, Oh. Czianyksz- 
tė mokyklų užveizda, ant pakė
limo doros mokintinių, nuspren
dė įvesti į publiszkas mokyklas 

’ mokinim? tikėjimo, kaip antai: 
iazreiszkitno 10 Dievo prisakymų, 
Teve Muso ir 23 psalmės. Pro* 
testonai t? padavadyjim? priėmė, 
bet katalikai ir žydai pakėlė 
priesz tai smarkų protest?. Jie 
žada kreiptiesi net į sud?,kad tas 
iszleistų uždraudim?, jeigu mo
kyklų užveizda ne atszauka savo 
padavadyjimo.

Kasiszki nesutikimai.
Miestelyj Haveville,Texase, už

gimė dideli nesut ikitnai terp negrų 
irbaltveidžių. Pulkas baltveidžių 
naktyj užpuolė ant keliu einan
čio negro ir teip nežmoniszkai jį 
sumuszė.kad tas pasimirė. Paskui 
baltveidžių mėgiuo įsTveržti į 
namus vieno ne^ro. Tas besigin
damas, paleido ezuvį ir užmuszė 
vien? nžpuolik?; t? negr? vie
nok baltveidžių sugavo ir pakorė. 

ĄTas baisiai suerzino negras, jie 
'apsiginklavo ir žada atkeiszyti 

ballveidžiams.
Atidarys indijonu rezervacijas.

Vidaus ministerija dirba dabar 
plianus ir kaip tik j e bus apdirle 

i ti, bus atidarytos baltveidžių ko 
lionizac'jai indijonu rezervacijos 

Į Indijonu teritorijoj ir Idahoj. Už 
kelių sanvaiezių bus atiduotas ko- 
lionizacijai plotas 400000 akrų. 

■- Ant ateinanezio pavasario atidarys 
* 300000 akrų Quinanlt rezervaci
joj, NVashingtono sztete.

Pirmutinis sniegas.
ir Warsiw, Ind. 3 d. spalinio 

;zitose aplinkinėse puolė pirmu- 
ims szj rudenį sniegas, kuris už- 

• T engė žemę ant pusės colio sto- 
ai, bet greitai paskui nutirpo.

i ,uo 30 metų szitose aplinkinėse 
e buvo teip anksti, kaip szįmet, 
ciego.

Miami pavietyj prisnigo dar 
- laugiau, ežia sniegas užklojo že 
: ię ant dviejų colių, szaltis buvo 

(įdėlis, termometras nupuolė iki 
žszalimo vietai.

> Inta Įsos sunaudojimo vandens 
pąjiegos.

• >Watertown, N. Y. St. Law- 
,nce Power Co. įtaisose Masse- 

i vj likosi parengtos naujos su- 
udojimo vandens ant dirbimo 
'■ktriko* prietaisoe, kurios, yra 

*žiausios visoj Amerikoj, joe 
lirbs daugiau eiektriszkos pa- 
oe negu garsios’^Niegaros įtai- 

Pritaisymas tų prietaisų 
'.tavo 6 milijonus doliarų.
renke perkūnas in mokyklą.
'ongus Falls, Min. Pereitos 
aitės suba'oj trenkė perkūnas 

\landieczių mokyki? netoli ši- 
Į į liesto, kurioj buvo 25 rookin-
' ' i. Vien? mergaitę perkūnas

jszė ant vietos, o kitę vaikę 
iai apdegino.
reczios vaiczlu lenktynes.

York. Prieszais Sandy 
k atsibuvo treczios lenktynės 
angliškos valties Shamrock 
amerikoniszkos Columbia. 
isz pradžių Shamrock buvo 

ankęs Columbię, bet lenkty- 
Lasibaigė, teip kęip ir pirmu- 
k laimėjimu Cclumbios, kuri 
biig? pralenkė angliszk?

Sudege trys žmonos.
•.stone, Min. Netoli nuo 

Į sudegė ant lauko pasUty- 
Ukg. Prie to sudegė ir

\zkiai darbininkai.

Prie to 
vietos 

sužeisti.

trys žmonės Ii 
užmuszti, o du 

Nelaimė alsi 
telegrafisto su-

Netoli

Nelaimes ant geležinkeliu.
Quebeo, Ont. Terp Sherb- 

rooke ir Levis, ant Quebec Cen
tral geležinkelio, susimuszė du 
trukiai, 
kosi ant 
miltinai
tiko per klaidžiai 
dėt? telegręm?, dėlko priešais 
bėgantį trūkį isz stacijos Robert
am paleido ki’ę.

Brido eport, Conn.
Long Hill susimušė du tavori- 
niai trukiai. Prie to trys trukių 
tarnai likosi užtnuszti, o du sun
kiai sumankyti.

PeteR'Buro, Va. Netoli nuo 
ežia iszszoko iszrėbų tavorinis 
geležinkelio trūkis ir isz dalies 
susidaužė. Prie to trys slapta 
važiuojanti pasaiieriai likosi ant 
vietos užtnuszti, o keturi sunkiai 
apkulti.

Burlington, Iowa. Pilnas 
žmonių karas, pereito panedėlio 
dien?, užbėgo ant geležinkelio 
trūkio ir susidaužė. Prie to du 
žmonės likosi užmuszti; sunkiai 
sužeistų yra 14.

Louisville, Ky. Netoli Hul- 
bard Springs, Ky., ant Louisvil
le & Northern geležinkelio, susi
muszė du į prieszingas puses bė 
ganti trukiai. Prie to -vieno 
trūkio vedėjas likosi ant vietos 
užmusztas. Sužeistų gi yra 16, 
o terp tų 4 mirtinai sužeisti.

Huntingt.n W. Va. Ant Cam- 
den Interstate elektriszko gele- 
ležinke'io susimuszė du trukiai. 
Prie to 8 ypatos likosi sužeistos, 
o dvi sužeistos miltinai.

Sudegė

Reading, Pa. Ant Reading ge
ležinkelio, netoli Hammehtown 
iššoko isz rėlių tavorinis trūkis. 
Prie to keturios ypatos likosi už
muštos.

Gaisrai.
Philadelphia, Pa.

ežia, ant kertės 15 ui. ir Colum
bia avė-, Learko ir kelios aplinki
nės pardavinyczios. Blėdį ug
nies padaryt? skaito ant pusės 
milijono doliarių.

Clayton, Ind. Sudegė ežia 
Mississippi hotelis, penkios par- 
davinycz os ir 10 namų., B ėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 100000 
dol.

Logansporth, Ind. Sudegė 
czii didelės VVihono, Humpreyo 
& Co. knįgų spaustuvės, 
gesinimo 3 ugnagesiai Likosi 
yojingai apkulti.

St. Louis, Mo. Al tone,
sudegė malūnai Standard Mil 
ling Co. Sudegė terp kitko ir 
300000 buszelių kvieczių. Blė
dį ugnies padaryt? skaito ant pu
sės milijono doliarų. •

Prie 
pa

III.

skaito

Sudegė
Crayon

Blė-
ant

ežia
Co.

Marinette, Wis. Sudegė ežia 
krautuvės Smitb, Thorndyke & 
Biown Co. Blėdį ugnies pada
rytu skaito ant 200000 dol.

Joliet, III. Sudegė ežia dirb
tuvės Joliet Stove Works. 
dį ugnie* padarytu 
60000 doL

Sandusky, Oh. 
dirbtuvės American
Blėdį ugnies padaryt? apskaito 
ant 150000 dol.; užasekuruota gi 
viskas buvo tik ant 62500 dol. 
i

Renville, Oh. Iszdegė biz 
nesinė dalis szito miestelio. Su
degė 17 namų, terp kurių miesto 
bulmistro biurai, pacztas ir daug 
pa rda viny ežių.

Tampa, Fla. Siautė czii 7 d. 
spalinio didelis gaisras, kuris ias- 
naikino 20 namų; Blėdį ugnies 
padaryt? skaito ant 250000 dol.

TompčON, Tex. Iszdegė bizne- 
8i n ė dalis szitp miestelio Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 
000 dol.

150-

Druskinis trustas.
New York. Sztete New 

sey susitvėrė terptautiszkas drus
kinis trustas isz kapitalistų visų 
civilizuotų krasztų. Trusto kapi
talas siekia 30 milijonų doliarų. 
Kadangi žmonės visur reikalauja 
druskos, tai dabar, paėmęs mono
polių, trustas be abejonės visur 
pakels druskos prekes.

PetrolęJaiiB szaltinlal.
Netcfi Mount Pleasant,Ind. už

tiko naujus petrolėjaus szaltinius. 
Viena tik užgręzta skylė meta 
tiek petrolėjaus, kad jo per dien? 
surenka vidutiniškai po 135 
baczkas.

Expliozlja.
Nanaimo, B. C. Kastynių o- 

loj Nr. 2 atsitiko baisi dujų 
pliozija, kurios 7 darbininkai 
kosi užmušti.

Paskendo garlatvys.
Kalamazoo, Mich. Netoli nuo 

ežia paskendo laivas. Prie to 
prigėrė trys žmonės, terp kurių 
buvo vienas vyriezkis ir dvi mo
terys.

Jer-

li-

Mont palelstaN.
New York. Garsus Ameiikoj 

anarchistas Most, kurj 22 d. rug
sėjo auaresztavo mieste Oorona, 
likosi paleistas isz kalinio, ka
dangi nė jį suaresztavę policista, 
ne galėjo nieko prieš jį darody- 
ti, kad jis butų koki? nors suke- 
liauczi? kalb? laikęs.
Pasimirė pirmutinis trūkio we<le-

New York. Czianykszcziame 
ligonbutyj pasimirė 95 metų 
Wood Buston. Jis vedė pirmu
tinį trūkį, kada Amerikoj likosi 
padirbtas ir atidarytas trukių bė
giojimui pirmutinis geležinkelis.

Ne priėmė amerikonu.
Pas nauj? Amerikon pavaldinį, 

sultan? paveržtų nuo lezpanijos 
Suluh salų atkako keli Wa*hing- 
k>BO kongreso sąnariai, bet sul
tonas atsisakė priimti neužpra- 
szytus sveczius.

Isz darbo lauko.
Pana City, III. Czianyksz- 

cziai maszinistai vandens trauki
mo įtaisų pakėlė sztraik? ant isz- 
kovojimo 8 darbo valandų dienos. 
Dėl stokos vandens sustojo ma- 
szinoa elektriszkų žiburių ir mie
sto ulyczios ir pardavinyczios ant 
syk atsirado tamsoj. Jeigu sztrai- 
kas užsitrauks ilgiau, turės paai- 
liauti darbai aplinkinėse anglių 
kastynėse ir visose miesto dirb
tuvėse.

SanFrancisco.Cal. Sztraikas 
czianykszczių vežėjų pasibaigė. 
Per sztraik? jie nieko ne pelnė. 
Susztraikavo jie ant iszkovojimo 
pripažinimo unijos, bet tas ne pa
sisekė. Jį Darbdaviai sutinka pri
imti atgal, kiek bus galima, senų 
darbininkų, bet atsisako prasza- 
linti nuo darbo uepngulincziua į 
unij?.

^1 Muncie, Ind. Czianyksz- 
ežios American Window Glass 
Co. dirbtuvės parsigabeno isz 
Belgijos 250 belgijonų darbinin
kų. Kompanija tvirtina, jog 
Amerikoj ne gauna užtektinai 
iszlavintų darbininkų.

Scranton, Pa. Tarnaujan
ti Scrantono geležinkelio kompa
nijoj pakėlė sztraik? ir bėgiojimas 
trukių Lackavanna klonyj, nuo 
Pittsburgo iki Forest City,su yisu 
pasiliovė. Sz t raikė dalyvauja 
600 tarniujanczių.

Scranton, Pa. 800 kalna
kasių Pine Brook kastynių pakė
lė sztraik?. Jie mat ne nori 
d'rbti drauge su darbininkais ne- 
priguhncziais į unij?.

5 Boston, Mass. Pus baigė 
sztraikas pakuotojų ir vežėjų 
czianykszczių expreso kompanijų. 
Abidvi pusės geru susi taikė.

Fall River, Mass. Savi
ninkai czianykszczių medvilnės 
verpinyczių atmetė darbininkų 
reikalaujam? pakėlim? už darb? 
užmokesnio.

5 Pittsburg, Pa. Anchor 
Mills, ant South Side, kurios sto 
vėjo kelis metus, dabar likosi isz- 
t-iisytos ir pradėjo dirbti.

■f Parkersburg, Pa. Pitts 
burgo kapitalistai baigia ežia sta
tyti naujas geležies diibtuves, 
kuriose neužilgio prasidės dar
biu

1 Mc Dowell, W. Va. Mc 
Dowell Coal & Coke Co. pastatė 
szitose aplinkinėse 100 naujų 
kokso peczių; dabar peczių yra 
ežia 200. Prie visų dirba piln? 
laikę. . .

T Ta rentom, Pa. Allegheny 
Iron & Steel Co. pastatė ežia nau
jas dirbtuves kuriose isz dalies 
prasidėjo jau darbai.

1 Joliet, III. Susztraikavo 
ežia darbininkai telefonų kompa
nijos; dabar prie sztraiko pristo
jo jau ir dratų taisytojai.

McKeesport, Pa. Boston 
geležies dirbtuvėse pradėjo vėl 
dirbti. Sztraikavę darbininkai 
isz pslengvo grįžta prie darbo.

1 Oxford, Mich. Aplinkinė
se szito miesto rado naujus an- 
gl ų plotus, kur neužilgio prasi
dės darbai prie kasimo anglių.

Edwood City, Pa. Czia- 
nyksztė American Tin Plate Co. 
atstatė nuo darbo senus darbinin
kus už tai, kad jie buvo sztraik? 
pakėlę.

Port Huron, Oh. Darbai 
czia eina ne geriausiai ir dar eina 
vis niekyn. Teip būva vienok 
kiekvien? rudenį, o žiem? darbai 
eina vis gerai.

5 Fairmont, W. Va. Naujai 
susitvėrusi kompanija atidarys 
szitose aplinkinėse kelias naujas 
anglių kastynes ir kelias deszimtis 
kokso peczių.

Iron, Mich. Stato czia di 
dėlės cemento dirbtuves, kurios 
neužilgio bus gatavos. Patilpe 
czia prie darbo 800 darbininkų.

Elkhart, Md. • Aplinkinė 
se kastynėse dirbanti anglekasiai 
kraustosi isz czia į West Virgini- 
j?, tikėdami ten rastį geresnį dar- 
b?.

1 Elwood,'" Ind. Czianyksz- 
cziose blėtos dirbtuvėse pradėjo 
jau dirbti, bet dirba dar silp
nai.

1 Siieffield, Pa. Darbai 
czia, lygiai dirbtuvėse kaip ir ap
linkinėse kastynėse, eina labai 
gerai.

Muncie, Ind. Vietoj sztrai- 
kuojanezių darbininkų, czianyksz- 
czios VVestern Flint Bottle Co. 
1 savo dirbtuves parsitraukė seab- 
sus.

Pitt.-burg, Pa. Senose dirb
tuvėse United Stale* Glass Co., 
ant 10 ulyczios, prasidėjo jau 
dabai.

Tarentum, Pa. Visos czia- 
nykszczios stiklo dirbtuvės dirba 
piln? laikę. Neužilgio szitose 
aplinkinėse ketina pastatyti dar 
vien? nauj? stiklo dirbtuvę.

5 McKees Rocks, Pa. Dar
bai dirbtuvėse Pressed Steel Car 
Co. eina gerai- ir kas tik nori 
dirbti, d»rb?Jgali greitai gauti.

Lorain, Oh. Darbai czia- 
nykszcziose plieno dirbtuvėse ei
na labai gerai. Darb? ne sunku 
czia gauti. Neužilgio ketina pa
statyti dar dvi naujas dirbtuves.

New Comerttown, Ohio.— 
Stato czia naujas plieno dirbtuves, 
kuriossguž*poroe mėnesių prasi
dės darbai.

5 Sharon, Pa. Wilkes Co. 
pastatys czia treczi? savo dirbtu
vę. Darbai' prie statymo neužil- 
gio prasidės.

New Castle, Pa- Standard 
Steel Co. pastatys czia nauj? plie
no dirbtuvę.

•[ Sharon, Pa. Sharon Sheet 
Steel Co. neužilgio pradės statyti 
czia naujas dirbtuves.

Canton, Oh. Shirko Co. 
pastatys czia nauj? plieao dirbtu
vę.

1 Ashland, Kt. Ashland 
Steel Co. pastatys czia naujas 
plieno liejinyezias.

1 Canton, Oh. Pradėjo czia 
statyti tris naujas dirbtuves: vie- 
n? blėtue ir dvi geležies.

•] Carnf.gie, Pa. Carnegie 
Sheet Steel Co. pastatys czia dvi 
naujus dirbtuve >.

Janesville, Oh. CurtisCo. 
pastatys czia naujas geležies dirb
tuves-
* Martin* Ferry, Oh. Ne- 
užilgio bus czia parengtos^dideles 
dratinių vinių dirbtuvės.

•j Niles, Ohio. Niles- Iron & 
Steel Co. pastatys czia -dideles 
plieno dirbtuves.

Waukesha, Wis. Neužil
gio pradės czia statyti naujas ge
ležies dirbtuves.

YoungsTown, Pa. Dirbtu
vėse Youngstown Sheet Iron & 
Tube Co. neužilgio prasidės dar
bai.

•f Johnston, Pa. Darbai czia- 
nykszcziose dirbtuvėse pradeda 
gerintieji.

1 Pittsburg, Pa. Beveik visi 
urėdniukui Pittsburg & Alleghe
ny TelephoneCo. pakėlė sztraik?.

Moweyna, III. Czianyksz- 
cziui anglekasiai pakėlė sztraik?.

ISZ
• Lietuviszkn dirva.
.Gerą ar piktą sėja laik- 

raszcziai?
Kunįgai per savo pamokslus, 

per laikraszczius, su pagelba vi
sokios veislės sudemoralizuotų į 
nagių, kaip įmanydami, kovoja su 
laikraszcziais nepuezianeziais į- 
kunįgų dud?, ne garbinaneziais 
kunįgų vietoj Dievo. Per iszpa
žintį musų dvasisski vadovai 
draudžia skaityti visk?, kas ne 
jų draugų ir tarnų iszleiata, vi
saip stengiasi užbėgti kelius rasz- 
tams* svietiszkos, moksliszkoe j- 
talpos. Ypacz gi gazdina pra
garo kanczioms tuos, kurie ra- 
szo į laikraszczius, ypacz gi tuos, 
kurie ne tyli apie kunįgų blogus 
darbus. Tuom tarpu ir toki 
rasztai ne yra be naudos. Jei
gu yra blogai daranti kunįgai, 
skriaudžianti žmonės, tai turi būt 
ir vieta, kur skriaudžiami gal 
apie savo skriaudas pagarsinti, 
kur gali pasiskųsti. Amerikon 
sūdai nesikisza į nesutikimus pa- 
rapijonų su kunigais,todėl skriau-

džiaifii žmonelės turi kitur gar
sinti apie savo skriaudi*. Nieks 
nieko pikto ant kunįgų neraszy- 

j®igu ne butų piktai darau- 
czių kunįgų ir jeigu ir už tokius 
neužstotų visa kunįgija, jeigu ant 
apgynimo tokių nesamdytų že
miausios vęislės padėtojų. Ąrgi 
nėra Amerikoj blogai besielgisn- 
czių kunįgų? Kad yra, apie tai 
visi žino, rodosi to uedrys už
ginti nė pats kunįgai.

Sztai dabar per “Tėvynę”, 
musų kunįgai denuncijuoja val
džioms visi>8 jiems nepatinkan- 
czius kaipo anarchistus, ir šau
kiasi valdžių pagelbos ant už
darymo burnos visiems jiems ne 
pritariantiems. Argi toks *gin 
klas geras ir doras? O vienok 
kovoj už kunįgų luomos reikalus 
ir naud? jie ne-idrovi griebti esi ir 
tokio ne doro ginklo, tiesiog melo. 
Juk tokioms savo bjaurioms de- 
nuncijom* jie žemina vis? lietu- 
viszk? taut?, žemina lietuvystę. 
Ar jie to nesupranta?.

Tylėti apie blogus darbus butų 
tai dalyvauti juose. Persergėti 
prieše piktai darantį juk tai pri- 
derystė kiekvieno doro žmogaus, 
apie tai no tyli nė kunįgai, 
jeigu pikt-ai darantis ne kunįgss, 
tokius tankiai apkaltina ir visai 
l>c pamato; taukiai net samdo pa- 
szalin u* denucijantus, o pats už 
tokių nugaros kavojasi.

Nois korė pondencijos apie ne 
vertus pagyrimo kurįgų darbus 
ir ne patinka musų dvasi*zkiems 
vadovams, bet ir tokios iszduoda 
vis^i iziokius tokius vaisius, pn- 
verezia teirintieai nors ir kunį- 
giszkai. Sztai nr. 35 ir 37 “Lie
tuvos” buvo apraszyti tūli ne su
prantami gerai žmonėms darbu 
Pittstono policijos siundytojo ant 
lietuvių. Tuom jU, lyg prie 
tvoros prispirtas, 29 d. rugsėjo 
teikėsi teisintiesi teip kaip tai 
daro ir tūli Maskolijos urėdnin- 
kai. Ir musų lietuvių | j ūdytojas 
savo iszsitei ini ne griebėsi mas
koliškos formos;težinosi apie už- 
mest? jam iszgriovim? jo paties 
sutvertos vaikų Dr tės. Kadangi, 
giidi, vaikai ne a'eidavo ant susi
rinkimų, tai jis susirinkimų neuž 
sakydavęs. Kaip gi vaikai galė
jo rinktiesi, jeigu susirinkimai ne 
buvo užsakyti? Jeigubut užsako
mi, gal draugystės nebūtų reikėję 
griauti. Gal iszsiaiszkįs ir klau
symas kaios va kų draugystės?

Mums rodos*, kad jeigu kunį
gai elgtųsi su žmonėms szvel- 
niau, žmoniški*u, teip kaip el
giasi antai geri «us apsitaszę kitų 
tautų kunįgai,ir pas mus ne butų 
tiek nesutikimų su kunįgas. 
kaip yra dabir. Tegul kunįgai 
pabando, o pats pamatys.

Pittston ietis.

bai trūksta mokytų daib'ninkų, 
kure vestų musų tautiszk? veži- 
m? priszakin, bet mes privalome 
žiūrėti, kad iszėjusių vienus mok
slus neturėtume per daug, o - kitų 
neturėtume. Szv. Petro ir Povilo 
Dr-tė neprivalo užmirezti, kad 
szelpimui klierikų kunigai šutvė 
rd Motinėlę ir jieę kaipo turtin 
gesni už kitus, įstengs suszelpti 
kad ir 10 klierikų arba besimoki- 
nanezių moteriszkuose kl o*ztę 
riuoee minyškų, o beįimokinan- 
czių svietiškus mokslus nėra kam 
suszelpti Jak kunįgai neprilei
džia prie Motinėlės jų negarbi 
nanezių. Kodėl? Turbut todėl, 
kad bijosi bepusiškų žmonių 
kontrolės. •

Ant susirinkimo szv, Antano 
Dr. p. Jocis ragino ir ja tuos ke- 
tis dolerius, kuriuos ji turi pasky
rusi ant kankiutinių, apversti ant 
suszelpimo Dr. szv. Petro ir Povi
lo szelpiamo klieriko, kadangi ji* 
busęs geru kunigu. Kasgi gali ži 
noti, kokiu jis bus kunigu, o ma 
žiausiai apie tai gali žinoti pats 
szelpiamas klierikas, nes jis nega
li žinoti, kaip per tris metus semi 
narijos mokintojai gali perkeisti 
jo nuomones. Kad seminarijos 
mokslas ir sęlygos, kokiose yra 
kunigai, perkeiezia nuomones ir 
doriszk? supratim?,argi t? nema
tome ant kunįgo Kaupo ir kitų 
geresnių kunigų czia Amerikoj?
Jeigu kunigas norės valgyti duo- 
nę, o kitokio užsiėmimo nenorės 
griebtiesi, turės pusti į dud? blo
gųjų kunigų, sueiti su jais į trus- 
t?. Juk ir terp dabartinių musų 
kunigų ne visi blogi — o k? jie 
gero lietuviams daro? Jie lai
kosi ir eina iš vien su blogai
siais, eina iš vien su visa kunigi
ja, kaip žydai užtaria už viens ki
tę. Kodėl,gavęs stipendij? klie
rikas turėtų būti kitokiu? Nors ir 
norėtų, negali[elgt lesi kitaip, kaip 
elgiasi kiti kunigai. Argi Kaula- 
kia, kol nepagavo Philadelphijos 
lietuvių į savo tinki?, nebuvo ge 
ras? Juk dabartiniai jo prieszai 
n:ekino „Lietuvę”, kada joje pa
sirodė pirmutiniai persergėjimai. 
Kasgi ūžtikrįs,kad Szv. Pet. ir P. 
Dr. išleistas į kunįgusbus geres
niu? Jeigu jis paskui pasirodytų 
uevertu paszelpos, kasgi Dr stei 
sugražjs pinįgus ant jo iszlaviėimo 
jszleistus? Kada Philadelphijos 
lietuviai pradėjo provoliesi su 
Kaulakiu, vienas isz geresnių ku
nigų juk isztarė, kad parapijonai 
privalo laikyt e*i vienybėj, nes 
teisybė jų pusėj, ramino, kad jie 
iškovos sau teisybę; bet įsztarę* 
tuos žodžius, pankui prisiglaudė 
prie intrigantų. Dar nieką* Ame
rikoj nematė kunigo, kuris stotų 
už skriaudžiamus kunigo pampi 
jonus. Argi Ph ladelph jos stipen- 
dijatas butų išėmimu? Apie tai 
galima abejoti.

J. Butkus.
Isz Philiidelphijos, Pa.
Neseniai patilpo „Lietuvoje” 

korespondencija isz Philado'phi- 
jos, kurioje p. Jocis pranešė, jog 
szv. Petro irjPovilo draugystė pa 
skyrė stipendij? norineziam už- 
rubežiuose baigti mokslus lietu
viškam kankintiniui, Užbėgusiam 
isz maskoliszkų nagų. Tas isz tik
ro vertus įbutų pagyrimo, gaila 
vien, kad draugystė nepagarrino, 
kam ji duoda btipendij?, kur sti- 
pendijatas mokinasi ir kokių 
mokslų? Girdėt, kad Szv. Petro 
ir Povilo draugystė paskyrė sti- 
pendiję klierikui, norineziam pa 
stoti į dvasiszk? seminarij?, kuris, 
dažinojęs apie nesutikimus Phila 
delph jos lietuvių su kun. Kaula 
kiu,mokėjo paraminti czianyksz- 
czius lietuvius ir nepavydėjo viso 
kių pažadėjimų,jeigu jis su lietu
vių pagelba galės iszeiti į kuni
gus (mes gauname iini?, jog į 
draugystę isztikro atsiszaukė 
klierikas su praszymu pagelbos ir 
daugelis sunarių isztikro norėjo 
jį suszelpti,*kbet stipendija -ėsanti 
paskirta jaunikaieziui norineziam 
ba'gti svietiszk iš mok-lus. Red.) 
Atsiszaukęs pasižadėjo, jeigu jsz- 
eis į kunigus, būti geresniu už 
dabartinius (apie tai nieks negal 
užtikrinti, kad bus tokiu, kokiu 
būti pasižada Red.). Jis raszę* 
straipsnius į “Ukikinink?” ir kitur 
kaipo Topilis. Paskųs patekęs į 
kalėjim?, likosi iszguitas į Masko 
liję, bet jam pasisisekė isztrukti. 
Už trijų metų bu*ęs kunigu ir at- 
važiuosęeį Philadelphij? ir ati- 
dirb ęs už suteikt? paszelpę. To 
kankintinio vienok isz Phila- 
delphijoa lietuvių niekas nematė 
ir nepažįsta. Jeigu jis yra užru- 
bežiuose ir išėjęs į kunigus žada 
darbuotieei Amerikoj, taųalėpti jo 
vard?,rodosi,nėra reikalo, gal at- 
siszauklų paskui jį gerai pažįstan
ti, kur e arba užtartų ut szelpia- 
m? arba persergėtų draugystę, jei
gu jos szelpiama ypata neužsipel- 
no ant pauzei poa

Kad lietuviška visuomenė pri
valo sselpti einanežius į mokai?, 
t? Iriai pripažįa, kadangi mums la-

Isz SL Louis, Mo.
L:etuviai czia gana ramiai gy

vena; pribūva czit jų daugiau isz 
kitų miedų.

Czianykszcziame kalėjime sėdi 
lietuvys Žibąs už pasisavinim? 
svetimų daigtų. Keli mėnesiai at
gal jis su kitu lietuviu užsidėjo 
kriaueziszkę szopę. Kadangi biz
nis gerai nėjo, tai Ž bas, nužudę* 
kjek įdėtų pinigų, atsitraukė, o 
jo kompanijonas pasilaikė szopę. 
Žibąs, nežinia, ar norėdamas at
gauti savo pinįgus, ar ant kerszto, 
paglemžė nuo buvusio savo kom
panijom) kel's siutus. Policija su
griebė parduodant juos žydui į 
sztor? ir, žinoma, suare*ztavo ir 
pasodino į kalinį. Jis vienok ga
vo bėlinink?, kuris už jį užstatė 
kaucij? ir iszliuosavo įisz kalinio. 
IszsiIiuosavęs, tuojaus pabėgo, bet 
bėlininkas sugavo jį net Cincinna 
tyje, pargabeno atgal ir vėl paso
dino į kalinį, kur Žibąs dabar sėdi 
ir turbut jau neatsiras norinezio 
už jį kaucij? pastatyti.

Lietuvys J. Brazys, ant kampo 
9 ir Corr ui. užsidėjo saliun?.

Neseniai nusinuodino czia brie- 
žiukais 2 metų sūnūs lietuvio Ale
ksandro Milvido. Nors tėvai ir 
gana dabojo vaik?,bet jis, sugrie
bęs briežiukų, pasislėpęs suval
gė jų 7 galvutes. Nors paszaukė 
daktarę, bet ir tas nieko jau pada
ryti neįstengė. Pasimirus} vai k? 
palaidojo 19 d. rugsėjo.

Butų czia gena lietuviszkų ves
tuvių, bet kad nėra merginų, tai 
vyrai turi laukti su tuom geresnių 
laikų.

Vuoeis.

Rado papjautą lietuvi.
Rusinisakas la kraaatis "Svobo- 

da” pranešta, buk 29 d. rugsėjo 
mieste Pricebarge, Pa., rado su 
britva papjaut? lietuvį. Papjau
to pravardė yra Kupis. Kas jam 
atėmė gyvastį, to iki sifol dar ne 
susekė.

Isz Naugatuco, Conn.
Czižnykszcziai lietuviai sutiki

me gyvena, nėra terp jų vaidų 
ne ui dryžas kelnias, nė už kito
kius mažmožius. Ant pasivaiksz 
cziojimo nedeliom* turi dailų so
da, kur yra dideli medžiai ir pa
vėsis (keuo tas sodas? Rd.). Czia 
gali susieiti ir ramiai pasikalbėti 
apie visokius reikalus. Yra ir 
svetainė susirinkim-im*, papuoš
ta gražiais Lietuvos didvyrių pa
veikslą s.

Atein i czia ir keli hetuviszki 
laikraszcziai, tik tiek ne gerai, 
kad tuos laikraszczius,vieloj skai
tyti ant salės ir perskaiezius pa 
likti, kad ir kiti galėtų rasti, tūli 
skaitytojai deda į kišenių ir ga
bena sau namon. Ant salės į 
laikraszczius ne žiuri, bet teip 
seni kaip ir jauni varto lapus teip 
vadinimų velnio knįgų. , Susėdę 
prie stalų, daužo su kumszczioms, 
mėtydami lapus velnio knįgos,lyg 
kad kluone avižas kultų. • Ar gi 
ne geriaus t? laik? butų praleisti 
ant skaitymo la'kraszczių ir ti
krų knįgų. o velnines pamesti? 
Turėtų neužtekti tų laikraszczių 
ir knįgų, kurion yra, be't reiktų 
dauginus pai si traukti ir skaityti. 
Isz to butų d iug didesnė nauda 
negu isz mėtymo lapų velnio knį- 
gos. T?syk ne tik vyrai butų 
protingesniais, bet moterys ir 
merginoė sektųjų paveiksi?; visi 
elgtųsi gražiau?, visi mus pago- 
dotų. Ddbir godone svetimtau- 
czių ne galime per daug girtiesi, 
kadangi ant j< s savo darbais ir 
pasielgimu neužsipelnome.

Union Cityje yra diktai lietu
viszkų salianininkų, todėl jie 
viens kit? skundžia miesto val
džioms. Jau sykį viens kit? su- 
aresztavo už pardavinėjim? gėry- 
mų nedėlios dien?. Tas labai ne 
gražu, kad lietuvys lietuvį 
skriaudžia ir denuncijuoja (ne 
gražu yra skųsti, bet ne verta 
girti, jeigu lietuvys laužo tiesas. 
Jeigu pagal vietinius padavady- 
jimus ne valia pardavinėti nedė
liotus gėrymų, tai visiems reikia 
prie padavadyjimų taikintiesi, o 
t?syk nieks ne turės prie ko pri
sikibyti, nieks ne skųs. Rd.).

Pas mus yra diatai gražių lie' 
tuviszkų mergelių, bet ir terp jų, 
kaip ir terp saliunininkų, nėra 
sutikimo ir savitarpinę ne- 
užkant? vieszai rodo ant balių ir 
kitokių vieszų susirinkimų. Tas 
labai negražu. Kokios priežas
tys gimdo t? savitarpinį musų 
merginų sznairavimų.asz než nau, 
bet tas labai ne grąža. Kitur 
antai merginės jungiasi i kruv?, 
vienyjasi, tveria kliubus, drau
gystes ir unijas, daug jų priguli 
prie Susivienyjimo, prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės; pas mus 
merginos apie tai nė ne sapnuoja, 
nežinia kodėl: ar todėl, kad mu- 
siszkės perdaug mokintos, ar jos 
nedamokint >8. Visi girtų czia- 
nykszcziės mergeles, jeigu jos 
pamestų piktus savo paproezius, 
užvydėjimu* vien i kitai, kad su
eitų į vienybę ir sutvertų koki? 
draugystę. T?syk visi jas pago- 
dotų; dabar gi godoti nėra už 
kę. ‘ Drauges.

Isz Smithdale, Pa.
Da<bai minksztų anglių kasty

nėse szitose aplinkinėse eina ge
rai ir uždarbiai ne menki, išgy
venti galima.

Lietuvių yra czia ne daugiau
siai : yra dvi lietuviškos szeimy- 
nos ir 8 pavieni. Terp jų nesu
tikimų nėra, jie skaito laikrasz
czius, ant kazyrų, kaip tai yra 
kitur,laiko ne praleidžia. Pinįgų 
turi, kadangi skaitant laikrasz
czius, namieje ne nuobodu, ne 
reikia pinįgų iszleisti ant girtuok
liavimų ir provų. A. B.

Nanji iszradimai
Prancuziszkas mokslinezius 

Pictet iszrado pigų bud? isztrau- 
kimo tiesiog isz, oro exygeno. 
Ant to padirbo ir atsakanezi? prie
tais?, su kurios pagelba su kasz- 
tais 2-3 kapeikų galima surinkti 
100 kubiszkų metrų oxygeno. 
Tas yra labai svarbiu išra 
dimu: jis ne tik palengvįs ir 
nuptgįs darb? fabrikuose, kadan
gi tarpinimui su oxygeno pagel
ba ne reiks tiek anglių; su-pagel
ba to gazo galima bus sutar- 
pinti visus akmenis. Picteto 
prietaisa tinka ir ant isztraukimo 
bydrogeno isz vandens.

*a* Maskoliszkas Dras Volic 
ky, kaip paduoda Peterburgo 
laikraszcziai, padirbo prietais?, su 
kurios pagelba visai kurti gali 
girdėti taipjau, kaip ir turinti vi- 
sai sveikas ausis. Su savo prie
taisą Draa Volicky darė banda- 
vones Peterburgo daktarų drau
gystėj ir jos buvo su visu pasek
mingos.

Musų kunigų persitikrini
mai ir dora.

“Žvaigždė”, 83 numryje, 26 
rugsėjo 1901 m., įžengtiniame 
straipsnyj aiszkina lietuviams, kas 
tai yra tvirtas persitikrinimas, o 
apakinta savo spinduliais, teip 
sztai raszo: “Ypata tvirtai per

to tikrinusi apie kokį dalyk? arba 
žmogų, turi turėti sveik? prot?, 
nes kokio mulkio persi tikrinimai 
yra neverti nieko. Ypata su tvir
tais persitikrinimais turi turėti at
sakantį tnokrię, idant galėtų pa
žinti gerai dalyk?, apie kurį kal
ba ,nes kitaip peis'tkrinimas ba
tų vienpusiszkas. K? verti, pavei- 
zdan, persitikrinimai mus szliup- 
tarnių. kurie tvirtina, kad Dięvo 
nėra? Tikrai, kad pažinti Esybę 
Dievo, arba darodyti ar ginti jog 
Jo nėra, reikia turėti prot?, ko 
szluptarniams trūksta ; reikia pa
baigti atsakantį tuoksi?, tirinėti, 
mislyti, disputuoti ir klausyti ra
miai kitų iszvadžiojimų. Ar turi 
t? visk? musu szhuptarniai! Ne. 
Tėmykite 1 etuviai, ko nuo jus 
reikalauja kunigai. Ugi sveiko 
proto,pabaigimo ats ikanczio mok
slo, mislyjimo, tinuėjimo, dispu- 
tavirno ir ramius klausymo kitų 
iszvadžiojimų.

Kas butų įtikėjęs priesz 10 me
tų, kad kunįgai, ir dar szviesiau- 
sioje “Žvaigdeje”, skelbtų teip 
naudingus lietuviams daly
kus! Turėti sveik? prut?, pa
baigti kožnam moks!?, mislyti, 
tirinėti, ramiai disputuoti! O 
motes! O tempota! Kiekvie
nas, net kun.^ DetnbSiyo 
aršiausias prieszas, perskaitęs to
ki t s reikalavimus, turi nudžiug
ti. nes kitaip jo persitikrinimas 
apie savo mulkystę, bus laikomas 
už vienpusiškutnę. Tik Demb^kis 
su nenorineziais to padaryti nesi- 
ginezys ir jų mulkiais nevadįs, nes 
tas aiškiai pneszinasi meilei arty- 
mo: ką vienok ne daro hz persūi- 
krinimo kunigai ir jų tarnai, ir 
laiko meilę už pavojing?. Ne ga
bu tik ne pasinaudoti iš teip 
linksmo* propos, daleidžianczios 
man mislyti ir ramiai disputuoti 
apie žmonių persitkrinimę. Pirm 
viso turiu pasakyti, kad persiti
krinusi katalikystėje motina ma
nę mokino poterių, jos brolis, ku
nigas Limentas, mokino skaityt 
ir rašyt. Masko1 ių profesoriai 
Sziaulių gimnazijoje mokino ro- 
kundų, geografijos, istorijos, 
algebros, geometrijos, trigono
metrijos, fizikos, mineralogijos 
astronomijos, o kun. kapžlio- 
nas katekizmo ir bažnytinės isto
rijos. Įstojusį, Varnių seminari
joje mokino kunįgai profesoriai: 
theologijos, dogmatikos, homele- 
tikos, biblijos ir v>sų Szventujų 
dvasių apsireiszkimų ir daromų 
stebuklų. Po pasikėlimui Lenkų 
ir Lietuvių 1863 metuose, atvykęs 
į Paryžių, pats jau mokinausi kol, 
legijoje Prncuzijos.: kosmoliogi- 
jos, etnoliogijos, fiziologijos, ir 
klausiau lekcijų filozofijos, o vie- 
nog, pagal perritikrinimę, netik 
“Žvaigždė” manę iszniekino, 
bet tai patvirtino dar ir “Saule” 
ir “Katalikas”, net maskoliszkas 
“Tėvynės Sargas” neužmrrszo pa- 
raszyti, kad kn. Dembskis, tai ti
kras anarkistas.

Kas-gi czia kaltas, kad garbin
gi redaktoriai turi tokius persi
tikrinimus? Žinodamas apie tai, 
ir nenorėdamas,kad žmonės mok
ei? niekintų ir visus mano profeso
rius mulkiais vadintų, kaipo ne
galėjusius man įkvėpti tvirto ]»er- 
sitikrinimo apie būtybę ar ne bū
tybę Dievo, pasiryžau paraszyti 
knyg? “Iš ko kyla Melai ir 
Skriaudos Žmonijoje”, ir joje pas- 
tacziau daugybę klausimų ir moks- 
liszkų reikalavimų ant paaiškini
mo, bet nė vienas iš tų garbingų 
Žvaigždinių, Saulinių, Kata h ki
nių ir Sarginių mokslinczių ne 
pasakė man, kaip turiu įgauti jų 
tikrus perrilikrinimus. Jeigu 
redaktoriams, nemokantiems at
sakyti ant mano klausymų, valia 
manę vadinti mulkiu, tai dėlko- 
gi man, Szliupui, Mikolainiui ir 
tukstaneziams baigusių mokslus, 
nevalia turėti persitikrinimų, kad 
tie redaktoriai barsto pipirus į akis 
nemislijanczių žmonių, kad jie ne
matytų tikro mierio pipirus bars
tai’ežių; nes kas yra kalbama, ar 
raszoma, turi uvo mierį. Ir 
višta kvaksėdama, deda kiauši
nius su mieriu išperėjimo vištu- 
kų; teip ir kunigai turi ui mierĮ 
laikyti visus ui mulkius, kad nieks 
jų peralo nepagadintų, šventa 
ramybę ne sudrumstų.

Gana kalbėti apie m i erių s muaų 
kuniginių, periiurėkime dar tvir
tus persitikrinimus neklaidingų 
jegamasezių, kurie neva paiįat? 
“Esybę Dievo”, nes sako: "Ti
krai, kad paiinti Esybę Qievo,reik 
turėti prot?, ko šliudtarniams 
stoka”. Taigi skyrius tar»v^kuni
ginių ir szliuptarnių siu
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njginiai turi protę ir pažįsta esy
bę Dievo; szliuptarniams stoka 
proto, ir jie negali sueiti į pažintį 
su taję esybe. Klausymas, isz 
kur kunįgai įgauna pro’? ir kur 
sueina į pažintį su Dievu, o mul
kiai nus'oįa savojo? Ogi pirmiejie 

, įgauna pro’ę, pažintį ir tiktus, 
persitikrinimus vietuose,kur moki 
na deginti Brunę, už skelbimą, 
kad žvaigždes yra saulėmis, o dau
gelis kunįgų carų tarnais; kur- 
dėl pažinimo “E<jbės Dievo” 
mokina Ravaillac’kus skersti Hen 
rikius Prancūzijoj, užtai, kad 
jis, būdamas protestonu, pasakė: 
“Paryžius vertas vienų miszių” 
ir daugiais nedavė, pastoję s kara
liumi ; kur įgauna mokslą neapy
kantos carų: Nobilingai, Korsa- 
kovai, Biesci, Czolgoszai, Boot’ai 
ir tukstancziai kitų jiems pana 
szių augintinių? Mulkiai-gi į- 
gauna tavo mulkystę ^nokyklose 
ir universitetuose. Tai-gi szalyn 
su mokykloms! Pažinsime visi 
Dievą ir nebebus mulkių! liks 
vieni pipirai, o kunįgai, nežino
dami, ką su jais veikti, galės, anot 

v Elizejo, isz žėlių iszsivirt koszės.
^Kuniginiai reikalauja“ pabaigi

mo atsakanczio mokslo”, o kaip 
matėme, mieriu jų yra panai
kinimas universitetų, Kai po vedan- 
czių į mulkystę, nes tukstaczius 
lietuvių, baigusius mskslus, va 
dina mulkiais ir beprocziais. Rei
kalauja dar “tyiinėjimo”; bet ka
da parapijonai užsimano isz t irt i, 
ne jau į ką jų vadovai tiki, ar 
kaip jie elgiasi, tik kaip veda pa
rapijines rokundas, žinome visi, 
kaip pipiruinkai plusta ant tirinė- 
tojų. Reikalauja teip-gi, kad vi
si “mislytų”, bet tankiai mislyjan- 
tis įgauna pe^itikrinimę, Kad du 
szių gaųytojai yra melagiais, nes 
jie persitikrinę tvirtai apie “Esy
bę Dievo”, pagimdė ir gimdo szė- 
tonus, prieszus “Dievo”, ir daugy
bę kitų rėgiamų ir neregiamų 
žmogžudų.

Galop kunigai reika’auja „dis
putų ir ramaus klausymo kitųisz- 
vadžiojimų”, bet pakviesti Szliu- 
po ir Dembski» ant disputų, vie- 
szai at/i-akė, buk jiems gėda dis
putuoti. Ant iszrodinėjimų jų da
romų netei<ybių teipogi neatsilie 
pia, bet asabiszlai niekina užme- 
tinėtojus, juos kolioja, siundo ant 
jų žmonės. Ir kaip ežia netikėti, 
kad kuniginiai turi tvirtus per
sitikrinimus!? Okukiijų drau 
giszka meilė?

Sztai, kaip vienas isz susi važia
vusių ant 40 maldų, pasinaudoda
mas isz myrio-prezidento McKin- 
leyo, koresponden ėijoje i?z Scran- 
tono tame pat numeryje „Žvaigž
dės” tilpusioje, stengiasi iszro- 
dyli meilę broliszkę.

„Tikrųjų szliuptarnių musų 
mieste žmonės skaito apie 50- 
Juos lengvai galima pažinti isz 
to, kad szneka daug apie kunigus 
ir bibliją. Jie tai, po numirimui 
McKinleyo, ėmė saliunuo-e gerti 
ant sveikatos Czolgošzo. Iszgir- 
dę tai anglikai, sutvėrė komitėtę, 
kurs jau tirinėja. ar isz tiė-«ų tarp 
lietuvių yra tokių, ką pr.jauczia 
anarchistams. Be abejo tokius su
ras, bet ką su jais padarys, neži
nia. Anglikai labai ant jų į»zir- 
do ir be koros nepaleis... Dar 
didesnė bėda laukia d rę SzliupJ. 
Kaip girdėt, žmonės susitarė į- 
skųsti jį ka'p1) vadovę anarchistų. 
Jau kę ką, ule prie tos progos ne 
reikėjo užmirszti Dembskio. Net 
szliupiniai jo neapkenezia.”

Tai kokia pipirninkų meilė 
tautystės! Prasikalto Czolgosz, 
lenkas, pakart Szliupę lietuvį, o 
jau kun. Dembekį tai patys anar
chistai turi sudeginti!!

Kun. V. Dembikis.

- || Szįmet Vengrijos randas isz- 
davė prisakymą urėdniukams ne- 
sikiszri ir ne stabdyti rinkimų; 
seniaus paprastai su kariauna iš
vaikydavo linkėjus, jeigu kur pa- 
tėmyjo, kad gali iszrinkti ne pri
tariantį randui pasiuntinį, ypacz 
gi nedaleido rinkti slovakų ir ru
munų pastatytų pas'untinių. 
Nois szįmet randas prisakė urėd- 
ninkams nesiki-zti į r nkimus, 
bet jie neiszkentė ir tuom pa
gimdė maisztus, ant kurių suval
dymo reikėjo szaukti kareivius. 
Buvo kaip kur smarkus susirėmi
mai r>nkėjų su kareiviais, kuriuo
se buvo uimuszti ir sužeisti, bet 
szįmet visgi tokių buvo daug 
mažiau negu kitais metais. Per 
sziųmelinius rinkimus Ven
grijoj 24 žmonės likosi uimuszti, 
sužeistų gi skaitlių paduoda net 
ant kelių szimtų. Tūluose ap- 
skrieziuose urėdninkai griebėsi 
gazdiuimų ir kankinimo renkėjų 
ąnt privertimo jų balsuoti už ran
do kandidatus. Ž noma, kad 
isz rinkimų randas iszėjo perga
lėtoju, jo kandidatų iszrinko dau
giau negu prieszingų partijų.

D Iszpanijoj, apskrietiuose Ban- 
dillon ir Llobregat, tvanai labai 
daug blėdies pridirbo. Czieli 
kaimai yra vandens apsemti; už- 
tvinęs vanduo nuneszė daug na
mų. Gyventojai tūlų kaimų ne 
galėjo iszsigelbėti, kadangi urnai 
užtvinę vandens,apsėmė visus isz 
sigelb3jimo kelius.

Isz visur.

|į Į Peterburgę atkako delega
tas chiniszkų prekėjų M aima-
czino. Jis atkako ežia pasiskųsti 
maskoliszkoms valdžioms ant ne 
teisingumo maskoliszkų prekėjų. 
Mat tūli maskoliszki prekėj ai, 
įėmę nuo chiniszkų tavorų už 
700000 rabi., kad i užstojo m ri- 
szatis Chinuoie, tiesiog begėdisz 
kai atsisakė užmokėti skolą chi- 
hiszkiems prekėjams. Nežinia,ar 
nuskriaustų delegatas ras teisybę 
pis maskoliszkas valdžias, ka
dangi jos paprastai retai kad i el
giasi teisingai. -*■

II Maskolių dirbamas per Man- 
džuriję geležinkelis 14 d. spalinio 
bus pabaigtas ir susidurs su lini
ja bėganezio per Siberiję. Nuo 
tos dienos trukiai bėgios ant visų 
tų geležinkelių maskoliszkas 
randas, jeigu prireiks, galės per
vežti savo kariaunę ar į Mandžu- 
riję ar į Chinus. Jeigu dar pir. 
ma Msskolija, ant reikalavimo ki
tų kr’asztų, galėjo būt praversta 
pasitraukti isz Mandžurijos, tai 
dabar jau ji ne paisys na ant jo- 
kio.jeikalavimo. >

Į| Pai-ibaigė Prancūzijos rando 
paliktas laikas zokomnkams isz- 
sidirbti daleidimę ant pasilikimo 
Prancūzijoj. Koks zokonas ne 
iszsidirbo valdžių daleidimo, turi 
neszdinties-i laukan. Jėzuitai ir 
pasionistai atsisikė kreiptieji- į 
valdžias, pagal jų nuomonę, nėra 
valdžios, kuri galėtų augszcziau 
stovėti už bažnyczię ir kurios jos 
tupnai privalytų klausyti. Jezu 
itai todėl turi neszdintiesi laukan 
isz Prancūzijos, o jeigu to ne pa
darys, bus svietiszkų sudų nu
bausti.

|| Vindobonoj (Austr jos soeta- 
pilėj), iszradėjas naujo orlaivio, 
70 metų senelis Kress, darė ban- 
davones su savo padirbtu orlai
viu. Pusikėlus augsztyn orlaiviui, 
jis neiszlaikė lygsvarystos ir nu
puolė į rezervoarus vandens trau
kimo prietaisų. Pats Kress tei- 
posgi nupuolė į vandenį. Ant lai
mės jis buvo apsijuosęs gelbėjimo 
diržu, todėl galėjo užsilaikyti ant 
pavirsziaus teip ilgai, kol neit- 
plaukė su pagelba. Pats orlaivys 
nuskendo.

|| Pasiuntinių butas angliszkų 
kolionijų Australijoj užgyrė nau 
jas tiesas, kurioms liekasi už
drausta atkakti į Australiją kon- 
traktuotiems darbininkams. Tai
gi mat Australijos kolioaijos se
ka visame Suvienytų Valstijų pa
veikslą, nors ten sanlygos dar vi
sai kitokios.

H Surinkimai laukų produktų 
Anglijoj ir Szkotijoj szįmet buvo 
mažesni negu pernai; sumažėjo 
teiposgi skaitlius naminių galvi
jų. Žemdarbystė mat Anglijoj, 
vietoj kilti, nuo tūlo laiko kas 
metę puola žemyn; tas pats yra 
ir su iszdirbyste.

|| Brazi 1:jonas Santos Dumont 
pertaisė miszinas savo orlaivio ir 
rengiasi isznaujo pabandyti aplėk
ti Eiffelio boksztę Paryžiuje ir už
sipelnyti Deutscho dovaną 20000 
d« 1., pave-tę iszradėjui iszriszan- 
cziam orlaivystės klausymą.

|| Vidurinėj Amerikoj, Republi- 
koj Nieką ragu a, nesiliauja lytus, 
nuo ko užgimė dideli tvanai. Vi
sose kraszto bažnycziose atsibūva 
dievmaldystos ir procesijos ant 
iszmeldimo apstabdymo hesiliau- 
janezių lytų.

|| Rytinėj Belgijos dalyj sztrai- 
kuoja darbininkai visų anglių kas- 
tynių ant iszkovojimo geresnio 
užmokesnio ir trumpesnio darbo 
laiko. Sztraikc dalyvauja jau 
10000 darbininkų.

|| Saksonijos so tapilėj, Dresde- 
ne, kur seime buvo keturi 
socijalistų pasiuntiniai, sžįmet per 
rinkimus nužudė jie visus keturis 
mandatus ir dabar nėra nė vieno 
soči jai islo.

|| Berlyne ciecorius prisakė, i- 
dant plianai visokių ant padaili
nimo miesto budavonių butų jam 
ant užtvirtinimo paduoti. Jis ro
dos*, tame ne gal būt už kompe 
tentiszkę sudžię laikytos. '

H Danijos laikraszcziai prane- 
sza, buk dabirtinis Anglijos kara
lius Edvard yra ne sveikas, turys 
jis vėžį ant liežuvio, todėl jam 
ne pranaszauja ilgo vieszpata- 
vimo.

|| Ant sukaktuvių 200 metų 
muo uisidėjimo Yale universiteto, 
atkako į Ameriką iš Maskolijos 
Peterburgo universito' profesorius 
Martens.

|| Kastynėse Koenigshuctte, Si
lezijoj (Prūsuose), olose užbėrė 4 
darbininkus. Iszgelbėti juos nėra 
nė mažiausios vilties. <

— Geležinkelio mazzinistas 
Mitchel,savo gyvenime pn. 25 25 
Place pasipjovė su britva. Prie
žastis pasipjovimo buvo ta, kad 
Centrai Illinois geležinkelis davė 
jam važinėti tik ant priemifBczio 
trukių, o jis norėjo vadžioti tru
kius važinėjanezius toliau.

— Ant Larrabee str. nusinuo- 
dino su karboline rugszczia 25 
metų pati gromatneszio Finko. 
Nugabeno ją į vokiszkę ligonbutį, 
bet ji ten į porą valandų pasimi
rė. Apie priežastis patžudystės 
negalima žinoti.

— Pereitos nedėt os dienę ant 
YVilson Avė. susimušė elektrisz- 
kas kiras su važiuojanczia prie 
gaisro garine czirszkyne. Prie to 
du ugnagesiai likosi pavojingai 
apkulti.
. — Isz priežasties ku. Krkvczu- 
no pro vos, prie kurios reikėjo su» 
trukti virsz’dvi sanvaiti, visi laisz- 
kai tapo neatsakiuėt*. Todėl mel
džiame malonių raszėjų turėti 
kantrybę, o savo laiku visi atlygi
nimus gaus.

prie vienybės ir broliszkos meilės. 
Po prakalbų praridėjo balius.

Dėksvojame tiems, kurie atsi
lankė ant musų apvaikszczioįioic. 
Teipgi dėKavojame toms Dr tėms, 
kurios ėmė dalyvumę apvaiksz- 
eziojime, teipisgi Dr-tei Sūnų 
Lietuvos isz Spriug Valley, III., 
kuri atsiuntė telegramą su gerais 
veljimais musų Dr-tei.

Dk te S. Daukanto.

H k. i į /—• i Į n 1 Rinkti ant ilgesnio laiko į aruodus tos tautos
i v—✓ L— 1 w 1 * ne renka, kadangi, ne turėdamos narni}, ne

arba
Mokslas apie žemes tanias.

Panai Drą M. HaberlandUi.

Kravčunas pralošė

| Jauna Holaudijoa karaliene 
moka, apart savo prigimtos ir vie
nos malaji«zkoa kalbos, dar se- 
kanczias, ir tai visai gerai: vo- 
kiszkę, prancuziszkę, angliszką; 
supranta ir gali susikalbėti i tai isz 
kai ir maskoliszkal Pasimiręs 
Amerikos prezidentas McKinley, 
apart angliszkos kalbos, ne vie
nos svetimos nemokėjo; dabartį 
nis gi prezidentas Roosevelt, apart
angliszkos, moka dar vokiszkai ir 
prancuziszkai. Europoj visi val
donai moka prancuziszkai, kadan
gi ta kžlba vartojama visuose sa

li vitarpiniuoee vieszpatysczių susi-
į neszimuose ir Amerikos randas su-
[ sineszimuose su kitais krasztais tu

ri vartoti prancuziszkę kalbą.

| Europoj užstojo vėl karsztoe, 
kaip vasara dienos. 30 d. rug- 
sėjo Berlyne pasimirė vienas dar
bininkas nuo karszczio saulės 
spindelių; apsirgimų gi nuo 
karszcsio buvo diktai.

H Berlyne atsibuvo ne seniai 
konkursas vynszkos grožybės. 
Sudžiomis buvo profesoriai uni
versiteto, dailės akademijos ir tūli 
pagarsėję daildariai. Ant kon
kurso stojo 40 gražiausių vyrų, 
bet sudžios isz jų iszrinko tik 7, 
o isz tų 7 tik trims pripiiino do
vanas. Be abejonės tuos tris gra- 
žiunus varžysis turtingos Vokiu 
tijos merginos.

|| Odesos laikrasztis “Listok” 
pranesza, bu k kompanija bel- 
giszkų kapitalistų atsiliepė į ma 
skoliszkę randę praszydama kon
cesijos ant padirbimo kanalo jun- 
gianezio Baltiazkas su Juodom- 
siotns jūrėms. Kanalas bus 17 
pėdų gilus ir juom isz vienu į ki
tas jūres galės perplaukti ir dide
li kariszki laivai.

|| Maskoliszkoj kariszkoj laivy- 
nėj ant Juodųjų jūrių pasirodė 
vėl prigavystėa augsztesnių oficie- 
rų ant rando nenaudos. Kvitos 
ant pirktų anglių pasirodė per
dirbinėtos. Dabar tas prigavys- 
tes tirinėja ir be abejonės suaresz- 
tuos nemažai neteisingų caro o- 
ficierų. *

| lt b joj, mieste Napolėj, 
terp dokų darbininkų apsireiszkė 
azijatiškas maras. Iki sziol 
apsirgo ošia 12 darbininkų.

|| Liege apskrityj, Belgijoje, 
i-*z 22883 anglekašių, sztraikuoja 
15084. Susimuszimai sztraikierių 
su'policija ir žindarais beveik kas 
dienę atsitinka.

| Vokiszkoše pietvakarinės A- 
frikos va'dybose surado vario 
plotus. Randas parsamdė ant 
isznaudojimo tuos plotus vokisz
kai kapitalistų kompanijai.

|| Pizenzoj, Italijoj, iszlėkė į 
padanges kanauno./ parako krau
tuvės. Mena, kad prie to 50 
žmonių likosi užmusztų, bet ti
kro skaitliaus dar nežino.

____- ■ t

|| Brazilijos sostapilėj, mieste 
Rio de Janeiro, aps reiszkė azija- 
liszkas maios. Apie tai randas 
oficijaliszkai pagarsino.

Ku.
savo penktą ir paskutinę 

provą.
Skaitė knygę „Istorija Chi- 

cagos Lietuvių”, žino, kad 
kn. Kravczunas skundė „Lietu
vos” iszleistoją ir redaktorių į 
kriminaliszkus ir civiliszkus sudus 
net penkis sykius: vieną sykį už 
straipsnį tilpusį ,,L:etuvoje” 28d. 
spalių 1898 m., o 4 sykius už 
straipsnį 14 d. spalių 1898 m., ir 
kiekvieną sykį praloszė nabagas 
savo provas. Paskutiniu sykiu 
buvo skundęs „Lietuvos” išleis 
toję su redaktoriumi ant |IO 000 
už sugadinimą jam biznio. Szi pro- 
va pasiba:gė utarninke, 8 d. szio 
mėnesio. Stojo į sūdą net trys 
kunigo advokatai ir stengėsi ap
kaltinti „Lietuvos” išleistoję su 
ledaktonumi, bet kad pasirodė 
vi-kas teisybė, kas buvo „Lietu
voje” apie kn. Kravczuną raszyta, 
sūdąs provę atmetė ir kn. Krav
czunas turėjo sūdo kasztus užsi
mokėti. Didžiausi kasztai su ad
vokatais; kiek girdėjome, tai jis 
mokėjęs jiems |x> $100 už kožnę 
sutruktą dieną.

Taigi kn. Kravczunas eziuomi 
pabaigė jau visas savo provas, ko
kias tik galėjo ant „Lietuvos” 
galvos sufabrikuoti ir dabar dau 
giau jam niekas nepasilieka, kaip 
tik klaupti ir melsti Dievo atlei
dimo, nes nežinojo, ką darė.

Dabar kn. Kravczunas tapo 
apskųsta* „Lietuvos” iszleistojau* 
ir redaktoriaus net ant $125.000 
arba po $25.000 už kiekvie
ną kunįgo Kravczuno neteisin
gą skundą ir aresztavimę. Yra 
net penkios provos ant kn. Krav
czuno galvos ir jos pareis netru
kus. Kunigėliui prisieis storai už 
savo darbus užsimokėti. Nelai
mingas tas kn. Kravczunas, isz 
kur jis dabar tiek pinigų ims, kad 
apmokėti tuos visus tukst inczius? 
Parapijonams priderėtų pasigai
lėti savo klebono, padidinti jam 
algą ir už velykinės i*zpažint os 
korte'es brangiau įmokėti, nes mo
kant po $6 už kortelę, klebonas 
neįstengs szitiek tukstanezių su
rinkti. Priderėtų parapijonams ir 
ant bažnytinio „fairo” apszcziau 
ir tankiau atsilankyti ir ten kuni
ginio alaus daugiaus Užgerti. Juk 
matote, kad dabar klebonui 
gai yra labai reikalingi.

pini

Vietines Žinios.
— Pn. 17-21 Van Buren ui., 

terp Wabash ir Michigan avė., Ii 
kosi atidarytas naujas teatras, 
kur duoda teip vadinamus Ame 
riknj vodevilius. Įžanga kasz- 
tuoja tik 25c.

— Tiltas ties State ui. bus su 
visu uždarytas, kadangi jis teip 
pagedęs, kad pavojinga par jį va
žiuoti. Vietoj senojo, bus padirb
tas naujas už 175000 dol.- •

— Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė 419 žmonių,taigi ant 67 
mažiau negu per tę paczię sanvai- 
tę pereitų metų. Per tę patį lai
kę užgimė 489 vaikai.

— Pereitą nedėlios dienę sude
gė pastatytos prie upės ant Mi
chigan Avė. tavorų krautuvės. 
B ėdį ugnies padarytę skaito ant 
100000 dol.

Atsiliepimas Haverhilles, 
Mas s., Szv. Kazimie

ro draugystes.
Nr. 31 “Tėvynės” patilpo vi

sai neteisinga korespondencija p. 
Adlio apie prakalbę p. Mikolai- 
nioį Karespondentas sako, buk 
Mikolainis užmanė iszmast isz 
draugystės Szv. Kazimiero konsti
tucijos paragrafą, kuriame reika
laujama,idant kiekvienas sąnarys 
atliktų velykinę iszpažintį.

Tas yra neteisybė, p. Motiejus 
Adlis visai be pamato apszaukė 
musų draugystę už bedieviązkę, 
mat pats ne prigulėdamas pue 
draugystės, ant jos parengtų 
prakalbų nė buvo, arba jeigu ir 
buvo, tai visai ne klausė, kas bu
vo kalbėta. Viską j s patsiszm's 
lyjo ir pliauszkia, kaip žirnių pri- 
ėdęs ir pliauszkia me'ą. Per Mi- 
koįainio prakalbas visai ne buvo 
kalbėta apie kokias nors permai
nas koniUlųcijoj. Ant galo są
nariai draugystės visai ne paiso 
ant paszalinių įkalbėjimų, bet rė
dosi pats savo protu. Jie daro 
teip, kaip konstitucija prisako. 
Meka yra, kad Draugystė iszme- 
tė isz korr<itucijoa iszpažintį, bet 
prieszingai, dar tę reikalavimę 
labiau sudrutmo. Pagal Drau
gystės konstituciją kiek vien is jos 
sąnarys neatbūtinai turi atlikti 
iszpažintį. Dar korespondenci
joj buvo minėta, buk į musų 
Draugystę įsiskverbė bedieviai. 
Ta« teiposgi yra neteisybė. Pa 
gal konstituciją, į musų Draugys
tę ne gali prigulėt nė bedieviai, 
nė svetimtikiai, bet gali prigu 
lėt vien l etuviai Rymo—Katali
kai, kur e pildo pi i akymus Ry
mo—katalikiszkos bažnyczios.

Szv. K. K. Dr. Komitetu.

Apvaikszcziojimns Slma- 
no Daukanto Dr-tės.

Dr tė Simano Daukuito ap- 
vaikszcziojo savo szventę ir drau
ge iszvinioj mę lietuviszkos tau 
tiszkos vėlavo*. Parodoj ėmė 
dalyvumę sekancz'os draugystės: 
“Liuosybės”, teip-gi . draugystė 
“Szv. Antino isz Padvos”, Dr-tė 
‘•Teirybls Mylėtojų”,Dr-tė ‘‘Lie
tuvos Sūnų” Pasitikusios, mar- 
szavo paskirtoms ulyczioms į 
svetainę ant S- Halsted str. 3417. 
Užėmus savo vietas rviecziams 
prasidėjo prakalbos. Pirmiausiai 
prakalbėjo prezidentas Dr-tės Si
mano Daukanto, S. Abromavi- 
cze, p iaiszkindamas, kad tas ap- 
vaik-oeziojimas yra taut szku, na 
politikiszku ir ne bažnytiniu. 
Advokatas F. Braczulis placziai 
aiszkino ženklą vėlavos netik 
lietuviezkos bet ir kitų tautų; 
augaztino gyvenimą ir nuopelnus 
musų raštininko.S- Daukanto. 
Toliau kalbėjo apie jietuviazkę kai 
bę,jos senumą ir svarbumą; ragi, 
no visus prie apazvietimo. ■ A. 
Radauskas placziai aiškino nuo
pelnus draugystės. M. Damijonai
tis ragino prie apsiszvietimo ir 
tuos, kurie nesirūpina apie mok
slą ir ne
A. Bijanskas savo kalboj

□ori eiti ant,8ueirin'

Draugysczin Reikalai Lj 
-----  to

Chicago. 8 Spaliu 1901 m. Dr-ste S. 
Daukanto laike tavo prieszmetini susi- 
rinkitna Liau<lanskio.»aleje,3301 8. M<r 
gan kur tapo ištrinkta nauja vyriau
sybe ant ateinanesio meto: Prez. Alek
sandra Bijanskas, Vice-Prez. A. Gabrys, 
kasierium K. Ltaudanskis, prot. te k r. 8. 
Abromavicze, F. sek. K. Kavarskas, A- 
pk-kunai kasos A. Jankanlas, M. Rule- 
viieze ir Petras Daukszas. Marszalkos 
D> Lotnsargis ir Petras Jauksztas.

[A. Bijanskas sekr., 3327 Auburn avė.' 
Chicago. Teisybes Myl^lju Dr-le 

turės savo mėnesini susirinkimą nede- 
libj, 13 d. Spaliu, 1 vai. po pietų, K. 
Maudanskio saloje, 3301 B. Morgan 8t. 
aot kurio visi sanariai privalo pribūti 
nes yra daug svarbiu dalyku ant ap
svarstymo. Teiposgi yra užpraszomi 
norinti prisirsszyti prie szioa Dr-tes už 
pigu instoimą pakol kasztuoja tik tl.00. 
nes netrukus instojimo mokestis taps pa
kelta pagal konstitucija.

.1. k. Uhmielauskas, sek..880—33rd St.
Treczian Baliu.*.

Jaunu Amer. Liet. Pasilinksminimo 
I^liubaa turės savo treczia balių uedelioj, 
2< Spaliu, Freiheih Turner Saleje, 
3117-21 8. Halsted st. Prasidės 5 vai. 
po pigi. Muzika prof. Fr. Kiefer. įžen
gia 25c. ypata. Deltogi, mes jauni vaiki
nai, užkviecziatne jaunas mergeles ir vi
sus lietuvius ateiti ant musų baliaus, o 
busite meilingai priimti,jauni lietuviai 
tuokės Jus palinksminti.

J. A. L. P. K. Komitetas.
; Chicago, Dr-te 8z. Petro ir Povilo 

turės savo balių, nedelioj, 19 sausio 
1902, Czeskoje saleje. 585 Centre avė., 
kerte 18tos ui. Todėl meldžia visu ki
tu draugyszcsiu toje dienoje nedaryti 
kaliu ne teatru, idant vieni kitiems ne- 
Užkenktumem.

I>r-ie8z. Petro IrPovilo.
KudirkoH UieKniininku IUUIun.

Į Atsibus. { 12. Spalių 1901, svetainėj# 
Oakley Hali. po. Nr. 1142 Oakley Avė., 
ant West Side,Chicago. Pertraukose szo- 
kių Kudirkos Giesm. choras padainuos 
keletą dainų. Balius prasidės 7:30 vaka
re. Lženga vyrui su motere 25c. Užpra 
szotne visus atsilankyti.

Kudirkos Giesm. Dr-stė
Dideli Baliu*:

8o. Chicago,D-tęs Szv. Izidoriaus Ar
to j aus. turės savo balių nedelioj, 20 d. 
spaliu, i901 m. saleje L. Templin’o, 
8801 Commercial avė. Prasidės 4 vai. 
po pietų. lženga vyrams 25c. Mote
rims ir merginoms dykai. Visus lietu
vius ir lietuvaites kviecziame kuoskalt- 
lingiauslai susirinkti, o busite malonei 
priimti ir prie geros muzikos galėsite ge
rai pasiszokti ir pasilinksminti.

Komitetas.
Brooklyn N. Y. Dr-te Lietuvos Sunu 

laikys visuomeniszka susirinkimą nede- 
Ifoj, 13 spaliu. 2 vai. po pietų, saleje, 
po nr. 101-103 Grand st. reikale apsvar
stymo ateinaneziu rinkimu. Prakalbos 
bus lietuvtszkos ir anglisskos. Todėl 
visus lietuvius, vyrus, ir moteris kvie- 
czia kuoekaitllngiauseisusirinkti.

A. Lesniauskas, sek.
Broklyn, N. Y. ' Vietine 38 SusiT 

Liet. Amer. Kuopa laikys savo czvert- 
metmi susirinkimą subatoj, 12 spaliu, 7 
yal. saleje po nr. 73 Grand st. ant ko
rio visus lietuvius kvieczla susirinkti ir 
nori nesiūs prisirassyti. V. Struogis, sek.

Teipjau ir po medžionei sujung
toms pajiegoms,be abejonės skuras sumedžio
tą žvėrių lupo ne vienas, bet keli žmonės. 
Vieši žmonių sanryšiai užsimezgė labai seniai, 
visus svarbesnius darbus jie dirbo viešoms, 
taigi sujungtoms didesnio žmonių skaitliaus 
pajiegoms. Pavienios ypatos darbas, taigi 
darbas individuališkas, prasideda tik tąsyk, 
kada žmogus savo nainieje dirba be jokios 
pašalinės pagelbos, kada jis mislyja ir išra
dinėja savo kambaryj pats vienas, visai nesi
rūpindamas apie tai, kas naudosis iš jo iš 
mintyto ir nuveikto darbo.

Kadangi didesnė dalis visokių darbų, 
pramonės, amatai, sunaudojimas išradimų 
atsilieka ne vieno bet daugelio žmonių—tai 
tuom jiačiu tuos darbus reikia priskaityti 
prie viešų, o ne prie individuališkų, pavienių 
ypatų atliekamų. Pamatai darbo padalini
mo, kas palengvina labai pakėlimą išdirbitnų 
per pagerinimą dirbimo budo, per mokslą, 
rymo teijioBgi ant viešo pamato: gyvenant 
žmonėms individuališkai, pavieniai, tas nesi
duotų padaryti, kadangi ne butų terp ko 
dalinti užsiėmimų. Vaisiai todėl civilizaci
jos—yra tai vaisiai viešo, socijališko darbo 
susijungusiu ant jo atlikimo žmonių.

Seniausias žmonių darbas—buvo tai dar
bas ant suradimo maisto, kadangi kaip 
visi žinote, nėra ant svietą gyvo daikto, ku
ris galėtų apsieiti be maisto. Rupinimas 
maisto, kaip antai: medžionė, žvejonė, augi
nimas galvijų, žeirtdarbystė, auginimas me
džių yra teiposgi viešu darbu, o ne darbu 
pavienių ypatų ir vaisiai tokio darbo per il
gą žmonių gyvenimo laiką buvo vieša jų sa
vastis, individūališka savasčia maisto pro
duktai pastoja tik pasikėlus žmonių gru
bioms ant augščiausio civilizacijos laipsnio. 
Pas visas nuožmias tautas, kaslink maisto 
produktų, visi jų gyvenimo tirinėtojai ir tai 
ne tik dabartiniai, užtinka komunistišką su
rėdymą. Kaipo viešą gyventojų savastis 
yra dar ir šiądien žuvys upėse ir jūrėse, už 
tokią savastį jas pripažįsta ir tiesos civilizuo
tų tautų.

Medžionė pas rūpinančias maistą per me
džionę tautas yra darbu visos tautos. Jeigu 
medžionė atliekama per suvarymą žvėrių į 
paskirtą riebį, kur juos specijališki šovė jai 
užmuša, kaip tai yra antai pas bušmenus 
pietinės Afrikos, arba pas indijonus Aineri- 

j, negali jos atlikti pavieni ypata, bet ant 
„ ištraukia visa tautiška giminė; teipjau 
viešo darbo, pajiegų visos tautiškos giminės 
reikia ant suvarymo nuo paskirto ploto žvė
rių į iškastas gilias grabes, arba į sustatytus 
eilėms slastus, su pagelba eilių degančių lau
žų. Civilizuotų tautų oblavos yra tik užsili- 
kusios nuo labai senų laikų liekanos viešos 
medžionės, jose teiposgi dalyvauja neviena 
ypata, bet daugelis; oblavos yra todėl tai 
užsilikusi iki šiai dienai liekana viešos me
džionės, kokia jias stovinčias ant žemesnio 
civilizacijos laipsnio tautas pilnai iki šiai 
dienai užsiliko tokia, kokia ji pas musų pra- 
tėvius buvo prieš daugelį amžių. Teip jau 
viešoms pajiegoms tautos žvejoja dideliuose 
vandenyse, kaip antai: ujiese, ežeruose ir 
jūrėse. Tūluose kraštuose ant Didžiojo oce- 
ano gyventojai tujų salų ant žvejonės varto
ja labai didelius tinklus, kuriuos meta į jū
res nuo laivų. Su teip dideliais tinklais ne
galėtų žvejoti vienas žmogus, todėl tas užsiė
mimas yra viešu, ištraukia ant žvejonės visa 
tautiška giminė su didelėms iškilmėms, ku
rios prasideda nuo tikėjimiškų ceremonijų. 
Tokiais jau viešais darbais, apeinančiais visą 
tautą, yra medžiones gyvenančių iš medžioji
mo tautų, kadangi • ant suvarymo žvėrių į 
vieną vietą ir ant jų užmušimo reikia daug 
žmonių, todėl medžionę reikia atlikti vie
šoms visos tautos .pajiegoms; prie tokių vie
šų žvejonių ir medžionių kiekviena ypata tu
ri taikytiesi prie visos giminės išdirbtų tiesų.

Kadangi žvejonė ir medžionė ne visada 
gali būt jiasekminga, pagal metų dalis žuvys 
kilnojasi iš vietos į vietą; tą patį daro ir žvė
rių pulkai, tai mintančioms iš medžionės ir 
žvejonės tautoms tankiai ne pritenka maisto. 
Žmonės todėl, ąnt palengvinimo išsimaitini
mo, nuo labai sAių laikų pradėjo ant maisto 
rinkti sėklas, vaisius ir šakneles visokių aug
menų, o su laiku einančius ant maisto aug
menis pradėjo jiats auginti. Tas sutvėrė 
žemdarbystę. Žemdarbyste turėjo pereiti 
visokius išsivystymo laipsnius, ji ne iš syk 
pastojo tokia, kokiu ją matome pas civilizuo
tas šių laikų tautas. Ir šiądien yra dar ant 
žemės tautos, kurios ne sėja, o vienok renka 
einančius ant maisto augmenis. Tūluose Ste
puose, kur gamta augina daug visokių ei
nančių ant maisto žmogui augmenų, laike 
nokimo augmenų iš visų kraštų* susi
renka daugybė nomadiškų (besivalkio
jančių iš vietos į vietą) tautų, kurios čia pa
silieka, kol tie augmenys arba vųogos ne nu
noksta su visu ir kol tuos vaisius ne suvalgo.

Reikalauja 100 darbiniku į Davis Coal 
AOokeOo. anglių’ kasyklas, Thon^M, 
W. Va. Darbas geras, žirai k u nėra, 
Darblnikai bus užganėdinti, Adresuo
kite: Daąis Coal & Ooke Co., Thomas, 
W. Va. Jei kas norėtu isz Chicagoe 
—ui gaus ir geležinkelio tikinu 

tai gali dasižinoti “Lietuvos” re- Loingo gimines prie (Urbo lauke, su 
pririetu ant nugaros kūdikiu.

turi aruodų. Jieškojimas augmenų einančių 
ant maisto gulėjo ir guli pas tokias tautas 
ant moterų sprando; tas užsiėmimas su lai
ku atvedė jas prie supratimo naudos sėjimo 
naudingų augmenų, priė rinkimo seklų, šak
nelių ir vaisių jų pačių pasėtų augmenų. 
Pamatai žemdarbystės, jos pradžia moterų 
sutverta. Žemdarbyste vienog užgimė pirma, 
negu žmogus apsisėdo ant vietos, dar 
pirmiaus žmonės pradėjo auganti tulus aug
menis ir juos nupjovę, ypač -’Vy ra i, apleido 
tas vietas ir kėlėsi kitur ant medžionės ar
ba žvejonės; tautos turinčios jau gyvu
lių bandas, su visoms bandoms persike
lia kitur,.kur galvijams yra daugiausmaisto. 
Tik’ten kur gamtos dovanų neužtenka, taigi 
kur tautoms ne pritenka maisto iš žve
jonės, medžionės ir rinkimo sėklų lauki
nių augmenų, reikalas jas priverčia prie ap
dirbimo žemės ir apsigyvenimo ant vietos, 
kaip tai antai yra ir dabar terp papuasų Oce- 
anijoj ir pas tūlas negrų tautas vidurinės 
Afrikos. Kol žmonės užtektinai turi gamtos 
dovanų, jie nesirūpina visai apie žemės ap
dirbimą ir sėjimą augmenų. Reikalas ir ba
das priverčia žmogų rupintiesi apie savo pa
ties reikalus, be prievartos jis niekur Apie tai 
nesirūpina. Iš pradžių žemdarbyste, taigi 
sėjimu sėklų užsiima tik moterys, bet su lai
ku prie to prisideda ir vyriškiai, o kada jie 
apleidžia medžionę ir nesikilnoja iš savo na
mų, apdirbimą žemės jie paima į savo ran
kas. Pirmutinis žemdarbiskas įnagis žmo
gaus buvo.užsmailinta lazda, su kuria ant 
pasėjimo sėklos šiek tiek “išknisinėjo žemę; 
toliaus tą darė su matiku ir špatu, o ant galo 
arė su žagre, toliau su plugu, prie darbo kin
kė jau ir savo auginamus gyvulius.

Teip kaip žemdarbyste—ir gyvulių au
ginimas turėjo pereiti visokias savo išsivys
tymo formas, kol ant galo likosi pastatytas 
ant tokių pamatų, kaip dabar yra antai Te- 
xase arba Anglijoj, Vokietijoj ir kituose ci
vilizuotuose kraštuose. Iš pradžių žmogus 
prisavino tulus Jaukinius žvėris ne su mieriu 
turėti iš jų padėtojus arba maistą, bet teip 
sau ir tai tokius, kokių gal šiądien ne augi
na civilizuoti žmonės; pirmutiniai naminiai 
gyvuliai likosi prisavinii su tokias mieriais, 
su kokiais civilizuotos tautos laiko namieje 
giedančius paukščius, koki, apart raminimo 
ir linksminimo žmogaus savo čiulbėjimu, ki
tokios jam naudos ne atgabena. Indi jonai 
mėgsta laikyti savo namuose prisavintus vi
sokius paukščius, beždžiones ir kitokius ma
žai naudos atgabenančius sutvėrimus. Su 
šunims žmonės nė aria, nė akėja, ne valgo jų 
pieno, bet šunes žmogaus prisavinti nuo la
bai senu laikų, seniaus negu kiti musų na
miniai gyvuliai. Šiądien šunes saugoja žmo
gaus namus, civilizuotos tautos specijališkai 
išmokintus šuni$karės laike laiko kaipo ge
riausius sargus ir žinių nešiotojus; ir senų 
gadynių musų protėviams šunes tarnavo kai
po padėto jai jų medžionėse ir karėse su kai - / 
mynais. Šiądien ant žemės paviršiaus mažai 
y,ro tautų, kurios ne turi prisavintų šunų: 
šunis turi lygiai civilizuotos kaip ir nuožmios 
tautos; apsisėdusios ant vietos kaip ir no- 
madiškos, taigi besikilnojančios iš vienos ant 
kitos vietos; šunis turi medžiojančios, gyvulius 
auginančios, žemdarbiškos, kaip ir pramoniš- 
kiausios tautos. Gyvulių auginimas beveik | 
visur guli ant vyriškių *sprando, vyriškiai 
yra pirmutiniais prisavintojais gyvulių, me
džionėse tankiausiai susitikdavo su visokiais 
žvėrims, todėl buvo susipažinę ir su jų pa
pročiais. Gyvulių auginimas turėjo ir turi( 
labai didelę įtekmę ant viso tautų gyvenimo/ 
ant viso jų viešo surėdymo. Antai Afrikos vi-* 
dūriuose gyvuliai užstoja pinįgus, už j uos žmo
nės perka visokius sau reikalingus daigtiis, 
net merginų, moterių ir vaikų vertė išskaityta 
gyvuliais,pas bandas ganančias tautas yra šal
tiniu jų turtų, linksmybių, yra pinįgai. Su - 
gyvuliais rišasi ankštai būvis bandas ganan- i 
čių tautų,jos ne gali gyventi nuolataiant vie
nos vietos, bet turi kilnotiesi iš vienos į kitą 
vietą, kad gyvulių bandoms suteikti vis švie- 
žią maistą; buvo jau gana ant žemės atsi- . 
tikimų, kad išgaišus dėl kokių nors priežas
čių, ar dėl gyvulių maro, ar dėl stokos paša
ro ar vandens gyvulių bandoms, išnyko Čie- i 
los tautiškos giminės, kitos vėl tautqs, nužu- 
džiusios savo gyvulių bandas, pastojo vergais j 
kaimynų; pražudę savo gyvulių bandas, be
veik su visu išnyko skaitlingi kitą syk masajai 
ir vagago negrai rytinės Afrikos pakrantėse, j

Ne tik rupinimas ant maisto žalių prb- 1 
dūktų: žvejonė, medžionė, žemės apdirbimas, | 
gyvulių auginimas, visokias permainas, 
išsivystymo laipsnius turėjo pereiti ir pats bu- I
das pagaminimo valgių. Nėra beveik ant J 
žemės tautos, kuri valgytų valgius be jokio I 
parengimo, kad draskytų mėsą užmušto žvė- | 
ries ir žalią kimštų į burną, nors be abejonės I 
žmonių gyvenime buvo laikai, kada jie droš- I 
kė tiesiog kūną pagauto kokio gyvūno ir jo I 
šmotus be jokio prirengimo dėjo i burną teip ■ 
jau, kaip tai daro draskanti žvėrys ir paukš- I 
čiai, bet laikai tie jau seniai praėjo ir šiądien, » 
galima sakyti, kad nėra ant žemės tautos ir į 
žemiausiai kultūriškai stovinčios, kuri teipJ 
darytų. Šiądien jau nėra ant žemės tautos^ 
valgančios žalią mėsą, visos pažįsta ugnį ir iš 
jos naudojasi ne tik ant pasišildymo, bet ir 
ant pagaminimo valgių. Valgius rengia 
abidvi lytys, bet ne vienaip, terp- tyčių pas 
stovinčias ant žemesnio kultūriško laipsnio 
tautas yra žymus darbo padalinimas prie pa
gaminimo valgių: vyriškiai kepa jų 8un» 
džiotų žvėrių ir paukščių mėsą ir tame gerai 
išsilavinę—moterys gi verda iš augmenų val
gius ir tame jos geriau išsilavinusios už vy
riškius, prie to moka pritaikyti visokius da 
tyrimus ir išradimus, kad tik išvirtas valgis 
butų maitingesnis ir gardesnis.

Su moterų užsiėmimu kaipo parengėji 
augmenų maisto, kaipo virėjų, ryšasi tuloi 
pramonės tam tikslui reikalingos; pramonn 
tų išradėjoms yra moterys. Teip antai dir 
bimas puodų teip pas šios dienos necivili 
zuotas tautas, kaip ir pas musų prieš amžifrS 
gyvenusius ant žemes protėvius, prigulė■ 
moterims, visa ta pramonė moterų išrastai 
sutverta; be puodų juk negalima būt yąl/J 
išvirti. ■

(Toliaus bus.)
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Utarninkais. Seredoms ir Petnyczioms uždarome krautuvę REIKALINGI 2 VYRISZKI Al IR 
ant 6 vai. vakare. Panedeiiais, Ketvergaiš ir Subatoms 2 MOTERISZKOS ISZPARDA- 
krautuve atidaryta esti iki vėlam vakarui. VEJAI

į NAUJAUSIOS MADOS
I HI DEIHMni PUKKUHr if.

DRAPANŲ dep»- 
tamentas Nedelio- 
mis estiJatidarytas 
iki pietų.

Skrybėlė dykai.
Pradedami rudeniniu vy- 
riszku paredu iszpardavi- 
ma.prie kiekvieno vyrisz- 
ko siuto duosime dovanu 
naujausios rudenines ma
dos Derby arba Fedora 
skrybėlė.

Vyrams, Moterims, 
ir Vaikams drapa
nos didžiausiam pa
sirinkime. Didžiau
sia krautuve mieste 
Chicagoi

iivo pi iu varnu ui apauu. 

eile czekeriu, Domi-
Rinor Tncc

$5.00

Vyrams siutai po $6.50 ir 
$10.00,—Suvirsz 700 p trinkti niu 

i naujausio gatunko žaliu, rausvu ir 
pilku mikstūrų, vicunas. thibets.clay 
worsteds. serges. cheviotu ir tt. vien
etinių arba dvieiliu ir surdotu, mie
ros nuo 31 iki 46 p>r krutinę. 
Skrybėlė dykai. J

Siutai ir ploszcziai po $12.50 
—Sietai geriausio darbo padaryti isz 
įvairiu worsteds, tweeds, serges. vt- 
cunas ir tt., materijų, yvairiausiu ru
denims mados parvu ir neszeines. 
Ploszcziai siūti isz coverts. whip- 
cords, vicunas, kersey ir tt. didžiau
siame pasirinkime. Kitur tokius par
duoda po $16 00.
Skrybėlė dykai.

Nauji Ores* Siutai ir Overko- 
tai }>o$2.t>8. — Didelis sandelis Y- 
vairiausiu rudens naujumynu, kaip 
antai seržiniu, sailor šimeliu, natty 
vestee ir manly siutu, vaikams nuo 3 
iki 16 metu; teipgi gatunko 2 ir 3 
piece siutai vaikams nuo 8 iki 16 me
tu. o perkant drauge ir ploszcziuka 
atiduosime visa pareda už $5.00.

Nauji Moteriszkl rudeniniai 
box coats, — naujausius neszeines 
Box Coats. isz geriausio importuoto 
Kersey, su iszpusta nugara ir priesza
kiu. apszcziai papuo zti su Kersey 
juostoms ir tailor iszsiuvinejimais, 
naujausio gatunko prierankoves, coat 
arba storai kalnieriai. 27 coliu ilgio 
su geriausio gatunko skinner pamu
szalu, paprasta 48a $ 
preke *16 szi-|T I g I |||| 
tame iszpardavi-^n | 
meuž.........

Nauji Moteriszki rudeniniai 
Dress Skirta,—iš labai dalios vene- 
tian ir plono szevioto materijos, pada
ryti su naujoj mados kiltais skver
nais, nekurios padailintos penkioms 
eilems atlaso, se geriausiu perkalino 
pamuszalu. aksomineis lankais, yvai- 
riausiu rudeniniu " — —
parvu. paprasta p re1 
ke $8.50, dabar pa-i 
leidome už........

Moterisski geriausio gatunko 
Dress Skirt*, — padaryti i*z pui
kaus szilkinio taffeta, grynli vilnoniu 
broadeloth ir dailaus tailor seržo,pui
kiausiu rudeniniu gatunku, su pil
noms skėstoms padalkoms, nekurie 
papuoezti su szilkiniais antranko
viais, su geriausioje^ 
jierk^lino pamusz.i$17 Vi M 
lu, vertes $I2.00.^p^^gU^

l

Vaikams grynai vilnoni siu
tai, vertes $3.00, po $1.90.— 
Puikus vaikams dvieiliniai, vestee ir 
pilningi siūleliai, mieros nuo 3 iki 16 
metu, mėlynu, rusvu, žalu ir gelsvu 
mikstūrų, gerai padaryti ir su gerais

□Šliaukusiems Vaikams nauji 
Long Pants Siutai po $4.75. - 
Szie siutai tikrai yra verti $7.00 ir 
97.50 ir mes isz teisybes galėtume už 
tokia preke juos parduoti, bet kadan
gi perkant ju dideli sandeli mes ga
vome juos už daug pigesne preke, to
dėl Subatoj paleisime juos po 91.75. 
Yra ju visokios parvos. juodi, melsvi, 
pilki, rausvi, szeviotiniai ir drižuoti, 
visokios mieros vaikams nuo 12 iki 
20 metu. _

Dovanos prie Vaiku drapanų: 
visa < 
no, Lotto, Ring Toss,(ve
žimėliu, Lariku, Laivu, 
Bubnu, Muzikos inrankiu 
ir t. t

Nauji Moteriszki rudeniniai 
Droš* Siutai,—grynai vilnoniu ve- 
netians ir serges materijų. Jake su 
szilkiniu pamuszalu, skirt su perke
liniu pamuszalu. papuoeztos su atlasi
nėms juostelėms irafle 
iszsiuvinejimais,paU7 į
prasta verte $14.00^^^ Į ĮJ

Merginu Box Coat*,—padaryti 
isz grynai vilnonio melton A bouele 
naujausiu neszeiniu, kaip tai box 
coats ir prancuziszkos Jakes. visi pa
daryti su nauja box nugara ir pilnu 
box prieszakiu, nekurios apvadžiotos 
puszais ir szniureliais. naujausiu 
spalvų, visokoa mie^As 
ros. parduoda m i vi-U~ “ > U W 
sur įx> $5, atiduo-wft df- 
Sime po................... TT""

Nauji moteriszkl rudeniniai 
Šilk Wai*t*,—padaryti isz puikaus 
szikinio taffeta su naujais anksz- 
cziais persukimais ir pildymais, la
bai dailus stock kaln'erius, naujos 
bishop rankoves, yvairiausiu rudeni
niu spalvų, rausvu, raudonu, rožiniu, 
lavendmiu ir juo- 4*1 
du, visokios mie-U* J tai g 
ros, preke 86, da«ų^ g

MotcrlMzko* Skrybėlė* Ir Tur
banai,—padarytos isz parinktiniau- 
siu atlasiniu medegu naujausio ga
tunko, papuoeztos kuopuikiausisis 
papuoszimais, kiti saribeliu dirbėjai 
reikalauja už tokias nuo 91.00 iki 96, 
o mes parduosime jas po....................

$2.95$l.95
Dresems materijos ir szilkai

Mahair Melrose,—40 stukiu nuo 
43 colru ploczio Mohair Melrose, nau- 

1 jausiu spalvų, garnet, rusvu, cadet. 
royal, rožiniu, žaliu, kastariniu ir 
pilku, geriausios dresems arba waists 
materijos, paprasta 
szio gatunko 91.00, szia-B^^A^b 
me iszpardavime parduo-^J 
dame po.........................

Importuota* Poplin, — 60 stu 
kiu importuota poplin. whipcords, fi- 
netta cloths, prunellas, satin solieles, 
melrose, Peau de soies ir drap de Al
mąs. madingiausios aAa A 
materijos rudeni- I I I g į
mama paradams, puiųA | g 
kiaušiu spalvų, po..

> Grynai Vilnoni Granite*, —501 
stukiu nuo40coliu plocziogrynai vil
noni juodi granites, cheviots, storini

- serges, melrose. venetiana pp
i ir henriettas, paprasta pref^ I B A 
ke už yarda 69c, musu^^^J^

1 iszpardavime....................
Francuziszka* Broadcloth,

40 stukiu nuo 54 col. ploczio francu- 
ziszkas broadcloth. tailor cheviots, 
clays, venetians, whipcords, Peau de PAMINKITE KAD MU

AQSU YRA didžiausia 
ginasi vertei 812, O KRAUTUVE VISAME
yardą, pas mus......... > MIESTE.

lOstukiu grynai szilkinio juodo 
peau desoie. atlasiniu ata-ipimu, gva 
rantuojame standume, ne p\ 

'brangu butu ir 81.00 užjtaLAffc 
varde, mes parduoda m

Patalai ir rakandai
Dlvonai,—Smyrna divonai, 9 pe-i „ . _ .

du ploczio, 10 pėdu ilgio, standus, la- »<»»<*•• •' ___ _ -

Ž5?=$IO.OOM84.00
Vie*zruimio peczios, — geriau

sias tinkantis minksztoms ir kietoms 
anglims kurenti.apszcziai panikeliuo
tas. dailus A
niai kaipo papuo-U^^I I E
szas, vertes 96.00,g

Pa jiesz kojiniai.
Pajieszkau savo sesers Johsnnos 

raitienės. gyvenusios Scranton, 
Kauno gub., Raseinių pav. Teiksis 
Isiszaukti ant adreso:

Monika PadžiuvelL 
169 Main st. Room 19, 

Cambridge port, Mass.

Pe-

^Apsinakvojus man pas savo draugus 
eelsnde, 1 d. Spaliu apvogė mane kas 

' kis ant 828.00. Jeigu kas tą vagiliu 
' sektu ir ma duotu žinia gaus 98.00.

Antanas Shiksnis,
5 Cedar St., Pittston, Pa.

Pajieszkau savo szvogerio, Jurgio 
į mbacevicziaus, Suvalkų gub., kaimo 
Lzakio-Rudoe, gyveno Chicagoje. Jis 
|s ar kas kitas teiksis duoti žinia ant

'ereon at.
Keruszauskas, 

Cambridgeport, Mass.

Geležine* lovos. — extra storosm geriausio velouroap-Uzdo8 koju ir szonGoae, žalvarini^ 
,n,n"* papuoszalai ir lan-^U n MtaMta

kai, lova kuria vi-Q~ ■j|| 
sur parduoda pomn$*_lR|| 
86.00, už..................▼

KLEIN BROS
’ _795-80S S° Halsted St 1

Cor Canalport Avė

Pajieszkau savo draugu: Jono Gai- 
žaucko ir Juozo Sprainaiczio, Suvalkų 
gub., Gelgaudiszkio vaitystes. Teiksis 
atsiszaukti ant adreso:

Jos Tumosa,
Bos 384, Fozcroft, Me.
Pajieszkau savo draugo Jono Rasz- 

kausko, Suvalkų gub.; 3 metai atgal jis 
laikė saliuna Shenandoah, Pa» Jis pate 
ar kas kitas teiksis duoti žinę ant adreso: 

Elik Noris.
Cle Elum, Wash.

Pajieszkau savo brolio, Juozo Bendo- 
raiezio gyvenusio Chicagoje. Jis rangė
si važiuoti Afrikon. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

George Bendoraitis
677 N. Riverside st. Waterbury, Conn.

Pajieszkau Pranciszkaus Savicko, Su
valkų gub. Vilkaviszkio pav. Jis pate 
ar kas kitas teiksis duot} žinia ant adre-

Pajieszkau Mikoto Klido gyvenusio
S. Omaha 
nusio Fran) 
gyvenusio Korin Qblor. Jie patys ar
kas kitas teiksis dubti žinia ant adreso: 

A. N. Urzy-
Gold King Mine. Gladstone, Oolo.

ta., Frank Visockio gyve-
Wash. ir Petro Ginklo

Pajieszkatr- savo szvogerio, Juozo 
Pranckevicziaua, gyvenusio Miuersville, 
Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinia ant adreso;

Jonas Želvis,
650 Columbia avė. Baltimore, Md.

(18-10)

Aukoe ant kankln tinlu.
J. Samuolis Pittston, Pa.
J. Kalinauskas „ „
M. Murauskas „ ,,
J. Tamulaitis „ „

Jonas Didžbanis,
334 S. River st. Aurora,IIl.

$1.00 
K 
25 
15 

177.02Buvo

Sykiu 8178.67

Medical DisDensaru gali jus iszuuduill
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jos nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijelistus “State Medical Dis- 

pensarv’’, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodi. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kaaztuoja už gyduoles ir 
gydyme Jeigu ne esate užgydyti.

Farmeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytais per pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios negali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
eroseopa, Harmocytome- 
tero, Sphigmographo, E - 
lektriszku balsu Reosta
to ir StethecropO Pho- 
nond oscrope tirinejlmo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir iss- 
klausymn idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyh 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rast le liga sziapume (mitaluose) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz isziavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi esi ligotu, tai ateiszauk in 
“State Medical Dispensary“, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
ty* Inejimas per 66 Van Buren ui.

Patemyk adresu.

URAH YYRAIH!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Speci ji įlįstai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persižagi mo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaneziai 
gydytu Ilgu, kurios yra priežasezia: nu
stoji mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi- 
goa, fiziszko ir protiszko nuailpnejimo, 
svaiguliu, prastojimo energijos ir užaiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
ę,pnu ir kitu tam panasziu symptomu.

okiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir minavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktare i> ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neataakanesias metodas. Gydymai 
“State Mi dical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlsiko didžiausioj pazlaptyj. Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likoai iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalaį) iszeina povelei, sunkiai irau 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti Vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusaszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispenaary. N e 
kentek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir Iszgydys jus, jeigu tik ateiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bus užtikrinta.

V A D Tforui D gy*Y AKiiuihLb 5rX‘£r
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra per gersi žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap- , 
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka- 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iszgyde virsz 850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apaistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo nortnaliszks tvirtu
ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
C3T Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dispknsabtj yra paprasta, turi raazyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku Ilgu, delta jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stem* yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingime ir sutinime sąnariu, pasirodyme plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradime gūželio, 
puolime plnuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egznminavinfui ntras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neši ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz
gydytu.

Asz likau iszgydyti
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipO menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapt orėdamas jokios nau
dos- Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
tus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas pulsimi na jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. c.

State of Illinois ), 
County of Oook j *•

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

dical Dispenaary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901. 

Conrad Howard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 

iki 7 vai; po piet. Nedelioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai.

Gyduoles dykai
TEME: SpAcijalizzka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenaneziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!
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Dr. Leonard Landės,
Lietumiszkas Daktaras.

134 E. 2^U1., New York.
Garsingas gydytojas vryriszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New York*; praktikavo ligonbucsiuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwopard£tiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

UeZtikrinn latZarydym*
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucsių. kepenų, skaudėjimų vidurių, 
galwoe,nepomietį, apalpimų, skaudulius, 
žaizdas, tynimų, moteriukes ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimų žarnų, iszdžiuirl- 
mų pieno, skaudėjimų lupų, noaiea, a- 
kių, ausų, nustojimų pajiegų ir tt. Už
gydytus užtikrinu kiekviename ataitiki- 
me. Cnroniszkaa ligas gydau paaekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexington Av.

OffUo w*lm>do.:|;-:^k\’(Iw^ 
N-d.llo«l»:*«o 8 Iki 10% w*Lryto;**ot iki 4

IUxl* per Grom*t** Dy vi.
Užpraaiydami gydyklas prisiuskite 91.00 

tW“Jeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, klek sveri ir aprasiyk savo ligų, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

»

F.P Bradchulis
Attorney sud Connselor »t Law.

Ch&mber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Washington sta.

CHICAGO, ILL.
Telephone M ai n 3642.

Wienintslis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslų jurisprudencijos esion Amerikoj. 
Weda provas kaip civilisskas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduose.
Bes. 16$ W. 1 Hth Cor. Union St.

Telephone Cinai 788.

- Dr-as A. N. BACEY1CZE,
8839 Commerclil ne. So. Chicigo, III.

Gydo visokias ligas b* akyrieaa ir viską išlai
ko tvirtoj* paslapty)*. US tai Uetavtal. k*ri* 
tiktai raikalaala daktarissko* paydbo*, tetai

Lletevial. norintieji* gauti pagelba per Krū
mai**. lai kitu aieetn, tegul pilnai apraišo tavo

Ant parsamdymo barberiui sztoras po 
“Lietuvos” redakcija. Biznis gerai iss- 
dirbtas.

Du salltinai ant pardavimo, Del 
vieno saliuno tur būti žepotas žmogus.— 
Teipgi, kas tur gera bizni ir nor par
duoti, tai asz parduosiu greieziau negu 
juspatis. Dasižinokite pas.

Peter Gulbis,
632 So. Canal st. Cbicago. III;

Ant pardavimo gera groserne ant 
18tos ui. arti lietuviszkos bažnyczios. 
Galima isz jos ir saliuna padaryti. Par
siduoda isz priežasties ligos. Dasižino
kite pas V. Dobrovolskį, 184 W. 18th st,

Chicago.
Ant pardavimo gera barberne su vi

soms prie ta įsoms pn. 99 W. 25 tb st. 
Chicago, III.

Aukaukit ant Bažnycrlo*.
Skaudvilės parapija (Kauno gub., Ra

seinių pav.) dabar stato nauja, murinę 
bainycaia, kuri kasatuoe daug pinigu, o 
tos parapijos žmones yra biedni, neįsten
gia visa jos kautu pridengti. Todėl at- 
siszaukla in Amerikos lietuvius, ypatin
gai in Skaudviliecaiua, kurie gal teiksis 
nors po keletą centu paaukauti ant savo 
bažnyčios. Aukas reik siusti ant a d re.

Kn. Prob. Mikolai Szaikunas, 
Skaudvilėje, Paėstas Nieskucsnc 
Pav. Raseinei, gub. Kaunas, Rusei 

(»-»)

NAUJA LIETUVISZKA APTIEKA,

Lithuanian Pharmacy,
167 W. 18-ta ui., kerte Union. Telefonas Canal 920/CHICAGO.

v.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
žiedų ir szimtus kitokiu daiktu galite ieiMrinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

siuncziąme kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

8ucc. to Kelpsch, Norelko & Co.
74 Centre St, Chlcigo, II

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad ui atidariau nauja lietuviszka 

karezetna po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi f i garai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandvti. Teipoagi turiu dailiausia. 
azviesUusia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le, dėl mitingu, veaelijlu, baltu ir kitokiu 
paailinksminimu. Alvaževe iaz kitu 
mieatu. gali pas mane gauti geriause 
nakvine. Bu guodone,

Petras Hrlakya, 
3321 Aubum Avė. CHICAGO.

SeniauNia UietuviMzka Banka.
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda azifkortea ant viau linijų už pi
giausi preke. Jau 11 metu szeme biz
nyje, visada stengiausi ir stengsiuosi 
žmonių reikalus teisingai .atlikti.

S. Mark,
212 First St.. FJiaabeth, N. J

Gyvendamas Chicagoje per kelete metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuviszka Aptieka. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautiszkose aptiekoae, nekarta yra prispirti eiti pas daktare ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už ta, kalietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už kelis centus. 
Matydamas tokia spraga tarpe musu tautiecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviszka Aptieka, po nr. 167 W. 18-ta ulyczia, ker
te Union St.. prieszai lietuviszka Apveizdos Dievo bažnyczia.

Dabar su džiaugsmu szirdies galiu praneszti savo tautiecziams, jogei mano 
aptiekoje gaus, už žmoniszka užmokesti, tikra pagelba ir gera rodą, kokia tiktai 
galėtu jiems suteikti daktaras, paszventes daug metu daktarystes mokslui.

Manoaptiekos vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiausiu Ame
rikoniuku ir Europejiszku gyduolių ir yra sutaisomi mano paties rankymis. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar vaistininkiszkoe pagalbos, kreipk i tesi pas 
mane, o ežia ja tikrai rasite. Daktariszka rodą suteikiu dykai. Ass gy
venu prie tos peczios aptiekos ir ežia mana galima rasti*’kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gali kreiptis per laiszka įdedami už 2c. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Canal 920.

Jeigu kas norėtu turėti kita daktare, tai toki visada su noru paszauksiu.
Pas mane galima gauti: “Gumbalasziu”, “Kilczibago” (grybelio), “Tikrai 

Lietuviszkos Trajank6s” ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie- 
kosegali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu iietuviszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abrozeliu. pavinezevonių, popie- 
ru grumstams su gražioms pavinezevonetns,'plunkanti, atramenta ir visokiu ra- 
szyrnui reikalingu daigtu, teipgi cigaru ir visko kas tik visose kitose apliekom 
randasi. 1

Apart to, parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigus į visas 
dalis svieto, teip pat priimu prenumerata ir apgarsinimus į laikraszti “Lietuva”. 
(Skaitykite žemiau padėta p. Olszevskio apgarsinime).

Pasitikėdamas kad savo tautiecziu reikalus kuogeriausiai atliksiu ir tuomi 
jiems nauda atnesziu, pasilieku Su guodone.

Daktaras ir aptikrorius A. L. GRAICZUNAS.

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paeito markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu po peri u gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom. apskaiti- 
mals ir pavinezevonem. Už 81.00 ap- 
laikys $ tuzinus virsi minėtu popierių.

Adresuoki! teip:
W. Kudarauckas,

Boi 234. Liirtūce, liss.

S- O- CAVETTE,
Conncel & Trial Attorney.

JONH MOŽEIKA,
Assistentas ir "Notary Public.

Ruimas 21-8 B. Clark St. prieszai korta. 
Theiefon: Central. 3519.

Residencija 145 W. 14th Place.
Užsiimame civiliszkoms ir knminalisz- 
koms provoms. Geriausei įsivarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozeika gyvena po nr. 145 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

GYDYKIS NAMIE!
užsimoke* matyt in Viropotens Co. pirm gydy
mosi kur kitur, ne* jie užtikrina visiuka iszgy
dyma kožno* ligo* kuria priima ant gydjrmo, 
už $4.00 ant menesio.

kūmo, nuailpneje*. nuvargęs rytmecziais, ne
rangu*. greitai pailstantia, gėdingas,nusiminęs, 
neužsitikintis, nespekainu, suerzinantis, bau
gu*? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, uirdies plakime, pažaudonavu- 
■ias, indu buriu ir aptemusiu aku, pajuodavu
siu* paakiu*, puukucziu*, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliazku* sapnu*, negam- 
tistku* dieninius ir naktiniu* nubegimus, azal- 
tas dalis kūno, skausmu* nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkle*, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleėt, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nor* privatiazka, nerviatka, skurne, arba 
knmiszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikiu* per nakty nusistoję kas sziapume?

JtigH teip, tai Viropotens Co. užtikrins jum 
nuoszakny ir viaiszka iszgydyma už 84.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra iaz- 
gydoma- Jus pa jausi t pagerejima isz pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atrira- 
rit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokia* periazkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime prasralina. Jokiu gro- 
matu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty}. Ligoniu* per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
linga*. Jokio paraižo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių ners. Gyduole* prisiunezia niekam 
nežinant. Raižydamas indek marke ant pil
nos klausimu Intos.

Ir ĮiĮlnil irinrctii 
Pataršose. UODĄ DrlAI.

Viropotens Co.
Room l, 8506 Indiana rtv. Ghlcaoo, m.

“GRIAUSMAS”, 
Nauja* menesinia lai krautis. 

Kasztuos ant metu 50c. Apgarsinimai 
jame 1c. už 2 žodžiu .■ Kas prisius savo 
adresa, gaus viena jo numeri ant pažiu-

J. G. BARONAS, Isrlei*tujas.
1003 bo. 2nd Si., Philadslphia, Pa.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 S. Halated St.

O X 
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SudrutiniinM plauku.
Tiarai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimų, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lus minutes. Mes sawo Gyduoles gva- 
rantavojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes 81.00. Siuncziam Piestu ir į 
swetymas ssalis. Budas kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laisžkua, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO., 
Sta W. Rox 106., Brooklyn, N. Y.

Dr. RICHTERO

“ANKER” (Inkarinis)

PAIN EKPELLER.
Rbeumatizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos, 
| Strėnų Skaudėjimo Ir tl 

ir ulsokla RitamttijBta 
tkoudojimu.

^pUskoriua arta pt
F.A&Ricktcr&Co.,

GUODOTINI TAUTIECZIAI!
Turiu už garbę praneszti Jumis, kad Daktaro A. L. Graiczuno aptiekoje

po n r. 167 W. 18-ta ulyczia, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

---- DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI. ^5-----------
Todėl, kuriems yra paranku, galite dabar gauti lai

vakortes ir siųsti pinigus isz szito namo antrojo offiso per 
D-ra Graiczuna, o užtikrinu, kad jis jumis viską atliks ge* 
rai, greitai, teisingai ir už ta Įfticzia preke, kaip ir asz pats. 
Pas ji teipgi galite gauti visokiu knygų, laikraszti “Lie 
tuva” ir paduoti į “Lietuva” reikalingus apgarsinimus už 
ta paezia preke kaip ir pas mane. Su guodbne,

A. OLSZEVSKIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

81
TĄVTTZ A T puikiu dovanul Tokio pigumo dar nl*kado* n*rrd*t*l 
| J Y IS. Ai Ateikit paaiurot, pectarejim* nieko ne kasat uol ei

tisber mr* paleldaiame turpan p-nauti laikrodėli: HiiA amzbikuika. I4K. 
va drimbai* peaoktuotal* luksatala. paauk* atoukesea ir naatatoma*. vyriuką*ar moteriuke*, 
•a tikra ammiuuia ■AtznvaBUA. pilau akmens, R B. ąv«r»atuotaa, elkelleotai* viduriais, 
iatdaodam- raaivta «vaba*cua amt 10 airc: perai teareirae ir senime toki laikrodėli rissdoe 
rali lyriuti pri* $40 vbktm ACKao LAiKSODkuo. VltletB* puikia laikrodėliu n vletejam* me*duo
sim* našyje M di*n* puikiu* prevent**. t. nura* Rantu putu rms *u didele r*)mke ir rinte- 
rinia oibuku, verte*SI.S0; IrrynuRantu rtrru cieAurrcuA. verte* TSc.; t nikeline aantUKABS 
-DBSUTB. *c: 1 dali* nukainuota Dickbm* LUK.uenti *u Cameo kabe**, 84 SO 1 puikia aukalneo 
ta BneuTB. II 00: I pora peikiu Auskabiu dalmantai* r.dfntn. 1100: 1 pnikia špilka Įsuodinta 
brensekmeniaia 4Oo: t pure paaukuota koUoatku u pemsterio vinsela, 40o: 1 pora rankovėm*

prteiumtl draus* •• ord»rin Jeim k*> pri*'o n* plnlru* dmng* u orderiu, gau* dar -xtra dova
na puiku luktimi mti daik'n* mm pa^une’lame <ed* per nereta. uttrrUtrave tavo kurtai*. 
SKfi'Sl.’%’5VIEW UIIR0DK1 SU VISOMS DOYHOIS DilAI. DSSSįK 
laikrodėli ar moterteska J-Iru moteri-rk*. tad vyriuko Diek, r.* lenciūgėlio me* peaiumtm* ueo- 
tenuka tO coliu nukainuota Iz'nrnetteleneluK'll Ra»rvk Aiendien. pekoi t*xp*rd»vim** t>»i«rei- 
betau. Adreauok: ATLA1 JRWELRY OOMPANV. 16 MetropolitanRlock. CHICAGO ILL.

^=^Z==PKIAUS!AS PARDAYIIYCZIOS KASAS 
SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

Mus»» fabriko siekiu z ra apteikti 
žmones reikalingais daigtais 

už kuopigiausia preke.
W. Vnepirk, nieko, pakol ne persitikrin- 

f* . *?** mu«u Prekes, nese be r«i. kale laimėsi piniltia.
Apart moxikali»ka losi r s me n t o Ir tu vea parduodame yvairiautei Zaltiet

nauu*ik raniz. Jei *«b*>lte uiranedinti pirkinio, •u*rmZln*im« pini 
Imrimi nuliu aunu nniui douiu Pri* pirkioto oZSI <»

kataltoe*.

iKil numo negu Sxnr»o dolsbic tistm taroomai, kadangi prie jo n«>» ’kta jokio 
I «oo»rw.JBM mokslo —jla pats grajlja. Via! pirkėjaidtiauriaai toki iagij*. Ga jua *u- 

Tintum 100 yvairiu graju. kaip lai parodo pridetaa prie kiekw>eao inatmmen- 
to laiazkaa Siy Iaitrume*ta gali naudoti bainyoaioae. mokykloaa. gtedojimo 
irkitore ,iraug>»tea« dėl palydėjimo gieamiu. t apraatytam ant kokio pail- 
liukamlntmo *a azls (antika, preke jo* g*H tn vfeaa nokti «»rryiti. Gntjija 

yvan.ua hymnaa, atara na, valcaa. polkas, kadrilfua, arijas iaa opera kaip ir naujausia* daina*. 
KoSna iaa ja galite atkartoti kiek Uk norite. Tik Ifl.oo dailioj akrynutaj *■ ausike. Antpe- 
reikalarimo la inainmenia paaleaeziam* kntaam poaplalkymal $l.oo; likuaioji teuta tari bet 
teameketa^jjo aplalkymui matlkoa. .A^gentaai daro (ant to dideli na pinitrua. Prialuak

STANDARD IFG. CO., N BttkBU 81, P.0.BMim,l.L DtttaTl

yvan.ua
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