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Politiszkos žinios. Filipinai yra skaitlingos, lai- I manyti, kad ir caro randas 
kyti kariauną ant visų ne gą- J 
Įima, kadangi ant to jos yra 
permažai, tai maisztai tai ant 
vienos tai ant kitos salos gali 
dar ilgai tęstiesi, suvaldyti 
ant vienų salų, gali apsi- 
reikszti ant kitų ir teip be 
galo pasikėleliai gali ameri
konus alsinti. Karė gi kasz- 
tuoja daug pinįgų, įklampi
nusi pusę savo kariaunos į 
karę su Filipinų pasikėlėliais, 
Amerika gali ne turėti užtek
tinai kareivių ant apgynimo 
svarbesnių reikalų kitur.

Amerika susitaikė su An
glija reikaluose užmanyta ka
nalo per Nicaraguos siauru
mą. Pagal tą sutarimą Ame
rika karės laike turės tiesą, 
ant apgynimo kanalo, laikyti 
kariauną. Tame Anglija 
turėjo nusilenkti priesz Ame
riką, kadangi ant apgynimo 
vidurinėj Amerikoj savo tie
sų ne turi įjiegų, kol karė 
Afrikoj ne įbaigta.

i laukti ūmo karės pasi baigi - 
: mo, angįiszkam randui ne 

reiktų su cenzorių pagalba 
stabdyti iszsiuntimo teisingų 
žinių. Dabar angliszkas ran
das pagarsino visus angįiszkų 
valdybų pietinės Afrikos per
tus po karės laiko tiesoms ir 
per tai nė jokios žinios ne 
gali iszeiti, kadangi ne tik 
telegramos, bet laiszkus, net 
laikraszczius sulaiko cenzo
riai. Tas vienok ne patinka 
net tiems anglijouams, kurie 
pirma pats stūmė randą į ka- 
rę. Dabar, rodosi, bunda 
jau saužinė tautos ir laik- 
raszcziai pradeda peikti 
bjaurų karės vedimo būdų ir 
už jį kaltina dabartinius mi- 
nisterius. Karės ministeris 
ne seniai apreiszkė, jog pa
dėjimas angliszkos kariaunos 
Afrikoj yra kuo geriausias, 
buk ramjįas gali siųsti 100000 
naujų kareivių, jeigu pri
reiks, bet gyventojai paliovė 
tikėję visiems raudo Išgarsi
nimams.

Anglijonai tikėjo, jog pa
teks jiems Botha su visa ka-Į 
riauną, bet jis lengvai prasi- Į 
muszė per anglijouų eiles iri 
nutraukė Į sziaurius. An
gliški laikraszcziai paduoda, j 
buk būrų eilėse kariauja 
daug įbėgusių ^angliszkų 
kareivių.

elės ir Columbijos likosi loc- 
nų kareivių įversti į tirus. 
Gyventojai, ant apsisaugoji
mo no kareivių savvalios, ap
leido namus ir iszkeliavo sve
tur.

priežasezių 23. Visuose tuose at
sitikimuose ugnelė pridirbo blė- 
dies ant 187120 rubl. Didžiausi 
gaisrai buvo: Vileikos pav., kai
me Solenka, kur iszdegė 22 ūkės; 
blėdį ežia ugnies padaryty skaito 
ant *22000 rubl., užasekuruuta 
gi viskas buvo tik ant 4620 rubl. 
Vilniaus pav., kaime Kozliszkiuo- 
se sudegė vandeninis ir gariuis 
malūnai. Blėdį ugnies padaryty 
skaito ant 75000 rubl. - •

Netikėtų mirezių per tę laikę 
buvo 17, patiudysęzių 2, vaikas 
užsmaugtas l.( Vagy ritu papil
dyta 19. pavogė daiktų už 1829 
rubl. Arklių pavogė: Vilniaus 
pav. 2, Vileikos 3, Trakų 8, 
dos 2, Dienos 1, Aszmėnų 1, 
viso 17 arklių.

Isz Prūsų Lietuvos.
Popiežius paskyrė Frauenbur- 

go prabaszczių, kun. Hermannę, 
Pruf*ų Lietuvos katalikiszku vys
kupu.-

Laike provos apskųstų už už- 
muszimę oficiero Krosigko unter- 
oficierų dragūnų regimento sto
vinčio Gumbinėj, tūli kiti unter- 
oticieriai liudyjo ant naudos ant 
nužudymo nuspręsto Martino. 
Už tai jie likosi isz kariumenės 
praazalinti. Ant jų nąudos vie
tiniai, kitų Vokietijos kraaztų 
gyventojai iki sziol sudėjo 4000 
markių. Aukos ateina net isz 
Austrijos ir Prancūzijos.

Netoli Velavos, dvare Pomau- 
duose, daibininkas Szneideraitis, 
pjaudamas akselį, jkiszo koję į 
maszinę, kurios dalgiai suvisų 
nupjovė koję. Nugabeno jį į U- 
gonbutį, bet ant rytojaus jis pa
simirė.

hz l';inc\ezio. h ainio
L’kinink-ii Panevėžio

SL| la: t > rot'bhi .-z 

vibdaugiius įsilai-o.

xZiU!J.et H , UŽJel-’i Hla- 
vėž() pavietyj buvo

B-'-J y’.’,:-;:
cziau. Nuo laukų 
kę gražuti. Vien bulv* d 
visur nukastos.

Ne tik Panevėžio pavietyj, 
visoj Kauno gubernijoj neiszpaBa- M 
kytai priviso arkliavagių. U^*- ■ 
ninkai dabar neleidžia vienų ark- ’ ■ 
lių ant ganyklos, bet ant naktie* 1 
prie jų pastato sargus, kurie tik g 
ausztant eina namon; tada tai ir I 
naudojasi vagiliai. __ -w į

Isz Vileikos,* Vilniaus 
gubernijoj. ]

Szitoae aplinkinėse priviso 
daugybė visokios veislės vagilių. 
Neseniai keli vagiliai įsikraustė į 
tv.irti.' miestai) j I< zi'zki'io-^HI 
se ir iszvedė porą arklių. Pas-^H 
kui įsiveržė į tabako k romelį ir ■ 
nors jame gulėjo jo savininkas, 
iszneszė ne tik pinįarus, bet ir 
veik visą tavorę.

Žemiszki naczelninkai S 
Lietuvoj. B

Maskoliszka vidaus ministerija 
pa>kvrė jau žetniszkus naczelnin- E| 
kus į sekanezias Lietuvos gulier- B 
nijas: Vitebsko, Mirsko ir Mogi- H 
levo. Ant naczelninkų paskyrė S 
bojoriszkos kimės urėdninkus. I 
Vilniaus, Groduo ir Kauno gu- ■ 
ber. dar tokių naczelninkų ne ■ 
turi, bet jeigu juos ir sulauks, I 
naudos isz jų Lietuva ne turės. -. ' J 

Isz Baltstogės. Grodno gb. |
Iki sziol Baltstogėj pardaviny- 

ežių pagvlbininkai ne turėjo nė " 
jokio atilsio, kadangi pardaviny- ( 
ežių eavininkii la kydavo alidary- . 
tas pardavinyczias tankiai iki pu- ’ 
siau naktų. Į tę dabar įsikiszo a

gubernatorius, užmanydamas pre- 1
kėjams uždaryti pardavinyczias 1
nuo 9 vai. vakare. Prekėjai ant I
to sutiko. i

turi tokius jau mierius. Isz 
Europos kietžemio vieszįtys- 
ežių nieks tokiems Maskoli- 
jos mieriams ne pasiprieszįs, 
kadangi Afganistane beveik 
nė jokių ne turi reikalų; svar
bius politiszkus reikalus ten 
turi vien Anglija, bet ji, į- 
klampinusi savo kariszkas 
įjiegas į karę su būrais, jų 
ne turi ant apgynimo savo 
reikalų Azijoj. Londono 
laikraszcziai dabar pranesza, 
buk, užėmęs sostų naujas Af
ganistano valdonas norįs gy
venti sutikmėj lygiai su An
glija, kaip ir - su Maskolija, 
bet nė vienam isz tų kaimy
nų ne daleis pereiti rube
žiaus. Kadangi jis sutraukė 
dideles kariszkas pa j iegas į 
Kabulu, tai,turbut, įts- lau
kia maisztų ir pasikėlimo 
prieszų. Tokio įsikėlimo, 
turbut, laukia ir Maskolija, 
kadangi ji prie Afganistano 
rubežiaus traukia daugiaus 
kariaunos ir laukia tik, kada 
geidžiama proga atsitiks. Da
bar Maskolijų atskiria nuo 
angliszkų Indi jų tik" Afganis
tanas. Jeigu jai įsisektų I 
teip lengvai užimti Afganis
tanu, kaip lengvai užėmė 
Mandžurijų, Maskolijos ru- 
bežiai susidurtų su Anglijos 
valdyboms ir prie teip geros 
progos kaip dabar, kada vi
sos angliszkos įjiegosįklam- 
pytos į karę su būrais, be 
abejonės Maskolija įbandy- 
tų su visu anglijonus isz In- 
dijų iszvyti. Czia ir teip 
Anglijos valdžia stovi 
ant labai silpnų kojų.

Amerika.
Prova admirolo Schleyo 

dar ne į si baigė. Laivynės 
ministerija paskyrė už savo 
liudininkus tokius, kurie ne
va turėjo iszrodyti kaltę ad
mirolo Schleyo ir sumažinti 
jo nuopelnus; ant apginėjo 
ministerijos reikalų paskyrė 
auditorių Lemley, kuris rie 
kartą bandė stabdyti klausi
nėjimus Schleyo advokato. 
Net sūdo perdėtinis Dewey 
priverstas tapo praszyti jo ne 
pertraukinėti tirinėjimo. Isz 
ta matyt, kad laivynės minis
terijoj yra asabiszki Schleyo 
prieszai, kuriems ne tiek ru
pi, kad isz provos pasirodytų 
teisybė, kiek tas, kad Schley 
iszeitų kaltas. Iki sziol isz- 
klausinėjo tik laivynės mi
nisterijos liudininkus, bet ir 
isz jų liudyjimo ne matyt ne 
jokios Schleyo kaltes. Prie- 
szingai, isz jų liudyjimo pa
sirodė, kad bent tūli isz tų 
liudininkų ne iszpildė pride- 
raneziai karės laike savo pa
reigų ir Schleyui ne pranesze 

* daugelio žinių, ką padaryti 
buvo jų priderystė. Pasiro
dė perdirbtais net tūli doku- 

%jnentai Ant galo ir visa 
prova nesiveda teip kaip ki
tur veda tokias santaikos pro- 
vas, bet savo kalboj Lemley 
perstatė Schleyą kaipo kri- 
minaliszką nusidėjėlį ir san
taikos sūdą abiejų pusių ad
vokatai veda teip, kaip kiek
vieną kriminaliszką provą, 
nore Schley įts įreikalavo 
sūdo, jį nieks ne apskundė.

Ant Filipinų salų vėl ame
rikonus pasiekė didesnis ne 
pasisekimas. Provincijoj Ba- 
tangas mažas amerikoniszkos 
kariaunos pulkelis įteko į 
filipinieczių kilpas ir likosi 
sumusztas. Kad ir tokiuose 
susimuszimuose ne daug tam
pa užmusztų amerikonų, bet 
kiekvienas, nore mažas nepa
sisekimas pakelia naujas vil
tis terp pasikėlėlių, įkelia 
nupuolusią jų dvasią ir per 
tai pasikėlimo įtaikytajame 
pasilengvina gavimas naujų 
kariautojų. Isz tikro dabar 
prie pasikėlėlių pristoja vėl 
daugybė tų, kurie jau sykį 
buvo pasidavę amerikonams. 
Ir paskutinis nepasisekimas 
pasiekė amerikonus tuose 
krasztuose, kuriuos jie laikė 
už su visu suvaldytus. Pro
vincijoj Batangas, kur ame
rikonų pulkelį įsiekė nepasi
sekimas, jie dabar atima gink
lus nuo cziąbuvių policistų, 
kadangi jie dalyvavo įskuti- 
ni’*Tne užpuolime antameriko- 
niszkos kariaunos. ' Policijos 
virazininkas ir kiti urėdninkai 
cziabuviai likosi suaresztuoti. 
Juos apkaltina už tai, buk 
jie pasinaudojo isz urėdo ant 
informavimo pasikėlėlių apie 
mierius ir pasikrutihimus a- 
merikoniszkos kariaunos.

Amerikoniszkos kareivisz- 
kos valdžios gavo žinią, buk 
svarbiausias dabar pasikėlė
lių vadovas ant salos Luzon, 
jenerolas Miguel Malvar, su 
savo pajiegoms apleido pro
vincijas Batangas ir Luzon 
ir renka naujus kariautojus 
provincijoj Bulacan. Szita 
provincija yra kalnuota, sun
kiai prieinama, kuo geriau
siai tinka ant įlaikymo į- 
sikėlimo. Pasikėlimas ant 
salos Mindoro jau- beveik 
bent sziuom tarpu suvaldy
tas. Pasitraukus vienok ame
rikoniškai kariaunai, kuri 
dabar reikalinga ant su vai- ( 
dymo pasikėlimo kitur, kur 
jis neva tapo teiposgi suval
dytas, gali vėl isz naujo ap- ežiai gali rasžyii tik tą, kas Į vertas įvydėjimo, o anglijo- 
aireikszti. Kadangi salos!randui patinka, tai reiktų|nų teip geros, tai reiktų

Azija.
Chinų randas sziuom kartu 

stengiasi iszpildyti padarytų 
su svetimoms vieszpatystėms 
sutarimų. Chinų tarybų ko- 
misoriai įdavė jau iszpanisz- 
kam pasiuntiniui, kaipo vy
riausiam terp svetimų krasz
tų pasiuntinių, obligacijų 
aut 450 milijonų taelių, taigi 
ant sumos, kokių Chinų ran
das turi užmokėti svetimiems 
krasztams kaipo karės kasz- 
tus už suvaldymų maisztų. 
Ar vienok užmokės tų sumų 
ir kada, tas pasirodys vėliaus. 
Laikas ant iszmokėjimo atly
ginimo Chinų randui palik
tas gana ilgas. Kas per tą 
laikų gali Chinuose pasidary
ti, sziųdien nieks ne gali į- 
spėti.

Ir dabar pietinėse Chinų 
provincijose užgimė vėl mai- 
sztai. Ar juos su valdys cie- 
corius, nieks ne gali įspėti. 
Jeigu pasikėlimo ne galės su
valdyti, tai jeigu jis ir ne 
iszsiplatintų ant sziaurinių 
provincijų, turtingiausios pie
tinės gali iszsiliuosuoti isz po 
ciecoriaus valdžios; tąsyk at
lyginimų reiktų remti tik ant 
turtų sziaurinių provincijų; 
ojų įplaukimai nuo muitų 
ne dideli, kadangi visus svar
besnius portus dabar valdo 
europiecziai. Chinai ne ga
lėtų isz muitų ant svetimų 
tavorų surinkti į paskirtų lai
kų tiek, kiek reikia iszmokėti 
atlyginimo svetimoms viesz- 
patystėms. Atlyginimas pa
remtas tik ant muitų.

Isz mirties Afganistano 
valdono, rodosi^ Maskoli ja 
bandys pasinaudoti ant isz- 
platinimo be karės savo val
dybų. Iki sziol Maskolija, 
sukeldama maisztus, be karės 
Azijoj platino savo valdybas 
ir tas iki sziol jai sekėsi. To
dėl ir dabar turbut griebsis 
to įties budo. Pasimirusio 
Afganistano valdono liko 
trys sūnūs. Vienas isz jų, 
Habib Ullah, užėmė sostų, 
bet maskoliszki laikraszcziai 
raszo, buk du likę sūnūs ant 
to nesutinka, vienas isz jų 
įbėgo į Maskolijų. Jis be 
abejonės, su įgelba Masko- 
lijos, pasistengs sukelti maisz
tus Afganistane, kuom su
teiks Maskolijai progų grieb
ti kokį Afganistano szmotų. 
Maskoliszki laikraszcziai da
bar jau reikalauja, idant 
Maskolija ne lauktų, bet už
imtų vienų isz turtingiausių 
Afganistano miestų, Heratų, 
gulintį tik 100 viorstų nuo- 
maskoliszko rubežiaus. Ka
dangi Maskolijoj laikrasz-

ant

Pietine Afrika.
Londono laikraszcziai 

duodat buk vienas isz būrų 
vadovų, Lotar, įteko į an
gli jonų rankas ir likosi su- 
szaudytas. Jeigu tas teisy
bė, tai dabar be abejonės tų 
patį darys būrai su įteku
siais į jų rankas angliszkais 
oficierais. Mat anglijonai 
savo bjauriu karės vedimo 
budu priverezia ir burus 
griebti esi to įties ginklo. 
Pateko į anglijonų rankas ir 
kitas būrų komendantas
Sheepar, bet įėmė jį vienų, 
be kareivių. Sheepar mat
sunkiai apsirgo ir karėj da
lyvauti ne galėjo, todėl jį jo 
kareiviai paliko ant vienos 
farmos, kur rado, sergantį an
glijonai.

Kaip isz tikro stovi būrai, 
ne galima žinoti. Kad Jų 
padėjimas ne vertas įvy- 
dėjimo, tų pripažįsta ne tik 
anglijonai, bet ir tūli priva- 
tiszki, net prilaukus būrams 
laikraszczių korespondentai. 
Tie korespondentai tvirtina, 
jog įtekmė prezidento Krue- 
gerio visai nupuolė ir aht jo 
dabar nieks ne įiso. 
veda Stijn, Botha 
Wett. Veda gi ne 
kad tikėtųsi laimėti,
dėl, kad vesdami toliau, nie
ką ne gal žudyti, kadangi an
glijonai ir teip jų turtus isz- 
naikino. - Būrų pajiegos buk 
labai sumažėjo. Rods atsi- 
szaukia diktai svetimų liuos- 
norių, kurie galėtų sudrutin- 
ti kariaujanezių eiles, bet 
buk tokių būrų vadovai ne 
nori priimti, 
laikraszczių 
tai, buvę 
karės lauko, 
dėjimų perstata tisai kitaip. 
Katroj todėl pusėj yra teisy
bė? Jeigu jau antriejie per
stata būrų įdėjimų geresniu 
negu isz tikro yra, tai ir pir
mutinių žinios turbut ne su
tinka su teisybe. Jeigu bū
rų padėjimas butų teip ne

pa-

Karę 
ir De 
todėl, 
bet to-

Balkanų pussalis.
Daug triukszmo ant Balka

nų įdarė įgriebimas ame- 
rikoniszkos misijonierės, mer
ginos Stone, kurių plėszikai 
nusivedė į kalnus ir už palei
dimų įreikalavo net 125000 
dol. Isz pradžių Amerikos 
randas asztriai įreikalavo 
nuo sultano iszliuosavimo 
misijonierės, bet kad nieks 
nežino, keno plėszikai jų į- 
ėmė ir kad asztraus reikalavi
mo įprastai jie ne klauso, 
o įerzinti gali tiesiog užmusz- 
ti nelaisvę, tai Amerika nu
tarė sudėti reikalaujamą su
mą. Bulgarijos ir Turkijos 
randas iszsiuntė kariaunas 
jieszkoti kalnuose misijonie
rės, bet nors užtiko vienų 
plėszikų bandą, pas jų misi
jonierės ne rado.

Europos vieszįtyeczių į- 
statytas Kretos gubernato
rius, grekiazkas kunįgaiksz- 
tis Jurgis, įsinaudodamas 
isz maisztų Turkijoj, jieszko 
paramos didžiųjų Europos 
vieszįtysczių ant priskyrimo 
Kretos prie Grekijos. Ma
skolija ir Prancūzija tam pri
taria; Vokietija, Austrija, 
Anglija ir Italija dar atsa
kymo ne davė, bet gal ir jos 
pritars.

Maisztai visokiuose Turki
jos krasztuose traukiasi to- 
liaus. Skerdynės Armėnijoj 
nesiliauja. Pereitų sanvaitę 
maskoliszkas pasiuntinys 
atsilankė pas sultanų ir tie
siog pareikalavo sykį užbaig
ti skerdynes krikszczionių 
Armėnijoj. Sultanas vienok 
ne turi ant ta įjiegų. Ma
skolija traukia savo kariaunų 
prie Armėnijos rubežių; tur
but ji nori Armenijų įimti 
po savo globa.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

Maskoliszkas caras daleido iž
do miniateriui paskirti į Vilniaus 
žemiszkę banką rando prižiūrėto
ją, kurį turės už aikyti banko ak- 
cijonieriai, taigi Lietuvos dvarpo
niai. Tas prižiūrėtojas turės tie 
sę uždrausti bankui iszdavinėti 
nepatinkančius randui padava- 
dyjimus. Caras mat visai nė gė
dos ne turi: jis priverezia priva- 
ti*zkus žmonės mokėti alga* savo 
paskirtiems sznipukams.

Vilniuje rengiasi uždėti Kliubą 
apssviestiems gyventojams, ųirie 
kurio galėtų prigulėti viri ap- 
savieslesni žmonės. Toki vienok 
kliubai Maskolijoj paprastai grei
tai pavirst* į loazimo urvus.

Į rengiamą Vilniuje prekystes 
mokyklę iki sziol ateiszaukė 500 
norinczių partoli. Atriszaukia 
diktai norinerių pastoti į mokyk
lą ir isz provinejos. Daugiau
siai vienok norinezų mokytieji 
yra žydų.

Ant direktoriaus naujos Vil
niaus prekystes mokyklos likosi 
paskirtas buvęs fizikos ir gamtos 
mokslų mokintojas Vilniaus rea- 
bszKoj mokykloj Chodinceiv. 
Norinczių pastoti į mokykla 
žydukų ateiszaukė daug daugiau 
negu yra vietų, užtai norinczių 
mokintieji knkazczionių vaikų at 
siszaukė tik 50.

19 d. rugsėjo, namuose pa lai- 
kėjų Dro Raduszkevycziaus užgi
mė gaisras. Subėgę prie gesini
mo ugnasargiai, apvaldę ugnį,ant 
treczių lubų rado kunę namų už- 
veizėtojaus Lapoto. Isz tinnėji 
mų pasirodė, kad Lapota likosi 
užmusztts, o jo užmuszėjai, isz- 
plėszę namus, juos padegė, tikė 
darni, kad sudegs ir užmuezto 
kūnas. Lapota buvo 70 metų 
senelis. Užmuszėjų iki sziol ne 
susekė.

Ant premieiczio Poplavų rado 
užmuszto žmogaus kūną. Už 
musztasia pasirodė koksai Molo 
czanovr, gyvenantis kaime Gri- 
szaituoee. Jis mat su savo paezia 
ir vuoszve iszėjo į bažnyczią į Vil
nių, bet namon sugrįžo vien vuo- 
szvė ir pati. Kas jį užmuszė, dar 
nežinia.

Prie Vilniaus mokslinio apekri- 
ežio užtvirtinta stipendija vardo 
jenerolo Bauerio, beeimokinan- 
cziam vienoje Vilniaus gimnazi 
joje. Kapitalas, nuo kurio ant 
stipendijos eina nuoszimcziai, yra 
2460 rubl. Isz jos vienok gal 
naudotieei tik staeziatikiai mo
kintiniai.

Į Vilniaus junkerių mokyklę 
szįmet priėmė isz viso 119 naujų 
mokintinių.

Ly- 
isz-

Isz Rygos.
1 d. spalinio siautė czia gana 

didelis gaisras. Užsidegė me
džių dirbtuvės “Perfect” ir ugnis 
teip smarkiai platinosi, kad subė
gusiems ugnagesiums mažai kę 
pasisekė isz dirbtuvių iszgelbėti, 
jie turėjo ginti vien kaimyniszkas 
tiiobas nuo užsidegimo. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 150000 
rublių.

Į Rygos politechmszkę institu
tą szįmet norintiems pastoti stu
dentams egzaminų ne buvo. In
stitute buvo 80 vietų, todėl tiek 
naujų studentų priėmė isz geriau
sius turinezių atestatus, baigusių 
i-zįmet vidutines mokyklos Lat
vijoj; priėmė juos be egzaminų; 
kandidatų isz kitų moksliszkų 
apakriczių visai ne priiminėjo.

Rygoj likosi atidaryta dantų 
gydymo mokykla, į kurią jau 
pradėjo priiminėti norinezius mo
kintiesi mokintinius. Ant pabai 
gimo viso kurso reik 2} metų. Į 
mokyklą galės pastoti tik baigę 
6 kliasas gimnazijų, realrizkų ir 
joms panašaių mokyklų.

Isz Borisovo, Minsko 
* gubernijoj.

Czi» siįrnet buvo daug gaisrų 
ir kaip dabar pasirodo, gaisrai l ie 
užgimė nuo padegimų, tik, kaip 
paprastai, caro valdžių įstatyti 
tvarkos ir žmonių turtų daboto
jai ne įstengia padegėjų surasti. 
10 d. rugsėjo nuo padegimo už
gimė gana didelis gaisras, kuria 
isznaikino apie 10 namų. 15 d. 
rugsėjo sudegė kataliktsakoa kle
bonijos trioboe, bažnyczios stogas 
ir ligonbutis. 16 d. siautė vėl 
gaisras ant Lepelio ulyczios. 
Ošia suėmė du padegėju, bet jų 
yra daugiau, kadangi gaisrai ne
siliauja. Gyventojus apėmė bai
me, kadangi jie ne žino, keno na
mus padegs; dabar jie parengė 
ssrgua, bet gaisrai visgi nesi
liauja.

17 d, rugsėjo siautė Borisove 
gana didelis gaisras; sudegė czia 
8 namai, ne skaitant negyvena
mų triohų. Sudegę namai' buvo 
paeziame miesto yiduryj, juose 
buvo daug pardavinyczių. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 150000 
rublių. Mena, kad gaisras galė
jo užgimti tik nuo padegimo, bet 
padegėjų iki ssiol ne susekė.

Kiti vienok 
koresponden- 

teiposgi ant 
būrų pa-

Pietine ir vidurine 
Amerika.

Maisztai republikose pieti
nes Amerikos Venezuėlej ir 
Cohimbijoj nesiliauja. Abi
dvi republikos sutraukė savo 
kariaunas ant rnbežiaus, o 
abiejų viduriuose drutuiasi 
revoliucijonieriai. Kadangi 
stovinezios po ginklu abiejų 
krasztų kariaunos ant iszsi- 
maitinimo nuo rando ne gau
na pinįgų, tai kareiviai mais
tų veržte veržia nuo gyveįntp- 
jų. Visi parubežiai Ven»zii-

Jsz Vilniaus gub.
Per sanvaitę nuo 14 iki 20 d. 

rugsėjo Vilniaus gubernijoj buvo 
apairgitnų limpančioms ligoms 
-■-Vilniuje: szlakuotoms Milti
nėms 3, pilvinėms 13, kraujine 
25, tymais 6, rauplėms 3.

Paviecsiose apsirgimų buyo: 
pilvinėms sziltinėms: Aszmėnų 
pav., kaime Tkacziuoee apsirgo 
15, numirė 1.

Kraujinėms: Assmėnų pv. kai
me Chotaticziuose apsirgo 27, Za- 
porijoj 2, Vaisztovicziuose 1, Ig- 
natove 2,Liutusze 2, žemoidžiuo- 
se 3, Kaldikuose 4, Rovkovi- 
ežiuose 2, Pesliakovszcziznoj 1, 
Eulasziuose 3, Demiasziuose 2, 
Roszczeniatoj 30, numirė 8. Vi
leikos pavietyj, kaime Skaite- 
riuose apsirgo 9, Kivaezkuose 5, 
Babtovicziuoee 12.

Antroje pusėje pjutės mėnesio 
Vilniaus gubernijoj buvo 44 gais
rai, kurie užgimė: nuo neatsar
gumo 1, nuo ne valytų kaminų 
3, nuo padegimo 4, nuo perkūno 
įtrenkime 13 ir nuo neisztirtų

Pensijų kasa.
Prie Kurszės žemdarbystės 

draugystės susitvėrė peusijų ka
sa. Įstatai jos jau užtvirtinti mi
nisterijos. Sąnariu kasos gali 
būt kiekvienas žemės savininkas 
arba randauninkas Kurszėj gyve
nantis. Toki žemės savininkai 
moka į kasę po Irub. ir po Srub. 
50 kap, už kiekvienę savo darbi
ninkę; darbininkai gi ne reikalau
ja nieko įmokėti. Visi apsaugo
ti žemės darbininkai, sulaukę 60 
metų amžiaus, gauna icz kasos 
atsakančias pensijas. Tokios 
kasos butų reikalingos ir Lietu
voj.

Berlyno laikrasztis “Berliner 
Tagblatt” paduoda,buk miestelyj 
Matrutkiemiuose likosi suaresz- 
tuotos dvi ypatos tik užtai, kad 
ant jų vardo atėjo laiszkai ne su
prantamoj vokiszkiems u rėd n in
kams kalboj. Suiresztuoti atsi
sako pasakyti,kai yra tuose laisz- 
kuose; apie savą ]ie pasakė, kad 
gimę yra Msskolijoj.

Isz Reseinių, Kauno gub.
Kitę syk Reninui vedė gana 

didelę prekystę; padirbus gi ge
ležinkelių linijai kitur, prekyste 
ežia nupuolė ir gyventojų skait
lius sumažėjo. Dabar mieste ma
tyt gana daug gyventojų apleistų 
namų. Dabar yra tik 8000 gyven 
tojų, seniau* buvo jų apie 15000. 
Aplinkiniai ūkininkai vienok gana 
turtingi. Miestas užlaikomas ga
na szvariai. Yra ugnageeių sar
gyba. Neseniai susitvėrė drau 
gystė savitarpinės paskolos. Da
bar gyventoji! rengiasi uždėti a- 
matų mokyklą kr.kszczionėms, 
žydiszka toki t mokykla yra jau 
nuo seniai.

Isz Petropilės.
22 d. rugsėjo (3 d. spalinio) 

čianykszčiai lietuviai, salėj 
Pavlovus, pn. 13 Troickos ui. pa
rengė lietuviszkę literatiszkai 
dramat'szkę vakarę ant naudos 
Peterburgo Lietuviszkos Savitar
pinės Paszelpos Draugystės 
Duota buvo komedija, apdirbta 
pagal lenkiazkę, p. a. “Žilė gal
von—velnias vuodegon”. Role* 
atliko gerai: Palionis, Szumski, 
Kuraitis. Po teatrui buvo skai
tyti szitie literatiszki veikalai: 
Anykszčių Szilelis, Daina ne 
mokančio rasayti, Putinas, Po
nas Judke Mendelis, Mausza ir 
Icke. Po teatrui buvo szo- 
kiai.

Isz Molodecznos, Vilniaus 
gub-

19 rugsėjo į či'anyksztę cerk
vę naktyj įsikrastė vagiliai. Su
daužė piniginę skrynię ir isz joa 
paszlavė visus sidabrinius daiktus 
ir pinįgus, visko už 700 rublių. 
Nors prie cerkvės stovėjo panakti
nis. prieszais yra gyvenimas 
uriadninko ir žandaro, bet nieks 
ne patėmyjo vagilių, o jie įsi
kraustė į cerkvę per iazmuszUs 
duris. Vagilių iki sziol ne suė- 
mė; ?ua r esi tavo vien vieną nužiū
rėtą, tik nežinia, ar jis isztikro 
dalyvavo vagyetoj.

Sziltas ruduo.
Pabaiga vasaros Lietuvoj buvo 

vėsi, rytmečiais būdavo szalnos. 
Vietojus rudeniui vėl atszilo. 
Nuo 24 d. rugsėjo užstojo tailtos 
kaip vasara dienos; szilta net va 
karais. Po paskutinių vėtrų, 
kurios pereitą sanvaitę atlankė 
Prūsų Lietuvę, užstos be abejonės 
visoj Lietuvoj vėl szaltesnės die
nos. , : ... •„•n

Isz Kauno.
Kauno kriaueziai sutvėrė drau

gystę arba trustą. Prigulinti 
prie organizacijos ne turi tiesos 
pats tartieji su reikalaujančiais 
drabužių, bet tę atlieka specija- 
liazkas biuras, kuris paskui darbą 
dalina terp organizacijos sąnarių. 
Biuras paskirta ir prekes, už že
mesnę prekę organizacijos sąna
rys ne gali priimti darbo.

Prasidėjo jau mokslas szįmet 
Kaune perengtoj prekystes mo
kykloj. Norinczių pastoti yra 
daug. Kadangi szįmet į Kauno 
gimnaziją visai ne priėmė norin
czių pastoti žydukų, tai jie turėjo 
pastosti į prekybos mokyklą, bet 
visi norinti mokintiesi ne galėjo 
patlpli.

kadi

Nuo kokių sutvėrimų pa
eina žindanti žvėrys?

Nė žindanti žvėrys, nė 
ežiai ne atsirado isz * syk, 
pasirodė gyvybė aut žemės,
mutiniu gyvi sutvėrimai ant 
m ės buvo prigulinti prie žemiau 
aio skyriaus, o isz tų vystėsi 
augsztesni. Paskiausiai 
žindanti žvėrys, prie 
sutvėrimų prigult ir žmogus,kuris 
atsirado paskiausiai. Teip juk 
mokina ir Risztęs Szrentas, ta* I 
iszpuola ir isz mokalinezių tiri- I 
nėjitnų žemės žievės sluogsnių. I 
Gilesniuose žemės sluogsniuose i 
neranda visai liekanų kaulinių su- l 
tvėrimų, kas aiszkiai parodo, kad 
tuose labai senuose laikuose, kada 
tvėrėsi tie giliejie žemės žievė* 
sluogrniai, kaulinių sutvėrimų vi
sai ant žemės ne buvo, nes jeigu 
būt buvę, tai rastų jų kaulus taip
jau, kaip randa tuose sluogsniuo
se suakmenėjusius kunus neturin- 
czių kaulų sutvėrimų, sliekų dė
žes ir tt.
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Isz kaulinių sutvėrimų atsirado 

ant žemės pirmiausiai žuvys. Ta* 
rodo, jog labai senose gadynėse, 
kada atsirado žuvys, ant žemės 
buvo, daug daugiau vandenų negu 
dabar, sausžemių buvo labai ms- 
žai ir tai buvo vien klampynės. 
Pirmutiniai atsiradę ant žemė* 
gyvi daiktai buvo vandeniniai 
augmenys. Tąsyk dar ant žemės 
ne buvo visai sausžemių; visas 
jos pavirszius buvo aplietas van
deniu. Tik vėliaus garai, su
spausti pavireziaus plutos, iszkėlė 
tūlose vietose sausžemius ir kal
nus, pirmiaus visas žemės pavir- 
szii.8 buvo vandens aplietas; tose 
begalinėse jūrėse ne buvo gelmių, 
bet visur buvo vienokia giluma; 
tik vėliau, kada vidurio žemės 
garų pajiega iszkėlė vienose vie
tose sausžemius ir kalnus, kitur 
gi žemės žievė labiau įslugo, pa
sidarė gelmės.

Pasikėlus isz • jūrių sausže- 
miams, turėjo atsirasti ir sausže- 
mių sutvėrimai. Kadangi van-, 
denyse buvo jau tunnczioe kau- ( 
lūs žuvys, lai isz jų iszeidirbo^



■ sgi kauliniai pusiau vandeni- 
I pusiau sausžemių sutvėri- 
|L-i: amfibijos (prie to skyriaus 
|ų krasztuose priguli varlės), 
R tų vėliaus iszsivystė žalcziai 
| driežai. Tuodu sutvėrimų 

ai vystėsi toliaus savistoviai 
davė nauju du skyrių sutvė- 

isz driežų išsivystė 
ziai, kurie isz pradžių tik 

‘ .yrėsi nuo driežų, kad kū
jo apžėlusį plunksnoms, 
mutinių kojų išsidirbo 
; nasruose turėjo dar dan- 

•J”) kaip ir driežai. Isz am- 
» i išsivystė žindanti žvė- 

.p kurių augszcziausiai sto- 
' >gus. Ant išsivystymo

ndanezių sutvėrimų nuo 
t uio iszeidirbusio iindan-

riea isz pnesztvaninių am- 
kudrius Schenchzeri, ku
inas mokslinczius Tschudi 

už liekanas triaso laikų 
gis (tuose laikuose žmonių 

.. dar ant žemės) iki sto
ju vit augszcziausio terp 
ų la psnio žmogaus, be abe- 

w reikėjo milijonų metų.

Dovanos ant parodęs BufiUloJ.
Likosi jau išdalintos dovanos 

už gianausius daiktus atgabentus 
ant parodos BuffaL-j. Beveik pu- 
sę dovanų gavo iszstatytojai isz 
Suvienytų Valstijų, nes 2296, Ar
gentinos iszstatytojai 87, Bolivijos 
24,Kanados 87,Chili 419,Costa Ri- 
cos 43, Cubos 232, San Domingo 
34, Ecuadoro 185, Sjn Salvadoro 
30, prancuziszkų valdybų 32, 
Guatemales 23, Honduraso 48,Ja 
maioos 25, Mexico 600, Brazilijos 
4, Nicaraguos 164, Peru 90,Porto 
Rico 145, Haiti 4.

Suaresztavo žmogzadl.
Dayton, Oh. Likosi czia, ant 

paliepimo karonerio, suareaztuo 
ta naszlė Witwer. Ję apskun
džia už nužudymę ne mažiau kaip 
14 žmonių, kuriame tai skaitliuje 
buvo: keturi jos vyrai, penki 
vaikai, viena sesuo ir keturi sana- 
riai szeimynų, kuriose ji pirma 
tarnavo.

sz Amerikos

Pereitos subatos dienę, mažoje 
garinėje vjltyj.chicagietia Niasen, 
nuo Kanadiszkos pusės su Niaga- 
ros vandens puolimu nupuolė že
myn. Isz syk vanduo valtį nu
stūmė į gelmę, bet ji iszkilo. 
Sziuom kartu Nissenui gerai pisi- 
sekė irprie puolimo jis nė ne užsi
gavo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Logansport, Ind. Ant Pan 

Handle geležinkelio, 14 mylių 
nuo czia, susimuszė du tavoriniai 
trukiai. Prie to 4 trukių tarnai 
likosi ant vietbs užmuszti.

■Kuningas szankia archivyskupa
■ ant disputu.
B Belleville, Ky. Prabaszczius 
^L'ziaiiykszczios Szv. Antano baž- 
Biycziol, airys kunįgas McGrady
■ pakvietė an-hivysk upę Corriganę
■ ant disputų apie sccializmę. Ku- 
F nįgas McGray yra šalininku so- 
Kriabzmo ir laiko kalbas jo apgy-
■ me; archivyskupas gi iškeikė 
LįJciaiwtų rnokslę. Isz tikro ver- 
|* Ai pagyrimo dtęsa kun. McGra-

y. Musezkiai, servilizme pa- 
įHkende. tokios dręsos ne turi;
I ors jie mato,kaip airiai vyskupai 
IIĮ držte veržia nuo lietuvių ui jų 
v .inįgus statytas bažnyczias, ne 
j- irysta užtarti už skriaudžiamus 
Įk lavo brolius,' bet visada stoja 
į ikriaudėjų pusėj.

Kova terp dvieju szeiiuynu.
t 1 Midlesboro, K y. Big
įLiSpringse užgimė kruvinas muszis 
S) terp szeimynų Morganso ir Chad-
■ vvellsa Muszyje keturios ypatos
■ likoei užmusztoe, o keturios sun- 
I kiai sužeistos. Nesutikimai terp 
’ tų szeimynų traukiasi wjau nuo 

M paskutinės naminės karės ir susi-
muszimų terp jų buvo diktai, 
juose 70 žmonių likosi užmusztų. 
terp kurių Chadvellso šeimynos 
sąnarių 40, o Morganso 30.

Nauji ateiviai.
Nuo 30 berželio 1900 m. iki 

1 30/VI 1901m. atkako į Amerikę 
k ateivių 388931. Pereituose me- 
[ tuose, sulyginant eu užpereitais, 
| skaitlius atkakusių sumažėjo: ai

rių ant 5247 (atkako jų 19953)^ 
žydų antl239 (atkako jų 432?2), 

Į finnų ant 2248 (atkako jų 4535),' 
lietuvių ant 978 (atkako jų 7192),

I portugalieczių ant 386 (atkako jų 
I 3382). Visų kitų tautų atkako 
I daugiau negb uipereituoee me 
| tžoee. Daugiausiai atkako atei 
Į lių isz Austrijos ir Vengrijos,nes 
Į 714847, isz Italijos 100195, isz dirbtuvės likosi baisios expliozi- 

JUskolijos 90787.

B * Baltkepuriai priesz negrus.
K Lewi-burg, Ten. Szitose ap- 
B s akinėse susitvėrė pulkas gin- 

duotų baltveidžių, kurie užpuldi- 
aėja ant negrų be jokios priežas- 
ties. Jie ikiSziol paszovė 15 ne 
grų, terp kurių 4 mirtina*.

Vėtros ir audros.
M Topeka, Kans. - Clifton
■ linkinėse 11 d. spalinio 
B smarkus lytus, ledai, audra ir 
B vėtra, kurios ne mažai blėdies 
B pridirbo. Vėtra sugriovė diktai 
f triobų ypacz ant farmų; išvartė 

telegrafų stulpus.
Gyventoju skallius.

' Per ,ztliktę berželiu mėnesyj 
pereituose metuose gyventojų su- 
skaitymę Suvienytose Valstijose, 
visas gyventojų skaitlius pasiro
dė 76 milijonai galvų; tame 
skaitlinje parvuotų buvo 9312585, 
o tame 8840785 negrai. Nuo 
1890m. iki 1900 skaitlius czia gi
musių pasidaugiųo ant 22,5%, 
svetur gimusių ant 12,4% ; skai
tlius negrų pasidaugino ant 
17,8%.
Plsimlre mormoną virsrininktui.

Salt Lake City, Utah. Pa
simirė czia mormonų bažnyczios 
prezidentas ir pamokslininkas 
Loreuzo Snow. Jis turėjo 
azias moteris, o jo szeimyna 
skaitlinga kaip ir bibliszko Jo
kūbo.
New Yorko berte reikalauja ap

sunkinimo ateivystes.
New Yorko beržė apdirbo re

zoliuciją, kuri bus nesiųsta prezi
dentui Rooeeveltui. Beržininkai 
reikalauja apsunkinimo atefrys- 
tės per reikalaviroę paspartų nuo 
ateivių. Tokių reikalavimų atei
viams ne stato dar nė oivilizuo- 

Europos vieezpatystės.

East River, N. Y. Sudegė 
czianykszcziame porte stovintis 
laivas Griffit. Blėdį ugnies pada
ryt} skaito ant 150000 dol.

Boulder, Col. Sudegė ežia 
Dilono sidabro ir aukso dirbtu
vės. Blėdį ugnies padaryt} skai
to ant 100000 dol.

Bantugo, Oh. Sudegė ežia 
farma Peterso. Ugnyje pražuvo 
3 fermerio vaikų, tėvas apdegė 
mirtinai, o pati teiposgi sunkiai 
likosi sužeista.

Ix>8 Gatos, c AL. Iszdegė, 13 
dienę spalinio, visas vidurys szito 
miestelio. Ugnis iaznaikino vis- 
kę ant ploto 4 akrų. Blėdį jos 
padarytę skaito ant 150000 dol.

Most nusūdytas.
New Yorc. Garsus anarchis

tas Most, iszleistojas laikraszczio 
“Freiheit”, likosi sndo nuspręstas 
ant vienų metų kalėjimo už per- 
spaudiuinmę vieno seno siundan- 
czio raszto iazleidžiamame Mo*to 
laikrasztyj.

Auksas Arizoną).
Tackson, Ariz. 70 mylių nuo 

ežia rado naujus aukso plotus; 
terp kitko rado ežia gyslę auksi
nio kvarco turinezię 200 pėdų di
ametro. Tikisi isz tos vienos gys
los prikasti aukso už 7 milijonus 
doliarų.

Związko Seimas.
Mieste Toledo, Oh. prasidėjo 

seimas lenkų Zwięzko. Porę san 
vaiezių pirma *eimę atliko kleri 
kaliszka lenkų organizacija 
Zjiednoczenie Pohkie.

ap
siautė

Crescent, N. Y. Netoli nuo 
czia susimuszė dvi bėganezios į 
prieszingas puses lokomotivoe. 
Prie to keturi geležinkelio tarnai 
likosi užmuszti, o vienas mirtinai 
sužeistas.

Dubuqve, Ia. Netoli Lom 
bard, III. susimuszė du tavori
niai trukiai. Prie to trys trukių 
tarnai likosi ant vietos užmuš- 
u. ,

Los Angelos, /Cal. Ant San
ta Monica elektrbzko geležinke
lio susimuszė du\)trukiai. Piie 
to keturi žmonės likosi uimusz- 
ti, o septyni sunkiai apkulti, 
terp kurių penki apkulti mirti
nai.

Atlanta, Ga. Ant czianyksz
czių ulyczinių geležinkelių susi
mušė du pilni pasažierių karai. 
Prie to 18 žmonių likosi sužeistų.

Evpliozijos.
Fairmont, W. Va. New En- 

gland anglių kautynėse atsitiko 
baisi expliozija, kurios 9 darbi
ninkai likosi užmuszti. Po ex- 
pliozijai kastynės užsidegė ir ug
nies dar ne užgesina
J L’NEAU, 

las salos, 
expliodavo
Expliozijos keturi darbininkai li
kosi užmuszti,. o vienas labai sun
kiai sužeistas.

Oil City, Pa. Netoli Ridge 
Farm esanezioe netroglycerinos

Ala»*ka. Ant Doug- 
Treadvill kastynėee, 
bertainaitis parako.

sze- 
teip

jos su visu sugriautos. Prie to 
du žmonės likosi ant vietos už
mušti. Nuo ko užgimė expli- 
zija, to ne gal ma susekti.

Erie, Pa. Dirbtuvėse Hayes 
Mfg Co. expliodavo garinis ka
tilas; expliozijos ne tik visa dirb
tuvių trioba likoei iszgriauta, bet 
iaz dalies išgriovė ir šile sto 
vintį hotelį. Triobų griuvėsiai 
užsidegė. Piie to 7 hotelio tar
naitės, daugiausiai lenkių, liaosi 
sunkiai sužeistų.

Louisville, Ky. Drummond 
Mfg. Co. dirbtuvėse atsit ko 
garinių dūdų explozija,kurios vie
nas 16 metų vaikas ant vietos li
kosi užmusztaa, o dvi ypatos sun
kiai sužeistos.

Tunnelton, W. Va. . Czia 
nykszcziose kastynėee atsitiko 
smarki expliozija, kurios 13 dar
bininkų likosi snukiai apdegintų 
ir apkultų, isz kurių penki užgau
ti mirtinai. .

Cliston, Ariz. Dirbtuvėse 
Detroit Copper Co. atsitiko 
smarki explozija, kurios du dar
bininkai likoei užmuszti ir du la 
bai sunkiai apdeginti; lengviaus 
užgautų yra daug.

Dinamitas bainyczioj.'
Sangamon Vallet. Czianykez- 

czioj Hickory bažnyczioj,po sėdy
nė Dovido Carr, szluodami baž- 
nyczię, rado padėta apie du svaru 
dinamito, su pritaisytu knatu. 
Žinoma, dinamitę praszalino isz 
bažnyczios. J

Gaisrai.
PrrraBURG, Pa. Mieste Al- 

legheny, Pa. sudegė didelės puo 
dų dirbtuvės, Blėdį ugnies pa 
darytę skaito ant 300000 dol. 
165 darbininkai atsirado be dar
bo*

Isz dar .obo ląnk 
—---- »

5 Massillon, Ind. Nemeeziai 
darbininkai czianykszczioee sti
klo dirbtuvėse pakėlė sztraikę 
ant iszkovojimo didesnio ui dar- 
bę užmokesnio. Jie reikalauja po 
75c. ant dienos. Per tai darbai 
10 czianykszczių stiklo dirbtuvių 
pasiliovė ir 800 darbininkų ne te
ko darbo.

Wa8Hington Co., Pa. Šal
tame pavietyj Chicagoe kapitalis
tai pirko 8000 akrų žemės su an
glims. Czia bus atidarytos ke
lios naujos kastynės ir kokso po- 
cziai.

1 Harribon Uo, W. Va. Šal
tose aplinkinėse visokį kapitalis
tai nupirko 20000 akrų žemės su 
anglims ir atidarys kelias kas 
tynęs.

1 Bellaire, Oh. Sztraikavę 
darbininkai czianykszczių Natio
nal Steel Oo. dirbtuvių sugrįžo 
prie darho. Per sztraikę jie nie
ko ne pelnė.

•f York.Ga. Pasibaigė sztrai- 
kas darbininkų czianykszczių re
težių dirbtuvių; jie per sztraikę 
iazkovojo pakėlimę užmokesnio 
ant 7—10^.

Scranton, Pa. Sztraikuoja 
tarnaujanti ant czianykszczių 
sztritkarių. Bėgiojimas karų tu
rėjo pasiliauti, kadangi kompani
ja ne gali gaut užtektinai scahsų.

Falls River, Mas. Šatrai- 
kas czianykszczių medvilnės dirb
tuvių darbininkų likozi atidėtas 
ant dviejų sanvaiezių.

5 HoMEfTEAD, Pa. Dirbtu
vėse Carnegies likosi padidinta 
dalis dirbimo laivų apkaustymų; 
jose dabar dirba per dienas ir per 
naktie.

Atsimetė nuo unijos sekan- 
czioe plieno dirbtuves: Cambrid- 
ge, Irondale, Chester, Crescent ir 
Demmber.

1 John8Town, Pa. Dirbtuvės 
United States Steel Corporation 
bus padidintos. Paskui priutas 
daugiau darbininkų*

5 PrrrsBURG, Pa. Visose ko- 
operatyviszkoee stiklo dirbtuvėse 
prasidėjo darbai. Prasidėjo dar
bai ir Manongahela blėtos dirbtu
vėse.

York, Pa. Sztraikai dirb 
tuvėse Standird Clam Co. pasi
baigė. Darbininkai per sztraikę 
iszkoyojo pakėlimę užmokesnio 
nuo 7—10%.

Chicago, III Illinois Cen
tral geležinkelio kompanija pakė
lė algas 5000 tarnaujanezių teip, 
kaip jie reikalavo.

Moweaqua,lll. Sztraikaa 
czianykszczių kalnakasių pasibai
gė ir dabar kastynėee dirba, pilnę 
laikę.

Charleroi, Pa. Į czia- 
nykszczias M&cbėtt Glaus Oo. 
dirbtuves priims daugiau darbi
ninkų.

5 Pitisburg, Pa. Darbinin
kai czianykszczių tylėtos dirbtuvių 
pradėjo dirbti.

Roohester, Pa. Stato ežia 
dabar dideles stiklo dirbtuves.

ISZ
Lietuviszkų dirvų.
laz Philadelphijos, Pa.
“Lietuva” uipereitame nume- 

ryj pagarsino, jog gavusi iintę, 
kad Philadelphios lietuviai provę 
su kunjgu praloszė. Rods tę pa 
tį garsino ir “Tėvynė”, bet kad 
tas laikrasztis, kur kunįgas nusi
kalta, teisybės ne raszo, ant jos 
todėl nėra kę paisyti. Žinia “Lie 
tuvos” paduota yra ne
teisinga. Prova dar ne pasibai
gė ir nežinia, kokį nusprendimę 
lazduos galutinai sūdąs. Teisybė, 
pereitę Sanvaitę iszstovėjome sū
dė visę sanvaitę, bet prova visgi 
ne pasibaigė. Pirmiausiai audžia 
užklausė archivyskupo, skun 
džianezio para piję, ko jis noži? 
Ant to jis atsakė, kad nori, idant 
bainyczia butų aut jo vardo ui- 
raszyta (ar bažnyęzia ui jo pinį
gus pastatyta? Rd.). Užklaustas 
parapijos advokato, ar visos bal
ny ežios uiraszytos ant jo vardo, 
atsakė jog visos, iszėmus lietu 
viszkos. Užklaustas toliaus, ko
dėl isz pradžių, kada lietuviai 
pirko bainyczię, jis ne norėjo jos 
priimt*, ar tik dabar, kada para
pijos kasoj yra daugiau pinįgų, 
srchivyskupas reikalauja, idant 
bažnyczia ant jo vardo butų už- 
raszyta? Archivyskupas atsakė, 
jog seniau isztikro buvo kelios 
bainyczios uiraszytos ant trusti- 
sų, dabar, girdi,ne daleis, kad ko
kia nors bažnyczia butų ne ant jo 
vardo užraszyta (geriausiai butų, 
kad archivyskupas statytų bažny- 
czias už savo pinįgus, o jų reika
laujanti galėtų jas samdyti, rei
kalavimas gi statytų už svetimus 
pinįgus visai nesutinka su doros 
prisakymais, kurių, rodosi, ir ar- 
chivyekupams ne priderėtų laužy
ti, kadangi nesutinkanti vu dorisz- 
kais principais reikalavimai nie
kada ne gali lazduoti geidžiamų 
vaisių. Myniojimai doriszkų 
principų niekada ne iszeina ant 
naudos juos mindiiojanczjų. Rd). 
poliaus klausinėjo kun. Kaulakį: 
kur jis pirma buvo? Kas jį į A- 
merikę pakvietė? Ant to Kaula- 
kia atsakė, jog pirma buvęs jis 
Belgijoj ir į Amerikę atkakęs, pa
siremdamas ant laiszko vokieczių 
kunįgo. Tę patvirtino ir para
pijos sekretorius p. Unika, kuris 
pasakė, jogkunįgas Kaulakis pats 
atvažiavo ir kad apie jo pribuvi- 
mę paraszė vokieczių kunįgas. 
Tęfiaus p. Unika iszreiszkė, kad 
parapija suorganizuota paežių pa- 
rapijonų; pinįgai banke buvo su
dėti ant vardo trustiaų, kuriais 
buvo: Mirtinas Daukša i a ir Mo
tiejus Kimutis. Atkakęs kunįgas 
Kaulakia sutiko pildyti prabasz 
cziaus pareigas, o pusę įpliukimų 
ui szliubus, kriksztus, pagrabus, 
miszias žadėjo duoti į parapijos 
kasę. Parapijai pripažino tie
sę turėti komitetę ir kasteriu, pa- 
rapijes pinįgų isz pradžių ne tik 
ne reikalavo, bet pasakė, kad jų 
neims į rankas. To vienok pasi
žadėjimo neiszpildė ir trustisų ne 
prileidžia prie parapijos pinįgų. 
Iszto ir kilo viri vaidai Philadel
phios parapijon.ų au kunįgu. 
Ant to pasibaigė tirinėjimai liu
dininkų. Prasidėjo advokatų 
kalbos. Parapijos advokatas, sa 
vo kalboj terp kitko pasakė, jog 
parapijonai atėjo į sudę ne tikė
jimo mokintieji, bet jieszkoti tei
sybės. Ant to Kaulakio advoka
tas Spikman (ar ne žydas? Ka- 
talikhzki kunįgai paprastai ap- 
gynimę savo biznio pavrda Mai- 
žiesziaus mokslo Bzpažintojaue) 
szoko ant parapijos advokato, 
net audžia turėjo sustabdyti. 
Ant |o.pa»ibaigė perkratinėjimas, 
bet prova ne pasibaigė. (Jeigu 
sūdąs perkratinėjo provę, tai tu
rėjo lazduoti ir nu*piendimę. 
Kokį gi sziame klausyme nu- 
• prMid’.mę jib iszdavė? Rd.)

5 d.\spalinio parapija laikė su- 
sirinkimę, ant kurio susirinko 
apie 600 parapijonų. (nirszimas 
buvo didelis. Visi szaukė, kad 
Kaulakį iszmeati isz bažnyczios, 
bet parapijos komitetas ramino, 
kaip galėdamas ir kalbino balny 
ežioj užsilaikyti gražiai, aut ko 
ant galo susirinkę sutiko. Nu
tarta, kad bainyczioj kolektuos 
sėdi kolektoriai, kurie kolektavo 
per 8 metus. Pajutęs Kaulakis, 
kad ne jam teks sultolektuoti pi
nįgai, puolėsi prie policijos, kad 
duotų jam pagelbę ir po ilgų 
meldimų iszmeldė kelis policie- 
tus. Mat musų dustių ganytojas 
nė Dievo garbinti ne moka be sar 
gybos.

29 d. rugsėjo Kaulakis pagar
sino vokieczių bainyczioj, jog 
parapija pralouzė provę ir kad 
nuo to laiko jis likosi neaprube 
žiuotu bosu ant bažnyczios. Pa
rapijos vadovai apturėjo gazdi 
naneziaa gromatas, tik iinoma a- 
nonymisekas, kuriose raszanti

reikalavo, ypacz kid kolektoriai 
ne kolektuotų pinįgų bainyczioj. 
Laiszkai tię vienok nęnugazdioo 
ir parapijonai pasižadėjo stoti ui 
parapijos komitetę. Dagirdęi a 
pie lai Kaulakis, pasikvietė dar 
daugiau policiatų ir pastatė tris 
savo azalininkua prie durų, ku
riama prisakė ne leisti į bainyczię 
parapijos ir draugyaczių komite
tų. Draugybių ir parapijos ko 
miteto sąnariai, pamatę tas ko
medijas, kaipo davadni vyrai, ne
norėdami kelti maisstų Dievo na
muose, aUitraukA Komitetai 
nutarė suszaukti kitę parapijos 
mitingę. Po mitingui žinosime, 
kę toliaus daryti. Angliszkuose 
laikraszcziuose patilpo istorija 
musų nesutikimų su kunįgu ir 
paveikslas nesutikimus kelianezio 
kunįgo. AI. Jocis.

Isz Mahanoy City, Pa.
Pas mus sziame laikė nieko ge

ro ne galima patėmyti terp lietu
vių ir nežinia, ar kada mes su
lauksime geresnių laikų. /Angle- 
kasyklose sveikata lieka ir tan
kiai pasitaiko ir gyvastį palikt 
Rodosi szito turėtų užtekti, 
bet ant neiaimės, dar ir kitokios 
priežastys mus guldo graban jau
nose dienoje. 1 d. spalinio keli 
saliuninkai sudėjo kauciję, ėjo į 
galę miesto visztų szaudyti; prie 
saliun’nkų draugystės prisidėjo ir 
du anglekasiai darbininkai. Isz 
traukdami užsitraukė degtinės ir 
aluezio, iinoma,ant dręsos.

Saliuninkas Juozas Szuk.itis, 
paėmęs azaudyklę, bandė szaut į 
visztę, bet sukliuvo prietaise, ir 
szuvys ne iszėjo. Priėjo isz pry- 
nza k io Jonas Seiles, anglekasys,ir 
griebė ui karabino, Užjuokdamas, 
buk anas nemoka szaudyt. Ta 
me tarpe atsikrėtė prietaiso* ir 
uždegė azuvį, kuris Jonui Sz lui 
pėrėjo augszcziaualėlio per koję. 
Pasiautas ilgai reitė»Maz skaus
mo, szaukdamas pagelbos. Szo 
vikiui ir kiti matė, kad netyczio- 
mis teip atsitiko, bet labai persi
gando, puo ko ir girtumas iszėjo; 
nubėgo pas gydytoję, bet tas pri
pažino, kad Jonas turės mirt. 
Mir ztant<8 szaukėsi kunįgo, 
trokszdams krikszczioniszkai 
mirt, bet musų kunįgų ne gali
ma buvo rasti, nes buvo tesėję į 
kalnus zuikiaut, ant gelbėjimo 
zuikių duesių;atėjo slovakų kunį
gas*, kuria davė paskutinį pate- 
pimę. Paskui pa^zautę nugabe 
no į A-hlando Hgonbutį, kur tuoj 
ir pasimirė. Toki tai vaisiai yra 
girtuoklystes! Laikas, broliai 
lietuviai, mums pažint tę, kas 
musų sveikatę, pmtę ir gyvastį 
naikina ir pasistengti tų musų 
naikintojų iszsiiadėt ant visa
dos

Terp musų lietuviszkoe jaunuo
menės teip pat nieko gero ne 
matyt. Dalis jaunuomenės užsii
ma skaitymu moksliszkų knįge 
lių. bet tuos kunįgas su savo pa
sekėjais vadina bedievais, ir drau 
gaiš žmogžudžio Czolgoszo. An
tra dalia jaunuomenės gražiai pa
sielgianti, tamsunų vadinama 
“torkemis”. Treczi} dalį jaunuo
menės, taigi tamsunus, girtuok
liu*, “torkininkai” vadina “plike 
riaia” ir teip traukiasi pravar
džiavimai. Broliai! kadagi mes 
suprasime, jog ėsame pilnų metų 
vyrais? Laikas pamest vaikisz- 
kus niekinimus viens kito, nes tas 
viskas jokios naudos ne atgabe
na, tiktai neapykant} pintiną. 
Dabar ilgi vakarai, galėtume su
sirinkti, apkalbėti musų reikalus. 
Gerai būt, kad galėtume susivie
nyti į vien} kuopę, paimti tin
kam} kambarį ir uždėtį knygynę, 
į kurį reiktų parsigabenti laik 
raszczių ir pamoki nanezių knįge 
lių,-iax kurių dasižinotume apie 
visokius žmogaus gyvenimo rei
kalus, iszmoktume imoniszkiaus 
elgtis, vietoj niekinimo viens ki
to gal pradėtume vienas kitę g° 
dot, nelaimėj ėsanezius gelbet ir 
savo graszius mokėtume geriaus 
sunaudot. Bandykime, broliai, 
o pamatysime, kad ta ne sunku 
iszpyldyti. Czia turime keletę 
sumanesnių jaunų vyrų, kurie tę 
viskę galės surėdyti atšaka n ežiai.

Puspadis.

. Isz Lawrence, Mass
Ant Broadway 28 d. rugsėjo 

vienas lietuvys kėlė savo vardu
vių dienę, ant to uisipraszė daug 
draugų ir pažįstamų. Ant vai- 
szinimo sveczių uiristeliavo tris 
bertainius alaus. Ant paskirtos 
dienos susirinko ne mažai sve
czių. Jie užsilaikė gražiai, kol 
ne pasigėrė, o kad gėrymų buvo 
ne mažai, ant to ilgai laukti ne 
reikėjo. Terp pasigėrusių užgi
mė greitai nesutikimai, barnya. 
Vienas sveczias pagriebė juszkę 
nuo pecziaus ir su ja drožė kitam 
į gairę; kad užpultasis ne butų 
pabėgęs, būt gal jį užmuszę. Isz-

bėgęs ant ulyczioe sumuštasis 
pakėlė riksoię, ant ko subėgo po
licijai ir nugabeno į policijos a- 
reszta lygiai sumuštę, kaip « ji 
moszusį, kur ui ruimę reikėjo už
simokėti po penkis doliarus. įsa 
tikro Lawreooo lietuviai pradeda 
elgtiesi ne graiiauaiai ir jeigu 
teip eis toliaus, tai jie nesutiki
mais ir girtuokliavimais pralenks 
kitų miestų lietuvius. Jeigu ne 
grašiai elgtųsi tik bijanti,knįgų ir 
laikraazcsių, butų dar tiek to, ka 
dengi nuo tokių ne galima per 
daug reikalauti, bet yra tokių ir 
terp skaitanezių. įsa ne sutiki
mų užgema provos, kurios, fino
ms, teipoegi ne malsi pinįgų isz 
lietuvių kiazeniaus ištraukia.

Lawrenczenas.

Isz Elizabeth, N. Y.
Kadangi ežia svetimtaueziai 

prilupa ui reikalingiausius daiktus 
daug pinigų nuo lietuvių, tai czia- 
nyksztė Szv. Kazimiero Dr. už
dėjo lietuviškę pardavinyczię 
valgomų daiktų. Ant uiveizėto 
jaus iszriuko Andrių Salyklį,nors 
nebuvusį dar prie biznio, bet su
manų ir teisingu i m ogų- Ui pa 
gelbininkę priėmė Vincę Petrusz- 
keviezię ui 9 dol. ant sanvaitės. 
Daiinoję apie tai peisuoeziai, pas
kutinį norėjo suvilioti: pasiūlė 
jam po 13 dol. ant sanvaitės, bet 
musų brolis atmetė iydų pinįgus ir 
pasiliko ui 9 dul.lietuviszkoj krau
tuvėj. Ui lai jis vertas pagyrimo.

Tikimės, kad naujas lietuviš- 
kas biznis laikysis gerai. Jsz pra
džių tūlos moterėlės, pa pratusios 
žydus šelpti ir dabar kuodina su 
reikalas pas Mauszius; tikimės 
vienok, kad ir jos susipras ir ne
darys skr audos pavieni si e m s. 
Kitus gazdina pu'kus pardaviny- 
czioe parengimas, bet tikimės, kad 
ir prie to pripras.

Sąnarys.
i

“Lietuvis” ne iszeina.
“Lietuvis”, lietuviszkas laik- 

rasztis,kuris iszeidinėjo Philadel- 
ph’joj, paliovė iazeidinėjęs. “Sau
lė” pranesza, buk spaustuvė likosi 
užimta ir buk 400 dol., priguliu- 
ežių darbininkams,diugo. Kunį- 
gų triumvirato rėdoma “Tėvynė” 
stengiasi “Lietuvio” užleistoj} 
primesti liberalams, bet malonus 
triumviratas užmiršta, kad ėaanti 
po kunįgų įtekme laikrasacziai 
talpino apgarsinimus apie Jocio 
iszleidimus, o antai “Lietuvoj” 
ne tilpo visai apgarsinimai apie 
pa>kutinį Jocio užsimanymę. 
Czia todėl kunįgų triumviratas 
bando savo locnas kaltes sukrau
ti ant svetimo sprando.

Pas mus atsiliepia užsimokėję 
ui “Lietuvį” pinįgus abonentai, 
praszydami patalpinti apie jųpre- 
tensija*. Su privatiszkoms pre- 
tensijoms reikia kreiptinai į sudę. 
Laikrasacziai tokiuose reikaluose 
ne gali pagelbėti.

Isz Ewans, Iowa. .
Lietuvių ežia ne daug yra: vos 

viena szeimyna ir du pavieni. 
J ie sutikime gyvena. Ant tokio 
mažo skaitliam ateina ežia du 
laikraszcziai: “Lietuva” ir “Sau
lė”, kaa rodo, kad ežia gyvenanti 
musų broliai nesibijo saviems ir 
mėgsta skaityti laikraszczius, jų 
nesibijo.

Darbai eina ežia gerai. Lietu
viai uždirba vidutiniškai po 35 
—40 dol. į dvi sanvaiti. Uidar 
bis tai, rodosi, ne mažiausias.

E. Sluievyczienė.

Kun. Milukai.
Gaili, mums labai, kad Tamis- 

tę be reikalo užgavo korespon
dencija isz Newarko, kurioje mes
tas nužiūrėjimas, ksd surinkti 
ant issleidimo Vslancziaus rasztų 
pinįgai gali nukeliauti į Szveica 
riję. Kadangi rinkimu aukų Ne- 
warke užsiėmė kolektoriai, jie to
dėl ir p. Stagaras atsako ui Ne- 
warke surinktas aukas, kun. Mi
lukas su joms nieko ne turi. Su 
noru todėl atszaukiame korespon
dento ant Tamiatos mestę nuliu- 
rėjimę.

Gaila mums, kad per musų 
laikrasztį be darodymų liktai 
mestas nuiiurėjimas, ne turint ant 
iazteisinimo apkaltinimo užtekti
nai faktų,parodanezių kaltę. A- 
sabiszki nužiūrėjimai tai ne iš
vadai, to neužtenka ant iszrody- 
mo kaltės, kaip neužtenka pra
vardžiavimų ir koliojimų polemi 
koše ant parodymo, kad koliojaa- 
tis ir pravardžiuojantis turi tiesę. 
Nė nužiūrėjimai be faktų pare- 
mfanezių nužiurėjimę, nė asabisz- 
ki niekinimai, koliojimai ir pra
vardžiavimai ne gal būt priimti 
ui uitenkanezius motyvus pole
mikose. Tas ne tinka laikrasz- 
cziams, kadangi apart nupuldy- 
mo ir demoralizavimo skaitytojų,

kitokių vaisių lazduoti ne gal. Ar 
tuom gįnklu kovoja klerikalikai, 
kunįgų draugai ir jų pasamdyti 
padėtojai, ar to griebiasi libera
lai, daro ne gerai. - Tę kovojimo 
budę mes peikėme seniau, pei
kiame ir dabar. Koliojimai, 
pravardžiavimai, insinuacijos la
biausiai žemina musų laik- 
raazczius. Kovokime terp savęs 
ui principus, naikinkime piktus 
darbus, bet liaukimės kovoję ir 
niekinę savę assbiszkai, liaukimės 
mėtę ant viens kito asabiszkus 
nužiurėjimus, kokių faktais ne 
galėtume iazteisinti. Tokia ko
va, kokię mes vedame dabar terp 
savęs,isztikro ne verta pagyrimo, 
bet ui ję ne ant “Lietuvos” rei
kia krauti atsakymu

Jeigu mes ne galime pagirti 
musų korespondento ui prisiun- 
timę, vietoj faktų, asabiszkų nu 
žiūrėjimų, insinuacijų, tai vienok 
ne galime pagirt ir rėdomos kun. 
Miluko ir jo draugų “Tėvynės”. 
Joje, turbut, daugiau yra ne tik 
jau asabiszkų niekinimų, insinua
cijų, bet tiesiog ir bjauriausios 
veislės debuncijacijų. Ant isz- 
naikinime tos netinkanezios Isik- 
raszcziams kovos formos “Lietu
va” seni ii kvietė musų lai krust 
ežius susitarti ir išvalyti laikrasz- 
lystę ne tik nuo negeistinos for
mos polemikose, bet ir susitarti 
ant apsisaugojimo nuo meluojan 
ežių ir tyczia erzinanezių korės 
pondentų. Art to vienok ne tik 
kun. Milukas, bet nė kiti kunį- 
gai ir jų draugai neatsiliepė. 
Viena “Lietuva" to ne gali pada
ryti, tę turi supranti ir kun. Mi
lukas. “Lietuva”,- ar ji nori, ar 
ne nori, su užsipuolancziais ant 
jos turi kovoti tuom paežiu gi n 
klu. Apie kaltes arba nuopel
nus “Lietuvos” korespondento isz 
Newarko privatiszkame jo gyve
nime mei nežinome. Jeigu jis kę 
pikto padarė, ant nubaudimo jo 
yra Budai. Rods kun. Milukas jį 
perstato kaipo vagį, bet ir tame 
jo vieno liudyjimo ne užtenka, 
bet reikia psszalinių įsitikimų 
žmonių, kurie neturėtų asabiszko 
reikalo žiūrėti ant kalczių per mi- 
kroskopę, o tokį reikalę gali turėt 
kun. Milukas. Kodėl mes jam 
turėtume labi iu tikėti negu ki
tiems?

Pabaigoj savo rašto kun. Milu
kas sako: “Oi Szernai, Szernai, 
striuka jums matyt visiems “Lie
tuvos” redakcijoj, kad griebiate* 
tokių melagysczių ir dar teip ne
tikusiai iszmislytų.... Gal saky
si te, kad per- a aitriai atsakau; bet 
argi galima szvelniai apsieiti su 
tuom, kurs už amatę apsirinko 
žmonių szlovę plėšti.”?

Oi Miluk, Miluk! (tokia pole
mikų forma rodi raštuose ne 
tinka, bet yra tai vien albslsys 
atsiliepiantis ant kun. Miluko 
raszto.), ar su mums striuka,ar ii 
gai, tai musų asabiszki reikalai; 
į juos nė Miluko, nė jo draugų ne 
kvietėme. Ne pasakysime lei
po sgi, kad Tamista per asztriai 
atsakai. Kiekvienas juk atsako 
teip, kaip moka: labiau apsita- 
szęs atsako švelniau, mažai gi 
aptaszytas grebiasi sziurkszczios 
ir asabiszkų kandžiojimų formos; 
ant tokios vienok godojantis savę 
msztininkas ne atsako. Kailiuk 
gi plėszimo art y m o szlovės, tai 
su ramia šankinę galime pasaky
ti, kad to plėszimo garbės nepa- 
tinkanezių ypatų kunįgo Miluko 
draugai ir jis pats szimtę kar
tų daugiau už “Lietuvę” papildo 
ne tik savo rasztais, bet net Die
vo garbės vietoj. Ar to kunįgas 
Milukas niekad ne girdėjo?

Szernas.

Nauji rasztai.
Szv. Kazimiero Pasiuntinys. 

Organa* Plttsburjro dijeceiŲo* 
Lietuviu. Nr. 1 ir 2.

Yra tai naujas mėnesinis lie 
tuviszkas laikraštis. Iszlei- 
stojas už mierį laikraszcziai 
paskiria: tarnauti lietuviams 
Pittsburgo ir Homesteade para
pijų. Palilpę dviejuose numeriuo
se straipsniai paraszyti rimtai, be 
nereikalingų erzinimų ir tuom Sz. 
Kazimiero Pasiuntinys augszcziai 
stovi ui musų kunįgų rėdomus, 
kaip antai “Žvaigždę” ir “Tėvy
nę”. Straipsnyj apie Reikalę 
mokyklų vienok raszčjas to 
straipsnio ,p. Naudis, be pamato 
užmeta ne kunįgų laikraszcziams 
neužkantę tikėjimiazkų mokyklų. 
“Lietuva” antai seniai szaukė 
pagerinti lietuviszkas mokyklas, 
kadangi dabartinės parapijinės 
yra neatsakauezios, kę pripažįsta 
ir p. Naudis. Ant to vienok 
nieks isz kunįgų pusės ne atsilie
pė. Kada “Lietuva” pakėlė bal
sę prieš partraukimę į Chicagos 
mokyklę lenkiukų minyszkų, ko 
ir p. Naudis ui gėrę ne pavadįs,

teipoegi jos lietuviszkų parapijų 
vedėjai ne parėmė, kaip mes ti
kėjome,

Darbininku Balsas. Lietuvos 
darbininku laikrasztis,iszieidiia- 
mas lletuyisikos social-demo- 
kratu partijos ne perijodiszkai. 
Redakcijos adresas: John Pater- 
son Libraere Jagues at Co 1 rue 
Casimir Diiovigue. Paris.

Yra tai naujas išleidžiamas Pa
ryžiuj darbininktezkas lietuvisz
kas laikraštis, knigutės pavidale. 
N. 1. telpa: Redakcijos atsi
liepimas. Musų siekiai- Pasaka 
isz darbininkų gyvenimo parašy
ta p. Nežinomo p. a. Dvi nelai
mės. Social-demokratiszkas judėi- 
mss Lietuvoj. Darbi
ninkiškos žinios isz maskolisz- 
kos ir Prūsų Lietuvos. Isz Sve
timų szalių. Isz Maskolijos. Isz 
Anglijos. Isz Paryžiaus. Ant 
užbaigos p.talpintos žinios apie 
naujas kratas ir suaresztavimus ir 
suraszas maskoliškų valdžių szni- 
pukų gyvenanezių Liepojoje,kurių 
žmonės privalo apsisaugoti. Apa- 
kritarimant, žinių lakrasztyj yra 
diktat Kam rupi darbiniukų 
padėjimas, ypaezgi musiszkių, tas 
tegul iszsiraczo Darbininkų Balsę. 
Kadagi redakcija iszleidinėja laik- 
rasztį ne perijodiszkai, bet kada 
ant numerio issleidimo turi pa
kaktinai medegos ir pinįgų, tai 
ir prekės ne paduoda.

Atsiuntė mums Nr. 1 naujo 
lietuviazko mėnesinio laikraszczio 
p. a. “Griausmas”. Žiūrint ant 
pirmo numerio, galima mislyti, 
kad numeris tyczia ant juoko už
leistas ant parodymo, koks laik
rasztis niekur ne gali būt ir kokio 
turbut dar nė ne buvo ant svieto. 
Straipsniai ir net daina teip para
ižyti, kad jų, apart raszusio, nieks 
ne supras.

Isz visur.
| Kadangi Vokietijoj nusiban- 

krutino daug fabrikų, tai ne ma
žai darbininkų atsirado be darbo. 
Ant suteikimo darbo bedarbiams, 
randas nusprendė, kiek tik jo pa- 
j i ego s ir turtas daleis, pradėti vi
sokius vieszus darbus: kelių mi
nisterija nusprendė pradėti tuo
jau* dirbimę naujų geležinkelių ir 
kitokių kelių, taisymę ir gilinimę 
portų. Laivynės minitenja nu
tarė suskubinti dirbimę naujų ka- 
riszkų laivų, kur teipoegi ras dar- 
bę d dėsnis darbininkų skaitlius. 
Žinoma, prie tų rando vedamų 
darbų ras vietę diktaa darbininkų 
skait'ius, bet visgi bus tai tik 
vandens laszas jūrėse, kadangi da
bar Vokietijoj, apsistojus viso
kiems pramonėms, labai daug 
darbininkų yra be darbo. Pasi
liovė darbai ne tik fabrikuose, 
bet ir kastynėae.

| laz pagarbintų apszvietimo 
ministerijos atatistiszkų žinių ma
tyt, kad Maskolijoj isz viko yra 
54 augsztesnės mokaliszkos įtai
gos, tame skaitliuje: 9 universi
tetai, 7 dvasiszkos akademijos, 2 
mediszkos, 3 tiesdariszki institu
tai, 2 istoriszkai-filologiszk', 12 
techniszkų, 5 kariszki, 3 rytinių 
tautų kalbų, 3 iemdarbiszki, 4 
veter noriszki -ir 3 moteriszki. 
Vista tas augsztesnių mokslų mo
kyklas , lanko 16570 studentų. 
Visokių vidutinių mokyklų yra 
880, kurias lanko 162000 mokin
tinių. Pradinių mokyklų yra 
76000, kurias lanko 4204000 mo
kintinių. Tai viskas ant 130 mi- 
I jonų Maskolijos gyventojų.

| Ant reikalavimo vokiszkų 
studentų, Vokiet'jos apezvietimo 
ministeris iszdavė naujus padava- 
dyjimus apsunkinanezius paatoji- 
mę svetimų studentų į visus Vo
kietijos techniszkus institutus:, 
nuo maskoliszkų studentų dabar 
reikalaus darodymo, kad jie buvo 
įmatrikuliuoti, taigi priimti į 
agsztesnę techniszkę mokyklę 
Maskolijoj; nuo amerikonų gi, 
apart to,reikalaus dar darodymo, 
kad jie turi moksliszkę abelnę 
iazlavinimę atsakantį iszla vinim ui 
baigusių Vokietijos gimnazijas ir 
realiszkas mokyklas.

| 7 d. spalinio ant Angliszko 
kanalo ir ant krantų Belgijos, 
Prancūzijos ir Anglijos siautė 
smarkios vėtros, laike kurių ant 
sausžemio diktai žmonių iszrautų 
medžių likosi užmuštų. Ant jū
rių pražuvo keli laivai . ir diktai 
žmonių. Vėtros siautė ir Vokie
tijoj iki Karaliaucziui.

t Nuo 1 d. sausio iki 30 d. rug
sėjo, per Bremę ir Hatnburgę szį- 
met iszkeliavo į Suvienytas Val
stijas Sziaurinės Amerikos 156- 
448 iszeiviai. Keliaujanczių į 
pietinę Amerikę szįmet teipoegi 
buvo daugiau.
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| Aukso kastynėse Calgardie, 
vakarinėj Australijoj, neseniai pa
simirė dailidė darbininkas. Vos 
pakovojo $unę, prie pas likusius 
naszlės tuojaus atsiszaukė,norėda
mi j ę vesti: daktaras, kurie gydė 
jos vyrę ir numarino, laidotojas 
kūno, pastorius, kuris ant kapo 
pasakė pamokslu, aptiekorius, 
nuo kurio imti buvo vaistai laike 
ligos, kapinių sargas, ant kurių 
palaidojo kunę pasimirosio dar 
biniuko, vyriausias kastynių inži
nierius,kuriose velioaisdirbo ir ant 
galo asinkorius, kurio galiūne ve
lionis gerdavo degtinę, Naszlė, 
nežinodama kę daryti su tokia 
daugybe norinezių ję vesti, pabė
go isz Calgardos ir persikraustė 
paa savo tėvus j Melbournę.

| Maskoliszka kelių ministerija 
perkratinėja projektą profesoriaus 
kelių instituto Timanovo sujun
gimo Bsltiszkų jūrių kanalu su 
Bdtomsioms jūrėms. Kanalę 
reiktų nukasti į Beitąsias jūres 
nuo ežero Onegos, o iki jam di
deli laivei plauktų upėmis ir eže
rais . ~ _

| Berlyne su didelėms iszkil- 
mėms apvaikszcziojo 80 m. gimi
mo dieną garsaus mokslincsiaus 
Wirckowo. Ant pasveikinimo, 
su linkėjimais atkako mokslin- 
cziai isz visokių civilizuotų kraus
tų. Linkėjimus* atsiuntė ir tūli 
karaliai.

11 d. spalinio Paryžiuj 
darė vėl bindavones su savo per
taisytu oi laivių garsus iszradėjas 
Stntoe Dumont. Sziuom kartu 
bandavonės buvo su visu pasek
mingo*. Nors putė gana smar
kus vėjas, bet orluivys lėkė priesz 
vėję su greitumu 60 kyliometrų 
per valandą, taigi su greitumu vi- 
dutiniszkai bėganezių geležinke 
lių trukių. Sukinėjosi lengvai į 
visas puses, lakiojo terp telegrafo 
ir telefono dratų ir už jų nė sykį 
ne užsikabino; paskui isz palen- 
gvo nusileido ant žemės.

| Rytinėj Afrikoj vengrisskaa 
tirinėtojas Teleki ^1888m. rado 
užimantį plotę 1600 ketvirtainių 
kyliometrų (viorstų) ežerę, ku
riam davė vardę ežero Stefanijos. 
Vanduo ežerė buvo kartus,netin 
kantia gėrymui. Porę metų vė
liaus,atlankęs ežerę angliukas ti- 
rinėtojas Cavendish rado vaudeuj 
jau prėskę. Pereituose gi me
tuose tirinėtojas Harrison rado 
ežerę su visu iszdžiuvasį.

| Užderėjimas javų Rumunijoj 
iszpuolė prastesnis negu laukė, 
30% javų pagadino lytus. Už
derėjimas kvieczių,svitų ir miežių 
buvo geras. Prekės javų visur 
Europoj nupuolė, kadangi mat 
isz Amerikos daug ant syk jų 
privežė į Europą.

%• Liikraaztis “Varezavskyj 
Dnevnik” pranesza, buk koksai 
S., gyvenantis Varsa a v oj me
chanikas, padirbi) automatiszkas 
roges. Aut važiavimo mina ko
joms ir roges slenka gana greitai. 
Iszradimę tę tariasi nupirkti 
Varszavos kapitalistai.

t Iszpanijos randas iszdavė pa
dą vady ji mę, kuriuom uždraudžia 
persikraustymą į Isz pa n i ję iszvy- 
tu isz Prancūzijos zokouinkų. 
Ne įstabu, kadangi Iszpanija turi 
savo kunįgų daugiau, negu rei-

H Turkiazki b indi tai paėmė į 
nelaisvę amerikonuką milijonie
rę turinczię 50 metų, merginę 
Stone, nusigabeno ję į kalnus ir 
ant iszpirkimo pareikalavo 125- 
000 dol., kitaip ji turėsianti te 
kėti už vieno isz b indi tų. Ant. 
iszpirkimo surinko 56000 dol. 
Dabar vienok b luditus, laikau 
ežius misijonierę, apsiautė bulga- 
riazki ir turkiszka kariauna. Visi 
bijo, kad b luditai nenužudytų 
misijonierės.

| Prancuziszkas randas pagarsi
no paiavadyjimę, pagal kurį so- 
konai jėzuitų ir asumptiooiatų liko
si panaikinti, kunįgai tų sokonų 
ne gali pasilikti Prancūzijoj,jų ne
krutanti turtai turi būt parduoti.

| Gyvenantis Kijeve rasztinin- 
kas Levickį padavė praszymę į 
spaudos užveizdę MaskoLjoj, kad 
daleistų iszleidmėti nors ne poli- 
tiszkę, bet moksliszkai literalisz 
kę laikrasztį rusiniszkoj kalboj, 
bet spaudos užveizda jo praszy 
mę atmetė. Mat Maskolijoj 18 
milijonų rusinu ne ,gali turėti 
nė laikraszczių, nė pamokinan- 
czių knįgų prigimtoj kalboj. 
Teip mat su rusinais, kaip ir 
su lietuviais elgiasi caro val
džios.

h Berlyno policija nusprendė 
iszleisti albumę su anarchistų pa
veikslais. Ah&rchistai gi, ant 
persergėjimo savųjų, iszleidžia 
albumę visų, artame ir paslaptų 
policijos urėdniUkų.

| Rugsėjo mėnesyj Anglija isz 
gabeno svetur savo tavorų ant 
$12942500, o parsigabeno sveti
mų ant $15120500 mažiau negu 
pernai. Tas rodo, jog Anglijos 
prekyste puola.

| Prancūzas De la Vaulx užsi 
manė ant orlaivio perlėkti isz 
Prancūzijos į prancuziszkas sziau- 
rinė Afrikos valdybas. lazlekė 
is iaz Talono 13 d. spalinio.

| Paryžiaus aplinkinėse atsibu
vo lenktynės terp orlaivio ir auto 
mobilhus. Orlaivį vedė Ferman 
ir Leys, automobilių gi Cahen. 
Orlaivya lengvai pralenkė auto
mobilių, nes jam padėjo vėjas, 
kuris putė į tę pusę, kur lėkti rei7 
kėjo. /

{ Beveik su visu iszdegė mies
telis Lubaczetv, Galicijoj. Sude
gė 230 namų, dvi žydų sinagogos 
ir miesto urėdai, j 5000 žmonių 
atsirado be postogės.

| Finlandijoa gyventojai 
carui pra&zymę ne naikinti 
tiesų. Po praszyi 
470000 žmonių,tajgi 
visų Finlandiji 
skyrus moteri 
visas suajtgurių vyrų skaitlius. Ar 
caras iszklausys žmonių meldimų, 
galima abejoti Jis iszklauso 
vien tų, kurių bijosi.

įdavė 
senų 

ip4 pasiraszė 
ketvirta dalis 

19^ gyventojų. At 
is ir v ūkus, bus tai

| Prie PenicHe salos, Portuga 
lijoe pakrantėse, apvirto žvejų 
valtis. Prie to prigėrė 19 
jq- •

| Laike paskutinių vėtrų 
Sziaurinių jūrių susidaužė ir
kendo 49 laivų. Prie to prigėrė 
ir ne mažai žmonių.

ive

ant

I Įtakose upės Elbos rado nau
jos gentaro plotus. Gentaro ežia 
yra teip daug, kad Prūsų randas 
ne duoda visų iss syk isz naudoti, 
kad nenupuldyti gentaro prekių.

| Szię vasarą viename kaime 
Lotaringijoj nutupė b ezių apie 
ežius ant galvos 10 metų bitinin
ko vaiko. Pamatęs tėvas, kad 
bitys tupia ant vaiko galvos, lie
pė jam užmerkti akis ir burnę ir 
nusikrutinti. Vaikas tę iszpildė. 

. Tėvas gi uutupusį spiecrių gerai 
su vandeniu apliejo ir su sparnu 
nužėrė nuo galvos vaiko visą spie- 
czių į sziaudinį avilį. Vaikui nė 
viena b.tis ne įgylė.

| Siberijoj, aplinkinėse Omsko 
gerai pasnigo. Žemė suazalo 
ir szaltis laikosi jau gana ilgai. 
Užstojo mat jau žiema.

j

| Mieste Cape Town, pietinėj 
Afrikoj, sudegė trioba asekaraci- 
jos draugystės. Blėdį ugnies 
padarytę paduoda ant 1000000 
doliarių.

0 Prancūzijoj, aplinkinėse Ly- 
odo, ant bulvių užpuolė amaras, 
kurs pusę sziųmetinių bulvių isz- 
naikino. Gimdo jj bakterijos. 
Prancuziszkas randas paskyrė at
sakantį kreditę ant prideranezio 
Mztirimo to amaro ir jeigu tik 
galima, ant iszuaikinia amarę 
gimdanezių bakterijų.

------ į-------------
| Ohicagos * muzikaliszkų in

strumentų prekėjai Lyon & Hea- 
ly pasiūlė miestui Genovai 20000 
dol. ui skripkę garsaus italiszko 
skripkoriaus Paganini. Miesto 
Genovas rodą vienok atsakė, kad 
ne tik ui 20000 jdoL bet* ir ui 
daug daugiau Paganinio skripkos 
ne parduos.

|| Anglių kastinėse Dortmund, 
Vakarinėj Vokietijoj, atsitiko ex- 
pliozija. Prie to 7 darbininkai 
pražuvo.

---------- 4—
| Mieste Rio J a beiro iki sziol 

buvo 54 apsirgimai indiszku 
ru.

m a-

Nauji iszradimai

| Mieste Pavoluka, Charkovo 
gubernijoj. Mažrusijoj, užgimė 
dėl tikėjimo smarkus mubzis te r p 
maskolių staeziatikių ir sektantų

* sztundistų. Susimuszime 80 žmo 
mų likosi užmusztų. Stacziati- 
kiszka cerkvė tapo sugriauta.

*e* Amerikoniszki laikrasz- 
cziai praneszė, buk VVansvilles 
sveikatos užveizda dabar atlieka 
bandavones su nauju vaistu nuo 

tdžiovoa, kuris buk iszduod^s ge
rus vaisius. Naujas vaistas yra 
tai durnai girių medžių lapų. 
Mums rodosi, kad tiek jau gali 
nuo džiovos iszgydyti durnai nuo 
medžių lapų kaip ir durnai nuo 
deganezių meluojanezių laik
raszczių.

Vietines Žinios.
— Chicagos Italijon ai, isz 

sudėtų aukų.Lincoln parke pasto
tė gražų pamioklę kariautojui už 
laisvę savo vieutaucziui, jenero 
lui Garibilji. Pereitos nedėlios 
dienę iszkilmingai atidengė su di
delėms iszkilmėms pamioklę. 
Kalbėtojai itilijonai ir ameriko
nai laikė kalbas: kalbėjo ir žino 
mas lietuviams advokatas Ėlliott. 
Szvedai Humbjldt parke pastatė 
pamioklę savo patriotui Erickao- 
nuL Lietuviai ir leokai nuo se- 
oiai renka pinįgus ant pastaty
mo paminklo Kojęiuazkai, o pa
minklo visgi nėra. Lenkai mat 
mėgsta daug kalbėti, o mažai da
ryti, ypacz jeigu ant ko reikia pi
nigus dėti.

— Pereitę sanvaitę Chicago; 
pasimirė 452 žmonės: 245 vyrisz- 
kiai ir 209 moterys. Daugiau
siai mirezių, nes 61 buvo nuo 
džiovos. Per tę patį laikę užgi 
mė vaikų: 273 vyriškos lytie i ir 
264 moteriszkos, arba isz viso 
537.

— Pereitos nedėlios dienę at 
kako isz Essex, Ind. szvedas 
Carhon.norėdam is keliauti į Szve 
diję. Ant geležinkelio stacijos 
prie jo prisikabino visoki priga
vėjai. norėdami pinįgus issvihoti 
ir užmanė p įrodyti tokius daik
tus, kukių jis d ir ssvo amiyj ne 
matė. Szvedas su jais nuėjo į vie- 
nę saliunę ant Caml ulyczioe; ant 
jo nugirdymo vagiliai ne maža* 
pinįgų praleido,tikėdami jo kisze 
niuoee rasti atlyginimę.
niai vienok buvo tuszti ir apdri
kę vagiliai, paliko girtę <zv^lę 
ant ulycaios. Rado jį policistii 
ir atgabeno ant policijos stacijos. 
Kada ant rytojaus reikėjo užmo 
kėti už nakvynę, tik tęsyk pasi
rodė, kad szvedas ne mažai turi 
pinįgų: isz po czebatų padų. i«a 
po drabužių ir skrybėlės pamusza- 
lo iazėmė ji* 900 dol. Vagiliai 
to ne rado.

— Gyvenantis pn. 559 Cen- 
ter avė., Magrady, papasakojo 
sudžiai Dooley, jog jo brolis isz 
rado narję žiburį, kuris amžinai 
žiba. Sudžia iiz syk Magrady 
palaikė už beprotį, bet advokatas 
Flagler, ėsantis audė, apreiszkė, 
kad jis matė Magrudžio padirbtę 
lianapę, kuri žiba jau nuo 7 mėnė- 
sių. Isz ko vienok yra tas žiba- 
rys,nežima. Lempos tokios am
žinai žibanezioe, nereikalaujan- 
czios atnaujinimo žibanezios me- 
degos, ėsanezios ne brangios.

— Virtuvėj locnų namų po nr. 
640 Wella str. rado ne
gyvus: 65 m. namų savininkę 
Thorsseoę ir 19m. jo sūnų. Abu
du užtroszko nuo priėjusio gazo.

— Po pagarsinimui, kad kun. 
Krauczuuas praloezė savo pasku
tinę provę, nežinia kas toks pra
dėjo naktimis “Lietuvos” redak
cijos langus daužyti. Mes duosi
me tam, kuris langus iszmuszė, 
$50.00 ir kaltę jam dovanosi
me, jeigu jis pasakys mums, kas 
toks jam liepė arba jį pamokino 
langus daužyti Mes ant to jokios 
blėdies neturime, nes visi langai 
yra asekuruoti ir kompanija vie
toje iszmuszto įstatys nauję sti
klę, Mee, tik labai noretumė ži
noti, kas toks jį pamokino langus 
daužyti

BUVO

tik rupi pagerinimas sziędieninio 
surėdymo, kas tik nori pagerinti 
savo ne vertę, kapitalo prispaustę 
būvį, kvieczi&me visus prie darbo. 
Neiudykime be reikalo laiko, ne 
stovėkime rankas nuleidę, ne 
kraukime mudu darbo ant kilų 
sprando, bet krutėkime, kiek ga
lėdami, žeogkime pryszakin. Jei
gu mee patys neeirupin-itne, nieks 
juk mums ne padės pagerinti mu
sų būvį. Jeigu norime, kad mu
sų darbas geresnius lazduotų vai
sius, varykim jį spareziaus. Su
pažindinkime musų darbininku* 
su socialiszkaie reikliais ir su 
mieriais socializmo. Geistina bu
tų, kad socialiatiszkoa organizaci
jos kiiopoa paimtų į savo rankas 
platinimę darbininkiezkoe litera
tūros. Turime diktai lietuviss- 
koj kalboj atsakanezių knįguczių 
iazleistų Europoj ir Amerikoj, 
kaip antai: “Imtinėe varguolių 
su didžturezuis”, “Iszganymas 
Vargdienio”, “Kę turime veikti 
ant musų iszganymo”, “Lietu
vystės praeitis, dabartis ir atei
tis”, “Isz ko kyla melai”, “Vie
nakis” ir “Margumynai”. Neui- 
ilgio pradėk iszeidinėti ir muaų 
partijos organas jeigu ne tau
kiaus, tai bent sykį ant mėnesio. 
Tuos rasztus priderėtų kuopoms, 
platinti terp darbininkų, laikrasz- 
tį turėtų szelpti draugu supran
tanti darbininkų reikalus, prita
rianti sočiai iazkam surėdymui. 
Per tai ne tik literatūra platintu- 
si, bet žengtų pryszakin ir musų 
darbininkų supratimas, tvertusi 
naujos organizacijos kuopos, pa
sidaugintų ir pinįgai kasoj.

Kuopos turėtų pasirūpinti grei- 
cziau prisiųsti paskirtę mokestį į 
centralisskę kasę, nes vėlinant, 
mes negalime žinoti tikro organi
zacijos kasos stovio. Susirinkus 

- kasoj užtektinai pinįgų, butų ga
lima iszleisti nauję broszurelę, o

1 tas issoitų ant visų naudos.
Toliau* kuopoms priderėtų pa

siskubinti su prsiuntimu adresų 
1 tavo virsziuinkų, žinoma tų, ku

rių adresai ne prisiųsti ceutraliaz- 
kam komitetui. Jeigu darbę 
pradėjome, tai reikia jį varyt, o 
ne apsistoti vos pradėjus.

Czia paduodu, dėl žinios kuo 
pų, adresus virszininkų centra- 
liszko-komiteto Socialiai szkos 
Darbo Partijos.
Organizatorius—Dr. Szliupas, 
421 Penu avė. Scranton, Pa. 
Organizator. pagelb.—S. Kodis, 
896 W. 32 st. Chicago, III.
Sekretorius—J. Jasaitis, 
Box 169, Latrcbe, Pa. ,
Kaeierius—-S. Dominaitis, 
1426 Adams st. Allegheny, Pa.

Su reikalais kuopos teiksis at- 1• I
siszaukti ant virsz paminėtų ad
resų centraliszkų virszininkų.

* Sekr. J. Jasaitis. .

platinti apszvieUmę terp lietuviu. Insto- 
jima* iki nauju metu 41.000, po nauju 
metu bu* brangesnis. Menesine* mo- 
kesty* 50c. Passelpa ligoje 95.00snt 
san vai te*. Poamertine po 81.00 nuo 
kiekvieno draugo. Mitingai yra laikomi 
antroj nedelioj kiekvieno menesio,! vaL 
po pietų, saleje Epelio. Nonntl prisira
šyti ui pigu instojima bukite ant mi
tingu 10 Lapkricsio ir 8 gruodžio, ne* 
vėliau inatojimo mokestis bus pakelta.

Petrą* Grigaliūne*, pres.
Wapplng, Conn.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau aavo uvogerio, 

PranokevicaUus, gyvenusio Miueraville, 
Pa. Ji* pat* ar kas kita* teiksis duoti 
tini* ant adreso:

Jonas Želvi*,
650 Oolumbia avė. Baltimore, Md.

(18-10)
Pajieszkau savo brolio Franciszkau* 

Lukoasiaus, Kauno gub., Ssiauliu jmv, 
isz Miestelio Triszkiu. Jis pat* ar kas ki
tas teiksis duoti line ant adreso:

Kazimieras Lukosziu*.
Box 842. . Chicago Heighta, IH.

Pajieszkau savo broliu: Juozapo ir 
Ludviko Gelžunu, Kauno gub., Rasei
nių pv.,is* miestelio K v ledai no*; gyveno 
Bo. Boston Mas*. Jie patys arjka* ki
ta* teiksi* duoti line ant adreso:

J. William*.
8kagway Alaska,

Juoso

No’37,

Psjiessksu Jurgio Gavieuo i*z Ksitno 
Bslsupiu, Msleuszo ir Juozo Žalnieru- 
kinu is* kaimo Karatu, Marijampolės 
pav. Suvalkų gub. Ji* patys ar kas 
kitas teiksi* duoti tin* ant adreso,

J. J. Natkevicaia,
Wooloott, Conn.

Pajieezkau JokuboBartkaus ir Juozapo 
8te i m ooto, isz kaimo Mordeikiu, Rasei
nių pav., Kauno gub. Jie patys ar ka* 
kita* teiksi* duoti tinę ant adreso:

Aug. Banevicsia,
2600 Florenoe St. Philadelphia, Pa.

Pajieeskau Motiejau* Muzikevtezlaua, 
Vilniaus gub., Traku pav., kaimo 8a- 

MuZIku. Jis pat* ar ka* kitas teiksis, 
duoti tinę ant adreso:

Antanas Jezu Vitas,
E. Bukland, Conn.

Pajiesskau savo pusbroliu iss mieste
lio Vaisa vii i u, Telsziu pav., Kazimiero 
Getnbuto, Antano Rubežiaus ir Marijo
no* ŽymkevicsiuUa. Ji* patys ar ka* 
kitas teiksi* duoti žinia ant adreso:

Adoma* Norkus,
630 S. Canal st., Chicago, III.

Turiu geroj* vietojesztor* ant duon- 
kepyst**, tik reikalauju partnerio mo- 
kanosio duonkepyste* darba. 8829 Oom- 
miercial avė., So. Chicago.111.

Reikalauja 100 darbioiku į Davia Coal 
ftOoke Co. anglių kasyklas, Thorqaa, 
W. Va. Darbas geras, streiku nėra, 
Darbinikai bus užganėdinti. Adresuo
kite: Davis Coal & Ooke Co., Thomas, 
W. Va. Jei kas norėtu iss l'hicagos 
vaiiuoti, tai gaus ir gėlėti akelio tik i eta 
Apie tai gali dasliinoti "Lietuvos" re
dakcijoj.

Ant parsamdymo barberiui *ztora* po 
"Lietuvo*" redakcija. Bizni* gerai iss- 
dirbta*

! Ant pardavimo geras aaliuna* susalę 
vietoje lietuviu apgyventoje. Savmika* 
turi kita bizni. Atsiszaukit* po 
8801 Houston avė. 8o- Chicago, 

(26-10)
Pigiai ant pardavimo namas su 

210 Front st. Elizabeth N. J 
(25-10)

po nr.
lotu

Draugyscziu Reikalai
Chicago. Dideli* balių* ir issvynloji- 

ma* amerikoniuko* vėliavos Dr tes Tei
sybe* Mylėtoju atsibus nedelioj. 20 d. 
Spaliu. 1901m, Freiheit Turner salėja, 
3417 Bo. Halsted *L Hale atsidarys H 
vai. po pietų, nuo 8-czios iki 4-tai vai. 
intenga visiem* ui dyka, opo 4-tai vai. 
25c. Pirma bu* l*xviniojima* Ameri
koniuko*'vėliavos su prakalboms, de
ki i amaci joms, dainom* ir musika, o po
lam balius; ant baliaus grajys puiki mu
zika Ir ssokejams bus dalinami puiku* 
programai. Visu* lietuviu* ir lietu 
vaite* širdingai kvieczia atsilankyti.

Komitetas.
Trecsias Balius.

Jaunu Amer. Liet. Pasilinksminimo 
Kliuba* ture*savo treesia balių nedelioj, 
27 Spaliu, Freiheih Turner Saleje, 
8417-21 8. Halsted st. Prasidės 5 vai. 
po plėk Muzika prof. Fr. Kiefer. lien- 
ga 25c. y pats. Deltogi, mee Jauni vaiki
nai, p4kviec*iame jauna* mergele* ir vi
su* lietuviu* ateiti ant musų baliaus, o 
busite meilingai priimti,jauni lietuviai 
mokė* Jus palinksminti.

J. A. L. P. K. Komitetas.

Teatru ir Baliu*.
Newark,N. J. T. M. D. Kuopa 

duos perstatim* vieno* isz geriausiu 
lietuvissku dramų "Ponas ir Nutikai". 
Persta Urnas bus subotoj. 2 d. Lapkricsio 
Svetainėje Birkenbauer and Baumon, 
ant kertes 8. Oranga ir Morris avė.

Taigi utkvtecziame visus broliu* ir se
seris "isz Nevrarko Ir is* viso* aplinkine* 
kuoskaitlingiausial susirinkti ir musu 
užmanyme paremti. Uikviecsiame visa* 
kaimynissku naujokynlu T. M. D 
Kuopa* ir draugystes, kaip tai: iss Di
džiojo Near Yorko, Jeney City'es, Bay- 
onneClty'e* Elizabelho ir kitu miestu. 
8. Orange avė. karas davei iki paežiai 
salei. Po teatrui bus balius. Pelnas eis 
ant naudos T. M. D. Pradžia 8 val-

Naujas Kaltūnas.
22 d. 8zio menesio atidarau nauja sa

liutus, kūrėm* bus mano role: alkanus 
papenėti, trokutanesiu* pagyrdinti, pa- 
kelevingus priimti. Su kiekvienu gery- 
mu gaus Oyster, Clam, Kiauszini, arba 
sziltos Clam Z u peš. Taigi dabar kvie
esiu visus atsllankiti.

Su guodone,
Wedluga, 24 Ruble st., Chicago, III.s.

GRAND OPEN1NG1
Bubetoj ir nedelioj, 19 ir 20 Spaliu da

rau inkurtuviu balių savo naujo saliuno, 
ant kurio d i dėlėj e saleje grajys gera 
muzika ir bu* galima gerai pasiuokti ir 
graiiai pasibovinti. Todėl visu* aplin
kiniu* ir pažystamus kvieesiu atsilanky
ti. Mr* Mary Skert,
84 W. 14th Plaee, Chicago, III.

ETHNOLOGIJA 
arba

Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. HaharlandUi.

» Teiposgi žmonės turėjo išmokti iš 
visokių žalių produktų, ar tai augmeniškų ar

j Dras BĮ o įrita Meksike pirko 
milijoną akrų žemės, kur nori 
65000 žydų ant farfnų apgyven 
dyti. Kasim, ar žydai norės už
siimti iemdarbyste? Iki sziol visi 
bandymai paversti žydus į žem- 
darbius ne pasisekė.

aa* Kalnakasiai žino, kad kas- 
tynėse tankiai atsitinka expliozijoe 
nuo anglinių dulkių. Tas ypaty
bes anglinių dulkių Vokietijoj už
simanė sunaudoti kaipo explio- 
dnojauczię medegę vietoj parako. 
Atliktos bandavonės buvo su visu 
pasekmingos: su anglinėms dul
kėms szaudė iaz kanuolių ir jų 
iszmestoe kulkos lėkė teipjau toli 
kaip ir parako iazmeetoa.

Ateiszaakimas.
Broliai Lietuviai!

Mee esame jau susiorganizavę, 
turime ceutraliszkę darbininkisz- 
kę socialistiszkę organizaciją,. tu
rime ir atskiras tos organizacijos 
kuopeles. Organizacijos virszi- 
uinkai pasilieka seni, vien kape
rius B. Vasiliauckss iszvažiavo į 
tėvynę, jo vietę apėmė tuom tar 
pu p. Dominaitis, iki kits ne bus 
aprinktas, jeigu Dominaicziui 
kuopos ne užsitiki. Todėl, kam

serv. 35c.
T. M. D. Kuopos Komitetą*.

Plttston, Pa. Blaivyste* Dr-te 8z. 
Baltramiejru* apvaikszcsio* diena gi
mimo "Lietuvos” rasztininko Simsno 
Daukanto panedalij, 28 spaliu, 7*30 vai. 
vakare, saleje J. Pinksto. Bus prakal
bos ir deklamacijos. Kalbėtojai yra 
kviesti ir in kitu miaatu. Todėl visus 
lietuviu* ir lietuvaite* kvieesiame skai
tlingai susirinkti.

Blaiviste* Dr-te* Komitetas.

Nauja Draugyste.
Manchester, Conn., 6 Rugsėjo 1901 su

sitvėrė nauja Dr-te vardo D. L K. G*- 
domino, liuoea nuo tikejimiszku pride- 
ryseziu, į kuri* gali prigulėti kiekvie
nas lietuvy* nepaisant kokio tikėjimo, 
kad tik ne izraelitas. Dr-te* mieris—

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N. Y.

Jena* Naujokas, 115 Foreyth *k 
NEWARK, N. J.

V. A m brase v i esi a, 180 Ferry st 
BROOKLYN. N. Y.

8Uni*lowa* Rinkevicslus, 73 Grud s*. 
Juozas Matutis, 112 Grand *4.
K. Balcshinaa, 262 Metropolitan are. 

8HENANDOAH, PA.
Andriu* Macais, 447 W. Lines*.

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskaa,

WATERBURY, CONN. 
Jonas Taraila, 677 Riverside st.

PITT8BURG, PA. 
i. Jakaitis, 2126 Tuatinst.

WE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

8C RANTO N, PA.
Mikola* Ramanauckas,

1740 Nay Ang Avė. 
DELRAY, MICH.

K. Gediminas,
DETROIT, MICH.

M. Mockus,
BALTIMORE, M D.

L- Gawlta, 2018 N. VVashington *U 
PHILADELPHIA, PA. .

J. Barone*, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front 8t. 
‘‘Lietuvos” keliaujanti sųrental. 
(Vincą* Kudarauckas, 
Jurgis Kasakevricsla, 
Juozas Petrikis,
K. Rutkauskas,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,

Kur *sie vyrai aUilankys, lietuviai 
g>li pa* juo* utsiraszyti "LitUvę" 
Ir prenumeratę jiem* užsimokėti; pi- 
nįgai bu* teisingai mum* priduoti. Paa 
juta teipgi galim* gauti viaokea knįgas 
ui pacalę prekę kaip ir redakcijose.

visokiu žalių produktų, ar tai augmeniškų ar 
žvėriškų, atskirti visokias nuodingas ir vodin- 
gaa medegaa. Reikalas priverta tautas rū
pintieji apie uilaikymę valgio produktų nuo 
pagedimo ir tas atvedė prie visokių gana 
svarbių išradimų, iš kurių naudojasi dabar 
ir ei vilnuotos tautos, kurios, žinoma, dar pa
gerino savo protėvių išradimus ir ištirimus. 
Bandas ganančios tautos išmoko ištraukti 
ant savo reikalų šriežię kraują galvijų be pa- 
pjovimo galvijo. Iš pieno išmoko dirbti: 
sviesta, sūrį, varškę ir kitokius kietus ir skys
tus valgiut*. Iš augmenų moterys iš pradžių 
virt sriubas, paskui išmoko virt košę, o su 
laiku išmoko kepti duoną. Medžiotojai, ant 
apsaugojimo mėsos nuo pagedimo, išmoko ją 
džiovinti ir rūkyti.

Visos pramones, ar tai ant ilgesnio už
laikomo valgio produktų ar kitokios, ankštai 
rišasi su gamtiškoms ypatybėms krašto, su 
budu tautos gyvenimo ir jos reikalais. Nieks 
ne dirba ne reikalingo daikto, jeigu dirba, 
tai dirba tą, be ko ne gali apsieiti, rūpinasi 
apie pasidarymą reikalingiausių daiktų ir ži
noma, dirba iš tokių medegų, kokias turi ant 
vietos. Medžiotojams reikalingi kitoki daik
tai negu žemdarbiams ir medegas pasidary- 
mui reikalingų daiktų turi jie kitokias. Ki
tokius reikalus turi žvejotojai ir gyvulių au
gintojai ir ant pasidarymo reikalingų įnagių 
turi naudotiesi iš kitokių medegų. Mezgi
mas, audimas, išdirbi man kailių, dirbimas 
audimų iš medžių žievės plaušų, ir kitokių 
medegų einančių aut dirbimo apsirėdymo, 
pas tautas stovinčias ant žemesnio laipsnio 
buvo ir yra viešu užsiėmimu, išdirbimai toki 
yra vieša savastis visos tautiškos giminės, ka
dangi ant išdirbimo tokių medegų darbuoja
si visi gimines sanariai, vien terp lyčių yra 
darbo padalinimas. Prie dirbimo namų, kas 
pas stovinčias ant žemesnio civilizacijos laips
nio tautas guli ant sprando moterų, jos turi 
atlikti sunkiausius darbus; bet apdirbimu 
medžių, prie ko reikia sunkių ir tvirtų įna
gių, kokius moterims ne lengva būt pasi
dirbti, užsiima vyriškiai. Darbais, ant ku
rių dirbimo reikia sėdėti ant vietos, kaip an
tai dirbimu papuošimų, < užsiima tau
tos paprastai seneliai, netinkanti jau kovoj 
už būvį. Brangesnius, puikesnius iš- 
dirbimus dirba paprastai tautos vadovai, jų 
moterys ir vaikai. Todėl ant tautos vadovų 
patenka ne tik narsiausi jos sanariai, bet ir 
sumaniausi, galinti atlikti tokius darbus, 
kokių kiti tautos sanariai atlikti ne moka. 
Antai pas čiabuvusius Naujos Zelandijos, 
vadinamus moori, vadovai prižiūri darbus ki
tų tautos sąnarių, bet ant tokių vadovų tauta 
renka ne tik narsiausius bet ir išmintingiau
sius, mokančius kuo daugiausiai visokių 
darbų.

Didžiausiu padėtoj u žmogaus prie kul
tūriško jo pasikėlimo be abejonės yra ugnis, 
kurią žmonės nuo labai senų laikų išmoko 
pasidaryti ar tai per trinimą dviejų medžių 
šmotelių, ar su skiltuvo pagelba. Šiądien 
jau nėra ant žemės žmonių giminės, kuri ne 
mokėtų pasidaryti šiokiu ar tokiu budu ug
nies ir iš jos nesinaudotų. Tikrai ne galima 
pasakyti, kas privedė žmonis prie supratimo 
naudos iš ugnies ir iš kur ją žmonės pirmiau
siai pasiėmė: iš ugnies žemės vidurių, nuo 
perkūno, ar iŠ kitokių šaltinių? Visų tautų 
padavimuose minejama, kad ugnis pavogta 
nuo dievaičių, nežinia tik nuo kokių: gyve
nančių augštybėse, ar žemės gilumose? Ug
nis yra savasčia visos žmonijos, be jos ji ap
sieiti ne gali. Nore ir tūli žvėrys mėgsta 
šildyt i esi prie ugnies, kaip antai šunes arba 
katės, bet jie ne moka pats ją sukurti, tą iš 
gyvų sutvėrimų moka padaryti tik žmonės. 
Žmonių giminės, stovinčios ant žemo kultū
riško laipsnio, teiposgi ir musų gyvenę prieš 
amžius protėviai, darė ugnį trindami 
du ne vienokio kietumo medžio šmotu. Pa- 
sidarusios prie to smulkios medžio druožlės 
užsidega nuo šilumos pasidarusios nuo tryni
mo. Reikia tik prikišti pintis ir galima jau 
ugnį sukurti kaip ir įskiliant su skiltuvu, 
kuris dar Lietuvoj visur buvo vartojamas iki 
pirmutinei pusei pereito šimtmečio; dabar jį 
išstūmė jau parankesni briežiukai, skiltuvą 
vartoja tik kaipo išėmimą, kada namieje 
briežiukų pritrūksta. Per trynimą u Smai
linto virbalo medinėj rindelėj pasidaro ugnį 
gyventojai Polinezijos, rytinės Afrikos ir 
tūli malajiečiai. Labiau išsiplatinęs būdas' 
pasidarymo ugnies per drieliavimą, jį varto
ja čiabuviai Australijos, negrai pietinės Af
rikos ir tūli Amerikos indi jonai. Ant pa
lengvinimo darbo tūlos tautos išmislyjo lan
ką ant pavidalo drieliaus vartojamo vindi- 
ninkų; tokius pagerintus ugnies pasidarymui 
nagius turi labiausiai šiauriuose gyvenanti 
eskimosai ir tūlos Siberijos tautiškos gimi
nės. Tūlos vėl tautos, stovinčios ant labai 
žemo kultūriško laipsnio, kaip antai pečero- 
sai ant salų Ugninės žemės (pietinėj Ameri
kos užbaigoj), ugnį pasidaro daužydami du 
akmenio šmotu ir rinkdami lekiančias kit 
birkštis ant sausų žolių arba išdžiovintų me
džių pjaulų. Budas tas vienok labai painus 
ir ant padarymo ugnies reikia kantrybės ir 
labai ilgo darbo. Tautos pažįstančios meta- 
lius, taigi stovinčios kultūriškai augščiau, 
ant pasidarymo ugnies turi skiltuvus.

Didžiausią naudą atgabena žmogui ugnis 
prie pagaminimo valgių. Ji privedė žmonis 
prie virimo valgių puoduose iš medžio, ak
mens ir molio. Pirmutiniai žmogaus varto
jami puodai buvo tai gurbai nupinti iš kark
lų, aplipinti storai moliu. Virimų budus, 
stovinčios ant visokeropo kultūriško laipsnio 
tautos, vartoja visokeropus: vienos, žinoma, 
stovinčios ant žemo kultūriško laipsnio, ver
da valgį statydamos puodą tiesiog ant ug
nies; kitos gi vėl ne stato puodo į ugnį, bet 
ugnyje kaitina akmenis ir juos paskui meta 
į puodą, kuriame nori valgį išvirti ir nuo

karščio valgis, nors ne pastatytas ant ugiHHIg 
išverda; žinoma, ant to reikia daug ilgeAra^ 
laiko ir daug daugiau darbo, bet ne 
užmiršti, kad tūlo®, nuožmios tautos 
šiądien turi puodus iš medžio išskaptu<^Jffl| 
arba nupintus iš karklų, tik storai moliu apW 
lipintus. Tokių puodų ne galima ant ug-® 
nies statyti^ nes jie sudegtų, reikia todėl ■ 
griebtiesi kitokio virimo budo; būdas tas,su-M 
teikiantis galėjimą virti ir tokiuose puodi^|M 
valgius yra—dėti į puodą Įkaitintus

Ugnis neišpa>iakytą naudą atgabei9|||B|g 
giai kiekvienam žmogui, kaip ir čielomMl|l|gj 
toms. Ugnis duoda šilumą ir švies^^^^R 
lengvina dirbimą ginklų, jų artavo9H9| 
skaldymą akmenų ant dirbimo ginklų.
žmogus dirbti jų iš metalų dar ne 
ugnis saugoja ne tvirtai pastatytus 
zuotų tautų namus nuo užpuolimo <irafl 
čių žvėrių; pagal Įtikėjimą ne<-ivilizuot^^^^® 
tų. ji apgina namus nuo visokios
tų dvasių, kokių necivilizuotos taut'HHHl|| 
daugiau už civilizuotesnes: juo kokia 
augščiau pasikėlė, juo mažiau ]>ripa/.i<MB|H| 
tų dvasių, juo gi stovi'žemiau, juo daiHHH 
jų turi: kiekviena sau nesuprantamą 
škimą }>erstato sau kaijK) gerų ar ^ktų 
šių darbą. Kadangi ypač lytingose ir dMKi 
nose dienose ne lengva buvo pasidaryti u^^^ 
ypač gi sunku buvo pasidaryti ją per tryni^B 
mą medžio šmotelių laike tautos persikėlimų V 
iš vietos į vietą, tai žmonės labai brangino ta 
ugnį ir rūpinosi apie jos užlaikymą. Besi I 
kilnojant iš vietos į vietą Čieloms austra- 1 
liečiu tautiškoms giminėms, moterys neša i 
rankoj degančius nedėgulius, kad,apsistojus "i 
kur ant atilsio arba nakvynės, galima būt j 
ugnį sukurti. Pas augščiau kulturiškat sto^ I 
vinčias tautas buvo įvestas badas pasiskoli
nimo ugnies ir tas buvo reguliuojamas viso- J 
kių kraštų tiesoms ir padavadyjimais. No- I 
ras užlaikymo ugnies įvedė net į tautų tikėji- ' 
mą atsakančius sergėtojus ugnies. J Antai 
senovės stabmeldiški lietuviai turėjo tamMI 
tikslui paskirtas kunįges vaidelytes, kuriiB- 
priderystė buvo sergėti ugnį, kad ji neuž-^B 
gestų. Vaidelytes iš pradžių likosi be abe-M 
Jonės įvestos kaipo viešas padavadyjimas, 9| 
kad tautai ne pritruktų sunkiai gaunamos ■ 
ugnies, paskui jos užsiliko kaipo tikėjimiškaM 
forma, kokių daug yra visokių tautų lygiai® 
civilizuotų, kaip ir ne civilizuotų tikėjimuo-^B 
se. Ir katalikiška bažnyčia sykį ant metų ■ 
šventina ugn| ir žmonės ją neša namon; tas ■ 
yra ir dabar Lietuvoj. Nore visos civilizuo- ■ 
tos tautos šiądien ne reikalauja teip ■ 
rupin tiesi apie užlaikymą ugnies, ka- 11 
dangi už pigius pinįgus gali nusipirkti dežu- B 
tę briežiukų, bet necivilizuotoms tas ne at- 
seina teip pigiai, jų daugumas ne pažįsta dar J 
briežiukų ir - ant pasidarymo ir užlaikymo ii 
ugnies turi griebtiesi tų pačių būdų, kokių j 
laikėsi prieš amžius gyvenę musų necivilizuo- I 
ti pratėviai. |

Tautų istorija, laiką nuo atsiradim^J 
žmogaus iki pasikėlimui jo ant augščiausio ei-w 
vilizacijos laipsnio, taigi iki musų dienų, da- ■ 
liną į atsakančius perijodus arba civilizacijos ■ 
laipsnius pagal medegą, iš kokios dirbo savo 1 
ginklus ir darbo įnagius ir naminius rykus. 1 
Peri jodai tie yra: seniausias ir naujesnis ak- | 
meninis perijodas, kada visi ginklai ir įna- ] 
giai buvo dirbami iš akmens, kada žmonės ’ 
ne pažinojo nė jokių metalių; bronzinis pe- ’ 
rijodas, kada įnagiai ir ginklai buvo dirbami 
iš bronzo: mat žmogus pirma išmoko ištrauk
ti iš rudos varį, iš jo per atsakančius sumai
šymus padirbti bronzą, negu šiądien visiems ži
nomą ir daug pigesnę geležį, ir ant galo gele
žies laiką, kada pradėjo ant visokių išdirbimų 
vartoti geležį, ką daro ir šiądien net augš- 
čiausiai kultūriškai stovinčios tautos. Teijp-q| 
senuose laikuose, kaip ir dabar gyvena dar 1 
ant žemės tautos vartojančios kaipo ginklus I 
ir darbo įnagius netekintus ir ne pergrąžin- 
tus akmenis; yra tautos turinčios tokius įna- ■ 
gius ir ginklus iš nutekintų akmenų. Apart B 
akmenų, tūlos tautos vartoja dar ginklus ir B 
darbo įnagius iš kieto medžio, iš sliekų dėžių ■ 
ir kaulų, bet metalių dar nepažįsta, arba ■ 
bent tokių metalių, iš kokių galima dirbti 
visokius darbo įnagius. Tūlos tautos, nore I 
pažįsta tulus metalius ir moka juos iš rudos ' 
ištraukti, bet ne moka jų sunaudoti ant dir- A 
bimo ginklų, darbo įnagių ir kitokių daiktų. 1 
Atkakus iš pan i jonams į Ameriką, taigi laike V 
atradimo jos 1492 m., stovinti ant gana augš- I 
to kultūriško laipsnio meksikonai pažinojo I 
auksą ir varį, ket jo tarpinti na mokėjo, dir- ' 
bo iš tų metalių visokius daiktus, kurie, ypač 
auksiniai, pakėlė išpanijonų godumą—bet nė 
jokių metaliniųginklų nė darbo įnagių ne tu- 
i ėjo, tokių darbo įnagių ne pažinojo. Peruvb 
jonai pažinojo varį, bronzą ir auksą. Čiabu
viai Afrikos,išėmus tūlų stovinčių ant žemiau
sio kultūriško laipsnio tautiškų giminių, moka 
išdirbti geležį, pažįsta kalvystę dr tarpinimą 
geležies ir moka iš jos padirbti lygiai gink
lus kaip ir darbo įnagius. Teip jau ir ma
lajiečiai gyvenanti ant salų pietinės Azijos 
ir Austndijos pažįsta metalius ir moka iš jos 
dirbti reikalingus ginklus: malajiški plieni
niai peiliai net pagarsėję yra savo gerumu 
pietinėj Azijoj. Mokslas apdirbimo geležies 
ir dirbimo iš plieno peilių malajiečių be abe
jonės perimtas iš Indijų, kur eivilizacija ga
na augštai pasikėlė ir tai pirma negu šiądien 
užimančioj augščiausią vietą Europoj.

V. Draugija.
Kur ant plataus svieto ne gyventų žmo

nės, jie visgi turi mažesnę ar didesnę įtekmę 
ant sau panašių žmonių gyvenimo, apsisedu- 
šių ant paskirto ploto ir tokiu budu tveria 
didesnes ar mažesnes, silpnesnes ar skait- 
tingesnes draugijas, Žmogus ne mėgsta gy
venti vienas, laikosi krūvose, teip jau kaip 
tūli laukiniai žvėrys, kaip antai arkliai, ra
guoti galvijai ir kitokį. Apart šeimynų, 
kuriose yra tėvai, broliai, seserys, žmonės ri- 
šasi ir į platesnes organizacijas, prie kokių 
priguli ne viena, bet daugiau šeimynų susi
rišusių visokiais budais, ant visokių pamatų.

(Toliana bus.) .
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Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
KRAUJO ŪZNUODYJIMAS.

J. c.

r

Kauno gub. Baluliu pawleto.

Dr-as A, V. BACEVICZE,

GYDYKIS NAMIE!

Dr. RICHTERO

Pa.

$2.00

maiszytu parvu 
m teras vaikams

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

ir žmones isz priemieseziu ir aplinki
niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu Užgydytais per pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iszgydyma kiekviename dalyke.

mosi kur kitur, ne* jie užtikrina visiszka iizgy- 
dyma kožno* ligos kuri* priima ant gydymo, 
už >4.00 ant menesio.

Telet naa: Canal 78.
Telefonu galima isz kiekvienos 

aptiekus.

arba paczta l kaip kas nori. Užlaiko kaygZZ viaokiu intalpu ir maldaknygei | 

*k*fc***kk*it**wiWfl»*«»an»****M******s*«*» ****»»«*)

Užpraazydami gydykla* prisiuakite 81.00 
tyJeigu sergi, tai paraazyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraasyk savo ligą, o 
aaz prisiusiu gydykla* kuriomis isssigy- 
dysi

Aleksandra viezia ir Szvankus j 
...DRUKORIAI...

3215 S. Morcan St. Chica&o, III. j
Turi paikiai i Drengtas drukonszkas maszinas ir pertai E 

visokius drukonszkus darbas atlieka dailiai ir greitai, o jj

SS

J. G. BARONAS, IszleisUJa*.
1002 bo. 2nd 8t.. Philadelohla. Pa.

8839 Commercial ne. So. ChicMo, UI.
Gydo visokis* Ilsis be skyriaus ir viski nžlat- 

ko tvirto)* paslaptyje. Ui tai lietuvtel, kari* 
tiktai reikalauja daktariuko* pagalbos, tegul 
kreipiasi pa* savo tauto* daktare, su kariuos* 
savo prigimto)* kalboje gali sasuakati ir gaatl 
visa rodą.

Lietuviai, aorlntiejia gaati pagalba par gra
nata*. lai kitu miestu, tegul pilnai apraišo savo

“GRIAUSMAS”, 
Naujas mėnesinis laikrasztls,

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

TEME: Specijaliszka atyda atkreipia
me ant ligoniu toli gyvenaneziu ir fer
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

-ROS NAUJIENOS!...
A. Szilingis.gerai visiems lietuviams pažystamas par- 

į davinetojas. dirba dabar pas KLEIN BROS; jis norėtu, kad 
visi jo draugai lietuviai ateitu čzionai ji atlankyti; kiek
vienam svecziui jis meilingai patarnaus po visa krautuve, 

iip ateisite in sztora. klauskite, kur yra Szilingis.

Medical Dispensary dalijus iszooduiil
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytu

DRAPANŲ depar
tamentas Nedelio- 
mis esti atidarytas 
iki pietų.

SPECIALISZKAS 
szūardflvimaS! 
ni ir vaiku drapanų, Moteriszku Siutu, Jakiu ir Kepu, 

Dreseuis materijų ir Szilku

Jus nieko nerizikuojat
jeigu esat iszegzaminuoti

Per specijalistus "State Medical Dis- 
pensar^”, ant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van Buren ui.

Ju electro-chemiszka* gydymas yra 
geriausia* ant viso* pasaulės. Jie nieko 
neima už egzatninavim* ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bu* gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszki* jog ju
mis nieko ne kaaztuoja už gyduole* ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai

500 Vyrtszku dailiu rudeui- 
iU ir Žieminiu siutu,—padaryti 

sz juodo angliszko Thibeti juodo 
Tįsy worsted, storaus mėlyno seržo, 
puikiu worstedi ruožuotu Chevioti 
skotiszku Overplaids ir Tweeds—y- 
vairiausiu spalvų, kaip antai pilku, 
rusvu ir žalsvu, siūti pagal naujausia 
Military mada ir dvieiliai, mieros nuo 
34 iki 46 per krutinę. Užtikriname, 
kad'tie siutai vi/|a A >ta

vert: Mr 11 I I II I 
815.00, paleidžia^H R

Ir skry bėlę dovanu.

j a už dailu vaiku Vestee 
O* I I ^Asiuta, nuo 3 iki i* me- 

|B| l®'Pri dvieilio ga- 
tunko vaikams nuo' 7 

iki 15 metu, padaryti is« geriausio 
chevioto, juodos, mėlynos ir maiszy- 
tos parvu, vertes 81.75.

a puikius vaikams
Į ^zOReefers. padarytus 

isz juodo, mėlyno ir 
rusvo frieze, m i eros 

4iki9metu vaikams, su aksominiu 
kalnieriu, vaikams nuo 6 iki 16 metu 
su dideliu storm kalnieriu; tie coatai 
visados verti yra 83.00.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitio daktarai klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: Mi-

500 Vy riszku puikiausiu ru
deniniu ir žieminiu Oyerkotu — 
padarytu isz gražiausiu Kersey. mel- 
tons, vicunas ir friezes, yvairiausiu 
rudeniniu ir žieminiu pavidalu, tarp 
kuriu ir daugiausiai pagarsėję Jake 
Coat, kuriuos kitos pardavinyczios 
parduoda po $15 ir $18. Ateik pas 
mus ir isz viso ./a 5 
svihI*'.' ■ pa> ri 11 k MT I 
815 ir $18 vertesų^B | 
Coata už............

Ir skrybėlę dykai.

Motcrtaski geriausio gatunko 
Dress Skirts, — padaryti isz pui
kaus szilkinio taffeta. grynai vilnoniu 
broadeloth ir dailaus tailor seržo,pui
kiausiu rudeniniu gatunku, su pil
noms skėstoms padaikoms, nekurie 
papuoszti su szilkiniais antranko
viais. su geriausio 
{įerkalino pamusza UT Lm į 
lu, vertes Hl .00. g į

Nauji Moteriszki rudeniniai 
Dress Skirta,—ii labai dailoevene- 
tian ir plono szevioto materijoi pada
ryti su naujos mados kiltais skver- 
naii*nekurio* padailinto* penkioms 
eilėms atlaso, su geriausiu perkalino 
pamuszalu. aksomineis laiikaii yvai- 
riausiu rudeniniu M A A 
l«rvu. paprasta pre^fe B I 
ke 88.50, dabar pa-^R 
leidome už.............

Nauji Moteriszki rudeniniai 
bot eoats, — naujausios neszeines 
Box Coata, isz geriausio importuoto 
Kersey, su iszpusta nugara ir priesza
kiu. apęzcziai papuoszti su Kersey 
juostoms irtailor iszsiuvinejiman 
naujausio gatunko prierankoves, coat 
arba atorm kalnieriai. 27 coliu ilgio 
su geriausiogatunko skinner pamu- cin nn tame iszpardavi-| 
me už.................

Grynai Vilnoni Venetians, — 
50 stukiu 42 cdUu ploczlo gryuai vil
noni VenetiaM. cheviots, granite*, 
Homespuns, coverti henriettai storm 
sergea. melrose ir 50 coliu 
suitingi naujausiu parvilktai IM 
verte* 75c yardai pas mus^J^J W

** 8Z1LKAI. **

jK b /ta/taui geriausia vaiku 
Ų* I Ornokslaines siūlą, ko 
*n I bW Oki llk ’rallm“ ^'hiea- 

^^goj gauti. Ju yra vi
sokiu, Vestee, manly, dvieiliai ir 3 
piece gatunku, padaryti isz puikaus 
juodo, mėlyno ir ' "
chevioto visokios 
nuo 3 iki 18 metu.

Moteriszki Dre.ss Skirtai,—isz 
grynai vilnoniu venetiani tailor ser
žo tr homespun.su ilgom* padalkomi 
dailiai papuoszti cziela eile lanku ir 
nekurie su atlasinėms juostoms ir tai 
lor persiuvimais, alk/ta /ta m 
parvu juodos, pil-U" ’ J Ll 
kos ir rusvoi ver *n _ *~M b J 
tęs 85, už.............

Vaiku Džaketai, — isz dailaus 
vilnonio melton sc gražiu tailor kal
nieriu, papuoszti eilia szniureliu ir 
kaapinu, dvieiline* B 
formos.su atsiuvoms.U’ I I 
vertes 82.73, parduo j^^ | g

Merginu Box Costa,—padaryti 
isz grynai vilnonio melton & boucie 
naujausiu neszeiniu, kaip tai box 
coata ir praneuziaskos jake*, visi pa
daryti su nauja box nugara ir pilnu 
box prieszakiu, nekurio* apvadžioto* 
puszais ir «xniurehais, naujausiu 
•palvu, visokoemie^lt 
ros,punluodam, vi-|P "J L| W 
sur po 86, atiduo-,^% g 
sime po..................

Satin Solieles,—40 stukiu grynai 
vilnoniu satin aolieles, melrose, armu 
rei prnnellss, papilus, 5U coliu che
viots, venetians. whip-*V 
-cordi storm serges A gra- į A 
n i tęs. visokiu parvu, ver- į 
te* 81.25 yardas, už.......

15 stukiu grynai juodo^fe^^ 
szilkinio taffeta, geriau- 
šio gatunko, vertes 60c 
yardas, parduosime po...

Grynai Vilnonis Melrose, —50 
stukiu grynai vilnonio melrose, pru- 
nellai paplins, satin solielei whip- 
cordi chevioti venetians^* 
pierola clothi broadcloths > M 
Benriettas ir mohair, ver- į 
tęs 81.25 yardas, už.........

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugi j iszkai- 
politiszki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu............................................   5Oc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszki* apraszymas įpie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. 8u 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai.......................... ..35e.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyte Kn. Dembskio. įsileista kasztais 
Busivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai.............................. 15c.

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
raszcziu "Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato.aiszkausdmko. Fotografijos y ra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu- 
bo, “Lietuvos” iszleistojo, redaktoriau* 
ir paveikslai Chicagoe 8*. Jurgio lle- 
toviszkos bažnyczios. Popiero* apds- 
....................................................... $2.00.

Audimo kietais apdarais, auksi
niais titulai*.................................. 82.50.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktui Pagal prof. Nusbaumą, sutai- 
HSzernas. Chicago, III. 1901. Pusla
piu 147. Mokslas kokiu budu radosi gy
vi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daėjo iki paukszczių, žvėrių ir paties 
žmogaus. 8u paveikslais..................4Oc

Smertis. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze Szventmiaia Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertia ir kaip ji iszrodo: vy
riuką ar moteriszka, juoda ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knvgele, o apie visa jos pavidale 
dasižinoa. Mat viens dievobaimingas kle- 
bonas mirdamas mate ja ir labai aiszkiai 

uoja

tero, S-p h i g m o g r a p h o, E- 
lektriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
n o n d o s c r o p e tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti lig*. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosoSe ligų. Specijalistai gali at
rasite liga Bzlapume (mižaluoee) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skaustpo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
‘/State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Vali Buren ui. 

inejimiis |>er»>6 Van Buren ui.
Putemyk adresu

URAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Speciji.listai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones.

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
Ir visu* dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo penu žagi m o senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsakaueziai 
gydytu Ilgu, kurios yra priežasezia: nu
liejimo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurumo, netni- 
goi fijtiazko ir proliszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užeiti- 
kejimo, nuliudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiems ligoniam* rodosi jog visi žino 
Ju m>4B* ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri Jeigu buvai kada nors gydytas 
per kijta daktara ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neiitsakanczias metodas. Gydymai 
"Staiė Medical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriasl nuo metodu vortojamu 
30 metu atgal. Bzitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Bzitie spe
cialistai turi szimtus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Dideli* skaitlius žmonių daug nuken- 

esia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mitalai) iszeina privalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nuaiszlapina kraujai* Tas yra labai 
pavojinga* dalykas, nes gali kilti užde
gimą*. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsle* ligos arba 
strikturoi tai paairodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydy* jus, jeigu tik atsiszauk- 
■it ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant jrvdymo. bu* užtikrinta.

YARICOCELE«s-
Nusilpninanti rezultatai szito* ligos 

yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimu*. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
šiito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog jie iazgyde virsz 850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normahszka 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.
* tF PrektM yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dispknsibtj yra paprasta, turi raszyt 
aprassydarni savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
me* nieko ne kasstuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos..

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 
savo pasekmėse. Lig* ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stems yra užnuodinta, tada liga pati iszaireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmui sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejlma gerklei atsiradime guzeliu, 
puolimą plnuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijalistus tuojau* ir 
jeigu jie po .egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jum* ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikrai greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz
gydytu.

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj".
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipti menesiui asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedama* jokios nau
dos. Netikėta laime )>adave mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
I tu tiem, kurie reikalauja pagelbės, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas meneais szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas pulaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,

State of Illinois )
County of Cook ) ’’

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas "Stale Medical Dispensa- 
7"snt pietvakarinio kampo State ir 

an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui minėtas palių- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas "State Me-

dical Dispensary” ant perti u re j i mo pu
blikai.

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

Conrad HowardCzarra
(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,

Gydūoles4ykaiX57

NAUJA LIETUVISZKA APTIEKA,
Lithuanian Pharmacy,

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

Jlr. Leonard Landės,
Lietuwiszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New York*; praktikavo ligonbucziuoee: 
VViedniuje, Berlyne, kanliazkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtlniu moks
lo Lebanon. Bažlevue, Port Graduale 
Hoapital College ir 1.1.

UeZtikrlnn 1,/^ytlymn
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, akaudėjimą vidurių, 
galvos, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaisdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Lig.. L<jrti»Zku Daliu
iszgydyslu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnronisskaa ligas gydau paaekmin- 

ir aiepemas ligas užlaikau slaptybe-

Dr. Leonard Landės,
134 E. 24 th 8L,Cor.Lexington A v.

Offlso vaJandosJ

Gyvendamas Chicagoje per keletą metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuviszka Aptieks. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautiazkose aptiekoee, nekarta yra prispirti eiti pa* daktara ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už ta, k* lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už keli* centu*. 
Matydamas toki* spraga tarpe musu tautiecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviszka Aptieks, po nr. 167 W. 18-ta ulyczia, ker
te Union St.. prieszai lietuviszka Apveizdo* Dievo bažnyczi*.

Dabar su džiaugsmu szirdies galiu praneszti savo tautiecziami jogei mano 
aptiekoje gaus, už žmoniszka užmokesti, tikra pagelba ir gera rodą, koki* tiktai 
galėtu jiem*suteikti daktarai paszventes daug metu daktarystes mokslui.

Mano aptiekos vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiausiu Ame
rikoniuku ir Kuropejiszku gyduolių ir yra sutaisomi mano paties rankymis. To
dėl, kurie reikalaujate daktariazkos ar vaistininkiszko* pagelboa, kreipkite*! paa 
mane, o ežia ja tikrai rasite. Daktariszka rodą suteikiu dykai Asz gy
venu prie to* paezios aptiekos ir ežia mane galima rasti*'kiekvienoje valandoje. 
Kuriem* butu per toli mane pasiekti, gali kreiptis per laiszka įdedami už 2c. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Caoal 920.

Jeigu kas norėtu turėti kita daktara, tai toki visada su noru pasisuksiu.
Pa* mane galima gauti: “Gumbalasziu”, "Kilczibago” (grybelio), "Tikrai 

Lietu vi sakos Trajankos" ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavoee aptie- 
koeegali būti. _ ,

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuviszka, dvasissku ir svietiszku, knygų, abroseliu. pavinezevoniu. popie- 
ru gromatoms su gražiom* pavinczevonemi plunksnų, atramento ir visokiu ra- 
ssymui reikalingu daigtu, teipgi cigaru ir visko kas tik visose kitose aptiekos* 
randasi. •

Apart to, parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigu* į visas 
dalis svieto, teip pat priimu prenumerata ir apgarsinimu* į laikraszti ‘'Lietuva”. 
(Skaitykite žemiau padėta p. Olszevskio apgarsinima). «

Pasitikėdama* kad savo tautiecziu reikalus kuogeriausiai atliksiu ir tuomi 
jiem* nauda atnessiu, pasilieku 8u guodone, _______

Daktaka-b ib aptizzoriui A. L. GKAICZUNAS.

Armoniku pigiu ir brangiu, laikrodėliu, leuciugeliu, 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszairinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

aiuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.r**!?
Kelpsch & Co.

Succ. to KelpachTNorrlko & Co.
74 Centro St, Chicago, II

Nauji nioteriszkt rudeniniai 
Šilk WalMtn,—padaryti isz puikaus 
szikinio taffeta su naujai* ankss- 
cziais paraukimais ir paadymaii la
bai dailus stock kaln'erius, naujos 
bishop rankoves, y vairiausiu rudeni
niu spalvų, rausvu, raudonu, rožiniu, 
lavendiniu ir juo-^K^ta M 
du, visokios mie-I^T J Ja I I 
ros, preke 86,

IniportuotaN Broadcloth, — 50 
stukiu 50 coliu importuoto broad- 
cloib, venetians, peau desoies, pru- 
nellas, drap de almai erape clotha, 
ruožuotu sultingi melrose eloth. pap
ilus, whipoords ir ar^4* A 
m ores, puikiausiu UT H I II I 
spalvų, vertes 41 50*^0 i , 111 
yardai už.................” " "

KLEinBros
-795-805 S? HflLSTED St_ *

Cor Crnalport Avė

Istorija ape Gražia Katruks ir jo* 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te..........................................................lOc.

PaaikalbeJ imas apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu Yalbu P. A. Szi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
riszo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žemes k r asz to, 
kokiu budu damai užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o ta viską 
dasižinosi........................... ..............25 c.

Szias visas knygas galima dabar gauti 
TJetuvoa’ redakcijoj.

Lietuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu Paredu, Drau

gystėms karunu, szarpu, ku- 
kardu irt. t.

T. flNDWZEVI0Z, 
116 W. Division st. Chicaffo, UI.

LIETUWIU DAKTARAS

į MARJA DOWIATT. j

F.PBradchulis
Attorney aūd Connselor ai La>.

Chuntai of Commerce BIdg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle A Washington sts.

CHICAGO, ILL.
Telepbone Main 3642.

Wienintelis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosesion Amerikoj. 
Weda provas kaip civilisskas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduoto.
Kės. 168 W ISth Cor. Union St.

Telephone Cinai 788.

U 
N i

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raazitie, su puikiom kvietkom, apskairi
mais ir pavinezevonem. Už 81.00.*p- 
laikys 3 tuzinus virs* minėtu popierių.

Adresuokit teip:
*W. KudarauckftH, 

Boi 234, Lairence, lass.

Seniausia Lietuviszka Banks.
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

Anmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkorte* ant visu linijų už pi- 
giause preke. Jau 11 metu szeme bis- 
nyje, visada stengiausi ir stengsiuosi 
žmonių reikalus teisingai atlikti.

S. Mack,
212 First 81.. Elizabeth, N. J

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

ponr. 167 W. 18-ta ui y ežia, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

-----Sgsfe DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI. vfg-----
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 paezia 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 guodone,

A. OLSZEV8KIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rasza i laiazką į “Lietu 

▼oa” redakciją visada paraižyk ant 
laiszko savo verda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so, visada paduok ir senaji savo adrese. 
Jeigu pats gerai raižyti nemok, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokancziam, 
paraszyti. ,

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tainelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paczto gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažai* balta korcziukia, o 
didesne)a, mėlyna prisiusk redakcijai. 
“Money Orderį” siuskie prastoje gremž
toje, registruoti jo ne reikia.

4) , Bumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti pacztinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigais arba "Money, 
orderi”. Sluncziant markes, reikia jas 
įdėti įlaiszka liuosas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laiszko. Sulipintos 
ant laiszko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigus nebus pri
imtos.

Meldžiame rasseju temyli ant virsz 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 
visiteiszleistuvei d arba prie laissku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kae sereda jau 16-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz- 
tuoja 5^,00 o ant pusės SI. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,

VYRAI AR ŽINOTE?
* Kad asz atidariau nauja lietuviszka 
karozema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi vlsoki gardžiausi ge rymai, 
geriausi cigarai, szalcziausiaa ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le, dėl mitingu, veeeliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe isz kitu 
miaatu, gali paa mane gauti geria uae 
nakvine. Su guodone,

Petras Bzlakys,
3321 Anburn Avė. CHICAGO.

Preke pinjgų
Raukas rublis po...............
PrusHzkoi markės pa...

Prie kiekwieno pioįgų siuntinio
reikia pridėti 30c.ant paczto kasu

52)0'
.Ztjc

“ANKER” (Inkarinis) 

PAIN EKPELLER.
Rbeumaiizmo,

Neuralgijos, Sausgėlos, 
Strėnų Skaudėjimo Ir tl 

ir wisokiu Rheumstissku 
skunde] imu.

sptiekorius srbs

F. At Rkhter & Co.
215 Pearl Street, 

A. New York.

raugus, greitai pailstantis, gėdingai nusiminė*, 
neužsitikintii ne*p*kain*i suerzinantis, bau
gu*? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szirdiea plikimą, paraudonavu
siai iodubusia* ir aptemusia* akis, pajuodavu
siu* paakius, puszkuctius, plemia* ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnui negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius n u begi mus, zui
tas dali* kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant krūtinei parima 
gerklei pūsle* ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
strikturi syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerriszka, skuro*, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve i«z burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas szlapame?
Jeigu teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 

nuoszakny ir visiszka issgydyma už 84.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz-

dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
•it karaliumi terp vyru, ant knno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkada* linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
Saatu negarsina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty), Ligonius per gromatas gydo so di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingai Jokio parasto nuo ko, aat gromatu ir 
gyduolių nęra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raszydamas indek marke ant pil
nos klausimu listo*.

4rsa*aacslaas< Ir pigia a si gytfyBycskl 
rakamose BOD4 OrLl.

VIROPOTEN8 Co.
Room I, 3506 Indiana fiy. GNcago, IH.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. HaLsted St.

5S O- CfKVETTE.l 
Councel & Trlal Attorney.

JONH MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public. 

Ruimas 21-8 8. Clark St. priešui korta. 
Thelefon: Central. 3519.

Reaidencija 145 W. 14th Place. 
Užsiimame civiliazkom* ir knminaliss- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

rvTTTZ a T K puikiu dovanu! Tokio Pigumo dar niekados n«gird*t«l
II Y I Ateikit pažiūrėt, pulurejima nieko ne kasztuolal

**>a*.a Dabtf mes patadAane taršau genaasi Jaikrodefi: nzBaaaxBixi*t*A.14K. 
sa dvktabals paaaksaotals leksztals, aasubs u*akaa*as Ir nustatomas, vyrisaka* ar motariaskaa, 
sa votį* Ab>rikiszka nzaanrnuA. pilas akmena, R B. rvaraatvotai aikelIuotaU viduriai*, 
iazdoodam-raszyta ovabakcizz amt » wvtv; pasai Itzveizda ir seram* toki laikrodėli visados 
gali lyKlati prie įtO vaans avaso usikbodbuo. Visiem* pulkis laikrodėlis mylėtojams me* duo
sime bearte00 Siena puikia* presentas: 1. rtatraz mautc pctv rma sa didele galv*k* ir giuta- 
rlala eibuka, vertes *1 50 lgryna*A*zu nrrv craaairrczn vertesne.; 1 nikeline auzžuuzja 
psivra. SSc; I dalia ankslnnota Drcazzs t BUČIUOSIU su Cameo kabute. *1 M; 1 puikia auksiaao 
ta Sabuti *1 00: 1 pora puikiu Auskabiu deimantais « dlnta. (i 00; 1 puikia urmtA issaodiat* 
liraagakmeaiais SOo: 1 pora paaalcsuota kollonlkn sa pamaterto vir.aals, SOc: 1 pora rankovėms 
aualku.sa permnteriBfaapaozin.se: < kalaieriamsrazlku. panaaterio apaoatoe, ate; ir 1 puikia 
in kratine sagute sa dailiu akmeniu no. Laikrodėli ir 14 dovana riancaiame c O. t>-u* 
*4.08. apmokėdami taipgi Ir eipreso kantas: žinotini galite iszegzaminuoti aat expra*oir )el 
nepatikta. sugra*lakite mams atgal musu kasa'aia. Kur nesiranda Ezpreeo offlsas. M.Mtari M* 
prlsianiU draug-su orderiu. Jeigu kss prisiims pinigu, drauge su orderiu, gaus dar ertrs dova
na pulku LAKKTnti mu dulki na mes pasluncriame tada nėr paėsta. utTvgi.trave savo kasztais. 
JiMe^^YIEH LAIKRODĖLI Sū VISOMS DOYAIOIS DYKAI.
laikrodėli ar moteri.ska Jeigu moteri.zks. tad vyrlzzzo Diek.ne ienc.iugelio mes pastūmime ma- 
vnsika BO oollu auksinuota Lorguette ienclageli Raszrk szendien, pakol i iz perda vi mus neiiatt- 

EWEURY OOMRANY. 16 Metropolitan Bloek, OHICAOO, IIX.

ĮS

BudrutinimM plauku.
Tiarai wienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes *awo Gyduoles gwi- 
rantawojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkute* 81.00. Siuncsiam Paeita ir į 
*wetymas szalis. Budas kaip jas wartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodo* per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO..

PIGIAUSIAS PARDAYIKYCZIOS RAMAS 
SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

Musu fabriko siekiu yra apteikti 
žmones reikalingais daigiais 

už kuopigiausia preke.
nepirk nieko, pakol ne pereit 
si apie tnusu Prekes, nese t»«

vaikams, elektrinius naujumynus, ir 1 000 naudingiausiu neminta daigtu v* 
FieiAVaiA rasuA Jei nebdsite užganėdinti pirkiniu, sugražinsime piningus. 
Kincyintm rtBKizse sauks fcikias dovabas Prie pirkinio už *1 00 galite 
pasirinkti dovanu vertes lOo; perkant už *10 00. dovana gausite vertes 81 00, 
kittaltog^” “»!«l*ls»® 10 procentą. Pareikalaukite urnai
< lJe.1 B0«rl‘ Sad b“ta linksma, nusipirk Hm Mušte Box, geriausias 
ir pigiausias naminis muzikahszkat mitrume .tas, nes duoda daugiau priltn- 
numo negu Szuito doutbiu vzbtbs vabookai, kadkngl prie )o nereikia jokio 
mokslo.— J11 pats grajiia. Visi pirkėjai džiaugiasi toki Ingije. Oiuiua k- 
viražam 100 yrairlu graju, kaip tai parodo pridėtas prie kiekvieno instnunen- 

Sly '»»trotneata gali naudoti bažnrorlose. mokyklose, giedojimo 
h vYT <*«•<*•»*•• POlyaajimo giesmių, tžpra.aytam ant kokio pasi- 

a linksminimo su sala muzika, preks jos gali in viena naktį sugrvžti Grajiia
vvainus b) urnos, marš?▼bIcus. polkas, kadrilius, arija g isz operų kaip ir hauiaaslBS dnicas. 
~"T atkartoti klek tik norite. Tik *<$.00 dailint skrynutėj su muzika. Aut pa- 

•» 00 Ūkusioji suma tari būt 
aatkJteE?^PUik’ muzikos. Agentai daro ant to dideliu* pinigu*. Prisiusk 

STANDARD 1FG. CO.. 29 Beękm&n St, P. O.Boi 1179,1.1

©

homespun.su
formos.su
aualku.sa
permnteriBfaapaozin.se

	1901-10-18-Lietuva-00592
	1901-10-18-Lietuva-00593
	1901-10-18-Lietuva-00594
	1901-10-18-Lietuva-00595

