
The Lithuanian Weekly

Isz Lietuvos.

ue-

yel

d.

Nauji iszradimai

Vilniuje, kasant žemę pa ma
tams, ant Pakrovsko ulyczios dar- 
b'ninkai prikasė krūvą įmonių

szįmet 
anksz-

apsirgo 4, numirė 1. 
sziltinėms apsirgo: 

pav., kaime Trak- 
Dynove apsirgo 38.

PublisMd even f »»•», «t Ohlcage.lll^

Executes all kind of Job Prin- * 
ting’and translating in Lt- i 

thuanian, Polish and 
f ‘ guagea.

SUbacrlMlotTia OO >«r yeaf.

Ali oommunlcBiioni murt be addressed..

A.OLSZEWSKI,
924 33rd St., Chicago, m.< 

Sub-Station No. 60. 1

Aedėhnis Laikrasztis

LIETUVA
• ina kas Petnyczia Chicago, III.

9rcnbn)crsls ant metu:
Amerikoje................................................00
I Vimari ...........................................*3 00

“LletuTa" rpaudina Knigas. Konstituci
jas ir kitokius drukos lietuwl»z- 

kai. lenkiškai ir angluz- 
kai.

Vžsiraszant ‘-Lietuvį” reikia draugia 
Ir prenumeratą prltUsti. PrUiusdami pi- 
nigua ad ręstu kJi3 leip:

A. OLSZEWSKIS,

8924 33rd St.. 
Snb-StM

. Chicago. III- 
Bub-Station

Nr. 43 CHICAGO, ILL., PETNYCZIA, 25 Spalius ((ktober) 1901 m. Metas IX Xį
Entkkkd at the Chicago, III. Host Office A8 bECOND CLABH matteb.

Politiszkos žinios,
Amerika.

Pereito panedėlio dienų 
Meksike* likosi atidarytas, ant 
užmanymo Suvienytų Valsti
jų, visos Amerikos republikų 
kongresas. Ar per kongresų 
atsieks savo mierius Suvieny
tos Valstijos, ar įstengs ang- 
szcziau su savim suriszti isz- 
paniszkas republikas, apie tai 
galima abejoti. Dabar silp
nos iszpaniszkos kilmės repu- 
blikos labiaus bijosi galinges
nio sziaurinio kaimyno, kuris 
paskutiniuose laikuose paro
dė nepasotytų godumų, negu 
Europos vieszpatysczių; toms 
republikoms todėl daug nau
dingiau, jeigu besistengiau- 
czių iszplatinti savo įtekmę 
bus daugiau konkurentų, ku
rie viens kita dabotų, negu 
kad vienas turėtų valių dary
ti, kaip jam patinka, niekelio 
nestabdomas. Europa iki sziol 
mažai kiszosi Į prietikius pie
tinės Europos republikų, jos 
todėl tos republikos nęsibijo, 
apie Suvienytas gi Valstijas 
to pasakyti negalima: jos 
stengiasi visas silpnesnes isz- 
paniszkas republikas paimti 
po savo protekcija, o jos nė 
viena savistovė republika ne
geidžia.

Paskutiniai keli nepasise
kimai amerikpnų ant Filipinų 
salų negeistinai atsiliepė ant 
dalykų stovio. Jie pakėlė tik 
nupuolusių dvasių pasikėlėlių. 
Rods amerikonus pasifekė ne
pasisekimai per jų paežių 
kaltę, bet isz to filipiniecziai 
pamatė, kad amerikonai ney
ra nepergalimais, kad ir ame
rikoniszki oficierai karės vedi
me daro dideles klaidas ir mo
kant isz to pasinaudoti, net su 
teip prastais ginklais, kokius 
turi didesnė pasikėlėlių dalis, 
galima negeistiniems ponams 
užduoti gerus smūgius. Žinia 
apie paskutinius nepasiseki
mus amerikonų ant salos Sa
mar aplėkė visas salas, pasi- 
kėlėliai visur labiaus subruz
do. Ant salos gf Samar perei
tą sųvaitę vėl nepasisekė: vie
name susirėmime su 'apsigin
klavusiais tik .Jh peiliais pa- 
sikėlėliais 10 amerikoniszkų 
kareivių likosi užmusztų, o 6 
sužeisti. Kas gi būt, jeigu 
filipiniecziai turėtų geres
nius ginklus? Pasirodo, kąd 
jiejlabar tik iszmoko geriau 
karę vesti, iszmoko geriau 
naudotiesi isz neapsižiūrėji
mų ir lengvatikystėsameriko- 
nisakų oficierų. Pradžioj ka
rės, nors pasikeleliai turėjo 
geresnius negu peiliai gink
lus, bet susirėmimuose neuž- 
muszdavo tiek amerikonų 
kaip dabar. Taigi aiszku, 
kad dabar filipiniecziai isz- 
moko kariauti ir jeigu jiems 
pasisektų sugriebti geresnius 
ginklus,ant ju suvaldymo A- 
merikai reikėtų ilgo darbo ir 
daug aukų paszvęsti.

Dabar laikraszcziai prane- 
sza, jog leitenantui Baines, 
ant salos Samar pasisekė su
sekti suokalbį cziabuvių ant 
iszskerdimo amerikonų. Suo
kalbininkai sutarė, per iszar- 
dytas sienoj skyles, įvesti į ka
linius filipiniszkus kariauto
jus ir paskui iszskersti sargus 
ir amerikoniszkus garnizonus. 
Nedideli, rodosi, nuopelnai 
leitenanto Baines, kadangi a- 
merikoniszkų oficierų juk pri- 
derystė laikyti prie kalinių 
sargybas, kurios turėtų ne
prileisti besiartinahczių pasi
kėlėlių. Jeigu jie galėjo net 
iszardyti skylę sienoj, tai ma
tyt, kad kalėjimų triobos ne
turėjo pakaktinos sargybos, 
arba jeigu turėjo, tai sargai 

įo, kaip reikia. Užma-

nytojais to pliano buk buvęs 
vienas kunigas ir provincijos 
prezidentas. Aut salos Samar 
siunczia da^ar ĮNistiprinimę 
ten ėsancziai kariaunai, ka
dangi dabar esanti ant tos sa
los kariauna pasirodo neuž
tenkanti. Amerikonai dabar 
stengiasi paimti pasikėlėlių 
vadovę ant salos Samar, jene- 
rolę Luckbanę. Filipinieczių 
jenerolas Lucana, kurisai pa
sidavė amerikonams dar ge
gužio mėnesyj, apskundžia a- 
merikoniszkas valdžias už su
laužymų duoto pažadėjimo. 
Nors, jam pasiduodant, žadė
jo visiems jo kariautojams at
leisti visas kaltes, ant to su
raižyta buvo sutartis, po ku
ria pasiraszė isz amerikonų 
pusės jenerolas Funston, bet 
amerikoniszki kariszki sūdai 
nusprendė ant suszaudymo 
daug pasidavusių filipiniszkų 
oficierų.' Tas turbut teisybė, 
kadangi to neužgina jenero
las Funston. Jeigu teip, tai 
žinoma, toki laužymai duotų 
pažadėjimų dar labiaus pa
kels įnirszįmą filipinieczių, su
laikys juos nuo pasidavimo, 
jeigu ir pasidavimas geru 
apsaugoja nuo bausmių.

Azija.
Chinų randas pradėjo 

tarybas su Maskolija reika
luose Mandžurjos. Isz Mas- 
kolijos pusės tarybas veda 
Lessar. Laikraszcziai tvirtina, 
jog Chinų randas nenori su
tikti ant visų Maskulijos rei
kalavimų, Koki vienok tie 
reikalavimai,nežinia. Kadan
gi Maskolija dabar valdo 
Maudžuriję, kurioj visuose 
svarbesniuose miestuose yra 
maskoliszki kareiviai, jie gali 
suvaldyti visę tų provincijų 
ir Chinų raudas pats numano, 
kad maskolių, bent sziuom tar
pu, neiszkrapsztys, o jie geru 
isz savo užimto kraszto neisz- 
eis, todėl Chinų randas Man- 
džurijų laikė už amžinai nu
žudytų provinczijų ir kiti 
krasztai tų provinciją laikė už 
Maskolijos savastį. Jeigu da
bar tarybos Mandžurijos rei
kaluose tarp Maskolijos ir 
Chinų užkliuvo, tai turbut 
Maskolija nepasiganėdina ta 
viena provincija, bet reika
lauja dar daugiaus, ko Chi- 
nai duoti nenori. Angliszki 
Irikraszcziai mena, kad Mas- 
kolija dabar reikalauja tokių 
paliuosavimų prekystoj, ku
rie turėtų sumažinti įėjimus 
nuo muitų. Tie pats laikrasz
cziai tvirtina, buk Maskolija 
rengiasi uždaryti įgabenimų 
svetimų tavorų į portus sziau- 
riuių Chinų, ant to randas to 
kraszto nenori sutikti, kadan
gi tas užmusztų prekystę tuo
se portuose, be prekystes tu
rėtų nupulti ir miestai paju- 
rėse.

Pietinėse Chinų provinci
jose yra 15000 gerai apsigin
klavusių revoliucijęnierių. 
Iszsiųsta ciesoriaus kariauna 
buk su visu sumuszė revoliu- 
cijonierius. Nereikia vienok 
užmirszti, kad isz pradžių cie- 
coriaus kariauna muszėw ir 
bokserus, o vienok paskui jie 
teip sustiprėjo, kad be įsiki- 
szimo svetimų krasztų Chinų 
randas nebūtų galėjęs jų su
valdyti ir pabaigoj ne cieso
riaus valdžios valdė Chinus, 
bet bokseri} vadovai.

Chinų ciecorius ir ciecorie- 
nė grįžta su visoms val
džioms į savo senų sostapilę, 
bet dar nežinia, kada atkaks. 
Chinų virszininkai padavė 
skundų ambasadoriams, buk 
pasilikusios Pekine svetimų 
krasztų ambasadų sargybos 
užsiima plėszimais, tvirtina, 
buk amerikoniszki sargybos

kareiviai iszplėsze kelias par- 
davinyczias.

Apie dalykų stovį Afganis
tane ateinanezios žinios viena 
kitai priesztarauja: angliszki 
laikraszcziai tvirtina, jog abu
du broliai naujo emiro prisie
kę naujam valdonui, masko 
liszki gi laikraszcziai sako, jog 
nepatekę ant sosto broliai 
renka savo szalininkus ir no
ri naujų valdonų nuo sosto 
praszalinti. Angliszki laik
raszcziai tvirtina, jog kaslink 
Afganistano, Maskolija susi
taikė su Anglija ir už jį ne
bus nė jokių nesutikimų terp 
tų svarbiausių Azijos kaimy
nų nuo seniai viens kito ne- 
užkenezianezių. Tam vienok 
angliszkų laikraszczių tvirti
nimui negalima per daug ti
kėti, kadangi jiems, ypacz re- 
miantiems randų, reikia ra
minti gyventojus, kad jie ne
sikreiptų priesz dabartinį 
Anglijoj randų. Maskolija 
Azijoj neapleidžia nė jokios 
progos ant iszplatinhno savo 
įtekmės ir valdybų, o dabar 
jai ypacz gera proga atsitin
ka, kadangi, įsipainiojusi į 
karę Afrikoj, Anglija neturi 
pakaktinai }>ajiegų ant apgy
nimo save reikalų Azijoj, 
Maskolija gi ant kitų krasztų 
protestų, jdigu jų neparemia 
skaitlinga kariauna, mažai 
paiso, ji papratusi lysti kaip 
kiaulė į svetimų daržų, jeigu 
mato, kad daržininkas neturi 
gero botago. Isz atsiliepimų 
visokių pakraipų maskolisz- 
kų laikraszcziųaiškiai matyt, 
kad Maskolija nemislyja ra
miai žiūrėti ir nepasižada ne
sinaudoti isz mirties Afganis
tano valdono. Visi Maskoli
jos kazokai jau gavo prisaky
mų stoti po ginklu ir traukti 
ant Afganistano rubežiaus. 
Kariauna stovinti ant Kauka
zo rods dar negavo prisaky
mo traukti ant rubežiaus. bet 
gavo jau Įialiepimų turėti vis- 
kų parengtų ant isztraukiino.

Jeigu todėl angliszki laik
raszcziai raszo teisybę, jog 
kaslink Afganistano Maskoli
ja susitaikė su Anglija, tai 
tas susitaikymas gali remtiesi 
tik ant to, kad Anglija pri 
pažino Maskolijai tiesų grieb
ti tokius Afganistano krasz- 
tus, kokius ji tik}>anorės, tai- 
kytiesi be naudos Maskolija 
nesiskubintų. Isz tokio vie
nok susitaikymo vien Masko
lija turėtų naudų, kadangi-be 
karės ir be kasztų turėtų tie
sų glemžti tokius svetimus 
krasztus, koki jai patinka.

Pietine Afrika.
Pietinėj Afrikoj anglijo- 

narna ne geriausiai sekasi. 
Nors randas su pagelba cen
zorių, kaip galėdamas, slepia 
negeras žinias, bet jos nors 
kada ne kada visgi ateina ir 
ipz jų tauta aiszkiai mato, 
kad jų randas stengiasi neži
nioj laikyti, slepia teisybę. 
Neseniai karės ministeris par
lamente apreiszkė, jog nerei
kia į Afrikų daugiau siųsti 
kareivių, kadangi ten užten
ka pirma iszsiųstų; tuom tar
pu Kitchener dabar per tele
grafų pareikalavo kuo grei- 
cziausio atsiuntimo naujų rai
telių, kadangi tų, kokius tu
ri,neužtenka. Įsiveržusių į an
gį iszkas Capo valdybas būrų 
jenerolas French negali isz- 
vyti, kadangi beveik visi tų 
valdybų būrai pasikėlė priesz 
Anglijos valdžių. Dabar vien 
agliszkose Capo valdybose yra 
per 15000 kariaujanezių priesz 
Angliją būrų ir skaitlius jų 
vis dauginasi, atsiųsta gi isz 
Anglijos kariauna tirpte tirp
sta, nepratę prie klimato ka
reiviai apserga. Dalis būrų 
prisigriebė jau iki oceanui.

Pasikėlė priesz Angliju ir 
būrai i gyvenanti Nataliuj. 
Žiaurus, nesutinkanti su terp- 
tautiszkoms civilizuotų tautų 
iszdirbtoms tiesoms karės ve
dime padavadyjimai Kitche- 
nero ne tik nesuskubino pasi
davimo buri}, bet juos labiaus 
sudrutino. Dėl tų padavady- 
jimų pasikėlė priesz Angliju 
būrai angliszkų valdybų, kurie 
gal nebūtų prie kariaujanezių 
brolių pristoję.

Londone tyczia, nežinia kas 
buvo iszplatinęs žinių, buk 
būrų vadovas Botha 
pateko į nelaisvę.Žinia ta vie
nok jiasirodė melaginga. Bo
tha. patikęs ant savo kelio di
desnę angliszkų kariaunų, isz- 
dalino savo pajiegas į mažes
nius pulkelius ir lengvai per 
tarpus angliszko kordono lėt
ėjo ir nutraukė į sziaurius. 
Dabar pats anglijonai netiki, 
kad jiems pasisektų Bothų 
kada nors paimti. 'Poliaus vėl 
paleido paskalų, jog vienas 
isz smarkiausių būrų vąkovų 
De Wett, Įiasimirė. Džiaugė
si jau anglijonai, kad lient 
szito vadovo nereikalaus bijo
ti — tuom tarpu ir žinia apie 
mirtį De 'Vetto, kaip dau
gelis kitų melagy sezių angli- 
jonų paleistų, pasirodė netei
singa.

Pereitų sųvaitę pas prezi
dentų Rooseveltų atsilankė 
būrų pasiuntinys. Jis terp 
kitko apreiszkė, jog dabar y- 
ra viltis, kad būrų vadovai į-' 
stengs apvaldyti Delagoa jū
rių kojų ir tokiu budu jiasi.- 
lengvins jiems pavežimas a- 
municijos ir ginklų.

Isz privatiszkų szaltinių at- 
einanezios žinios tvirtina, kad 
būrai gali dar ilgai tęsti ko
vų ir jie gali turėti viltį ne 
tik priversti anglijonus pasi
traukti isz T raus vaaliaus ir 
Uranijos, bet net isz paežių 
tūlų angliszkų valdybų. Kaip 
su lengva szirdžia Chamberlai- 
noir kelių angliszkų kapitalis
tų pradėta karė gali pasibaig
ti, sziųdien niekas negal įspė
ti

Dabar ir paezioj Anglijoj 
pradeda nepatikti žiaurus 
karės vedimas Afrikoj. An
glijos moterys iszsiuntė dele
gates ant isztyrimo, kai}) lai
komos yra moterys ir vaikai 
Kitchenero suvarytos į jiems 
paskirta^ stovyklas, kuriose 
iki sziol pasimirė 5000 vaikų.

Vakarinėj Afrikoj ir pran
cūzus pasiekė gana didelis 
nepasisekimas. Prancuziszko- 
se valdybose Sloniaus kaulų 
pakranezių cziabuviai užpuolė 
ant atsitolinusios nuo kranto 
prancuziszkos kariaunos da
lies. Muszyje 70 kareivių li
kosi užmusztų, o net 300 pa
žeistų. Prancūzai priversti ta
po grįžti atgal į pakrantes, 
kol neatsiųs pastiprinimo.

Turkiszki agentai stengiasi 
sukelti mahometonus prancu- 
ziszkų valdybų Tuniso ir Al- 
gero priesz Prancūzijos val
džių. Mat sultanas stengia
si tokiu budu atkerszy- 
ti Prancūzijai už pertrau
kimų diplomatiszkų susineszi- 
mų ir iszvijimų isz Prancūzi
jos paslaptų sultano agentų, 
dabojanezių Prancūzijoj ėsan- 
ežius Turkijos revoliucijonie- 
rius.

Vokietijos parlamente pra
dėjo perkratinėti klausymų 
pakėlimo muitų ant svetimų 
tavorų, įgabenamų į Vokieti
jų. Rando partijos pasiunti
niai savo kalbose reikalauja 
pakėlimo muitų ypacz ant A- 
merikos tavorų. Dabar, girdi, 
Amerika ima ant 50% dides
nius muitas nuo vokiszkų ta
vorų, Vokietija'gi nuoameri- 
koniszkų pakėlė muitus tik a n t

10%. Todėl reikia pirma mui
tus sulyginti. Toliau* parla
mento pasiutimai reikalauja, 
idant Vokietija susitartų su 
kitoms Europos kietžemio 
vieszpatystems ant atlygini
mo Amerikai ir privertimo jos 
numažinti muitus ant Euro
pos tavorų.

Inz Šenapilės, Suvalkų 
gub. '

3) d. rugsėjo, kaime Budvie- 
cziuo<«e( kiti vadina juos Czemais), 
Szunskų valszcziuj,apsistojo daly
vaujanti manevruose kareiviai ant 
nskvynės. Ant sukūrimo ugnies 
ėmė laužyt kaimo tvoras vieno 
ūkininko sugriovė pirtį, iszne-zė 
kartis ir m<di us nuo vieno* sie
nos ir sukūreno. Tas ats tiko po 
akių virszininkų, kuiiems ūkinin
kai t-aodė skųstieji ir meldė už
drausti deginti tvoras ir griauti 
triobts Bet kur tau žmonės ris 
teisybę pas ma-kolitą!

Rylmetyj ant rytojaus kariume- 
nė isztraukė ant SenapiKs, kaime 
likosi t>k dąrtinmkiszka dali* su 
dviem oficierai*. P.sitraukus n io 
lauk > kareiviams, trys kaimo ūki
ninkai: I. Katilius, A. Brūzga ir 
P.. Spurga ėjo pažiuiėt, kiek 
j ems caro apgynėjai blėdies pri
dirbo. Pr e emauczių prsiartino 
vienas isz pasilikusių kareivių ir 
paklausė, kiek norėtų už perveži
mą pusketvirtos my ios oficiero 
daigtų? Ūkininkas pareik Javo 4 
r bl., kareivis siūlė3 rub. Beside
rant,pasisuko oticier .8 ir d-isižino- 
jęs apie ką eina derybos, pas ik ė, 
kad turi užtekti rublio, o už 4 
r. duot į snukį. Du ūkininkai piiesz 
įdukusį ofic erą pasitraukė toliau*, 
o Brūzga atsisuko, norėdamas eit 
namon. Oficieras,pamatęs kad jo 
ūkininkai neklau-o, liepė karei
viams vyli ir muszti ūkininkus. 
Kareivis pris vyjo Brūzgą ir norė
jo muszti, liet vienas būdamas,ne- 
dtįso. Oticieras dar labiau įdūko, 
pa>zaukė daugiau kareivių, ku
riems liepė pagauti Brūzgą, su
riszti ir iszkratyti k'szenius ant 
persitikrinimo, ar neturi peilio. 
i'u<‘j 15 kareivių szoko ant nekal 
to žmogaus, ėmė plėszt, muszt, 
sudtaskė drab ižiu*, iszkratė ki- 
-zenius, bet nieko neradę, palei
do. Pamatę draskant draugą, kiti 
kaimo vyrai: A. Katilių-* ir Pet
ras/, kaiti* priėjo prie oficiero ir pa 
klausė, už ką nekaltą žmogų rau
sia. Ofiicieras liepė kare.viams li
tuos pagauti ir muszti. Kareiviai 
pagavo KatiLų ir teip jį sumuszė, 
kad kelias dienbS buvo isztinęs; 
Petraszkutis mažiau gavo, kadan
gi jam pasisekė isztrukti ir pa
bėgt*. Namieje Brūzga pasigedo 
30 rub., kuriuos turėjo kiszeniuje. 
Jis inat norėjo nupirkti nuo žy
do sziaudus, ant kurių kareiviai 
gulėjo, todėl iszeidamas isz na
mų, pinigus įsidėjo į kiszenių. Pi
nigai tie, bekratant jc kiszenių, 
poleko maskoliams. Liudininku 
buvo daug, todėl ūkininkai turėti^ 
netylėti ir pasiskųsti vyriausybei, 
kad ir reikėtų skųstiesi iki pa^ 
ežiam carui.Kaip girdėt.sumuszti', 
oficierų nuskliausti ūkininkai pa
davė skundą Vilniaus kareiviszko 
api-kiiczio virszininkui. kuriam 
priguli ir kariauna stovinti Suval
kų gubernijoj, bet atsakymo iki 
sziol da nė jokio negavo. Nežinia 
dar, kas isz to iszeis.

v Aitvaras.

Pasimirė lietuviszkas dai
nius.

“Vienybė” pranesza, jog 21d. 
rugsėjo, kaime Santakuose, netoli 
Sintautų, Naumiesczio pa v., pasi
mirė baigęs Peterburgo universi
teto tiesų fakultetą, Pranciszkus 
Vaiczaitis, kurio eilių daug tilpo 
lietuviszkuose laikraszcziuose; po 
savo paraszytoms eilėms jis pasi 
raszydavo vardu Sekupasaka. Tė
vai norėj > jį iszleisti į kunįgus, 
bet jis ne norėjo; uitai tėvai ap
leido ir jis baigė universitėtą be 
jokios paszelpos nuo savo tėvų. 
Besimokinant, tankiai pritruko 
iam duonos kąsnio, nuo vargo 
LfAikaLasunyko ir jja, ląip faųp

ir a. a. Vincas Kudirka, gavo 
džiovu. Abudu hutų galėję dar 
ilgai darbuotieji ant naudos musų 
nuvargintos tautos; abudu yra 
aukomis klaidaus supratimo lie
tu vi szkų tėvų, kuriems rodosi, 
kad lietuviszka tkuta ne reikalau
ja kitokių apszviestunų iszėmus 
kunįgų. Szelpia vien einanczius 
j kunįgus, ant tokių atiduoda pa
skutinį skat ką, o einanczius ki 
tokius mokslus apleidžia. Tie 
su vargu baigia mokslu, nuo var
go nužudo sveikatą ir eina pirm 
Liko j kapus; kitokiose sanlygo- 
se jie ilgai butų galėję diibti ant 
musų tautos naudos teip kaip ir 
kunįgai, kurie skęsdami gerybėse, 
paprastai sulaukia žilos senatvės-

isz SzvėksznoN, Keseinių 
pav.

Visi javai,iszėmus žirnių, užde-' 
rėjo szįmet gerai. Bulvių buvo 
mažiau, kadangi jų augimą sulai
kė stoka lytaus, bet jos szįmet 
labai geros ir gardžios. Sz'eną 
surinko gražiai, sausą, bet jo bu
vo mažiau negu pernai. Per vi
są szieopjutę, rugpjutę ir vežimą 
vasarojų oras b ivo gražus, todėl 
valymą laukų žmonelės 
ant 2 sanvaiezių pabaigė 
cziau negu paprasta*.

Sėjimas ž ominių javų atsibuvo 
prie gražuus oro. Visur užbaigė 
sėti iki pabaigai rugsėjo mėnesio.

Javų piekės labai žemos, isz 
ko, žinoma, ūkininkai ne labai 
džiaugiasi. Sėmena vienok szį
met t ip brangus, už juos moka 
tiek, kiek dm niekada pirma ue 
mokėjo. Žą-ia ir kiauszinius su
perka vokiszki agentai ant iszga 
beuimo į Vokietiją ir szį net mo
ka brangiau. Ūkininkams todtH 
priderėtų daugiau naminių 
paukszczių auginti, isz ko turėtų 
dangiau peluo negu parduodant 
pigiai javus; juos galėtų suszerti 
paukszcziams. Sodų vaisių pre 
kysta nupuolė dėl amaro, kuris 
szįmet naikino L eluvos sudus, 
vaisių yra ne daug ir žalių vaisių 
į Prusus ne leidžia. Reiktų pasi-1 
rūpinti apie jų džioviuimą; t >k<ų 
ne stabdytų pergabenant į uiru- 
bežius arba į didesnius Uietuvos 
ir Maskolij< s inie.-t 18. Už džio
vintu* vaisius visur brangiau už
moka negu už szviežius ir ant 
tokių vaisių ne trūksta pirkėjų, 
kadangi toki ne genda greitai. 
Dabar sodų savininkai paprastai 
vežimais veža žalius vaisius arba 
į L epojų, arba į Prusus į Klaipė
dą, kur parduoda už pigius pinį- 
.gus; geruose meluose žemdat biai 
i-* sodų turi pusėtiną uždarbį, ka
dangi soduose ne reikia daug d <r 
bo, bet pelną galėtų žymiai padi- 
d nti, jeigu įsitaisytų specijalisz- 
kas džioviuyczias ir pardavinėtų 
džiovintus vaisius.

novski, kaulai tie gulėjo žemėj 
mažiausiai 100 metų, bet isz kur 
atsirado, nežinia.

Prie pirmos Vilniaus vyriszkos 
gimnazijos yra liuoses trys sti
pendijos ir 10 vietų parengtose 
mokintiniams kazarmėse, tie mo
kintiniai gali būt priimti į kazar 
mės be jokio užmokesnio.

Vilniaus vyskupas, priverstas 
popiežiaus ir svietiszkų valdžių, 
davė ant galo lietuviams Sz. Mi 
kolo bažnyczią; žada ežia par
traukti lietuvį kunįgą ir V tniaus 
lietuviai ežia galės atlikti iszpa- 
žintį ir klausyti pamokslų savo 
prigimtoj kalboj. Tą priderėjo 
padaryti seniai, o lietuviams ne 
butų re k ėję kreiptiesi į augsztes 
nes valdžias.

Ant virszininko kariaunos Vii 
niaus kareiviszko apskriezio, vie 
t >j Trockid, caras paskyrė jene 
rolą Hurcziną; szitas vienok į ci- 
viliszkų valdžių reikalus ne galės 
kisztiesi, bet po jo užžiura bus 
vien kariauna visos Lietuvos, tti- 
po-gi ir stovinti Suvalkų guberni
joj. Jenerolas Hureziu jau ne 
jaunas, gimę? jis 1833 n.

Vilniaus prekystes mokyklos 
szįmet bus atidarytos tik: paren
gimo,pirma ir antra kl. Žydų ga
lės priimti 50% ėsanezių vietų, 
taigi jų skaitlius ne bus apiuhe- 
žiuotas skaitliumi norincz ų į mo
kyklą pastoti krikszczionių. Kiek
vienoj kliaaoj yra vietų 40 mokin 
tinių. Vieta motykiai pasamdyta 
miesto namuose pn. 10 ant D dė- 
sės ulyczios.

Miesto rodą dab»r isz naujo 
perkratinėja klausymą parengimo 
antros realiszkos mokyklos Vil
niuje, kadangi į vieną ne gali pa
tilpti nė pusė atsiszauaianczių 
mokintinių. Dabar mie-tas ta
riasi parengti ir užlaikyti moky
klą savo kasztais, todėl ji ne bus 
privatiszka, bet turės tiesas tokias 
jau, kaip ir rando užlaikomos.

Isz Vilniaus gub.
z Per senvaitę nuo 21—27
rugsėjo Vilniaus gubernijoj buvo 
apsirgimų visokioms limpan- 
czioms ligoms: Vilniuje:pilvinėms 
sziltinėms apsirgo 7, szlakuotoms 
2, rauplėms 1, difteritų 1, krauji
ne 1, uždegimu pilvo 1, sibeįisz- 
ku maru. Paviecziuose apsirgimų 
buvo: rauplėms; Lydospav. kai
me Osove 
Pilvinėms 
Aszmėnų 
sziuo-e 4.
Lydos pav.,kaime Vinkovcziuose 
apsirgo 3, Javo n tuose 3, Zaboruo 
se 9. Kraujinėms: Lydos pav.km. 
Iblanuose apsirgo 7, numirė 1, 
Aszmenų pav. Ragingentuose ap
sirgo 5, Girtuose 3, Dvirovszczi 
noj 5,
Lietuvoj užstojo jau trumpesnės 
dienos ir ilgesnės n tktys, isz ko 
naudojasi vagiliai, ypacz gi arkle- 
vagiai: Vilniaus gubernijoj dabar 
vagia daugiau arklių negu vasa
ros laike ir labai retai pasitaiko, 
kad sykį pavogtą arklį atgal at
gautų.

Per pirmą snuva:tę spalinio mė
nesio Vilniaus gubernijoj, pavie
cziuose Dianos ir Vileikos nagų 
ligoms užsikrėtė 222 raguoti gal
vijai ir 46 kiaulės. Trakų pavie- 
tyj terp raguotų naminių galvijų 
siauezia sibiriszkas maras.

1 d. spalinio, prie tunelio gele
žinkeliui, netoli Vilniaus, rado 
trūkio pervažiuotą gimnazijos 
mokintinį. Galva jo buvo visai 
trūkio ratų nupjauta, kūnas bavo 
dar ne su visu atszalęs. Pasiro
dė, kad užmusztasis yra mokinti
nis 5 kliasos pirmos Vilniaus gim
nazijos,Rybezinski. Ar jis po 
truk u p >teko ne tyczia, ar stojo 
ant trūkio kelio su mieriu nusi
žudyti, nežinia.

darbių draugystėj.' Draugystės 
sąnarys Levickį užmanė iszteptil 
medžių kelmus su klijais; kel
muose mat yra tų vabalų lizdai, 
tai padėti kiausziniai ne galėtų 
iszsiperėti ir vabalai isznyktų.

Isz Kauno.
Kaip neieoiai paminėjome,Kau 

□e likosi atidaryta prekystes mo
kykla. Į mokyklą szįmet pasto
jo 61 mokintinis, kuriame tai 
skailliuje 51 žydas ir tik 10 
krikszczionių vaikų. Argi reikia 
dar aiszkesnio parėdymo dėl ko
kių priežasezių Lietuvoj prekysta 
žydų rankose? Todėl žydai su- 
monopolizavo prekystę, kad jie 
mokinosi, krikszczionys gi bijosi 

/teip jau mokslo, kaip szėtonss 
szvęsto vandens.

1 d. spalinio Kaune pasimirė 
redaktorius Priedų iszeinanczių 
prie gubernatoriaus iszleidžiamo 
laikraszczio Vsesviatskyj. Kaip 
ant maskoliaus, buvo tai žmogus 
ne blogi tusias.

Isz Prūsų Lietuvos.
Prūsų Lietuvoj, ypacz gi Gel

dapės aplinkinėse, smarkiai pra
dėjo siau.-ti drugiai maliarijos, 
kurias, kaip tvirtina pavieczio 
daktaras, platina vuodai.

Kaime Bandeliuose, duktė 
gaspadoriaus Bau b io įkiszo ran
ką į kuliamą masziną, kuri ranką 
merginos su visu nutraukė.

Gumbinėj vėl sudus pradėjo ti- 
rinėti užinuszystą oficiero Kro- 
sigko. Advokatis ant nužudy-' 
mo nuspię-to unterofeero Marti
no ne pasiganėdina Gumbinės sū
do nusprendimu,bet perkelia pro- 
vą į augszteenį sūdą. •*

Vekiecziai pastatė puikų pa
minklą ant muszio lauko po Tan- 
nenbergu, kur 1410 m. Vi tauto 
kryžiokai tapo baisiai sųmuszti.

Kaime Klokuose. netoli Kau- 
kemių, 2 metų mergaitė karezem- 
niko \Volfo įpuolė į katilą ver- 
danezio vandens ir teip baisiai 
nupliko, kad luojaus numirė.

Ant Szlewis ui. Klaipėdoj dar 
bininkas Judeik’s perdūrė su pei
liu 18 metų lietuvį Jurka'tį,- nuo 
ko tas pasimirė. Užpulikas ligo
si suaresztuctas.

Netoli Pilkalnio, kaime Užpjau- 
uiuose, daibininkas Jokūbaitis už
migo aut geležinkelio szėnių. 
Jsiu be miegant, a’bėgo trūkis 
ir jo ratai mieganeziam nupjovė 
deszinę rauką.

Isz Vilniaus.
Vilniuje likosi parengtas vieti

nės Pomologiszkos Draugystės 
sodų v a i s ų jomarkas, kuiis trauk
sis per vn-ą sau vaitą, pat-i baigs 13 
spalinio. Dienoje atidarymo į čir 
ko triobą,antpriemieszexioLuki$z- 
kių, kur yra jomarkas ir vaisių 
paroda, ėmė už įėjimą po 20 

j- kap., kitose dienose už įėjimą 
nieko ne reikėjo mokėti-

Vilniaus techniszka Draugystė 
parengia, pradedant nuo 1 dienos 
kovo ateinanezių metų,parodą isz- 
dirbinių mokintinių Lietuvoj esan- 
czių amatų mokyklų. Geriau
si atvežti ant parodos iszdirbi- 
mai bus paskui persiųsti į Pe
terburgą, kur pabaigoj kovo mė
nesio bus atidaryta visos Masko
lijos naminių iszdirbimų paroda.

Vilniuje neseniai susitvėrusi Žu
vininkystės Draugystė rengiasi at
siliepti į Peterburgo valdžias, už 
manydama randui uždrausti per 
tris sekanezius metus gaudyti vė
žius* Lietuvos vandenyse, idant 
per tą laiką jie galėtų prisiveisti, 
kadangi dabar daugelyj vandenų 
Lietuvoj vėžiai visai isznyko, ki
tuose gi, nors ir iszliko amaro ne- 
iszn ai kinti, bet labai pasimažino jų 
skaitlius.

Vabalai naikinanti girias.
Giriose Vilniaus, Grodno ir Su

valkų gubernijoj atsira
do vabalai naikinanti medžius. 
Vabalai tie iki sziol dar ne daug 
blėdies pridirbę, bet jeigu nieks 
jų ne naikys, gali pūsi ve tat i la
biau, o tąsyk juos isznaikinti bu
tų daug sunkiau. 7” 
naikinimo tų vodingų vabah^Kų.

Paryžiuj garsus iszradėjas 
Santos Dumont bandė ant savo 
orlaivio užsipelnyti ant Deutscho 
dovanos 10)000 f r. Jis laimin
gai pasikėlė, aplėkė Eifelio boksz- 
tą ir sugrįžo atgal. Ant užsipel- 
nymo ant dovanos reikėjo tą at
likti į 30 minutų, Dumont gi at
liko į 44 sekundas vėliau. Jis ren
giasi dar kartą bandyti. Vėliaus 
žada padirbti didesnį orlaivį ir su 
juom pas kėsinti prisigriebti prie 
sziaurinio žemės poliaus. Deut
sche dovaną, jeigu ją gaus,Santos 
Dumont atiduoda . Paryžiaus be
tų rėžiam s.

*,* Berlyno spiritistai padirbo 
prietaisą, kur ą jie praminė psy- 
choskopu, ji parodanti be jokio 
apsirikimo dvasias pasimirusių 
žmonių ir vi*ą dvasių aname sviete 
gyvenimą. Kadangi ptietaisa 
kasztuoja tik 6 markes, tai atsi
randa daugelis perkanezių. Bet 
ar per nupirktą už teip pigius pi
nigus prietaisą mato dvasias 
draugų ir giminių seniai pasimiru
sių, apie tai galima abejoti. 
Dvasios pirkti ne galima, tai ir 
pirkta už pigius pinįgus prieisią* 
jų ne parodys, ypacz gi ne paro
do dvasių gyvenimo kitame svie
te.

Laikraszcziai garsina, buk 
koksai Dras Spinger iszrado bū
dą, kaip mažus žmonis padaryti 
didesniais. Ant to jis vartoja e- 
lektriką, mankymą ir kitokius 
budus. Nauda isz 16 iszradimo, 
žinoma, ne dideli; butų dideli tą
syk, jeigu jis iszrastų būdą, kaip 
isz kvailų iszmintingus padary
ti.

*»* V okiszkas mokslinczius. 
D-ras Loeffler,užmanė naują vais
tą nuo neiszgydomo dabar vėžio. 
Vaistas tas yra: įczirkszti vėžiu 
sergantiems nuodus kitos ligos, 

Klausymas!maunlaS- Nuodai malarijos mat 
_ , naikina nuodus vėžio. fJaiūj^



sz Amerikos
Peikia prezidentą ui priėmimą 

negro.
Prezidentas Roosevelt neseniai 

priėmė kaipo sveczię mokytę ne- 
- grę.Bookerę VVashingtonę ir su 

' *uom sėdo prie pietų. Tas teip 
epaliko baltveidžiams ameriko-

* įams, ypacz pietiniuose sztetuo- 
Ae, kad veik visi laikrašcziai,

A palaikymę už žmogų negro, 
ikia prezidentę. Mieste Rich 
id, Ala. kada t šatre parodė 

e .iestę prezidento paveiksi}, 
teatre susirinkę pradėjo švilpti. 
Mat Amerikoj, ant užsipelnymo 
ant neužkantos, užtenka negrę už 
žmogų laikyti. O negras kartais 
gali būt geresniu už ne vienę ame- 
rikonę baltveidį.

Pasisavino lOOOOOdol. ban
ko pinigu.

Lowell, Mas. Likosi czia su- 
aresztuoti du Merchants Banko

* urėdninkai, Albert Smith ir Lo- 
ois Swifl. Jie mat suvartojo 
100000 dol. banko pinįgų ant 
nusipirkimo sau akcijų Vario 
kompanijos kastynių, kada jos 
augsztai stovėjo. Dabar gi ak
cijos turi mažę vertę. Apsivogę 
urėdninkai dabar žada bankui ati
duoti akcijas, jeigu jų ne baus. 
Rodosi, kad bankas ant to sutiks, 
kadangi kitaip nieko ne gautų.
Maszina nutraukė oda nuo galvos.

Kenosha, Wis. Vienoje czia- 
nykšCzioje skalbinyczioj 20 me
tų darbininkė^'ens Danla, per ar 
ti priėjo prie maszinoe, jos ratas 
pagriebė už plaukų- Kada nelai 
mė atsitiko, szale mašinos stovė
jo vienas i-z ska'binyczių savi
ninkų; j s pagriebė merginę ir 
nuplėšė nuo maszinos, kurioje 
liko plaukai ir oda nuo merginos 
galvos: kitaip būt ję maszina į 
traukusi ir sumalusi. K.

Ne paprastas atsitikimas.
Knoėville, Ten. Netoli nuo 

czia,miestelyj Alkgheny Springs, 
18 d. spato’o pasimirė Jesse Co- 
peck. Jo pati iszsiuntė te'egra- 
mę pastoirusio broliui ir prašė 
atvažiuoti ant szermenų. Gavo 
vienok atsakymę, kad ir jos vyro 
bro'is pasimirė ir tai tę paczię 
dienę ir beveik tę paczię valandę, 
taigi drauge ^u jos vyru.

Negražus radinys.
St. Louis, Mo. Namuose pn. 

1014 Brooklyn str.kuriuoee gyve 
no Daktaras Baurichter, kelnoiėj 
pol cija rado kruvę žmonių kaulų. 
Aplinkiniai gyventojai pasakoja, 
kad pas daktarę vakarais užeida 
vo jaunos moterys ir lankiai iš 
tų namų girdėt buvo szauksmai 
pageltos.

Maras terp laukiniu žvėrių.
Helena, Mont. Giriose Sziau- 

rinės Montanos apsireiškė ama
ras terp laukinių stirnų, elnių ir 
ętftilopų, kurių daugybė stimpa. 
Apsirgę žvėrys visai nesibijo žmo 
nių. Iszsiuntė dabar į tuos krasz- 
tus veterinorių ant ištirimo žvė
rių ligos ir ant jos apstabdymo, 
arba bent, ant apsaugojimo nuo 
užkrėtimo naminių gyvulių.
Skaitlius mokintiniu Amerikos 

mokyklose.
Besibaigiant pereitiems metams 

mokyklas lankė Amerikoj isz vi
so 17020710 mokintinių, tame 
skaitliuje 15543402 publiszkas; 
taigi mokyklas lankė 21% gyven
tojų. Ant beveik dvigubo gyven
tojų skaitliaus Mas kol i jo j moky
klas lanko vos 4 j milijono vaikų.

Paskendo laivas.
Detroit, Mich. Ant Detroit 

upės susimuszė garlaivy s John 
Albright su garlaiviu Samuel 
Christian. Paskutinis likosi pu 
siau perskeltas ir paskendo. Prie 
to prigėrė ir trys buvę ant pasken
dusio laivo ž^nunės, o tame ir jo 
kupitonas.

Ne bus saliunu.
Carbondale, III. Czianyksz- 

tė miesto rodą užgyrė uždrausti 
mieste laikyti šliunus ir iszduo- 
tus šliunininkams laisnius atim
ti atgal. Nuo 1M. lapkriezio vi
si saliunai turi būt uždaryti ir 
daugiau jų czia ne bus.

Naujas mormonu vlrszinnkas.
Salt Lake City, Utah. Vie

toj pastoirusio Lorenso Snow, 
czianykszcziai mormonai išsirin
ko nauję virszininkę ir pamoksli
ninkę švo bažnyczioe. Iszrink
tas likosi Jos. Smith.

lugriuvo tunelis* 
New York. Ant kertės 

str- ir Broadway įgriuvo dirba
mas tunelis ią 40 darbininkų liko
si užbertų; penkis iš jų ištraukė 
negyvus.

Expliozljos.
Reading, Pa. Ant priemies- 

czio, namuose Hippo, atsitiko 
smarki gazo expliosija, kurios 

Hipp ir jo duktė likosi už-

Gaisrai.
Galupolib, Oh. Sudegė csia 

varstotai nuomarininkų prieglau
dos namų. Blėdį ugnies padary
ty skaito ant 100000 dol.

Halifax, N. Y. 19 d. spali
nio, mieste Sydney siautė gaisras, 
kuris iszuaikino vis} miesto vidu
rį. Blėdį ugnies padaryt} skaito 
ant 600000 dol.

New York. Sudegė ežia, ant 
kertės 6 avė ir W. 15 str., m e he
lių krautuvės Baumano & Co. 
Blėdį ugnies padaryty skaito ant 
200000 dol.

Paris, Kr. Sudegė czianyksz- 
tė rotuszė. Blėdį ugnies padary
ty skaito ant 150000 dol.

HoUtTON, Tex. Sudegė ežia 
Hutch'ns House boti lis ir kelios 
kaimynūzkos triotos. Blėdį ug
nies padaryt} skaito ant 250000 
dol. Ugnyje pražuvo ir vienas 
isz apsistojusių hotelyj sveczių.

Beaumont, Tex. 15 d. spali
nio siautė ežia didelis gaisras, ku
ris isznaikino cziel} namu blok} 
prie Southern Pacific geležinke
lio stacijos. Blėdį ugnies pada
ryty skaito ant 250000 dol.

Nelaimes ant geleiinkeliu.
Macon, Ga. Ties Wokata, ant 

Southwestern geležinkelio, susi- 
muszė du trukiai. Prie to 10 
žmonių likosi sunkiai apkultų.

BlgMINGHAM, Midi. Netoli 
nuo ežia, ant Detroit, Grand Ha- 
ven & Milvvaukee geležinkelio 
susimuszė du į priešingas puses 
bėganti tivoriniai trukiai. Prie to 
trys trukių tarnai likosi ant vie
tos ulmuszti.

Nelaime kastynese.
Archibald, Pa. Klondike an

glių kastynėse nupuolusių anglių 
likosi ant vietos užmušti 
darbininkai.

Csia
Iro n Co.

Pas-

keturi

Isz darbo lanko.
51 Shenandoah, Pa. Darbai r.eina czia gerai, dirb^ 15 brektų, 

o West Shenandoryj jau 13 mė- 
nesis rengia nauj} brekty, nuo 15 
d. spalinio prie jo ketina pradė
ti darbus. Daugiausiai lietuvių 
dirba czia anglių kastynėse; yra 
czia teiposgi dvi didelės alaus lei
di n y ežius. Yra czia dvi dirbtu
vės, bet jose dirba vien merginos. 
Kastynėse dirba piln} laikę; ma
žiausias darbininko uždarbis yra 
$1.98 ant dienos. Darbininkų 
ant vietos yra pakaktinai.

5 Elwood, Ind. Dirbtuvėse 
Macbeth Evans Lamp Chimney 
Co. 700 darbininkų pakėlė sztrai- 
kę ir todėl dirbtuves reikėjo su 
visu uždaryti. Kaipo priežastį 
sztraiko paduoda, buk dirbtuvių 
savininkai aut perdirbimo ne gėrę 
duoda stiklę.

51 Springfieud, ĮLll. Saltle- 
yo plūgų dirbtuvės likosi uždary
tos ir per tai 300 darbininkų atsi
rado be darbo. Pr>ežastis užda
rymo dirbtuvių yra ta, kad jų 
savininkai negalėjo susitaikyti su 
darbininkais.

5 Shamokin, Pa. LehighVa- 
lleyCoal Co. parengs aplinkinėje 
Sioux White Bell s ir Mont Car
inei didelius brekėrius.
bus p įrengti, patilps 
2000 darbininkų.

5f Masillon, Oh. 
vaikų czianykšcziose 
tuvėse pasibaigė.
prie darbo už senas algas. Da
bar vėl visose czianykszcziose 
stiklo dirbtuvėse prasidėjo dar
bai.

51 New Albant, Ind. Sztete 
Indijanoj organizuojasi farmerių 
darbininkai ant iškovojimo trum
pesnio darbo laiko ir geresnio 
užmokesnio. Farmeriai, bijoda
mi sztraiko, nutarė priimti darbi- 
ninku reikalavimus.

Dunbar, Pa. Upė Dunbar 
nusekė teip, kad cziauykszczioms 
dirbtuvėms trūksta vandens. Jei
gu nusektų vanduo dar labiaus, 
turėtų pasiliauti darbai prie czia
nykszczių kokso peczių.

5 New Castle, Pa. ■ New Cas- 
tle Forge & Bolt Co. italo czia 
naujas diibtuves, kurios bus į- 
rengtos iki ateiuanezių metų. 
Patilps prie darbo 300 tdarbi- 
ninkų.

5| Braddock, Pa. 
pastatytos didelės
pajiegos dirbtuvės žiburiams mies- 

. tų Braddock, Rankin, N o r t h 
Braddock, Turble Creek, East 
Pittsburg ir Wilmerding.

5Į Elizabeth, N. Y. Dirbtu- 
t vėtė Singer Seving Machine Co. 
( darbininkai pakėlė ntraikę todėl, 

kad prie darbo likosi priimtas 
a jįgnąs neprigulintis į uniję dtr-

Kada jie 
prie darbo

Sztraikai 
stiklo dirb- 

Jie sugrįžo
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* Si. Paul, Min. Caianyksz- 
cziai prigalinll į unij} mūrinin
kai ketina pakelti sztraik} todėl, 
kad kontraktieriai priima prie 
darbo neunijonistus.

Ellbworth, Pa. Piltsburg 
Coal Co. nupirko visas szitoae ap
linkinėse ėsanezias kastynes 
Etlsvrorth Coal Co. ir neužilgio 
jose pradės dirbti.

Lbkdįdale, Pa. Biter Con- 
ley Mfg. Co. perkelia ežia savo 
dirbtuves isz Pittsburgo. Dirb
tuvės bus padidintos ir priims 
paskui daugiau darbininkų.

5 PrrrsBURO, Pa. Prigulinti 
prie unijos p'ienp dirbtuvių dar
bininkai, kurie ne patilpo prie 
darbo, persikėlė į Sharon ir 
Waehington, kur gavo darb}.

East Brady, Pa. Czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse, 
kurios jau gana ilgai stovėjo, ne 
užilgio prasidės darbai. Dirbtu
ves nupirko kompanija New Yor- 
ko kapitalistų.

•Į Spk'NGDale, Pa. Alleghe- 
ny Coal Co. pirko szitose aplin
kinėse 8000 akrų žemės su angli
mis ir ant jos pareugs kelias nau
jas anglių kastynes.

Knoxville, Tek. 
nykszczios Kuoxville
dirbtuvės bus padidintos, 
kui priims prie darbo daugiau 
darbininkų.

51 Clarksville, Ten. Red 
River Fumace Co. stato ežia ketu
ris plieno tarpiuimo peczius,o ne- 
užilgio parengs pinas plieno 
dirbtuves. 1

5[ Portland, Ore. Sztraikas 
czianykszczių laivų prikrovėjų pa
sibaigė. Traukėsi jis tik tris die
nas: abidvi pusės geru praszalino 
visus užgimusius nesutikimus.

51 Canonsburo, Pa. Pittaburg 
& Butfalo Coal Co. atidarys szi
tose aplinkinėse, teipoegi aplin
kinėse Andersou, Bruce ir Jeaue- 
tte kelias naujas anglių kasty
nes.

1 Hartford City. Ind. Czia 
nykštė miesto rodą priėmė prie 
miesto darbų 8 vai. darbo dieii} 
ir užmokesnį po $1.50 ant die
nos.

5 Connellsville, Pa. Perei- 
ty sanvaitę szitose aplinkinėse de
gė 19473 kokso pecziai, stovėjo 
gi 2260. Dirbo vidutiniškai po
5 j dienos.

5f Pittsburg, Pa. St. Clair 
Iron & Steel Co. nutarė »vo 
dirbtuves iš Harrison, N. Y., 
Alliųuippa, Pa., Jersey City, N. 
J. ir Syracuse, N. Y. perkelti į 
Clairdon, Pa.

5| Blairsville, Pa. Michel
6 Wasson Coal & CokeCo. atida
ro šitose aplinkinėse kelias nau
jas kastynes.

51 MoKeesport, Pa. Czia ne- 
užilgio bus atidarytos naujos blė- 
tos dirbtuvės, kuriose ras dsrbę 
600 darbininkų.

5[ Brooklyn, N. Y. Darbi
ninkai Cooper VV rapper Co. dirb
tuvių VViIliamsburge ir Brookly- 
ne štraikuoja.

5[ Madisonville, Ky. Sztrai- 
kuoja prigulinti prie unijos czia
nykszczių anglių kastynių darbi
ninkai.

5| Youngstown, Oh. Repub- 
lic Iron & Steel Co. pastatys czia 
naujas plieno dirbtuvei.-

5[ Mahoning, Pa. Szitose ap
linkinėse bus pastatytos naujos 
plieninės biėtos dirbtuvės.

New Kknsington, Pa. Hus- 
sey plieno dirbtuvėse, dėl stokos 
žalios medegos, turėjo apsistoti 
darbai.

5f Donorą, Pa. Union Steel 
Co. stato czia nauj} d ra to dirbtu
vę, kurioje nu. dirbę 300 darbi
ninkų.

5| Sault St. Marie, Mioh.— 
Bus czia pastatytos didelės plie
ninės biėtos dirbtuvės.

51 South Chicago, Iix. Dar
bai czianykszcziose plieno dirbtu
vėse eina labai gerai.

51 SUMMITVILLE, IkD.
nykszcziose stiklo dirbtuvėse ne- 
užilgio prasidės darbai.

tuviazkus vakarinių mokyklų mo
kintojus; mokintojais yra; vyrams 
—Stasys Malevskis, moterims ir 
vyrams—Magdė Matulevicziutė. 
Lankanti mokyklas ne tik už 
moksl} nieko nereikalauja 
mokėti, bet gauna dykai knįgas, 
popiet} ir visk}, kas tik yra rei
kalingu prie moktnimosi skaityti 
ir raszyti. Tegul todėl lietuviai 
naudojasi. Mokslas kiekvienam 
reikalingas lygiai turtingam, k*ip 
varguoliui ir turtingas turė 
jo būt mokintu, jeigu turtus ga
lėjo surinkti; tamsunui labai sun 
ku pralobti.

'Brooklyno kriauczių darbai eina 
ne blogiausiai ir uždarbiai nemen- 
kiausi. Kriauczių unija laikosi 
tvirtai Ir isz kitur atvažiavę ga
li gaut dsrbę, bet, linoma, turi 
prisiraszyt prie unijos. Merginoe 
dirbanezioe prie kriaucz'ų dirba 
10 vai. 27d. lapkriezio, ant 
Gergino salės bus didelis kriau
czių susirinkimas ant apkalbėjimo 
darbininkų reikalų. Ant susirin
kimo gali ateiti lygiai vyrai, kaip 
ir moterys, kad ir ne kriaueziai.

Balcziunas.
Kaip buvo garsinta, 13d. spa 

linio Lietuvos Sūnų Dr. ’* turėjo 
didelį surinkto} su prakal
toms, , ant kurio pribu

vo daug vyrų, moterų ir mergi
nų. Kalbėtojais buvo: preziden
tas draugystės p. Al. Lapai, K. 
Btlcziunas ir J. Aniulis- Kalbė
tojai iszrodinėjo, jog laike rinki
mų reikia balsuoti už kandidatus 
socialistų partijos; aiškino, kaip 
kapitalistai slogina ir skriaudžia 
darbininkus, o mis pats savo bal
sais jų kandidatus reniams ir per 
ai pats ant savo kaklo jų kilpas 
dedame. Ant susirinkimo buvo ir 
du angliški kalbėtojai; jie aiški
no socializmo mierius ir kapita- 
listų siekius. Dabar, girdi, ant 
pusmetinės kongreso sesijos ka
pitalistai paduos ulmanym} per 
savo pasiuntinius, idant chinie- 
cziams butų daleista liuosai atkak 
ti į Amerik}. Mat chiniecziai už 
10 c. ant dienos dirba, todėl ant 
krovimo mu turtų, kapitalistai 
iš jų datbo nori pasinaudoti; ka
dangi baltviedliai darbinikai ne 
gali konkuruot su chiniecziais, 
tai jais prisipildytų dirbtuves, 
baltviedliai gi, kad nenumirti 
badu, turėtų priimti to
kį ulmokesnį, kokį kapitalistai 
duoti norėtų.

Po prakalbų buvo pasilinksmi
nimas. Ant 16 dienos lapkriezio 
Lietuvos Sūnų Dr. turės didelį 
balių.

J. Naujokas.

Czia-

Bus ežia 
elektriškos

5[ Carnegie, Pa. Baltose ap
linkinėse bus atidarytos naujos 
plieno dirbtuvės.

5[ M artins Ferrt, Oh. Sztrai- 
kaa Gaylord Coal Co. kastynėse 
pasibaigė.

I8Z
Lietuviszku dirva.

isz Philadelphijoa, Pa. vau mvo įmokėtų pinigų, kuriuos 
“Saulė" pr.nesš, buk Phila- man atgręžino atgal. Paskui ir 

delphios lietuviškos parapijos '111P*’i P* ^,r*» nenorėda- 
valdonas, kun. Kaulakis, liekasi mi prigulėti prie Susiv. L. A.,
perkeltas ant vietos kuo. Kamins
ko, į Philadelph’} vyskupas pa
skiria kun. Kaminakę. Priderė
jo vyskupui t} p įdaryti iss syk, 
kada užgimė nesutikimai parapi 
joj, o tuom butų prašalinęs ne 
reikaling} įmonių papiktinimę ir 
provas, kurios abiem pusėm ne 
milai pmjgų ištraukė iss kisze- 
OMSUS.

Isz Omaha, Nebr.
13 d. spalinio mes,Omahos lie

tuviai, laikėme parapijos mitin
gu, ant kurio susirinko daug įmo
nių ir visi vienbalsiai nutarėme, 
kad reikia mums kunjgo, nes be 
kunjgo nėra tvarkos bažnytiniuo
se reikaluose. Yra ežia gana gra
žus lietuvių būrelis, visi galėtu
me duot kunįgui ne blogiausi} 
užlaikymę.

Kadangi mes ne palįstame nė 
jokio kunjgo, todėl meldliame, 
kad norintis terp musų apsigy 
venti, atsiszauktų per “Lietuvę", 
arba ant vardo parapijos komite 
to, prie kurio priguli: Fr. Klo- 
uey, Krisius Baksza ir Motiejus 
Uždavinis (33 Cor st. So. Omaha, 
Nebr.).

19 d. szio mėnesio, taigi perei
tu subatos vakar}, turėjome balių 
ant balnyczioe naudos. Tikietai 
buvo po 25c. vyrams, o moterims 
dykai. Fr. Kloney.

Isz Bostono, Mas.
Musų d irbininkai mažai rūpi

nasi apie savo reikalus ir turbut 
jų nesupranta. Antai czianykaz. 
ežiai lietuviški kriaueziai vien 
žydams tarnauja. Argi musų lie- 
tuviszki kriaueziai ne . gali suor- 
ganizuot savo unij}? Ar jie ne 
galėtų pats rūpintieji apie savo 
reikalus? Juk ir terp lietuvių ne 
trūksta sumanių ir gerai išlavin
tų darbininkų, tai kam gi mums 
duoti savę žydams už norų va 
dlioti? D. G.

Isz Broklyno, N. Y.
Musų mieste atidarė vakarines 

mokyklas. Szįmet ir lietuviams 
jiaaiaekė iMinek*** miesto lie-

Atsiszaukimas.
“ Žvagdžėj”, No. 23, patilpo 

korespondencija su iszpeiktmu 
bjauriais žod/iiis Draugyszczių 
Szv. Kazimiero, Szv, Juozapo, ir 
Szv- Jurgio.—Mes visi protes
tuojame piieaz ueteisingę ant 
musu ulpuolimę vietinio prabaš- 
cziaus, kun. Varnasryrio. ‘'Žvaig
ždė’' neteisingai visk} apraszė; 
iš tikro gi buvo teip: Draugys 
tės Szvento Kazimiero numirė sa-' 
narys Jonas Merkevicze. Velo- 
nis, sirgdamas, įsakė savo paežiai, 
kad jam pasimirus, kūnas nebūtų 
laidotas su iszkilmėms, kad 
atlikę pinigai pasilktų si ra to m s, 
t. y. jo vaikams ir paežiai Pa
gal ta įsakymę kūnas buvo palai 
dotas.—Vietinis gi prabaszczius, 
kun. Varnagyris, nel'nia dėl 
kokios priežasties, per pamoksi} 
apšaukė, kad velonis a. a. Jo 
nas Merkevicze buvo bedievis ir 
kaltina draugystes, kad prii
ma tokius sąnarius; visus išva 
dino givuliais ir kitokiais biauriais 
žodžiais. Tuom tarpu Jonas Mer
kevicze, gulėdamas l'gonbutyj 
New Yorke beveik per 10 mėne
sių, atlikdavo kas 2 sanvaiti 
išpažintį, uumirė su paskutiniais 
Szv. Sakramentais , ant ko yra 
užduotas pahudyjimas to ligon- 
buezio 2 dienę rugsėjo szių me
tų ; kad jis buvo visada geru 
kataliku, tas visiems linoma.

Todėl mes, viai sąnariai drau
gybių: Szv. Kazimiero, 350, 
Szv. Juozapo 386 ir Szv Jurgio 
160.—ant mitingo nutarėme rei
kalauti, idant tas nete'siu- 
gas apskelbimas, padarytas 
kunįgo Varnagyiio, bu
tų neatbūtinai atšauktas į trum 
p} Įnik} per laikraštį ‘-Žvaigždę” 
ir žodžiu ir ant tol i aus, kad kun- 
Varnagyris netikintų į reikalus 
draugysezių Szv. Kazimiero, 
Szv. Juozapo ir Szv. Jurgio.

Atazaukimo lauksime iki 1 d. 
lapkriezio nių metų.

Vardan visų sąnarių augszcziaus 
paminėtų draugysezių—pasirašo 
komitetai:

Prez. Dr-tės Szv. Kazimiero— 
K. B ruso kas;

,, ,, Szv. Juozapo—
Jurgis Vodetaitis;

., „ Szv. Jurgio—
Vincas Simonaviczius;

Dr-tės Szv. Kazimiero— 
A. Lesniauskas;

,, Szv- Juozapo—
S. Bonkcvicze;

Sekr

Marei n ke vieše.

Isz Amsterdam, N. Y.
Dalbai ežia eina vidutinin

kai. Nors uždarbiai nedidliausi, 
bet kiekvienas turi darbę ir tas 
tik csia ne dirba, kas dirbti ne 
nori.

Lietuvių yra pusėtinas būrelis t 
žinoma, daugiausiai yra paprastų 
darbininkų, bet iss paleųgvo jie 
pradeda griebtiesi prie biznių. 
Vienas lietuvys.isz vien su lenku, 
laiko mėsinyczi} ir šliunę, kiti 
du lietuviai neseniai užsidėjo mė 
ainyczię, vienas turi saliun}, 6 gi 
lietuviai turi savo namus.

4 d. spalinio pasimirė 9 mėne
sių sūnūs Kanstantino Kristana-J 
vieziaus, Benediktas. > A

Su si vienyjimo reikaluose.
P. Asiramskaa Nr. 40 „Vieny

bės Lieluvnikų” iszgyrė Susiv. L. 
A. 11 kuop} Waterbury'e Conn. 
sakydamas: „Gražų pavyzdį pa
rodė 11 kuopa isz Waterbury 
Conn., kuri vien Liepos mėnesyje 
suteikė Susiv. L. A. 43 naujussę- 
narius.”

Labai gražus pavizdas kitoms 
kuopoms be abejonės, o kad ir 
kitos kuopos nors pusę tiek sąna
rių suteiktų Susiv. L A., abejonės 
nėra, kad, Susiv. L. A. pakiltų, 
ir nuveiktų k} svarbesnio ir musų 
tauta butų daug laimingesnė ne
gu iki aziol buvo. Bet žiūrint isz 
kitos pusės į Susiv. L. A. pakili- 
mę, nz uaujo gema pavojus Susiv. 
L. A. Jei Susiv. L. A. ne apsi
žiūrės ir nė apsvarstys kaip pra- 
szalinti pavojų, bė abejonės ul- 
gims nauji nesutikimai ir Susiv. 
L A isz naujo grius.

Gal ne vienas draugas manys, 
jog asz keliu armyderį Susiv. ir 
noriu jį sugriauti. Ne, asz neno
riu sugriauti, noriu pats prigulėti 
ir kada buvo susirinkimas 11 kuo 
pos Waterburyje,Oonn. 8 d. spali
nio, nuėjau,norėdamas prisiraszy- 
ti, ir buvau įdavęs sekretoriui kuo 
poe, p. J. Žemantauckui, $2.00, 
kad priraszytų manę su motete. 
Buvo ir kiti norinti prigulėti prie 
Susiv. L. A. Prasidėjus mokėt 
czvertmetinę mokestį, išgirdau 
įšaukiant: „Kun. Juozas žebrys". 
— Prezidentas kuopos, J. Tarai
la, ištraukė 50c. ir passaukė, 
kad ulmoka ui kun. J. žebrį — 
Jau mislyjau, kad mano įmokėti 
$1.00 amegs kunigiškame kiaze- 
niuje teip kaip ir kitų pirmutinių 

i po XVI seimui smego. Bet po

pakol prigulės kun. J. Žebrys, ar
ba ir kiti kunigai bus priimami į 
Susiv. L. A. Iss t-i kilo malas ar- 
myderia, bet piezidentas kuopos, 
p. J. Taraila ir sekr. p. J. Žeman- 
tauckai teip padarė,, kaip jie no
rėjo, žinoma, su kitais keliais pri
tarėjais ir dabar kun. J. Žebrys 
priguli prie Susiv. L. A. 11-tos 
kuopos VVateibury Conn.

Toliaua viii tie kunigai prigu
lės, katrie ir. prigulėjo pirmiaus, 
ir isz naujo Suriv. L. A. sugriaus 
ir pamatę jo suardys ir kito j <u 
ant to pamato negalė-ime statyti.

Taigi broliai,supraskime dabar, 
kas kelia armyderį Susivienyjime 
ir kas blaško t*}narius isz Susi- 
vienyjimo.

P. J. TareiIa lino labai gerai 
kunigų intrigas, nes jį kunigai 
iszmetė iš Sus vienyjimo, bet pa- 
.miražo apie tai, vietoj kitai putei 
teisingai tarnauti, vėl kunigėlius 
myli, jiems užeiti k i genaus negu 
pats sau.

Dabar yra geriausias laikas pa
sirūpinti ne tiztai Centr. Komite
tui, bet ir visoms kitoms kuopoms 
nuspręst', k} padaryti su kun. J. 
^•briu, o ir su tais dviem sąna
riais, kurie įailėido kun. J. Žebrį į 
Susiv. L A. tarp}.

Simonas Radžiūnas.
Pripažindami ties} kiekvienam 

iszretkszli savo nuomones tautiaz 
kuote reikaluose, talpiname augsz- 
cziau padėt} rasztę, nors išve
džiojimai jame nesutinka su musų 
nuomonėms. Susivienyjimo sei 
m o nutarimui se nerandame nuta
rimo, kurs draustų kuopoms prii 
minėti kunigus ir pripažintų vir 
szintūkams ties} atsiszaukiantį ku- 
nigę atmesti. Įvesti tokį nutari- 
□1} gali tiktai seimas, jeigu dele
gatai to reikalaus. Kad tas butų 
į konstitucij} įvesta, reikia, kad 
nenorinti kunigų prigulėtų prie 
Susivienyjimo ir ant seimo paduo 
tų tavo reikalavimus. Ant rasztų 
neprigulinezių, nors jie ir smar
kiausiai reikalautų per laikrasz- 
czius, seimas juk nepaisys. Pate 
kunigai ne todėl pavojingi, kad 
jie kunigai, liet todėl, kad jie 
organizacijas stengiasi pa
daryti savo įnagiais apgynime 
kunigų luomos reikalų. Tegul 
kunigai pirma bus imeėėms ir lie
tuviais, o paskui kunigais tysyk 
nereiks su jais piautiesi. Kuni
gai patys neiszgriaus Susivienyji- 
mo, nė kitokių organizacijų, jeigu 
tarp ne kunigų neras padėtųjų ir 
spangų pildytųjų kunigų norų. 
Nė Milukas, Kaupas et oonsortes 
nebūtų galėję suardyti Susivieny- 
jimo, jeigu jame būt buvę dau
giau dorų ir sumanų sęnarių. 
Sziędien kunigai ui nosių įmonės 
vadlioja visur todėl, kad įmonės 
duodasi savę išnaudoti, kad pa
remia kunigus kaipo luom}. Dali 
nimas gi Fetuvių į luomas negeis
tinas jau todėl, kad per tai mes 
negalime sutverti nė jokios orga
nizacijos. kurioje visi lietuviai, ne
žiūrint ant. jų ulsiėmimo, dalyvau
ti galėtų. Jeigu mes ui atsakan
tį laikytume iszmetimę isz Susi 
vienyjimo kunigų tik todėl kad 
jie kunigai, neturėtume tiesos 
peik'i, jeigu kas .užsimanytų iš
mesti daktarus, advokatus (juk ir 
su tokiai* reiklavimais gali kas 
atsiliepti), o t}syk visos mus or
ganizacijos turėtų dalintiesi pagal 
užsiėmimus, abelnai tautiškos ne
galėtume sutverti. Ginkime todėl 
Susivienyjimę ne nuo kunigų kai
po įmonių ir lietuvių, bet ginki
me jį nuo tų kunigų, kurie apart 
naudos savo luomos, kitokių rei
kalų nepripažįsta. Kas nenori lai
kyti savę ui lietuvį ir savo p»jie- 
gas apvemti ant labo lietuvystės, 
tam neturi būti vietos lietuvisz- 
koj organizacijoj. Kunigai, kuri.e 
apart kunigijos reikalų ir naudos 
nieko nenori pripalinti, yra ne 
tik ne lietuviai, bet ir ne įmonės; 
tokiems negal būt vietos tautisz- 
koje lietu viszkoj organizacijoj. 
Prie katro skyriaus kunigų prigu
li kun. Žebrys, Lietuvos redakto
rius, jo nepamindamas, negali 
spręsti. — Red.

Atviras lalszkas Į Lieta- 
visiką Draugystę “Žel

muo”, Paryžiuje.
Dėlei prisiulyto draugystei 

projekto naujų įstatymų, asz lai
kau ui savo priderystę pridėti 
esion porę paaiškinimų.

Pamatinis naujų įstatymų į 
dėja yra į 2, kur yra pasakyta, 
kad tikruoju (aktyvissku) dr-tės 
sąnariu gali būti tiktai lietuvis, 
mokantis lietuviškai, o lietuvis 
nemokantis lietuviukai gali būt 
lik kandidatu, t. y. sąnariu netu- 
rinezių balso reikaluose dr-tės

P. Gierszinskienė užtėinyjo, 
kad įvedimas tokių įstatymų eėęs 
nepraktišku daigtu, nes per tai 
8usini}žįsę* skaitlius dr-tės sana- ; 
rių ir dr-tės turtas. Tas tiesa, 
pasididinus dr-tės šnarių skai
tliui, turtas draugystės auga (ub. 
jeigu jiė užsimoka savo mokestį,) 
bet pamislykit, meldžiami, kas 
per nauda gali toli lietuviškai 
dr-tei isz pasididinimo sąnarių 
akaitliaus, jeigu per tai faktiškai 
lietuviai k a dr tė pavirsti į dr-tę 
lenkišk} ir valdymas viso dr-tės 
turto pereina į rankas lenkų. 
Jeigu gi vieton lenkų priiminėti 
į dr tę lietuvius, nemokanezius 
lietuviškai, tai kokia gi gali bū
ti gvarancija, kad dr-tė nepasijus 
tokiame pat psdėj me, kaip ir 
priimant j dr-tę lenkus? Koks 
gali būti skirtumas terp lenko ir 
sulenkėjusio lietuvio? Begu tik 
tas, kad jis aavę lietuviu vadina! 
Kol jis nėra įgijęs lietuviško 
tautiszko susipratimo, tol ai k jis 
yra lenku. O įgyti tautiszk} lie- 
tuviszk} susiprattop, nepažinus 
lietuviškos kalbos, yra sunku.!

Ar yra praktiška priiminėti į 
lietuviszk} dr-tę lenkus ir sulen
kėjusius lietuvius, gal kiekvie 
nas persitikrinti, peržiūrėjęs isto- 
rij} dr tės gyvenimo, uuo p «b li
gos 1891 m. iki pusės 1894m.

Czion aš paminėsiu bent svar
besnius faktus isz gyvenimo dr-tės 
“Želmuo”.

1. Ant dr-tės susiririnkimo 9 d. 
balandžio 1893 m. sekre'orius p. 
Sulioka apreiszkia p. Szaukliui 
(sulenkėjusiam lietuviui), kad jis 
ėsęs iszrinktas delegatu į Zwięz- 
Kę Narodow} Polok} nuo vardo 
“Lietuviszkos dr tės Želmuo”. P. 
J. Janczevskis (lietuvis) užklau
sia: “ar L:et. Dr-tė Želmuo pri 
guli prie “Zwi}zko N a r. Polsk’o* 
ir koki} iš to naud} gali turėt 
lietuviška dr tė?

Kada “Liet dr-tė Želmuo” pri 
sirašė prie “Ž«vi}zko” ir ant ko
kių motyvų pasiremdama ji tai 
nedarė, nėr jokių dokumentų. 
Matyt, kad apie tę la kę nė ne 
buvo padaryta formaliszko suta
rimo, jeigu dr-tės sąnarys p. J.J. 
nusistebėjo apie tai išgirdęs ir 
jeigu p. Gieršinski, beaiškin
damas naud} prisirasimo prie 
“ZwięzKo”,ant jokio dokumento 
nenurodė.

Prisirašius prie tautiškos len
kų organizacijos, “Liet.Dr-tė Ž.” 
daug laiko apvertė ant perkrati- 
nėjimo “ZwięzKo” reikalų teip, 
kad viens dr tės sąnarys p. P., 
nelėkęs kantrybės, ant susirinki
mo 30 d. rugpjuczio 1893m. pa
kelia protesty prieš dr lės dar- 

i bus, sakydamas: “aš nenoriu, 
kad lietuviška dr-tė užsiiminėtų 
reikala'8 “Zw. Najl P.”, nes tu
ri kę veikt ir pas savę”.

i 2. “Lietuv. Dr tė Želmuo” ne 
susivienyjo nė su viena lietuviš
ka organizacija, nors ir to reika 
tavo lietuviai ir nors tame tarpe 
buvo “Susivienyjimas Lietuvių 
Amerikoje”, “Mokslo Draugys
tė”; “Varpo ir Ūkininko” organi
zacija ir kt.

S. 1894 m., “Lietuviška 
Dr-tė Želmuo” atspaudtya len
kiškoj kaitoj tendentiszkę bro- 
szur} “Historija Litwy” ir iš
leidžia ant to reikalo 300 fran
kų.

4. “Lietuviška Dr tė Želmuo” 
įkuria Paryžiuje lenkiszk} skai- 
ttnyczię Czytelnia Polska ir 
ant to reikalo pirmutinė aukauja 
10 frankų.

5. Apie savo darbus “Lietu- 
viszka dr-tė Želmuo”^siunezia at
skaitas ne į lietuviszkus, bet į len 
kiszkus laikraszczius ir tokiu bu- 
du lietuvišk} dr-tę paveda kon
trolei lenkiškosios visuomenės.

6. “Lietuviszkoje Dr-teje Žel 
muo” tankiai kyla nesusipratimai 
ir ginčui tarpe lietuvių ir len
kų, lietuviai prostestuoja prie- 
szais dr tės darbus, nenori* užsi
imti reikalais lenkų tautos, neno
ri aukauti mvo pioįgų ant reikalų 
lenkystės, bet tai nieko negelbsti 
—lenkai savo varo ir įkalbinėja 
lietuviams, kad tokiu keliu turi 
eiti visi lietuviai.

7. Lietuviška kalba tapo iš
vyta iš “Lietuviškos Draugys
tes Želmuo”, o į jos viety tapo į 
vesta kalba lenkiška.

Toki tai yra svarbesniejie fak
tai isz istorijos gyvenimo “Lietu
viškos Dr-tės Želmuo”.

Iš to matyt, kokiomis ypaty
bėmis atsižymi teikiamoji lenkų 
UNIJA.

“Lietuviszka draugystė “Žel 
muo” 1892-1894m. tai yra ne Kas 
kita, kaip parodija lietuviškos 
draugystės, tai yra išjuokimas 
lietuvystės, tai yra nužeminimas 
lietuvių prie tos draugystės pri 
gulėjus ų, tai yra komedija, kuri} 
Ioš lenkai, prisidengdami lietu
vystės k raiste.—

Neseniai įstojęs į “Liet. Dr- 
tę Ž.” sąnarys.

Bakterijos žmogaus vidu
riuose.

Besidarbuojantis Paryžiaus Pa- 
stenro institute, pagarsėjęs jau 
sviete moksliszkais isztirimais 
maskoliškai mokslinczius Mecz- 
nikov, isz savo tirinėjimų persi
tikrino, kad žmogaus kūnas augi
na ir veisia daugybę visokių bak
terijų, taigi mažyczių organiszkų 
kūnelių, grybelių arba gyvuolė- 
lių, teip smulkuczių, kad jų be 
pageltos padidinanezių stiklų ne- 
ga'ima matyti, o daugelio ir su 
padidinanezių stiklu ne galima 
patėmyti. Tūli mokslineziai net 
prisilaiko nuomenės, kad jeigu 
ir ne visos veislės tų bakterijų, 
tai bent tūlos isz jų yra naudin
gos ir reikalinges žmogui, Mecz 
nikov vienok tvirtina,kad tie mi
lijonai bakterijų, kurias maitina 
žmogaus kūnas, visai ne reikalin
gi, o tankiausia vodingi žmogui. 
Kūdikis užgema vi?ai be bakteri
jų, bet jos greitai priveisia, kaip 
tik kudik’o kūnas iszėjo ant oro, 
kuriame visada yra daugybė bak
terijų. Į porę dienų po užgtoi-» 
mui, jau ir kūdikio kūne pilna 
visokios veislės bskterjų; ypacz 
gi daug jų yra pilve ir žarnose. 
Kada kūdikis paliauja lindęs mo
tinos krūtis ir valgo paprast} 
maist}, bakterijų skaitlius pilve 
dar labiau pasidaugina.
riuose sveiko žmogaus veisiasi 60 
veislių visokių bakterijų. Mecz- 
nikov laiko 1} visę daugybę bak^, 
terijų už ne reikalinga, eina dar 
to'iaus ir laiko už nereikalingus 
tuos kūno organus, kuriuose la-- 
blausiai veisiasi visokios bikteri 
jos ir sako, kad žmogus gali apsi
eiti be tų organų ir ramiai be jų 
gyventi ant svieto. Taukų su- . 
rinkimai po oda visai žmogui ne 
reikalingi, o juose veisiasi daugy
bė bakterijų. Mecznikov tol i aus 
tvirtina, kad žmogus gali apsieiti 
ir gyventi ir be kitų organų, ku
riuose labiausiai veisiasi bakteri
jos, kaip antai: be pilvo ir be il
gosios žarnos. Buvo diktai atsi
tikimų su ligoniais, kad dakta
rai iszpjovė pilvę ir dalis laibųjų 
žarnų, o toki be pilvisi ne tik isz- 
gijo, bet buvo sveiki ir drūti; 
tūli Europos daktarai tvirtino isz 
syk, kad jeigu paszautam Mc 
Kinleyui butų isz syk iszpjovę 
pilv}, vietoj stengtieji iszgydyti 
sužeidimus.jis butų galėjęs iszgyti. 
Stora}} gi žarnę Mecznikov laiko 
ne tik už nereikaling} žmogui, 
bet tiesiog už voding}, kadangi 
joje veisiasi visokios bakterijos, 
kurios ulnuodim visę žmogaus 
kun}; storoji žarna yra szalti- 
niu daugumos ligų žmonis kan- 
kinanezių.

Teip tvirtina Mecznikov, bet ar 
isztirkro tie žmogaus kūno orga
nai, kuriuose veisiasi labiausiai 
bakterijos, yra ne reikalingi, tai 
jau kits klausymas. Gamta, su
tverdama žmogų, sutaisydama jo 
kun} isz daugybės visokių orga
nų, kiekvienam organui paskyrė 
ataakanczi} ulduotę, koki} jis tu
ri atlikti; jeigu koks isz tų orga
nų butų nereikalingu, tai jis pats 
sunyktų. Teisybė, būva atliki
mai, kad žmogus, kuriam dakta
rai iszpjovė pilv} ir tūlas žarnas 
gali būti sveiku, bet tas dar ne 
rado, kad tie organai butų žmo
gui visai ne reikalingi.

Margos Gromatos.
H.

Pernai Kriokavoj atsibuvo 500 
—metinės suksktuvės nuo uždė
jimo universiteto. Pirmutiniu - 
to universiteto įkūrėju buvo 
Lenku karalius Kazimieras Didy
sis (1364m.), bet universitetas to 
karaliaus įtaisytas išbuvo visiš
kai atsakaneziu ir tie visas mok
slų szakas apėmė. Z Priderancziai 
jis Jogailos tik įtaisytas buvo—ir 
tai 1400m. Todėl 2 tas universi
tetas Collegi u m Jagellonicum bu
vo vadintas. Daug*—libii daug 
naudus ta Jogailos įsteigta kolle- 
gija Lenkijai naudos atnešė, ne- 
sza ir neš toliausi Iš mvo pu
sės mes tik nuoszirdžiai galime 
geisti tai augszcziausiai mokyklai 
laimingai sulaukti ir aekauczių 
2400—metuose tūkstantmetinių 
sukaktuvių. 500 metinės sukaktu
vės kartumu musų širdyje atei- 
szaukia. Gal ne kartumu, gal gai- 
leazcziu ir neramumu ? Ne ži
nau to gerai. Tik skurdu man, 
kad mes ir sziędien neturime nė 
vienos savo tautiškos mokyklos. 
Kas buvo, vis tas išgriauta ir 
vėtromis suardyta tapo..; Szię
dien ėsame tauta be josiu moks
liškų įtaisų. Jeigu lietuviai ei
na į mokslę, tai turi lankyti sve
tini tautiškas mokyklas.. Viskas 
D evo valioj... Dievas žmogui 
davė vali}, davė mtslį, davė su- 
pratimę... Išto viso kyla Idėjos, 
o idėjos —yra tai tikriausia ne
pergalima teisybė. Taigi, duok 
Dieve, kad terpo musų geros ide-



ETŲ VA
Žvėrys isz susimaiszymo 

szuns ir vilko.
Terp gyvų sutvėrimų ant že 

mėe rods isz susimaiszymo tūlų 
žvėrių gali užgimti naujas, bet 
užsivaisinti gali žvėrys tik sto» 

‘ vinti aitymoj giminystėj, žvėrys 
atskirų atmainų to paties gatun- 

* ko; žvėrys atskirų gatunkų retai 
gali užsivauinti, o jau prigulinti 
prie atskirų veislių niekada ne 
užsivaisina. Asilas ir atklys pri
guli prie atskirų gatunkų, bet isz 
jų susimaiszymo užgema mulai, 
užimanti tarpę terp a.-ilų ir ar- 
kl^ų. Mulai vienok visai ne vai
singi, jie savistoviai, pats v sai 
nesiveisia, visi mulai, kokius tik 
matome ant žemės, ne yra tai vai 
kai tokių jau mulų, bet yra tai 
vaikai arklio ir asilo.

Vilkai ir szunes yra tai žvėrys 
vienos veislės, bet atskirų gatun
kų. Ar isz susimaiszymo szitų 
žvėrių gali užgimti nauja tarpinė 
terp vilkų ir szunų žvėrių atmai
na, ilgai nežinojo. Apie tai per- 

- sitikrint užsiminė Heinz Schultz.
Jis užleido jmnę vilkienę su 
szunim aviniokų atmainos. Į tris 
mėnesius vilkienė paturėjo 8 žvė 
riukus, isz kurių 6 buvo pataitės 
ir du patinai. Kadangi vilkienė 
turėjo tik septynis papus tinka
mus žiudymui, tai ji pati papjovė 
vien? vaiky, kadangi jo žindinti 
ne turėjo kuom, jis toiėl pats 
butų pastipęs. Žvėrycziai tie bu 
vo panaszus į vilkę: turėjo pilky 
plaukę, palszas akis, staczias 
su juodais kraszUis aus-is teipjau 
kaip pas vilkus; isz savo gi pa 
proczių ir proto, jie buvo pana
šaus į tėvę, taigi į szunį. Taigi 
žvėrys, užgimę isz susimaiszymo 
szuns ir vilkienės isz kūno pavi
dalo panaszus buvo į vilkę, už 
tai protiszkos ypatybes apturėjo 
nuo szuns. Bandymai-*, tik ne 
specijalistų mokslinczių, suleisti 
szunį su vilku buvo daromi ir 
pirma ir isz tokio susimaiszymo 
užgimė vis žvėrys turinti visę pa- 
vidalę panaszų į vilkę, bet szunų 
paproczius. Taigi dabar jau li
kosi isztirta, kad vilkienė, užleis
ta szuns, iszduoda seklę, taigi isz 
to užgema vaikai Bet ar toki 
žvėrys, paeinanti isz tokio susi
maiszymo, gali veistiesi pats ir 
palaikyti savo atmainę, to tikrai 
nežinia, kadangi iszbandvti tę 
niekam ne užėjo ant mislies. 
Reiktų vienok manyti, kad toki 
žvėrys, teip kaip ir paeinanti nuo 
susimaiszymo asilų ir arklių mu
lai, yra ne vakinga;8 ir pats veis
tieji ne gali. Teip bent iszouola 
isz teorijos, bet ar szitame atsiti
kime teoriję paremia praktika, 
ant persitikrinimo reikia palūkėti 
ir daryti tolesnius bandymus ir 
persitikrhti ar tie žvėrys, paeinan
ti nuo szuns ir vilko, pats galės 
veistiesi.

Isz visur.
lt Prancūzijos pakrantėse, prie- 

szais Fmistere, paskendo prancu- 
ziszkas liivas Rene. Prie to pri
gėrė 10 žmonių.

| Mieste Urbino, pietinėj Ita
lijoj, karabinieriams pasisekė ap
siausti svarbiausiu vadovę Italijos 
plėszikų, Muaeoiinę.

| Chinuose, mieste Futchau, 
pasibaisėtinai siauezia azijaliszkas 
maras; kas dienę nuo maro 
mirszta po 1500 žmonių.

| Prancūzijos anglekasiai rei
kalauja 8 vai. darbo laiko ir pen
sijų po 2 fr. ant dienos iszdirbu- 

- s:ems kastynfe-e 25 metus. '

| Mieste Bochum, Vakariniuo
se Prosuose, likosi suaresztuotis 
lietu vys urddninkas Naujokas, ui 
prisisavinimę svetimų pinįgų.

U 18 d. spalinio Ryme snigo 
kelias valandas; sniegas uždengė 
ieme ant 2 colių storai. Teip auk 
stybo sniego nė seniausi žmonės 
Ryme ne atmena.

| Prancūzijos pakrantėse, ptie- 
szais Fecamp, paskendo didelis 
prancuziszkas žvejų laivas Jose- 
phine Annia., Prie to prigėrė 30 
žmogių.

J Anglijos sostapilėj, Londone, 
pasiba sėtinai siauczia rauplės 
ypacz ant prįemieoczių. Ant 
priemiescz ų dabar, galima saky
ti, nėra namų, kuriuose ne butų 
rauplėms serganczių.

| Sostapilėj Morokko (sziauri- 
nėj Afrikoj) smarkiai siauczia ko
kia ten daktarams dar gerai ne 
pažįstama liga ypacz terp žydų. 
Isz 8000 gyvenusių mieste žydų, 
pasimirė 1800.

I Aplinkinėse Rio Muni, iszpa
niekose valdybose vakarinės Af
rikos, cziabuviai pagavo išstipu
sius ant kranto iszpaniszkus juri
ninkus, juos užmuszė ir kunus su
valgė.

U Ant Didžiojo oceano pražuvo 
angliszkas garlaivys “Manches- 
ler”. Su juorn pražuvo 25 žmo
nės. Vertė laivo ir tavorų, koki 
ant jo buvo sukrauti, iszskaityta 
ant pu-iės milijono daliarių.

|| Manillės pakrantėse baisus tai 
funas (sūkurys) ant jūrių ir ant 
kranto labai daug blėdies pridir
bo. Ant jūrių paskandino daug 
cziabuvių valczių, prie ko, žino
ma, ir žmonių ne mažai pražu
vo.

|| Netoli Parmos, į geležinke
lio vagonę, kuriame važiavo Ita
lijos karalius ir jo moteris, neži
nomi vyrai, pasislėpę kalnuose, 
paleido kelia szuvius, bet jie ka
raliaus ne užgavo.

|j Mieste Leipcige, Vokietijoj, 
laike koncerto Paimu darže, nu
griuvo uždanga atft tusi linkusių 
ant koncerto. Viena mergina li
kosi aut vietos užmuszta, užgau
tų yra net keliolikos ypatų.

D Azijatiszkas maras, kuris bu 
vo apsireiszkęs terp Napoles (pie
tinėj Italjoj) perto darbininkų 
jau ežia isznyko, daugiau apsirgt
ai ų ne buvo, tudėl portas likosi 
pagarsintas liuosu nuo epidemi
jos.

|| Mieste, Lubliue, pietinėj 
Lenkijoj, maskohszkos valdžios 
suaresztavo Chicagictį Schultzę ir 
gudas jį nusprendė ant keturių 
metų prie sunkių darbų Siberijos 
kautynėse už p įsinaudojimę isz 
svetimo paszporto.

H Angliszkas randa-* pirko pie
tinėj Maskolijoj 16000 arklių, 
kuriuos nori gabenti į Afrikę ant 
reikalų angbszkos kariumenės. 
Nežinia dar, ar maskoliszkas ran
das daleis anglijonams ūzgabenti 
jų supirktus arklius.

| Maskoliszkas iždo ministeris 
užgina paskalę laikraszczių pa
le istę, buk paskutinis atsilanky
mas caro Prancūzijoj buvo suries
tas su noru Maskolijos pasisko
linti ^pinįgų. Ministeris sako, 
kad Maskolija ne reikalauja pa
skolos, todėl jos niekur ne jieszko.

|| Rytinėj Maskolijoj, Saratovo 
gubernijoj, kur gyventojus pa
siekė badas, užgimė maisztai ba- 
duolių. Ant jų suvaldymo su
traukė kariaunę. Susi
mu 8 zi m e daug žmonių likosi su 
žeistų, o 14 užmusztų. Maisztai 
biduolių buvo ir kituose Maskoli
jos krasztuose.

H Anglijonų suvarytų būrų ne- 
laisvių stovyklose yra 109418 vai
kų ir moterų biltvoidžių ir 38549 
kafrai. Pereitę mėnesį tose sto
vyklose pasimirė 2411 biltvei 
džių, kuriame tai skaitliuje 1964 
vaikai ;kafrų pasimirė 301. Tas 
aiszkui rodo, kaip angį Jonai lai
ko burus.

| M este Northamptone, Angli
joj, neturinti darbo sziaucziai pa 
kėlė maisztus. Jie įsiveržė į 
darbo namus ir reikalavo darbo. 
Anglijoj yra dabar labii diug 
darbininkų ne turinezių darbo ir 
juo toliau, juo niekesnės ežia dar
bo eanlygos. —

|| Į Vokietijos portę Kiel atka
ko Suvienytų Vaisi t jų, su jūri
ninkystės mokintiniais, kariszkas 
laivas Buffalo. Amerikonams 
Vokietija teip patiko, kad 10 
tarnaujanezių ant laivo pabėgo ir 
juos reikėjo palikti. Kapitonas 
paskyrė po 40 dol. dovanos už 
pagavimę kiekvieno pabėgėlio.

| Kaime Kruti, Albanijoj,pasi
mirė Jsmael Hudjo. Buvo tai 
turbut seniausias žmogus ant vi
sos žėmės: iszgyveno jis ant 
svieto 160 metų. Iki paskutinei 
savo gyvenimo valandai turėjo 
pilnę protę ir turėjo ir visus dan
tis. Szeimyna jo susideda isz 
200 ypatų.

j Iszdirbystė Vokietijoj prade 
da pulti, kadangi mat paskuti
niuose geruose metuose ji per 
daug buvo pasikėlusi. Dabar 
vienas dirbtuves su visu uždaro, 
kitose gi mažina darbininkų al
gas. Plieno dirbtuvėse ant Reino, 
VVestfalijoj ir kitoee vakarinėse 
provincijose numažino darbinin
kų algas ant 10%» Bankai palei
džia dalį savo urėdninzų: Berly
no tautiszkas bankas paleido 60 
urėdninkų, o Breslavo, Silezijoj,

70. Mažina skaitlių urėdninkų
11 kiti Vokietijos bankai, kadan
gi, sumažėjus prekystei ir iszdir- 
bystei, pasimažino ir bankų ope
racijos.

| Mieste Aldersbot, netoli Lon
dono, susimuszė du seniai nesi- 
kenezianti regi meni ai angliszkos 
kariaunos: Durham ir Worvester. 
Kareiviai Worcester regimento 
užsimovė durtuvus ant -karabinų 
ir užpuolė aut kazarmių Durham 
regimento. Užpulti pradėjo 
szaudyti. Tame muszyje daug 
kareivių likosi sunkiai sužeistų.

B Angliukų kolionijų Austra
lijoj randas nutarė nupirkti an
glių plotus ir parengti.kastynes, 
kurios konkuruotų su privatisz- 
kouis kastynėms ir pardavinėtų 
anglis žmonėms pigiau, kuum pri
veistų ir privatiszkus anglių kas- 
tynių savininkus pardavinėti jas 
pigiau.

| Kadangi Turkijoj urėdninkai 
nuo seniai ne gauna jiems pngu- 
linczių algų ir jų nuo nuvargintų 
gyventojų ne gali teiposgi iszlup- 
ti, tai daugelis sultano urėdninkų 
apleidžia urėdus ir bėga į užru- 
bežius. Sultano sūdai ne seniai 
nusprendė ant nužudymo 26 pa
bėgusius urėdninkus. Jie, žino
ma, ne grįž į Turkiję, kad juos 
pakartų.

H Vengrijoj, mieste Debreczi- 
ne, dėl iszriukto į parlamentę li- 
beraliszko pssiutinio, užgimė 
maisztai. Sz^liuinkai Koesutho 
partijos pradėjo mėtyti su akme
nims į policietu-> ir kareivius. Isz- 
daužė langus rotuszės ir kitų irio- 
bų. Policistai ir kareiviai iszsi- 
traukė kardus ir szoko ant kos- 
suthisių. Susimuszime 78 žmo
nių likosi sužeistų.

|| Mieste Kišaizeve, Besssrabi- 
joj (pietinėj Maskolijoj) užgimė 
ma'sztai. Apie 1000 studentų ir 
darbininkų užpuolė ant guberna
toriaus rūmo ir i-z dalies jį išgrio
vė. Toliaus nutraukė ant polici- 
jos biuių ir redakcijos rando laik- 
rašzczio ir iazgriovė ir tas trobas. 
Susimuszime minių su policija
12 žmonių likosi užmusztų, o 70 
sužeistų.

| Maskobszka apezvietimo mi
nisterija davė daleidimę parengti 
Varszayoj dailės jnstitutę. Nau
jas institutas padalintas bus į se- 
kanezias dalis: tepliorystos, 
skulptūros, architektūros ir pra
moninko pieszimo ir tepliorys- 
toe. Institutas bus uždėtas pri- 
vatiszkų žmonių ir piivatiszkais 
kasztais. užlaikomas; maskolisz- 
kas iždas nuo tavęs ant užlaiky
mo instituto pinįgų ne duoda.

Į Lietuvių Laisvama
nių kuopas.

Seimas L. L. S. Scranton. 
Pa., nutarė, idant Centrahszkas 
kamitetas dasižinotų irjpagarsintų, 
kokiose vietuose yrą krematori- 
još. Tę darbę, kiek galėjo, komi
tetas atliko ir ežia garsina rezul- 
tatę. Suv. Valstijose jos yra 
sekancziuose'mie>tuose.

New-York, N. Y., San- 
Franciaco. Cal. (dvi), Wa»hing- 
ton. Pa. (Couuty of VVashing- 
tou), Boston, Mass., Cincinnati, 
O. Chicago, III. Buffalo, N. 
Y. Los Angelos, Cal., Poitland, 
Oregon, Detroit, Mich., Lan 
caster, Pa., Pittsburg, Pa., Bal- 
timore, Md., Troy, N. Y., 
Pavenport, lova, Surnburn Is- 
land, N. Y., Watervile, N. Y., 
Pasadena, Cal., Fort Wayne, 
Ind. Sudeginimas lavono, ur
na, ir kambarėlis (niche), kur tal
pina urnę, salėje (Columbarium) 
yra daug pigesnis, negu laidoji
mas žemėje. Kasztuoja tik nu 
35 iki 45 doliarių. Taigi geriaus 
laisvamaniams, tikintiems į tę 
moksliszkę palaidojimę kūno budę 
yra pasirūpinti, kol gyvais eę*f, 
iszsipirkti “Kremacijos Certifika- 
tę” ant 35 dol. Prie iszpirkimo 
certifikato įsimoka 5 dol., o li
kusius |30 gali iszmokėti kas me
nesį po 1 dol. Toks iszmokėtas 
certifkatas gali būti pavestas ki
tam, ir yra pripažintas maž per 
visas krematonjų draugystes visa
me sviete.

Kremacija tinka visiems, kurie 
norėjo isztirti tę budę pasielgimo 
su kūnais, ir viri protaujanti velyja 
kad jų kūnas taptų sudegintas, ne
gu liktų užkastas žemėje ant nuodi 
nimo gyvųjų. Statistika parodo 
jau spartų kiiimę kremacijos vi
sose szalyse, teipogi ir Suv. Val
stijose, nes ežia 1179 mete sude
gino tik 4 lavonus. Metuose 
1889 skaitlius tokių pakilo iki 
2601. 1899m.sudeginta jau 1010. 
Pareituose gį metuose 1200.

Norintis, kad jo kūnas taptų 
sudegintas, turi padaryti testams□ 
tę, koks yra paduotas knygutėje, 
gaunamoje “Lietuvos" spausžu- 
veje.Chicagoje, po - antgalviu 
“Kaip geriausiai laidoti numirė
lį". Draugas mirusio eina pas 
daktarę ir reikalauja paliudyjimo. 
Su tuomi paliudyjimu eina passze 
rifę arba majorę miesto,kad dalsis- 
tų siųsti lavonę į areziausįę kre 
matoriję. Kopija testamento lie
ka rankose lydėtojo, o kitas tampa 
atiduotas valdžiai krematorijos. 
Po valandai laiko gali parsiness- 
ti pelenus urnoje—jei norėtų.

. CentraliszkaS Komitetas prane- 
sza teiposgi L. L. S- Kuo
poms, jog pap esztę nauję knygu
tę, apie 60 lapų įtalpos, po ant
galviu “Dvyniai Vagių arba pa
žintis Nuodėmių ir nuvalymas sę- 
žinės draugijos” Literatiszkas ko
mitetas pripažino už vertę at- 
spaudinimo, kaip liudyja sekantis 
jo laiszkas:

“ Godotinas Tautieti! Prisius 
tę Tamiatus rankia^ztį po antgal 
viu.-“Dvyniai Vagių arba pažintis 
nuodėmių ir nuvalymas sęžines 
draugijos”, Literstiazkas
Komitetas pripažino už vertę at 
spaudinimo,nes tais tamisti s svar 
bus veikalas-netik kę yra moks- 
liszkęi, faktiszkai ir praktiškai 
parjszytas, pakeliantis klausymę 
ekonomijos ir vergijos ir tuos 
klausymas iszrisza teip kaip nieks 
teip teisingai negalejė iszriszti pir- 
miaus. Podraug turime primin
ti, jog skaitytoję, nors t uginiau- 
bię, teip pakutena, kad piiverczia 
midyti, kuom jis yra sziędien.Pil
nas guodonės, Komitetas ”

Tai-gi naujai sėklai reik masal
uos (piningų), su kuria Susivieny- 
jimo sę n ari ai išbarstys ję po visę 
Lietuvę, ant naudos szios ir atei- 
nanezių gadynių.

Kun. V. Dembskia.
L, L. S. Centr. Sekretorius.

Draugyscziu Reikalai
Pittston, Pa. Blalvystes Dr-te Bz. 

Baltramiejrus apvaikazezios diena gi
mimo “Lietuvos” rasztininkp Simano 
Daukanto panedelij, 38 spaliu, 7:1«J vai. 
vakare, salėjoj. Pinksto. Bus prakal
bos ir deklemacijoa. Kalbėtojai yra 
kviesti iriszkitu miestu. 'Todėl visus 
lietuvius ir lietuvaites kviecziame skai
tlingai susirinkti.

Blaivytes Dr-tee Komitetas:

TėvynH Myl. Dr-lėa, kuopa turės su
sirinkimą 37 d. Spaliu. 3 vai. po piet, p. 
Laudanskio salėj, bus padalintos pil
niems sąnariams,knygeles: “Baudžlovę” 
ir “Oeoloja”.

T M. D-tea. K. Komitetas.
INrniM darbinlnkiHKkaN Bailiu.

Darbininkiszka L. 8. Draugystė laikys 
savo pirmutini balių Bubatoj,3 d. Lap- 
kriczio.1001 m. svetainėje Oakley Hali 
po numeriu 1142 Oakley avė., Chicago. 
Prasidės 7 >30 vakare., įženga vyrui su 
motere 25c. Lietuviszki darbininkai ir 
barbininkės maloniai laukiami atsilan
kyti. Komitetas.

Teatras ir Bailus.
Newark, N. J. T. M. D. Kuopa 

duos perstatimę vienos isz geriausiu 
lietuviszku dramų “Ponis ir Mužikai”. 
Penta t i m ai bus lubotoj. 3 d. Lapkriczio 
Svetainėje Birkenhauer and Bautnon, 
•ant kertės S. O ranga Ir Morris avė.

Taigi užkviecziame visus brolius ir se
seris isz Nevrarko ir isz visos aplinkines 
Ifuoekaitlingiausiai susirinkti ir musu 
užmanymą paremti. Užkviecziame visas 
kaimynisaku naujokyniu T. M. D 
Kuopas ir draugystes, kaip tai: isz Di
džiojo Nevr Yorko, J ersey City’es, Bay- 
onne City’es 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
da vakare. įžengs ir sėdynė 25c, re- 
zerv. 35c.

T. M. D. Kuopos Komitetas.

Trecziaa Balius.
Jaunu Amer. Liet. Pasilinksminimo 

Kl i ubas turės savo treczia balių nedelioj, 
27 Spaliu, Freiheih Turner Salėja, 
3417-21 S. Halsted et. Prasidės 5 vai. 
po piet. Musika prof. Fn Kiefer. ■ įžen
gs 25c. ypata. Deltogi, mes jauni vaiki
nai, užkviecziame jaunas mergeles ir vi
sus lietuvius ateiti ant musų baliaus, o 
busite meilingai priimti,jauni lietuviai 
mokės Jus palinksminti.

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

Pa j i esz kojiniai.
Reikalauja 100 darbiniku į Davis Coal 

AOoke Co. anglių kasyklas, Thonms, 
W. Va. Darbas geras, streiku nėra, 
Darbinikai bus užganėdinti. Adresuo
kite: Davis Coal 4 Ooke Co., Thomas, 
W. Va. Jei kas norėtų isz Chicagos 
važiuoti, tai gaus ir geležinkelio tikieta 
Apie tai gali dasižinotl “Lietuvos” re
dakcijoj. .

Pajieezkau JokūboKrauozaliuno, kurs 
Pittston,Pa. prigulėto -prie Dr-tes Bz. 
Baltramiejaua Jis pats ar kas kitas ta
ksis duoti žino ant adreso.

Felizas Mazurkevyozia, 
Box 315, Bridgeville, Pa.

Pajieszkau savo draugo. Jono Macie- 
jausko, buvusio kriaueziumi Londono. 
Jis iszkelievo Amerikon. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinę snt adreso.

A. Petrusska. • •
28 Parkstone Rd, Pekham, 

London, 8. E, England.
Pajieszkau Mateuszo Rusiacko, prigu- 

iinezio prie Bz. Jurgio Dr-tės Coketon, 
W. Va. Jeigu jlž nenori likti iszbrsuk- 
tu isz Dr-tes tegul greitai atsiszaukia 
ant adreso:

Kas. Wainsikis.
Box 82, Coketon, W. Va.

Pajieszkau Tamosziaus Sznekuczio. 
gyvenusio Chicagoj. Jis pats. ar kas ki
tas tegul duoda žino ant adreso:

Frank Jankauokaa
Bos 550, Balio ws F ai ls, Vj.

Pajiaazkau savo szvogerio, J uozo 
Pranokevioslaua, gyvenusio Mineravills, 
Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
inia ant adreso:

Juosas Želvia
830 Coluanbia avė. Balt i m ore, Md.

(18—10)

ŪKANI) OPENLNG!
Su bato j, M spaliu darau balių inkur- 

tuviusavo naujo saliuno, vietoje buvusio 
Visos, ant kurio bus gera munka ir 
daugybe jaunimo. Todėl visus aplinki
nius ir pažystamus kviecziu atsilankyti.

D. Oiaosas.
1210 Waahtenaw avė., Chicago, 111.

Grand Openlng.
Bubatoj irnedeloj, 26 ir 37 spaliu da

rau balių inkurtuviu savo saliuno, ant 
kurio grajys gera musika, bus daug jau
nimo irgalima bus gerai pasiszokti Ir 
grasiai*pasilinksminti. Todėl visus ap
linkinius ir pažystamus kviecziu atsilan
kyti.

Louis Getz,
608 8. Jefferson st., Chicago, Iii.

Graud Openiug!
Bubatoj ir nedelioj, 36 ir 37 darau in

kurtuviu balių savo naujo sailuno, ant 
kurio bus gera muzika, szokiai ir kitos 
gražios zabovos ir visi svecziai taps gra' 
žiausiei priimti. Todėl visus aplinkinius 
kviecziu atsilankyti

Kaz. Jiukoezius.
33M Kenalngton avė., Kensington, Iii.

Wyr*l, artinote
Kad asz darau balių savo naujos kar- 

czemos salejeT Balius bus subatos 
vakare, 36 spaliu, ant kurio grajys gera 
muzika, busszokiai ir gražios zabovos. 
Todėl visus aplinkinius ir pažystamus 
kviecziu atsilankyti.

Petras Szlakis.
3321 Auburn avė- Chicago, 111. □

ETHNOLOGIJA 
arba

Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. HfAerlandlą.

I 
r

Kelkallugtta geras zeceris prie •‘Lie
tuvos” spaustuvei Mokestis 35c. nuo 
lOOOm. Taipgi reikalingas valkas, nesenis 
15 metu, mokantis gerai lietuviszkai ra- 
raszyti ir skaityti, mokintis zecerystes.

Ant parsamdymo barberiui sztoras po 
“Lietuvos” redakcija. Biznis gerai isz- 
dirbtas , —■ — u ,

Ant pardavimo geras] sali u n as su sale 
vietojo lietuviu apgyventoje. Savinikas 
turi kita bizni. Atsiszaukita po ar. 
8801 Houston avė. 8o- Chicago, - 

(36-10)
Pigiai ant pardavimo namas su lotu 

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

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
vietojo lietuviu apgyventojo, su visu ta- 
voru ir visomis prietalsomis. Atsiszau- 
kite pas.

W. Žale vok i,
572 8. Jeffereon St., Chicago.

(8- 11)

I

“Lietuvos” agentai.
NEW YORK. N. Y. 

fonas Naujokas, 115 Foreyth st.
NEWARK, N. J.

V. Ambraseviczta, 180 Ferry st.
BROOKLYN. N. Y.

8tanislowas Rinkevricsiua, 73 Grand si. 
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balosiunaa, 263 Metropolitan avė.

BHENANDOAH, PA.
Andrius Macais, 447 W. Linost.

MT. CARMEL, PA;
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, OONN.
Jonas Taraila, 677 Riverside st. 

PITT8BURG, PA.
J. Jasaitis, 2125 Tustin st.

WE8TV1LLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas,

SCRANTON, PA.
Mikolas Ramanauskas,

1740 Nay Ang Avė.
DELRAY, MICH.

K. Gediminas,
DETROIT, MICH.

M. Mockus,
BALTIMORE, M D.

L. Gavrlis, 3018 N. Washington st.
PH1LADELPHIA, PA.

J. Baronas, 1003 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front 8t. 
“Lietuvos” keliaujanti agentai. 
(Vincas Kudarauckas,
Jurgis Kasakevriczia, 
Juozas Petrikis,
K. Rutkauskas, 
Juozapas Matutis, 
K. Labanauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvę” 
ir prenumeratų jiems užsimokėti; pi- 
oįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos taipgi galima gauti visokes knįgas 
už tę paežių prekę kaip ir redakcijose.

“Lurruvoe” Isilbistūtb.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tani lutai Laikrodėlio? 
Jeigu teip, tai pirk pas Juozų Matuti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,ienciugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Taipgi visokios intalpos istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietlčomis ir pavinczlavonemis, abrozu 
irabrozeliu. Kas ka norit isz augsz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
3c. marke, o gausite katalioga su pla- 
cziu apraszymu apie viską. Adresas:

Joeeph Matutis,
113 Grand st. Brooklyn, N. Y.

ACTINA.
Geriausia gyduole nuo visu ilgu: Reu

matizmo, galvos sukimo, plaucziu už
degimo, kosulio, akiu, ausu ir daugybes 
kitokiu ilgu. Szyta gyduole privalo 
rastis kiekviename name, kuris nori ui- 
Szedyti daktariszkus kasztus. Kurti 
girdi, akli mato. Atsissauk arba raszyk 
įdedamas 2c. marke ant adreso:

C. Z. Umich,
200 Wells8t., Chicaeo, Ui.

CHARLES S- DEVOY, 
Republikoniszkas Kandidatas ant 
Magistrato 6 Distrikto, 

BROOKLYN, N. Y.
L uke ateinancaių rinkimų lie

tuviai privalytų už jį balsuoti, ars 
jis yra geras žmogus.

P. M. ABRAITft.

VARDAI IR ADRESAI 
Sos. Lietuviu Laisvamaniu Amer.

Pbbzidkntas, K. Balcziunas, 
Metropolitan avė.,' Brooklyn, N. Y.

. Kun. V. Dembekls,
ilžDiMiBBAZ, Dr. J. Szliupas,

Vienos tokios organizacijos paremtos ant 
šiokios ar tokios giminystes susirišusių šeimy
nų, jos tveria giminę; kitos gi susirišusioe 
bu kitokiais mieriais, kaip antai: ant geresnio 
atsigynimo nuo priešų, kitoe patrauktos prie 
ryšio priverstinai, be noro į organizaciją pri
gulėti. Paskutinės organizacijos ant galo 
sutverė rymančias ant visokių pamatų dides
nes ir mažesnes viešpatystes. Giminės re
miasi apt giminystes susijungusių šeimynų, 
viešpatyste gi ant politiškos galybės ir tiesų 
Jungiančių atskirų šeimynų sąnarius, paaki
nančių jiems atsakančias pareigas, kurias 
kiekvienas sąnarys turi pildyti ant naudos 
visos viešpatystės, o ne atskirų šeimynų. To
kiose, paremtose ant dvejopo pamato, žmo
nių organizacijose išsidirba daugybė visokių 
socijališkų prietikių. Tokiais, organizacijose 
paiemtose ant giminystes, yra: dora, tiesoe, 
savastis, turtai apgynami giminės tiesoms, 
viešpatystėse gi tas viskas papuola po vieš
patystės valdžių užžiura.

Organizacija paremta ant giminės, jos 
surėdymas atsirado daug pirmiaus negu vieš
patystė, kadangi pirmiausiai, žinoma, jun
gėsi į krūvą giminingos šeimynos; organiza
cija viešpatystės, kurioje yra giminingos ir 
negi mini ngos šeimynos, besilaikančios krū
voj iš gero noro ar su prievarta, atsirado daug 
vėliaus, įgavus didesnę galybę organizacijai, 
kuri jau priverstinai galėjo patraukti silp
nesnes kaimyniškas organizacijas prie savo 
sanryšio ir sutverti geresnes sanlygas negu 
gyvenant silpnoms giminių šeimynoms. Žem- 
darbių gyvenimas labiausiai tinka ant tvėri- 
mosi ir lavinimosi giminių organizacijų; po
litiška galybė besikilnojančių su gyvulių 
bandoms iš vietos į vietą nomaaiškų tautų 
suteikia geresnę progą tvėrimui viešpatysčių 
ir pavergimui rastų ant savo kelio silpnesnių 
organizacijų. Nomadiškos tautos, priskir
damos prie savo organizacijos silpnesnes tau
tiškas gimines, tvėrė viešpatystes, iš kurių 
vienos užsiliko ilgiau, kitos trumpiau. Teip 
buvo Amerikoj, Afrikoj, Azijoj, teip susitvė
rė Amerikoj svarbiausios civilizuotos viešpa
tystės Meksiko ir Peru: teip jau buvo su su
sitvėrusioms viešpatystėms rytinėj Afrikoj; 
panašius paveikslus galima rasti Indijoje, 
net Europoj. Australijoj tokių paveikslų 
ne patinkame, kadangi, dėl stokos tinkamų 
prisavinimui ir auginimui žvėrių, Čia ne galė
jo išsidirbti tautos bandas ganančios.

Pamatu išsidirbimui tautiškos giminės 
buvo šeimyna, šeimyniškas surėdymas vie
nok pas visokias tautas ne vienoks, kadangi 
šeimyniški ryšiai ne visur paremti ant vienų 
ir tų pačių pamatų, ant tų pačių tiesų. Šei
mynos paremtos ant apsivedimo, ant šliubų 
ar tai bažnytinių ar civiliškų, susidedančios 
iš tėvo, motinos ir vaikų yra tai jauniausias 
surėdymas ir tai tik pas augščiau kultūriškai 
pasikėlusias tautas, tas išsidirba iš senesnio 
šeimynos surėdymo stovėjusio ant kitokių 
pamatų. Pirmutinė šeimyna rėmėsi ant teip 
vadinamo heterizmo arba ant liuoso, be jokio 
aprubežiavimo lyčių susinešimų. Kokia mer
ga vyrui patiko jo apsistojimo aplinkinėse, 
tą jis sau ir ėmė ant nakties arba ant ilges
nio laiko, jeigu toj vietoj ilgiau apsistojo, 
geru ar su prievarta. Kad teip buvo pra
džioj žmonių gyvenimo ant žemės, liudyja tą 
ir istorija ir istorija tiesų. Dabartinėse šei
mynose viršininku^ šeimynos yra tėvas, jis 
duoda ir vardus vaikams. Pradinėj gi šei
mynoj tokias tiesas turėjo tik motina, vai
kas perimdavo motinos tiesas: jeigu motina 
buvo laisva ir jos vaikai buvo tokiais jau, 
jeigu gi buvo vergė ir vaikai turėjo būt ver
gais: giminysta, vardas, skaitėsi nuo moti
nus. Apie tėvą tokiose šeimynose nieks ne
sirūpino, kadangi jo ne galima buvo surasti. 
Pradinėse žmonių organizacijose viešpatavo 
liuosa meilė, liuosi lyčių susinešimai ne ap- 
rubežiuoti nė jokioms tiesoms. Matome, kad 
visi stovinti ant augštesnio laipsnio gyvi su
tvėrimai, kaip antai žvėrys ir paukščiai, at
sakančiame laike jungiasi į poras ir porose 
išbūva iki užaugina vaikus ant tiek, kad jie 
gali pats rūpinti sau maistą. Teipjau turė
jo būt ir terp žmonių. Kadangi žmogus au
ga palengva, tai gal tėvui pritruko kantry
bes laukti, kol jo vaikai užaugs, jis rūpestį 
apie jų auginimą paliko motinai. Kaip liuosi 
ne butų buvę lyčių susinešimai pradinėj 
žmonių organizacijoj, bet iš jų išsidirbo su 
laiku šeimyna, kokią dabar matome.

Šeimyna remiasi ant dvejopų pamatų; 
ant giminystes su motina ir su tėvu. Pradi
nėse šeimynose giminysta skaitėsi nuo moti
nose tas yra dar ir dabar pas tūlas stovinčias 
ant žemesnio kultūriško laipsnio tautas. Gi- 
minysta nuo motinos, yra tai liekana labai 
senų laikų; t kada atsakančiais padavadyji- 
mais ir tiesoms tapo ir vyras prijungtas prie 
šeimynos, vyriška lytis paėmė viršų, ant jos 
sprando, kaipo ant tvirtesnės, tiesos sukrovė 
daugiau pareigų.

Pradinėse šeimynose vien motina turėjo 
tiesas: ji gyveną šeimynoj. ir tik nuo jos 
skaitėsi giminysta. Šeimyna pažinojo tik 
jos brolius ir seseris ir brolių brolius. Moti
nos vaikai prigulėjo ne jai, bet jos šeimynai, 
tėvas ant Jų nė jokių tiesų ne turėjo, kadan 
gi tokiose pradinėse šeimynose tėvo nieks ne 
pažinojo.

Toks šeimynų surėdymas ir dabar užsili
ko pas tautas vidurinės Afrikos, pas indijo- 
nus Amerikos ir malajiečius gyvenančius ant 
Oceanijos salų, taigi pas tautas ne turėjusias 
nė jokių savitarpinių susinešimų. Iš to ma
tyt, kad sanlygos, pripažįstančios vien moti
nai tiesas šeimynoj, ne perimtas nuo kitų 
tautų, bet išsidirbo vienaip dėl tų pačių san- 
lygų, dėl tų pačių lytiškų reikalų. Yra 
ant žemės dar ir dabar tautos, kurių šeimy
nose vyrai ne turi nė jokių tieeų, jį šeimyna 
priima vien kaipo vergą, paskirtą atlikimui 
atsakančių pareigų, ant jo sprando krauja 
sunkiausius darbus; taigi šeimynoj laiko jį 
vi«n kzinn «an>ri mH.nmni.

mo šeimynos sąnarių, visai teip kaip auta Ai 
gyvulių bandose yra paliktas bulius arba er- į i | 
žilas. Tokiose šeimynose vaikai ne laiko te- I \ 
vo už savo gimdytoją ir jam nė jokių tiesų I 
ne pripažįsta. Kitoee vėl šeimynose tėvas i ! 
ne gyvena vienuose namuose su motina, ku- I 
ri gyvena drauge su vaikais, bet tik kada ne 
kada atlanko namus savo moteries. Tok; 
Šeimynų surėdymą vadina ginekolcralija, taigi 
moterų valdymu, kadangi mat tokiose šeimy
nose vyrai ne turėjo nė jokių tiesų ant šei
mynos, nors jie pats ne reikalavo būt po mo
terų valdžia. Pradinės žmonių organizaci
jos, teip kaip ir dabar, buvo po vyrų apgyni
mu, kadangi moteriška lytis, kaipo silpnes
nė, ant to ne tiko, nors šeimynos sanariai iš 
pradžių rinkosi aplink motiną, o ne aplink 
tėvą, kurio šeimynos sanariai ne pripažino 
už savo gimdytoją. Moteris pradinėse žmo
nių šeimynose buvo tokiose jau sanlygoee, 
kokiose yra bitinas (bičių moteris) bičių spie
čiuje. Bitinas bičių spiečiuje yra tai moti
na viso spiečiaus, be jos spiečiaus sanariai 
ne galėtų daugintiesį ir turėtų išnykti. Ka
dangi iš bitino padėtų kiaušinių kas metą 
išsivysto daug tranų, taigi vyriškių, tai apie 
juos nesirūpina spiečius, bet kaipo nereiks 
lingus, kas rudenį užmuša^ už tai Juo labiau 
saugoja bitiną arba spiečiaus motiną, kuri 
viena, per gimdymą naujų spiečiaus sąnarių, 
gali palaikyti spiečiaus gyvenimą. Teip be 
abejonės buvo ir pradinėse žmonių šeimyno
se, nors jose ir ne reikėjo užmušinėti vyriš
kių, taigi šeimynos sąnarių užvaisinančių šei
mynos motiną.

Kaip metaliai išstūmė žmonių gyvenime 
akmenį, iš kurio dirbo jie ginklus ir darbo 
įnagius, teip ir šeimynų surėdyme vyriškiai 
su laiku, apsigyvenę nuolatai šeimynose, 
prisirišę angščiau prie moteries, paėmė viršų 
ir vietoj pirma viešpatavusių moteries tiesų, 
pastatė savo, taigi tėvo tiesas. Ta permaina 
šeimynos surėdyme ne atsitiko iš syk, bet pa
lengva išsiviešpatavo naujos pažiūros ant su
rėdymo žmonių šeimynų: vyriškiams senas 
surėdymas pradėjo ne patikti ir jie stengėsi 
jį permainyti ir iš tikro jį su laiku permainė. 
Tvirtesnės ir energiškesnės tautos permainas 
surėdyme šeimynos įvedė pirmiaus, tingi
niaujančios gi be energijos tautos vėliaus 
užsimanė sekti paveikslą pirmutinių. Tas 
pas vienas tautas atsitiko per veržimą moterų 
nuo kaimynų, silpnesnės gi, ne mėgstančios 
karių, kurias tankiai gimdė veržimas svetimų 
moterų, užsimanė jas pirkti nuo kaimynų 
kaip ir kitus eau reikalingus daiktus, teip 
jau, kaip perka antai naminius gyvulius. 
Moteris iš viešpataujančios šeimynoj pastojo 
naujame šeimynos surėdyme verge vyro, jo 
savasčia kaip ir kiti jo daiktai. Žinoma, nau
ją pamatą šeimynų surėdyme įvedė ne čielos 
tautos, bet atskiri jų neramesni sanariai, o 
su laiku to budo griebėsi vis daugiau ir dau-5 
giau vyriškių ir ant galo jis išsiplatino ant čie- 
lų tautų. Žmogus prisiriša prie moteries ir ne
užkenčia, kad ta pati, kuri jam patinka, ga
lėtų patekti ir kitam; apie apsaugojimą savo 
tiesų ant patinkančios sau moteries turėjo 
rupintiesi vyriškis, būti vien įnagiu, būda
mas drūtesnių, jis ilgai ne galėjo, 
bet stengėsi įgauti platesnes tiesas šeimynoj 
ir jas įgavo lengvai: kadangi moterims ne 
buvo nė jokios naudos ginti savo tiesas šei
mynoj, kur ant jų sprando gulėjo visa sun
kenybė auginimo ir aprūpinimo vaikų, tai 
vyrai greitai paėmė viršų, paėmė į savo ran
kas visą valdžią ir pavertė moteris į savo 
verges, į įnagius savo geismų. Tas pats iš da
lies yra ir šiądien net civilizuotų tautų šei
mynose. Vyriškiai, paėmę virtų šeimynose, 
pastate jas ant kitokio pamato: vietoj 
jo, giminystes, ant ko rėmėsi šeimyna prie 
motinos tiesų, vyrai įvedė savo, taigi tėvo 
valdžią. Čia reikia pridurti, kad giminysta 
ir naminė tėvo valdžia pradinėse žmonių šei
mynose ne reiškė tą patį. Kadangi vaikai 
padidina šeimynos galybę, yra teip sakant 
šaltiniu jos turtų: mergaitės yra tavom, ku
rį galima parduoti, o vyriškos lyties vaikai 
yra darbininkais didinančiais šeimynos tur
tus, jie yra apginėjais šeimynos nuo priešų, 
tai kiekvienas šeimynoj, tėvas stengėsi turėti 
kuo daugiausiai vaikų, visai nesirūpindamas, 
ar jie yra jo, ar svetimi vaikai. Tokiose 
pradinėse šeimynose gal daugiau buvo sveti
mų vaikų negu prigulinčių prie tėvo veislės.

Iš tokių šeimynų, prie atsakančių eko
nomiškų sanlygų, išsidirbo teip vadinamos 
naminės draugystės, kuriose yra ne vien vai
kai šeimynos tėvo ir motinos, bet ir pa
šaliniai.

Tokios naminės draugystės yra pas tūlas 
indijoniškas tautas, pas gyventojus Malajiš- 
kų ir Didžiojo oceano salų, buvo jos ir pas 
pirmutinius Indijų gyventojus. Dabar jos 
pasitaiko dar Chinuose, Japonijoj, pas gy
ventojus vidurinės Arijos iškilimo, pas bas
kus šiaurinės Išpanijos, kabi liūs šiaurinės 
Afrikos; pas visas civilizuotas tautas šeimy
niškas surėdymas remiasi teiposgi ant tokių 
naminių draugysčių; jį patinkame pas tūlas 
nomadiškas tautas, kaip antai pas kafrus 
pietinės Afrikos, pas kuriuos teip vadinamus 
kraalius arba kaimus apgyvena sanariai sto
vinti giminystoj su viens kitu. Tokios na
minės draugystės yra po valdžia vieno virši
ninko arba renkamo gyventojų arba apturin- 
čio valdžią kaipo palaikus nuo savo tėvų. 
Privatiškos savasties tokiose naminėse orga
nizacijose nėra, viskas, ką jie turi, yra tai 
vieša savastis visos draugystės, iš to yra ap
rūpinami reikalai pavienių organizacijos są
narių. Sanariai, apart viešos savasties, su* 
jungti krūvoj tvirtais ryšiais su buvusia ir 
ateinančia gentkarte: vienu tikėjimu, tie
soms, už kurių nepildymą turi sąnarys atsa
kyti prieš visą organizaciją, kuri sunkiai ne 
pildantį tiesų nubaudžia. Tokios naminės 
organizacijos gali tvertiesi iš atsakančio 
skaitliaus sąnarių sujungtų lygiai motinos, 
kaip ir tėvo tiesoms. Abiejuose atsitikimuo
se prie ryšio gali prigulėti šeimynos kelių 
gentkarčių. Tokios naminės draugystės gali 
į savo tarpą priimti ir pašalinius, kuriems su
teikia tiesas tikrų šeimynos sąnarių ir apgi
na juos nuo priešų teip kaip ir surištus gi
minysta sąnarius; tokiu budu tokia naminė 
draugybė labiaus panaši į mažą viešpatystę 
negu į šeimyną, joje yra lygiai sanariai su
rišti g^iuysto ryšj^y$-mJaįBB^jMwri8ttaJ
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Ateikit mane atlankyt. Priimsiu kiekviena mandagiai ir 
parduosiu tavorus už pigiausia prekia.

IT T Na.f I C2? Lietuviszkas iszpardavejas No. 14
. 2^ 1 L -11 X 1 aj t Perakaitiklt iihinii prekes.

Specijaliszkas Iszpardavimas Puikiausiu Drabužiu.
DOVANOS! Puiki $1 Derby arba Fedora 
Skrybėlė duosis dovanu kiekvienam per- 
kancziain siutą ar overkota vertes *7.00

Vyrams Overkota!

$10.00
ir skrybėlė dovanu.

MusuOverkotu skyrius yra didž'au- 
sias visoj Chicagoj. Nauji ir puikus 
Kitchener Voke Coat pilku ir 
maiszytu spalvų Vicunas. Kersey — 
visokio gatunko, — szviesiu parvu 
Covert Cloths ir Whipcords naujau
sios mados, atsakanezios dabartiniam 
sezonui, padaryti su szilkiniais ran
kovių pamušalais ir aksominiais kai- 
nieriais. Nepirkite niekur kitur over- 
kotu pakol nepamatysite musiszkiu. 
Tokius overkotus, kaip musu, kitos 
krautuves parduoda po 915 00.

Puikus vyrams siutai 

po $10.00 
ir skrybėle dykai.

Už szia preke mes turime suvirsz 
500 siutu vieneiliu ir dvieiliu, padary
tu isz geriausio Black Clay (Vorsteds, 
Blue Serges, Vicunas, dailiu ruožuotu 
Cheviots ir Tweeds. parvu rusvos, pil
kos ir žalsvos. Turime tokiu siutu i- 
vairiausios m i eros, dėl storu ir plonu 
ypatų. T* ' 
mus, gali pasirinkti tinkamiausi sau 
siutą pagal savo padabone; užezedysi- 
te ant to visados #5.00 negu pirkdami 
kitur. t

Drapanų Departamentas nedė
liotos esti atidarytas iki pietų.

ir daugybe kitokiu vaikiszku zobovu 
prie pirkimo vaikams draįUnu.

Madingiausi valiau Overkotai, 
vidutinio ilgio.yyaikams nuo 6 iki 16 
metų, padaryt/isz Juodos ir mėlynos 
materijos Oxford Vicunas. pilkos ir 
melton. su aksomi-^ga ^B ^B 
uiais kalnieriais "t RK 
antrankoviais, over JI 
kotai verti #5, už ▼

Puiku* vaiku Reefer*, raudo
nos, mėlynos irOxford atmaino*, ne
daryti su naujausio* mados Kitchener 
Yoke ir nksominiu katnierium, neku- 
rie suprastu pamuszalu, kiti gi vilno
nius materijos pamuszalais, vaikams 
nuo 3 iki 9 metu, teipgi su storm kai 
nieriais dėl didesniu vaiku, padaryti 
isz pilkos ir rusvo*4** 
melton friez.es, va i U7 "A LĄ 
kams nuo 7 iki lb<n 4^ 
metu, vertes #5, už

Vaikam* mok*lainiu Miltai, 
dvieilios mados, padaryti isz grynai 
vilnonio chevioto ir kaszmero, juo
dos, mėlynos, rusvos ir maiszytu par
vu materijos, vft>'4|k B /B /B 
kams nuo 7 metu ikiU* I B# 
16 metu, vertes #3.g g

n,

.

r?

iH^tankVi tEmi^i Vaikams drapanos rudenines mados.
Dovanos! Puikiausiosžaisles. kaip 

ve: Zaisles Lotto, Domino. Chekers, 
Ten Pins, Parlor Croųuet, Ring Toss

Moteriszki Skintai, Sirtai, Goatai
> Motera Dre*s Siutai, isz gry- 
: nai vilnonio Venetians ir homes- 
1 puns, nekurie suvaržomi, kiti gi 
j palaidiniai, jakes turi gera szilkint
* pamuszala. ■■ **■ ■■
I prasta preke #11. Ab į FB
> už................f V
į Nauji iiiateriszki rtuleniniai 
’ siutai, isz grynai vilnones broad- 
i eloth. venetian ir covert eloth; ja- 
I kės padarytos su naujos mados pa- 
■ lenkiamu kalnterium, dip blouse ■-
> prteszakiu, skirtai su piaezioms 
I padrikoms, jake turi geriausio szil-
* kinio taffeta pamuszala. skirtai su
I perkalino V-‘-/K | | T f? 
į muszalu. vertesBL ■ g ■ fB 
' 920.0b. už......... Ji g | a į

Moteriszki DreM Skirt*, isz 

vilnones venetian materijos, tai- 
lofserges ir homespuns, su naujos 
mados pla- sėk M
ežioms padai-"J UK 
ko m s, vertes #5, g

Nauji moteriszkl Drese 
Skirt*, dailios venetian ir pebb- 
le chevioto materijos, padaryti su

Vaikam* popularl*zkl 3-plece 
siutai, nuo 8 iki 16 metu, su vienei- 
liais ir dvieiliais bruslotais. padaryti 
isz gryno vilnonio chevioto ir kaszme- 
ro juodos, melsvos #B^B
ir maiszytos rude-U^ VA Sa
niniu spalvų, visa-an KR
dos verti M, už.... ~

ir Waistai.
naujos mados palaidinėms pudal
koms, su penkiais atlasiniais lan
kais, su geriausio perkali no pamu
szalu, aksomu■■ 
palimuoli, s erU" Bra Ilgi 
tęs #8.50, už... -^P nljlj

Nauji moteri*zki rudeni
niai Box Cnatai, isz geriausio 
vilnonio Kersey, beaver ir mellon 
visi padaryti su naujausius mados 
nugara, puikiai papuošti ir pali- 
muoti aplinkui su aksominėms 
juostoms naujausiu parvu. kaip 
ve kastorines, plikes, raudonos ir 
juodos, su keru^Aa m A/B 
pamuszalu. \ ,t- III I
tęs #9.00, už.... g

Nauji inoterlHzkl rudeni
niai Im»x <-oatai, su naujos ma
dos iszpusta nugara, padaryti isz 
importuotos kersey materijos* su 
Yoke nugara ir prisiekiu, papuosz- 
ti su kersey juostoms ir tailorsti- 

I^$i6.b6
Puikios Dressems materijos ir szilkai.

serges. Hopsackings jga a ^B ^B 
ir Whipcords. ver-^^ I g 11 1 
tęs #1.25 vardas, po g

40 stukiu nuo 54 coliu ploczio gry
nai vilnoniu importuotu broadclothz, 
venetians, Prunellas, Drap de Almąs, 
Peau de soies, melrose cloths.cheviots 
M'hipcords ir HuP dih 4 
sackings, visados ver U” I III I 
ta #1-50 y ardas, da-^n g .^1^1 
bar parduodame po..

50 stukiu nuo 42 coliu ploczio gry
nai vilnones Salin solieles. melruse 
cloths, Prunellas. 50 coliu Granite 
cloths. Venecians.
spuns, Cheviots ir Storm 
serges naujausiu spal. 
prasta preke #1, yard. po

Prunellas, Drap de Almąs, Mohairs ir 
daugelio kitokiu ma-^|k g 
tenju ant pasirinki-^F ■ | I I I 
m o, verta #1.50 yar.^R | g 
das, už........ ...........

50 stukiu nuo 42 coliu ploczio gry
nai vilnoniu Prunellas, Satin, solieles

,__ ______  ________. Melrose cloths, Pierola cloths50coliu
<p > broad cloths. Homespuns, (Vhipcords Granites, Venetians, Cheviots,

.Puikiausios moteris:kos skryhilis.
į Musu moteriszku skrybėlių dirbe- 

Į r joe (geriausios savo amate) pridirbo i 
{!) 200 įvairiausiu puikiausios madoe 
!jt skrybėlių, iJz kuriu galite pasirinkti 
2S? kokių tik kas sau velyja. Kiti sztor- 
Ininkai tokias skrybėlės parduoda ne 

mažiaus kaip #10.00. mes gi tas skry
bėlės, papuosztas įvairiausioms atlasi
nėms, aksominėms irszilkinemsatre- 
žoms papuoeztos skrybėlės dabartiniai 
me savo specija aAa J 
liszkame iszparda-ljL in AC 
vitne paleisime

Puikiausia kolekcija juodu sailki- 
atlaso ir aksomoskrybeliu, papuosztu 
su strauso plunksnomis, su atlasinėms 
ir kitokioms spalvoms ir padailini
mais, kuriu verte visados gali būt ap- 
rokuota ant #8,00jla /B ^B 
paleisime dabar poUT VA K

60 stukiu nuo 50 coliu ploczio im
portuotu grynai vilnoniu venetians.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugijiszkai- 
politiszki. Antra laida sa priedu. 211 
puslapiu........................... -..............SOc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie y vairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai. .. . .........................  35c.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta Kn. Dembakio. Iszleista kasztais 
Susivienyjimo Liet. Lalsv. 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.aiszkauadruko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu
no, “Lietuvos” iszleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos Sz. Jurgio lie- 
tuviszkos bažnyczios. Popie^osapda- 
tais............. .............................??^2.OO.

Audimo kietais apdarais, auksi
niais titulais..................................82.50.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktus. Pagal prof. Nusbaumą, sutai
sė Szernas. 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. Su paveikslais................. 4Oc

Sntertis. Daktaro pasakojimas. Pa
raižė Szventmigis. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: v/- 
riszka ar moteriszka, juoda ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa jos pavidale 

Mta viens dievobaimingas kle-

Storm

PARVUOTI IR JUODI SZIL.KAI
25 siukiai puikaus raszyto 

szilko. įvairiausiu spalvų. flV/B 
vertes 75c. vardas, dabar^^^

taffeta 10 stukiu labai puikaus j uodo peau 
de soies s«ilko. su geru atlasiniu at
audų, visados verta butu 
91 00. dabar paleisime yd.^^Kj^b

KLEIN Bros 
_795-805 S? HflLSTED St_ 

Cor Crnalport Avė

MGdiGai DisDcnsaru oail lūs i§zoudui>ll
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyji

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jus nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis- 

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

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinijnu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu nė esate užgydyti.

Farmeriai
iržmonesisz priemieseziu ir aplinki

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

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

* surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokioa ne gali 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i -Į 
c r o s c o p a. H a r m o c y t o me
te r o , ri p h i g m o g r a p h o, E -i 
lektriszku balsu Keosta-j
lo ir Stethecropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
iszcziųpiliejimo, iszbraszkinimo ir Įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. ripecijalistei gali at
rasite liga szlapume (trfiialuoee) per tiri- 
nejimasu microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz isziavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispansery“, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
tm Inejimas parM Van Buren ui.

Patemyk ndresa.

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

Specijdistai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo neHisika nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaueziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu- 
stojimo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję. |>aniurumo. nemi
gos, fiziško ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užsili- 
kejinui, nuliūdimų. Iminės, nesmagiu 
sapnu ir kilu tam pauasziu symptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir tnmiavimiis. Liga, jeigu per 
ilgai užvilktiL priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 
“ritate Midical Dispansery” yra nauji ir 
dideliai skynėsi nuo metodu vortojamu 
3l> melu atgal. rixitie specijalistai gali 
iszgydyli jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. 1 Vislia 
užlaiko didžiausioj paslapty), rizitie spe- 
cijalistni turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

czia prie nusiszlapinimo, 'nes szlapumąs 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasilaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos, tai pasirodavik su gatviniu 
daktaru ritate Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir isžgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta aut gydymo, bus užtikrinta.

Dr. Leonard Landės,
LictuMiszka* Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi uniwersitete~ 
New Yoekp. praktikžwo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwopardėtiniu moks
lo Ikebanom Ballevue, Port Graduale 
Hoepital College ir 1.1.

UaZtikrina I«Z*ryily
irisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą rridurių, 
galwos, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą. motertakaa ligas ir ne- 
wais!ngumą. Gydymui nerwtakų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kelea dienas, teipogi li
gas pilwo, uždegimą žarnų, tadžiuiri- 
mą pieno, akaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir lt. laa- 
gydyma užtikrinu kiektriename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t,,Uor,Lexlngton‘Av.

Offiro walando.:|:-’p^X',wP^

Rotlra per Gromata. I)y ai.
Užpraszydami gydykla* prisiuskite *1.00 
[y Jeigu sergi, tabparaaayk kiek turi 

metų, kiek sweri Ir apraaayk sawo ligą, o 
aaz prisiusiu gydyklas kuriomis iazaigy- 
dysi

F.PBradchulis
Attorney and CooDselor at Law.

Chimber of Commerce Bldg. Room 709.
8. E. Corner LaSalle & Washington sts 

CHICAGO, ILL. 
Telepbone Main 3642.

Wienintelis ltetuwys advrokatas, baigęs 
mokslą Jurisprndenciloaczlon Amerikoj. 
Weda provras kaip citriltakas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduota.
Re*. 1(WW 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Dr-as A. M. BACEVICZE,

KRAUJO UZNUODYJMASVARICOCELE'%^“^
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos Szita liga yra vadinama karaliumi yenertaku ligų, dėlto jog yra baiaiaueia 

yra per gerai žinomi, idant Inai įgilinti in savo pasekmėse Liga t* gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada «y- 
tirinejimu*. Yra gana aakytie, jog a p- stema yra užnuodinta, tada liga pati izuireiszkia per: Egczema, rheumatiazkus 
Biinkina nrnta nualinama kum. kankl- skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodyme plemiu ant veido ir kūno, 

P u . ■ mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradime guze) i u, 
na nervu systenia ir pasibaigia ant vi-1 • . . ..................... J . - - • - . 0. .
siszko nusilpnėjimo. .
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą.' Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
uenusistebeait jog jieiszgyde virs%850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
tus! aiatistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi- 

I rinkes padidintose. gyslose iszsiskirsto 
į ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu- 
' ma ir pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy 

; nszkumui.
— . , . . v... . . . ■ urruaum pasiapiings ngn uaugiau
I 6ISd&riSZk&S UŽtlkrimmdS DUS kaipo menesius, asz perleidau daugybe 
duotas kiekvienoj ligoj, priim-1 

toj ant gydymo. KT------ -•--------------
CIT Prekes yra pigiausio*.

puioaig'ia ant vi- pUoijma piilugQ ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szi to- 
Jeigu esate auka kius, arba tam penaszius symptomus, tai pasirodavyk su apecijalictais tuojaus ir 
a toriu r* i b in iaižrn iipama htr/u m in» vim ui ufra« incriiiHii hkimok vml namntn t.®i inmc nr*.jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra

neš/. ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi ‘ 
gydytu. *

isz-

Asz likau iszgydyto.
Asz pasirodavyjau “State Medi- 

cal Dispęnsaryj”.
Chicago. Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
- Turėdamas paslaptinga liga daugiau

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dihpeniaktj yra paprasta, turi raszyt 
spraszydsmi savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi ta 
gydytu.

dos. Netikėta laime |>adave mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
tus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
:uria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. \ ienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegu) Dievas palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C. ’

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

State of Illinois )
County of Cook j s s’

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

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo 
blikai.

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

Conrad Howard Czarra 
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykai

pu-

ma-

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

RODĄ DYKAI!!

NAUJA LIETUVISZKA APTIEKA,
Lithuanian Pharmacy,

167 W. 18-ta ui., kerte Union. Telefonas Canal 920/CHICAG0.

J

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parsi
traukti, jeipu turite musu lietuviszka kattflioga, kuri pri

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.y^P

Kelpsch & Co.
Buce, to Kelpscb, Norelko Jt Co.

74 Centre SI, Chicago, II

LIETUWIU DAKTARAS

| MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pawieto.

Telei na*: Canal 78.
Telefonu galima įsi kiek avienos 

aptiekos.
g 723 W. 18th Street.

Nuo Stos iki Utoa ryto.

|
*
* 
I

AleksandrėvicziairSzvankus:
„.□RŪKORIAI...

3215 S?Morgan St. Chicago, III. J
Turi puikiai irrengtas drakoriszkaa maszinas ir pertai į 

visokiu* dnikoriazkua darbus atlieka dailiai ir greitai, o į 
ypatingai draugystėm! konstitucija*, tikietua, programų*, knyga* rasrtininkam. ir tt. * 
Maino, iralunczia pinigus i« tIsm dalis svieto per b*nka, expresa. I 
arba pacztai kaip ka* nori. Užlaiko kaygaa vnokiu intalpu ir maldaknyge*. |

Istorija spe Gražia Katruka ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te........ ........ ’...................................... lOe.

Pasikalbėjimas apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu'kalbu P. A. Szi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
raszo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žemes kraszto, 
kokiu budu daiosi užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o ta viską 
dasižinosi............................................2,5 c.

Szias visas knygas galima dabar gauti 
‘Lietuvos’ redakcijoj.

^Lietuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu parodu, Draugys

tėms karimu, szarpu, ku- 
kardu ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai. /

T. 7INDKU5ZEVICZ,
113 W. Divlsion st. Chicago, III.

8839 Commercial ne. So. Chicago, III.
Gydo vlaokla* Ilgas be akyriaaa Ir viską ištai

ko tvirtoje paslaptyje. V S tai lietuviai, kark- 
tiktai reikalauja daktari.skoe pareitas, tegul

tavo prigimtoje kalboje gali tu tane keti Ir gauti

Lietuviai, norintieji.

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, apskaiti- 
mais ir psvinezevonem. Ui 91.00.ap- 
laikys 5 tuzinus virsi minėtu popierių.

Adresuoki! teip:
‘W. K udn niurkąs,

Boi 234. . Lairence, lass.

Seniausia Lietuviszka Banka.
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda ssifkortes ant visu Unijų už pi
giausi preke. Jau 11 metu sieme biz
nyje, visada itengiausi ir stengsiuosi 
žmonių reikalus teisingai atlikti.

' 8. Mark,
212 First St.. Elizabetb, N. J

gyvendamas Chic&goje per kelete metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuvi*zka Aptieka. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtautiszkose aptiekose, nekarta yra prispirti eiti pas daktare ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už ta, ka lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už kelia'cenlus. 
Matydamas tokia spraga tarpe musu tautiecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuvi*zka Aptieka, po nr. 167 W. 18-ta ulyczia, ker
te Union St.. prieszai lietuviszka Apveizdos Dievo bažnyczia.

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

Mano aptiekos vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiausiu Ame- 
rikoniszku ir Europejtaku gyduolių ir yra sutaisomi mano paties rankymis. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar vaistininkiszkoe pagelbos, kreipkitesi paa 
mane, o ežia ja tikrai rasite. Daktariazka rodą suteikiu dykai. Asz gy
venu prie tos paczioe aptiekos ir ežia mane galima rasti*'kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gali kreiptis per latake įdedami už 2e. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Canal 920.

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

Lietuviszkos Trajankoe“ ir visokiu gvduoliu ir žolių, kokiu tik krajavose aptie
kose gali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuviszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abrozeliu, pavinezevoniu. popie- 
ru gremžtoms'su gražioms pavinesevonems, plunksnų, atramento ir visokiu ra- 
azymui reikalingu daigtu, teipgi cigaru ir visko kas tik visose kitose aptiekos* 
randasi.

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

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

Daktaras ir aptikkorius A. L. GRAICZUNAS.

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

po nr. 107 W. 18-ta ulyczia, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

---- DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI. ssSg'—
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. OLSZEVSKIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

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

vos“ redakciją, visada paraižyk ant 
laiszko savo varda ir adresą.

2) . Kada reikalauji permainymo adre
so. visada paduok ir senąjį savo adresa. 
Jeigu pats gerai raižyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitam, geriau mokaneziam, 
paraižyti.

3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”, 
tainelaikykie jį pas save, bet prisiusk 
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pasilai- 
kik sau tik mažaia balta koreziukia, o 
didesneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
• Money Orderį” stuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

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

Meldžiame raszeju temyti ant virsi 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleng- 

. iįsiifi.i«ieistuvei darbe prie lataku at-

“GRIAUSMAS”, 
Naujas mėnesinis laikrasztls. 

Kuztuoe snt metu 50c. Apgarsinimai 
jame 1c. už 2 žodžiu Kas prisius savo 
adresa, gaus viena jo numeri ant pažiū
ros.

J. G. BARONAS, Iszleistojas.
1002 bo. 2nd St.. Philadelohia. Pa.

“Vienybe Lietnvniku” 
iszeina kas sereda jau 15-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. 
“Vienybė” ant metų kasz
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth.

VIRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviuką 

karezema po numeriu 3321 AubumAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalciiausias ir skaniau
siu alui; Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
uviesiausia Ir didžiausia Lietuviszka Sa
le, dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, Atvaževe iu kitu 
miestu, gali pasi.mane gauti geriause 
nakvine. Su guodone,

Petras Sslakys, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

GYDYKIS NAMIE!
Jeigu esi kaukisasiaa kokis liga, tai lemt 

užsimokės raszy t in V i ropote na Co. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy- 
dyma kožnoa ligoa kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties irvyriai- 
kump, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai pailstuitis, gedingas,nusimines, 
neužsitikintis, nespakainaa, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvoa svaigimą, 
užyma ausyse, uirdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemorsliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus. Kal
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po kratine, sunkuma ant kratinea, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors pcivatiszka, nerriszka, skuroe, arba 
kraniuką liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoję kas ulapume?

S. 0. Cavette,
Counsel & Trlal Attorney. į

JONH MOŽE1KA,
Assistentas ir Notary Public.

Ruimas 21-81 8.Clark 8t. prieszai korta. 
Thelefon: Central. 3519.

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

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

o

Dr. R1CHTERO

“ANKER” (Inkarinis)
PAIN EKPELLER.

ntZIZ A T 14puikiu dovanul Tokio pigumo dar niekados negirdėtai 
Į J Y Atik't pažiūrėt, Maiurojimt nieko nekasztuoja!

D»f>»r mei paleidžiame turgas genassl laikrodėli: Ttzaa avnuziszZA. 14K 
•u dvlgkbala peaekauotal* laksztala. aoauke ažaakamaa ir nsatatomaa. vyriukas ar motertszkaa, 
ae TiKaa Analiniu ■asnxsaua. pilnu akmenų, R. R gvarantvotas, nikeliuotais viduriais, 
isndnodam- raairta evanaxrua airr 10 nrc; panral larveirda ir gerame toki laikrodėli vlaadtM 
sali Ilsinti prie#40 nares avino LaiuoDBi.10. Visiems puikia laikrodėlis mylėtojams mesdvo- 
slme besvje eo dienu psikias presentua: I. riliAi siiuu rrrc rmi su didele galnkv Ir ginta 
rinlu olbuku. vertes 41.S0; I grynu mamų fvtv cioanjrrcna. vertesne.; 1 nikeline Mistvajua 
DSiuTi. *c; 1 dailu auksinuota Dicsins LncrvesLi su Cameo kabate. SI 80; 1 puikia suksinno 
ta saem. SI 00; I pora puikiu Auezaarc deimantais ec din tu, SI 00; 1 peikia imu Užsodinta

Pa.

Preke pinfgų

Rhcumanztno,
Neuralgijos, Sausgėlos, 

■ Strėnų Skaudėjimo Ir tt.
ir Visokia Rhaamatissku 

skaudėjimu.

nuoszakny ir visiuka iszgydyma už *4.00 ant 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra in
gyti omą. Jus pa jausi t pogerejima iu pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio rtrirt- 
sit karaliumi terp vyru, ant kūno, proto ir 
uirdies. Visokias periukada. linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu neganuna. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty]. Ligonius per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingas. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Kauydamas iodek marke ant pil
nos klausimu listoa.

4raažascslaasl ir pigia*si gyayayctls 
riUntM KODĄ DTK Al.

VlROPOTENS CO.
Room 1, 3506 ladlam flv. Chkaoo, IR.

seį
81 g 

o

Ruskas rublis po..................... 52|c
Prusi<tsko<t markės po............ j

Prie kiekwteno pinįgų ėiuntinfo 
rąikĮf paeito kasi;

optiekorius arba. j
P.A&Rkkter&Co.,

illLLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 8. Halstod St.

$2.00

Nudrutinimae plauku.
Tiarai wisnatinė 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 sawo Gyduoles gwa- 
rantawojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes *1.00. Siuncsiam Paėstu ir į 
swety mas szalis. Budas kaip jas vartoti 
E* y tas keliose kalbose.

pasiklaust rodos per laiszkus, 
te: The J.M. BRUNDZA (XI,

InkratlB* aa*uta ss dailiu akmeniu 7*o. Laikrodėli ir 14 dovanu aiunezlame Č O. t> už 
$-1 WH. apmokėdami teipel ir expreao kautu*: rluoUni galite lasenaminuotl ant ezpreso ir >1 
nepatiktu, augražlnklte mama atgal muau kaulais. Kur Besiranda Ezpreso offlaaa. #498 turi būt 
pnatunati drauge su orderiu. Jeigu kas prisiūtu pinigu* drauge su orderiu, gaus dar *ztra dora 
aa pulku Lašinai retu: dulkius mes p**lun«'tsm> ladsper neoria, ukregi-trave tavo ka*ztaia. 
^^.‘“^YIEIA LAIKRODĖLI Sū VISOMS DOVANOMS DYKAI.
laikrodėli ar motertsska Jeigu moterį.rka tad vyriaako llki.r.i lenciūgėlio me* pasiuntime mo 
ten*zka 80 coliu auklluoota Lorguetto leuolugeli Raszrk -raudiem, pakol IniMrd.vinin* n*->«?a -I 
baigs* Adreauok: ATLAZ JtWELRY OOMPANY. t# Metropolitan Block, OHICAGO ILL.

PIGIAUSIAS PARDAVIIYCZIOS MA1A 
SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

Muša fabriko siekiu yra apteiki 
“ žmones reikalingais daigtais 

ui kuopigiausia preke.

rApat muzikalIAku InstrsmeBtu ir tt *m«-s panl'uo^m*'yvairiause* žalalJ 

valkam*, alrktrialua naujumynua, ir t 0C0 aaudiaglauriu naminiu dairiu J 
PYK1A' Jel “**”••**• nteanedinti pirkiniu, augraMnaime piningu] 

K1RKVIKNA8 P1KKKJA8 GAUKA PTIKJAS DOVANAS. Prižž Dlrkinin niUfY) ^ttrl Akl'rt VFrU<* 'o* ’* *10 <,CTBno ząu*iu verte* |1 oi
kJt‘.li^rt ‘°’ **' >>‘1* šile yžu k irime 10 procente. Pareikalaukite uul
KravBJIOjęO.
> »on, kad namie butą liekama, nualpirk Bon Muaic Bos geriauaiaJ 
ir pigiauala* namini* mualk*li»ska* innrumentaa. ne* duoda daugiau priimi »<.??irrUi.8m,r’ vamaoMai. k.daagi prie jo neA^.’ta“d

P*1*. P'rii’Ja'džtaugiari t<*i iuglje. Gnajua au
lo l»l«kį" KJ&|Pbitay^,k^^

ant kok^'pM?
! -VA“ ®uz iką. preke jo* gali in viraa naktį augrržti. Gralll*

rviMBJBviiDo IB insiramentą pBiianoziame koinam nn

friez.es
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