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Metas IX

Politiszkos žinios. ✓
Amerika?

ProVa Schleyo artinasi prie 
galo ir kaip dabar matyt, isz- 
naikintojas iszpaniszkos lai-- 
vynt-s iszeis isz jos nuvalytu 
nuo visų terszianczTu j6 gar
bę apjuodinimų, ne vienam 
gal isz neteisingi! apjuodinto
ji! atseis apleisti sziltą vietą. 
Pasirodo vienok, kad intrigų 
vedėjams ne trūksta draugų. 
Sūdo perdėtinį, admirolu De- 
wey peikia daugelis neva už 
per daug didelį prilankurfią 
Schleyui. Dewey gauna net 
anonyiniszkus laiszkus su ko- 
liojimais.

Garsus užmuszėjas prezi
dento Mc Kinleyo, Czolgosz, 
likosi nužudytas ant elektrisz- 
kos kėdės 29 d spalinio. 
Priesz tai du kartu atlankė jį 
kalinyj lenkiszkas kunigas 
Szadzinski. Clevelando baž
nytinė valdžia sutiko daleisti 
kūną palaidoti ant katalikisz- 
kų kapinių, jeigu numirs 
katalikiszkai. Tėvas mat no
ri kūną pergabenti į Cleve- 
landą ir palaidoti ant lenkisz- 
kų kapinių.

Ant Filipinų salų pasikėlė- 
liai labiau subruzdo beveik 
ant visų svarbesnių salų. 
Nors ežia yra kuo geriausiai 

- apginkluotų 400000 ameriko- 
niszkų kareivių, bet dabar 
pasirodo, kad tų pajiegų ne 
užtenka ir amerikoniszkas 
virszininkas pareikalavo kuo 
greicziausio atsiuntimo dau
giau kareivių. Ant salos Sa- 
roar pats amerikonai griebia
si dabar to paties budo, kc- 
kio ant pergalėjimo kubie- 
czių bandė jenerolas Weyler, 
už ką visi Amerikos laikrasz- 
ežiai neturėjo žodžių ant pei
kimo ir niekinimo Weylerio: 
jie dabar prisakė visiems sa^ 
los gyventojams susirinkti į 
miestus, kuriuose yra ameri- 
koniszki garnizonai, o kas bus 
pagautas laukuose,už miestų, 
tą laikys už pasikėlei!, nors 
butų pagautas be ginklų. 
Kaip angį i jonai ne gali su
valdyti būrų Afrikoj, teipjau 
amerikonams neina lengvai 
su suvaldymu filipiniečių,^ 
nors paskutiniai ne turk-to
kių ginklų kaip būrai. Juo 
ilgiau traukiasi kova, juo gu 
didesniu piktumu ją veda -a- 
bidvi puses. Terptautiszkos 
tiesos, reguliuojanczios neva 
karės vedimą, pavirsta į nie
kus, aut jų ne paiso lygiai 

. ginanti savo liuosybę pusė, 
» kaip ir norinti savo valdžią 

primesti. Terptautiszkas tie
sas tąutos tol pildo, kol bijo- 

. si bausmės už jų laužymą, su 
J silpnesnias prieszais, neturiu- 

ežiais galingų užtarėjų, visi 
elgiasi teip, kaip kam patin
ka, visai nepaiso ant ųžgirtų 
tiesų.

Provincijoj Iloilo, ant sa
los Panay, netoli Pasai, perei
tą sanvaitę buvo gana smar
kus susirėmimas, kuriame pa- 
sikėlėliai likosi sumuszti, ant 
muszio lanko krito jų 25. 
Kiek tame susirėmime krito 
isz amerikonų pusės, nežinia, 
kadangi to jie ne pagarsi
no. .

Ant salos Cebu, kaip ma
tyt isz raporto amerikonisz- 
kos kariaunos virazininko, je- 
nerolo Hughes, sekasi ge
naus. Pereitą sanvaitę antį 
tos salos pasidavė ameriko
nams filipinieczių vado
vas Lorego su visais savo 
kareiviais. Amerikonams pa
teko dvi kanuolės, žinoma, 
niekam netinkanezios ir 7 ka
rabinai. Isz to matyt, kad

ii U -buvo labai ma-

užmezgė tarybas su filipinie
czių vadovu Maxletu, ku- 
risai buk teiposgi norys pasi
duoti.

Paskutinį didesnį subruzdi
mą pasikėlėlių ant salos Sa- 
mar amerikonai aiszkina 
tuom, jog filipiniecziams sa
los viduriuose pritruko mais
to, todėl jie stengiasi prasi- 
muszti prie pakranezių, kur, 
nežiūrint ant dabojimo, vis
gi lengviau privežti slapta 
maisto produktus. “T

Jenerolas Sinitb ant salos 
Samar iszleido prakliamaciją, 
kurioje prisako iki 6 d. lap- 
kriezio visiems Įiasikėlėliams 
padėti ginklus Pagautus su 
ginklais ketina iszsiųsti ant 
salos Guam. Taigi mat jene
rolas Smith bando panaszaus 
budo, kokio griebiasi Kitelio- 
nėr Afrikoj. Kitchenero pro- 
kliamacija ne iszdavė tokių 
vaisių, kokių jis nuo to laukė; 
kasžin ar jenerolui Smithui 
su panaszioms prokliamaci- 
joms seksis geriau.

Azija.
Londono laikraszcziai pe

reitą sanvaitą pagarsino, jog 
Maskoliui sutinka pasitrauk
ti isz yandžurijos, pasi lai ko 
tik Wiis miestus sziaurinėj 
dal/j, bet reikalauja, kad ka
riaunos organizacija ir moki- 

imas kareivių butų pavestas 
įaskoliszkiems oficierams vi
ii j Maudžurijoj. Tokiu bu- 
u ar sziaip, ar teip visgi 
faskaliją valdytų Maudžuri- 
ą. kadangi maskoliszkų ofi- 
ierų rankose butų visos tos 
irovincijos kariškos pajie- 

gos ir dagi jų užlaikymas ga
lėtų ant sprando Chinų ran
do. Maskolija mat jieszko 
kuo pigiausio budo paglemži
mo tos Chinų valdybos. Pa- 
siprieszinti Maskalijos godu
mui nėra kam: Japonija vie
na per silpna, karės pradėti 
ne gali, o pagelbos nėra nuo 
ko lauti. Dabar visi Japoni
jos laikraszcziai persergsti sa
vo randą priesz Angliją, kuri 
nuo seniai siundo Japoniją 
ant Maskol i jos, norėdama tuos 
kaimynus supjudyti, bet su
sipjovus, Japonijai ne gali nė 
jokios suteikti pagelbos. Ja- 
poniszki laikraszcziai sziądien 
tiesiog kalba, kad Anglija 
niekada tikrai nepasiprieszįs 
Maskolijai ir tod£Į Japonijai, 
jos nesutikimuose su Masko- 
li^a, nėra reikalo dairytiesi 
arba remti savo reikalus ant 
Anglijos.

Apie stovį dalykų Afganis
tane priesztaraujanczios atei
na žinios. Angliszki laik
raszcziai tvirtina, kad maisz- 
tų Afganistane dėl permai
nos valdono nėra reikalo bi
joti ir buk jeigu jie ir užgim
tų, tai ką tąsyk daryti, esąs 
sutarimas terp Anglijos ir 
Maskolijos. Maskoliszki laik
raszcziai visą dalykų stovį 
perstata visai priszingai. 
Kur todėl yra teisybė? Grei- 
cziau jos nėra leidžiamuose 
į svietą paskaluose nė vienos 
puses. Anglija nori palai
kyti dabartinį randą, o kad 
jis įklampino Angliją į dau
gelį nelaimių, per karę Afri
koj Anglija daug nužedė A- 
zijoj. todėl dabartinis ran
das, norėdamas palaikyti val
džią savo rankose, melagin
goms žinioms ramina krasztą. 
Teip angliszkas randas daro 
slėpdamas teisybę ir platin
damas melą apie karę Afri
koj. Maskolija vėl norėtų 
atrasti progą griebti kokį Af
ganistano krasztą, o jeigu 
gerai pasisektų, tai visą, ta- 
dėl ji platina melagingas ži
nias apie rengiamą pasikėli-

stą naują valdoną. Toki pa
skalai, ar jie teisingi,ar mela
gingi, iszteisina sutraukimą 
kariaunos pirm laiko ant Af
ganistano rubežių. Tą Mas
kolija isz dalies jau padarė. 
Darytų tą ir Anglija, bet jos 
kariumenė įklampintą į karę 
su būrais. Pereitą sanvaitę 
maskoliszkas karės miniteris 
atlankė parubežius Afganis
tano, peržiūrėdamas stovyklas 
maskoliszkos kariumenės ir 
jos paskirstymą. Didesnė da
lis kazokų jau sutraukta ant 
rubežiaus. Tokius peržiūrė
jimus daro ministeriai besi
rengiant karei. Kad masko
liai stengsis maisztus Afga
nistane sukelti, galima many
ti net isz to, ką garsina ang
liszki laikraszcziai. Jie da
bar pagarsino, jog laikomas 
Indi jose kaipo Anglijos ne- 
laisvis, sūnūs pirma buvusio 
Afganistano valdono, emyro 
Szir Al i, paliego isz nelaisvės ir 
nežinia, kur dingo. Mena, 
kad jis pabėgo į Maskoliją. 
Kadangi jis teiposgi turi tie 
są ant sosto Afganistane, tai 
be abejonės jį rems maskoliai 
ir gal su jo pagalba pasiseks 
maisztus sukelti, o jie duotų 
Maskolijai progą įsiveržti su 
savo kariauna į Afganistaną, 
isz kur paskui, žinoma, geru 
ne pasitrauktų.

Maskoliszki laikraszcziai 
pirmiausiai praneszė ir neva 
apie sukalbį ant gyvasties 
Persijos valdono. Reiktų 
manyti, kad ir ežia Maskoli- 
ja norėtų, kad užgimtų koki 
nors maisztai, isz kurių, jeigu 
jie užgema Azijoj, Maskolija 
moka sau naudą isztraukti ir 
tai. tankiausiai su Anglijos 
nenauda.

Maskoliszkas Įtasiuntinys 
Konstautinopoliuje pareika
lavo nuo Turkijos sultono, 
kad sykį butų padarytas ga
las skerdynėms krikszczionių 
Armėnijoj ir {įgazdino, kad 
jeigu tas į urną laiką ne bus 
padaryta, Maskolija užim
siant! Armėniją, kuriai buk 
nieko kita ne lieka, kaip ar
ba kęsti nuolatines skerdy
nes, arba priimti Maskolijos 
valdžią. . •

Taigi mat, kur tik gali, 
Maskolija stengiasi naudotie- 
si isz Anglijos karės Afrikoj, 
kur visas Anglijos silpnumas 
iszėjo į aiksztę.

Afrika.
Anglijoj pradeda jau gar

siai rugoti ant netikusio ka
rės vedimo Afrikoj, net par
lamente tūli randoszalininkai 
reikalauja,idant Kichener bu
tų nuo virszininkystės pra- 
szalintas, o kad jo vietoj bu
tų iszsiųstas daug sumanesnis 
Roberte. Kaip dabar vienok 
dalykai stovi, vargiai bo ir 
Roberte galėtų ką nuveikti. 
Kitchener reikalauja pastipri
nimo, o randas ne turi isz 
kur gauti daugiau kareivių. 
Buvo pagarsinta imti dau
giau liuosnorių, bet į porą 
mėnesių atsiszaukė vos 200 
norinezių traukti į karę su 
būrais. Karės ministerija 
iszsiuntinėjo prisakymus su- 
szaukti po ginklu miliciją ir 
liuosnorius, bet prisakė poli
cijos virezjninkams vieszai to 
ne garainfi.kol ne gaus žinios 
per telegrafą. Vienas polici
jos virszininkas, ne perskai
tęs iki galui ministerioraeztą, 
jį tuojaus vieszai pagarsino 
ir isz to Anglijos gyventojai 
dažinojo apie rando mierius. 
Ne reikia užmirsžti, kad An
glijoj miliciją szaukia tik 
tąsyk, kada vieszpatystė at
siranda pavojuje^ Argi to
dėl Anglija dabar prilipo

ežia, kad apart karės Afrikoj, 
jai reiks karianti ir kitur?

Nors laikraszcziai viso ci
vilizuoto svieto už būdą karės 
vedimo, kokio prisilaiko su bū
rais, jierstato Angliją užbar- 
bariszką viesziiatystę, kaipo 
laužytoją terptautiszkų tiesų, 
Chamberlain žada ateitej 
griebtiesi priesz burtis dar di
desnio žvėriszkumo, nors ir 
dabar karėj anglijonai tan
kiai pasirodo tikrais barba
rais. Vokiszki laikraszcziai 
pranesza, jog angliszki- jene- 
rolai liepė suszaudyti daug 
būrų paimtų paskutiniuo
se laikuose tik užtai, 
kad jie dėvėjo tokius jau u- 
niformas kaip ir angliszki ka
reiviai.

Ne paisant ant to žiauru
mo anglijonų, būrai kariauja 
po senovei. Skaitlių kariau- 
janezių dabar {įduoda ant 
27000, taigi beveik tiekjau 
kiek jų buvo pradžioj karės. 
Plyszius jų eilėse pripildė 
pristoję prie kariaujanezių 
brolių būrai angliszkų valdy
bų. Gana didelės anglijonų 
{įjiegos likosi iszsiųstas gau
dyti Bothą, kuris buvo įsi
veržęs į angliszkas Nataliaus 
valdybas, stengėsi anglijonai 
jį ap&austi ir tikėjosi paimti 
visą jo kariauną, susidedan- 
ežią isz 4000 žmonių, bet Ba- 
tha iszdalino savo {įjiegas į 
mažus pulkelius, Jie lengvai 
perėjo per tarpus angliszkos 
sargybos ir dabar yra vėl 
Transvaaliuje.

AngliszkoseCapo valdybose 
būrai atsirado jau Cape 
Town apskrityj, taigi {įezioj 
pietinės Afrikos užbaigoj.

Pietinė ir Vidurinė 
Amerika.

Susirinkę Meksike ant pan 
amerikoniszko kongreso dele
gatai į Mikelė klausymą ne su
tikimų terp Columbijos ir Ve- 
nezuelės ir užmanė {įsiūlyti 
nesutinkanezioms pusėms {į- 
gelbą prie suvedimo jų į su
tikimą. Nors kariaunos Ve- 
neznelės ir Columbijos turėjo 
jau kelis susirėmimus, bet 
karės terp jų dar nėr ir jeigu 
kaimynai ne užsimanys nau- 
dotiesi isz nesutikimų, nėsu- 
tinkanezių ne erzįs, gali prie 
sutaikymo patarnauti, kitaip 
įsikiszimas paszalinių gali tik 
suskubinti tikrą karę, kurios 
dar nėra. Rodosi, kad ly
giai Venezuelei, kaip ir Cu- 
lumbijai nėra rejkalo skubin
tieji į karę, kadangi jose ir be 
to tūluose apskrieziuose tvir
tai laikosi revoliucijonieriai; 
Jeigu prasidėtų karė, revo
liucijonieriai galėtų paimti 
viražų ant dabartinio rando.

Venezuelėj prezidentas Cas- 
tro likosi oficijaliszkai {įgar
sintas už prezidentą; iki sziol 
jis pildė vien prezidento urė
dą. Buvęs pirma Venezuelėj 
prezidentu, Audrade, kurį 
Castro buvo iszvijęs, apleido 
Porto Rico salą, kur iki sziol 
gyveno, ir iszplaukė ant laivo 
į tėvynę. Mena, kad jis pa
ėmė vadovystę ant Venezue- 
lės revoliucijonierių.

Ne paisant ant atsibuvan- 
czio Meksike kongreso, kuris 
neva suszauktas su m i erių 
praszalinti nesutikimus ir ka
res įerp visos Amerikos 
republikų, užgimė vėl dides
ni nesutikimai terp Chili ir 
Argentinos. Chili nelaukia 
nusprendimo < nė santaikos 
sūdo, nė atsibuvanezio dabar 
Meksike kongreso, bet su
traukė savo kariauną ir užė
mė visus perėjimus Andų 
kalnuose vedanezius į Argen
tiną.

Visi kraaztai ginasi nuo isz- 
vytų isz Prancūzijos zokonin- 
kų. Net Turkijos sultanas, 
kurio vieszpatystėj yra dau
gybė visokių svetimų misijo- 
nierių, su kuriais valdžios 
turi daugiau nesutikimų ne
gu jie naudos atgabena, isz- 
leido dabar prįsakymą nelei
sti į Turkiją prancuziszkų zo- 
koninkų.

Isz Lietuvos.
Isz Vilniaus.

7 d. spalin'o Vilniuje, ant 
|>r'eohe.-cz o Luki-zkių, uigimč 
gniaraa. Užsidegė Menkts akurų 
it-zdirbiuyczioj. Subėgę ugnage 
s>a:,ugnj suvaldė, bet visgi ji 
it-znaikino: medinę p įžiurę, ku
rioje buvo vartojamom prie iazdir- 
hi no skurų medinės druoilėa, 
sargo namelį, kuriame audegė ir 
via aargo krutanti turtai, sude
gė teij Oigi tvartukas ir j įme bū
vi ai viena kiaulė. Užsidegė ir 
arklininkai, bet jame buvusius 
arklius pasi-ekė i-avesti.

Vilniuje neseniai pas vi okias 
žandarams ue’sztikitnaa ypatų 
buvo kratos. Suaresztavo ap e 
40 žmonių, daugiausiai žydiszkų 
darbininkų. Panaazua areszt:.vi 
mai buvo teipoagi Lietuviszkame 
Minske ir Volkoviake.

Į V lniais naujai rengiam? pre 
kystoa mokyki? ataiszaukė isz vi
so 630 norinezių pat-toti mokinti 
uių, kuriame tai akaitliuje tik 63 
krikazczionya. Priims isz v'so 60 
žydų ir tiekjau krikszczionių. 
Egzaminai norinezių pastoti pra
sidės nuo pradžios spalinio mėne 
šio pagal maaaoliszk? kalendo
rių.

Muksiąs p»r. ngtoj szįmet pre
kystes mokykloj Vilniuje prasi
deda nuo 30 d. spalinio
szių metų.

12 d. spalinio Vilniuje likosi 
suaresztuotas 70 m. b įjorae,Igno
tas Lich< dziejevakLJam mat pasi
sekė sugriebti Lažnycziosbl inkus, 
ant kurių padirbo reikalinguspa- 
raszus, o pa-kui su j sis rinko au
kas neva ant ntnauj uimo Boni
fratrų katalikiszkos bažnyczios. 
Žinoma, paaukautus pinįgas ap- 
veitė ant savo naudos. Kiek 
lengvatikių žmonelių jam pasise
kė prigauti, dar nežinia.

Isz Vilniaus gub.
5 d. spal nio, k»ime Podlielia- 

nėliuote, Miiszagolos valszcziuje, 
Vilniaus pav., pas ukinink? Ma 
siukevycsių atsibaldė vagiliai ir 
iss neužrakinto tvarto pavogė 10 
avių. Nė pavogtų avių, nė va- 
gil ų ne suėmė. Tokios vagystes 
Meiszagolos valszcziuje gana 
tankiai atsitinka.

Atėjęs į vinių diibtuvę Vileikoj 
vietinis uūadnikas, iezsitraukęs 
iez kiszeniaus revolverį, paleido 
sau kulk? į galv? ir žinoma, at 
liko ant vietos.

Giriose aplink Vileik? prisivei
sė vėl daug vilkų, kure buvo jau 
beveik issnaikinti. Dabar jie 
pulka's iszeina isz girių ir užpul- 
dinėj i ant besiganancz'ų pagi
riuose galvijų bandų.

Isz Naujų Szventenų, Vil
niaus gub.

Szi? vasar? siautė ežia gana di
delis gaisras. Gyventojai savo 
krutanesius teitus ir tavoroe isz 
perdavinyczių iszneszė
ir sukrovė ant lauko. Isz to už
simanė naudotiesi nesuprantanti, 
kad bjauru yra naudotiesi iaz ar- 
tymo nelaimės; toki, pasinaudo
dami isz sumiszimo laike gaisro, 
paaslavė daug krutanezių turtų ir 
tavorų. Ne seniai vienas isz nu
kentėjusių, žydas Berman, neži
nia kokiu būdu, susekė, kad da 
lis pavogtų isz jo pardavinyczios 
tavorų yra pas gyvenauczi? Nau 
juose Szventėnuose krikszczionę 
Kastancij? E. ir apie tai prane- 
szė uriadninkui. Tas jos namuo
se padarė krat? ir isz tikro rado 
40 griežinių vilnouių ir medvil 
ninių audeklų,pavogtų isz vuokių 

laike paskutinio

Isz Sebežo, Vitebsko gub.
21 d. rugsėjo ežerė Proszczi- 

viec, piieazais kaim? Z grsjevo, 
Sebežo pavietyj, Užgriebė itz 
v>-n lens kun? jaunos merginos. 
Galva, rankoi ir kojoi buvo nu- 
k rrto-. Betirinėdame, {Milicija 
susekė, jog užmuszto.i yra 23 
me‘ų maskalkaitė Sergiejeva isz 
kaimo Bara»-zkovo. Kadangi ji 
turėjo numylėtinį maskolių Mi- 
cha Icv?, tai ant to ir puolė nu 
žiūrėjimus, kuri, ir likt si susresz- 
tuotas. Isz pradžių ju užsigynė, 
bet ant galo prisipažino, kad jis 
? užmu-zė užtai, kad ji vien? 
niktį kur ten ne namieje nakvojo. 
Jis pasikv'elė savo numylėtinę į 
neapgyvent? nam?, neva sztuka- 
vodamaa, nujuosė juos*?, užmetė 
ant kaklo ir užveržė. Paskui, 
pagnebęs kirvį, perkirto mirti
nos gerklę. Kun? įkasė į szien? 
ir naktyj, nukapoję, rankas, gat
vę ir kojas nuvilko į ežer? pa 
skandyti;kad kūnas ne iazkillų, 
perpjovė krutinę ir pilv? ’r į vi
durį prikrovė akmenų ir ap iszęs 
žolėms, kad ne butų znaitnus, 
kun? paskandino ežerė. Visusgi 
nurėdytus daiktus sudegino. Už 
tai, žnoma, Michailov bus iszsiųs 
tas prie sunkių darbų ant Sacha
lino.

Isz Grodno gub.
26 d. rugsėjo, Baltstogės pa

vietėj, kaime Skoiupuose, siautė 
baisus gaisras. Iszdegė 128 trio- 
bos, ugnyje pražuvo veik visi kai 
mo ūkininkų sziųmetiniai dar 
neiszkulti javai; tūlų ūkininkų 
pražuvo visi krutanti turtai; su 
degė teiposgi keli galvijai ir daug 
avių. Blėdį ugnie* padaryt? skai
to ant 75000 rubl.

Nubausti kunįgai.
Varszuvos jener.-l - gub-rnato 

rius nubaudė sekanezius kunįgus 
Seinų dijecezij tj ir tai už iszmis- 
lytus ir tiedog juokingus nusidė- 
įimus: Prabaczczius parapijos A- 
lytaus, Kalvaiijos pav., kun Mi- 
gaurkas gavo pabanm? už tai, 
kad sirgo ir prabaszcziaus parei
gas p.Idė vikarijuszas; vikariju- 
szas parapijos Grajevo, kun. De 
re^zkevyczius, už tai, kad be 
pasport > nuvažiavo į Augustav?, 
turėjo užmokėt 30 tubl. bausmės, 
o Augustavo prabaszczius, už tai 
kad priėmė sveczi? ne turintį 
rando daleidimo ant prasiszalini- 
mo nuo parapijos, gavo pabiri m?. 
Na, o Amerikoj kunįgai tankiai 
apleidžia be parapijonų žinios pa
rapijas ir reikalui atsitikus, reikia 
kaip kada net su policija jieszkc- 
ti prapuolusio kunįsro, o vienok 
už lai nieks ne baudžia.

Vilkai suėdė
Laikrasztis ,*,Neuer Wiener 

Journal” pranesza, jog Vitebsko 
gabefrnijoj labai daug prisiveisė 
vilkų. Neseniai pulkas i-zalka- 
sių vilkų iszėjo isz girių ir užpuo
lė ant dirbanozių ant lauko arto
jų, 25 žmonis sudraskė.

Gaisras.
Londono laikraszcziai apturėjo 

telegramas, jog 26 d. spalinio be
veik su visu iszdegė miestas Bo- 
bruiak, Minsko gubernijoj. Prie 
to ir daug žmonių pražuvo. Szi- 
met Bebruiske buvo keli gaisrai, 
kurie, ka<p pasirodė, užgimė nuo 
padegimo. Nuo ko užgimė pas
kutinis, isznaikinęs veik vis? 
miest?, dar nežinia.

Lietuviszka spauda Mas- 
kolijoj.

“Vienybė” patalpino kores- 
pondencij? isz Mahanoy City, 
kurioje korespondentas rasto, jog 
atėjo žinia nuo klieriko isz Seinų, 
kad lietuviszka spauda Maa- 
kolijoj likosi daleista, ir 
tai per rupestingum? vyskupų 
ir kitų įtekmingų žmonių. Kiek 
teisybės yn tame ’ pranesri- 
me, mes nežinome. Laikrasz- 
cziuose vienok apie tai nieko ne 
pagarsinu, o tiesas,kokias tik ran 
da? užduoda, tuojaus ant vieszos 
žinios pagarsina laikraaztyj “Pra- 
vitelstvennyj Vestoik”, o isz jo 
perspaudiua kiti laikraszcziai. 
Rodosi du metai atgal Lietuvos 
vyskupai buvo isztikro ats liepę

leisti spaudinti knįgss lietuviszkoj 
kalboj, bet j‘e praszė tik apie da- 
leidim? spaudinti maldaknįges 
ir kitokias tikėjimiszko Jūrinio. 
Je'gu tik tokio praszymo iszklau- 
sė caro valdžioj labai džiaugtis- 
nėra isz ko, kadangi vien mald i 
knįgėms žmonės ne gali pasiga 
nėdinti. Dievas žmogui liepė 
melstieji ir dirbti, tai maldos ne 
pripažino už užtenkancz;?. Kad 
lietuviai mokėtų dirbti su didžiau
sia nauda, turi turėti ir pomoki- 
nanezius rasztus; maldos daibo 
ne pamokys.

Isz Londono.
. Kokiu bu du Londono lietu
viszka parapija pasidaHno į dvi 
prieszingas partijas? Priežast;s 
tokio pasidalinimo, kaip jau ne 
sykį apie tai laikarszcziuo^e minė
ta, buvo perkvietimas isz Lietu
vos—pabaigoje pereito 1900 m, 
kun. B. Szlamo. Tie vienok 
žmonės, kurie apie tai rūpinosi, 
dėjo savo kesztus ir kun. B. 
Szlam? parszaukė, iszkuvojo nuo 
vyskupo jo užlvii tinim? ir aprū
pino jį pinįgiszkai—yra vidina 
mi kun. B. Szlamo ne kitaip, 
kaip socijalistsis, “anarchistaie”, 
abelnai—“bedieviais”-

Tagi dėl to pa vėliai m sau už 
klausti visų: dievuotų ir bed'e- 
vių, skaitanezių ir neskaitanezių 
laikraszczius lietuvių, abelnai— 
visos lietuviszkos visuomenės—ar 
galėjo būti bedieviais ir nekata- 
likais tie žmonės, kurie rūpinosi 
atsiskirti nuo lenkų, sutverti sa
vo Iktuvi-zk? parėpi]?, iszkovoti 
nuo vyskupo daleidim? parsi
kviesti savo kunig?—lietuvį, dė
ti ant to dalyko kasztus ir .iszlik- 
ti nuo darbo (kas teip gi kasz 
tuoja), paszaukti kunig? ir ant 
galo— iszkovoti jojo nuo vysku 
po užtvirtinim??! Žnoma, kad 
visi man tame pritars, jog aun. 
Szlamas neturėjo jokios, nė ma
žiausios tiesos tų žmonių teip va
dinti ir jeigu teip padarė— papil
dė didžiausi? neteisybę akyse vi
so svieto 1

Manot gal, kad tai buvo pir
mas ir paskutinis toksai kun. 
Szlamo su tais vyrais, kurie apie 
tai triūsė, pasielgimas? Anaiptol. 
Ne tiktai bažnyczioje, prie alto 
riiius ir isz sakyklos juos pravar
džiavo, bet vaikszcziodainas per 
žmonės— nuo grincz'osį grinezi?, 
vadina juos netiktai “bedieviais”, 
bet negalėdamas žmonių tame 
pertikrint', pnrasze jiems apga- 
vys’ę, ant galo ir vagystę. Sztai 
kaip kun. Szbmas apie tai žmo
nėms pasakoja. Komitetas, gir 
di, “Parapijos Draugyste* Szv. 
Petro” prigavęs parapij? tokiu 
budu. Kada “senasis” Komite
tas parai kvietęs iszGlasgovo kun. 
Varnagyrį, tai kasoje buvę tuo 
syk 22 svarai sterlingų, surinktų 
nuo žmonių ant kelonės kun. 
Varnsgyriui aukų sudėta, bet ko
mitetas isz tų pinigų nedavęs 
Varnsgyriui nė v eno peno, o ap
vertęs visus pinigus ant savo ypa- 
tiszkų reikalų ir ant galu galo, 
kada vyskupas atsisakęs kun. 
Varnagyrį prie Londono parapi
jos užtvirtinti, tai skundę pas 
kardino!? Ledochovskį į Rym?. 
p įsakę, kad pakvietimas kun. 
Varnagyrio padaręs parapijai net 
22 svaru ir 10 ehil. kasztų, ku
liuos reikalavę, kad Londono 
vyskupas jiems.atlygintų. Žino
ma, jėigu Komitetas butų teip 
pasielgęs, butų sudėtas aukas ap
vertęs ant savo naudes, ar tai— 
kaip kun. Szlamas tvirtina— 
pragėręs, o paskui butų nuo vys
kupo reikalavęsallyginimo niekad 
nebuvusių padarytų kasztų, tai 
žinomas daigtas, kad nieks už to
kį pasielgim? Komiteto nebūtų 
pagyręs. Bet ežia, ant kiek tas 
dalykas yra isztirtas ir visiem* 
abelnai žinomas- buvo teip: Nors 
kas teisybė kuo. Varnagyris bu
vo isz Glazgovo perkvbstas, bet 
pinigų parapijos kasoje ne buvo 
nė peno, tiktai vyrai, kurie jį 
parkvietė, turėjo t!e«? tai padary
ti, nės buvo ant to isziiokti; kas 
link kasztų, tai paszelpinė drtu- 
gy^tė “Vienybė” apsiėmė juos 
kuo. Varnagyriui atlyginti.

juos, jeigu į-teugs 4 svarus su
rinkti, ant parodos Paryžiuje: 4 
svarai vienok dar. po sziai dienai 
•‘Vienybės” niekur nen-zmokėii. 
Kaslink n ikalavimo nuo Londo
no vyskupo, skunde pas bard.Le
dochovskį, su parszaukimu kun. 
Varnagyrio kasztų, tai tiesa, bu
vo sakyta, kad par.-zaukimas kun. 
Varnagyrio pi daręs parapijai 22 
svaru lO^t-zil. kasztų. Bet szitas 
reikalavimas buvo teip gi ne be 
pamato, nes tuo 8)k kun. Varna- 
gyria | ats ant to^pritarė. Dalei- 
dimas vyskupo paisiszaukti kun. 
Varnaffyrį, o paskui atsi»akimas 
tai iszpillyti, žinoma, be kasztų 
neapsėjo, bet ka-ztus tuos turėjo 
ne parap jonai ir ne kas kitas pa
kelti, kaip t k kelios ypatos:Dr. 
Narkunas. V. Bal ulis ir dar po
ra vyrų, kurie jau, nežiūrint ant 
žygių, iezlikimo nuo darbe- dar 
turėjo ir krszen'us pakrapsztyti. 
Ar daugiau, ar mažiau kaip 22 
svarai ir 10 szi*. pasidarė kasztų, 
to, žinoma, t krai negalima pas' - 
kyti.bet faktas yra, kad kasztai 
buvo nemaži. [Taigi,jeigu kasztai 
buvo ir visi apie tai gerai žino, 
kodėl gi tada jie nebūtų turėję tų 
kasztų nuo-vyskupo pareikalauti, 
jau Jcad toki kasztai per vyskupo 
priežastį piaidarė?

Jeigu visiems apie tai žinoma 
ir visi tai už teising? reikalavim? 
pripažino, tai koki? -gi ties? tu
ri kun. Szlamas, apie tai gerai 
žinodamas, užmeti nė ti tiems vy
rams apgavystę arba vagystę?

Isz paduotų augszcziau atsitiki
mų dabar turi būt visiems aiszku, 
kodėl Londono lietuviszka para
pija persiskyrė į dvi prieszingas 
partijas:'naujcji “Szlaminė” skel
bia melus, mindami po kojų tie
sas ir teisybę, eenoji-gi, suside
danti isz blaivų, iaztikimų ir apsz- 
viestesnių žmonių negu pirmoji— 
apgina tiesas ir kovoja už teisybę.

Dabar visi gal paklausti, ko
dėl gi Szlamas, būdamas kunigu, 
apginėju neva doros ir teisybės, 
sėja terp parapijonų tokį nesuti- 
kim?? Ir antto kek v ienas sveikai 
ir dorai mintijantis, o ypacz skai
tanti laikraszczius žmogus ras be 
abejonės sau tinkantį atsakymu: 
kun. Szlalhas nori būt caru, no~ 
ri kad žmonės szoktų pagsl jo 
dud? ir duotų s^vo vilnas kirpti, 
kada ir kaip jis nori; tai visa jojo 
tame politika! Ir ar dyvai, kad 
nesiduodanti savęs už nosies ve
džioti partija yra pagal jo nuo- 
monę“bedieviszka!

Vienok, jeigu jis pats butų ei
lėse skriaudžiamųjų, o ne despotų 
ir melagių, nebijok, nenorėtų duo
ti savę skriausti.

Perstatyk sau, skaitytojau,jog ke
liaudamas, papuolei į toki? žemę, 
kur gyvena nuožmi žmonės. Te
nai tie nuožmi arba laukiniai 
priyerntų tavę apsirėlyti pluks- 
noms, įnertų tau į nosį grindę, 
lieptų nusilenkti priesz stabus, 
geit isz kiauszų žmogaus krauj?, 
szokti pagal barszkinim? aut bub- 
nelių visokius nuožmius atokius 
ir t. t. - ar galėtum 1? visk? be 
pasibjaurėjimo ir szaltu krauju 
atlikti? Tikiu, kad ne.

Tai - anoje jzslyj norėjo tavę 
priversti pildyti ne daugiau, kaip 
tiktai iszpildyti laukinius ir nuo
žmius savo szalies paproezius, bet 
ežia visai kas k ta. Atkeliauja 
ežia yj a a, kuri norį, kad jos vie
nos nuožmi reikalavimai butų 
pildomi Kun. . Salamas i ei ka
la u j a nuo parapijonų, kad jie vi
same jam nusilenktų, už nedor? 
pasielgim? rank? jum laižytų, ne
lyginant szunes ir prie to dar iaz- 
pildytų visus jo nuožmius norus: 
duotų jam tiek, kiek jisai reika
lauja pinigų, norą tai butų 
paskutinia skatikas, nors pati ir 
vaikai turėtų per tai bad? kęsti.

Ar galima dyvitis, kad iszmm- 
tingas žmogus nenori tokių kuni
gėlio reikalavimų iszpildyti ir 
nuo jo ualinasi?

Matysim, kaip ilgai kunigėlis 
bandys pripratinėti žmonės prie 
pildymo tokių reikalavimų.

Augsztaitia.

Prekė pįnįgiĮ.
Ruskasrublis po.................... 52fc
Prusisakos markės po........... 24jc

Prie kiekw leno pinįgų siuntinio 
reikia
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BaczkoJ nupuolė >u Niagaros vau- 
• <iens puolimu.
Niagara. FalL-*, N. Y.) 50 me

tų moteriszkė Antie Edson Tay- 
lor, 24 d. spalinio sėdo į tyczia 
padirbtą ba^ką. 1 epė b-City pa- 
eisti ant X agbros ir nuo kana- 

diszkos pusės nupuolė su vandens 
puolimu. Prie to nė trupuczo 
neužsigavo. KI u*yma3 tik, 
kiy naudy gali tam atkalė >ti 
naszus bandymai?

Naujos vario kautynes.
La Crj.-se, Wis. Kalnakasys 

Hermanu Schulz, ant firmos savo 
brolio Jono, ne oli Ga Croaee.už 
tiko vario plot s. Su variu yra 
ežia ir sidabras. Juo giliau kasa,, 
juo daugiui vario rando. Be a- 
bejonės ant tų i lotų bus pareng 
tos naujos vario kastynės.

Giriu gaisrai.
CCMBERLAND. WlSCOIl.*

Wisconsin, Po'k pavietyj, risuczbi 
girių ga.srai. Iki sz oi gaisrai 
siauczia tik gir o e, fannų dar ne 
pi siekė. Aplinkii iai gy ventojai 
uiunti ge-iniinu gaisro, bet kad 
viskas irzdžiuvę tai ugnies 
szio' neįstengė suva’dy i. ji 
naikino Kb i daug m< dž;ų.

Auksas luinojoj. - 
Rock IsLand, III. Netoli nuo 

ežia, ant fainios Haiveyo Sehvi 
ves, dtrbinink i, kasdami szulinj, 
gilumoj 15 pėdų pr kasė riuo'g- 
si į minlszlo akmens 18 co'ių stc- 
rju kuri mie lado grūde ius gelto
no metaliaus, kurį vielinis jubi 
erius pripažino už ■ utsy. Pra

bas akmen* atsiuntė ant riztirimo 
specijalistams į Roek 1-1 nd.
Draskantis žvėris smlraske me

dėjų.
Metropolį-1, III. Netoli Glen- 

dale ant jauno medėjo netikėtai 
užpuolė koks ten nežinomas žvė 
ris ir jį sudraskė. Jo draugas 
Užgirdęs riksmą, atėjo'į pageltią, 
bet buvo jau per vėlu gelbėu, 
žvėris ėdė szmotus nudėjo mėsos. 
Pamatę* kitą medėją, žvėris szo- 
ko ir ant to, bet pasisekė su pei
liu įduit' ir guže stas žvėris pasi
slėpė giriostankumynuose.

Žmogus su dviem szirdims.
Philapelphia, Pa. Gyvenan

tis ežia, pn. 620 N. 6 str. Fran
cis Gili turi dvi szirdis. Tą suse 
kė Dras Brady, pas kurį Gili a- 
tėjo jieszketi pagelbos prie kokio 
ten susižeidimo.
Apdovanoti daktaru dipiioinais.

■ Isz prežasties apvaikszczioji- 
uno 200 metinių sukaktuv ų nuo 
uždėjimo, pirmutinis ir, gali na 
saky ti, geriausias Amerikoj Yale 
universitetas apdovanojo diplio- 
ma:s garbės dakt iro tulus Ame
rikos pol tikierius ir svetimus 
mokslinczius. Terp apdovanotų 
tokia garbe terp kitko yra: pro 
fes orius Peterburgo universiteto 
Martene ir garsus intrigų dirbėjas 
priesz sandiaugy Schleyą admiro
las Sampson. Ne didelė garbė 
ypacz svetimiems mokslincziams 
apturėti tokią jau garbę, kokią 
suteigta paprastam intrgantui. 
Sampsono apjuodintam Scįjleyui 
nė jokios dovanos ne pripažino.

L'žtroszko nuo anglinio garo.
KeysTon, S. D. “Ho1y Ter- 

ror” kautynėse, netoli Keyston, 
užtroszko trys kalnakasiai nuo 
angl'nių garų priėjusių į szaftą; 
du gi k ti, palikti drauge su už- 
troszk<)suis,s j didel u vargu iszsi- 
gelbėjo. , .

Džiovininkam* nori uždrausti 
bucziuotis.

Milwaukee, Wis...Uziąnyksztė 
sveikatos užveizla pradėjo kovą 
su džiovininka'8. Ji reikalauja, i- 
dant'terp kitko bu'ų uždrausta 
džiovininkui bucziuoti ką nors. 
Labaigejęai; bet tąsyk prie kiek
vieno džiovininko re kės pastaty- 

_ ti policisty daboti.';
Ly nežavimai.

Rat.i.ton, La. Negras Bili No
ris, kuria buvo suimtas už užpuo
limu ant balfveidės moteries su 
mieriu jy apiplėszti, likosi žmo
nių minių pririsztav prie^medžio 
ir gyvas sudegintas.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Larimore, N. D. Netoli nuo 

zia susimuszė tavorinis trūkis su 
pasažieriniu. Prie to peczkurys 
Josselyn likosi ant vietos užmusz- 
tas, vagonų stabdėjui Whitakerui 
nutraukė abidvi kojas, o maszi- 
nistui Dvanui vieny kojy.

Netoli stacijos Egline, Iowoj, 
iszszoko isz relių pasažie- 
rinis Civcago Burlington geležin
kelio trūkis ir nusirito nuo augsz- 
to kelio pylimo. Prie to apie 10 
žmonių likosi sunkiai sužeistų, o 
terp tų trys sužeisti, rodosi, mir
tinai. v .

Springfield, III. Ant Wa- 
k bash geležinkelio eznlmdavo lo- 
■ m Atcmia “dgHaVOrinio

iki 
isz-

trūkio. Espliozfos trys trūkio 
tarnai likosi ant v'etos nžmuszti, 
o dvi ypatos pavojingai sužeistos,

Miton, Mich. Netoli nuo 
czri, ant Wt>bash geležinkelio, 
trūkis užbėgo ant drezinos, jy su
daužė ir tris žmonis į agrubi 
ratui ir į szmotis sudraskė.

Gaisrai.
Laror, Ark. 24 d. spa'inio 

siautė ežia didelis gaisras kulis 
viduryj miesto iszuaiKino didesnę 
dalį pardaviity’czių. Blėdį ugnie-* 
padsryty skaito ant 200000 d* 1.

Philadelphia.Pa. Skurų 
■szdirbinycziose Roberto Foer- 
dero, ant Frahkfordo, užgimė 
gaisras, kurs | ridirb > b ėd es ant 
250 000 dol.

Cleveland, Oh. sudegė ežia 
dirbtuvės Washboaid Co. Blė
dį ugnies padaryty skaito ant 75 
000 dol.

|| PlHLADELPHIA, Pa. 25 d. 
spalinio užsidegė staliorii-zkos 
dirbtuvės Hunto, \Vilkinsono ir 
Co. ir ugnis teip greitai platino
si, kad užėmė trepus ir užkirto 
dirbusi* nu ant virszutinių lu 
bu darbinink ims iszs gelbėji no 
kelią. Ugnyje jrižuvo 19 dar 
b-nin ių, o sužeūtų ir sunkiai ap
degintų nugabeno į ligonbucz i s 
kelias deszimii* y jalų. B ėdį 
ugn es padaryty skaito a!it 500000 
dol.

Evpliozjja.
IVilke barre.Pa. Buteonvo >d 

kastynėse.Parrifh Coal Co. at i i- 
ko b ii-i expliozija, kurios penki 
darbininkai likosi užmuszti, o 9 
šankiai sužeisti. Nelaimė ateiti 
ko per tai, kad vie ta* slovakas 
darbininkas atidengė s*vo liatn 
py.

Baisus muszis terp negru ir 
baltveidžiu.

Boton Range, L i. Louieianoj, 
mieste Wa h ngton Parišk ir jo 
aplinkinė^ užgimė m*isztai ir 
baisi kova terp negrų ir biltvei- 
diių. Susirėmimuose iki eziol 
isz abiejų pusių likosi jau 30 žmo
nių užmusztų; skait'ius sužeistų 
teiposgi ne mažas. Katra pusė 
tas musztynes pagimdė, tikrai ne
žinia. Bu abejonės ant dabirti- 
nių r.siszkų maisztų susidėjo 
daug priežasezių. Daugelyj ap- 
skriezių pietiniuose sztetuose ne 
grų yra daugiau negu baltveidžiu, 
o paskutiniai negrus laiko tankiai 
už laukinius žvėris, griebiasi lyn 
ezo kiekvieno nuž urėto negro. 
Tas per ilgy laiky turėję pagim
dyti terp negrų nory kerszto. Gu
bernatorius iazsiuntė kareivius į 
maisztų apimty miesty.

Isz darbo lauko.
1 Suirę Oaks, Pa. Užgimė 

ežia daibiuiukų sztraikai.
•[ Wheeling, W. Va. Ame

rican Tin plate Co. pastatys ežia 
naujas dirbtuves.

Chicago, III. Czianyksz- 
cziose butelių dirbtuvėse užgimė 
sztraikai. •

5 Allegheny City, Pa. Tar
naujanti ant czianykszczių telefo
nų pakėlė sztraiky.

1 Alwood, Ind. Mackbeth 
<& Evanso stiklo dirbtuvėse 700 
darbininkų pakėlėsztiaiky.

Marios, Ind. Vitoje cz a- 
nykszcziose st:klo dirbtuvėse p ra 
ddėsdarbai nuo 15 d. lapkiiczio 
mėnesio.

Jo liet; III Illinois Steel Co. 
neužilgi) pradės d rhti czianyksz- 
czioee Merchtnd Mill dirbtuvė
se.

Brownsvillf.,Pa. L'kosi ežia 
parengtos naujos stiklo dirbtu
vės, kuriose gavo darby 250 dar
bininkų.

•j New Castle, Pa. Pitts- 
burgo kapi alistai rengia ežia 
naujy dirbtuvę, kurioje ras dar
by 500 darb;ninku.

1 Coreapolis, Pa. Lewis 
Foundry & Machine Co. rengiasi 
ežia perkelti isz Pittsbirgo savo 
dirbtuves.

Botta, Mont. Vario kasiy- 
nėse Anaconda, Boston ir Monta
na pasiliovė darbai ir per tai 8G00 
darbininkų ne teko darbo.

VVheeling, W. Va. Ever- 
son Co. netoli szito įmesto ketina 
pastatyti dideles plieno dirbtuves 
už 3 milijonus doliarų.

Connellsville, Pereity san- 
vaitę szitose aplinkinėse degė 
19663 kokso pecziai, prie visų 
dirbo po 5 ir f dienos.

Phoeniville, Pa. Darbai 
czianykszcziose geležies ir plieno 
dirbtuvėse eina silpnai, yra ežia 
daug darbįujnkų neturinčių dar
bo. /yįf

1 Beno, Nev. Szitose aplin
kinėse atidarė nauj-is geležinė* 
rudos kastynes. Piiedaibi pri 
ėmė 300 darbininkų, neužilgio gi 
ketina priimti dar 500.

Greenwi>od Cal. Truk ta 
ežia daib'ninkų, lodė! k-tsezia ne 
atkaktų, je gu tik nori dirbti, ga 
li visada gaut darby.

1 Beaver Fall*, Pa. R bjit-i 
Mg- Co. parengė ežia naujy che- 
mi-zky d*rbtuvę, kurioje nuo 15 
d. lipk r ežio pradės dtib i.

Shakon, Pa. Sharon Tin 
Plate Co. pradėjo dirbti South 
Sharon dirbtuvėse, kur prie dar
bo patilpo keli szimtai d rbiuiu 
kų. >41

Pittsburg, Pa. Merginos 
diibinczios Armstrongo kamaz 
cz ų dirbtuvėse pakėlė t-ziraiky, 
kidmgi joms numažino a Įgis 
m o |1.25 ant 75c. ant d e.ios. 
Dirbtuvėse American Window 
GI ss kompanijos,dėl stokos dar
bininkų,<ie galėjo | rad ti daibo.

Scranton, Pa. L ick*wa- 
nna & VVyoming Vai ey Rapid 
Tranai! Co. rengiasi diibti mujus 
sreležinkelius, kur galės gauti 
daiby k« li szimtai daibiuiukų.

•1 La Salle, III. Darba 
sziuom kartu eina coa labai ger u. 
Yrrczia 4 kastynės ir visose dir 
bi gerai. Ir i-zkitur atkakę dar
bininkai grei'ai gauni darby.

•j Wa-hinoton, Wa-h. Dir
bai eini ežia labai gerai, liet ant 
vietos truk.ti dirbini ikų. Ge 
ras darhininkt s, sz .kur ne atkak 
tų. greitai cz<a ^ali gaut daiby.

1 Mahave Ariz. Dari a: ežia- 
nykszcziose aukso kas ynė:o eina 
labai gerai. Ir isz kitur atkakę 
daili ninkai greitai gauna darby. 
Tas ežia vien ne d rbi, kas dirbti 
ne nori.

•Į Neshat, Mont. Czianyksz- 
czio?e gel -žies kastynėre darbai 
eina gerai irisz kitur atkakę, pri
pratę priedaibo rudos kastynėse, 
greitai gauna darby.

•’ Bay City, Mis. Darini ežia 
nykszczii se kattynėse eina lalni 
gerai. Ir isz kitur atkakę daib - 
ninkai greitai gauna darby. Kai 
nekasiai uždirbi po 2-4 dol. ant 
dienos.

1 Lorain, Oh. Laivų iszkro- 
vėjii d >kuose Steel Plant pa
kėlė sztraiky todėl, kad ant jų 
prižiurtojo kompanija paskyrė 
darbininkų nekeneziamy y pat y.

r New York. 200 darbinin
kų F shero & Co. pianų dirbtuvių 
pakėlė sztraiky todėl, kad kompa
nija ne moka, darbininkams po 
tiek, kaip m< ki kitos dirbtuvės, 
o reikalauja ilgesnio darbo.

1 Fall River, Mas.' Pakėlė 
algas ant 5% darbininkams czid- 
nykszez ų medvilnės verpinyczių 
ir Border.o geležies dirbtuv ų. 
Darbininkai gaus pididintas algas 
nuo 4 d. lipkriczio mėnesio.

1 Altoona, Pa. Dirbtuvės 
Altoona Iron Co. likosi ant neap- 
rubežiuoto laikoruždarytos ir per 
tai keli szimtai darbininkų ne te
ko darbo. Priežastis uždarymo 
dirbtuvių yra ta, kad dėl stokos 
karų, ne pr.veža į laiky tiek an
glių, kiek reikia.

1SZ
Lietuviszkn dirvų.

r ius kelio iszvesti. Turime vie
ni g vi'tj, kad ne žiūrint ant stab 
dymų, uauja draugystė sustiprės. 
Sus iprėjua draugystei, uždės-me 
knjgyiiy ir varysim apszvivt my.

Vienas isz organizatorių
Draugystės isz »ananų visokių 

tuutysczių ga*i tveriie-i tik su 
malerijidiszkiiia miermis, tautisz 
kos gi draugystės gali tveri'esi 
lik ii>z sąnarių vienos tautystės, 
kadangi kiekv eua tauta turi sa 
vo atskirus tautiszkus reikalus ir 
pe tankiai -prieszingi viens ki 
tam. Maisz) tose draugystėse 
nlpne*nė tautjBlė vis bus nu- 
'k'iautti tvirtesnės. Tą reikia 
pasakyti ir apie visas lenkiszkai 
lietuvisžkaB draugystes.

Red.

Isz Oranže, N.J.
13 d. spalinio, keli czianyksz 

cz>ai lietuviai ir le.ikai 'sutvėrė
me lenkiszkai lietuviszky draugy
stę (grynai lietuv szkos sutverti 
ne galima, kadangi lietuvių ežia 
yra lab.i mažai) po vardu Drau
gystė Adomo Mickevicziaus. 
Mieris naujos draugystės yra: 
broliszka pagelba, platinimas ap- 
szvietiino (ar lenk:szko?Rd.) terp 
musų brolių, szelpti ne seniai isz 
tėvynės pribuvusius jeigu ne pi- 
nįgiszkai, tai gera rodą. Ant 19 
d. spalinio buvo suszauktas visuo- 
meniszkas susirinkimas, ant kurio 
atėjo apie 50 ypatų. Paaiszki- 
nus reikaly draugystės, isz syk 
prisiraszė 20 sąnarių, kurie užsi
mokėjo po $1 įstojimo ir 25c. mė
nesinės. Organizatoriais ežios 
draugystės yra ežios ypatos: Juo
zapas Vaszkau, Alek. Dzikoweki, 
Al. Borowski, Mat. Jaroszewski 
ir Jonas Zoromski. Dabar į drau
gystę priguli jau 25 sanariai (kiek 
tame skaitliuję_yra lietuvių? 
Rd.). Trukdymų prie sutvėrimo 
draugystės organizatoriai turėjo 
gana. Tūlos moterėlės net post 
kartės su pakvietimais ant susi
rinkimo metė į peczių, kad vyrai 
jų ne galėtų perskaityti. Mat joa 
iszgirdusios apie vardy Adomo 
Mickev cziaus, o jo nepažinda
mos, mislyj&kad tai koks bedie
vis, kuris galėtų jų vyrus isz do

btojo

buvo 
gana 

stengėsi

Isz l’ittston, Pa.
Musų miestelyj yra moterų 

draugystė po vardu Sz. Cecilijos, 
kuri nuo nei-enisi pradėjo mokdy 
ir la'kraszczius niekinti, net buvo 
duotas - ine zimaa ant susirinki 
nio t' s driugy^tės, kad skaitau 
ežius‘-Lietuvy” ir “Vienybę” ne
laikytų i-aiijrėš tos draugystės ant 
gyven mo. - Dabar jau gal pa- 
czios susipras, kad skaitymas ir 
moks'ajyia reikalingai: jei sana 
ris draugystė* skaitytų >r myl’tų 
skaitymy, tai ne reiktų vaikszczio- 
ti pas p. vai y in corpore, kaip 
tai buvo 14 spal nio ir tai be jo 
ko leikslo. Mat vena sanarė, 
ne skaitydama draugystės |-t*tų, 
neteisingi i pareikalavo paszelpos, 
kilos gi, dėl kelių centų pradeda 
po-sudus tysytis.kas mot- rims ne 
labai pritinka. Juk szios aplin
kinės va tai turi gana darbo su vy
rais, kartais teip pailstą, k id turi 
i-zvažiuoti į kitus miestus ant pa- 
8’1-ėji no. Szlai Yuiikermeu val
tis netiri nė 20 lietuvft-zkų szei 
mynų, o jis ginasi, kad jeigu tu
rėtų |>o 30 aieimynų 1 etuvių, 
lenkų ir slovakų, tai turėtų dau
giau įėjimų negu Suvienytų Val
stijų prezidentas. Geri jus, mote
rėlės, užsiraszykit po laikrasztį, 
nusipirkit |>o knįgy, a>bi pr s'o- 
kit prie Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės, susipažinkite su numylė
tos tautos reikalais, kurios ėsate 
dukterimi*, o :>e su ponais vai
tais.

Pi ttstonietis.

So. Bostono Mass.
Keliauninku, pribuvę į So. 

Boatony, nusistebi, pamatę lietu
vius, beeidaibjojanezius ant nu-> 
veikimo visokių taut szkų ir drau
gijinių re.kalų. Daibininkai ka
riauja priesz kapitalistas, reika
laudami didesnio užmokesnio ir 
trumpemio darbo laiko Paru
ly Ssnvaitębuvo su^ztraikavę visi 
Bostono ir So.Bostono kiiaucziai, 
bet ezttaikai neilgai traukėsi, tik 
sauvaitę. Kapi t alistai,matydami, 
kad darbninkai supranta sa
vo reikalus, hzpildė visus reika
lavimus: XGTruiypino darbo laiky 
ir pjkėT'e<_>gžmoke,nį. Pirma 
kriaueziai dirbdavo 10 valandų 
per dieny, o dabar jau di.ba tik 
devynes ir gauna didesnį užmo- 
kesnį negu pirm*. Rengiasi strai- 
Kuot darbininkai maszinszapių, 
lik ueiinia, kaip jiems pasiseks.

20 d eny spalinio buvo susi
rinkimas So. - Bostono Lietuviaz- 
kos parapijos po vardu Sz Pet
ro. Žmonelių susirinko teip daug, 
kad ne visi sutilpo ant lietuvbz- 
kos salės, d'deenė dalis ne tilpo 
dėl daugybės svieto.

Buvo kalbos apie reikalus mu
sų parapijos, ir kaip nusikratyt 
arba pergalė t musų prieszus. 
Ant szio susirinkimo Draugysiė 
Sz- Kazimiero isz So. Bostono, 
paaukavo 200 dol. ant įl i y m o 
lango. Kolektoriai, kurie rinko 
aukas ant musų bažnyczios Si. 
Bostone, Bostone, Cambridge, 
Lavvrence, Pa’vereill, Neponset, 
Lyn ir kituose miesteliuose ir me -- 
ginos, kurios rinko aukas ant pa- 
puoszimo bažnyczios, Andrijauc 
kiutė sukolektavo 26.00 dol. ir 
20 cen'ų; isz viso ant szito para
pijos susirinkimo bažnyczios fon
das pasidaugino ant 958.00 dore
lių ir 39 centų,

So.* Bostono lietuviai darbuo
jasi ant kuo greieziausio pastaty
mo ir įrengimo bažnyczios, kiek
vienas aukauja pinįgus, kiek kat
ras iszgali. Pabaigę darby su 
bažnyczia, piasi stengsim e iszleist 
knįgy su apraszymu istorijos tvė- 
rimosi parapijos, kaip mus kun. 
Gricius su savo sandraugais vargi
no ir kokias kliūtis darė; kun. G. 
labai ne norėjo, kad lietuviai sta
tytų bažnycziy.

So. Bostono Lietuviszkos Sz- 
Petro parapijos Komitetas.

Isz PhiladelphijOB, Pa.
Kunįgas Kaulakis praloszė 

provy su parapijos Komitetu. Pa
reitu metę kunįgas, Kuczių dienęj, 
norėjo su varantyj^

pijo* komitety, bet ko utabeli* 
atsisakė vesti komiteto sąnarius. 
Ant rytojaus liepė ateiti į magis
tralę. Magistratas prstatė po 
kaucija |o 300dol. 6 vyrus: ko- 
lektor usl Aleksandry Jocį ir Jo
ny Kcrtkausky; parapijos komi
teto sąnarius: Teofilių Dudy,^ Jo
ny Gudis&kį, Alek. Spiery, Boles
lovą Vinieckį užtai, kad jie 
už kolektorius.

9 d.spalinio szių metų 
prova. Kunįgo advokatas 
stengėsi apkaltinti,
įkalbėti, jog kolektoriai pavogė 
par- p jos pinįgus ir gandino biž- 
nyczioj. Apskųstų advokatis isz- 
ai-zkino visy idorijy užsidėjimo 
parapijos ir jog pati parapij t nuo 
savo uži-idėjimo paskyrė minėtus 
kolektorius rinkti pinįgus bažny- 
czioj. Jie teip ir darė, k ūp dau
guma paiap'j inų re kilavo. Su- 
džia ir pripažino, kad parapija tu
ri t e-y 8>vo balsais rinkti kolek
torius, kurie kąlektuodami, pildo 
tik savo p ireigas. Nupeikė skun
dėjus, kad jie, neturėdami liesos, 
iszsyk kreipės įaugszcziausiysudy; 
pripažino apskųstus fti teisius. 
Prisaikintų 12 audžiu suliko su 
i*zvadžiojimais augi-zcz'ausio 
sudž os ir kunįgo ap-kų-ti parapi
jos komiteto sanariai liko*i isztei
siu'i Susirinkę sude ne tik lis- 
tuviszki parapijonai v iszjuokė 
skundėją ir ji*, ausis suglaudęs, 
su gėda kiutyli turėjo laukan. 
Ž noniH, iszte'sin’i parapijos ko
miteto sanariai turės nuo kunįgo 
atjieszkoti kasztus nereikli liūgo s 
provos.

6 d. spalinio kun. Kaulakis su 
polio jos pageliu stengėsi ne'eis- 
ti į bažnyczia parapijoj ko.niteto 
ir kitų jam nepatinkanezių parapi- 
jonų. Užtai parapijonai, net 
moterys ir merginos, buvo besita- 
rianezioe ant ate aanezios nedėlios 
iszvyt* kunįgy isz bažnyczios. Pa
jutęs apie tai kun. Kaulakis, pa 
garsino angliukuose Uikrasz- 
cziuose, jog 13 d. spjlinio laikys 
paskutines miszias.
Komititas, dalinėjęs apie pasku
tines mrizii-s nekeneziamo visų 
kunįgo, praszė nėjokio sumi.-zimo 
ne kelti, nusiuntė delegatę ant 
motetų susirinkimo, praneszė joms 
kad Kaulakis laikys paskutines 
miszias, todėl kad nė jokioms ne- 
prilankioms demonstracijom-* ne 
sunkintų pasitraukimy kunįgui, 
ant ko moterys ir merginos noriai 
sutiko, kudangi jos ir teip ne 
miriyjo k o k i y nors nedalebty nisi- 
sMtj kelti.

13 d. spalinio kun. Kiulakis 
per pamoksly atnsakė nuopirapi- 
j M ir apreiszkė, j >g e:sęs ant 
Richmondo arganizuoti kt t y pa
rapiją (laimingos “ kelionės! 
Philadelphijos lietuviai ne verks, 
visi džiaugiasi, kad sykį iszliuo- 
sivo parapiją nuo nesutikimus 
keiianczio virszininko). Apart 
to apreiszkė, jog dovanoji vi
siems kaites(pats būdamas kaltu, 
tegul rau jas atleidžia), bet ir tss 
dovanojimas buvo ypatisz- 
kas, tikrai Kaulakiszkas. Kaip 
t k iszėjo parapijos kolektoriai 
kelektuoti, tai kunįgas tuoj sus 
nuo altoriius pasiuntė į zakristi
ją tarnaujantį prie miežių vaiky 
paliepti esantiems policijantame 
s-iaresztuoti kolektorius, bet po 
Icijantai ne klausė; paskui nu
siuntė tą pitį vaiky prie didžiųjų 
durų, kur stovėjo 8 policistai, bet 
tie dažinoję. kai kalektoriai yra 
parapijos paskirti, atsisakė pa*kų- 
tiniam kunįgo keraztui patarnau
ti. Czia keli kunįgo tarnai pradė
jo riksmą kebi, bet policistai, pa- 
gazdinę juos aresztavimu, nura
mino gražiai. Parapijos kalekto
riai surinko |18 ir 88c. ir tie pi
nigai jau ne pateko ant kelio pa- 
sitraukianeziam kunįgui.

Parapija laikosi vienybėj . ir 
pertai yra viltis, kad kaip pasise
kė iszliuoauoti parapiją nuo ne
keneziamo kunįgo, teip ir pasi
seks apginti ir nuo užsimynymo 
archivyskupo, kadji butų užraszy- 
ta ant jo vardo. Rods „Tėvynė” 
stengiasi pertikrinti savo skaity
tojus, kad reikia bažnyczias ant 
vyskupų užraszyti, bet iszvadžio- 
jimai jos ne gali mus pertikrinti, 
kadangi jie ne sutinka su teisybe. 
„Tėvynė” tvirtina, kad vyskupai 
ne gali užraszytų ant jų vardo 

l bužnyczių skandinti) skolas, tuom 
> tarpu veik visos lietuviszkoj ir 
' lenkiszkos bužnyczios, kurios tik 

ant vyskupų užraszytos, skolose 
paskandytos ir apie tai parapijo
nai ne žino, ne žino, nė kiek yra 
skolos, nė kiek pinįgų kasoj (pas 
vokieczius arba prancūzus yra ki
taip, kadangi tie, kaipo apszvies- 
teeni, neduoda įstatų laužyti, ne 
duoda kunįgams savę ant junko 
laikyti). Antai Saurusaitis juk 
reikalaujantiems rakandų parapi- 
jonams atsakė, kad iszsirokavimas 
uždraustas vyskupo ir jis galys 

■^okundaa tik vyskupui lazduoti.

Pasirodo, kld. nors pagal įstatus 
vyskupams ir kunigams n evalia 
bažnyczių, užraszytų ant vyskupe 
vardo skandinti skolose, bet fak- 
tiszkai jie jas skandina be para- 
pijonų žinios. Kad tokiose baž- 
n y ežiose parapijonai ne stab ly
tų kunįgo sav/aFos, draudžia 
net pirą pijų mitingus, ant formos 
patys hzrirenka, tankiausiai ne
inu kąnezius raižyti trustisus
ir daro, ką tik nori.į Tą turbut 
gerai žino ir apginėjas užraszymo 
bažnyczių ant vyskupų vardo, pa
raižęs savo straipsni „Tėvynėj, 
o vienok muilina žmonėms akis. 
Ginki ne mes p tys už musų pinį 
gus sta'ytas bažnyczias, kad jų 
svetimlaucziai nuo mus ne pa
veržtų; misų kunįgai, kaip 
aiszkiai matome,kovoje už musų 
brangią savastį mums ne padės.

Turbit neužilgio bu* perkrati- 
nėjatna prova ir ui padirbimą 
paraszo p. Astramsko. Gal ir 
tas padaryta aut didesnės Dievo 
garbės? Ypati*zVi, ne visiems su
prantama tokia Dievo garbė, kur 
ant paėmimo svetimos savasties 
reiki i gr ebtiesi net tokių darbų, 
į kuriuos turi įsikiszti avietiszkos 
valdžios.

Aleksandra Jocis.

atplėszia 
kiszenius, 

Kiti

Isz Worcester, Mass.
L eluvių ckjitl'u-i czii pasidi

dino. Kunįgas skubina statyt 
antrą kleboniją, nes senoji esanti 
per maža; rengi« ir antrą bjžny- 
czią, tik nežmia, kada ją pradės 
*tatyti; girdim, jog burianti mū
rinė. Kolektia ant bažnyczios 
pradėjo rinkti nuu pereitoj pava
sario. Ten kur kunįgas pirkosi 
sau namą, koks airisz's pradėjo 
kasti pamatus, kunįgas, tą pama
tęs, užszauk ė bįžnyczioj, kad 
bažnyczios p imatus pradėjo kast, 
todėl pradėsę* kolektuot ant nau
jos bįžnyczios Į trumpą laiky 
vienog aut iszkuBto neva bįžny- 
cziai pamato jiasirodė airiszi i 
ntujiipa namas. Tąsyk
kunigėli* žadėjo pamokinti aiiiš
pilai kį, kad jis ant bažnyczios 
pliaciaus sau namą pasistatė, l>et 
namas, kaip stovėjo, teip ir tebe
stovi, turbut kunigėlis ne turėjo 
už ką mokinti t-unų ‘Žilio Enuo.”

Pareitos nelelios dieny parapi- 
jonai isz kunigo pamokslo turėjo 
gardžių juokų, ■ net kantriau-*! 
diev* ežiai turėjo nusiszypsoti, 
kadangi ir tie t-uprato pamoksli
ninko mierius. Girdi, mieli pa
rapijonai, dabar pas minę galima 
gaut paszventintų malduknįgių. 
Kas turi savo szirdyje JDievy, 
tas privalo pirkt paszvenlintis 
knįga-* (bažnyczia mat pavirto į 
kunįgo prekystes reklamos viety), 
gird', pedliorių knįgos netik kad 
nepaszventintos, b it ir be cenzū
ros rik ne pasakė be kokios (ku
nigo turbut nuo patiei Szvento 
Tėvo atsiųstos? Gaila vie i, kad 
popiežius lietuviszkų knįgų ne 
turi). Ir žodžių, girdi, pedliorių 
knįgose yra prieszingų musų 
szventam tikėjimu1, bet nepasakė 
koki ir <ur tie prakeikti 'prie
augi tikėjimai žodžiii, ne pasakė 
teiposgi ist kokio sziltinio pats 
turiknįgas. Turbut gėdyjori ty 
žmonėms apraikazt'. Iszpasako- 
ję*apie pri szinga* i-zventam ti
kėjimui ne kunįgų pa-davinėja- 
mas mald-iknįges ir jn įsakęs gei 
džiautiems dvasios i-zganymo 
neatbūtinai nusipirkti nuo jomaj- 
daknįge?. uepam<r*zo pridurti, 
kad jo paszvenlintos maldaknį- 
ges esančios brangesnės už pras
tas (t is juk suprautima) bet ne
daug, tik 30 c., t ligi tos paežio?, 
kurios pas pedliorius ir redikci- 
jose k isztuoja po 50c., pas kunįgy 
gatavai piszventintos po 80e. Na, 
argi ne geras biznis? Už 30c. 
vir,zau8 mokėdam is už malda- 
knįgę, gali turėti szvoutas ir
apturėti duszios iszganymą, be
tokių knįgų ir teisingiausias žmo
gus, turbut, turės degti pragaro 
ugnyje. Teip savo ta voro nesiryž
ta girti dar nė žydai,
gal jie nuo muaų godžių ir 
vydžių duszių ganytojų. Dar pa
baigoj pridūrė, jog ir “Žvaigž
dės” redakcija laiko paszventintas 
knigas (turbut tai vienos kompa
nijos biznis!); daugiau, girdi, ve- 
dedanezių į ibzganymą malda- 
knįgių Amerikoj niekas neturi ir 
negali turėt (turi jas Tilžės vo- 
kiecziai pratęs tonai.) Tūli žmone
lės klausė rodos, ką turi daryt su 
savo ienoms knįgoms ir ar jos y- 
ra geros, ar irtos iszėjo isz mados? 
Girdi, visas, kokias turit, sudė- 
kit į peczių, o nusipirkit pas ma
nę su muaų cenzūra, kitaip Die
vas j ubu maldų neužraszys į sa
vo knįgas. * Ir tokių mal mokslų 
galima iszgirati kaip kada bažny- 
czio’e, ir į jas veržiasi ameriko- 
niszkaa humbugas ir begėdiszka 
rekliama. < Para pijo n as.

Iszmoks
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arba

džia (gr. „Uk.“ N. 2.).
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Tėvynė pagelbos szau- 
kiasi!

„ Visi už vieny, viens už visus“. —
„Szviesa, vienybe— m ūsų galybe“.— 

Lz visų L:etuvo? krasztų atei
na žinios apie baisingą persekioji
mą lietuvių už skaitymą lietu- 
viszkų raszti^ Dar neužgijo 
musų szirdies žaizdos, kurias pa
darė maskol'szka valdžia per
sekiodama lietuvius 1897 m., 
da neapdžiuvo aazaros motinų, i->z 
lydėjusių sūnūs ant „poeelenijos“, 
sztai vėl užėjo n luja audra, sztai 
vėl musų brangi Tėvynė pasijuto 
naguose užpuol kų — teriotojų.

Gaujos ginkluotų valdžios tar
nų laksto įx> Lietuvy, užpuola ant 
žmonių, nuveja juos nuo darbo, 
lenda į triobas, griodžia po kam
pus, iszvarto d rigtue, iszdrasko 
grind’s, iszknisa žemę, atima 
laiszkus, reikalingas po pienas, pa
mokslus apie ūkę, dvaaiszkas ir 
kitokias knygas.

Tankiai daro tai vieni policijos 
tarnai, bs liudin’nkų. bs perser
gėjimo ir dagi be namų valdyto
jo; iszlaužia duria, 
skrynias, apkrausto
atima pinigus, apvagia 
isz caro tarnų jau daėjo iki tokio 
begėdiezkumo, kad pakriza žmo
nėms uždraustus rasztus,
pirma juos nusiunezia, o paskui 
užpuola ant tų žmonių, 
vai Ižios prieszininkų, — maisz- 
tminkų, juos apiplėszia ir palei-

Niekur
lietuvis netur vietos, nė ramios 
valandos: nė dieny, nė naktį, nė 
ant lauko, nė po sziaudiniu sto
gu, nė mirste, nė k įime, nė dagi 
paezioj Siberijoj. Ne*pjergėtis 
yra nė jo turia*, nė jis pat* 
pražuyimo.

Kalėjimai pilni nekaltų 
vių ne lik piczioj Lietuvoj 
ir už L'etuvos rubežių. 
įėjimai, ką yra paskirti 
mui galvažudžių, vagių ir
piktadėjų, pavirto dabar į kalė
jimus suvis nekaltų žmonių. Ga 
bena į kalėj*my kunįgus ir kitus 
apszviestus vyrus, ką žmones ant 
gero kebo veda, knygneszius ir 
szkaplerninkus, ką parūpina 
žmonėms maldų knygas ir kito
kius szveutintus daigtus; ūkinin
kus ir kitus prastus žmones, ka 
trokszta apsiszviesti ir pasimo
kinti, kaip reik gyventi, kad isz 
hėdų iszbristi ir mokeazczius Už
mokėti, — atskiria vaikus nuo 
tėvų, tėvus nuo vaikų, vyrus nuo 
paežių, atima szeimyuoms duo 
ny, suard ) turtą, ubagiis daro.

Bet kraugerių gaujoms nė tu 
da nepakanka. Su didžiausiu į- 
nirtimu valdžia kankina tuos, ką 
myli sivo Tėvynę ir skaito lietu- 
viszkus rasztus: laiko anuos anksz 
to;e, nesveikose landynėse, duo
da netikusį valgį, badu marina, 
suardo sveikatą, įvaro paliegį, 
jaunus senais daro — ir tai vis 
už tai, kad jie tyli, nei*zduodą 
savo brolių, nc'szsižada savo Tė
vynės, savo tėvų, jų brangios že
mės, jų tikėjimo ir kalbos....

Tuom tarpu kada Lietuvos 
žmonės kenezia ir dejuoja, kadi 
jie lieja aszaras, valdžios tarnai 
juokiasi ir džiaugiasi: jiems atsi
vėrė nauji szaltiniai pelno ir atsi
rado gera proga įgyti augsztes- 
nius „czin’us”. Prokurorai ir 
vyresniejie iandirai už savo laks
tymą po Lietuvą gautia didelius 
„progonus”, o žemesniejie polici 
jantai gali vogti ir plėsti žmo
nes drąsiau, ne kaip pirma. Kad 
lengviau gali na butų prisilupti 
nuo žmonių pinigų, reikia mat 
pirma apszauk i juos „maiszti- 
ninkais”, „buntauninkais”, 
cilist is”, „litvomanaiu” ir 
kiais biugin uiczAis valdžią
dais, reikia įgą*diuti vildžią, buk 
lietuviai nori nuverst cirą n o 
sosto, įvestnaujy rėdą ir tt., 'žo
džiu sakant, reikia teip padaryti, 
kad augsztesuėji valdži i žiurėtų 
ant jų, kaip ant apginėjų Mas- 
kolijoB sosto nuo , baisiųjų” lie
tuvių ir kad duotų jiems 
yaliy elgtis su lietuviais 
kaip jiems patinka.

Augsztesnėji valdžia 
„maiszto” ir, žinoma,, paveda vi
są »zalį ant jų valios. Dėlei to 
siutimas, savvalė, bjaurumas po 
licijos neturi nėjokių rubežių. 
Visi mes, visas musų turtas yra 
ant malonės arba nemalonės po- 
licijantų.

Turtas lietuvių, kruvinu pra
kaitu įgytas, slysle slysta isz jų 
rankų, ir jau daėjo iki to,
valdžios tarnai veržte veržia pas
kutinį kąsnį isz burnos. Bet be- 
soeziai valdžiai ir tų skriaudų 
nepakanka: ji rengiasi visai a- 
timti lietuviams žemę isz po ko
jų ir, kaip raszo „Varpas” 1900 
m. N. 6., ant pirkimo žemės 
vienoj Kauno gub. jau paskirta 8 
milijonai rublių. Mat kam rei

„8P 
kito-
var-

pilny 
teip,

kad

dimas lietuvių! |briduą< jiems 
į skolas ir negalint jų iszmokėti, 
lengva bus valdžiai atimti nuo 
žmonių žemę, juo kad - kataii 
kam* jau nuo seniii yra uždraus
ta žemę pirkti.

Lietuviams bežiopsant, nieko 
nežinant ir nieko nesirūpinant a- 
pie savo " reikalus, gal 
daeit 1ki to, k«d žėmė mūrų isz 
palengvo pereis į maskolių ran
kas,ir ant jos, vietoj lietuvių, at
siras kacapai, vietoj katalikų — 
pravoslavai, vietoj kunigų — po
pai, vietoj bažųyczių — cerkvės, 
o mums, netekusiems žemės, teks 
arba kraustytis isz savo szaliea ki
tur, arbi bernauti ateiviIkusiems 
ir musų turtą užgrėbusiems kaca- 
pam*, arba ant galo reiks ubagau
ti ir pas kecapus duonos praszy 
ti....

Kada valdžia t »ip begėdiszkai 
su mumis elgiisi ir atvirai stu
mia szalį į prapultį, kada daugy
bė Tėvynės apgynėjų p itenka į 
valdžios nagus, daugumas musų 
brolių da nežino ir nesupranta, 
kas pas mus darosi. Tėvynė tam
sybėje ir varguose skęsta, žmonės 
aszaro-e plūdo — jie visai nejau- 
czia jų vargų; žmonės nori apsi
gint uuo plėazikų ir skriaudikų, 
szaukiasi pagelbos — jie neg:rdi: 
apgynėjai Tėvynės žūva — jie 
tyli, kaip žemė, ir tirytum pa
giria valdžios darbus. Tai maty
dami va'dtios tarn ii gali ma
nyti, kad jie gerai daro, kad jie 
gina žmonės nuo „maisztinmkų” 
arbi „bedievių”, kad žmonės už 
tai turi būti jiams dagi dėkingi 
ui jų „apieką”.... Ir su ramia 
syž ne jie gaudo į savo kilpas, ką 
tik nori ir kada nori, prisipila 
sau krizeni is pinigų,netenka, vėl 
eina ant medžioklės. Policijos 
tarnai jauezia savę kaipo p emens, 
kuriems pavesta yra ganyt gana 
didelė kaiminė barių sutvėrimų, 
netjrinczių nė balso, nė suprati
mo kailiuk savo reitakų. Vie
nintelis jų rūpestis, tai yra atskir
ti isz kaiminės tuos sutvėrimus, 
ką prieszinasi piemenų valiai, ir 
įkalbėti žmonėms, kad t i 
„prirszginiai“ esą kaltininkais 
visokių kaiminės nelaimių....

Laikas, vyrai, siprarii, apsidai
ryti aplink save ir tėmytis, kas 
pas mus dedas. Negana yra žy- 
noti tie tai, kas atsitinka su mu
mis paežiais ir po musų akių, bet 
reikia te pgi žinot', kas atsitinka 
su ki ais musų broliais, kas de
das musų apygardoj ir visam 
musų Kraszte. Laika atsiminti 
netik apie savę, bet ir apie kitus 
eavo/gimines, savo szalį, savo 
žemę, laiks susiprasti, kad tos ne 
laimės , kurias kenezia musų bro
liai, neuž lgo gal pulti ant musų 
p tezių galvos, ant galvos musų 
vaikų ir vaikų-vaikų.

Tėvynė szaukiasi pagelbos visų, 
bet ne visi gali Tėvynei tarnauti. 
„Daug yra piszauktųjų, bet ma
žai iszrinktųjų”. Tėvynė reika
lauja pagelbos tokių vyrų, ką 
supranta Tėvynės reikalus, ką 
supranta, k is jiems-^irigul, ko
kios jų tiesos, ką jauezia save 
žmonėmis ir nori gyventi kaipo 
žmonės, o ne kaipo gyvulių kai 
minė.

Ka 1 įgyti gaibingą vardą Tė
vynės apgynėjų, mes turime gy 
venti kitaip, ne kaip ikaziol gy
venome :

1. Skaitykime lietuvrizkos 
rasztus, ir platinkime juos j o 
žmonės, nėši jie mus nuo pikto 
gina ir atidengia žabangas piktų 
žmonių.

2. Szelpkime, kiek galėdanr, 
iszleidimą lietuviszkų rasztų ir 
gelbėkime įpuolusius į nelaimę 
savo brolius, kurie už Tėvynę, už 
mus visus, kenezia.

3. Neiszduokime policijai lie
tuviszkų rasztų ir neduokime su
imti nekaltų savo brolių. Drą
siai ginkime savo turtą ir viską, 
kas mums reikalinga ir kas mums 
po teisybei priguli Stokime 
kiekvienas už visus, viri už vie
ną!

4. Skriaudų savo nedovanoki
me ir skriaudikų darbus vieno
kiu saiku saikuokime. Lai musų 
skriaudos neeina jiems nė „ant 
naudos”,,nė ,'į sveikatą”, lai jų 
gyvenimas būna kartus musų tar
pe, ir jeigu jie ne nori elgtis su 
mumis žmoniszkai, t ii lai sau 
kraustosi ten, isz kur atėję.

5. Aeztriai bauskime judoszius, 
iszdavėjųs savo brolių, pardavėjus 
Tėvynės, iszvykime juo* isz savo 
tarpo, lai jie sau kraustosi į M is 
kol i ją, pristoja prie policijos, Iii 
sau priima pravoslaviją, jeigu jie 
to teip trokszta.

Eidami keliais szviesos ir vie
nybės, neužilgo iszsklaidyrime u- 
kus ir tamsybę, kuri apebuczia vi - 
są musų szalį ir paslepia nuo žmo 
nių akių tuos panelius,‘kurie yri 
uždėti ant jų paežių rankų ir
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dalbai piktų žmonių, atsidarys a 
kys nuskriaustųjų, pamatys jie 
savo nužeminimę ir skritudas, su- 
trupį« pinezius nelaisvės ir pris
paudimo; ir pulkais eis jieszkot 
savo teisybės.

Vieton užpulti ant žydų, už 
puls jie ant tiktųjų savo kaltinin
kų,kurie Lietuvę tamsybėje skan- 

,dina ir paveda ję skriaus i 
apszviestesniemsiems ir apsuk- 
resniemsiems; vieton vaidytis ir 
kersztauti tarpe savęs, vieton 
skaldyti vieni kitiems galvas, jie 
skaldys galvas tiems, kę ant jų 
su ginklais užpuola ir atvipri juos 
aj iplėszia. /

Artinasi j tu žmonių/Budas!... 
Skriaudos atpildus /laukia! ..

privatiszkę fi!ologi.-zkę gimnazi
ją su lotyniszka ir grekiszka kai 
boms, tokię, kokios priesz pasku
tinę reformę buvo visoj Maskolijo; 
giminazijos.

|| Ant Kaukazo, pietinėj Mas- 
kol joj, ginkluoti plėszikai sulai
kė, netoli Batumo, pasažierinj ge 
ležinkelio truKį, tris trūkio tar
nus nuszovė ir atėmė nuo važiuo- 
janczių pasažierių pi n j gus ir vi
sus brangesnius daigtus.

Vietines Žinios.

Nauji rasztai.

R Lvovo laikrasztie “Polskie 
Slovo” pranesza,jog isz 114 darbi
ninkų, auarejztuotų už maisztus 2 
d. gegužio Peterburge: 14 vyrų 
likosi suszaudytų, 23 nuspręsti 
ant viso amžiaus į Sibei iję, 66 ant 
iszvijimo į S beriję ant laiko nuo 
2-10 metų, o 11 ant kalėjimo Pe- 
te b-irge.

apie

pa-

d linos, 
laikuo-e 
D .11104

Negirtauk! Iszguldyniar* 
piktus vaisius girtuoklystes. 
I.szleista per blalvystes draugus. 
Bitėnai 1901 m. Spauda M. Jan
kaus, 15 pusi, mažo formato.

Yra tai nauja knygutė, k u r. oje 
iszaiszkintos blėdys, žinoma svar
biausios kokias žmonėms atgabe
na gėrymas per viisz rvaiginan- 
az:ų gėrynių. Naujo, nežinomo 
joje nieko nėra, bet kad dauge
lis lietuviszkų skaitytojų ir to ne
žino, kad girtuokliavimai nenau
dingi žmogui, lai tegul jie per
skaito angszczau 
minėtę knygutę. Spaudiniu 
vokiszkoms raidėms.

Lietuviszkos Dainos. Broliams 
žemaiczianiM pavestos per.Miku
ti. Bitėnai. 1901. Spauda Jau
kaus. 16 pusi, mažo formato.

Telpa ežia isz vis » 10\, dainų. 
J< s, rodosi, visos buvo jau s( au- 
dintos po visokius laikraszczius. 
Yra ežia lygiai žmonių 
kaip ir paskutiniuose 
j unų dainių paraszylos.
sudėtos ir surinkti s be jokio jų 
paskirstymo teip, kad sudėtojas 
ne reikalavo daug daibo pr e to 
pi įdėti.

Evangeliszkos Kalendros Me
tui 1902. Broliams lietuviams ant 
naudos Įsileistos per -Martyną 
Jankų. Bitėnuose. 64 puslap.

Apirt kairuioriszkos dalies, 
suraszo jomarkų Prūsų Lietuvoj 
ir Miskoliszkos L:e‘.uvos pirube- 
ži iiuose m eduose, telpa szitame 
kalendoriuj: Giminės Europos 
valdonų, eilės Naujiems {Metams, 
Konradinas paskutinis isz Ho- 
henstanfų, Salzburgeriai Lietu
voje, Ysz pagyvenimo biezių Ka
ro ir pakajaus bugnos, Ysz kur 
atsiranda laukinės žolės? Nau
dingi pamokinimai. Lietuviszki 
parlimento pasiuntiniai: Sina- 
lakis ir Macznil s. Užbaigi* pa
sakaitė p. a. Nevel ntinas atsiti
kimas.

Knleodorius skaudintas vokisz 
koms raidėmis.

Amžiaus galas Ponsko Piloto, 
kuris buvo sudžia Jėzaus Kris
taus. Antras spaudimas. Bitė
nai. 1901 m. Spauda ir kasztai 
M. Jaukaus.

Isz visur.
ra szti-|| Garsus maskoliszkas 

mnkas, grafas Tolstoi, gyvenantis 
dabar ant Krimo, vėl pavojingai 
apsirgo.

4 || Mieste Dancige, ant Szven- 
tos Barboros kapinių, Rents per- 
t-zovė savo sužieduotinę, jos mo- 
czekę ir paskui pats nusiszovė.

. -į------------------
|Į Brussoj, Turkijoj, netikėtai 

užgimė tvanai, kuriuose prigėrė 
80žmonių, 776 namai likosi van
dens sugriauti.

|| Mieste Swatow, ’ Chinuose, 
pakorė 140 chiniszkų pasikėlėlių, 
kurie neseniai iszplėszė aplinkines 
krikszczioniszkas misijas.

U Hamburgo garlaivys llmeter, 
plaukdamas į Kopė ubagę, susi
daužė ir paskendo. Prie to pri
gėrė kapitonas ir keturi jurinin
kai. !

Mieste Lingitimzzetu, ant ss- 
K ursi k oš, laike paskutinių

I 
los 
rinkimų 3 y pa tos likosi nudurtos, 
o 6 sunkiai sužeistos.

|| Laikraszcziai pranesza, jog 
popiežiaus sveikata vėl susilpnėjo 
ir kad daktaras Laponi ligę laiko 
už persiszaldymę ir liepė popiežiui 
gu’ti į lovę.

|| Chioų provincijose A u 
ir Kiugt Su gyventojus 
badas. 900000 žmonių ne 
dtoncs kąsnio; jeigu nieks 
teiks pagelbos, jie iszmirs 
b tdo.

Hui 
atlankė 

turi
nesu- 

□uo

|| Daugelis prancūzų katalikų 
dabar pameta katalikystę ir prii
mt protesioniszkę tikėjimę. Nese
niai katalikiszkas kunigas Bour- 
ver teiposgi perėjo į protesto 
niszkę tikėjimę ir jis tvirtina, jog 
500 Prancūzijoj katal ki.-zkų ku
nigų nori pereiti į protestoniezkę 
tikėjimę.

|| Maskvos universitete, kurį 
labiausiai lanko lietuviai, kadangi 
prie jo yra stipendijos specijilisz- 
kai lietuviams studentaus, ant 
,-zių metų yra studentų: ant tiesų 
1593, ant gamtos miksiu fakul 
lėto 701, ant matematikos 595, 
ant kalbų fakulteto 405,ant 1 kur- 
-o medicinos 264.

|| Persijos sostapilėj Teherane 
su-ekė sukalbį ant gyvas ies sza- 
cho (Persijos Valdono). Vadovais 
sukalb o buvo du szacho broliai. 
Frie sukalbio prigulėjo net visa 
dvasiszkija ir szacho numylėtinė, 
už kę jai nukir o galvę. L1 kosi 
nužudytų daug sukalbininkų, ki 
lūs gi ant viso amžiaus pasodino 
į kalinį.

|| Europoj visi krasztai bijosi, 
k.d iszvyti isz Prancūzijos zoko- 
ninkai pas juos ne persikeltų. Net 
Austrijos parlamente bivo pa
keltas klausymas^okoninkų; dau
gelis parlamento pasiuntimų rei
kalauja,- kad ne tik Austrija už 
darytų savo rubežius prancuzisz 
kiems zokoninkams, bst kad sek
tų Prancūzijos paveikdę ir pa
imtų j geresnę kontrolę Austrijoj 
esanczius zckonus, ypacg gi jėzu
itus.

| Pagal maskolit-zko rando su
rinktas statistiszkas žinias, perei
tuose 1900m. ant viso Maskolijos 
ploto gyveno 11691100 katalikų, 
taigi mažiau negu deszimti dalis 
gyventojų; tame skaitliuje buvo 
93'90000 lenkų. Apart to-buvo 
dar Lenkijoj 200000 uuijotų ne 
nonnezių būti stacziatikiais. Ant 
užlaikymo kunigų aQt to didelio 
katalikų skaitl aus, užgrėbęs"ne- 
krutauezius katalikiszkos dvasisz- 
kijos turtus, maskoliskas iždas pa
skyrė 1900 m. tik 1600000 rubl.

U Pereituose metuose ant viso 
žemės pavirsziaus aukso iezkasė 
už $257514700, taigi ant $45)070- 
300 mažiau negu užpereituose 
metuose. Pasimažinimę tę pa
gimdė karė pietinėj Afrikoj, kuri 
prieaz karę kaslink a ikso pro
dukcijos užimė pirmutinę vietę, 
o pernai iszprodukavo aukso tik 
už $9671700. ’ Pereituose me
tuose daugiausiai aukso iizprodu 
kavo Suvienytos Valstijos Siau
rinės Amerikos,nes už$ 79171000, 
Australija už $74260000, Masko- 
lija už $2014500. Sidabro pro 
d akcijoj teiposgi Suvienytos Vals
tijos užima pirmę vietę: 
tuose metuose ežia ioZkasė 
ro už $35841100, Mekske 
$35611400.

perei- 
sidab

už

|| Rusini,zkas rasztininkaa Ivan 
Ftatiko, vokisžkame laikrasztyj 
“Die Zeil”,apraLzo paskutinius 
rinkimus Galicijoj, isz ko matyt, 
kaip besieavinanti sau vadovyalę 
terp alavų lenkai teisingai elgiasi 
.su ne lenkiszkaia gaivalais*Galici
joj, kur valdžia yra lenkų ranko- 
se-60 rinkėjų Zloczeva apikriczio 
atkako įLvovę ir valdžioms atida 
vė atgal savo mandatui ne norėda
mi balsuoti. Mat pavieczio virszi- 
ninkas prisakė visiems rinkėjams 
balsuoti už lenkę Jaworskį, kas 
gi to nedarysęs, busęs nuplaktas 
su ryksztėmB kaip bauždiavos 
lai kuo. e. Rusinai, nenorėdami 
balsuoti už Jawror?kį ir nenorė
dami gauti rykszczių, sugręžino 
mandatus ir atsisakė nuo btlsavi- 
mo prie rinkimų.

U Tūli Varszavos pedagogai ir 
diaiturcziai rengiasi parengti

— Namuose po nr.6231Heimi- 
tage av,gyvenime savo vuoszvės, 
James Kenedy’ perszovė savo pa- 
czię, o paskui ir sau szovė į gat
vę ir, žinoma,atliko ant vietos.

— Pereitę eanvaitę Chicagoj 
pasimirė 442 žmonės, kuriame 
tai skaitliuje buvo 384 vyriszkiai 
ir 178 moterys. Per tę paczię 
sanvaitę užgimė vaikų 290 vy- 
riszkos lyties ir 250 mergaiczių.

— Ant kertės Webeter ir Hoy- 
ne avė. lenkai pasistatė sau nauję 
bažnyczię Szventoa Jadvygos. 
Paszventinimas naujos bažnyczios 
at-ibuvo pereitos nedėlios dienę. 
Paszventinimo ceremonijas atliko 
vyskupas Muldoon.

— Lenkė Dombrovska apskun
dė į sudę savo numylėtinį už pa- 
bueziavimę. Kadangi sude pasi
rodė, kad ji ne tik sutiko ant pa- 
bueziavimo, bet dar numylėtinį 
ųjsipraszė į savo namus, sudžia 
jos ękundę atmetė, u numylėtinis 
viegzai pasakė, kad dabar jis jos 
nė už 1000 dol. ne bųcziuutų. Ne 
daug mat skundėja pelnė.

— Ubicagoa universitetas, ant 
praplatinimo augsztesnių mokslų, 
parengs szię žiemę moksliszkue 
skaitymus visokiose mušto daly
se. Skaitymai toki bus parengti: 
sziaurinėj, plotinėj ir vakarinėj 
miesto dalyse. Kas lik panorės, 
galės užsiraszyti' ant lekcijų, bi
lietas ant 2 ypatų kaszluos tik 10 
dol. ant metų. Sziaur.nėj miesto 
daly j skaitymai bus parengti 
New Eogland bažnyczioj; pieti
nėj uiiesto daly j— South Congre- 
gational bažnyczioj; vakar.uėj 
miesto dalyj— Leisis Institute.

Iszvyniojinias ameriko- 
niszkos vėhivos Drau
gystės Teisybės Mylė

tojų
Draugystė Teisybės Mylėtojų 

turėjo savo balių ir drauge iazvy- 
niojimę vėlavos. Į svetainę 
Fieiheit, ant S. Hslsted ui., pri
sirinko diktai sveczių. Užėmus 
vietus svecziams, prasidėjo kal
bos. Pirmiausiai prakalbėjo pre
zidentas draugystės, Aųtanas 
Kriszcziunas, paaiszkindamas, 
jog apvaikszcziojimas yra tauti-z- 
kas lietuviszkss, o ne bažnytinis 
arba politiszkas. Advokatas 
Bratchulis kalbėjo apie liuosybę 
žmonijos, aiszkino ženklimmę vė
lavus ne tik lietuviszkos, bet ir 
kitų tautų jgyvenimę ir nuopel
nus musų didvyrių; iszrodė, kiek 
Lietuva turėjo nukęsti nuo lenkų 
ir kitų lietuvių prnpzų. Euge
nija Chmieliauckutė angliukai 
dekliamavo „Apie dvasię ir Die 
vę mylintį ūkininkę'*. Choras 
Dro V. Kudirkos giesmininkų 
padainavo lietuviszkai „Auszta 
Auszrelė.” P. A. Olszevskis 
,,L:etuvoa” iszleistoj is, pasakojo 
apie pasikėlimę kitų tautų; apie 
reikalę mokslo, lietuviszkų mo
kyklų, ligonbuczių ir tt.; aiszki 
no, jog mes turime vien bažny- 
czias skolosi paskendus as ir tų 
paežių ne gu'ime už inusų savas
tį vadmti, kadangi jos užraszytos 
ant svelimt lucr.ių vyskupų. Dro 
Kudirkos choras, prie akompa- 
nijameuto piano, p įdainavo an- 
gliazkę dainę aut kitur ų balsų. 
D ras Bacevicze kalbėjo apie 
gabumę lietuvių, aiszkino, kad 
jiems reikia apšvietimo, mokslo 
ir vienybės, Jadvyga Kanapeckai- 
tė dekliamavo “Atsisveikinimę 
Orleano Mergelės,” vokissko 
poeto . Szilerio, iszveratę į 
lietuviszkę Dro V. Kudirkos. Už 
gražų dekliamavimę susirinkę ant 
apvaikszcziojimo padėkavojo gau
siais rankų plojimais.

Po prakalbų prasidėjo babus.
Draugystė dėkavoja visiems 

buvusiems ant apvaikszcziojimo 
ir ant baliaus už atsilankymę ir 
gražų užsilaikymę.

• D-tė Teisybės Mylėtojų.

Reikalingas geras zecerisprie "Lie- 
tuvo*" spaustuve*. Mokesti* 25c. nuo 
lOOOm.Teipgi reikalinga* vaikas, nesene* 
ni* 15 metu, mokanti* gerai lietuviszkal 
r^^ti ir skaityti, mokintis zecerystes.

•e* Laikraszczii i pranesza, 
buk profesorius Britts isz Rhhland 
Center, Wis, padirbo maszinę, 
kuri gali lygiai sulaikyti, kaip ir 
padaryti didžiausię vėję ant au
na udojmo jo kaipo pajiegos vary
mui visokių matzinų. Bus ežia 
turbut paprast .s ameiikoniszkas 
humbugae, kokių kasdieniniai 
laikraszcziai daug į avietę palei
džia.

Draugyscziu Reikalai
Pirmas darbiniu klaikas Balius.

Darbininkiszk* L. 8. Draugyste laikys 
savo pirmutini balių 8ubatoj,2d. Lap- 
kriesio, 1901 m. svetainėje Oakley Hali 
po numeriu ’U2 Oakley avė., Chicago. 
Prasidės 7:30 vakare. įžengs vyrui su 
motere 25c. Lietuvisski darbininkai ir 
barbininkS* maloniai laukiami atsilan
kyti. « Komitetas.

Chicago, Dr-te L i uosy be* laiky* savo 
menesiui susirinkimą nedelioj, 3>Lapkri- 
czio, 1 vai, vidurdenio, saleje J. Petro- 
sziaus, 168 W. 18-th *t. Naujiem* są
nariams įstojimas dar 61.00.

Dr-le. L i uosy bes.
Chicago, Drte Sim. Daukante turės 

savo metini susirinkimą nedeloj, 3 Lap- 
kriezio, pusiaupirma va), po pietų, sa
leje K. Liaudanskio, 3301 8. Morgan st. 
ant kurio nauja administracija užims 
savo vietas. Tedel visi sanariai privalo 
pribūti, nes bu* apsvarstyta daug svar
biu dalyku. Teipogi kvieczia norin- 
cziu* pnsiraszyti pakol i u* toj ima* dar 
pigus- '

kaimo Bzopnagiu. Srymet atvažiavo 
Amerikon, Ji pati ark** kita* teiksi* 
duoti žine ant adreso.

Dyoniza* Lonskis.
1311 8. Front st., Phildelphia, P*.

Pajieszkau merginos; mokanezio* an
gliuką kalba, nesenesne* 20 metu, ant 
apsivedimo. Malonecziau atsiszauken- 
czios gauti fotografija,

8t. Ambrozeviczia,
Box 44. South Barre, Vt.

Pajieszkau savo marezio*, Magdaleno* 
Puodžių te*, po pirmu vyru Aussrotienes, 
gyvenanezio* Amerikoje. Girdėjau kad 
jau isztekejo už kito vyro. Ji paeina 
isz kaimo Matarnu, Vladislavavo pav. 
Suvalkų gub. Ji patfar kas kitas teiksi* 
duoti žine ant adreso:

Magdalena Simanaviczene,
10 Schernolh* Strasse,

Essetua. d. Ruhr, Germany.

Ant besimoklnanczioe jaunuome
ne*.

Jul. Bernataviczia Rumford Falls, Me,, 
paaukavo 61.00

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtc^.

A. Bijunskas, sekr.
3827 Auburn avė. ,

Nauja Draugyste,
Chicago. 25 spaliu susitvėrė nauja 

tautiszka Dr-te vardo "Apezvietltno Bro
liu". Ant pirmo susirinkamo prlsirasze 
14 sąnariu ir issrinko sekanezia vyriau
sybe: AntAVasztaka prez.. Ant. Bertu- 
szis vice prez.. Mot- Neviadomski, ka- 
■ier. Jonas Globi* prot sekr., Adoma* 
Mssilunas fin. sekr. Stan.Szimku* ir 
Sim. Ignalaviczia kaso* globėjai*. 
Draugyste* mier:* platinti apszvietima 
terp savo broliu, ir sąnariams suteikti 
I*aszelpa ligoje ir atsitikus myriui palai
dojime. įstojimas draugysten 61.00. 
mėnesines mokesty* 25c. Pelną nuo 
balių ar teatru, apvers ant tautiszku 
reikalu. Mitingai yra laikomi 1 nedele 
kiekvieno menesio, 8t. Szimkau* sale
je. 70 W. 25-th st. Užkviecziame vi
sus doresnių* lietuviu* prisiraszyti prie 
szios Drtes.

Wyriausybe.
Kepuriniu Baliu*.

Chicago, Teatraliszka Dr-te D. L. 
K Keistuczio ture* savo kepurini ba
lių nedeloj, 21 Lapkriczio, Vorwaert* 
Turner saleje. 255‘ W. 12-th st. Prasi
dės 5 vai. vakare. Įžengs vyram* 25c. 
Moterim* ir merginoms dikai. Visu* lie
tuvius ir lietuvaite* kvieczia atsilankill. 
Motery* ir mergino* tegul atsinesza po 
dvi kepuri, audeklines, poperine* ar kito
kias, ues szi* balius to reikalauja. Pel
nas isz baliau* ei* ant naudos Apveizdos 
Dievo parapijos.

Komitetas.
PlrniM Liet.Muzikantu KliubiM, 
Susitveręs 4 sėjos, po vardu Paderev- 
akioConcertina Kliuba* "permaine savo 
varda ant "Birutes Liet. Concertina 
Klubo". Susirinki m ua laiko kas ketver
ges, saleje J. Petrosziaua, 168 W. 18-th 
st. Administracija yra sekanti: Stanis
lova* Kuczi* prez., Antauas Ringaila 
sekr.. Jonas Bijanskhs kasierius.

NaiijaM Muiikntu Klubą*,
Chicago, 24 spaliu susitvėrė nauja* 

muzikautu Kliubas, po vardu; "Chica- 
gos Lietuviu Orchestra Concertina Kliu- 
bas",kurio prezidentu yra C. Žyleviczia, 
617 W. 18-th st. vice prez. J. Valanti- 
naviezia, 703 W. 18-th Place, kažierium 
D. Spuria, 591 Blue. Island avė., sekr. 
M. Kanapeckas, 656 W. 19-th «. Mi
tingu* laiko pa* S. Lelasziu, 58 h. 25-th 
st. * Lietuviai reikalaujanti geros muzi
kos ant balių, veaeiliu ar apvaikraezioji- 
mu teiksis kreiptis prie mnsu K Ii ubo, o> 
me* patarnausime kuogerisusei, ir pi
giau už kitu*.

M. Kanapeckas, sekr.
Philadelphia, Pa. Liepos 4 susitvėrė 

ežia nauja draugyste vardo "Kareivei 
D. L. K. Witanio"Jcuri priima sąnarius 
nuo 18 iki 40 metu. Įstojimas į j* 61.00 
su mėnesinėmis mokestimi* iki nauju 
metu. Paszelpa ligoje 66.00 ant savai
tes tiems, kurie jiu yra draugystėje 6 
menesiai. Susirinkimu* laiko 1 nedele 
kiekvieno menesio, saleje po nr. 744 8. 
8lh Si. Norinti prisiraszyti tegul atei
na ant susirinkimu arba paa sekretorių. 
Draugyste nesik.isza i rellgisžku* reiks 
lu*.

George Lukoszeviczia, Sekr. 
535 Rače St., Philadelphia, Pa.

Pittsburg, Pa. T. M. D. Knopa ture* 
savo susinrikima nedelioj, 3 d. Novem- 
ber, Silver Palace saleje, ant 5th avė. 
prieszai high school gimnazijai, ant ku
rio visi sanariai privalo būti ir užsimo
kėti savo metine mokesti. Už*imoke|e 
gaus knygele* „Baudžiava" ir „Geolo
gija"/ T^ęogi-bus prakalbo* ir nus
prendi m*4 rinkimu oentraliszkojo ko
miteto. Visu* kvieczia,

Komitetas.

Redakcijos atsakymai
P. Naujokui. Apie kunįgę Mc- 

Grady buvo „Lietuvoj” paminė
ta. Jo laiazke nieko naujo ir y- 
patiazkai svarbaus nėra, todėl ne 
paranku mums jį talpinti, nes tai 
butų tik paantrinimas to, kas 
pirma buvo patalpinta.

P. Sulcziui Petrauskui. To
kios maszinosnėra ir,turbut, uieks 
ir ne iszras. Nėra tokios pajie
gos, kuri be atnaujinimo galėtų 
amžinai darbuotis. Jeigu viena 
pajiega, paveikslan, varo maszinę, 
tai kita joi darbę stabdo; jeigu 
nebūtų atabdanesios pajiegos, tai 
kiekviena varanti galėtų amžinai 
dirbti. Prie tokių* stabdanezių 
pajiegų pirmiausiai priguli trini
ai a* i e?zių. Modelis įeikalingas 
paežiam iszradėjui ant iszbandy- 
mo savo prietaisos, patentų biu
rui gali užtekti plianoirgero ap- 
raszymo, ten supras, ar ant tokių 
pamatų padirbta pr.etaisa galės, 
ar ne galės darbuotiesi, kadangi 
patentų biure yra specijabstui^

Pajieszkojimal.
Pajieszkau savo broliu: Izidoriaus, Si

meono ir Jurgio Sluszinsku. Kauno gub. 
kaimo Poliu. Jie_patys ar kas kitas teik
sis duoti iine ant adreso:

Simonas Slusziiiskas, 
123 Main it. Scranton, Pa.

Pajiesskau savo dėdės Dominiko Dom- 
brauskio, isz miesto Telsslu, 
gub, 16 melu atgal gyveno jis 
Bostoną. Jis pats ar kas kita* 
duoti iine ant adreso;

Jo*. DombrauskiS, 
Boz, 93 Somerville, Conn.

Pajieszkau savo brolio, Boleslovo No- 
vickio, isz miestelio Kaltinėnų, Kauno 
gub. Ji* pat* ar kas kita* teiksis duoti 
iine ant adreso: .

Monika Novickaite, 
Boz 92, Hardwick, Mas*.

Pajieszkau savo draugu: Antano Liūto 
ir Antano Margevicsiaus, abu Suvalkų 
gub. Wladi*lavopav. Jie patys arkas 
kita* teiksis duoti iine ant adreso

Mat. Kalvaitis,
Box 2 Lošt Creek, Pa. j

Pajiesskau savo pusseeres, Elzbietoj

Kauno 
aplink 
teikei*

Paailnkaminlmo Baliua.
Subatoj, 2 I«apkriczio darome pasilink

sminimo baltu savo naujame saliune, 
ant kurio grajys gera muzika, bu* szo- 
kiai ir gražu* pasilinksminimas. Todėl 
visu* aplinkinius ir pažystamu* kvieczia- 
me atsilankyti.

A. I^skauskis ir P. Ersztiki*.
222 W. 18-th st. Chicago, Iii,

GKAND OPENING!
Subatoj ir nedelioj, 2 ir 3 Lapkriczio da
rau inkurtuviu balių savo naujo sali u no, 
ant kurio grajys gera muzika, bu* szo- 
kiai ir smagus pasilinksminimas. To
dėl visu* aplinkiniu* ir pažystamus 
kviecziu atsilankyti.

Adam Bhlefendorf,
649 8. Canal St. Chicago, III.

Pigirl ant pardavimo gera* saliuna* 
■u grocernia viename sztore. Geroje 
lietuviu apgyventoje vietoje. Gali pir
kti pati bizni arba ir su propertemis, tai 
yra su namu *ir lotu. Ataiszaukile pa* 

AĮbert Chenicek
4540 Honore st. Chicago. Ui.

(22-11)
Ant parsamdymo barberiui sztoras po 

"Lieluvoe" redakcija. Biznis gerai iaz- 
dirblaa

Pigiai ant pardavimo geras saliuna* 
vietoje lietuviu apgyventoje, su visu ta
voru ir visomis prietaisomi*. Atsiszau- 
kite pas,

W. Zalevski,
572 8. Jefferaon St., Chicago.

(8-11)

Reikalauja auku ant bažnyczios.
Keline* parapija pradėjo murinti nau

ja bsinycsia ant, kurio* dabaigimo daug 
pinigu reikalauja. Taigi lietuviai Kel 
me* parapijos galAeiksis paaukauti po 
keletą centu ant savo bainyczio* ir pa
siusiu juo* ant adreso:.
K*, prob. P. Janusiauski*, 
parap. Kėlme, pav..Rošsieny, gub. Kov- 
no, Russia.

Su gubone, D. Penik*. 
Allegheny, Pa.

Reikalauja 100 darbiniku į Daria Coal 
AcCoke Co. anglių kasyklas, Thoa**, 
W. Va. Darbas geras, stratku nėra. 
Darbinikai bus užganėdinti, ^dresuo
kite: Davis Coal & Coke Co., Thomaa, 
VV. Va. Jei kas norėtu iss Chicago* 
važiuoti, tai gaus ir geležinkelio Ukieta 
Apie lai gali dasižinoti "Lietuvo*" re
dakcijoj.

Mieli Tautiecziui!
* Turiu tiems, kurie aukavę yra ant 
iszleidimo Buchnerio knygos „Spėka ir 
Nedega', yieszai pasidekavoti ui jų prie- 
)ankum|laisvamanybai ir gelbėjimą 
man t* knyga įsileis*!, bet negaliu užty
lėti, kad nevien atskiri žmones aukauja, 
bet teipgi draugystes, kaip"Dr-te Lietu
vos Dukteriu“ isz Menersvilles, Pa., ir 
Draugyste Lietuvos Sunu isz Chicago, 
III. Sulygsziuolaik suėjo 1225,50; rodi 
graži suma, bet toli dar neužtektina už
dengimui kasztu spaudo*. Kada-gi kny- 
n tiktai aplink Naujus Metu* tebus už
baigta spaudini!, tai praszycsiau draugu 
mokslo ir apszvietimo, jeigu kuri* iszsi- 
tesa, idant teiktųsi kautai* dabar prisi
dėti prie iszleidimo to* knygos, 
siaus užsuka* pasidekavodams, 
ku

Su guodone,
J. Szliupas, M. D.

Penn Avė.. Scranton, Pa.

pui He
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Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rastai laiizk} į "Lietu 

vos" redakciją, visada paraityk ant 
laiszko savo varda ir adresę.

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

8). Jeigu iszperki “Money Orderi", 
tainelaikykie jį pa* save, bet prisiusk 
redakcijai, ne* be "Orderio" redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pašilai- 
kik sau tik matais balta koresiukia, o 
dideaneja, mėlyna prisiusk redakcijai. 
"Money Orderį" siuskie prastoje groma- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4). Bumas nesiekianezia* vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paeitinemis markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigai* arba "Money 
orderi". Biunciiant marke*, reikia jas 
įdėti įlalszka liuoeas, sausas, nesulipin
tas ir ne lipinti ant laissko. Sulipinto* 
ant laiszko arba viena ant kito* niekam 
netinka ir tokio* ui pinigu* nebus pri
imto*.

Meldžiame rasseju temyli ant virs* 
paduotu pasargų, o tokiu budu paleog- 
visite iszleistuvei darbe prie laiszku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme 
gausite. "Lietuvos’’ įsileistų ve.

ACTINA.
Geriausi* gyduole nuo visu Ilgu: Reu

matizmo, galvos sukimo, plauciiu užde
gimo. kosulio, akiu, autu ir daugybe* 
kitokiu ligų. Šiitą gvduole privalo rastis 
kiekviename name, kuris non užcaedy- 
ti daktarisikus kaastus. Kurti girdi, 
akli mato. Atsiszauk arba raižyk įde 
dams 2c. marke ant adreso:

C. Z. Urnich, 
290 Well*8t, Chicago, III.

Mat Vasilius.
208 S. JinesseeSt. Wukegu, III.

Lietuviszkas Saliunas.
Užlaiko geriausiu* gėry mus, kve- 

penoziu* cigarus ir didele sale ant mi- 
Jingr ir balių. Visus kvieczia atsilanky-

Antai iki paliuosavimui nuo baudžiavos lie
tuvių, kada ūkininkų vaikams uždrausta bu
vo jiastoti į aug&tesnes mokyklas, tūlos bajo
rų šeimynos priimdavo į savo tarpą norin
čius išeiti aųgštesnius mokslus ūkininkų vai
kus ir toks vaikas įgaudavo priėmusios jį ba
joriškos šeimynos tiesas ir galėdavo baigti 
augštesnius mokslus. Teip buvo ir necivili
zuotų tautų naminėse organizacijose.

Sanariai šeimynos, giminės, naminės 
draugystės, apart ryšančių juos giminystes 
ryšių, surišti ir savitarpiniais ryšiais kaipo 
sanariai vienos draugijos; jie turi atlikti rei
kalingus darbus ant visos draugijos naudos, 
turi jiasiduoti tiesoms draugijos iszdirbtoms. 
Tokios draugijos ne turi tvirtos organizaci
jos pas stovinčias ant žemo kuturiško laips
nio tautos, pas tokias antai kaip'čiabuviai Aus
tralijos sausžemio, Brazilijos indijonai ir tū
las kitais. Bet ir tokios ant žemo civilizaci
jos laipsnio stovinčios žmonių draugijos vie
šose medžionėse ir karėse reiklauja vadovo, 
laike gi ligos ir kitokiose nelaimėse reikalau
ja burtininko, kuris galėtų ligą arba kitokią 
nelaimę užburti arba išvyti; apie kitokį 
kaip1 užkerėjimas prašalinimą nelaimių tos 
stovftičioB ant žemiausio civilizacijos laipsnio 
tautos dar neturi supratimo. Lietuvos kir
mėliai, užžadanti nuodingų gyvačiiį įkandi
mus yra tai liekana labai senų laikų,užsiliku
si iki šiai dienai. Tokiose pradinėse drau
gijose, jų sanariai dalinasi į atsakančius 
skyrius pagal amžį ir kiekvienam skyriui pa
skirtos atsakančios pareigos. Apsivedę ti
kies draugijos sanariai tveria vieną skyrių, 
ne vedę kitą, o seneliai trečią. Iš to pas 
stovinčias ant augėlesnio civilizacijos laipsnio 
tautas išsidirbo luomos su jų priįypstančioms 
privilegijoms ir pareigoms.

Didesnės medžiotojų ir žvejų tautos turi 
jau nuolatinį savo viršininką ir tautų sana
riai turi jau tiesas, kuriose išreikštos tiesos 
ir pareigos visų tautos sąnarių. Valdžia iš
rinktų vadovų aprubežiuota senelių rodos 
arba nutarimu visos giminės; toki vadovai 
ne turi neaprubežiuotos valdžios, bet turi pa
siduoti nutarimams arlia senelių rodos arba 
visos tautiškos giminės. Ant apkalbėjimo 
giminės reikalų būva susirinkimai, būva kal
bos apgynime užmanymų ir jam priestarau- 
čros, visai teip kaip parlamentuose didelių 
civilizuotų tautų. Parlamentariškas civili
zuotų tautų surėdymas todėl nėra tai kokia 
vien civilizacijos išdirbta forma, bet yra tik 
labiau į tvarką suvesta forma esanti ir pas 
necivilizuotas tautas; komunistiskas surėdy
mas, laikai viešos savasties,ko nori socialistai, 
buvo seniau veik pas visas tautas, yra ir da
bar j>as tūlas ne civilizuotas. Pas bandas ga
nančias tautas’viršininkais tautos yra ne vir- 
šinininkai šeimynos, ne tėvai, bet teip vadi
nami patrijarchai, po kurių valdžia yra ne 
viena, bet daugiau šeimynų. Patrijarchai 
buvo ne vien įias tautas Sventraštyj paminė
tas, 1 et ir pąj* kitas piemeniškas, užsiiman
čias ganymu bandų, jie yra ir dabar 
dar pas liandas ganančias tautiškas gimines 
nesusiorganizavusias į viešpatystes. Gyvulių 
bandos mat yra tai dideli turtai, o turtai 
kaip ir dabar matome, visur suteikia didėlę 
galybę juos turintiems; tą matome lygiai pas 
civilizuotas kaip ir . civilizuotas tau
tas. Visur, kur tik yra individuališka sa
vastis, pregulinti yjiatoms, ten yra ne lygus 
turtų padalinimas: vieni turi turtų daugiau 
negu jiems reikia, kiti turi jų Į>er mažai ant 
savoj’eikalų, ir tie,ant prasimaitinimo,ar no
ri, ar ne nori, turi glaustiesi prie turinčių 
daugiau negu reikia, jiastoja kaipi vergais 
praturtusių; per tai tie praturtėliai įgauna 
vis didesnę valdžią; juo jie daugiau įgauna 
turtų, juo daugiau laiko varguolių, kurie tu
ri pildyti prisakymus praturtusių. Bandas 
ganančios tautos rėdosi desj>otiškAjv valdžios 
viršininkų arlia patrijarchų niekine stabdo; 
visos gi desĮiotiškai rėdomos tautos mėgsta 
užkariavimus: įgavęs didelę valdžią,ar jis pa- 
trijarchas, ar tai caras, ar kitoks despotiškas 
valdonas geidžia turėti vis daugiau ir dau
giau spangai jo klausančių pavaldinių, ka
dangi su tuom didinasi jo galybė. Bandas 
ganančios tautos mėgsta užkariavimus, o su 
savo bandoms keliaudamos iš vietos ant vie
tos, ant savo kelio patinka kitas tautas. 
Tokios po despotiška valdžia patrijarchų arba 
desįiotiškų viršininkų esančios bandas ga
nančios tautos per veržimus nuo silpnesnių 
kaimynų visada nori padauginti savo bandas, 
teipjau kaip civilizuotos tautos nori padąu- 
ginti pinįgus ir jiems prigulinčius ženirSTplo- 
tus; pasidauginus gyvulių bandoms, reikia 
didesnių ganyklų, jas todėl veržia nuo silp
nesnių tautų. Prie tokių reikalų ir palinki
mų baudų ganytojų turėjo pas juos išsidirb
ti tvirta politiška organizacija ir despotiška 
valdžia jų vadovų. Tokioms bandas ganan
čioms neramioms, mėgstančioms užkariavi
mus tautoms buvo įsiveržę į Europą hunnai, 
kurie buvo apvaldę veik visą civilizuotą jos 
dalį, tik ant galo Prancūzijoj likosi sumušti; 
tokiais buvo atėję iš Azijos totoriai, kurių 
jungą nešė per kelis šimtmečius maskoliai; 
jų traukimą į vakarus sulaikė lietuviai ir to
kiu budu išgelbėjo vakarinių tautų civilizaci
ją nuo išnaikinimo; tokiais neramiais bandų 
ganytojais buvo atsibaldę iš Azijos magya- 
rai (dabartinė valdanti tauta Vengrijoj) ir 
turkai, kurie pamušė galingą Bizantijos cie- 
corystę ir išnaikino jos civilizaciją, kuri visgi 
augščiau stovėjo už civilizaciją dabartinių 
turkų. Apsisedus žmonėms ant vietos, per
mainius užsiėmimą, tai gi bandų ganymą ant 
apdirbimo žemės, išsidirbo nauja forma, nau
ji raiščiai rišanti žmonis su draugija.

Tikri vergai, baudžiauninkai išsidirbo 
tik pas užsiimančias žemdarbyste tautas; ka
dangi ant apdirbimo žemės reikalingi yra 
darbininkai, tai žemdarbiškoms tautoms at
sėjo pasirūpinti apie tokius. Karėse paim
tus nelaisvius bandų ganytojai tankiausiai 

■ užmušdavo, pasigailėjimo jų ne’galima buvo

laukti — žemdarbiškoms tautoms ne buvo 1 
naudingu daiktu dėl neužkantos, arba kerš
to užmušinėti paimtus karėse nelaisvius, pas 
tas tautas įėjo.į paprotį sunaudoti tokius 
nelaisvius prie darbo ant apdirbimo žemes. 
Moterys ir merginos buvo griebiamos ir su 
kitokiais mieriais: jos ėjo ant užgančdinimo 
pergalėtojų geismių, o paskui pastojo tavo- 
ru, kokį savininkai galėjo gerai parduoti mo
terų reikalaujantiems. Kadangi iš vergų 
buvo ne maža nauda, tai įviko paprotys me
džioti ant vergų, rengti netikėtus užpuoli
mus ant kaimynų ir griebti, kiek tik galima, 
nelaisvių. Su laiku susitveria ypatiška pre- I 
kysta vergais, žmonės vergai pastoja tokiu 
jau tavoru kaip ir naminiai gyvuliai. Pre- | 
kysta vergais ypač buvo išsiplatinusi Afri- į 
koj. Vergus pirko ir laikė ii krikščioniškos 1 
civilizuotos tautos. Visi negrai, koki tik yra 
antai Amerikoj, yra tai vaikai Afrikoj pirk
tų negrų. Pietiniuose Suvienytų Valstijų 
Štetuose verguvė tapo panaikinta tik po pas
kutinei naminei karei 1863m., o antai Brazi- « 
lijoj dar vėliau. Ant panaikinimo prekys
tes vergais reikėjo sutarimo visų civilizuotų 
viešpatysčių, kurios antai Afrikos pakrantė
se laiko net laivus gaudymui vergų prekė- 
jų, bet viduriuose Afrikos vergų prekysta j 
eina teip gerai, kaip ir pirma: žmonis suva
ro į paskirtas vietas ir pardavinėja teipjau 
kaip arklius arba jaučius Lietuvoj ant jo
markų. Vaikai vergų, nors butų doriausi ir 
protingiausi, yra teiposgi vergais be jokių 
tiesų, jų tėvų savininkai ir vaikus laiko už 
tavorą, kurį parduoda jo reikalaujantiems ir 
kad ir su botagu verčia atlikti kuo sunkiau
sius darbus.

Pagal savo tiesas, į vergus panašus yra 
ir žmones tos pačios tautiškos kilmės, kokių 
kiti vaikai tos pačios tautos ne godoja, o 
kaip kiti nė į savo namus neįsileidžia. To
kį apsireiškimą patinkame pas tūlas tautas 
lygiai Azijoj, kaip ir Afrikoj, o aiškiausiai 
jis apsireiškia p>as tautas turinčias kastišką 
surėdymą, kaip antai Indijose pas brahmi- 
nistus, kur žemiausios kastos sanariai, teip 
vadinami parijai, ne turi nė tokių tiesų, kaip 
kitur turi vergai.

Iš kastų be abejonės išsivystė ir luomos, 
terp kurių bajoriška luomą prisisavido sau • 
daugiausiai tiesų ■ su skriauda kitų luomų. 
Bajoriška luomą yra jau pas negrus viduri
nės Afrikos; ji užsiviešpatavusi ir godojama 
pats malajiečius ir polinezijonis Australijoj ir 
ant salų Indiško oceano. Šiaur vakariniuo
se kraštuose Siaurinės Amerikos, pas tūlas 
indijoniškas tautas, pas kurias yra vergai, 
yra teiposgi godojama ir prisisavinusi ypališ
kas tiesas bajorija. Net pas medžiojančias 
indijoniškas tautas yra privilegiruota bajorų 
luomą. Civilizuotose dgspotiškose viešpatys
tėse, kaip antai Maskolijoj, ant bajorijos kai- | 
po luomos remiasi despotų sostai. Iš dalies 
tas yra Vokietijoj, net liberališkoj Anglijoj; 
Prancūzijoj gi ir kituose republikoniškuose 
kraštuose rods privilegijos bajorijos kaipo 
luomos nupuolė ir su laiku ji visai išnyks, j 
bet jos vietoj vis duagiau privilegijų savina- | 
si ne bajoriškos kilmės kapitalistai. Pasku
tiniai vienok tuom skiriasi nuo bajorų, kad J 
privilegijų ne apturi kaipo palaikus nuo 
tėvų, kaip tai yra su privilegijoms bajorų, | 
bet jos, teip sakant, surištos su kapitalisto I 
turtais: nužudęs turtus kapitalistas, nustoja 
ir visokių kapitalo suteiktų privilegijų, pri
vilegijos gi bajorų būva amžinos, jos pereina 
ant bajorų vaikų be jokių iš jų pusės asabiš- 
kų nuopelnų. Privilegijos bajorijos išsidir
bo pas žemdarbiskas tautas, privilegijos ka
pitalistų pas pramoniškas. tik kad pati pra
monė ne teip pastovi kaip žemdarbyste, tai ir 
privilegijos kapitalo nesilaiko tų pačių ypa- 
tų ir jų įpėdinių.

Apart privilegiruotos luomos bajorų, 
pas visokias tautas yra ir kita prii’ i legiruota 
organizacija—yra tai stovinčios ant paslaptų 
Išmatų draugystės, surištos su tikėjimiš- 
koms apeigoms. Tankiai tokios draugystės 
turi daugiau privilegijų už bajoriją. Drau
gystės tos—yra tai kunigija visokių tikėji
mų. Jos yra visur lygiai pas nuožmias, kaip 
ir civilizuotas, pas stabmeldiškas, kaip ir pas 
krikščioniškas tautas.

Iš palengvo, pereidama visokias permai
nas, viešpatystė paima viršų ant kitokių or
ganizacijų. Viešpatystę^sudrutina jos aug- 
štas ryšis su kunįgija. Pirmutinės viešpatys 
tės beveik visur buvo paremtos ant theokrati- 
jos, taigi augščiausia valdžia prigulėjo jose 
kunįgijai. Teip buvo iš dalies ir Europoj iki 
ne seniai. Europoj kunįgijos įtekmę ant ran
do, ant valdymo krašto pirmiausiai panaiki
no reformacija protestoniškuose kraštuose, 
katalikiškuose gi Dideji revoliucija Prancū
zijoj. Prekysta yra didžiausia parama vieš
patystės, šaltinis jos turtų. Iš pradžių susi
tvėrusios viešpatystės buvo smulkios, kadan
gi jos susitvėrė ir mažų tautiškų giminių, už 
ėmė ne didelius žemės plotus ir žinoma, ne 
turėjo daugelio milijonų ukėsų kaip tai yra 
dabar. Už pervežimą ta vorų ir perėjimą per 
kokį kraštą pavaldiniai kito turėjo mokėti ai- ' 
sakančius muitus ir mokesčius. Viešpatys- J 
tės ne tik rūpinosi apie užkariavimą kaimy- l 
niškų kraštų, bet turėjo rupintiesi ir apie iš- ii 
davimą atsakančių tiesų, taisymą netinkan
čių ir apie organizaciją pačios viešpatystės, 
apie tvirtesnį surišimą jos gyventojų ant 
atlikimo visos viešpatystės reikalų. Be vi
durinės organizacijos viešpatystė, nors jai 
pasisektų užkariauti ir kuo daugiausiai kai
myniškų kraštų, je^įu tų užkariautų kraštų 
ne mokės priderančiai suorganizuoti, papras
tai Begali ilgai užsilaikyti. Viešpatystės ne
turinčios laiko ant vidurinės organizacijos, 
ant išdavimo rekalingų tiesų, ant vidurinio 
surėdymo, bet griebiančios vien kaimyniškus 
kraštus ne stovi tvirtai, prie mažiausios pro
gos ne tvirtai sujungti užkariauti kraštai 
stengiasi atsiskirti. Žinoma,iš pradžių viešpa
tystės valdžia rūpinosi vien apie reikalin
giausias tiesas ir padavadyjimus, kokių tru
ko naujoj organizacijoj, neužgaudama tiesų 
ir papročių tautiškos giminės, iš kurios susi
tvėrė viešpatystė, tik iš palengvo ji užėmė 
tokią vietą, ant kokios stovi civilizuotose šios ” 
dienos viešpatystėse. Ne ant supratimo tau
tiškos vienybės tvėrėsi pirmutinės viešpatys
tės,ant ko jos dabar tveriasi, bet ant norų vie- J 
nos įgavusios valdžią ypatos. __
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MOTERISZKI PARĖDAI

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

L!ETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT

SudrutininuM plauku 
Titrai vienatinė gydykla ant užželdinl- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
ir praszalina visokia neczisU sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejlma į kė
lės mlnutu. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rantawojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes $1.00. Siunežiam Paėstu ir į 
s we tymas s žali s. Budas kaip jas tvarteli 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami psaiklausi rodos per laisskus, 

BRUNDZACO.

8839 Commercial avė. So. Chicago, UI.
Gydo visokias Ilgas be skyriaus Ir viską -<llal- 

ko tvirtoj^ paslaptyje. Ui UI lletavUl. karto 
UkUl reikalauta dakurtoakou paaulboa, tegul

Moterų Dress Siutai, isz grynai vilnonio 
Venetiansir homespuns, nekurie suvaržomi, kiti 
gi palaidiniai, jakes turi gera •• 
szilkini pamuszala, paprasta į įj
preke $11, už;........  ............. • V

l—v'TT'T.^ A T M puikiu taovanul Tekle pigumo dar niskados nacirCatal 
I ) V K. I Ateikit pazlurot. paz'urojims nieko na kasstuolaf

Dabar mm paleidžiame terasa (ertautį laikrodėli: rotas su 
•a dvimibato paaakauotale lukaMaia, ausuke užsukamas ir nustatomas, vyrisskas ar moteriszkas, 
»a rraa, išminti; ■aasmaauA. tsiluu akmenų. R. B pvaraataotaa, nikeliuotais viduriais, 
tsiduodsme rassvta oranuacus airr 80 ■■tv : papalisrvelzda ir serume toki laikrodėli vislios 
Kali lyslnti prie *40 rtira aukso lantaoDKuo. Visiems puikiu Isik rodHlu mylėtojams mes duo- 
simebacyjeflo dienu paikius presentus: 1. vmnra kabiu rcTV ptykb bu didele ralvake ir (teta
riate atbuks, vertes W 60; lirryau kabiu putu oteASurrctiA. vertes ?te.; 1 nikeline bbiižckakb 
MtUT*. Ko: 1 dailu auksinuota Dickbms Line:voki j su Cameo kabnte. $1 M: t puikia aaksinuo 
ta SAeuTB, •! 00; 1 pora peiktu Aubkabiu deimantais s.dinta, (1.00; 1 peikta srn.KAIszaodlnta 

---------- 's. 60o; 1 pora paauksuota kollonlku ra parmuterio vir«zats, «to: 1 nova rauk ore m s 
suteriaia a puolia, tte: t kateteriams ruiiko. para eterio apaciloa. 
ate su dailiu akmeniu 70o. Laikrodėli Ir 14 dovanu ate neitame

gydoma. Jus pejausit pagerejima isz pirmos 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio atsira- 
sit karaliumi terp vyra, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadas linksmumui ap
sivedusiam gyvenime praszalina. Jokiu gro- 
matu negarsine. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ligonius per gromatai gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas ners reika
lingas. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raižydamas indek marke ant pil
nos klausimu listoa.

Aleksandraviczia ir Szvankus
...DRUKORIAI... ~

3218 S. Morgan St. Chicago, III.
Turi puikiai inrengtas drukoriszkas maszinas ir pertai 1 

visokius drukoriszkus darbus atlieka dailiai ir greitai, o I 
S vnatimral draugystėms konstitudjM, tikietus, programus, knygas rasztininkams ir tt.

! Maino,irBinacziapiaignsl®viB«Bd«li««vtetop©rtm«k*,expr®»«. i 
arba paczta I kaip kas nori. Užlaiko knygas visokiu intalpu ir maldaknyges, I

PIGIAUSIAS PARDAYHYCZIOS I1IAS 
SOY1EIYTOSB VALSTIJOSE.

Musu tkbriko siekiu yra apteikti 
žmones reikalingais daigtai* 

ui kuopigiauMia preke.
Depitk nieko, pakol na parsit 
•i n»kal> frakas, ncaa tot 
balo lazmcai plniltzs.

,, , ___ _ . , meniu ir tt. mes parduodame yvalrtauses ■__ _
vaikams, elektriniu nanjumynus. Ir I 000 naudingiausiu naminiu daigiu už 
rieiAUMA FBKK1A. Jei nebūtie užganėdinti pirkiniu, sugražinsime piningu 

VUTKIAI dovabas. Prie pirkinio uždOOgaUte puirinkti dovanu vertu lOo; perkant už (10 00, dovanu gau.ite vertes Ii 00 
Ejall^rt 181 B"al pUk“‘*‘ nol*1Mn“ W procentą. Pareikalaukite urnai

Jei nori, kad namie butu linksma, nusipirk Bon Mcsic Bot. geriausiu 
ir pigiausiu1 namtei. mualkahiiksi instrumentu, nes duoda daugiau prnm- 
numo negu Szibto dolbbiu vbbtbs vabcobai, kadangi prie jo nereikta Jokio 

P*r.kelal‘••i t**1 ingije. Okajua sv- 
•traJ0' kalP U1 parodo pridėtu prie kiekvrteno instrumen

to telszkas. Ssy instrumentą gali naudoti bainyeįiose. mokyklom, giedojimo ir kitose draugystėse de) palydėjimo giesmių, uėpraszytatn ant kokio pasi
linksminimo su szia murika. preke Jos gali in viena naktį sugrržtL Gralita 

rmnut. msrarua, valcus, polkų, kadnltes, arijas les opera kaip ir naujausias dainas
, ju galite atkartoti klek tik norite. I'ik $0.00 dailioi skrynutei su muzika Antita- ^•kKlavimo ta instrumente puiunostame kožnamyiosplaikymui gi.00; Ūkusioji suma tari Kt 

L«®ok«ta gTaplslkymul muzikos. AKentsU amt U> didžiu. piSi^Ta. Aistei

na pulk*UKKTnu retu: įteiktas mes ne.tane |.n>- 'sd. pertoimn. «*regi-trava tavo kuzti 
tlaterodelius gausi VIEKĄ LAIKRODĖLI SO VISOMS DOVANOMS DTUI.
laikrodėli ar motertoska Jeigu moterį-»k» tad vjrrtozko Diek- ra teneinrvlio me- pasta n si me mo 
tensska (Ooollu aukšle nota Lorgnett-b-nolegeii Ruvrk . veedien, p«k"l isri»rd vtm.s 
baigės Adresuok: ATLA8 JEWELRY OOMPANY IS Metrepo'itan Bloek. CHICAGO

Dr. RICHTERO

(Inkarinis)

yra geriau.ta gyduole aae

tu 85c. ir 50c. pas wisus 
aptiekorius arba

F. M Rkhter & Co.
215 Peari Street. 

New York.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslasJ Tyrinėjimai ii- 

kejimiszki, moksliszki ir draugijiszkai- 
politiszki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu...........f.................................5Oc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraszymas apie yvairius 
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
pi*!............................................... 35<?.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para
ižyta Kn. Dembskio. Iszleista k asz t ar* 
Susivienyjimo Liet. Laisr. Am, 37 pus
lapiai. ...................15c.

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
raszcziu “Lietnva” buvusi balandžio 
mėnesyji\ l899 m. 585 puslapiai didelių 
formato.aiszkaūs druko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu- 
•o, “Lietuvos” iszleistojo, Redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos Sz. Jurgio lie- 
luviszkos bažnyczios. Popieros apda- 
lais...................J............................$2.00.

Audimo kietais apdarais, aukšl
iais titulais.......................:..........$2.50. (

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktus. Pagal prof. Nusbaumą. sutai- 

«_>ė 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 paukszczit^g žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslais.......1...4OC

Suiertis. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze SzventmiKis. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: vy 
riszka ar moteriszka, juoda ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o anie visa jos pavidale 
daaižioos. Mat viens dievobaimingas kle
bonas mirdamas matė ja ir labai aiszkiai 
aprasze jos pavidala. Knygute kasztuoja 
tik..... ..................................  .loc.

Istorija ape Gražia Katruka ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai
te............................................................k*.

Panikaibej linas 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 darosi užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk ja, o ta viską 
daaižinosi..................... .. ..........25 C.

Szias visas knygas galima dabar gauti 
•Lietuvos' redakcijoj;

Lietuvos” agentai.
NEVY YORK. N. Y, 

Jonas Naujokas, 115 Forsyth st.
NEĮTARK. N. J.

V. Ambrazeviczta, 180 Fėrry st.
, BROOKLYN. N. Y.

Stanislovas Rinkeviczius, 73 Grand si.
Juozas Matutis, 112 Grand st.
K. Balcžiunas, 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA.
Andrius Macais, 447 W. Linest.

MT. CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas,

WATERBURY, CONN.
Jonas Tareila^ 677 Riverside st.

PITTSBURG, PA.

LIETUVA

VVESTVILLE, ILL. 
V. StTKrei venas, 

8CRANTON, PA. 
Mikolas Ramanauckas,

DELRAY, MICH.
K. Gediminas,

DETROIT, MICH.
M. Mockus,

BALTIMORE, M D.
L. Gawlis, 2018 N. IVashington st.

PH1LADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 S. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.
“Lietuvos” keliaųjauti agentai 
(Vincas Kudarauckas, 
Jurgis Kazakewiczia, 
Juozas Petrikis,
K. Rutkauskas, 
Juozapas Matutis, 
K. Labanauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
rali pas juos užsiraszyti “Lietuva” 
ir prenumeratg jiems užsimokėti; pi
nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgas 
už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.

•■Lietuvos” Iszlkistuvk.

Dr, Leonard Landės
Lietuwi8zkas Daktaras.

; 134 E. 24 UI., NewYork.
Garsingas gydytojas wyriszkų ir mo

i teriszkų ligų. Mokinosi uniwersitete 
1 New Yorke; praktikawo ligonbucsiuose: 
i VViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo- 
j kykloje Londone, buwopardėtiniu moks- 
1 lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

UaZtikrina IsZgydymn
wi(ų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą widurių, 
galwo8,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas Ir ne- 
uraisingumą. Gydymui neruriszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas ptlwo, uždegimą žarnų, iszdžiuwi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekwiename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpimas ligas užlaikau slaptybė
je

Dr. Leonard Landės,
134 E. 241 h St.,Cor.Lexiugton Av.

Ofti«o wa)andov 1 nuo 9 r’-to- iki ’ P6 Ple’ o ruso waianaosjBB<)6popletlkl 8wBkaro 

po plet.
Rodą per (JromatHn liyai 

Užpraszydaini gydyklas prisiuskite $1.00
[yJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metų, kiek sweri ir apraszyk sawo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

n . . . J „ --------- | auoSpo plet IKI Swsk*roBažnytiniu pareflu, Dran^CySi NedellomlcnuoSlkt IOH*al. ryto; n UOS Įkiltai, 

tems kardinu, szarpu, ku- 
kardu ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

¥. JipiD WZBVICZ,
115 W. I>ivi*ion st. Chicago, 111.

‘ Vienybe Lietuvniku” r n nag|g»|M|i;® 
iszeina kas sereda jau 15-tas Iii Dl C1U Vi lU 11 wiszeina
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisiu- 
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, Pa.

Attoroej and Connselor atLaw.
Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
S. E. Corner LaSalle X IVashington sis.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuwys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provas kaip civiliazkas teip ir 
kriminalisxkas visuose suduose.
Kent. 1(MW 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Daagiaa kaip
30 metas Iszmcfiatasl

wiaam swietul zinemaa

ANKER”
PAIN EKPELLER.

Kkumanzmo,
Neuralgijos, Sausgėlos,
Strėnų Skaudėjimo Ir tt.

ir wisokiu Rhaamztisrku
skaudėjimu.

stale Medical DisDensaru oali lūs iszoyduil!
Jie užtikrina iszgydyma. ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydytl

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jus nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis

pensary”, ant pietvakarinio kampo Sta
le ir Van Buren ui.

J u electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant vis<>s [Asaulea. Jie nieko 
neima už egz.aminavima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma. tai bus gydo
ma po užtikrinimu: tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuuja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate užgydyti.

Egzaminavimai yra daromi pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes jiu vl»ka daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
c r o s c o p a , ii a r m o c y t o m e ’• 
te r o , Sphigmographo, E - 
lektriszku balsu R e o s t u -
to ir Stethecropo Pho- 
nondoscrope tirinejtmo,
iszcziupmejimo, iszbraszkinimo ir Įsi
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Muksiąs žymėtinai nužengs pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at- 
rastie liga szlapume (mižaluoee) per tiri- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be Jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsiszauk in 
“State Medical Dispensary”, ant piet
vakarinio kampo State in Van Buren ui. 
W" I"*Ji mus per 66 Van Buren ui.

Pi.temyk ndresa.

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

Speciji.listai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

I kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
| ir visus dalykus prie to prisidedsnesius 
jauname, vidutinisme ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neissminlin- 
gumo j>ersi žagi m o senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neats-<k>iucziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji n>o sveikatos, silpnumo nugxro«, 
skausmu krutinėję, paniurumo. nemi
gos, fizistko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio; prastojimo energijos ir ui-itl- 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kilu tam panasziusymptomu. 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mmlis ir minavimus. Liga, je g<i per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu bu vai kada nors gydytas’ 
l«r kita dek tara ir ne likai iszgydylu. 
tai deltoj joir buvai gydomu pegai senai 
ir nemsakttnczias metode*. Gydymai 
“State M- dical Dispensary" yra nauji ir ■ 
didelisi skyriasi nuo metodu vortojamu 
30 melu etgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydytl jus su electro-chemiszku gy-, 
dymu ir užtikrina iszgydyma. Visliu] 
užlaiko didžiausioj paslapty). Sritie spe
cialiau I turi szimtus geros valios pade- 
kavouiu nuo žmonių kurie likosi iszgy- 
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken-; 

ežia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povalei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vadjurnekty j ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. auo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik šu gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne; 
kentek n uolatai. Specijalistai. 
gali ir iszgydys jus. Jeigu lik atsiszauk-' 
šit ir itri-li g dvii*. K ekviena liga pri
imtu a*lt rv<l> m-*. b»i« užtikrnta

V A DTfAPI?!i AluiUbfiLn,iu'y^“o#eorganuose).
Nusilpninanti rezultatai uitos ligos 

yra per gerui žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gkna sakytie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka, 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki jau suprasit, tada 
nenusisiebesil jog jieiszgyde virsz 850 Il
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai ajisistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs padidintose gyslose iszsiskirsto 
ir jos atgauna savo normaliszka tvirtu
mu ir (Kvidala. Visi ženklai 1 gos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdarlszkas užtikripimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
Prekes yra pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai,
serganti szita liga, kuri specijalistams 

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

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baisiausia 
savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada Sy
stems yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rheumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atsiradime guze ii u, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk su specijaligtais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra
neša ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mercury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz- 
gydytu.

dical Dispensary’’ ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad HovardCzarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tami*tai Laikrodėlio?
J^gu teip, tai pirk pas Juozą Mituti, o 
nesi^ilęsi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,leneiugeliu.maszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos isioriszku 
knygų, maldaknygių, monu knygų, pui
kiu gromatoms popierių su puikiomis 
kvietkomis ir pavineziavonemis, abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit isz augsz
cziau minėtu daiktu, tai prisiuskit už 
2c. marke, o gausite katalioga su pla- 
ežiuapraszymu apie viską. Adresas:

Joseph Matuti*,
112 Grand st. Brooklyn. N. Y.

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviazka 

karczema po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai.TĮsalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti irto visko 
pabandvti. Teiposgi turiu dailiausia, 
sivieaiauaia ir didžiausia Lietuviazka Sa
le, dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe isz kilu 
miestu, gali pas mane gauti gerlause 
nakvine. Su guodone,

Petrą* Szlakya, 
3321 Auburu Avė. CHICAGO.

“GRIAUSMAS”, 
Nauja* meneaini* laikra*ztis, 

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

J. G. BARONAS, lazleistoja*.
10021-o. 2nd St.. Philadelohia. Pa.

' Lietuviai, aoriotiejia gauti pagelha per gro-

2 DIDELI ISZPARDAVIMAI Klaosk kur yra
A. Szilingis, 

lietin iszkas Isz- 
parda vejas 

___  _ _ I No. U.___

Specijaliszkas Drapanų Iszpardavimas Vyrams ir Vaikams.
SPECIJALISZKAS ISZPARDAVIMAS MOTERISZKU JAKIU. KEPU. SIUTU IR SKIRTU. -----

MUSU DRAPANŲ KRAUTUVE YRA VIENA ISZ DIDŽIAUSIU CHIGAGOS KRAUTUVIŲ.
Dovanos! Graži Skrybėlė duosis dovanu prie kožno pirkto Siuto ar Overkoto vertes $7.50 ir augszcziau.

Tyrams Overkotai po (N n H f)
ir Skrybėlė dovanu. V ■ VU

Musu Overkotu skyrius yra didž’ausias visoj. 
Chicagoj. Nauji ir puikus Kitchejier Yoke 
Coat pilku ir maiszytu spalvų Vicunas. Kęrsey—1 
visokio gatunko, — szviesiu parvu Coyert Cloths 
ir Whipcords naujausios mados, atsakanezios 
dabartiniam sezonui, padaryti su szilkiniais ran
kovių pamuszalais ir aksominiais kalnieriais. Ne
pirkite niekur kitur overkotu pakol nepamatysite 
musiszkiu. Tokius overkotus. kaip, rrtusu, kitos 
krautuves parduoda po $15 00,

Puikūs vyrams Siūtai po<M n nn 
ir Skrybėlė dykai.N>IWaUV
Už szia preke mes turime suvirsz 500 siutu 

vieneiliu ir dvieiliu, padarytu isz geriausio Black 
Clay VVorsteds, Blue Sterges, Vicunas, dailiu ruo- 
žuotu CJieviots ir Tweeds, parvu rusvos, pilkos ir 
žalsvos. Turime tokiu siutu įvairiausios mieros, 
dėl storu ir plonu ypatų. Kiekvienas, kuris ateis 
pis mus, gali pasirinkti tinkamiausi sau siutą pa
gal savo padabone; užezedysite ant to visados 
$5.00 negu pirkdami kitur.

Nauji moteriazki rudeniniai Box Coa- 
tai, isz geriausio vilnonio Kersey, beaver ir mel- 
ton visi padaryti su naujausios mados nugara,pui
kiai papuoszti ir palimuoti aplinkui su^akso- 
minems juostoms su geru pa- 
muszalu, vertes $9.00,

Nauji nioterisrki rudeniniai Bintai, isz 
grynai vilnones broad eloth, venetian ir covert 
eloth; jakes padarytos su naujos mados palenkia
mu kalnierium, dip blouse prieszakiu, skirtai 
su placzioms padalkoms, jake turi geriausio siil- 
kinio taffeta patnuszala, skirtai 4 4 "T 
su perkali no pamuszalu. ■ B 4* m
vertes $20.00, už.........................

Arlington Clotliing kompanijos 
S2.00 Siutai ir Keefers po 1)9c.
Siutai padaryti isz grynai vilnoniu cheviotu ir 

kaszmeru. spalvų juodos, mėlynos ir yvairiosmai- 
szytos, dvieiliniai ir vieneiliniai. vaikams nuo 3 
ild 14 metu senumo; kiti-gi padaryti iaz dailios 
mėlynos chinchilla materijos, aksominiai keime
riai. szilti pamuszalai, vaikams nuo 3 iki 10 me
tu, Arlingtono Drapanų Kompanija 
parduoda juos po $2 00,* Ch A
musu speeijaliszka preke......................

Skyrius No. 2.
Ari i netoli Clothing K om pa n įjos 
S3.00 Siutai ir Reefers po #1.18

SzieBiutai padaryti isz grynai vilnoniu chevio
to ir kaszmėnniu materijų, siūti ant dvieju eilių, 
vestee ir manly stiliaus, spalvų juodos, mėlynos, 
rusvos, kai p.,gi ir žalsvos, su priemateza rudos ir 
pilkos. Yra tai puikiausi siutai vaikams nuo 3 
iki 16 metu senumo,-Reeferiai isz puikios chin- 
chilta ir Frieze materijos, su augsztu storm kal
nierium vaikams nuo 8 iki 16 metu, teipgi puikus 
siūleliai m .žiema vaikams nuo 3 iki 9 metu. Ar- 
llngton Drapanų Kompanijos A*k $ 4
preke už juos yra $3 00, musu I /Į Q 
gi speeijaliszka preke....................aH | B "J Q

KLEIN BROS
J95-805 S° Halsted St_ *

Cor Canalport Avė.

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

RODĄ DYKAI!!

Gydnoles dykii^SF
J. c.

Asz likau iszgydyta.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaip6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamas jokios nau
dos. Netikėta laime |>adave mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susipažinę. Vienas menesis szito nuste
bėti no gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul Dievas pulaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,

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,State of Illinois 1 

County of Cook j ’’ *'
Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public”, 

czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas "SUte Medical Dispensa
ry”, ant pietvakarinio kampo Statė ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virszui mineUs paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas 'State Me-

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

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Succ. to Keip*ch, Norvlko & Co.
74 Centre St., Chicago, II

s a a 723 W. ISlli Street
Nuo Stos iki 12toš ryto.

Telei na*: Canal 78.
Telefonu galima Isz kiekvienos 

aptiekoa.
I
* 
m

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. pa c z to markėmis, ap

lankys tuziną puikiu paperiu gremžtoms 
ruzltie, su puikiom kvietkom, apskalji- 
mals ir pavinezevonem. Už $1.00 ap- 
laikys 5 tuzinus vina minėtu popierių.

Adresuokit teip: 1
W.-Kudnrn nekas,

Boi 234. Livrence, l&ss.

Seniausia Lietuvlstka įlanka.
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

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

& Mack,
212 First SU. Elixab«th, N. J

NAUJA LIETUVISZKA APTIEKA,
Lithuanian Pharmacy.

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

Gyvendamas Chicago j e per keletą metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuvisaka Aptieka. Musu žmones, negaledsmi susikalbėti 
svetimtautiszkose aptiekuse, nekarta yra prispirti eiti pas daktare ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už u, ka lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už kelis centus. 
Matydamas tokia spraga tarpe musu tautiecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviuką 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
rikoniuku ir Europejiszku gyduolių ir yra sutaisomi mano paties rankymis. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar vaistininkiszkoe pageltos, kreipki tesi pas» 
mane, o ežia ja tikrai rasite. Daktariuka rodą suteikiu dykai. Asz gy
venu prie tos paezios aptiekos ir ežia mane galima rasti*'kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gali kreiptis per laiszka įdedami už 2c. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Canal 920.

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

Lietuviszkos Trajankos" ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie- 
koze gali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuviszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abrozeliu. pavinezevoniu, popie- 
ru gr;>matoms su gražioms pavinezevonems, plunksnų, atramento ir visokiu ra
ižymui reikalingu daigtu, teipgi cigaru ir visko kas tik visose kitose aptiekose 
randasi.

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

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

Daktaras ir aptiekoril-s A. L. GRAICZŲNAS.

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

po nr. 167 W. 18-ta ulycsia, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

-----DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI
Todėl, kuriems yra parauku, 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 pate. 
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.

GYDYKIS NAMIE! ' . ' & Trini Attorney.
JONH MOŽEIKA, x

Assūtentas ir Notary Public.
Ruimas 21-81 S.Clnrk St. prieszti korta. 

Thelefon: Central. 3519.
Residencija 145 14th Place. 

Užsiimame civihszkoms ir knminalisz- 
koms prozoms. Geriausei įsivarome pro
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalsujame.

Jonas Moselka gyvena po nr. 145 W. 
I4th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

užsimokės raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy- 
ijyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo, 
•Ž $4.00 ant menesio.

Ar esi nerviszkas, nustojęs vilties ir vyriu
ku m o, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai peilalantis, gedingas,nusimines, 
neužsitikintis, nespekainas, suerzinantis, ban
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigime, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias, i odų busiąs ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemisa ar pratruki- 
mui ant kūno, nemoraliazkus sapnus, negam- 
tiszkus dieniniua ir naktinius nu bėgimus, szal- 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po kratine, sunkuma ant krutinės, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet, 
strikters, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skuros, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plaukai slenka? Ar pa
laikius per nakty nusistoja kas szlapume?.
Jelg* teip, tai Viropotens Co. užtikrins jum 

nuoazakųy ir visiszka iszgydyma už *4.00 ant

Viropotens Co.
ftrmour Statlon.__________ Ghlęapo, III.

ArsažaaczMast ir teglaasi gydysyczAi ražarsose. RODĄ orLl.

Nauji niotertHBki rudeniniai box coa- « 
tai, su naujos mados iszpusta nugara, padaryti 
isz importuotos kersey materijos, su Yoke nug»- ftj 
ra ir priešakiu, papuossti su Jį
kersey Juostoms ir tsilor sti-jh g(R

^riX«a-*!*.r>IOeUu I
Moterisckl Drera Skirta, isz vilnones veue- 

tian materijos, tailor sergee ir 
homespuns, su rsujos mados F*
placzioms padalkoms, vertes

Nauji moteriflzkl rudeniniai Dress 
Skirta, dailios venetian ir pebble chevioto mate
rijos, padaryti su naujos mados palaidinėms pa
dalkoms, su penkiais atlasiniais lankais, su ge
riausio perkalino pamuszalu, , J* 
aksomu palimuoti, I II I
vertes $8.50, už.............................V V

Vaikams Džaketai— 
isz puikios vilnones mellon materijos su dailiu 
sailor kalnierium,—papuoszti 
juostelėms ir szniureliais, dviei F 
liai, labai gero darbo ir gluod- I 
niu pryszakiu, vertes $2-75, ui...

Vaikams Coatal
padaryti In grynai vilnones Kersey materijos, su 
naujos mados antpetems, papuoszti y vairiausioms 
juostelėms ir szniureliais, puikaus darbo, su 
gluodniu pryszakiu; yra tai naujausi coatal ir tik 
szitam sezonui daryti, visokiu M M 
spalvų, paprasta preke $7.50, "J

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

E&ti,
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