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Metas IX

Politiszkos žinios.

nuės-
kau-

kon-

' Amerika.
Užmušėjas prezidento Mc 

Kinleyo likosi nužudytas. 
Kunigo jis ne prisileido; gi
minėms jo nerūpėjo apie pa
laidojimu kūno, jie rūpinosi 
vien apie iszgavimą posmerti- 
nės nuo draugystės, kurioj 
Czolgosz buvo apsaugotas. 
Jo kūną apliejo su kalkėms ir 
sierinia rugszcžia, kad 
tų mėsas. Ką darys su 
lais, nežinia. •

Panamerikoniszkas
gresas traukiasi savo keliu 
Meksike. Suvienytų Valsti
jų delegatai visaip stengiasi 
praszalinti neužsitikėjimą ,su 
kokiu ant jų žiuri delegatai 
iszpaniszkų republikų. Suvie
nytų Valstijų delegatas Da- 
vis savo kalboj stengėsi Įkal
bėti. kad ji} rando inieris ap
saugoti rubežius lotyniszkų 
republikų. Panaszius vienog 
pažadėjimus priesz karę Su
vienyti} Valstijų raudas da
vė ir kubiecziams, o vienog 
po karei pradėjo statyti to
kius reikalavimus, koki į nie
ką paverezia pirma duotus 
pažadėjimus. Ar pažadėji
mai duoti ant kongreso Davi- 
so gali turėti didesnę vertę 
negu kubiecziams duoti paža
dėjimai Savienytų Valstijų 
prezidento? Kaip kongreso 
pasiuntiniai ir senatoriai pri
vertė prezidentų Mc Kinleyą 
sulaužyti pirma duotus ku
biecziams pažadėjimus, tas 
pats dar greieziau gali atsi
tikti su pažadėjimais Daviso. 
Apsaugoti nuo prieszų iszpa- 
niszkas republikas gali ne pa
žadėjimai kongreso delegatų, 
bet vienybė terp visų tų re
publikų. Tąsyk tik Suvie
nytos Viešpatystės ir kiti 
prieszai ant tų republikų ne
užpuls, kada matys, kad toks 
užpuolimas pavojingas, kad 
užpulti gali su pasekme gin- 
i savo savastį. .Nežiūrint 

todėl ant visų besistengimų 
Suvienytų Valstijų kongreso 
delegatų pertikrinti kitas A- 
merikos republikas, kad Su
vienytos Valstijos turi už 
mierį apginti neprigulmystę 
lotyniszkų republikų, pasėto 
neužsitikėjimo, turbut, neisz- 
naikys, kadangi ir pats dar
bai Suv. Valstijų rando ne 
sutinka su jų delegatų žo
džiais.
viso kongreso ne bus didelės 
naudos, jis savitarpinio dvie
ju kilmių tautų neužsitikėji- 
mo .neisznaikys; be4o ir vai
siai viso kongreso ne bus di
deli.

<Kadfengkąnt naujų ameri- 
koniszkų vąl^bųHavai salų, 
patekus joms Amerikai, jų 
turtingumas nupuolė, dauge
lis pliantacijų likosi apleistų 

' dėl stokos darbininkų, tai tų 
K salų gubernatorius reikalau- 

daleidimo gabenti kon
taktuotus chinieczius darbi- 

’ninkus, kandangi, girdi, ant 
pliantacijų amerikonai ne ga
li dirbti.

Ant salų Filipinų ameri- 
koniszki komisoriai užmanė 
naujas tiesas baudimui poli- 
tiszkų nusidėjėlių, kokių tie
sų, valdant iszpanijonams, vi
sai ne buvo. Pasiuntiniai 
.vienok nuo filipinieczių ir tai 
visokių partijų, ne pritaria a- 
merikoniszkų komisorių už
manytoms tiesoms. Iszpanisz- 
kas publicistas Reyes iszreisz- 
kė, jOg ir užmuszysta McKin- 
leyo ųe buvo tai paprasta 
žmogžudystė, bet politisz- 
kas nusidėjimas. Tas iszsi- 
tarimas labai ne patiko ame- 
rikęniszkiems komisoriams, 
bet kr jie ne galėjo Reyesui

uždrausti užimti tiesdarių bu
te savo vietų.

Kaip pranesza virszininkas 
amerikoniškos kariaunos ant 
Filipinų salų, ant salos Cebu 
pusikėlimas likosi suvaldytas, 
nežinia jau kelintų sykį, pasi- 
keleliai Įiasidavė amerikonisz- 
koms valdžioms. Isz viso, 
kaip pasirodo, ežia ne buvo 
nė 500 pasikėlėlių, o isz jų nė 
200 neturėjo karabinų, o vie
nog jie gana ilgai palaikė 
pasikėlimų priesz daug dides
nes ir geriaus apginkluotas 
amerikonų pajiegas. Ant 
salos Samar filipiniecziai dar 
gana smarkauja. Maistų ir 
amuniciją priveža jiems slap
ta nuo salos Leyte. Ant da
bojimo pakranezių iszsiuntė 
ežia visus amerikoniszkus ka- 
riszkus laivus. Ant salos 
Luzon virszininku visų pasi
kėlėlių pasigarsino jenerolas 
Malvar.

Todėl turbut ir ie®

Azija.
Sumaniausias terp augsz- 

cziausių dabartinių chiniszkų 
urėdninkų, Li Hung Czang, 
^sunkiai apsirgo ir per tai ta
rybos terp Chinų ir Maskoli- 
jos reikaluose Mandžurijos 
likosi pertrauktos, kadangi 
ciecorius neturi kito teip su
manaus urėdninko, kuris ga
lėtų pradėtas tarybas traukti 
toliaus. Li Hung Czang ži
nomas yra kaipo Maskolijos 
draugas. Gal būt todėl, kad 
Maskolija tik su juom ir nori 
vesti • tarybas, kadangi Li 
Hung Czang gali maskoliams 
daugiau naudos pripažinti 
už kitus. Dabar laikraszcziai 
vėl garsina, kad sveikata Li 
Hung Czango ant tiek pasi
taisė, kad jis vėl gali vesti to
lesnes tarybas su maskolisz- 
ku komisorium Lessaru.

Pekiną taiso ir valo ant pri
ėmimo grįžtanezio ciecoriaus. 
Kur jis isztikro dabar yra, 
nežinia. Nesiskubina jis su
grįžti į savo seną sostapilę.lyg 
kad pats netikėtų, kad ilgai 
joje galės iszgyventi. (

Angliszki laikraszcziai vis 
garsina naujas žinias apie pa
sikėlimą pietiniuose Chinuo- 
se. Ar tie laikraszcziai teisy
bę garsina, ar neteisybę, ne 
galima nieko žinoti. Leidi
me melagysezių Anglijos 
laikraszcziai tik amerikonisz- 
kiems duodasi pralenkti, y- 
pacz jeigu per melą gali ar 
savo ra lui, ar savo partijai 
patam uti.

Ar užsilaikys tvarka Afga
nistane dėl permainos valdo
no, sunku įspėti. Naujas 
valdonas isztikro stengiasi vi
sus užganėdinti, tik nežinia, 
ar tas jam pasiseks. Užsto
jęs ant sosto, jis tuojaus pa
garsino atleidimą politisz- 
kieme nusidėjėliams, jo tėvo 
pasodintiems į kalinius, arba 
iszvytiems isz tėvynėą. 
dinti kaliniuose likosi) 
ti, o pabėgusiems pa^i 
kad jie gali grįžti atgal. 
Tuom padavadyjimu jis be 
abejonės laimės daugiau sau 
pritarianezių, bet ar terp su
grįžusių pabėgėlių ne atsiras 
papirkti svetimų szalių agen
tai, ta ne galima žinoti. Da- 
leidimas sugrįžti pabėgėliams 
palengvįs Maskolijai siunti
mą savo agentų, kurie gali 
pasistengti sukelti maisztus, 
o tas Maskolijai suteiktų pro
gą, neva ant apsaugojimo sa
vo dabartinių valdybų nuo į- 
siveržimo maisztinikų, užimti 
geriausią ir svarbiausią sziau- 
rinę Afganistano dalį. Per
galėti terp savęs besipjaunan- 
ežius afganus Maskolijai ne 
butų sunku, pagelbėti , gi 
jiems nėra kam. Nors užėmi
mas Afganistano yra labai 

8ė- 
paleis- 
. raino,

pavojingas Anglijai, bet ji. 
turėdama karę su būrais, kur 
užimtos veik visos Anglijos 
kariszkos jiajiegos, ne turi jų 
ant pasiprieszinimo Maskoli- 
jos mieriams Azijoj.

Į>a- 
isz-

Pietine Afrika-
Anglija siunezia jau 

akuti nes, kokias tik gali 
siųsti,kariazkas pajiegas į A-
friką; raitelių Anglijoj liko 
jau tik 2000. - Dabar to
dėl galinga Anglija ne turi 
atliekamų pajiegų ir ji 
ant žemės yra, teip sakant, 
beginklė, jos galybę palaiko 
vieni laivyne, bet ir ji ne vi
siems Anglijos prieszanis bai
si. Nors su laivyne rtausže- 
mių vieszpatystėms gali\sziek 
tiek blėdies padaryti, su ja 
sausžeminėse karėse ne gali 
prieszų Įsigalėti. Visų ka
reivių Anglija ne gali siųsti 
į Afriką,reikia ir namieje iš
likti yjiacz ant dabojimo ai
rių, kurie tik laukia tinka
mos progos ant pasikėlimo 
priesz savo skriaudėją Angli
ją. Juos,savo erzinanezioms 
kalioms, Chamberlain lyg ty- 
ežia stengiasi priversti }>asi- 
kelti. Tuom tarpu, jeigu ai
riai pasikeltų ir parodytų to
kią jau drąsą kaip būrai, An
glija jų ne galėtų suvaldyti, 
kadangi i»aczioj Airijoj jų y- 
ra deszimtį kartų daugiau 
negu būrų.

Karė su būrais ir neina 
teip, kaip Anglijos randas 
geidžia. Nors cenzoriai ne 
perleidžia ne gerų žinių, bet 
net paežiam Kitchenerui rei
kia bent apie svarbesnius ne
pasisekimus praneszti į Lon
doną. Nors ir tokias žinias 
gal ne visas Anglijos raudas 
garsina, bet ir jis ai e gali vi
sų užslėpti, turi dalį Kitche- 
nero atsiųstų telegramų ant 
visų žinios pagarsinti. Kit- 
chener gi teiposgi ne gali 
siųsti žinias vien ant mulini- 
rao akių, bet priverstas pa
garsinti ir apie didesnius ir 
mažesnius nepasisekimus. 
Kode isz jo atsiųstų žinių 
Anglijos gyventojai ne gali 
sau perstatyti tikro ant karės 
lauko padėjimo, bet visgi da- 
žino nors apie svarbesnius 
muszius, kuriuose anglijonai 
liekasi sumuszti arba bent 
kur jiems ne pasisekė (Kit- 
chener moka teip padailinti 
savo raportus, kad net mu
szius, kuriuose anglijonai li
kosi sumuszti, perstata kaipo 
pergales. Anglijonai vienok 
isz skaitliaus nnotrotų isz- 
moko tuos raportus teisingai 
suprasti, jau nesiduoda savę 
jeib karės vedėjui prigaudi
nėti). Toki atsitikimai pa
sitaiko ant karės lauko gana 
tankiai, reikia todėl Kitche- 
nėr kada nekada ir apie to
kius praneszti. Sztai 30 d. 
spalinio anglijonus pasiekė 
nepasisekimas po Braakenla- 
agte ir tai Juos gerai paglos
tė ne kas kitas, tik Botha, 
apie kurį tikėjo, kad 
jo pajiegas teip iszvaikė, 
kad jos negalės jau į krū
vą susirinkti. Kitchener isz- 
siuntė deginti būrų farmas 
pulkauninką Bensoną. Pa
jutęs tą Botha, sutraukė savo 
žmonis ir užpuolė ant angli
jonų. Muszis traukėsi beveik 
per isztisą dieną. Anglijo
nai nužudė dvi kanuoli, su 
virszum 50 oficierų užmusztų 
ir paszautų ir apie 200 pa
prastų kareivių. Tokių nuo- 
trotų viename susirėmime Jau 
anglijonai seniai neturėjo. 
Isz skaitliaus užmųsztų ir pa
szautų oficierų reikia manyti, 
kad anglijonų turėjo būt ma
žiausiai du czieli regimentai. 
Tik atsiųsta į laiką pagelba 
iszgelbėjo tą anglijonų dalį 

nuo patekimo į būrų ne lais
vę. Skaitlių užmuštų ir pa- 
szautų būrų paduoda ant 300 
iki 400; bet kad anglijonai 
papratę deszimteropai di 
dinti nuotrotas savo prieszų, 
tai ir jų žinioms apie būrų 
nuotrotas paskutiniame mu- 
szyje nė Anglijoj ne tiki.

Privatiszkos net angliszkų 
laikraszczių žinios paduoda 
padėjimų anglijonų Afrikoj 
už ne vertų pavydėjimo; tos 
žinios visai nesutinka su ran
do raminimais, kad būrai ne 
gali ilgai gintiesi. “Times” 
tvirtina, kad būrai gali vesti 
karę mažiausiai dar vienus 
metus. Nauji jų kariauto
jai amunicijų ir ginklus turi 
angliszkus ir ant karės vedi
mo turi jų pakaktinai.

Apie De Wettų garsino vi
sokias žinias, paskiausiai bu
vo pagarsinę, kad jis likosi 
ar užmusztas, ar teip nuo li
gų pasimirė. Apie jį iszti- 
kro ne buvo nė jokių žinių. 
Dabar netikėtai atėjo į 
Berlynu telegramai, kad De 
Wett kariauja priesz anglijo- 
nus angliškose Capo valdy
bose ir vos 100 mylių nuo 
miesto Cape Town jam pasi
sekė paveržti anglijonams 
6000 ežia sugabentų isz viso
kių svieto krasztų arklių. 
Ta^ atsitiko jau pirm kelių 
šanvaiezių, tik angliszkas ran
das tų slėpė, nenorėdamas 
gazdinti gyventojų.

Praucuzįją.
Kadangi Turkija vilko per 

ilgai su užganėdinimu Pran
cūzijos reikalavimų, tai pa
skutinei ant galo nusibodo 
laukti. Prancūzija iszsiun- 
tė laivynę po vadovyste ad
mirolo Caillardo į Turkijos 
pakrantes. Ant laivų paėmė 
2000 kareivių. Kokius pri
sakymus gavo Caillard, tikrai 
nežinia. Mena, kad jam pri
sakyta. jeigu Turkija ne isz- 
mokės visų reikalaujamų 
prancuziszkos kompanijos pi- 
nįgų, užimti Smyrną arba ki
tokį Turkijos portą. Pran- 
cuziszki laikraszcziai sako, 
kad Prancūzija dabar ne }»a- 
siganėdįs jau iszmokėjimu 
reik laujamų pinįgiį, bet 
reikalaus pažadėjimiį, kad 
toki atsitikimai ateitėj nepa
sitaikys ir kitokių dar tiesiu 
prancuziszkiems pavaldi
niams Turkijoj. Londono 
laikraszcziai pranesza, jog 
sultanas paliepė sutraukti 
turkiszką kariauną į porti- 
nius miestus, juos drutina, 
kad pracuzai ne galėtų užim
ti. Taigi turbut sultanas ne 
nori iszpildyti Prancūzijos 
reikalavimų.

Iszsiuntus Prancūzijai ka- 
riszkus laivus į Turkijos pa
krantes, tą patį nusprendė pa
daryti ir kiti krasztai. Aus
trija, Italija, net Grekija isz- 
siuntė ten teiposgi savo ka- 
riszkus laivus; į Turkijos pa
kratęs nuplaukė ir maskolisz- 
ka Teržeminių jūrių laivyne, 
plaukticzia gavo prisakymą ir 
angliszki kariszki laivai,stovė
ję Egipto portuose. Mat Euro
pos vieszpatystės, neužsitikė- 
damos viena kitai, siunciia 
laivus daboti, kad kitas ne 
galėtų pasipelnyti per daug 
nuo griuvanezios jau Tur 
kijos.

Pietinė Amerika.
Nors terp Columbijos ir 

Venezuelės oficialiszkos karės 
dar nėra, bet susimuszimai 
stovinezių ant rubežiaus ka
riaunos dalių atsitinka gana 
tankiai. 28 d. spalinio, ei
nant per tiltą V enezuelės ka- 
riumenei, ant jos užpuolė 
Columbijos kareiviai^ ku
riems pasisekė su dinamitu 
iszmesti į padanges tiltą. 
Prie to daug Venezuelės ka
reivių likosi užmusztų, o dar 
daugiaus jų upėj prigėrė.'

Isz Lietuvos.
Isz Kybartų, Vilkavisz- 

kio pavietyj.
Kybartui se, į poniszkę Papero 

restauraciją užėjo trys mūrinin
kai gerai užsidulinę ir teip elgė
si kad juos reikėj » laukan i«z- 
ine-t'. Jie pas szaukė savo drau
gus ir su akmenims pradėjo res
tauraciją bomb išduoti, išvaikė 
visus bvecz'is, o vieną moterisz- 
kę te'p apdaužė, kad ji, bevežant 
į Senapilės ligonbutį, pasimirė.

Isz Minsko gubernijos.
L'eUvoj fabrikų išdirby, 

stė stovi labii žemai, ga
lima sakyti, kad ūkinin
kai namieje daugiau padirba vi
jok ų iszdiibmų negu Lietuvos 
fabrikii, bet ir stove ūkininkų 
naminės iszdirbystės neištirtas 
prideraneziai; apie pakėlimą, pa 
pagerinimą tokios iezdffhystėb 
nieks nešit upina, ant viso Lietu
vos ploto nėra nė vieno) ataakan- 
czios mokyk os, kuri ūkininkus 
pamokintų naudingų darbų; ran
das rtngia mokyklas kaipo 
įnagius maskolinimo lietuvių, o 
ne au mteriu, kad jo parengtos 
mokyklos atgabentų kokią nors 
naudą; brukdam-ts priverstinai 
net į privatiszkas mokyklas mas- 
koliszką kalbą, stabdo rengimą 
gerų nors pnvatiazkų pramonės 
ir amatų mokyklų. Apie stovį 
naminės iszdirbystės, kiek galėjo, 
surinko atatistbz'tas žinias ap'e 
Minsko guberniją fabr kų iųspek- 
torius ir delegatai žemdarbyrtės 
parodos neseniai atsibuvusios Mins 
ke. Isz tų žinių išpuola, jog Mins 
ko pavietyj bendorysta užsiima 
840 žmonių, vertė jų iszdirbimų 
per metus siekia tik 34540 rublių. 
D’rb’mu ratų ir rogių užsiima 523 
žmonės, veitė jų iszdirbimų per 
metus siekia 10640 rubl. Dirbimu 
gontų (skindelių) ir piovimu len
tų užsiima 342 žmonės, vertė jų 
iszdirbimų per metus siekią 13400 
rubl. Dirbimu vežimų, iemdar- 
biszkų įnagių u ratų vandeni 
niams malūnams užsiima 81 žmo
gus, vertė jų iszdirbimų siekia 
5750 rubl. Dirbimu rėczių užsii
ma 109 žmonės, vertė jų iszdir
bimų siekia 3860 rubl. Dirbimu 
gurbų (kaszių) ir tinklų žuvinin 
kams užsiima 170 žmonių, verte 
jų iszdirbimų 6000 rubl. Dirbimu 
karklinių virvių suraisziojimui me 
džių tropuose užsiima 17 žmonių, 
vertė jų iszdubimų 600 rubl. D r 
bimu botų ir valczių užsiima 50 
žmonių, vertė jų iszdirbimų 2500 
rubl. Dirbimu milo, pirsztinių, 
skepetų užs ima 510 žmonių, isz 
dirba jie per metus-tavorų už 12 
200 rubl. Dirbimu abrusų, sko 
terezių, skepetaiczių užsiima 172 
žmonės, iszaudžia jie jų už 8850 
rubl. Iszdirbimų skurų ir kailių 
užsiima 133 žmonės, vertė jų isz- 
dirbtų t tvorų siekia 12000 rubl. 
Puodžių yra 728, vertė jų iszdirb 
tų per metus puodų siekia 27500 
rubl. Plytninkų yra 38, vertė isz- 
dirbtų plytų siekia 10750 rubl. 
Degimu kalkių užsiima 150 žmo 
nių, vertė jų iszdirbtų kalkių tie
kia 3000 rubl. Iszviso Minsko 
pav. visokiais smulkiais naminiais 
iszdiibimais užsiima 3972žmonės, 
kurie padirba iszdirbimų už 158- 
590 rubl., taigi ant kiekvieno dar
bininko iszpuola vos po 40 rubl. 
ant metų.

Minske amatininkai apdirbėjai 
medžio sutvėrė savo kliubą. Įsta
tai kliubo likosi apdirbti ir paduo
ti valdžioms ant užtvirtinimo.

Pasitraukė nuo urėdo czianyksz- 
tis miesto galva gr. Czapskt. Per
imant dokumentus ir pinigus nuo 
pasitraukusio miesto gaspado- 
riaus, kasoj pasirodė nepriteklius 
10000 rubl. miesto pinigų. Pini
gus tuos iszleido kaaięrius, masko
lius Zelenin. Saitas tarnavo kaipo 
kasteriąs 5 metus ir nuo pats pra
džių miesto pinigus laikė už savo 
savastį ir juos iszleidlnėjo ant sa
vo reikalų, tik ant d enoa revizijos 
kasos uždengdavo nepriteklių vi
sokiais budais; dabar gi uždengti 
negalėjo ir per tai nepriteklius 
isaėjo į aiksztę. Zelenin likosi su- 
aresztuotas. Miestas vienok ne
turės nuotrotoa, kadangi už netei

singą karierių davė parankę aitelė 
Stiglitzo* kurios Zelenin buvo są
nariu. Mieste jau nuo seniai pla
tinosi paskalai apie nepriteklių 
pinigų kasoj, bet kad ant revzijų 
kasieriui pa-isekdavo gauti pin.- 
gų ant uždengimo cepritekliaus, 
o netikėtų revizijų nieks nedarė, 
tai ir mėtymas miesto pinigų teip 
ilgai galėjo užsislėpti

vie-
Isz Kauno.

16 d. apalin o, naktyj, ant 
noa isz tirszcziauriai apgyventų 
ulyvzių, ant kurios stovi naktimis, 
arba bent turi stovėti, daug pol - 
cijantų, vagiliai įsikraustė į auk
sinių daigių paidavimczią Huivi- 
ezo ir isznetzė vi okių brangeny
bių už 8000 rubl.' Į pardaviny- 
czią prisigriebė per iszmuštę isz 
kaimyoiszkų namų skylę.

Kauno iemdarbių draugystė 
ant 20 d. spalinio surzaukė Sąna
rių susivažiavimu, aut kurio ap
svarstė klausymą aprūpinimo dar
bininkų pensijų kasos, isz kurios 
pasenę, negalinti uždirbti ant 
maisto ir užgauti netikėtų nelai
mių daibininkai gautų pensijas. 
Ant gavimo pensijų darbininkai 
turėtų mokėti į kasę po 2 rubl. 
ant metų, o jų ponai po 3 rubl.

17 d. spalinio Kauno apskri- 
čzio sūdąs perkratinėjo 
provę: Sudarskio, G lažo, Leigne- 
ro ir Tabaczniko, apskųstų už pa
degimus. Sūdąs vienog apskųstus 
pripažino nekaltais ir paleido.

dvarai

Isz Vilniaus.
Pasibaigė egzaminai norinezių 

putoti ir naujii Vilniuje pareng
iu prekystos mokyk lę. Moky
kla telpa namuose Dro Raduszke- 
vycsiaus palaikėjų ui Žaliojo til
to.

10 d. gruodžio szių metų Vil
niuje bus pardavinėjami 
eesinti Vilniaus gubernijoj ui sko
las Tūlos iemHzkam bankui. Ant 
pardavimo yra iszstatyti 77 dva
rai ir ūkės. Jeigu Vilniuje ne 
pasisektų minėtų dvarų parduoti 
dėl stokos turinezių tie-ę pirkti 
Lietuvoj žemę pirkėjų, tai 27 d. 
gruodžio tie dvarai bus licituojami 
Tūlos banko dalyj Peterburge; o 
jeigu ir ežia nebūtų pirkėjų, tai 
ui skolę paima dvarus bankas 
kaipo savo savastĮ.

Bajoriškas gi bankas ui sko
las parduos Vilniaus gubernijoj 
7 dvaras; visi jie priguli masko
liams, kadangi bajoriszkas ban
kas dvarponiams katalikams ne
duoda paskolos. Dvarus tuos 
licituos Vilniaus vieszpatystės 
banko daly] 27d. gruodžio.

Vilniaus gubernatorius, kuni
gaikštis Gruzijbs, pasitraukė nuo 
tos v etos. Jo vietoj ant guber
natoriaus į Vilnių likosi paskir
tas Von Waal. Pirma jis buvo 
Peterburgo miesto virszininku ir 
pagarsėjo savo iveriszkais pada 
vad jimais. Žvėris mat caras ir 
siuncz:a į Lietuvę.

Vilniuje miestas iszduoda ant 
valgomų produktų taksę, bet pa
prastai produktus pardavinėjanti 
parduoda juos pigiau negu taksoj 
paženklinta. Vasaros laike autai 
mėsę geriausio soito pardavinėjo 
po 12| kap., laktoj tokia buvo 
paženklinta po 13 kap. už svarę. 
Dabar ant szvento Stepono rinkos 
pardavinėja geriausio sorto mėsę 
po 8 r. — 3 r. 70 k. pudę, taigi 
iszpuola po 7| — 8J kap. už sva
rę, o prastesnę po 2 r. pudę, taigi 
tik po 5 kap. už svarę, miesto gi 
taksoj prekė paženklinta po 12 
kap. už svarę, taigi beveik du syk 
brangiau. Taksa ant duonos 
paskirta didesnė negu duona mies
te kaaztuoja. Juoda duona kasz- 
tuoja po 2 kap. už svarę, taksoj 
prekė padėta j kap. didesnė. 
Sviesto prekė pagal taksę turi būt 
28 kap. už svarę, tuom tarpu jį 
parduoda po 33-35 kap. už svarę.

Isz Vilniaus gub.
26 ir 27 dieną rugsėjo Landva- 

rave grafo Tiškevycziaus, netoli 
Vilniaus, atsibuvo aukoijonas (li- 
citacija) arklių. Atvedė ant parda
vimo 317 arklių. Per aukcijooę 
perdavė 53 arklius ui 8250 r., 21 
arklį be aukcijono ui 8755 rabi; 
Varsas vos kareivisakoe vaidilos 

pirko 20 arklių, mokėjo po 200— 
400 rubl. už arklį. Isz vi^o par
davė 94 arklius už 22405 rubl.

7d. spal. priė Ašmenų viesz- 
kebo.7 viorBtai nuo Vilniaus, rado 
užmusttę 20 metų ūkininkę Lusz- 
czanskį. Galva jo buvo vUa su
daužyta. Isz tirinėjimų pasirodė, 
knd Luezczauskis buvo atvažiavę? 
į Vilnių Ant priemiesezio Nau
jas Svietas pavijo jį keli ūkinin
kai ir pradėjo su kuolais muszti. 
Vienas iss aplinkinių kaimų ūki
ninkų, Zad kevieze, važiuodamas 
namon ir pamatęs musztynes, 
bandė gelbėti užpultą, bet gavo< 
kelis smūgius ir primusztas puolė 
ant kelio. Atlikę su Lu-zczana- 
kiu, užmušėjai prasiszalino, tikė 
darni, kad ir jo gelbėtojas, turbut, 
negyvas. Bet tas, nors labri pa
vojingai sumusztas, ir nežinia ar 
galės išgyt*, po valandai atsiga
vo ir viskę papasakojo policijai. 
Užmuszėjai likosi suristi; vie tę 
rado į-akssusį į sziaudus viename 
priemieączio kluone. Užmuszė 
jais pasirodė Markevicze ir Toma 
ezevieze. Jie dabrr sėdi jau ka
linyj.

Per sanv:iitę nuo 27d. rugsėjp 
iki 4d. spalinio Vilniaus gub. bu
vo aptirgimų visokioms limpan 
ežioms ligoms: Vilniuje: šlakuo
toms šiltinėms 2, pilvinėms 15, 
rože 4, tymais 5, sibirišku maru 
1, rauplėms 1, difteritu 2.

Paviecziuo?e apsirgimų buvo: 
kraujinėms: At-zmėnų pav., kai
me Ignatove 4, Žemaideliuose 2, 
Eulasziuose 1, Demicziuose 1, 
Chatuticziuose 19, numirė 1, Ras- 
czeniatoj apsirgo 1. Vileikos pa
vietyj, miestelyj Ilka apsirgo 45, 
numirė 6, kaime Malenicziuose 
ap-irgo 12, numirė 1.

Pilvinėms šiltinėms apsirgo: 
Aszmėnų pav. Dunicziuose 14, 
Dainove 12, Tkacziuose 2. Vil
niaus pav., kaime Gordinuose 
aptirgo 4. Lydos pav., kaime 
Kazluose 16. Szlakuotoms szil- 
tinėms, Vilniaus pav., kaime 
Kupr an i sakiuose spirgo 2.

Miestelyj Smorgonėj, Aszmėnų 
pav„ sibirišku maru užsikrėtė 3 
darbininkai vietinių skurų iszdir- 
biuyczių.

Pirmoje pusėje rugsėjo mėne
sio \Vilniaus gub. buvo 23 gais
rai, kurie užgimė: nuo padegimo 
4, nuo perkūno 1 ir nuo nežino
mų priežasezių 18. Visuose tuo
se atsitikimuose ugnelė pridirbo 
blėdies ant 84030 rubl. Didžiau
sias gaisras buvo Raudondvaryj 
dvarponio Parczevskio, kur sude
gė alaus leidinyezia. Blėdį 
ežia ugnies padarytą skaito ant 
41150 rubl.

Netikėtų mirezių buvo 9, už 
mušystų 2. Vaikas užsmaugtas 
1. Negyvėlių rado 2. Vagystų 
papildyta 25, pavogta daigtų už 
1522 rubl., pinįgų 1112 rubl 50 
kap. Arklių pavogė: Vilniaus 
pav. 4, Trakų 6, Lydos 11, Aš- 
mėnų 1, ir Vileikos 1; isz viso 23 
arklius.

Aplinkinėse kaimo Sluczai, Ly
dos pav., priviso daug vilkų. Vil
kai išeina iš ginų pulkais ir tai 
ne lik naktimis, bet ir dienę, at
bėga į kaimus, užeina ant kiemų, 
įsikasa į tvartus, drasko avis; už
puola ir ant žmonių. Neseniai u- 
kioinkas kaimoSlucaai, Daminin- 
kas Kazimiras, išgirdęs naktyj 
lojimę ezuoų, paėmė seniai užpro- 
vytą karabiną ir išėjęs ant kiemo 
šovė; bet szuvio butą užrūdiju
sio, jis sudraskė vamzdį, kurio 
šukės sutrupino szovėjo kairiąją 
ranką.

Nagų ligos naminių gyvulių 
siauezia gana smarkiai Vileikos ir 
Dianos paviecziuoie. Per aanvai- 
tę nuo 20- 27 rugsėjo tuose pa- 
viecziuose apsirgo 116 raguotų 
galvijų, 1 galvijas pastipo, avių 
apsirgo 83, kiaulių 81. Tokiu bu- 
du per vieną sanvaitę dviejuose 
paviecziuose apsirgo 230 galvijų. 
Dianos pavietyj terp kiaulių siau
ezia maras. Apsirgo 27 kiaulės, 
iš kurių 24 pastipo. Vilniaus 
pavietyj terp arklių apsireiškė 
plautas, nuo kurio pastipo jau 
vienas arklys. Mieste Ašmenuo- 
se nuo sibiriško maro pastipo 
viena karvė. .

Isz Sziaulių, Kauno gub.
12d. rugsėjo SziauliuoBe ap- 

va ik 87 ežioj o 50 metines sukaktu
ves nuo uždėj'mo gimnazijos. 
Ant iszkilmių suvažiavo ir dauge- 
lia buvu-ių mokintinių, baigusių 
mokslus gimnazijoj, kiti atsiuntė 
telegramos su linkėjimais. Sziau
lių gimnazijoj ir daugelis lietuvių 
mokinasi ir ji isztikro atgabeno 
sziek^tiek naudos Lietuvai; bu
tų atgabenusi daug daugiau nau
dos, jeigu ji ne butų neiszmintin- 
gų maskolių atėjūnų rankose. 
Baigę? JSziaulių gimnaziją jene
rolas Babianskį (turbut lenkiš
kas perkrikštas), savo kalboj lie
pė visiems Lietuvos gaivalams 
susijungti į krūvą ant kovos su 
tviitu savo civilizacija kaimynu, 
taigij su Vokietija. Lietuva, 
turbut, daugiau skriaudų ken- 
czia nuo matkoliszkų valdžių ne
gu nuo vokieczių, todėl lietuviams 
nėra naudos, aut užganėdimo mes- 
koliszko jenerolo, traukti jau da
bar į karę su tvirtu savo civiliza
cija kaimynu.

Komisija panaikinimui 
servitutų.

Maskoliszk, s randas, prie vi- 
daus ministerijos, sutvėrė specija- 
liszkę komisiją, kurios pareigos 
yra: apdirbti projektą tiesų pa
naikinimui servitutų Lietuvoj. 
Perdėtiniu komisijos bus sąnarys 
vidaus ministerijos Sticzinskyj. 
Ji pradės daibuotiesi nuo pra
džios lapkriezio mėnesio szių me- 
‘’i- ;

Moteriszkos gimnazi
jos Lietuvoj.

Visoj Lietuvoj ir Baltgudijoj 
yra tik 5 moteriškos gimnazijos, 
ant kurių užlaikymo eina tik 
28635 rubl. 94 kap. ant metų, o 
tame nuo rando tik 10,2%. Dabar 
Vilniaus mokslinio apskriezio vir- 
szininkas užmano apeunkinti pa
stojimą į gimnazijas dukterims 
neturtingų tėvų ir joms nori 
parengti keturių kliasų mari- 
niszkue institutus su amatų 
dalims. Viršininkui mokslinio 
apskriezio ypacz nepatinka, kad 
moteriškas gimnazijas 
lanko daugiausiai
Lietuvos moteriszkose gimnazi
jose mokinasi 56% žydėlkaiezių, 
nors žydų yra tik 12% gyvento- 
h-

Lietuvą
1 kai ežių.

Isz Prūsų Lietuvos.
Karai iaucziaua universiteto 

profesoriai: Stieda (anatomijos), 
Lassen (chemijos), Pape (fizikos) 
ant savo lekcijų ne leidžia mote
rų. Keli profesoriai theolcgiško 
ir filozofiszko fakultetų rengiasi 
teiposgi sekti paveikslą trijų pir
mutinių. Tokiu badu vienaitinia 
Lietuvoj universitetas stengiasi 
uždaryti duris moterims, lyg kad 
joms mokslo ne re ktų; jo profe
soriai prisilaiko nuomonių musų 
kunįgų.

Ant geležinkelio stacijos 
Allenstein, lietuvis darbininkas 
Strombis, jungdamas vagonus, 
pateko terp buferų ir likosi jų su
trintas.

.Netoli kaimo Užpjaunių, važiuo- ' - 
jant vežimui su medžiais sker- 
sai geležinkelio, užbėgo trūkis, 
arklius užmuszė ir vežimą sudau
žė; vežime bavę du žmonės išli
ko neužgauti.

Isz Londono- i
Biznis musų dūšių ganytojo, 

kun. Szlamo, paskutiniame laike 
pusėtinai pakrypo: lietuviai, gy
venanti Silvertown’e ir Woolwi- 
ch’e perstojo kunigėliui mokė
ję kol e k tą. O reikia žinoti, 
kad mokanezių ten kelėktę ypa
tų buvo net kelelasjzimtų!

Užtaigi nedėliok 12d. spalinio 
sz. m. kun. B. Szlamas pasa
kė dėlei tos priežasties labai 
graudų pamokslą; verkė kruvi
noms aszaron^sne tiktai bobos, bet 
teip jau ir nekurie minkštos 
širdies vyrai. Sztai kokiu budu 
kunigėlis tikinezius parapijomis 
sugraudino.

Sutikiu pasiszventimu ir pa- j
rinktais žodžiais jisai papasakojo I
apie svarbumą įrengimo savo“loo* 
noa” lietuvia^koe bažnyczios it
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apie tai, kaip lengva butų “sau” 
bažnytėlę įsitaisyti, jeigu ne tie 
“bedieviai” t. y. “Parapijos 
Draugystė Szv. Petro” ir kiti Sil- 
vertown’o ir Woolwich’o “ataka 
lunai” uebutų tam kenkę. Ir 
pliacių, pasakojo, jis suradęs ir su 
advokatu apie sudavadyjimę rei
kalingų tam dalyke popierų jau 
sznekėjes, bet kas isz to visko, 
kad nėužtektinai yra tikinezių 
ir suprantsnezių reikalę žmonių? 
“Jeigu sriteip ir toliaus užlaiky
site ir nebus mokanezių kolektę 
nors 200 žmonių, tai pinigus, su
rinktus ant bažnyczios pastatymo, 
visiems, kiek kam priguli, iszda- 
linriu ir nieko daugiiu nelaukęs, 
iszkeliauriu!” Fzgirdę spietę isz- 
keliavimę ypatingai bobos, asza- 
ru nes'gailėjo, o szaukė, .kiek 
įmanydamos, garsiai, kad padary
ti graudų įspūdį ant “netikėlių”. 
Kunigėlis, matydamas vaisius sa
vo graudaus pamokslo, dar pri
dūrė, kad už dv ėjų sanvaiezių 
suszauks per kol teles m i t i n g ę 
ir jeigu ant jo nesusirinksę nors 
200 su virszum žmonių, tai nie 
ko ne lauksęs ir iszkelausęs.

Kasztai, iszlikimai nuo darbo, 
žodžiu, visas triūsas, parkv'etu- 
sio kun. B. Szlamę į Loudonę 
“Parapijos Dr lugystės Sz. Pet
ro” komiteto nuėjo, teip šikant, 
ant niekų: kun. B. Szlamas keti
na nedėlioj, 27d. Spalių su para- 
pijonais atsisveikinti.

Kaipo priežastį savo greito 
atsisveikinimo kun. Szlamas pa
duoda nepriėmimę jo surėdytų 
įstatymų ir nemokėjimę kolek- 
tos.

Įstatymai kun. Szlamo, kuriuos 
parapijonai atsisakė priimt',’ 
skamba teip: —§5. “Komitetas 
susideda isz prezidento, kuriuom 
v&lomet yra kunįgas, vice-pre 

. zidento, renkamo paties kunįgo 
ir pagal jo (kunigo) norę, užmai- 
nanezio kartais jo vietę ant ko
miteto susirinkimų ir isz 6 k:tų 
sęnarių, renkamų' parapijonų " 

§6. “Į komiteto «*ęnarius gali 
būt renkami tik žmonės ne, su
teptos garbės ir gerai pildanti 
kr kszczioniszkas pareigas. Dėlto 
be sutikimo kunigo nė gali būt 
nė vienas iszricktas į komitetę. 
Arba kunigas perstato 
susirinkimui du kart
skaitlių ypatų, ne kaip į komi
tetę įeina, ir komitetas lenką ta
da isz kunįgo pažymėtų ypatų.”

— § 7. “Komiteto sęnarys, ne 
pildantis savo pareigų, aiba pa
sielgiantis ne padoriai, lygiai kaip 
ir ne pildantis krikszczioniszkų 
pareigų, gali būt kunigo atstaty
tas ir Ritas ant jo vietos, su suti
kimu kunigo, komit,eto iszrink- 
tas. Teip priimtas į sęnarius pa
rapijos komiteto, pildo jo pride- 
rystes tikt iki pirmutiniam missi- 
jos susirinkimui.”

— § 9. “Visi įplaukianti pini
gai ant užlaikymo misai jos, ar 
tai surinkti bažnyczioj laike diev-

; maldystės.ar namuose kolektorių, 
turi būt paduoti kunigui akivaiz
doje komiteto sęnarių. Kunigas 
įtraukiamuos tuoj į knygas ir isz
duoda kolektoriams kvitas apie 
priėmimę.”

4 — § 11. „Po ctilraukimui
nigo algos (5 svarų), atlikę 
nigai turi būt padėti i bankę
vardo kunigo ir 3 kitų komiteto 
sęnarių. Knygelė, ant kurios pi
nigai įdėti į bankę, turi būt ko- 

’ mitetui ant jo susirinkimų paro:
dyta. Ji užsilaiko teip pat 
pas kuuigę. Komiteto sęnartai, 
ant kurių vardo tampa pinigai 

** įdėti į bankę, padeda po £5. kau
cijos, kuriuos sudeda į bankę at
skirai”.

— § 12. “Pinigus * iszimti isz 
banko galima tikt po atskiro nu-

, tarimo komiteto. Padarius nuta
ri mę, sęnanai, ant kurių vardo 

k pinigai sudėti, turi paskirtoje die
noje eit iszimt. Pinigus paima 
kunigas. Jeigu latras sęnarys 
po nutarimui atsisakytų eit iszimt 
pinigus isz banko, tai praranda 
visę savo kauciję, kuri eina

I naudos missijos ir tampa isz 
’ miteto iszmestas — o jeigu 
, - reiktų užvest provę, tai jos 

tus atakyrai užmoka.’**
— § 15. “Jei missija, dėl ko

kių nors priežasezių, turėtų isz- 
irt, tai jos turtas, po atlygini
mui visų skolų, jei kokios butų, 
turi būt sudėtas ant rankų Kau
no vyskupo, kuris jį teip ilgai pas 
savę užlaikys, iki czia (Londone) 
Desusitvers isznaujo lietuviezka 
missija. Jei gi per 25 metus ne
šusi tvertų, tai Kauno vyskupas 
turi turėt tiesę apvent tuos pini
gus ant lietuviszkos literatū
ros (!). (Ant tokių iszlygų Kau
no vyskupas negali pinįgų priim
ti, tas valdžių uždrausta).

Į Toki tai yra kunįgo Szlamo 
svarbiausi įstatai; talpinimas visų

L. užimtų per daug vietos.

Ar dyvai, kad Londono lietu
viai įstatymų nepriėmė ir — per
stojo mokėję kunigui kolektę.

Kunigai Szlamas, žinodamas 
su kokioms sunkenybėms buvo 
sujungtas paraiszaukimas lietuvio 
kunigo, tikėjosi isz to pasinaudo
ti, verstinai no įėjo priversti pa 
rapijonus tuos jojo įstatymus pri
imti, bet ant jo nelaimės, nepasi* 
sekė. Ir ežia mat terp žmonių 
kyla supratimas.

Kun. Szlamas net su pagelba 
denuncijacijos per “Tėvynę” no 
rėjo savo prieszus isanaikinti, bet 
it tas paskutinis jo baudymas janf 
nenusidavė. Kę beveiks — reik 
keliauti .-zveatesnių žmonių jiesz- 
kot. Žodžiu rakant — paskuti
nis tai buvo bandymas ir paskuti
nis fiaseo.

Augsztaitis.

Isz Amerikos

Vėdare paroda BuffaloJ.
Bvitalo, N. Y. 2d. lapkriezio 

likosi uždaryta panamerikoniszka 
paroda. Per visę laikę atlankė 
ję 8200000 žmonių. Parengė
jams parodos vienok ji ne apsi 
mokėjo, turi jie nepritekliaus 4 
milijonus dol i ariu. Purę buvusių 
ant parodos daigtų, pervežt į 
Charleston,kur neužilgio bus pa
rengta paroda.

Pražuvę laivai.
Labradoro pakrantėse siautė 

baisi vėtra,kuri užklupo iszplauku- 
81 us ant žvejonės laivus. Du lai
vai ne sugi-ižo j poitę. Aut jų 
buvo 12 žmonių ir katalikiszkas 
kunįgas, iszplaukęs ant jūrių at
lankyti savo parapijonus. Ant 
jieizkojimo prapuolusių laivų isz- 
riuntė garlaivį Glencoe. . .

Gaisrai.
Uniontown,

ežia arklininkai Friedmanno. Ug
nis isznaikino isz viso 10 triphų 
ir pridirbo^ blėdies ant 250000 
dol. Merfi kAdy-7 ugnyje 
pražuvo ir vienas arklių prižiū
rėtojas.

Milivaukee, Wis. Nuo pade
gimo užgimė gaisras skalbinyczio- 
se aut Grand avė ir į trumpę lai
kę isznaikino ke ias aplinkinei 
triob.-i8. Blėdį gaisro padarytę 
skaito ant 300000 dol.

Lazkabville, W. Va. Sztrai- 
kss czianykszcziose stiklo dirb
tuvėse pisibaigė, bet prie darbo 
dabar priima vien darbininkus ne 
prigulinezius prie unijos.

Būtie, Mont. Amalgama- 
ted Copper Co. uždarė visai savo 
vario kastynea ir per tai 8000 
daib ninku atsirado be darbo.

1 Irvin, Pa. Visose dalyse 
naujai pastatytų dirbtuvių “Ele
onora Steel & Iron Cu.” prasidės 
darbai nuo ateimiaczių naujų me
tų.

Hammono, Ind. Sudegė 
czianykszczios “Hammond Pac- 
tlng Oo.” pjovinyczios ir per tai 
2000 darbininkų neteko darbo.

New

Užsidegė

pilnam 
didesnį

ku- 
pi- 

ant

Kersztas polltikieriaus.
Ferkum, Va. Ant vieno poli- 

tiszko susirinkimo, negras Wil- 
liam Hile, įerzintas baltveidžio 
kalbėtojaus, apleido susirinkimę 
ir parėjęs namon, paėmė karabi
nu, sugrįžo atgal ant susirinkimo 
salės ir pradėjo szuudyti | pulkę 
žmonių. Vienę ypatę ant vietos 
užmuszė, kitę negrp mirtinai pa- 
szpvė, kuris ir pasimirė; mirtinai 
paszovė dar dvi ypatus. Atlikęs 
tę, negras pabėgo ir jo iki sziol 
ne suėmė. ■<

Be mažo ne prigėrė.
San Fkanci.-co, Cal. Perei

tos nedėlios dieti| ant pririszto 
orlaivio pasikėlė ant oro 9 ypatus. 
Iszkilus orlaiviui, nutruko virvės 
ir jis su žmonėms nulėkė ant o- 
ceano. Visi tikėjo, kad orlaivyj 
sėdintiems atseis prigerti, bet ant 
jų laimės, atsikreipi vėjas ir or
laivį atne?zė atgal ant kranto,Į 
kur jiems ir pasisekė laimingai 
nusileisti ant žemės.

5000

che-

ant 
ko- 
dar 

kasz-

' New Castle, Pa.
Castle Forge and Bolt Co. stato 
ų>ujas dirbtuves, kuriose nuo 
pradžios ateinanezių metų praii- 
dės darbai.

*
5 Cl’mberland, Md. Dėl ne

pritekliaus žalios medegos pasi
liovė dalbai czianykszczioso Mė
tos dirbtuvėse ir par tai [1000 
darbminkų atsirado beriarbo.

Szt«i neseniai ant vienų lietu- 
viszkų vestuvių suvineziavotų pa
gal bažnyczios prisakymus jauna
vedžių buvo kruvinos peštynės, 
o paskui isz to užgimė net 6 pro
vos. Vienas ta'iunininkas, turė
damas piktumę ant savo giminai- 
czio, pasamdė pe-ztukus, kad jį 
sumuaztų. Norai tie užsipildė: 
saliuninko uekeneziamos ypata* 
su peiliu supiaustė veidę. Ui tai 
v.enok saliunininkas neteko laiu- 
nio, pateko ant 2 metų į kalėji 
mę ir turėjo užmokėti 250 dol. 
bausmės. Propaguojamas doros 
mokintojų kerštas iszduoda mat 
vaisius ir tai greieziau negu pats 
mokintojai geidžia.

Lt tikro tuos musų savitarpi 
nius nesutikimus , pesztynęs, že- 
minanezias visų lietuvių vardę 
gimdo mugu tamsumas ir nesupra
timas; jeigu mes daugiau tu
rėtume supratimo, nesektume 
paveakslę joib nuodytojų, nesi 
duotume savę isznaudoti kaipo į 
n hz į keno nebūk. Didžiausi ne
sutikimai ežia būva už tikėjimę, 
už kę rodosi, nebūtų rėikalo plau
tieji. Juk dievuoeziams
a1 sakyti už nuodėmei ne dievuo 
tų, O tiems vėl nereiks 
prieš niekę už tikėjimę 
ežių.

nereiks

5 pNDLET, Ou. Globė lan
gams stiklo dirbtuvėse, kurios 
stovėjo per pmkis mėnesius, pra
sidėjo vėl darbai. Prie 
patilpo 350 darbininkų.

•| Oelwein, kl. 1000 darbi
ninkų dirbauezių czianykszcziuose 
varstotuose Ch:cago Great Wea 
teru geležinkelio pakėlė sztraikę, 
kadangi kompanija ne norėjo pra- 
.-zalinti darbiuinkų nekeneziamę 
foremanę.

f
•j New York. Pacahontas Co. 

pirko pietiniuose estetuose 
didelius anglių plotus ir ant jų 
parengė naujas kastynes, kur la
syk patilpo 500 darbininkų, o 
paskui jų skaitlių ketina padidinti 
iki 2000.

darbo

"Į Fall River, Mas, Czia- 
nyksreziai medvilnės dirbtuvių 
darbininkai pareikalavo pakėlimo 
algų ant 10%, bet fabrikų savi
ninkai reikalavimę atmetė. Dar
bininkai dabar tarusi, kę toliaus 
daryt. Dalis darbininkų nori 
sztraikuoti.

Netoli

atsakyti 
dievuo- 

Savo keiksmais ant sivo 
pramanytų bedievių doros mokin
tojai tas piovynes ir nesutikimus 
terp lietuvių sukelti. 

Geisztariszkėnas.

Už nikeli 5000 dol.
New York. Prekėjis Lesin- 

sky apskundė į augszczuuaię audę 
ulyczinių karų kompaniję. Mat 
jam reikėjo persėsti ia vieno karo 
į kitę, bet antro karo kondukto
rius ne norėjo jo priimti ir nustū
mė nuo karo. Už tai augszcziau-
sias sndas pripažino nuo sztritka- 
rių kompanijos atlyginimę 
dol. •

Netikęs vaistas.
St. Louis, Mo. Miesto

mikas, ant apsaugojimo vaikų 
nuo difterito, padirbo vaistę ir jį 
iszdalino miesto daktarams. Vi
si vienog vaikai, kuriems tik tas 
vaistas likosi įskiepytas, apsirgo 
ant užvėrimo žandų ir 11 jau 
pasimirė, o 11 nors dar ne pasi 
mirė, bet maža yra viltis juos isz- 
gelbėti.
Skaitlius nemokaueziu skaityti.

Laike paskutinio liaudės bu- 
skaitymo Suvienytose Valstijose, 
turinezių suviraum 21 metę ne 
mokanezių nė raižyti nė skaityti 
buvo isz viso 2326255, kuriame 
tai skaitliuje buvo 1706293 Ame
rikoj gimusių ir 620002 gimusių 
svetur. Taigi Amerikoj gimusių 
nė pažįstanezių literų buvo 
virszum dusyk daugiau negu 
kakusių isz kitur.

Nutruko tegralo dratai.
Seattle, Wash. Nuklota ant jū

rių dugno telegrafo linija terp 
Juneau ir Sksguay, Alaskoj, likosi 
nutraukta. Dabar jau vienog su 
rado vietę, kurioj nutrauktas dra- 
tas ir jis bus isz naujo sujungtas.

Rauples terp indljonu.
Sioux City, Ia. Terp indijo- 

nų ant VVinnebago rezervacijos, 
sziaurinėj dalyj Nebraskos, smar
kiai siauezia rauplės. Nors ant 
rezervacijos gyvena ne daugiau
siai indijonų, bet 20 jų pasimirė 
nuo rauplių; skaitlių gi sergan- 
czių paduoda ant 300. Skiepyti 
apsaugojimo rauplių indijonai ne
siduoda.
Sudaužė prancuziszka automobi

liu.
New York. . Garsus savinin

kas laimėjusio visur terptautisz- 
koee .lenktynėse aulomobiliaus, 
prancūzas Faurnier su 6 draugais 
iszvažiavo ant savo be arklių veži
mo. Važiuojant skersai geležin
kelio relių netoli Westbury,užbė
go trūkis ir automobilių nudaužė, 
visi jame sėdinti likosi sužeisti, 
bet sužeidimai jų ne pavojingi.

Miuzis su iudŲonais.
Meksike, Latuna terpkalnėj, 

ant pulko Yaųui iodijonų užpuolė 
ne tikėtai meksikoniszki kavale
ristai. Muszyje 15 iodijonų liko
si užmuštų, kitiems pasisekti už
šokti ant arklių ir pabėgti į kal
nus. Laukia czia dabar atsinau
jinimo karės su indijonais. Pro
vincijoj Sonore indijonai iszdegi- 
no daug farmų ir užmušė 30 
baltveidžių.

su 
at-

■ Port Huron, Mich. Sudegė 
ežia dvi didelės javų krautuvės, o 
jose 1 70QC0 buszelių kvieczių, 90- 
0000 buszelių komų ir 14000 bu- 
szebų avižų. Blėdį ugnies pada
rytę skaito ant $300000,

Florence, S. C. Iszdegė pu
sė miesto -1 imnionsville. Blėdį 
ugnies padary tę skaito ant 100000 
dul. Ugnis užgimė nuo exp!io- 
zijos liampos vienoje pardaviny- 
cz oj.

Monitowoc, Ww. Siautė ežia 
didelis gaisras.kuris isznaikino 73 
vagonus miltais prikrautus, krau
tuves Wisconsin Central geležin
kelio ir dalį dokų. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant $150000.* 
Prie gerinimo du ugnasargiai ap
degė pavojingai.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Terre Halte, Ind. Ant Lo- 

ganspoit geležinkelio linijos, ne
toli Jaelson, Ind. iszszoko isz rė- 
lių geležinkebo trūkis. Prie to 
peczkurys ir vienas pasažierius li
kosi užmuezti.

Bio Stone Gap, Va.
nuo ežia, ant Louisville & Na.-h- 
ville geležinkelio suaimuszė du 
trukiai. Prie to du trūkio tar
nai likosi užmuszti, o keli sunkiai 
apkulti.

Washington, Pa. Ant Balti- 
more &Ohio geležinkelio susidau
žė trūkis. Prie to vienas trūkio 
t imas likosi ant vietos užmusz- 
tas, o 7 žmonės sunkiai apkulti.

Valparaiso, Ind. Ant Penu- 
sylvania {geležinkelio .susimuszė 
tavorinis trūkis su darbminkisz- 
ku. Prie to du žmonės likosi 
ant vietos užmuezti, sužeistų gi 
yra 12, terp kurių trys apkųįįi 
mirtinai.

Sniego dargana
CUMBERLAFD, WlS. Szitose

aplinkinėse beveik per visę 2 
dienę lapkriezio siautė smarki 
sniego dargana. Yra tai pirmu
tinis szįmet sniegas sziauriniame 
VVisconsine.

Audra su ledais
Medford.VVis. Szitose aplin

kinėse. 31 d. spalinio siautė smar
ki vėtra, paskui užkilo audra ir 
puolė dideli ledai, kurie pridirbo 
daug blėdies ypacz soduose.Vėtra 
sugriovė tvartus farmerio Zi- 
merh, kuriuose trys arkliai likusi 
užmuszti.

Lynczavlmas.
Gult Port, Mis. Perry pavie- 

tyj, sztete Missies:ppi, pereitos ne
dėlios dienę likosi suaresztuotas 
negras už užpuolimę ant baltvei- 
dės moteriszkės. Minios žmonių 
paveržė jį nuo szerifo pagelbinin- 
ko, pririszo prie stulpo ir gyvę 
sudegino.

Tacorna, Wa«h. Pasibaigė 
sztraikai giserių ežia ir Seattlej, 
ir visi jie sugrįžo prie darbi. 
Per airi ikį jie iszkovojo su'rum- 
pfaunę darbo laiko iki 55 viriau* 
dų per sanvailę; nuo dabar suba 
toms dirba tik iki pietų.

1 Navoatvck, Con. Darini 
guminėse dirbtuvėse eina gerai 
ypacz prie dirbimo guminių czeve 
rykų. Mergos, katro i tik atva
žiuoja, o angbszkai moka susikal* 
bėt, darbę tuojaus gauna prie 
mokinimo*! d rbt czeverykus, o 
kaip iszmoksta, tai turi gėrę už
darbį: gauna nuo $8—16 ant san- 
vaitės. Vyrai uždirba tiek jau, 
bet guminėje dirbtuvėse ne daug 
jų reikalauja, per tai szviežiai at
važiavusiam sunku į dirbtuves 
patilpti. Už dienos darbę moka 
po |1.50—2.50. Darbo nuo 
niau mieste gyvenantiems ne 
kuoja.

se- 
sto-

ISZ
. Lietuviszkų diryu.

Isz Worcester, Mass.
Tarp musų miesto lietuvių nie

ko gero ne girdėt, gulima iszgirs
ti vien 'apie keiksmus, barnius, 
muštynes, maukimę byru per 
diegas ir naktis. 27 d. spalinio 
buvo ežia kauniškių vestuvės. 
Byro tiek privežė, kad svecziai, 
begerdami, iszėjo isz proto ir pra
dėjo daužytiesi „kaip Dievai pri
sakė” su lazdoms ir peiliais. Vie
ni veselniukę teip supėrė, kad 
reikėjo gabenti j ligonbutį, kur 
daktarai sulopė ir susiuvinėjo su 
pl?szytę kailį, bet dar nežinia, ar 
galės išgydyti. Girtuokliavimus 
ir jieatynes galėtų sumažinti 
niek ties skaitymas laikraszczių 
ir knygų, bet musų dvasiškas 
vadovas draudžia skaitymę. Ma
loningai daleidžia skaityti savo 
paszventintas maldaknyges ir 
„Žvaigždę” su „Tėvyne”,bet siun- 
dymai ir keiksmai tų laikrssz- 
czių tik dar lab au padidina ne
sutikimus, ir gimdo dar didesnį 
neaikentimę lietuvių. Pamokini
mų apie meilę artyrno, apie rei
kalu savitarpinės meilės terp bro
lių nuo musų doros mokintojo 
niekas negirdi. Keiksmai niekur 
negali užduoti gerų vaisių, jie ne
užduoda ir pas mus. Ir musų 
peszlukai pradėda nuo keiksmų ir 
koliojimų, nuo to pereina į peš
tynes.

Pereitę mėnesį atsibuvo para
pijų* piknykaa, ant kurio buvo vi
sokių įmonių. Viskas buvo gerai, 
kol neatėjo dvasiškas vadovas. 
Jis luojiui susikirto su atėjusiu 
ant piknyko skvajeriu ir tai, kaip 
žmonės pasakoja, ui gražiaję lytį. 
Paskui užgimė provos, kurios 
kaštavo porę šimtu doiiarų. Na, 
ir dar imonės nenori tikėti, kad 
dvariškiems vadovams reikia di
desnių algų, kadangi jie su dabar
tinėms negali savo iszdavimų už
dengti.

bet kodėl ui lenkus lietuviai turi 
atsakyti? Argi jau p. Bonifacas 
negal nė lenkų nuo lietuvių at
skirti?

Antroje korespondencijoj p. A. 
J. B. užsipuola ant kitų laikraez- 
ezių, kuriuos jis vadina „Sesu 
tėms”, buk jie vien bedievūzkai 
raszo, ant kunigų užpuldami P.
A. J. B. primeta kitiems laikrasz- 
cziams, buk anie iazniekins Ry
mo katalikų tikėjimę. Geistina 
būt iszgireti, katrame numeryj ko
kio isikraszcz’o buvo Ukėjitnas 
niekinamas? Toliaus priduria, 
buk pp. L. S. K. prisiskaitę tų 
laikraszczių, pradėjo kalbint jau
nuomenę prie szliuptirnystoe. Kę 
p. A. J. B. vadina azliuptarnysta? 
Katram kampe mato bendrovę 
Szliupo ir koki jossanariai? Czio- 
nai gal kiekvienas suprast aiszkię 
melsgyatę p. A. J. B. Pats iaz- 
mislyjo nebūtus daigtus  savo 
draugu apskundė į draugystę sau 
nepatinkanezię ypatę, o draugys
tė, viskę isztyru-i, paskyrė bausmę 
skundikams ui p įkeltus ergelius, 
ir visi draugai vienbalsiai davė 
papeikimo žodį, bet A. J. B. gi
riasi, buk ir jo draugui, aszaroda- 
mas kaltininkas, rankas bueziavo. 
Jūsų draugystės sąnarys raszė 
„Saulėje” ne su mieriu isznieki- 
nimo kokię ypatę, bet būdamas 
sekretorium, apreiszkė visiems, 
kad nieks su jokiais reikalais ne
sikreiptų prie jo, nes nuo jo kny
gos tapo atimtos, ir pasakė t eisi n 
gai dėl kokios paiežasties tas at-i- 
tiko. Toliaus priduria p. A. J.

ir.su

B. , klausdamas tėvų, isz keno 
rankų jieszkos Dievas prapuolusių 
vaikų duszių? Asz klausiu, isz ke
no rankų jieszkos Dievas perkau
to Jone Szilo, kuris negalėjo prisi
šaukt kuningų, nes jie kalnuose 
medžiojo ant zuikių. Gal zuikiams 
ui tai reiks atsakyti?

Balandėlis.

Jeigu muštynes keltų, jeigu 
provotusi .bedieviai, butų dar tiek 
to, bet ežia yra kitaip: nesutin
ka terp savęs ir sanariai bažnyti
nės organizacijos. Man rodosi, 
butų geriau, kad bainylinė orga
nizacija labiau rūpintųsi apie do 
riszkę pakėlimę savo sąnarių; ji 
vienok rūpinasi apie tai, kad sa
nariai pildytų vien tikėjimiazkas 
formas. Tuom tarpu jiems ne 
formų reikia, bet geresnio supra
timo doros prisakymų.

Prisiklausęs.

Isz Wil8on, Pa.
Darbai eina czia gerai. Kas 

tik czia pribūva, darbę greitai 
gauna. Neužilgio czia atidary 
naujas plieno dirbtuves, kuriose 
prie darbo patilps 8000 darbinin
kų. Žmonių czia privmiuos dau
giau. Vargas vien, kad czia nė
ra lietuviszkų szeimynų, nėra nė 
merginų. Ne vienas lietuvys no
rėtų apsivesti, bet, dėl stokos lie- 
tuvaiezių, ne. gali to padaryti. 
Jeigu todėl atkaktų czia lietuvisz- 
kos merginos, gautų tuojaus vy- 
rę, kadangi lietuvių yra czia dik- 
tai. Jeigu katrai su'gavimu vyro 
ir ne pasisektų, tai visada gali 
gaut lengvę ir gėrę darbę.

Jaunikis.

J. Z.

Roke,

stokos
Altana

Isz darbo lanko.
J -

4.1 CUMBERLAND, Md. Czia- 
nykszios korporacijos dirbtuvės 
bus perkeltos į McKees 
Pa.

Altona, Pa. Dėl 
anglių likosi uždarytos
Iron Co. geležies dirbtuvės.

5 Youno8town, Oh. Besse- 
mer daly j Republic Iron & Steel 
Co. dirbtuvių pasiliovė darbai 
ant neaprubežiuolo laiko.

Rhinelander, Wis. 200 
darbininkų Wabash Screen Door 
Factory pakėlė sztraikę. Darbi
ninkai reikalauja už savo darbę 
tokio užmokeenio, kokį gaudavo 
pernai.

Isz Shenandoah, Pa.
Maskolijoj randas su pagelba 

žandarų stengiasi neprileisti szvie- 
sos spindulio į Lietuvę, rujos caro 
tarnų gaudo lietuviszkas knygas 
ir jų skaitytojus. Czia Amerikoj 
nėra caro tarnų, nėra rujų žanda 
rų, skaitymo apszvieczianczių pro- 
tę knygų nieks nestabdo, bet mu
sų broliai ne tik nemoka isz liuo- 
sybės naudotieji, bet nekenezia 
knygos ir laikraszczių. Jie mat 
pamėgo visai kę kitę, nors antai 
szitoj vietoj per kelis metus dar
bavosi vienas isz karszcziausiųdva- 
siszkų vadovų ir teip vadinamų 
„apgynėjų katalikystės ir lietu-

-t u vyst ė s”. Kokius vienok vaisius 
atgabeno darbai musų karszto 
karžygio ant doriszko pakėlimo jo 
ganymui pavestų avelių?

Užtenka pereiti gatve, o kiek
vienas pamatys vaisius jo besidar- 
bavimų (Negalima mat katės už 
uodegos į dvi prieszingi pusi pa
traukti, bet reikia traukti vien į 
vienę. Negalima būt drauge geru 
doros mokintoju ir tvarkos ir suti
kimo ardytoju, bet galima būt vien 
pirmutiniu ar antru). Saliunuose 
vienuose szoka, kituose kasy- 
ruoja, trecziuoee peszasi. Peeztu- 
kai su akmenims galvas skaidosi, 
bambarduoja kaip apgultę miestę 
aaliunų sienas, kol policija nesu-
gaudo ir nenuveda į szaltęję at- mėgino bedieviatkai su mėea pre- 
gauti nužudytę protę.

isz Mahanoy City, Pa.
Ne gana, kad mus kunigėliai 

supiudė, ir pagal savo sutaisyti 
plianę isznaudoja, bet ne mažai 
atsiranda ir terp musų brolių 
vargdienių, kurie stengiasi piudy- 
tojus apgint, ir anų darbus pagi
na. „Žvaigždės” Nr. 34 patėmy- 
jau2 korespondencijas isz Mahsnoy 
City, Pa., Bonifaco Korio ir A. J. 
B. Kaip vienas teip ir kitas sten
giasi kad ir su melagyste kitus 
išniekint ir da savo paiszmius lai
ko už krikszczioniszkus, katali- 
kiszkus. Nors ne mano dalykas 
kitus užtarinėt, bet melagystės 
neapkęsdamas, turiu užtart. Po
nas Bonifacas Koris primetė mė- 
aininkg, lenkę Kozminskę, lietu
viams, kuris pardavinėjo mėsę pa 
stipusios karvės, už kg buvo ap
skųstas ir nubaustas ir „Vienybė” 
Ų užtėmy jus, nepagyrė Bonifaco 
už tokį praneszimi „Žvaigždei”, 
kurioj Kozminskas buvo priekai- 
tytas prie lietuvių „bedievių”. 
Dabar p. Bonifacas stengiasi savo 
korespondencijas tezteisint, bet 
jokiu budu negali to padaryt. Vi
si lietuviai žino, kad visi lietuviai 
mėsininkai sveikę mėsę žmonėms 
parduoda ir teisingai t>u pirkėjais 
pasielgia ir visi yra krikszczioni- 
mis katalikais, taigi Bonifacas per 
vėlai pasirodė, t kriksztindamas 
juos '„bedieviais” ir „ssliuptar- 
niais”. Kad lenkelis Kozminskas

Isz Brooklyno, N. Y.
Czianyk^ztė kriauezių unija pri

rengė visuomeniszkę susirinkimę 
su prakalboms, ant kurio pribuvo 
ne mažai lietuvių ir lituvaiczių. 
Pribuvo kalbėtojai: unijos pre
zidentas Balcziunas, M. Lapas, 
Simonavicze, Buczinskas ir kiti. 
Kadangi arti n įsi dabar miesto 
virszininkų rinkimai, tai kalbėto
jai aiizkino politikos reikalus, iSz- 
rodinėjo skriaudas, kokias lietu
viai ir apskritai darbininkai ken- 
czia nuo dabartinių kapitalistisz- 
kų partijų; kalbino laike rinki
mų balsuoti tik už kaudidat'is 
darbiuitikiszkos sočiai istiszkos 
partijos.

Nedelia pirmiau*, punaszų susi- 
rinkimę parengė lietuviszki de
mokratai. Kadangi lietuvių de 
mok ra tų yra ne daug, tai ir ant 
jų parengto susirinkimo pr<buvo 
mažai žmonių. Kalbėtojai buvo: 
Milleris, parapijos, Szv. .Jurgio 
Dr. ir Datuokrat įsako kliubo pre
zidentas. Kalbėtojai, susiriesda
mi, gyrė demokratus, tikėdami 
nuo jų gauti kokį urėdę, kurio 
kiti ne norės priimti, kalbino vi
sus balsuoti už demokratų pasta- 
tytus\ kandidatus. Tuom tarpu 
visi žino, kad demokratai, vald y- 
dami miestę, galima sakyti, jį 
sudemoralizavo, priveisė visokių 
paleistuvystės urvų.

Neseniai “Žvaigždė prikaiszio- 
“Lietuvai” denuncijacijas, tuom 
tarpu ji tuose dalykuose užima 
pirmę vietę, jos bjaurios denun
ciacijos jau iszduoda vaisius, 
kitų denuncijacijoa,dar, aeziu Die
vui, nepadaugino kankintiuių 
skaitliaus, o “Žvaigždė” skait
lių jų jau padaugino. “Žvaigždė” 
(nepamenu numerio), pagarsino, 
jog Baltruk* (Vasiliauckas), so
cialistas isz Piltsburgo, iszkeliavo 
į Lietuvę. Vasiliauckas yra jau 
Maskolijoj suaresztuotas. Ar 
“Žvaigždė” neužsipelnys tik už 
savo denuncijacijas erderį Szvento 
Vladimiro nuo maloningo caro?

J. Naujokas.

Isz Seattle, Wnsh- 
14d. spsliuio pasimirė ežia 

tuvis Aleksandra Dampsza, 
metų vyras. Paėjo jis isz ] 
no gubernijos, Panevėžio 
ežio. Sirgo beveik putę 
Velionis ne prigulėjo prie 
kilnesnių lietuvių, 
ežių lietuviszkų nė jokių ne skai
tė, nesirūpino apie lietuvystės 
re kalus. Kadangi jis turėjo kiek 
skolų, kurių, sirgdamas, žinoma, 
ne galėjo iszmokėti, prie?z mirtį 
apie tai papasakojo Juozui B ra 
zui ir paliko jam laikrodėlį už 
120 dol. ir užtai praszė, kad isz- 
mokėtų jo skolas. Kam todėl 
velionis likosi skolingu, tas gali 
atsiszaukti pas Juozę Brazę į 
Seattle Wash.

lie- 
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Kau
pa vie- 
metų. 

pra- 
Laikrasz-

Isz Spring Valley, III;
Netoli nuo czia gyvenantis far- 

merys Juozas Kaspers, lietuvys, 
pirko nuo savo kaimyno karvę. 
Pati kaimyno , pardavusio karvę, 
užsimanė ję atgal atimti, kadan- 
gi, pagal jos nuomonę, vyras per 
pigiai pardavė. Kaspers karvės 
nedavė ir reikėjo už ję provotiesi. 
2d. spalinio buvo prova: sūdąs 
karvę prisudyjo Kasperui. Su
grįžę namon Kasperai, bute ne
rado nieko, ne buvo vaikų, kurių 
jie turėjo trejatę. Vėliaus rado 
juos visus negyvus tuszcziame 
szubnyj. Mena, kad juos turėjo 
kas užmuszti ir piskui kunus 
metė į szulinį.

8U-

parapijos pinįgų ant savo asabisz- 
kų reikalų, kreivų prieiegų, rei
kalavimo pinįgų už atleidimę nuo
dėmių laike iszpažinties, net dir* 
bimo svetimų paraszų. Gal Ta
mista sakysi, kad tai viskas yra 
iszmiblaa! Ne, tai ne iszmislas 
(pravardes jų ir liudininkų gali
me Tamistai į ausį paakyti), yra 
tokių kunįgų, o juos visi laikote 
už godonės vertus ir pykstate, 
jeigu kas tokiems drysta iszmeti- 
nėti jų darbus. Meilės taiszkai 
pi ivatiezkos ypatos ne yra peikti
nu darbu, kadangi tokia ypata 
geru, ar su prievarta veda už mo
terį merginę, kuriai meilę isz- 
reiszkia, terp jus yra visai kitaip: 
jus moteries vesti ne galite, to
dėl meilės laiszkai raszyti su mie
riu užvesti isz doro kelio jau
nas merginas. Ar ne teip? Ne 
pagirs nieks jus ir už prikalbinė- 
jimę prie denuncijacijų, kę antai 
daro garsus kunįgas Juodiszius 
“Žvaigždėj”. Ar Tamista tę pa
giri? Ar numanai, prie ko gal 
privesti toki erzinimai ir prikalbi
nėjimai? Jūsų draugai denunci- 
juotų jums ne patinkanezias ypa- 
tas, musų gi draugai darytų tę 
su juriszkiais ir visa lietuviszka 
visuomenė pavirstų į denuncijan- 
tų ruję, kurioje doresniems žmo
nėms ne butų vietos. Prie to
kių daibų traukia žmonis mas- 
koliszkos valdžios Lietuvoj, argi 
dar reikia, kad tokię demorah- 
zuojanezię sėklę sėtų Amerikoj 
lietuviszki kuuįgai? Juk savo 
szalininkų ir draugų jus ne nu
peiksite, nors jie ir piktę sėklę 
sėtų. Peikti tokius darbus turi 
todėl tie, kuriuos jus apszaukiate 
platintojais bedievystės, o dabar 
už atsikantį juos laikoti vadinti 
anarchitais ir kitokiais istais. Su
sipraskite todėl pirma jus, o pas
kui, jeigu ir ne iszsyk, išnyks 
užpuldinėjimai ant jus ir jums 
nepatinkancziuoae laikraszcziuo- 
se; juk ir dabar jūsiškiai tau
kiaus vartoja asabiszkus niekini
mus negu jūsų prieszai. Ko
vę, apšmeižimus, jus pir
miau pradėjote, dabir rei
kia rinkti vaisių jus paežių pasė
tos sėklos. Klysti Tamista, arba 
raszai nežinodamas, buk “Auszra” 
arba ir“Lietuviškasis Balsas”pra- 
dėjo kovę su kunigais: jeigu jie 
atsiliepė,tai turėjo pamatęnupeik- 
li kokį kunįgę, tę daryti buvo 
jų priderystė. Ir “Lietuva” re 
pradėjo kovos, kol nepra
sidėjo užsipuolimai ir niekjnimai. 
Pirmutinė polemika terp “Garso” 
ir“Lietuvoe”prasidėjo daug seniau 
negu užgimė jnusų provos ir ne- v 
sutikimai su^Chicagos prabsaz- 
czium, ant kurio ir sziędien Szer- 
uas asibiszko piktumo ne turi, 
nors gal pykti turėtų dauginu tie
sos.

kiaut, tai to nieks negali užgint,

Isz Grand Rapids, Mich.
Nors terp czianykszczių lietu

vių ne trūksta gerų vyrų, bet ne 
trūksta ir ne gražiai besielgia u- 
ežių. Ant vienos salės buvo 15d. 
spalinio parengti Mokiai, ant ku
rių atėjo ir dvi bolandietės šokė
jos. Išėjus joms insalės, keli 
lietųviazki nenaudėliai prisika
bino prie tųszokėjų, jų draugai 
holenderukai užstojo už merginas. 
Lietuviai pradėjo juos muszti ir 
ant galo vienas, iszsitraukęs peilį, 
dūrė holianderiui ia užpakalio į 
kaklę, tik ant laimės sužeidė ne 
mirtinai; tikėdama, kad jį nudū
rė, o bijodamas bausmės, pabėgo 
isz czia ir nežinia, kur dingo.

Ir provų pa mus ne trūksta. 
Mat musų broliai mėgsta nesuti
kimus, mėgsta peštynes, o ia to, 
žinoma, kyla provos. Lietuvių 
sunkiai uždirbti pinįgai eina į 
audžiu ir advokatų kissenių.

Kun. Kaupai.
Apie Jocį nėra kę varyti ilgų 

ginezų. Asz jį ne primetinėju 
kunįgams, priesztarauju vien pri- 
metinėjimui jo svietiszkiemsiems 
arba liberalams, kę susiterszus 
jam, darė “Garsas”, o paskui. ir 
kiti klerikaliszki laikraszcziai. 
Jeigu jo ir kunįgai ne nori pri
imti už apginėję savo reikalų teip 
antai kaip kunįgę Juodiszių, ku
ris kunįgų “Žvaigždėj” net į pra
našus ir iszradėjus naujų idėjų 
ir tai labai puikių pavirto, kokių 
turbut jau ir “Saulė” ne talpina, 
tiek to.

Tamista tvirtini, jog Ameri
koj dar niekas ne mislyjo tverti 
lietuviszkų parapijų, o Szliupas 
“Auszroje” dergė kun. Zeytaę; 
su kuri. Burba gražiai sugyveno, 
o jau Szliupas. pranešimuose ir 
“Apszvietoje” kabinosi prie kunį
gų; dar “Garsas” simpatizavo su 
“Lietuva”, o Szernas ėmė raszyti 
priesz visus kunįgus. a

Toliaus Tamista . sakai, kad 
Szernas turėjo dręsybę prisipažin
ti, jog savo laikrasztyje talpina 
netesybas (Ne, Malonus kunį- 
ge, tokios dręsybės ne turėjo, ka
dangi tašyk Szernas pats sau me
luotų: jis pasakė, kad “Lietuvoj” 
gali pasitaikyti neteisybė, kadan
gi laikraszcziui, prie dabartinio 
musų žmonių supratimo reikalo 
teisybės, nuo melo ne galima ap 
siaaugoti, Tamista gi tę Szerno 
iezsitarimę saviezkai iszkreipei), 
tegul gi turi dręsybę prisipažinti, 
kad tokio darbo ne iszmoko nuo 
kunįgų.

Nuo tūlų kunįgų (ne nuo Ta- 
mistos), ne tik to, norėdamas 
mokiotieai, Szernas butų galėjęs 
išmokti, bet ir daug bjauresnių 
dalykų: pasinaudojimo isz iszpa- 
žinties ant ardymo szeimynų, ant 
vedimo isz doro kelio jaunų mo- 
teriszkių, kaip nuo kokio butų 
galėjęs iszmokti * užpuldinė 
ant nemeczių mergaiezių, raszinė- 
jimo meilės laisakų, sunaudojimo

Tamista tvirtini, kad ne kunį- 
gai užsipuola ant ne kunįgų, bet 
atbulai. Kad Tamista neteisybę 
kalbi, ant persitikrinimo užtenka 
peržiūrėti kunįgų iszleidž:amus 
laikraszczius, tame ir lietuvisz- 
kos organizacijos k asz tai s iszlei- 
džiamę “Tėvynę”: juk joje pusė 
numerio pripildyta asabiszkais 
užpuldinėjimais ant jums nepa- 
tinkanezių ypatų ir tai tokiais, 
an?kokių gėda būt atsakinėti. 
Kadangi vienok joje daugiausiai 
yra užsipuolimų ant manęs asa- 
biszkai, tai apie tuos užsipuoli
mus ne kalbėsiu, nenorėdamas 
paversti savo redaguojamu laik- 
rasztį į organę ssvo asabiszkų rei
kalų.

Tam iš! os draugas “Tėvynėj” 
vis gieda savo paprasti giesmę. 
Stengtieji pertikrinti, kad ne jo 
pusėj tiesa, butų tai barstyti 
žirnius į sienę; jo nepertikrįs ir 
visi szventiejie, kad toks darbas, 
erzinimai ne verti pagyrimo. 
Nėra reikalo vesti polemikas su 
tuom, kas nesiduoda pertikrinti, 
jeigu ne jam pripažįstame teisy
bę. į .

Užmeta jis mums, kad mes ap
kaltinime kunįgų ne pamini
me pravardžių apkaltinamų. 
Pravardes apkaltinamų kunįgų 
žino visi Amerikoj, jas žino ir 
Tamistos draugas gal geri aus 
už mus, o vienog nusiduoda ne- 
žinęs; todėl nėra reikalo jas nuo- 
latai minėti ir denuncijuoti. De
nuncijacijas paliekame dvasisz- 
kiems tėveliams, kadangi jie tę 
geriaus moka atlikti.

Bereikalo todėl mes tartumėsi 
kaip elgiasi toliaus, kadangi nors 
mudviem ir pasisektų susitaikyti, 
tai Tamistos draugai, o jų Tamis
ta turi visokios veislės, pradedant 
nuo fanatiko Saurusaicsio, bai
giant net per daug liberaliszku, 
liberaliszkesniu ui bedievius Juo- 
diazium, savo erzinimais ir asa
biszkais juokingais užsipuolimais 
musų sutari) suardys. .

ir.su


Ar vynas vodingas žmo
gaus organizmui?

Kad degtinė, alus ir kiti svai
ginanti gėrymai yra vodingi žmo
gaus sveikatai, ypacz jeigu kas jų 
geria be mieros, iki pasigėrimui, 
tas jau seniai iszlirta. Isz tokių 
gėrymų vodingiausia yra degtinė, 
kadangi joje daugiausiai yra alko- 
Boliaus, kuris yra tikrais nuodais; 
mažiaus gi turinti alkoholiaus gė- 
ryčiai ne teip vodingi, antai 
gerą vyną daktarai duoda net li
goniams ant sudrutinimo pajiegų 
(žinoma duoda tikrą, gerą vyną, 
o ne pigius, kuriuose tankiausiai 
vyno nėra, bet visokį vodingi 
flveikatai primaiszymai); žinoma 
neduoda jo tiek, kad ligonis pa
sigertų, kadangi viskas, ko tik 
kas vartoja per daug, nors mieroj 

' paimtas butų ir labai naudingas, 
yra vodingu. Ar isz tikro vynas 
vodingas ar naudingas yra orga
nizmui, ant persitikrinimo apie 
tai darė eiles b indavonių ant ju 
rių kiaulaiezių mokslinczius RuOs.

Jis išsirinko szeszias poras jū
rių kiaul liczių. visM poras mai
tino vienaip ir laikė vienoje vie 
toje; keturios poros gavo kas die 
ną vyną irj(S)<flb48t?, o dvi kitos, 

s drauge laikytos, gavo tą patį 
maistą, bet vyno neganndavo nė 
trupuezio. Vyno kiaulaitėms duo
davo po mieią ataakanezią žvėries 
sunkumui: vienai por<ii vienąsep- 
tyniasdeszimtą dalį, kitai du sep- 
tindeszimtdaliu, o trecziai trissep 
tindeszimtd'dius jos kūno sunku- 

. mo. Ant biudavdnių Roos ėmė 
raudoną vyną, kuriame buvo 9% 
alkoholiaus. Visos kiaulaitės no
riai gėrė vyną, tik viena jo imti 
nenorėjo ir ta po trijų mėnesių 
pastipo. Po trijų mėnesių 
vietoj vieno vyno, pradėjo da
vinėti sumaiszytą su kvietinėms 
klynėms ir sulygino proporciją, 
teip, kad kiekviena kiaulaitė gau
davo vyno po 2 septindeszimtda- 
liu savo kūno sunkumo. Kiaulai
tes svėrė kas sanvaitę. Pradedant 
bandymus, kiaulaitės negaunan- 
czios vyno svėrė 370 gramų, o 
gaunanezios vyną 368 gramus. 
Po trijų mėnesių bandymų kiau
laitės gaunanezios vyną svėrė 640 
gramų, q nfffiunannzios tik 606 
gramus, taigi gaunanezios vyną 
žymiai pralenkė tame negaunan- 
czias į tris mėnesius k ano sunku
mas paeidaug no ant 5,6%. Kiau
laitės gaunanezios vyną paturėjo 
10 mažyczių, taigi išpuola po 2,5 
ant poros, negaunanezios gi vyno 
tik 4, taigi po 2 ant poros. Po
ra su paturėtais vaikais gaunanti 
vyną svėrė vidutiniškai 1675 
gramus, negaunanti vyno tik 1422 
gramu. Po trijų tolesnių banda- 
vonių mėnesių kiaulaitės gaunau- 
czios vyną svėrė po 762 gramu, 
negaunanezios gi tik 675 gr., ar
ba skirtumas buvo 12.87% ant ne
naudos kiaulriczių negaunanezių 
vyno. Visa gi szeimyna kiaulai- 
czių gaunanezių vyną svėrė 2657 
gramus, negaunanezių gi vyno tik 
2313 gramų, taigi skirtumas bu
vo 14.87%.

Po 9 mėnesių bandymo kiautai 
ežių gaunanezių vyną pastipo 
12-5%, negiunanczių gi vyno isz- 
gaiszo pusė, taigi 50%.

Apart to Roos dar užsimanė isz 
bandyti drūtumą bandavojamų 
kiaulaiezių ir persitikrino, kad 
gaunanezios vyną buvo 5 syk drū
tesnės. Ant galo jis užsimanė dar 
persitikrinti, ar vynas yra mai- 
tingu ar ne. Ant persitikrinimo 
apie tai, jis vienai mažai kiaulai
tei davinėjo mažiau maisto negu 
reikia: viena kiautaitė gaudavo 
tik 5 gramus kvietinių klynių pa 
vi įgytų vandenyj, kita gi po tiek 
jau klynių pavilgytų vyne. Po 
kokiam laikui pasirodė, kad ku 
no sunkumas kiaulaitės gaunan
ezios vyną pasidaugino ant 17 
gramų, o negaunanezios vyno tik 
ant 9 gramų; ant galo kiaulaitė 
gaunanti klyues su vandeniu pa
stipo, o gaunanti jas su vynu, 
nors klynių gaudavo per mažai, 
užaugo gerai ir buvo sveika.

Isz savo tiriuėjimų Rods iszve- 
da sekanezią nuomonę: jeigu ir 
darytos su jur ų kiaulaitėms ban- 
davonės negal būt darodymu, kad 
vyras yra naudingas organizmui, 
tai visgi isz tų bandavonių mstyt, 
kad jis, žinoma jeigu geras, nefa
brikuotas isz vodingų medegų. 
nekenkia organizmui net tąsyk, 
jeigu jo gerti gana daug ir tai 
kasdieną.

Kad vynas nekenkia teip žmo
nėms kaip degtinė, apie tai dakta
rai seniai apreiškė, todėl antai 
Prancūzijoj, per pakėlimą akezy- 
žės ant degtinės, randas net sten
giasi palengvinti žmonėms gėry- 
mą vyno vietoj degtinės ir dabar 
isz tikro prancūzai pradeda gerti 

vyno negu vodingos 
degtinės.

Nauji rasztai.
Dirva, N r 4, kn. 21. Lalszkai 

įsa keliones po Palestiną. Įsi
leista kasztais knn. Miluko. Spa
liu m. 19Olm. i>4 puslap.

Szventa Žemė arba Palestina, 
vieta gyvenimo musų Iszganyto- 
jaus, brangi yra t kiekvienam 
knkszczioniui. Todėl ne vienas 
lietuvys be abejonės norės areziau 
susipažinti su garbinama kriksz- 
czionių žeme. Szitoje “Dirvos” 
knįgoje skaitytojai ras platesnį 
Paleitinos arba Szventos Žemės 
apraszymę. Yra joje gana gra
žus paveikslai. Užbaigoj “Dirvos” 
iszleistojas, stvo atsiliepime, ap
reiškia, jog iszkehauja į Europą, 
todėl ant .tolinus paliauja iszlei- 
dinėjęs D.rv?? Gaila. Nors mes 
daugely) dalykų ir ne galime su
tikti su kun. Miluku, bet tas dar 
ne reiškia, kad mes visus jo dar
bus laikytume už votkngus ir 
pektinus. ^Prie~naudi n *ų lietu
viams jo darbų mes skaitome isz- 
leidim? “Dirvos”. Gaila todėl, 
kad ji toliaus ne iszeis.

Parinktos Lietuviszkos dainos. 
Pagal Antaną Juszkevicze Tilžėje 
1901 m. Spauda O. V. Maudero- 
des, kasztu autoriaus. 40 puslap.

Telpa ežia 49 daiuos. Dsinos 
suraižytas teip, kaip jos buvo 
padiktuotos. Nė gramatika, nė 
rašyba ne pritaikyta prie tos, 
kokią mes aziądien vartojame.

Ukiszkos draugystes Įvairiuose 
krusztuose. Ramgaus sutaisita, 
Tililje. 1901 m. Spauda pas 
O t to V. Mauderode kasztu auto
riaus, 38 puslap.

Teip i ežia svarbiausi pamatai 
ukiniukiszkų draugyscziu, kokios 
yra pas civilizuotas tautas. Ant 
tų p imatų priderėtų tverti tokias 
draugystes ir Lietuvos ūkinin
kams. Gaila vien, kad kalba 
raszto ne pritaikyti prie tos, ko
ki? dabar rasztuose viii vartoja. 
Jeigu dialekliszką raszyb? ir 
kilb? galima iszteisiuti dainų 
rinkiuje, tai jau to negalima isz- 
teisinti pamokitianezioj knygu
tėj.

Kas tai yra dirbama žeme? 
Kaip ji atsirado, koki yra skyriai 
ir kaip juos pažinti? Del naudos 
gaspadoriu ūkininku. Sutaisė 
D-ras A. V. Tilžėje. 1901 m. kasz
tu autoraus O t to V. Mauderodes 
atspausta. 30puslap. 
Autorius supraotamaLriązkina tą 
visk? kaa uivardinime paminėta. 
Knįgutė naudinga labai Lietuvos 
ūkininkams. Gaila, kad autorius 
ne prisilaiko musų arsztuoae iš
sidirbusios kalbos ir raszybos.
Trumpi szneka apie limpanczias 
ligas ir kaip nuo ju apsiginti. 
Parasze D-ras V.A. Tilžėje 1901. 
in. Spausta Otto V. Mauderodes 
kasztu autoriaus. 39 pusi.

Knįgutė naudinga ir reikalin
ga kiekvienam norineziam savo 
šeimyną ir namus apsaugoti nuo 
limpanezių ligų- Gaila vien, 
kad ir ežia autorius nesilaikė nė 
kalbos, nė raszybos iszsidirbasios 
jau musų rasztuose.

mo į Kossai, pateko į čiabuvių 
nagus. Jie kareivius papjovė ir 
mėsę jų suvalgė.

H Vokietijoj kas motį iszgena 
■vaiginanezių gėrymų už 
750 000000 dol. Randas isz ak- 
czyžių nuo spirito turi kas metę 
įplaukimų $ 41000000, 
alaus $ 25000 000.

o nuo

0 Kriokvoj nusiszovė 
isz geresnių lenkiszkų rasztiniukų, 
Bslucki. Bt lucki buvo jau ue 
jaunas, gimęs jis 1847 m. Para 
szė jis daug apysakų ir komedijų, 
kurių daug yra verst? ir į sveti
mas kalbia.

vienas

matyt debesų, tik po 9 vai. pradė
jo rinkliesi debesys, bet pirmu 
trhiai iszsiskyrstė; apie 4 vai, va
kare pradėjo lyti ir lijo paskui 
gana smarkiai dar tris kartus. 
Bandavones padarymo lytaus to
kiu budu laiko už pasekmingas. 
Reikia dar vienog daugiau bandy
mų ant persitikrinimo ar iezti- 
kro tuom budu viradagalima lytų 
padaryti.

Isz visur,
Berlyno policija pagarsino, 

kad mieste yra 80000 darbininkų 
netuiinczių darbo.

i

Maskohszkame perle Satu
rne, prie Juodųjų jūrių, apaire sz- 
kė azijatiszkas maras; nuo jo pa
simirė viena ypata.

H M>e»tb Glasgowe, Szkotijoj, 
apsireiszkė azijatiszkas maras: 
ežia maru apsirgo viena hote- 
tio tarnaitė.

|| Ant viso Maskolijos ploto, 
ant jos 130 milijonų gyventojų 
yra 20092 daktarai, taigi vienas 
daktaias ant 6000 gyventojų.

H Liberijoj, laike neseniai siau 
tusių ant ežero Ba kai vėtr? 
paskendo daug žvejų valelių. 
Prie to prigėrė mažiausiai 175 
žvejai.

{ Anglijoj, porte Liverpool ap- 
sirei zkė azijatiszkas mara<. Pa
simirė ežia keli darbininkai, ku
rių lig? .daktarai pripažino už 
mar?. ■' .

U Paryžiaus Orlaivinis Kliubas 
pripažino brazilijonui Santos Du- 
mont Deutsche dovanę už iszradi- 
mę geriausio orlaivio gahnczio 
lėkti ir priesz vėją. Santos Du- 
mont jam paskirtį dovan? 100000 
frankų atidavė Paryžiaus betur- 
cziams.

|| Tūli Vokietijoj universitetų 
profesoriai iszleido atsiliepimus, 
persergėdami ypacz varguolius, 
kad jie ne gimdytų teip daug vai
kų; varguoliams maloningai da- 
leidžia turėti po yienp, daugiau
siai po du vaiku. Tas vienok ne
siduoda įvykdyti ant profesorių 
paliepimo.

|| Gyventojai rytinių Maskoli- 
jos gubernijų kenczia badę. Vai
dilos uždraudė laikraszcziams ra
škyti kę nors apie badę kenczian- 
czius, galima garsinti vien tę, kę 
paežius valdžios paduoda; be val
džių daleidimo laikraszcziui ne
gali talpinti nė korespondencijų 
isz bado apimtų gubernijų.

| Vokietijoj užrubežinė prekysta 
puola. Garlaivių kompanijos, 
kurios buvo davusios padirbdinti 
daugiau laivų, atszaukė savo rei
kalavimus. Hamburgo porte sto
vi keli szimtai laivų ne galinezių 
gauti tavorų ant iszgybenimo, ka
dangi nėra kur juos gabenti.

| Ant s įlos Sicilijos, Pietinėj 
Italijoj, užgimė dideli tvanai, ku
riuose prigėrė 11 žmonių. Tva
nai iszgr.ovė daug triobų ir už
liejo didelius plotus apdirbtų lau
kų.

|| Profesorius Zagrebo universi
teto, Dr. Garjanovicz Kramber- 
ger, aplinkinėse Karpinos, Kro
atijoj (Pietinėj Austrijoj), rado 
vienoje vietoje kaulus tūlų priesz- 
tvknimų isznykusių jau žvėrių, 
augUs nuo ugnies, titnaginius į- 
nagiųs ir kaulinį kirvuką, o drau
ge su 'tuom ir kaulus žmonių. 
Galvos\tų žmonių panaszioe la
biau į galvą beždžionės negu į 
dabartinių žmonių, tik kaktą tu
ri augsztą.

|| Angliszkas randas sutiko už 
mokėti svetimų krasztų pavaldi
niams, iszvytiems angli-zkų val
džių be priežasties iszTransvaa- 
liaus ir Oranijos; maskoliszkiems 
pavaldiniams paskyrė 20000 dol., 
amerikoniszkiems 30000, Aus
trijos pavaldiniams 75000 dol., 
vokiecz anos 175000 dol., Italijai 
60000 dol. Su Prancūzija ir Ho- 
landija dar nesusitaikė,tie krasztai 
ne priima Anglijos pasiūlyto at
lyginimo, bet reikalauja daug 
daugiau.

| Mexike, mieste Jlichiocan, 
28d. spalinio užgimė maisetai 
dėl brangumo duonos. M it 
didžtureziai supirko vietinius ji- 
vua ir dvigubai pakėlė jų prekes. 
Randas nuėmė muitus nuo sveti
mų javų, bet ir isz kitur atgaben
tus supirko kapitalistai. Nužu
dę kantrybę gyventojai, pakėlė 
maištus, užpuolė ant pardaviny- 
ežių. Paitatyti sargai minias pa
tiko karffb nų szuviais, kurių 24 
žmonės likosi paszauti, o tame 
skaiUuje yra ir daug mirtinai 
pasiautų.

p Maskoliszki lukraszcziai garsi
na, jog didysis Siberijos geležin
kelis jau pabaigtas; dabar galima 
nuo Vilniaus, Peterburgo ir 
Maskvos valiuoti į Vladivostoką 
geležinkeliu-

| Kongo vieezpatystfij (Vidu
rinėj Afrikoj) dalis kariumenės, 
issaiąsta ant suvaldymo paaikėli-

Vietines Žinios. )
— Earmeris Scott Witt i*z 

Paugrem,Ill. atėjo ant Desplaines 
policijos stacijos ir apreiszkė, 
kad ant ulyczios jis likosi policis- 
to apiplėštas: policistas nuo jo 
atėmė laikrodėlį. Kada gi ap
vogtasis norėjo plėszik? pavyti, 
kitss policistas jį suaresztavo. 
Skund? farmerio tiriuėja dabar 
policijos kapitonas Whee'or.

— Chicagos darbininkiškos or
ganizacijos, ant kovos su sudų isz- 
duodamais, ant reikalavimo kapi
talistų, uždraudimais laike sztrai- 
kų, sutvėrė “Auti Injunction 
League”.Mieris Lygos yra: surin
kti pinįgus ant provų suaresztuo- 
tiems už |>eržengim? sūdo išduo
tų uždraudimų ir ant agitacijos 
panaikini Ji u i skriaudžiauezių vi
są darbiniokiszkų luo n? tiesų.

— Namuose ant kertės Jefferson 
ir Polk str., savo lochame > gyve
nime, likosi nupuolusios nuo 
lubų lentos ant vietos užmuštas 
35 metų Vincent Vassa. Už- 
musztasis tarnavo pardaviny- 
ežiose Marškai Fieldo Co. ant 
Adams str.

I
— Pereito panedėlio dieną, 21 

metų vežėjas William Patton, va- , 
žiuojant skersai geležinkelio ke- 1 
lio, ties Archer avė. nupuolė nuo 
vežimo ir teip sunkiai aptikulė, 
kad į porą minutų pasimirė. Ne 
spėjo jo uė į ligonbutį nugaben- : 
ti.

— Ant policijos stacijos Ken- 
sington pereito panedėlio rytį ra- 
donegyvąJohnąAbleman? iszMun- 
cie, Ind., kuriam ant pol cijos 
davė nakvynę. Coroneris pripaži
no, kad jis pasimirė nuo širdies 
ligos.

— Giminės'tūlų pasimirusių 
Duningo beproezių namuoso pa
davė skund? ant ligonių daboto
jų, buk jos nepatinkanezius sau 
ligonius bidu marina. Sekreto
rius Civiliškų valdžių reformos 
draugystės B.tll of ciališkai ap
skundė dvi Duningo ligonių da
botojas už m irinim? badu nepa« 
tinkanezių joms beproezių. Ap
skųstos dabotojos luoši nuo vie
tų praszalintos. Turbut apskun- 
dimė yra kiek teisybės.

H Amerikos laikraszcziai mėgs
ta iszjuokti Europį, kad ji teip 
daug pioįgų iszleidžia ant užlai
kymo kariumenės; tuom tarpu, 
jeigu Anglija ne turėtų karės su 
burab, tai Suvieųytos Vaisiijos 
knslink iszdavimų ant laivynės, 
ant kariumenės ir pensijų stovė
tų aut pirmos vietos. Didžio 
sioa sv’eto vieszpatystės iszleido 
ant kareiv'szkų reikalų pareituose 
metuose; Anglija 1445080000, 
Suvienytos Valstijos $330725000, 
Maskolija $308800000, Vokietija 
$206900000, Prancūzija 204500- 
000 dol." ' -

| Japonijoj neseniai darė ban- 
davones su padarymu lytaus. 
Kadangi iki aziol bandymai su 
pagelba szaudymų isz kanuo- 
lių ne iazdavė tokių vaisių, kokių 
nuo to bandytojai laukė, tai Ja
ponijoj griebėsi kitokio budo: ja- 
poniecziai, ant padarymo lytaus 
bandė leisti elektriszkas vilnie 
j augszlesnius oro aluogsnius.Ban- 
dymus pradėjo nuo'll vai.ryto ir 
iki 9 vai. ryto kit? dieną ne buvo

Atalazi įklinan.
Knygutė p. a. "Atsissaukimas į jau

nuosius" Jau atspaudiuta mano kasz- 
tals. Pelnas isz pardavinėjimo sxitoe 
k n įgulės paveetas fondui socialistiszkai 
propagandai terp lietuvią Amerikoj. 
Vėliaus pradėsiu spaudintiz kitas bro- 
szuras: Evoliucija bei Revoliucija bus 
labai naudinga ant pakėlimo supratimo 
musą brolių darbininką.

Todėl meldžiu socialistiszką kuopą 
bei Ją atskirą sanarią, suprantanezią 
naudf tokią raaztą, prisidėti prie ją 
praplatinimo terp lietuvių. Jeigu mes 
patys nesirūpinsime apie praplatinimu 
socialistiszką idėją tero lietuvių, kiti 
rto ne padarys. Todėl platinkime terp 
brolių darbininką moks)} ir supratimu 
o Jie supratę, pats Jieszkos lioaybės, pats 
mokės nuo skriaudėją atsigiuli. Pla
tinkime ssviesę ir supratimę visokiais 
budais, kaip kas įstengia! vieni žodžiu, 
kiti rasztais. treti pinįgais ant iszleidi- 
mo raaztą. Pasikėlus supratimui, a- 
teis liuosybė ir įlietuvią butelius.

Stasys Dominėti s.
1436 Adam str. Alegheny City, Pa.

Draugyscziu Reikalai
Brooklyn, N. Y. Dr-te Lietuvos Bunu 

turės savo 2-ra metini baltu subatoj, 
16 Lapkricšio, Palace Saleje, 93 Grand 
St. Prasidės 730 vai. vakare. Įženga 
su pasidėjimu drabužiu vyrams 25c., mo
terims 15c. Muzika po vadovyste A. 
Gudo. Wisus lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia atsilankyti

Komitetas.

Nashua, N. U. Dr-te Sz. Kazimiero 
turės aavo balių Subatoj, 9 Lapkriczio, 
Franklin Opera House saleje. Prasidės 
6 vai. vakare. Grajysgera lietuyiszka 
muzika, prie-kurios bus galima gerai pa- 
siszokti. įžengs vyrams 35c. Mergi
noms dykai. Visus lietuvius ir lietuvai
tes kvieczia skaitlingai susirinkti.

Komitetas.

Chicago, Teisybes Mylėtoju Dr-te tu
rės savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 
10 d. Lapkriczio, 1 vai. po pietų, Kaz. 
Liaudanskio saleje, 3301 8- Morgan st., 
ant kurio visi sanariai privalo pribūti, 
nes yra daug svarbiu dalyku ant apsvar. 
stymo. Teiposgi yra užpraszotni norinti 
prisiraazyti prie szios Draugystes už pigu 
instojim} pakol kaszluoja tik 91,00, nes 
netrukus instojimo mokestis taps pakel 
ta pagal konstitucija.

J. K. Chmelauskaa — sekr. 
880 — 33-d st.

Chicairo. Dr-te Panų szv. Marijos P. 
Ražancevos turės savo antra balių nede
lioj, 17 d. Lapkriczio Pvlaskio saleje, 800 
8. Ashland avė., terp 17-tos 
Prasidės 5 vai. vakare. In 
moterie 25c. Grajis geria 
Paužose, terp szokiu dain 
Dievo parapijos choras, 
ir lietuvaites szirdingai k 
kyti,

r 18-tos ui. 
tra vyrui su 
ia muzika.

Apveizdos
isus lietuvius 
eczia atsilan-

Komitetas.

Chicago. Dr-ste szv/Iono Kriksztytojo 

 

turės savo 5-U baliu/edelioj, 10 d. Lap- 

 

kriesio, Freiheit Tyirner saleje, 3417 8o. 
Halsted st. Prasi 4 vai. po pietų. In- 
tenga vyrui su otena25c.. Visus lietu
vius ir lietuvrftes kvieczia skaitlingai 
atsilankyti.

ETHNOLOGIJA 
arba

Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtc^.

Redakcijos atsakymai
P. TKJbBBZKiui. Tas viskas, 

apie ką Tamista apraszai, jau bu
vo “Lietuvoj” aprašyta. Antrinti 
tą patį nėra reikalą

P. Dubickui. Su praszymais 
iązaiszkinimų tikėjimiszkuose rei
kaluose reikia kreipti esi į tikėji 
miškus aibi į kuoįgų išleidžia
mus laikr szczius. “Letuvat* ti- 
kaimiškais klausymais ne užsii
ma,ant mokinimo to yra kunigai 
ir b įžnyczios. Už mokinimą ti
kėjimo juk jiems žmonės 
algas moks.

P. Liavui, Philadelphioj. Ta- 
miatos raštas užgriebia visai pri- 
vatiszkus, a-abiškus reikalus; 
tokiais laikraszcziai ne užsiima, 
jų priderystė perkratinėti vien 
vie-žus, apeinaneziua visuomenę 
reikalus.

P. Kore-ponuentvi iš Bosto
no. Apie kunįg? Gricių buvo 
gana raszyta, Tamistoa raszle yra 
vien tas, kas apie jį jau buvo ra
šyta; naiųo ir svaibaus nieko 
nėra.

P. Wm. Karaliui. Eilės silp
nos', į spaudą ne tinka. Geriaus 
Tamista raszykie ne eilėms apie 
visokius atsitikimus savo apygar
doj. Eilių ne galima teip patai
syti kaip kitokį rasztą.

P. Korespondentui be vardo. 
Be paminėjimo vietos ne galima 
korespondencijų talpinti. Jeigu 
kas piktai elgiasi, tai reikia žino
ti bent,kur tie peiktini darbai pa
sitaiko ir kas juos daro.

P. Bzkunui. Negražu mums 
butų talpinti rasztus,kuriuose ra- 
szanti giria mus, o peikia kitus. 
Daro rods tą “Saulė”, bet to 
nieks ne pagirs. Už prilankomą 
mums isstariame Tamistai aeziu.

Komitetu.

Adresai Dr-tes Slniano Daukan
to virsziniuku

A. Bijanskas, Prez., 3327 Auburn avė.
8. Abromavlczia, Sekr. 016 33-d it.

Reikaluose Draugystes sanariai teiksis 
kreiptis prie virta minėtu vtnzlninku.

Paskutinis Fair^as.
Chicago, Nedelioj, 10 d. Lapkriczio 

Apveizdoa Dievo parapija turės uvo pa
skutini faira. Todėl kvieczia visus pa- 
rapijonua ir parapijonku kuoskaitlin- 
giausiai ant szio paskutinio fairo atsilan
kyti. Su guodone,

K u n. E, Stefanavicze, Klebonu.

Reikalingas geras seceris prie "Lie
tuvos" spaustuves. Mokestis 25c. nuo 
1000m.Taipgi reikalingas vaikas, nesenos 
nis 15 motu, mokantis gerai lietuvuskai 
raszyti ir skaityti, mokintis zeceryaj™

Pa Jiegzkoj linai.
Pajieszkau mvo brolio Prtno Bzalnoa, 

Suvilk u gub., Klebinkio gm., Prienų 
perap., gyveno Scranton, Pa. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti tinę ant adre
so:

G. Ssalns,
1916 N. Main St., Scranton, Pa.

Pajieszkau savo broliu: Izidoriaus Si
meono ir Jurgio Sluszinsku. Kauno gub. 
kaimo Poliu. Jie patys ar kaa kitas teik
sis duoti tinę ant adreso:

Simeonas 81 uszinskas, 
123 Main st. Pittston, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Dominiko 
Raudžio. Kauno gub., Telsziu 
kaimo Paežerių. Jis pats ar kas 
teiksis duoti žine ant adreso.

Petras Pagojus,
12 Evans 8t., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo draugu: Jono Mic
kaus isz okolicos Verupu ir Izidoriaus 
Bridikio isz kaimo Gilincziu. Jie patys 
ar kaa kitas teiksis duoti žine ant adreso: 

Jos. Mirauskis,
Box570, Kandy Hill, N. Y.

Pajieszkau savo pusbrolio Albino Ja- 
kubkosir pusseseres Valerijos, Kauno 
gub., Panevėžio pa v., isz miestelio Ali- 
szovoe. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

Lauryns Rinkeviczia, 
696 Millbury st„ Worcester, Mass.

Pajieszkau savo brolio Benedikto Ka- 
rinausko isz Kražių miestelio, Raseinių 
pav„ Kauno gub. Jis pau ar kas kitas 
teiksis duoti žinia ant adreso:

Stanislovas Karinauskas, 
Fairfoz, Wa*h.

Pajieszkau savo brolio, Juozapo Abu- 
ko, Kauno gub., Sziauli z pav., kaimo 
Žiliu. Jis pats ar kaa kitas teiksis duoti 
žinia ant adreso:

A n ton Habuck, 
1115 8. Court st. Rockford, III.

Pajieszkau aavo brolio, Jono Vasiliaus
ko, Kauno gub., 8ziauliu pav., kaimo 
Žeberiu. Jis pats arkas kitas teiksis duo
ti žinia ant adreso:

Simonas Vasiliauskas, 
4535 Page st., Chicago, III.

pav.. 
kilai

Gydykla nuo Reumatizmo.
Aptieku gydyklos n e pri gelbsti nuo to# 

ligos. Vieni daktarai rodyje tai, kiti ka 
kita, o Įmones kaip kente teip ir ken- 
czia. Taigi pamėginkit D-ro Syba's 
Elektriazka Aliejų. Jis tikrai pagel
bėt. įsi tepk i tę juo m i skaudamas vietas. 
Parva to aliejaus yra žalia ir ant to turi
te temytl pirkdami. Daugumas Juo m i 
iszsigyde. Preke bonkeles 50c. Galima 
ji gauti pat vietinius agentus arba nuo 
generaliszko agento J. L- Smith, 212 
W. Dtvision st. Chicago, III. Isz toly- 
m seni u miestu gali atsiusti pinigus pacz- 

^netnis markėmis.

Supratimas tiesų ir teisybės ne visur 
vienoks, tą matome ant tiesų, kurios ne vie
nokios yra pas visokias tautas, net civilizuo
tos tautos ne vienokias turi tiesas, o kaip an- i 
tai Maskolijoj yra specijališkos tiesos, iftduo- 1 
tos ant pančiojimo ne maskoliškos kilmės 
viešpatystės gyventojų, pripažįstančios viso
kias privilegijas maskoliams ir išpažintojams 
viešpataujančio tikėjimo. Kiekviena tauta, 
ar ji ėtovi ant augštesnio, ar ant žemesnio 1 
laipsnio kitaip elgiasi su svetimais, o kitaip : 
terp savęs, su sąnariais tos pačios šeimynos. 1 
Antai Amerikoj tą aiškiai matome ant pasi- ’ 
elgimo tikrų amerikonų su negrais ir su silp
nesniais ateiviais. Necivilizuotas remia ant j 
doros prisakymų tik pasielgimą su sąnariais 
tos pačios giminės, su sąnariais tos pačios 
šeimynos arba draugijos, kaimynai, nepri
gulinti prie tos draugijos išimti iš po tiesų < 
ir doros prisakymų, su tais jis savo pasielgi
muose pats myniojo dorą ir tiesas, kokias 
namieje priverstas pildyti ir godoti. Mažai 
ant doriškų principų paiso terptautiškuose 
reikajuose ir civilizuotos tautos. Tiesos, do
ra — yra tai skaitlinga kariauna; turintis 
daugiau ginkluotų kareivių pats užpuola ant 
silpnesnio, jeigu mato, kad be didelių kaštij 
galės paglemžti silpnesnio kaimyno savastį; 
yrarods ant svieto diktai silpnų viešpatysčių, 
jų didesnėsės ne griebia ne dėl kokių doriš
kų principų, bet todėl, kad bijosi, idant per 
griebimą svetimo nesusipyktų su tvirtes
nėms. Tautos pavydi viena kitai, todėl vie- i 
na kitos stabdo godumą. Prisilaikydamos 
tokių principų, pradinės žmonių organizaci
jos, ar tai tautiškos giminės, ar tai mažos ką 
tik susitvėrusios viešpatystės vedė terp savęs 
nuolatines kares: tautiška giminė kariavo su 
tokia jau gimine, kaimas su kaimu, Viešpa
tystė su viešpatyste. Tvarka, sutikimas, 
buvo tik namieje, terp gyventojų tos pačios 
šeimynos, kaimo, viešpatystėš — svetimas 
buvo priešu. Giminysta terp šeimynų, iš 
kokių su laiku susitvėrė platesnes organizaci
jos, buvo pirmutiniu stabdytoju nuolatinių 
kraujo praliejimų terp susiorganizavusių į 
šiokias tokias organizacijas žmonių.

Tą patį apsireiškimą patinkame ne tik 
terp žmonių, bet ir terp daugelio gyvūnų gy- , 
venančių draugijose. Skruzdėlės kitaip 
elgiasi su skruzdėlėms to paties skruz
dėlyno, o kitaip su prigulinčioms prie sveti
mo; tą patį matome ir terp bičių: bitys su 
sąnariais savo spiečiaus elgiasi net geriau už 
žmonis tos pačios šeimynos, geibi jas, sveti
mas gi veja laukan, užmuša. Tos skruzdčli- 
nės doros prisilaiko ir žmonės ir tai ne tik 
koki nuožmi, bet ir europiečiai; apsireiški
mus tokios doros galime patikti terp gana 
augštai civilizacijoj pasikėlusių tautų. An 
tai grekonių tautiškos giminės savitarpiniuo
se prietikiuose nesilaikė nė jokios doros, jos 
ne kartą mušėsi ir pjovėsi terp savęs. Pas 
rymionis robežiai Rymo viešpatystės buvo rū
beliais tiesų ir žmogiškumo,savo pasielgimuo
se su gyvenančiais už tų rubežių žmonėms ry- 
mionys ne pažinojo doriškų prisakymų, ne 
pažinojo pasigailėjimo.

Todėl silpnesniems,gyvenantiems kaimy- 
nystoj su tvirčiaus suorganizuotoms tau
toms, turinčioms savo tiesas,apginančias šiek 
tiek reikalus visų sąnarių, ant apsisaugojimo 
nuo skriaudų tokių kaimynų, nudingiaus 
buvo prigulėti prie tokios organizacijos negu 
ginti savo liuosybę ir per tai kęsti nuolati
nius užpuolimus drūtesnių kaimynų; patekę 
po globa tokių drūtesnių kaimynų ir tie silp
ni gaivalai galėjo turėti jau šiokį tokį apgy
nimą ir tiesas. Tokiu budu žmonių draugi
jos, turinčios tiesas ir tvirtesnę organizaciją 
augo ir drutinosi, prie jų geru aršu prievar
ta pristojo silpnesnės, kaimynystoj gyvenan
čios tautiškos giminės. Tokiu budu pradinė 
maža šeimyna persikeičia į didelę, toliaus į 
veislę, giminę ir ant galo į didelę tautą su 
daugybe žmonių surištų tiesoms apginančioms 
reikalus kiekvieno tautos sąnario, kiekvienos 
šeimynos arba giminės prigulinčios prie tau
tos; visi gi neprigulinti prie tos organizacijos 
kaimynai ne turi nė jokio apgynimo, nė jo
kių tiesų, susiorganizavusi tauta už dorą 
darbą laiko rengti- ant tokių kaimynų neti
kėtus užpuolimus, veržti jų turtus, net mote
ris, vaikus ir gyvastį. Teip elgiasi tankiai 
dar ir dabar ypačių nuožmiais tūlos civili
zuotos tautos, tankiausiai tokiais darbais at
sižymi antai anglijouai ypač su gaivalais tu
rinčiais kitokios parvos veidus, nors jie butų 
pavaldiniais angliškos viešpatystės: tą patį 
matome ir Suvienytose Valstijose Šiaurinės 
Amerikos.

Tvirčiaus susiorganizavusi, daugiaus tu
rinti šanarių ir tuom pačiu drūtesnė šeimy
na, ar tautiška giminė, tauta ar viešpatystė, 
patraukdama prie savęs silpnesnius kaimy
nus, tveria vis didesnes ir tvirtesnes viešpa* 
tystesjų viduriuose viešpatauja tiesos, kurių 
klausyti turi visi viešpatystes ukėsai; čia 
todėl būva geresnė tvarka ir ramybė negu 
pas silpnesnius kaimynus, kutių nė jokios 
tiesos ne gali apginti nuo užpuolimų tvir
tesnių kaimynų. Nuožmios, ne civilizuotos 
tautiškos giminės, kaip antai australiečiai, 
papuasai ir tt. mušasi ir kariauja terp savęs 
kur tik dvi giminės susitinka, f Ne be pama
to todėl išsidirbo nuomonė, kad didžiausiu 
žmogaus priešu yra kitas žmogus. Nekenti- 
mas svetimo, žinoma, aiškiau apsireiškia terp 
nuožmių, kurie ne moka slėpti savo jausmų 
ir mierių, bet jis neišdilo ir pas augščiausiai 
kultūriškai stovinčias tautas. Jos rods neya 
išdirbo terptautiškas tiesas, kurios neva tu
ri reguliuoti savitarpinius civilizuotų tautų 
reikalus teip sandaros, kaip ir karės laike, 
karės laike turi neva saugoti privatišką sa
vastį žmonių, gyvastį nekariaujančių ukėsų, 
bet ištikro tautos prie kiekvienos progos lau
žo tas tiesas, jeigu tas išeina ant jų naudos; 
karėse taikosi prie terptautiškų tiesų vien 
tąsyk, jeigu bijosi, kad ir priešas tokio jau

žmonių doriškus jausmus, bet tie doriš^H 
jausmai ištikro laikosi žmogaus ypač su svetflH 
mais vien tol, kol kaimynai sandaroj gyvenamo 
ir jeigu nė vienas ne geidžia kares, kadangi™ 
ne gali apskaityti, kaip ji gali pasibaigtiĮ ■ 
karėse gi paprastai, ypač jeigu karė ilgai Jį 
traukiasi, kariaujanti pavirsta į toki ils jai^H 
geidžiančius priešo kraujo sutvėrimus, ko^H 
Iriais buvo stovėdami ant žemo kulturišk^M 
laipsnio. Kadangi teip elgiasi su kaimyna™B 
lygiai civilizuotos kaip ir ne civilizuotos tai^^B 
tos, kiekviena, prie geros progos, laužo sa' 
paties duotus pažadėjimus, laužo sutarimy 
ant rašto padarytus, todėl tai terp kaimya^^H 
nėra užsitikčjimo, tauta tautai netiki, kiel 
viena stato ant rubežiaus eiles tvirtynių,jo- 
laiko ginkluotą kariauną ir jai, o ne tei 
tautiškoms tiesoms paveda apgynimą rubež 
nuo kaimynų užpuolimų. Kiekviena civili 
zuota tauta už augščiausią dorą laiko naudą^B 
savo tautos, naudą savo krašto, ant kitokius 
doriškų prisakymų ne paiso. 9

Savastis išsidirbo žmonių šeimynose ir^K 
giminėse ir buvo jų apgynimu. Savastis^B 
vienog buvo ir yra dvejopa — privatiška ir ■ 
vieša.taigi prigulinti visai šeimynai,giminei, V 
tautai. Pirmutine, taigi privatiška, apima w 
daiktus einančius ant užganėdinimo reikalų ■ 
pavienių žmonių, kiekvienos ypatos, kaipan- ■ 
tai: ginklus, darbo įnagius, drabužius, pa- « 
puošimus, taigi apima daiktus padarytus tos ■ 
ypatos sau; vieša gi savastis apima vaisius B 
viešo darbo, ant kurio nuveikime reikėjo vie- 1B 
šų pajiegų visos šeimynos arlia tautiškos gi- [B 
minės sąnarių, arba daiktus neatbūtinai rei- 1 
kalingus visai tokiai organizacijai. Todėl 
tai antai valgio produktai, kurie yra vaisiais i 
viešų medžionių susijungusių tautiškos gimi- ’ 
nės sąnarių, viešų žvejonių, apdirbimo žemės, | 
yra ne privatiška, bet vieša visos tokios tau
tiškos giminės savastis; teiposgi triobos pa- a 
statytos sujungtoms pajiegoms, paskirtos n 
viešiems susirinkimams, ganyklos gyvulių 
liandoms, net dirbama šeimynos pajiegoms 
dirva yra tai vieša šeimynos ir tautiškos gi- I 
minės savastis. Užgrėbimas tokios savasties j 
beveik visada gimdo kruvinas karės terp 
kaimynų, ar tai šeimynų, ar viepatysčių. i

Ant apgynimo nuolatai besivystančios ’ 
savasties, apimančios asabišką turkį ypatų, 
jų dalyvavimas viešame valdyme prilypstan- J 
čiame moterų, vaikų ir vergų, teųiosgi ant J 
apgynimo gyvasties žmonių giminės sąnarių J 
ir nuožmioms tautoms reikėjo išduoti atsa- I 
kančias tiesas, kurios paskirsto jiafeigas gi- ] 
minės sąnariams, apima jų tiesas ir paskiria 1 
bausmės laužytojams tiesų ir giminės pada- I 
vadyjimų. Stovinčios ant žemesnio kultu- 1 
riško laipsnio tautos kaipo bausmę, vartoja I 
atmonyjimą: už užmušimą vieno giminės sa- į 
nario toks būva nužudomas. Bausmių ko- į 
deksas necivilizuoto žmogaus remiasi ant pa
mato: gyvastį už gyvastį, akį už akį. Visi J 
necįvilizuti žmonės mėgsta amtmonyjimų; ] 
ant to tai palinkimo prie atmonyjimo ir re- | 
miasi pirmutinės tiesos tautiškose organiza
cijose; ant tokio pamato, galima sakyti, ry
mo ir civilizuotų tautų kriminališki kodeksai. 
Atmonyjimo didesnio negu kaltė griebiasi an- ' 
tai Maskolijoj ant baudimo despotiško jos su
rėdymo priešų, kadangi ten ant to, kad būti 
pakartu, ne reikia užmušti žmogų: politiškus 
nusidėjėlius Maskolijoj baudžia nužudymu 
net tąsyk, kada jie nieko neužmušė. Tai
gi su politiškais nusidėjėliais Maskolijoj el
giasi daug žiauriau negu ne civilizuotos tautos, 
kurios nusidėjusiam atmoka vien tuom pa
čiu, kuom jis nusidėjo prieš kitą tos tautos 
sanarį. Net pas tautas neturinčias tiesų į 
paprotį įėjo atmokėti skriaudėjui tuom pa
čiu, kuom jis nuskriaudė ir neišpildanti to , 
būva išjuokiami. Antai australiečių mote
rys ir merginos išjuokia vyriškį, kuris neat- 
monyjo savo skriaudėjui; moterys čia todėl 
yra palaikytojoms papročių ir tautos nuomo
nių, jos reikalauja, kad vyriškis nesiduotų 
savę kitam skriauti ir kad skriauda ne liktų 
be bausmės. Atmonyjimas vienok ne visa
da pasiekia tikrą kaltininką yjiač necivili
zuotose organizacijose. Daugelis nuožmių 
visai nesirūpina nubausti tikrą kaltininką, 
bet už užmušimą žmogaus atmonytojai užmu
ša kokį nors patiktą kitą žmogų,nors jis bu
tų visai ne, kaltas ir užmušėjo ne pažinotų. 
Net civilizuotuose kraštuose, kaip antai ant 
salos Korsikos, yra teip vadinama vendetta . 
arba kruvinas atmonyjimas paremtas ant to, 
kad už užmušimą vienos šeimynos sąnario, 
nuskriaustos šeimynos sanariai prie pirmos 
progos užmuša pirmą patiktą giminaitį užmu
šėjo. Tas pats bjaurus paprotys yra antai 
Albanijoj ir toki šeimyniški kerštai traukia
si per eiles* gentkarčių, kiekviena nauja au
ka šaukiasi naujo atmonyjimo. Prancūzai, 
kuriems priguli sala Korsika, gana stengiasi 
visokiais budais išnaikinti kruviną atmonyji
mą toj savo valdyboj, bet tas nepasiseka, at- 
monytojų ne sulaiko nė sunkios bausmės už
dėtos už užmušystą, senas paprotys ima viršų 
ant naujų žmogiškesnių tiesų. Pas tūlas vėl 
nuožmias tautas išsidirbęs paprotys, laido
jant pasimirusį,ant išgelbėjimo jo dvasios,ui- 
nmšti kaipo auką gyvą žmogų. Net gana auga
lai kultūriškai stovinčiose Indijose išsivieė- 
patavęs paprotys deginimo pasilikusių po 
pasimirusiam vyrui našlių, ant išgelbėjimo 
pasimirusio vyro dvasios. Tas užgimti galėjo 
tik iš persitikrinimo necivilizuotų žmonių, 
kad žmogaus gyvastis reikalauja gyvasties. 
Žmogiškos aukos prie laidojimo numirėlių, I 
deginimas našlių galėjo užgimti tik iš geismo 1 
atkeršyti; paskui perėjo į paprotį ir vė- 1 
liaus jam suteiki kitokią prasmę.

Visur, pas visas tautas, tverdami tiesas, ( 
žmonės prisilaikė dvigubos mieros ir ne]y- 
gios bausmės už nusidėjimą. Nuskriaudimas 
sąnario locnes giminės, locnos tautiškos or
ganizacijos gimdė visai kitokią bausmę negu 
nuskriandimas svetimo, neprigulinčio prie 
tos pačios tautiškos organizacijos, tautiškos 
giminės.

Nusidėjimus locnoje organizacijoje bau- | 
dė kaipo nusidėjimą, su laiku išsidirbo nor- j 
ma atlyginimo už nusidėjimus, už kaltę vieno I 
šeimynos sąnario reikėjo atsakyti visai šeimy-d 
nai; nusidėjimai prieš svetimą tautą gimdė B 
terptautiškus nesutikimus, tankiausiai ka-1 
ros.

laužymo neaigriebtų. Civiliiacija neva pakėlė į (Toliam



< igzgjdyti ju»su electro-chemi»zku gy-1 
klynu ir užtikrina iszgydyma. Viską '

UU( LlvllliUo ID<>IVi3lvJU| IvUKR l'iflftUo . • ” , • . . ... . . Q , ... rastie liga szlapume (mįžnluose) per tiri-ir paveikslai Chicagos bz. Jurgio lie- I gu micro6COpu. Liga pati kaipo

Dr-as A. 1. BACEV1CZE,Ilkgiszkos dorybe*.

GYDYKIS NAMIE!

No. 4. Matas Aukso Altorių*, franeoriss-

•1.50krasztal

Bu vienytu Wai*t’u. kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam «°°<u

- --- ■ - a a - »‘S- — Aasvata crwa>MfW*ynM . įritant

TmSo
giesmių.

$2.00Vark.

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

savo prigimtoje kalboje gali suszaeketi ir gauti 
visa rodą.

Lietuviai, norintieji, gauti pagelba pergro-

arba neužteka ir tt. Knyga didele 8x« -ollu. 
<80 puslapiu, ant geros standžios po p te ros

8839 Ccmmercitl no. So. ChiaAo, III.
Gydo visokias liga* be įkyrias* Ir viską išlai

ko tvirtoje paslaptyje. Vž tai lietuviai. kart* 
tiktai reikalauju dakterisskou pagelbos, tegul

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

No. 8. Mažas Aukso Altorius, moroko 
skaros mlukszials apdarais, apwaleis 
kampais, auksinti krasztal. parastais 

irkvlstka.......................................*1.1

tuviszkos bažnyczios., Popieros apda
rais,...?.'....................t..............$2.00.

Audimo kietais Į apdarais, aukšl
iais titulais.. . ...\..............82.30.

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta Kn. Dembskio. Iszleista kasztais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai............................................ .*. ..13c.

MALDAKNYGES.
Aak*o Altorius.kstaillciszka maldų kny

gele. Maldo* yra rytmetine*. wakanne*, 'prie 
tpaviedne*. komunijos. mi*uu. miasparu Ir 
daugybe kita; mitriu maldo* au abroaelial*; 
miaaparai giedami iietu*tazkl ir lotinisakt: 
daug lotyniasku gieamlu giedamu prie lašate 
tymo SS. Sakramento, procesija, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 6 Ii ten i jo*: psalmes Sx. Marijos 
P. ir Karaliaus Qowido: aktai, raiancziai. 
stecijo*. karunka. keliolika «zwentu giesmių 
Ir tt Yra tel naujausia Ir gražiausia knygele 
isz iriau Uetunriazku maldaknygių, daili, bal
te, slidi popiera: stambus, atsakus druka* 
Miern 3U14H coliai. Szitu knygeliu apdarai 
ir prekes yra sekanezios.

'N'o. fį. Matas Aukso Altorius balto* celiu
lioido* apdarai, kotelko* ant wieno ne
to Įsikloto* sidabru ir periu, su dwlem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti kra»z 
tai........................................................<12 00
Knysteliu N’o O kaip ir 7" kwiet 

koa newienokioa. bevveik kiek avie
nos knygelei kwietku iazluargini- 
maa wia Kitokia

slapty). Ligoniu* per gromatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
linga*. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių ners. Gyduoles prisiunezia niekam 
nežinant. Raižydama* indek marke ant pil
nos klausiniu Usto*.

Araeksaczteesl tr įtinti gy4ymr«*U 
rakaraose. RODĄ DYKAI.

Viropotens Co
ftrmour bUUoo.

ir kavojssi po žeme kur vėl veikla tį pati 
darbf kaip ir ant virszaus žeme*...........lOc

Žmogus Nephuszkis. Verte Isz szvediszko Ne
ri* Graz: apysakėlė: kaip turtingo prekejo 
aunu* soslvede su varginga mergina ir lai-

UnksmiBimo su szia 
marszus, vi 
e atkartoti

Kaip Maskolila persekioja Lietuva. Pagal L'op- 
presrion russean Lithuaal* suplos** kas. V. 

Dem bėkit.................................................. lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Piesziuya Dro

L. Weblam. las angliszko iszguIde kun. V-. 
■ Detnbskts...........................................  15c
liestai Ir Lietuviai nuo 1228 Iki 1430in. Parasze 

pagal leukiszkua. istorikus Žemkalnis. l*a- 
lelsta "Tėvynė* Mylėtoju Draugyste*".—Yrs 
tai apraazvma* Lletuvo* su Lenkija susivie
nyjimo ir jo pasekme*. Czia alazkiai yra ap- 
raszyte lenku politika kaip jie pasielgė tu 

’ .ietuvo* kunlgalkszcziaia: Keistuolių. Vy- 
autu Ir kiteia įsa szio* knygele* skaityto

jas aiszkiai supras, ar lenku prieteiyste yra 
mums naudinga ar bledinga............ .15c

Lietuviu pratevial Mažojoj* Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdais persu. Parasze Lie
tuvos Mylėtoja*. Knyga turi ica puslapiu* 
ir 4 dideles m*pas. parodanoziat vietas, kur 
senovėj* gyveno lietuviu pratevial Apraszo 
lietuviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris
taus gimimu...........................................SOc

Yllndaugit Lietuvos Karalius Istorlazkas pa
veikslas penkiuose aktuose. Leuklszkal pa
rasto Julius Slovackl. betuviszkal verte 
Vincas Kapsas (Dras Kudirkai. Knygele 
paskirta ypatingai teatro mylėtojam*. S5o 

Naujausi* Lletuwltzka* Sapninykas. surinkta*
Ir suredlt. isz daugel ssretlmteuttszku sapnl- 
nyku u surėdytas pagal tikra Persisukai 
Eglptiazka sapnlnyka.—suliOaiszklu abro- 
zeliu,—su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokias senovres žmones išartojo IBspejimul 
ateites.—Geriausei iszguldo wtaokius 
sapnu*   ................................................... SOc
Ajxl*ryte*. ................   O5c

OUtypa. apysaka isz laiko terpeairlazkoa kare* 
Indijunu Amerikos.................. -............ 125c

Pulki istorija ape Kantria Alana.kuri per tt me
tas iraikszczlodam* po sviete, daugybe 
bedu ir trargu kautrei iaakentejo.. SOc

Pamokslai Iszmintie* ir Teisybe* iszguldineti 
Galwocziu wuu amžių. Czia yra patlipg 128 
gražiu,juokingu ir iszmlutingu pasakaioziu 
Kas nori tureli gražiu juokingu ir pamokl- 
nanezlu įkaitimu tegul nusiperka szl(knln- 
gele. o gardžiai pasijunk*, žmonėse turės k| 
pspusakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo 
kea duoti iszmialing* atsaky mg......SOc

Kankvedls Gromatu raižymai. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszylie gromatas inipažystemus, priete- 
lius, giminia*, mylimaisia* ir mylimuo-

Scrantono Liet a v tams.
Kurie norite pramokti angliszkos kal

bos, aritmetikos, raszymo, ar skaitymo, 
tai galite gauti publiszka mokykla dykai, 
kuri ataidaris ant Providence 11 szio me- 

| nėšio. Del platesnes informacijos atsi- 
saaukkiie pas Jonu Alenska,1910 N. 
Main avė. ChappeH'o sztore.

Lietuvys, Stanislovas Arvaseviczia y- 
ra agentu W. M. Portepianu Kompani
jos- kurios didysis sztoras yra po nr. 239 
—353 Wabash avė., o szaka to 824 Mil- 
vraukee avė. Reikalaujanti portapianu 
ar vargonų atsiszaukkite ant virsz nuro
dytu adresu.

Reikalingas jaunas vyras norintis 
m kintis aptiekorystos.

Dr. A. L. Graiczunas, 
4*7 W. 18 th st. Chicago, III.

Reikalauja 100 darbiniku į Davis Coal 
ACoke Co. anglių kasyklas, Thomas, 
W. Va. Darbas geras, straiku nėra, 
Darbinikai bus užganėdinti. Adresuo
kite: Davis Coal & Coke Co., Thotnas, 
W. Va. Jei kas norėtu isz Chicagos 
važiuoti, tai gaus ir geležinkeliotikieta 
Apie tai gali dasižinoti “Lietuvos” re
dakcijoj.

Reikalinga mergina ar motoriszke 
prie nkmu dabro. Atsiszaukite į “Lietu
vos" redakcija.

Pigiri ant pardavimo geras saliunas 
su' grocernia viename sztore. Geroje 
lietuviu apgyventoje vietoje. Gali pir- 
Icti pati bizni arba ir su prop^rtemis, tai 
jrra su namu ir lotu. Atsiszaukite pas 

Albert Chenicek
4540 Honore st. Chicsgo. III.

(22-11)
Ant parsamdymo barberiui sztoras po 

••Lietuvos” reakcija. Biznis gerai isz- 
dirbtas

Pigiai ant pardavimo geras saliunas 
vietoje lietuviu apgyventoje, su visu ta- 
voru ir visomis prietaisomis. Atsiszau- 
kite pas.

’ Zalevski,
372 S. Jefferson St.. Chicago.

(8-11)

Didžiausias atidarymas
Chicagoje naujos kareziamos bus su- 

batoj ir nedelioj, 9 ir 10 d. Lspkriczio, 
kurgrajis puiki muzika ir svecziai atsi
lankanti bus gražiai priimti. Užkviecziu 
visus atsilankyti,

Su guodone,
S'. IVedluga, 24 RubFest.

Pasilinksminimo balius.
West Pulltpan, III. Nedelioj, 10d. Lap- 

knezio darau pasilinksminimo balių, ant 
kurio grajis gera muzika ir atsilankan- 
tiejie bus svetingai priimti. Prasidės 1 
vai. po pietų. Visus splinkinius ir pažys
tamus kviecziu atsilankyti.

P. Kareckas, 
758 — 123-d st. W. Pullman, III.

Kasprisius 23c. paczto markėm 
ant žemiau padėto adreso aplaikis puiku 
tautiszka paveiksią D. L. K. Keistuti su 
Byruta. Adresuoki! teip:

IV.Kudarauckas, (12—21)
Bs. 234, Lawrence, M ass.

Nesiusk piningu.
Daug žmonių serga ant poliucijos, kuri 
pasirodo laike miego arba prie nusiszla- 
pinimo, ir ieigu isz to nesigydins, ji ne
apleis žmogų kankinusi. Žmones, turin
ti ta liga kenezia nemiega, galvos skau
dėjimą, nerviszkuma, viduriu ir nuga
ros skaudejima ir apsilpnejima litiszku 
kūno daliu. Jeigu tokiuose atsitiki
muose reikalauji pagelbos, nesiusk pi
nigu, bet raszyk pas mime įdedamas 
marke, o asz atsiusiu tau apraszyma, isz 
kurio tikrai iszsigidisi. Adresuok:

JOHN KASEL, (11—29) 
L. Bos 657, Iron Mountain, Mich.

L J. JAG0DZIN8KI,
Spring Valley, 111.

Agentas laivakorcziu, ugnies asekura- 
cijos, pinigu siuntimo ir D-ro Syba's E- 
lektriszko Aliejaus. (11—29)

ACTINA.
Geriausia gyduole nuo visu ligų: Reu

matizmo, galvos sukimo, plaucziu užde
gimo. kosulio, akiu, ausu ir daugybes 
kitokiu ligų. Szita gvduole privalo rastis 
kiekviename name, kuris nori užezedy- 
ti daktariszkus kasztus. Kurti girdi, 
akli mato. Atsiszauk arba raszyk įde 
dams 2c. marke ant adreso:

- C. Z. Umich, 
380 Wells St, Chicsgo, III.

Knygos sawos apatiuos.
JKEyiri Apaiteinkimal Ssriete, ant koriu imo 

■*» nuolnto* Šiuri, bet ju Kerai nesupranta;
L au 7 abrozeliai*. Naudingianae knygele ant 

: »wleto dasiSlnojlmul isz ko darosi tai 
’lbai. sriausmai. lietu* Ir miega*; kasyrs

, debesiai ir ant ko jie laikosi.................... SOc
Aritmetika. Kniza lizsimokinimnl rokundo.

Preke......... .......................................................Iž5c
HYGIENA. Dakterisztea knyga arba moki!** 

apie utlalkymf *«eikato*. i*z kurio* gali be 
nageibo* daktaro i*z*igydyti nuo daugybe* 
Ilgu. Szita knygele privalo raati* kiek* 
noo«e namuose. ka* jf »u atyda per»k 
tys,pateiky*ap*i*augotl nno tnkiteneziu 
šokiu Ilgu, patalky* uilalkytlezielybeje** 
sveikata, pailginti *avo amt! ir mokė* atau
ginti *veikais ir tvirtai* savo vaikeliu*.

- Preke...............  35o
tapte tnrtn i*zdirblma. Pnrnaze Bebram; verte 

S. M. Veikalas gvildenanti* politl>zK*jf elto- 
■Msija. Kokiai* keliai* iteidlrbs turtai, 
kaip jie susikrauni Ir kaip atsiliepia ant 

draugijos gyvenimo. .......................3Qc'
^tarvyskupas Valanczius (Valanczau»kas) nebu

vo vilingu lietuvyste*? Paraazyte ka. Demb- 
■kio. Issletete kasztais Susivienyjimo Liet. 

Laisv. Am. S7 puslapiai.......................15c.
biologija arba Mokslas apie Gyvu* Daiktu*

Pagal prof. Nusbaumį. Sutaisė Szeraa*. Chi- 
eago, UI. 1901. Puslapiu 147.Mokslą* kokiu bodu 
rudose gyvi sutvėrimai ant musu Sėmės, kaip

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinejimai.ti- 

kejimiszki, moksliszki ir draugijiszkai- 
politiszki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu.,.. .. ..........    3Oc.

Kaip gyvena Augmenys? Yra tai 
moksliszkas apraazytnas apie yvairius 
musu žemes augalus, ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir pletojimMi nuo pat men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai............... ........................................33c.

D™“ Stale Medical Disucnsaru gali lūs iszoudyili
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jūs nieko nerizikuojat

jeigu .esat iszegzaminuoti
Per specfjslistus "State Medical Dis- 

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

Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausiu ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoma, tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog Ju
mis nieko ne kustuoja už gyduoles ir 
gydyme Jeigu ne esate užgydyti.

Fermeriai

čzla* y patas Pasveik laimei (pa vi nozevo- 
nesi ant Nauju Metu, dienoje warduwiu. 
gimimo ir kituose sivarbiuose atsitiki
muose.................. SOc

Robinsonas Krutins, morallszk* ir žingedi 
apysaka paszw**ta jaunumenei..., ....W5c

Benu Gadynių Iszayke Gvgi Sutvėrimai. .Pagal 
Hutchinsoo|; sutaisė Szernaa JI apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gyve
nusius ant tame* dar priesz žmogaus ant jo* 
atsiradima. Sziandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami giriu* szulinius, kanalus ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus aemeje. Tulu sutvėrimu atrado orin
ius, nesegadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
iemeje kūnai yra sziandien Įsistatyti Ival 
riuose n.uiejuose. Isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme kiek daug 
milijonu metu reikalavo pako) ant mirusio 
Sverte* kūno užaugo jo* eile keliolikos sieks
niu storio. Moksnncnai isz to semia bran
giausi* mokslą susipažinimo, kaip ir kokiu 
budo gyvi sutvėrimai keitėsi isz žemesniu 
in augs/tesne* veisles, ir pagal storuma Ir 
senumą žemes sluugsniu, kuriuose tu sutvė
rimu kur.ua randa, gali be apsirisimo sprens- 
ti. kaip seniai ir žmogus ant musu žemo* at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
druzo. ant grąž os popieros ir apie 160 pa
veikslu ir. va iri u senu gadynių is mykusiu su
tvėrimu. Preke............................ 81.00

Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai tikejlmiszki 
moksliszki ir draugijlszkai polltiszki. Antra 
laida su priedu. 211 puslapiu..... . .......... 5Oc.

Trumpa Geografija. Sutaisė Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo wt*as & dali* *wieto. Su 
74 paweik*leliais: mapu. žmonių, gysm lu ir 
medžiu. Tinkamiiuse geografija in pradine 
mokslainį................................................ Ž25c

Vanduo ant žeme*, po žeme ir vlrszuje žeme*. 
Rusiszka: psrasze Rubakin's. Verte Drugys, 
įsileido T M. Dr-Ce. Szt knygele, labai su
prantamoj kalboj, apraszo visas vaudens 
permaina? ir veikmes: kaip II* persikeiciia 
in gara. kyla in viražu ir tonai tveria debe
sius. debesiai, padangėse atvesf. keicziasi 
ln vandens laszelius ar sniego lusteliu* ir 
ve) krinta ant žemes, isz kurios buvo pakilf. 
Czia nukritę didelius darbu* veikia: sale 
gas k .rtai* uždengia cielus kaimus ir laido
ja savo pusnyse žmonis ir gyvuliu*, paskui

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno prova su laik- 
raszcziu “Lietuva” buvusi balandžio 
menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato.aiszkaus d ruko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraueziu- 
no, “Lietuvos” iszleistojo, redaktoriaus

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktus. Pagal prof. Nusbaumą, sutai
sė Szernas. Chicago, Ill.\ 1901. Pusla
piu 147. Mokslas kokiu budu radosi gy
vi sutvėrimai ant musų žemės, kaip jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daėjo iki pauksaczių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslais..................4Oc

Smertfa. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze Szventmigis. Kas nori dasižinoti 
kokia yra smertis ir kaip ji iszrodo: vy
riuką ar moteriszka, juoda ar balta, bai 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka szia knygele, o apie visa jos pavidale 
duižinos. Mat viens dievobaimingu kle
bonas mirdamu mate ja ir labai aiszkiai 
aprasze jos pavidale. Knygute kasztuoja 
tik......................r..............................lOc.

Istorija epe Gražia Katruka ir jos 
vargus. Yra tai labai graži pasakai- 
»e.......  .............................................AOe.

Pas i kalbėjimas apie Dangų ir žeme. 
Verte isz svetimu'kalbu P. A. SzL, ky>į- 
gele kiekvienam suprantamoj kalbojjip- 
ruzo kokiu budu žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žemes krauto, 
kokiu budu damai užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugelis lietuviu visa 
nesupranta. Perskaityk Ja, o ta viską 
duižinoei........................................... 25 c.

Szias visu knygas galima dabar gauti 
‘Lietuvos’ redakcijoj.

No. 1. Mažas Aukso Altorius, prastais drū
tais apdarais, auksintais krasztais,be ap 
kalimo...................................................... BO<

“Lietuvos” agentai. 
NEW YORK. N. Y. 

Jono NsuJokas, 115 Forsyth st. 
NEWARK, N. J.

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

StanislovM Rinkevicsius, 73 Grand m. 
Juozm Matutis, 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė. 

8HENANDOAH, PA. . 
Andrius Maczis, 447 W. Linest.

' MT. CARMEL, PA. 
PetrM Bieliauskas, 

WATERBURY, CONN. 
Jonas Taraila, 677 Riverside st. 

P1TTSBURG, PA.
J. Jasaitis, 2125-Tustin st.

WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas, 

SCRANTON, PA. 
Mikolas Ramanauckas,

No- 8. Maža* Akso Altorius. pra*tal*,dru- 
tai* apdarais, auksintai* krautais, ap
kaustytom* briaunoms pasidabruotomis 
bletelemi*. su kabute............  75c.

dtaejo Ikt paakszesiaArieria ir paties žmogau*. 
Bs pavslkslei*.......................  4Oc.

O«o<ran> arba tame* apraszyma*. Pagal Gel- 
kte, Nalkovski ir kitus, sutaisė Szeraa*. Yra 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol iszeju- 
•ia lietuviszku knygų. Aiszkiai U supraa- 
tamal apraszo visa musu žeme, jo* pavidale, 
diduma ir platuma, jo* kalnas, ju vardus, 
aagszti. vulkanus metenerius isz sava* ugnį: 
isz kokiu žeme sluogulu susideda, kur ir 
kiuk )oje yra anglių, geležie*, aukso, dras
kos ir kitu gervbiu; kiek mariu, atara, opiu, 
ta vardai? plotis, gyli*; koki kuriuose van
denys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko
kliuose gyvūnai gjrveua irti, žeme apra
usyta dalimi*, iszskaitytoe viso* vtesspatys- 
tes, karalyste* kuoigaiksztyste*. respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
je: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocslai, už
stosimai. pramone*. Iszdlrbiai Ir tiesos; ko
ki mieste!, su kiek gyventoju, fabriku, pra
šoma: kur koki orai: szalczlal ar karsz- 
c-iai. lietu* ar giedros; kur koks Ugi* dieno*

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokios nei 

padaryti, nes jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i- 
eroseopa, Harmocytome- 
tero, Sphigmographo, E- 
lėk t ris z k u balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
iszcziupinejimo, iszbraazkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymėtinai nužengė pirmyn 
dioguosose ligų. Specijalistai gali at-

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. 
[y Inejimas per 06 Van Buren ui.

Patemyk adresa.

F.PBradchulis
Attorney and CoūDselor at Law

Chamber of Commerce Bldg. Room 709.
' 8. E. Corner LaSaile A IVashington st*.

. CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslf jurtsprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provas kaip civilisskas telp ir 
kriminaliszkas visuose suduore.
Kea. 163 W 16th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

DELRAY, MICH.
K. Gediminas,

DETROIT, MICH.
M. Mockus,

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

PHILADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 8. Front 81. 
“Lietuvon” keliaujanti agentai. 
Wincas KudarauckM,
Jurgis Kasakewiczia, 
Juozas Petrikis,
K. RutkauskM,
Juozapas Matutis,
K. Labanauskas,

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
g>li pas Juos užsirMzyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiems užsimokėti; pi- 
nįg^ bus teisingai mums priduoti. Pas 
juos teipgi galima gauti visokes knįgM 
už tę paczię prekę kkip ir redakcijose.

"Lietuvos” Iszleistuve.

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

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

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visu* dalykus prie to prisidedsneziu* 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisio* pasekme* jaunystes neiszmintin- 
gumė persi žagi m o senesniuose metuose 
ir pasekmes užvilktu ir neatsakaueziai 
gydytu ligų, kurio* yra priežasezia: nu
stoji tn o sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, patu u rūmo, nemi
gos, fiziszko ir prolisr.ko nusilpnėjimo, 
svaigu lio. prastojimo energijos ir užsiti- 
ke j ilgio, nuliūdimų, baime*, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. 
Tokiem* ligoniams rodosi jog visi žino 
ju mislis ir manavimus. Liga, jeigu per 
ilgaij užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l>er kita daktare ir ne likai iszgydytu. 
tai dielto. jog buvai gydomu pagal senas 
ir itentsskanczias metodas. Gydymai 
“Sta|te Medical Dispensary” yra nauji ir i----------------------  --------------------- ------
dideliai skyriasi nuo metodu vortojamu (jUOtėS kiekvienoj ligoj, DClim 
30 iijetu atgal. Szitie specijalistai gali ( . . . * . ” ' r

YARICOCELE^S-
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

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

Teisdariszkas užtikrinimas bus

užlajko didžiausioj paslaptyj. Szitie spe- 
cijalistai turi szimtus geros valios pade-1 
kavonių nuo žmonių kurie likosi isžgy-| 
dytil

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

czia prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mitalai) iszeina privalei, sunkiai irau 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimais. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Į Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
kentek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imt^ ant gydymo. bus užtikrinta.

toj ant gydymo,
ty Prekes yra pigiausios.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku Ilgu, dėlto jog yra baisiausi* 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kadasy- 
sterna 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, atsiradima gūželi u, 
puolimą plnuku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito- 
kius, arba tam panaszius symptomus, tai pasirodavyk au specijalistais tuojaus ir 
Jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz- 
gydytu.

Tolymi ir Farmeriai, 
aerganti szita liga, kuriapecijalistams 

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

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipti menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedama* jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie' 
jus tiem, kurie reikalauja pagelbos, au 
kuria kaipo specijalistai esate teip gerai 
susi [lažine. Vienas menesi* szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man s vai kata. 
Tegul Dievas pulaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

Šute of Illinois )
County of Cook J *'

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

dicsl Dispensary” ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad HowardCzarra
(Seal) 

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT .
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

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

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

Gyduoles dykai gž7
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenancziu ir fer
meriu. kurie geidžia atvažiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!!

NAUJA LIETUVJSZKA APTIEKA,
Lithuanian Pharmacy,

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

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tantistai Laikrodėlio*?
Jeigu teip, tai pirk pas Juozj Matuti, o 
nesigailėsi; nes gausi pigisu, kaip kitur. 
Apart to. Matutis turi didele krautuve 
žiedu,lenciugeliu.msszineliu gromatoms 
drukavoti ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokios intalpos isloriszku1 
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:

Joneplt Matutis, 
112 Grand st. Brooklyn, N. Y.

Dr. Leonard Landės,
Lietwwiszkas Daktaras.

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

teriszkų ligų. Mokinosi univrersitete 
Nevr Yorke; praktikavro ligonbucziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvro pardėtinlu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale 
HoepiUl College ir 1.1. *

UaZtikrlna Išgydyme
irisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo Ui: 

plauczių. kepenų, skaudCjimf vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimu, skaudulius, 
žaizdas, tynimę, moUriszkas ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisu.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi Il
gu pilvo, uždegimf žarnų, iszdžiuvi- 
m| pieno, skaudėj i mę lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojim| pajiegų ir.tt. Iss- 
gydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszku ligų gydau pasekmin
gai, ir slepemu ligų užlaikau alaptybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Uor.Lexinfftoii A v.

Offian uihndru l ■w0 * ryto- iki t po plet umso vaianaos. į lpo pUt lkl
Modsllontisinuo S lkl 10H wuLryto;nuoS iki 4 vaL

J. G. BARONAS, lMletat<tfM.
1002 bo. 2nd St.. Philadelohia. Pa.

“GRIAUSMAS”, 
Naujas mėnesinis laiknuztls,

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

Dr. RICHTERO

fe*. Preke..............................
Uratuose. gražiuose apdaruose

no*e, lltarotnl*»UpAu*tlpar*-
ssalaat auitsro* ir irono. Prok*... *8. SO 

■MstoriJS Ssvtenyta W*Utiju Bzlaarine* Ameri
ka*. Aprsszo kaip Eoliomb** atrado Ame
rika, koki cala t*d» imon** koki

karevo ir kokiuose metuose; kiek

No O. Maža* Aukso Altorius, baltososllu-

“ANKER” (Inkarinis) 

PAIN EKPELLER.
Rbeumatizmo, 

neuralgijos, Sausgėlos, 
Sirenų Skaudėjimo k tt. 
!r JU*iusa<te*a |

gk»nd«Jima.

Rodą per Greitinta. Dyal.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 81.00 

tyJeigu sergi. Ui paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk sawo ligj. o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dyii

VIRAI AR ŽINOTE?
Kad ass atidariau nauja lietuvisaka 

karczama po numeriu 3321 AuburnAve., 
kur randMi visoki gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai. szalczlausiM ir skaniau
si m alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi turiu dailiausia, 
szviesiauaia ir didžiausia Lietuviuką Sa
le, dėl mitingu, veeeliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe isz kitu 
miestu, gali pu mane gauti geriauae 
nakvine. Bu guodone,

Petru BslakjA, 
3321 Aubura Avė. CHICAGO.

^ptitkorias ,

F.Af.Rkkter&Co.
Prekė plnjgų.

Kuku rublis po........................52fc
Brusiazko9 markės po............24įc

Prie kiekvieno pinįgųsiuntinio 
reikia pridėti 30c.ant pacsto^Ma 
ta.

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, Uenciugeliu, 
žiedu ir szimtus kilfcjdii daiktu galite iszsirirrkti ir parsi
traukti, jeipu turitennisu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Buce, to Kelpticb, Norrlko A Co.
74 Centro St, Chicago, II

LIETUWIU DAKTARAS

l MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pawlėto.

0
a

Telet naa: Canal 76.
Telefonu .galima isz kiekvienos 

aptiek os.

g

a a

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

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
raszitie, su puikiom kvietkom, a psk ai ri
mais ir pavinczevonem. 'Už *1.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsz minėtu popierių.

Adresuoki! teip:
W. KudarHiickas,

Box 234, Livnnce, Htss.

mosi kur kitur, nes jie užtikrina visiszka iszgy
dyma kožnoe ligos kuria priima ant gydymo, 
už $4.00 ant menesio.

4r esf nerviszkas, nustojęs vilties ir vyrias- 
kūmo, nusilpnejes, nuvargęs rytmecziais, ne
rangus, greitai paistantis, gėdingas,nusiminęs, 
neužsitikintis, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvas svaigime, 
užyma ausyse, szirdies plakimą, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius paakius, puszkuczius, plemias ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszkus sapnus, negam- 
tiszkus dieninius ir naktinius nubegimus, szab 
tas dalis kūno, skausmus nugaroje, kryžiuje ir 
po krutinę, sunkuma ant kratines, puvimą 
gerkles, pūsles ar inkstu liga, varicocele, gleet. 
Strik tu ra, 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 naktys nusistoja kas szlapume?'

JHįiu teip, tai Viropotens Co. užtikrins jum

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 8. Halsted St.

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

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

Manoaptiekos vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiausiu Ame
rikoniuku ir Europejiszku gyduolių ir yra sutaisomi mano paties rankymis. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar vaistininkiszkoe pagelbos, kreipkitesi pM 
mane, o ežia ja tikrai rasite. Daktariška rodą suteiktu dykai. Asz gy
venu prie tos paezios aptiekos ir czis mane galima rasti*’kiekvienoje vslandoje. 
Kuriems butu per toli msne 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 pMzauksiu.
Pas mane galima gauti: “Gumbalasziu”, “Kilczibago” (grybelio), “Tikrai 

Lietuviszkos Trajankos“ ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie- 
kosegali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuviszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abrozeliu. pavinezevoniu, popie- 
ru gramatoms su gražioms pavinezevonems, plunksnų, atramento ir visokiu ra
ižymui reikalingu daigiu, teipgi cigarą ir visko kas tik visose kitose sptiekoso 
randasi.

Apart to, parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigus į visss 
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 aptiekobius ’ A. I- GRAICZUNAS.

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

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

IR ANT TO VISO DAVIAU AGENTŪRA

DAKTARUI A. L. GRAIGZUNUI
Todėl, kuriems yra paranku, galite dabar gauti lai

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

A. OLSZEVSKIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

S. 0. Cavette,
Counsel & Trial Attorney.

JONH MOŽEIKA,
Assistentas ir Notary Public.

Ruimas 21-81 S.Clark St. prieszai korU.
Thelefon: Central. 3519.

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

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

Si į

SudrattnimM plauku.
Tisrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinklmę, 
ir prasaalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejima į kė
lės minutas. Mes sawo Gyduoles gwa- 
rantawo|am. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutee S1.00. Siuncziam Paėstu ir į 
■wety mas ssalis. Budas kaip jas vrartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per lalszkua, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO..
Rta W. Box 106., Brooklyn, N. Y

♦^Lietuviszkd Dirbtuvei
Bažnytiniu parodu, Draugys- 

tems karunu, szarpu, ku
kant u ir tt. Darba atlieka 
gerai, greitai ir pigiai.

113 W. Divislopst, Chicago, HL

T~\T7TZ a T M puikiu dovanu! Tokio I J Y 1^, I Ateikit pažiuro*, pažiurs 
Dsber me* paleldsiam* tergsa genassi

•o dvigubai* paauksuotai* luksttel*. susukr užsukamas ir nustatomus, vyriszka* ar moteriszka*, 
•a Ttaa* AmatgnzKA ■AtcnmBUA. pilou akmens. R. R gvarantaota*. atkelia* 
iszdaodame raazvta avzaAMcu* atrr 90 mrru; pagal Iszveitda Ir geruma toki lail 
gali Ijrglatt pr<e *40 virtu aukso laikbodklio. Visiems puikia laikrodelia mylėto] 
Sime begvje 00 diena puikiu* presentus: I. viamiA ra siu PUTU FITKK *u didele ga 
rialu oibuka, verte* *1.10; 1 grynu bamu putu cisiutctu. vertes 7*c.; 1 alksni 
dbSvtb. *ke; 1 dailu auksinuota Diegtas mc-.uoBU sa Cameo kabute. |1 *0; 1 puikia aakslnuo 
ta szoi’Ts. *1 00; I pora puikiu Auskabiv deimantais r. dlatu, (1.00; 1 puikia špilka issaodiata

oti aat ezpreao ir jei 
otflfc*. M M tari bot 

prizluaatt dra _ _ ___  asas dar *xtra dova
na paika uirmuniu daiktu* m*i poriunrrizm* i»d» prr n»crt», utr*?l>trav* ravo kazztals. 
81»i»rod-hu» iraual YIEIA LAIKRODĖLI SU VISOlf DOVANOMS DTUL 
laikrodėli ar aroterteska Jeigu moterLzka. tad vyriuko Diek-n• learflugello me* paklausim* mo- 
teruika M ooliu auklių nota Lornett* lesei areli Rauzvk rzendien. pakni luzpardnvIAai aeizasl- 
balcet Adroseok: ATLA8 JEVSLITV OOMPANY. IS Metropolitan Block, CHICAOO

PIGIAUSIAS PARDOTTCZIOS llltt 
SUIMTOSE VAISTUOSE.

Moša fabriko siekiu yra apteikti

Apari m.rikallrtknm.ir,^

kataliogo

ytrsssm 100 yvatriu fra) u, kaip tai parodo —“ Sa l*,.. a—— a* - - ....

kur.ua
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