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Metas IX

Anierika.
Pereitą sanvaitę daugely j 

Amerikos miestų atsibuvo 
rinkimai miestų virszininkų. 
Didesnėj dalyj laimėjo’szįmet 
republikonai. Svarbiausi rin
kimai buvo New Yorke, kur 

" turinti daug pinįgų ant pir
kimo balsų demokratiszka 
partija, arba teip vadinama 
Tammany Hali, teip valdė 
miestą, kaip jai patiko, visai 
nepaisydama ant doriszkų 
principų; sudemoralizavo vi
sus miesto urėdus, apsodyda- 
ma juos menkiausios cLorisz- 
kos vertės savo tarnais.; Per 
sziųmetinius rinkimus viso- 
galinga iki sziol New Yorke 
Tammany Hali likosi sumusz- 
ta. Ant majoro likosi isz- 
rinktas kandidatas fuzienis- 
tų partijos. Mieste San 
Francisco szįmet' laimėjo dar
bo partija, kuri ant miesto 
majoro pervarė Savo kandi
datą.

Ant Filipinų salų ameriko
nai neva suszaukė į Manillę 
reprezentantus teip vadina
mų fęderalistų partijos, taigi 
sutinkanezios priimti Ameri
kos virszininkystę. Terp su- 
sivažiavusių pasirodavyti vie
nog nėra vienybės ir sutiki
mo. į Didžiausi nesutikimai 
yra už zokoninkus, kurių vi- 
siszko praszalinimo reikalau- 

! ja daugumas susivažiavusių 
delegatų, betrant to nesutin
ka vadovas federalistų parti
jos Buencomino.

Ant salos Samar svarbiau
sias pasikėlėlių vadovas, jene- 
nerolas Luckban, kuriam ke
liuose susirėmimuose pasise
kė gerai paretinti ameriko- 
niszkos kariaunos eiles, no
vys pasiduoti, kadangi, dėl 
stokos maisto, ne galys ilgai 
laikytiesi. Ar jis isz tikro 
nori pasiduoti, to nieks neži
no. -Dabar jis praneszė vir- 
szininkui amerikoniszkos ka- 

. riaunos ant salos Samar, je- 
nerolui Smithui, kad jis tik 
tąsyk paisys ant siūlomų a- 
merikonų išlygų pasidavimo, 
jeigu visi amerikonai pasi
trauks isz visos Candora klo- 
nies. Tokio reikalavimo 
prieszui ne stato norintis pa- 

' siduoti vadovas.
■ Kadangi ant salos Samar 

tankiai netikėtai užpuola pa- 
sikėlėliai ant mažesnių ameri
koniszkos kariaunos dalių ir 

• tai pasiseka užpulti net tą
syk, kada tie ne turi su sa
vim ginklų, tai jenerolas 
Smith iszdavė dabar prisaky
mą kareiviams niekada ne 
būti be ginklų, net valgant 
ir miegant kareiviai turi sza- 
le turėti ginklus. Tokį pri
sakymą jenerolui reikėjo jau 
seniai iszduoti,o tąsyk ne būt 
galėjusios atsitikti ameriko
niszkos kariaunos skerdynės, 
kokios atsitiko ne per seniai 
ant salos Samar. Jenerolas 
Smith prisakė teiposgi nai
kinti maisto produktus, koki 
gali patekti į amerikonų na
gus. Taigi mat pradeda 
megždžioti padavadyjimus 
Kitchenero Pietinėj Afrikoj. 
Paprastai karės vedėjai nuo 
kitų blogo, o ne gero mokina
si, griebiasi kitų bandytų to
kių karės vedimo būdų, ko
kius pirma pats už piktus ir 
nežmoniszkus laikė.

Amerikonas <ribson Eas- 
ton, agentas maisto produk
tų prekėjų Manillėj,likosi su- 
aresztuotas. Apskundžia jį, 
buk per Jo tarpininkystą pa- 
sikėlėliai gaudavo maisto pro
duktus.

Ant

kandidatą ant prezidento 
Kubos republikos jenerolą 
Maso. Szitas jenerolas, nore 
ne atmeta amerikonų reikala
vimų, bet ne sutinka ant pri 
pažinimo ant Kubos per daug 
didelių privilegijų ameriko
nams.

Panamerikoniszkas kon
gresas traukiasi savo keliu 
Meksike, bet ar jis lazduos 
laikius svarbesnius vaisius, 
nežinia. Dabar perkratinėja 
klausymą parengimo santai
kos sūdo, kuris taikytų nesu- 
tinkanezias puses ir tokiu bu- 
du stengtųsi praszalinti ka
res Amerikoj. Tuom tarpu 
užmanytojos kongreso,Suvie
nytos Valstijos nesykį paro
dė, kad jos sutinka ant san
taikos sūdo vien tąsyk, kada 
tiki,kad santaikos sūdąs isz- 
duos nutarimą aut jų naudos. 
Suvienytos Valstijos atmetė 
santaikos sūdą ilszpanijos 
priesz karę užmanytą; jos at
metė teiposgi santaikos sū
dą Austrijos užmanytą reika
luose atlyginimo aukoms 
Lattimero skerdynių; jos ne 
kartą atmetė ir nusprendimą 
jų paežių parinkto santaikos 
sūdo, jeigu jo nusprendimas 
ne sutiko su norais Suvieny
tų Valstijų. Tokiose sau- 
lygose geriausias santaikos 
sųdas yra tvirta kariumenė. 
Kada iszpaniszkos republikos 
turės tvirtą kariumenę, ka
da terp jų bus vienybė, nieks 
ant jų neužpuls, nors be bu
tų nė jokio santaikos sūdo; 
kitaip toks sūdąs bus tik isz- 
jnokimu žudo, kadangi jis 
juk ne turės galės nubausti 
neklausanczių jo nusprendi
mo.

Kubos demokra- 
fe pastatė kaipo

Azija.
Pereitų sanvaitę pasimirė 

iszmintingiausias gal chinisz- 
kas administratorius, garsus 
Li Hung Czang. Londono 
laikraszcziai buvo pagarsinę, 
jog Li Hung Czang smarkiai 
susikirto su maskoliszku pa
siuntiniu, besitardamas apie 
Mandžurijos likimų: buk 
maskoliszkas pasiuntinys Les- 
sar barė smarkiai Li Hung 
Czangų, kad jis apie Masko- 
lijos reikalavimus praneszė 
kitų vieszpatysczių pasiunti
niams; pabarimas maskoliszko 
pasiuntinio buk tukį įspūdį 
padarė ant Li Hung Czango, 
kad jis, parėjęs namon, tuo- 
jaus apsirgo ir neužilgio pasi
mirė. Paskalų tų vienok pas
kui pagarsino už iszmislų net 
Londono laikraszcziai. Isz 
tikro Li Hung Czangui ne 
buvo reikalo nusigąsti mas
koliszko pasiuntinio, kadan
gi tas ne turi tiesos barti u- 
rėdninkus svetimo kraszto, 
o dagi tokius, bu kuriais ve
da tarybas, nuo kurių reikia 
ežį tų iszderėti. Li Hung 
Czang juk nereikalavo bijo
ties! maskoliszko pasiuntinio. 
Dabar Londono laikraszcziai 
su džiaugsmu garsina, jogLį- 
pediniu Li Hung Czango li
kosi paskirtas Maskolijos 
prieszas; Anglijoj laukia, kad 
szitas, ant pasigerinimo An
glijai, pasiprieszįs Maskolijos 
siekiams. Ar tame Anglijos 
viltys iszsipildys, ne galima 
žinoti; greieziau Ji ir ežia ap
siriks teipjau, kaip Afrikoj, 
kur tikčj^jjavaldyti būrų re- 
publikais |4ris sanvaitefl,o da
bar pasiiodo, kad tų į tris 
metus nežinia ar galima bus 
padaryti. Į Li Hung Czang 
galėjo būt Maskolijos drau
gu, matydamas, kad pasiprie- 
szinime jai ne turės isz nie
kur pagelbos, bet jis buvo 
chinietis, \o kaipo tokiam, 
jam, visgi labiau rūpėjo nau
da gimtinio kraszto negu nau
da Maskolijos. Jeigu gi Mas-

kolijai nusilenkė, tai ne dėl 
meilės maskolių, bet isz per
sitikrinimo, kad ne turint ga
lingų padėtojų, besiprieszin- 
dami, Chinai galėtų dar dau
giau žudyti. Nors kaslink 
gyventojų skaitliaus Chinai 
terp svieto vieszpatysczių už
ima pirmutinę vietų, bet kas 
isz to, jeigu terp tos daugy
bės gyventojų nėra nė jokios 
tvirtos organizacijos, nėra tė
vynės meilės, nėra nė pride- 
ranczio supratimo locnų rei
kalų. Tie milijonai chinie- 
czių,besiduodanti skersti jeib 
prieszui, yra tai gyvulių kai
minė vedama ant paskerdi
mo; ji sziųdien nė ginti savo 
gyvasties priderancziai ne 
moka. Tas vienok dar ne 
rodo, kad chiniecziai jeib ga
lingesniam kaimynui duosis 
skersti ir isznaudoti visada. 
Ateis laikas, kad tie milijo
nai žmonių pabus, supras sa
vo skriaudas, kokias kenczia 
ar tai nuo europieczių ar a- 
merikonų, sueis į vienybę, 
pasirupįs geresnius, tokius 
jau kokius turi jų prieszai, 
ginklus. Tųsyk jie pasi
stengs nuo nepraszytų globė
jų globos iszsiliuosuoti ir be 
abejonės nepraszytiems glo
bėjams reiks kraustytiesi lau
kan. Susivienyję szimtai 
milijonų chinieczių ne reika
laus tarnauti nė Anglijai, nė 
Maskolijai, nė kitokiems glo
bėjams.

Japonija, susilyginusi į po
rų deszimczių metų su augsz- 
cziausiai kulturiszkai stoviu- 
ežioms Europos tautoms, siū
losi už mokintojų giminingų 
pagal tautiszkų kilmę Chinų. 
Jeigu tų Chinai priims ir ja- 
poniecziams pasiseks suorga
nizuoti Chinų kariaunų ant 
pavidalo europeiszkos, tąsyk 
nesijungusios mongoliszkos 
tautos ne reikalaus bijotiesi 
nė Jokio prieazo. Sudrutini- 
mas Chinų tik Japonijai yra 
naudingas, todėl tik ji steng
sis juos sudrutinti, kitos, gi 
tautos, ypacz Maskolija, sten
giasi vien, kad Chinai “ amži
nai butų silpnais, besiduodan- 
cziais isznaudoti.

Pietine Afrika.
Karė Afrikoj traukiagi jau 

treti metai ir jos galo ne ma
tyt. Pradedant karę, kaip 
dabar garsina Londono laik- 
raszcziai, Anglijos randas 
stengėsi įkalbėti, kad ant už
kariavimo turtingiausių ant 
svieto aukso kastynių ir abie
jų būrų republikų užteks ke
lių sanvaiezių. Randas ža
dėjo suvaldyti burus per vie
ną didesnį muszį aplinkinėse 
Jahanisburgo bu armija ne 
didesne kaip 40000 kareivių, 
ant ko turėjo užtekti 40000000 
dol. pinįgų. Dabar karė 
traukiasi jau treti metai, ji 
kasztavo Anglijai apie 
1500000000 dol„ 16000 karei
vių užmusztų ant muszio lau
ko ir 75000 netinkanezių Jau 
nė prie darbo namieje reikė
jo sugrąžinti atgal. Isz viso 
į Afriką iszsiuntė 300000 ka
reivių, bet dabar ir to pasiro
do per mažai, o daugiau 
liuosnorių,norinczių pasisam
dyti, randas ne gauna. Mo
kesezių, kokius tauta sziądien 
moka ant rando reikalų, ne
užtenka, kiti szaltiniai isz- 
semti; nėra isz kur uždengti 
begalinių karės kasztų. Tur
tingiausia ant svieto Anglija, 
per neiszmintingų, tarnau
jančių savininkams aukso 
kastynių, ministerių užsima
nymą karės su būrais atsirado 
arti bankrutystės.
- Anglijos randas nori nau

dotieji isz senų tiesų, kurios 
randuldajBidžMMBiiMiSbMd

stiliai jaunus vyrus į kariu- 
menę, kadangi neėaant dau
giau liuosnorių ir samdinin
kų, randas neturi kareivių, o 
jų Kitchener nuolatai reika
lauja; iszaiųsti į Afrikų ka
reiviai, kokių ir teip yra, pen- 
kiolikų kartų daugiauynegu 
būrų, paskutinių ne /gali į- 
veikti. Tas rando nusimany
mas vienok np patinka gy
ventojams ir Jie ne yori pasi
duoti. Anglijos gyventojai 
turi stoti/fkaręvien tųsyk, 
kada prieazas ant Anglijos 
užpuola, karėse gi su užkaria
vimų mieriais jie randui ne 
pritaria. Kadangi įsiveržu
sių į angliszkas pietinės Afri
kos valdybas barų angliszki 
jenerolai ne įstengia iazvyti, 
tai valdžios tų valdybų tų už
duotų nori uždėti ant peczių 
paežių tų kolionijų gyventojų; 
nori ant Jų uždėti ir Bpecjja- 
liszkus mokesezius ant užden
gimo bent dalies karės kasz- 
tų. Tas, žinoma, ir terp pa
ežių angliszko rando azalinin- 
kų ne padaugįs pritarėjų. 
Didesnė dalis gyvenančių 
angliszkose valdybose būrų 
jau pasikėlė, todėl visa sun
kenybė karės vedimo turi 
pulti ant kolionistų anglijo- 
nų. Būrai jau prisigriebė į 
[Kirtus prie Atlantiszko ocea- 
no ir kelis portinius miestus 
iszplėszė. Tik szuviai sto
vinčių porte kariszkų laivų 
burus nuo pakranezių nuvi
jo; ten vienog, kur szuviai 
laivų kanuolių ne siekia, tai- 
do būrų komendantai.

Pereitų sanvaitę Transvaa- 
liuje į būrų rankas pateko vėl 
dalis angliszkos kariaunos 
susidedanti isz 67 kareivių ir 
transportas su amunicija ir 
maisto produktais. Czia ė- 
saneziai angįiszkai kariaunai 
tankiai reikia baduoti, ka
dangi beveik pusė maisto pro
duktų, gabenamų karei
viams, patenka į būrų ran
kas.

Kadangi svetimų krasztų 
laikraszcziai(".smarkiai peikia 
Angliju už nežmoniazkų [lasi- 
elgirnų su būrais nelaisviais, 
suvarytais į atsakanezias sto
vyklas, kur iki sziol pasimirė 
įfeli tukstaneziai vaikų, tai 
angliszkas randas, lyg anV 
juoko, nusprendė siųsti į tos 
stovyklas angliszkas mokinto
jas. Isz tikro būrams nelai- ' 
sviams reikia geresnio mais- 1 
to, daktarų ir vaistų, o ne 
angliszkų mokintojų. Kadan
gi ir Anglijoj daugelis pei- ( 
kia randų už biaurų laikymų , 
būrų moterų ir vaikų ir An- ( 
glijos moterys netįiszsiuntė i 
savo delegatę isztirtitikrų da- į 
lykų stovį, bet jų kareivisz- I 
kos valdžios sulaikė mieste ' 
Cape Town ir priverstinai 1 
iszsiuntė į Angliju, tai dabar 
randas rengiasi perkelti ne- J 
Laisvins į sveikesnes vietas, į ! 
pajūrius.

Balkanų pussalis.
Nesutikimai Turkijos su 

Prancūzija isznyko. Aut pri* 
vertimo Turkijos f pasiduoti 
Prancūzijos reikalavimams 
užtėko admirolui Caillardui 
iszsodyti vienų kompanijų ka
reivių ir užimti muitinyczias 
ant salos Mitylene. Kaip 
tik prancūzai tų padarė, sul
tonas paliepė užrubežinių da
lykų ministeriui praneezti 
prancuziszko rando agentui 
Babstui, jog sutinka iszpil- 
dyti visus Prancūzijos reika
lavimus ne tik <kaslink atly
ginimo prancuziszkiems pa
valdiniams nuotrotų, bet ir 
kitus, vėliaus pastatytus rei
kalavimus, Turkija dalei- 
džia rengti visuose joskrasįj

kilta, misijas, bažnyczias ir 
ligonbuezius ir tas visas įtai
sas paliuoBuoja net nuo įpul
tų. parsigabenant isz svetur 
taVoruB. Daleidžia paregti 
ir Iszplatinti prieplaukas. Ant 
reikalaujamo atlyginimo 
nuotrotų prancuziszkiems pa
valdiniams likosi lazduotos 
czdkia.

Visi todėl nesutikimai terp 
Prkucuzijos ir Turkijos iszdi- 
lo Ir Prancūzijos laivyne pa
sitraukė isz Mitylenos, bet ji 
dar tūlų laikų pasiliks G rėki- 
jos pakrantėse. Prancūzijos 
užrubežinių dalykų ministe- 
ris Delcasse praneszė Turki
jos randui, jog užmezga vėl 
pertrauktus pirma diptioma- 
tiszkus suBineszimus; pasi
traukęs isz Konstantinopo- 
liaus pasiuntinys Constans 
sugrįž atgal, o tuom tarpu 
pasiuntinio pareigas pildys p. 
Babst.

Isz Lietuvos.
Isz Kauno.

Kaune atsibuvo stirivažiavimas 
degtinėm leidėjų įr akczyžioa urėd- 
ninku ant apkalbėjimo prekių, 
už kokias degtinės leidėjai gali 
ją rando pardavinyczioma parda
vinėti.

Naujai euaitvėręs czia inte igen 
tų kliubš organizuoja* orkestrą 
ir chorą; vėliana ketina, žino
ma, jeigu ne bus stabdymų isz 
valdžių pusės, parengti pamoki- 
nanezias lekcijas isz hygienos ir 
kitokių mokslų.

Prie Kauno liaudės rūmo pa
rengė jau prelekcijas mažai apš
viestiems žmonėms. ( 
lekcijų rengėjams labii 
pagelba prelekcijų pla 
koliszką raugą, o ne 
žmonės. /

Rugsėjo mengsyj 
Kaune visokioa/impanezios ligos, 
labiausiai pil/inės sziltiuės, ty
mai, krauj/nėa ir kitos.

Oraa^auno aplinkinėse jau at- 
8zalo./sniego vienok iki sziul dar 
nebuvo.

Jzjz vienog 
aru rupi bu 
įtinti m*»- 

apnviesti

plati not-i

Isz Panevėžio, Kauno 
gub-

Prie Panevėžio realiszkoe mo
kyklos, ant bėganczių mokslinių 
metų likosi atidaryta 7 kliasa, 
kul0oa czia pirma visai ^ebuvo, 
nohisant specialiuko pasimokini- 
mo praktiszkų mokslų tokia klia- 
sa buvo czia labai reikalinga. 
Beveik visi pabaigę 6 kliasos per
ėjo į naujai parengtą 7, neaplei
do mokykloa.

Isz Paszventės, Kauno gb.
Pereituose metuose, kaip pa

duoda lenkiszkas - laikraštis 
“Zgoda”, lietuviai, su polic jos 
daleidimų, parengė lietuviazkų 
teatrų Mintaujoj. Miesto polici
jos viršininko daleido atspausti 
lietuviszka! lotyniškoms lite
roms programos. Programos 
tuos iszsiuntinėjo į visas aplinki
nes, dalia jų pateko ir į Kauno 
gubernijų. Gyvenautis aplinki
nėse Paszventėa ūkininkas Sabai 
iszlipinėjo tuos Mintaujos polici
jos vi raaininao daleistus lietuviu 
ko teatro programus. Užtai 
Paszventėa policija apskundė į 
Budų S .bų,už peržengimų padava- 
dyjimų uždraudžianezių vartoji
mų lietuviukų rautų spaudi n tų 
lotyniszkoms literoms. Sanda 
ros audžia ant Sabo uždėjo 
bausmę 3 rubl., bet nubaustasis 
ne pasiganėdino ir perkėlė provų 
į auguteenį sūdą. Augutesnis 
sudus Sabų lutei si no, kadangi 
policija neįstengė parodyti tiesų, 
kurios draustų vartojimų lotyniū
kų literų lietuvisakuose rasztuo- 
se. liesų mat nėra, bet ir be tie
sų uždrausta lietuviams naudotie- 
ai iu loty n įsakų literų.

mol

Isz Vilniaus.
Vilniuje yra 21 bufetas ir res- 
uracija pirmos kliasos. Jos 

specijaliszkų mokesezių 
rabi. ant

moka bufetas 1 kiiasou salėj ant 
geležinkelio stacijos; restauracija 
Botaniszkame sode 2020 rublių. 
Konditorėjų pirmos kliasos y- 
ra 7.

Ruduo Lietuvoj szįtnet šiltas 
ir gražus. Pasėti žieminiai javai 
visur sužėlė gražiai.

Miesto Vilniaus valdžios galu
tinai susitaikė su savininku prie- 
miesezio Zverincziaus ir sutiko jį 
priskirti prie miesto. Miesto ro
dą persiuntė jau savo nusprendi 
mą ant užtvirtinimo vidaus mi
nisterijai. Ant to priemiesezio y- 
ra dabar su virszum 3000 gyven 
tojų, yra trys mūriniai namai, 
285 mediniai ir 48 pramoniszkos 
įtaisoa. Per priskyrimų Zverin- 
eziaua todėl skaitlius gyventojų 
Vilniuje pasididįa Yla ežia dar 
ir daugiau neprigulinezių prie 
miesto priemiesezių. Jeigu visi 
butų prie miesto priskirti, skait
lius jo gyventojų patiektų 250000.

Vilniaus miestas pradėjo jau 
darbus prie rengimo elektriškus 
pajiegoe stacijos, kuri duos elek
trikų ne t'k žiburiamas ant gat
vių, bet ir privatiszkuose namuose, 
teiposgi ulycziniams karams, ku
riuos dabar velka arkli >i.

Per sauvaitę nuo 12-20 d. 1902 
m. rugsėjo Vilniuje atsibus žem- 
darhyttės ir naminių iszdirbimų pa
roda, kurioje galės dalyvauti: Vil
niaus, Kauno, Grodno, Minsko, 
Vitebsko, Suvalkų ir Kurliandi- 
jos gubernijos. Paroda bus pi- 
rengta te i p vadinamame Bernar
dinų sode. Ministerija ant to 
davė jau savo daleidimų.

Vilniuje prapuolė 18 metų mo
kintinis vietinės resliškoa moky
klos. Į porų dienų paskui tėvai 
gavo laiszkų nuo prapuolusip sū
naus, kuriame jis raszo, kad ke
liauja į Afriką padėti už laisvų 
kariaujantiems būrams. Nors a- 
pie pabėgimų iszsiuntinėjo tele
gramos į visus krasztus, bet pa
bėgusio mokintinio iki sziol ne 
pagavo. Ant kelio jis pagriebė 
nuo tėvų užtektinai pinįgų.

17 d. spalinio, naktyj, į Da- 
voinoe pa i daviny ežių, ant Ausz- 
ros Vartų ulyczios, įsikraustė va
giliai if ' iszncezė visus, koki tik 
pardavinyczioj buvo,tavorus. Ant 
peczių tavorų iszneszti ne galėjo, 
ant to reikėjo turėti nors porų 
vežimų, o vienok policija vagys
tes ne patėmyjo.

Isz Vilniaus gub.
Antroje pusejė rugsėjo mėnesio 
Vilniaus gub. buvo 24 gaisrai. 
Užgimėjie: nuo neatsargumo 3, 
nuo nevalytų kaminų 1, nuo pa
degimo 3 ir nuo nežinomų prie- 
žasezių 17. V suose tuose atsitiki
muose ugnelė pridirbo blėdies ant 
125000 rubl. Didžiausias gaisras 
buvo Musnikų valacziuje, kaime 
Budeliuose, kur ugnis isznaikino 
su visoms trioboma ir krutan- 
cziais turtais 7 ukes. Blėdį czia 
gaisro padarytą paduoda ant 35 
000 rubl., o viskas aaekuruota bu
vo vos ant 33000 rubl. Kaime Men- 
kovieziuose ugnis išnaikino 29 
ukes. Blėdį czia gaisro padary
tą skaito ant 22005 rubl.

Netikėtų mirezrų per tą laiką 
buvo 9, užmuštos 2, patžudys- 
czių 1, vaikas užsmaugtas 1. Ne
gyvėlių rado 3.

Vagy s tų papildyta 19; daigtų 
pavogta už 1432 r ubl., pmįgų 
186 rubl. 25 kap. Arklių pavogė:, 
Vilniaus pav. 1, Trakų 3, Lydos
2, Szventėnų 2, Disnos 4, Vilei 
kos 2, arba isz viso 14 arklių.

Per sinvaitę nuo 14—22 d. 
spalinio Vilniaus gubernijoj buvo 
apsirgimų visokioms limpan
čioms ligoms: Vilniuje: szlakuo- 
toms šiltinėms 1, pilvinėms 13, 
tymais 7, difteritu 3, rože 4, 
rauplėms 1. Iš viso Vilniuje 
limpanczioms ligoms apsirgo 28 
žmonės.

Pavieczi uosea apri rgi mų buvo: 
pilvinėms šiltinėms, Vilniaus 
pav., kaime Gard jievka 5, įlin
kę 3. Ašmėnų pav. kaime Du- 
ni-ziuose 10. Kraujinėms: Aš 
mėnų pav., kaime Chatulicaiuose
3.

Isz Bobraisko, Minsko 
gub. /

sus gaisras, kuria traukėsi per vi- 
aą d eną. Tik atkakusiems isz 
Minsko ugnagesiams su gėrės 
nfims gesinimo prietaisoms paris* 
kė ugnį užgesinti. Gaisras nuo 
nežino mos priežasties užgimė ran
do degtinės pardavinyczioj. Iš
naikino jis su viršum 100 namų 
ir apie 300 pardarinyczių. Ug
nyje pražuvo viena jauna žydel- 
kaitė. Didesnė dalis padegėlių 
nespėjo iszneszti nieko isz savo 
krutanczių turtų, o jie nebuvo a- 
»ekuruoti; padegėliai nužudė to
dėl visk} ir isz niekur negaus 
atlyginino.

Vežėjau dvaro Krauglaukių, 
Schoenfeld, todėl, kad pasibai
džiusių arklių negalėjo pavyti, 
pats pasipjovė.

Tilžės sūdąs perkratinėjo nese
niai provą lietuvės Mikolaitie- 
nės, kuri buvo apskųsta už' nu- 
□uodioimą Maczulaitienės. isz 
Senteinių. Sūdąs apskųstų iaz- 
teisino.

Isz Vitebsko.
20 d. spalinio,czianykszcziame 

apskriezio inde pradėjo perkra
tinėti provą žydų Raviczo ir Gu- 
reviezo. Jie mat, ne turėdami 
užtektinai pinįgų, apsiėmė pasta
tyti už porą milijonų rublių ka- 
zarmes kariaunai Vitebske. Ka
dangi ant užmokėjimo už darbą 
ne turėjo pinįgų, tai jie mokė
jo darbininkams ir ui medegą 
ne tikrais, jų paežių padirbtais, 
vekseliais. Tokių be vertės vekse
lių paleido jie net ui 150000 rub. 
Pro y a ta jau ketvirtą kartą per- 
kraiiuėjama. Dabar ant provos 
pašaukta 88 liudininkai, bet į 
sūdą atėjo jų tik 12, Dėl tos 
priežasties apskųstų advokatas 
stengiasi provą atidėti, bet rodo- 
s, kad sziuom kartu tas ne pasi
seks.

Isz Visztyczio, Suvalkų 
guber.

Netoli nuo ežia,einant iez užru- 
bežių dviem žydam,ant jų* užpuo
lė maskoliszkas rubežiaus sargus. 
Jaunesniam žydui pasisekė pa
bėgti, senasis, 60 metų senelis, 
ne įstengė pabėgti, jį maskolisz- 
kas sargas pagavo. Iszkratė ki- 
szenius ir radęs juose kiek auksi
nių daiktų ir pinįgų apie 2000 
rubl., viekų tų atėmė, o žydų pa 
korė. Padaręs tų, perbėgo per 
rubežių ir prapuolė.

Isz Rygos.
Kaip pięma Mažrusijoj, teip da

bar Rygoj užstojo didelių bankų 
bankrutystės. Pereitą sanvaitę 
czia susibankrutino trys didesni 
bankai. Bankierius Saeklian ban
dė nusiszauti, bet rodosi, kad pa
siseks jį iszgydyti. Žmonės 
uisi tikėję dabar nusibankru 
tinusiems bankams ir juose su
dėję savo p nigus, didesnės 
dalie* negalės atgauti.

Maskoliszkas randas paskyrė 
jau inžinierių komisiją ant iszti- 
rimo savo pliano sujungimo ka
nalu Baltiszkų jūrių su Juodom- 
sioms arba Rygos bu Chenonium, 
kuriuora, atsitikus reikalui, net di
deli kariszki larsųi galėtų per
plaukti isz BąTtiszkų, jūrių į Juo
dąsias ir atbulai. )

Lietuvos.
iškilmingai ap

meti ne«sukaktu-

Isz Prasi 
Miestas Tilž 

vaikszcziojo 35i 
ves nuo savo nžsidėjimo. i'ilžė
persikeitė į nuėstą iš kryžiokų 
tvirtynėį, pastatytos 1288 m. 
1551 m. gavo nuo kunigaikszczio 
Albrechto didelius žemės plotus 
ir apturėjo miestiškas tiesas.

Mieste Insrutyj, Prūsų L;e 
tuvoj, neseniai atsibuvo duelius 
terp dviejų ten stovinezios kariau
nos oficieuų: Hildebrandto ir 
Blaskovicao. Paskutinis likosi 
mirtinai paszaulas.

Netoli Karaliaucziaus rado ant 
plianto baisiai sumusztą mūri
ninką Kuhuke iš Tilžės. At
gaivintas Kuhnke papasakojo, 
kad jį užpuolė plėšikai ir bai
siai sumuszė, jo gi 17 metų sūnų 
užmušė ir kūną paskandino upėj 
Prėgelyj.

Mieste Heilsberge buvęs ka
talikiškas kunįgas Spannenkrebs 
pirko už 70,000 markių namus ir 
juoee parengia katalikišką kar- 
czemą. Kuom ji skirsis nuo ne 
katalikiezkų, nežinia.

Terp Kaukemių ir Naujos Bri
tanijos, ant paczto vežanezio 
dn.ncT nini<m_ n Arklini A pl&jzi* 

pasisekė nuo 
siginti. Matydami, 
ne gali apimti, plėszi-

kai, bet pa< 
plėizikų ai 
kad pzczto

2,99%, protestonai

Nnoszimtis katalikų Lie- E 
tavoj. I

Laikraštis “Vestnik Prava” 1 
pagarsino žinias apie katalikų 
skaitlių lietuviškose gubernijų- I 
se. Isz tų žinių matyt, kad 1899 
m. Vilniaus gubernijoj katalikai 
tvėrė 57, 98% viso gyventojų 
skaitliaus, staeziatikiai 27, 01%, 
žydai 14,63%, kitokį (taigi pro- 
leetonai) 0,39% ; Kauno guberni
joj: katalikai 72,60%, žydai | 
19,13%, staeziatikiai 4,38%, pro
testonai 3,89%; Grodno gub.: 
staeziatikiai 54,86%, katalikai tik > 
25,35%, žydai 18,82%, protesto- j 
naiO,97%; Vitebsko gubernijoj: I 
staeziatikiai 61,22%, katalikai ’ 
23,90%, žydai 12,43%, protasto- 
nai 2,45%; Minsko gub.: ata- 
cziatikiai 84,88%, žydai 12,63%, 
katalikai 
0,30%.

žemės gi plotai, ėsanti pnva- V
tiszkų žmonių (ne rando) savas- |
czia, sziaip skirstosi terp visokių 1
tikėjimų: Vilniaus gub. katali- 1
kams priguli 73%, staeziati- 1
kiams 20,5%, pro testo na m s 5,4%, 1
žydams 1,1%,; Kauno gub.? ka- j
tulikams 75,1%, stseziatikiams 
14,3%, protestonams 10,5%, žy- j
dams0,1%; Grodno gub-: kata- į
likams 53%, staeziati kiams i
40,8%, protestonams 4,8%, žy- 1
damsO.8%; Vitebsko gub.: sta- 
cziatikiams 42,3%, katalikams 
40,5%, protestonams (daugiau- į 1 
šiai musų pusbroliams latviams) 
16,9%, žydams 0,2%; Minsku *— 
gub.: katalikams 49,7%, staezia- 
tikiams 41%, protestonams 9%, 
žydams 0,3%. Iš visų todėl 
lietuviškų gubernijų katalikai 
tvircziausiai laikosi Kauno guber- i 
nijoj; czia maskolystė silpniau
siai stovi.

Isz Peterburgo.
Peterburgo lietuviška savitar

pinės paszelpos Draugystė, salėj 
Povlovos, ant Truicko ulyczioa, 
parengė ant savo pųudoa teatrą 
lietuviškoj kalboj, koncertą »? 
šokius. Atlošė originališką 
komediją p. a. Nepadėjus—nėr 
ko kasti, paraszyta Vaiszganto, ir 
verstų isz lenkiszko p. a. Aukso 
veršis.

Kas tai yra saule?
Saulė yra dangiškas svietas, 

šildantis ne tik musų žemę ir pa
laikantis ant jos gyvybę ir viso
kius apsireiszkimus, ji šil
do ir kitus dangiškus kunus 
vadinamus saulės sistemo plane
toms, terp kurių didesnė dalis y- 
ra daug didesnių už musų apgy
ventą žemę; saulė gi yra daug di
desnė už visas savo sistemo pla
netas. Saulė yra teip didelis 
dangiškas svietas kad jos vidu
riuose sutilptų 1800000 tokių ki
tų svietų kaip musų žemė. Saulės 
šonas, kokį mes matome m- 
vo akimis, yra 5970 kartų dides
nis už visą žemės paviršių. Kiek
vienas ketvirtainis colis šulės pa- 
virsziaus žiba keturis kartus szvie- 
eiau negu szviestausia elektriška 
liampa ir prie to isaduoda teip di
delę šilumą, kad iszleidž'amos 
kiekvieno ketvirtainio metro šu
lės šilumos užtektų ant varymo 
garinės mašinos 112000 arklių 
pajiegos.

Saulė, su švo neiszpasakyta 
P®j’«g®» palaiko gyvybę ant žemės. 
Be saulės nebūtų ant žemės 
nė oro, uė lytaus, nė žaibo, nė 
perkūno: nebūtų girdėt nė ka
nuolių szuvių; be šulės, nors ko
kiu nors stebuklingu budu ir ga
lėtų išdygti pasėtas grūdas, jis 
negalėtų iszduoli vaisiaus. Be šu
lės ant žemės nebūtų vandenų, 
nebūtų vandens garų ore, negalė 
tų pasidaryti debesys, todėl nega
lėtų būti nė lytaus, nė sniego, nė 
šarmų, nė ledų. Kadangi vėjas 
pasidaro nuo oro krutėjimo, o < 
kad užgesus šulei ir oras pavir- /d 
stų į kietą medegą, negalėtu h-* I 
todėl nė vėjų. 1
s e ne tik žmogus, bet/ 
vos sutveri m negajL-^



Isz Amerikos.
•abege is« kalėjimo palme inne- 
aisve szerifa ir Jo pagelbininka.
.Topeka, Kans. Pabėgę isz 
anykszczio kalėjimo du nusi- 
jėliui, paimė j nelaisvę pavieczio 

srifą ir jo pagelbninką ir jiems 
įsisekė per gaudanczių linijas 
araignebti ir nusigabenti į kal- 
'3 paimtus abudu urėdninku .

Netikusi motina,
Baraboo, Wi8. Gyvenanti ežia 
oteriszkė Lee, neėsant vyrui ua- 
ieje, įmetė į besikurinantį pe- 

czių savo trijų sanvaiezių vaikę. 
Kol ant riksmo degamo vaiko at
bėgo tarnaitė, jau vaikas pecziuje 
su visu sudegė.

Nenorintis mirti numirėlis.
Painesville, O. Gyvenantis 

ežia John Sesler, eidamas į darbą, 
apmirė ant ulyczios. Einantis 
pro szalį daktaras pripažino jį ui 
numirusį. Paszaukė todėl per te
lefonu numirėlių laidotoj?, kuris 
ir atkako ant vietos su vežimu, į 
kurį įdėjo numirėlį. Bevežant j 
morgą, John Sesler atgijo ir su- 
szuko: Na, kas ežia yra? Man rei
kia eiti'į darbą. Jis privertė vė
žėj? grįžti atgal, ant vietos iszszo- 
ko isz laidojimo vežimo ir szvil- 
pydamas, nutraukė į darbą.

Dega pievos.
Kanadoj, provincijoj Manitoba, 

paupiuose Boso siauezia pievų 
gaisrai. Iki sziol iszdegė ne tik 
dideli iszdžiuvusių pievų plotai, 
bet pražuvo labai daug -naminių 
gyvulių, kaip antai: arklių, ra
guotų galvijų ir avių.

Kaliniu jnaisztas.
Leavenvorth, Kans. Czia- 

nykszczjame kalėjime pasūdyti 
nusidėjėliai pakėlė masztus. 
Sargai, žinoma, stengėsi bėgan- 
czių ne leisti, bet kad ir tie turė 
jo revolverius, kuriuos atgabeno 
jų draugai, tai abidvi pusės szau- 
dė. Šzaudynėse du sargai likosi 
pavojingai paszauti, o vienas nu
sidėjėlis užmusztas ant vietos.

Trūksta kasoj $57000.
Port Hcron. Kasierius Sup- 

reme Tent Machabejuszų organi 
zacijos, Thompson, prisiuntė laisz 
k? augszcziausiam organizacijos 
virszminkui Masbey, kuriam 
pranesza, kad organizacijos kasoj 
trūksta 57000 dol. pinigų.

Dega kastynės. v
Bežsemer, Mich. Užsidegė 

netoli nuo ežia esanezios Mikado 
kastynės. Mena, kad olose pra
žuvo ir du darbininkai, kadangi 
jų terp iszgelbėtų ne randa, o ži 
no, kad jie su kitais į deganezi? 
oi? nusileido.

Prigėrė.
Gallistic, N. Y. Netoh • nuo 

ežia, ant juiių, susimuszė du žve
ju'laivai, perskilo pušiai ir pas
kendo. Prie to du žvejai prigėrė, 
likusius gi.iszgelbėjo.

Philadelphia, Pa. Garlaivys 
Luchenbach, iszvilkęs isz czia- 
nykszczio porto į Providence tris 
anglinius laivus, laike smarkios 
vėtros nužudė du velkamu lai
vu, kurią4>askendo. Prie to pri
gėrė ir 5 žmonės.

Nelaimes ant geležinkeliu.
New Lisbon, Mich. Netoli 

nuo ežia, ant Chicago & Milvvau- 
kee geležinkelio susimuszė pasa
že erinis trūkis su tavoriniu. Prie 
to vieno trūkio peczkurys likosi 
ant vietos^užmusztas.

■ Springfield, III. Netoli nuo 
ežia susimuszė rankanti vagonus 
lokomotiva su tavoriniu trukiu. 
Prie to trys geležinkelio tarnai li
kosi ant vietos užmuszti.
♦ Kansas City, Mo. Ant James 
str., važiuojant skersai geležiu 
kelio rėlių ulycziniam karui, už
bėgo tavorinis trūkis ir karą su
daužė. Prie to szeszios y pa tos li
kosi labai sunkiai, gal mirtinai 
apkultos.

Gaisrai.
Portland, Me/Sudegė ežia di

delės pardavinyoąios Milliken, 
Tomlingson &*Co ant Commerči
ai st. Blėdį gaisro padaryt? skai
to ant pusės milijono doliarų.

New Castle, Pa. Sudegė 
ežia itaisos Lavrence Ice & Sto- 
rage Co. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 150000 dol.

Ironwood, Mich. Netoli nuo 
ežia, mieste Hurley, Wis., sude
gė Klondike teatras. Ugnyje pra
žuvo 10 žmonių, prigulinezių prie 
teatro trupos, o 4 tapo snnkiai su
žeisti.

St. Louib, Mo. Sudegė ežia ar
klininkai Excelsior Hauling and 
Transfer Co. Ugnyje pražuvo 
300 arklių ir mulų. Blėdį gau
ro padaryt? skaito ant 200000 
dob_______ f

ak. Sudegė czianyk- 
i ^-rt^tras. Blėdį ug- 

100000

dol. Ugnis užgimė laike paro
dymo teatre, bet visus žmonis isz 
užsidegusios triobos pasisekė lai
mingai iszvesti.

Logansport, Ind. 11 d. lap- 
kriezio sudegė įtaisos Logan Mėl
ti ng Co. ir metodistų bažnyczia. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
1200000.

Cincinnati, Oh. Sudegė ežia 
tavorų krautuvės Kentucky Cent
ral geležinkelio. Blėdį ugnies 
padaryt? skaito ant 100000 dol.

Espliozijos.
Stebenville, O. Besileidžiant 

trims darbininkams į nuo seniai 
nedirbamas olas kastynių La Pel- 
le Iron Works, užsidegė oloj pri
sirinkę gazai. Isztraukus į vir
ažų leidimosi prietaia?, joje gulė
jo suanglėję kūnai dviejų darbi
ninkų, treczio truko, kurį turbut 
numetė į oi?.

Philadelphia, Pa. Įtaisose 
,,Liberty Chemical Co.”, ant 15 
ui. atsitik o-smarki gazo expliozija, 
kurios 4 darbininkės ir maszinų 
prižiūrėtojas likosi sunkiai apkul
ti ir apdeginti.

Isz darbo lanko.
Lisbon,..Oh. Bus ežia pa

rengtos naujos blėtoe dirbtuvėm.
N Johnstown, Pa. American 

Tin Plate Co. ketina ežia parengti 
naujas blėtos dirbtuves.

N Shelby, Oh. Czianyksz- 
czias plieno dirbtuves dabar didi
na. Paskui prie darbo priims 
daugiau darbininkų.

Sheffield, Ala. Czia- 
nykszcziose plieno dirbtuvėse pra
sidėjo darbai. Geri darbininkai 
gali jose greitai gaut darb?.

Toledo, Oh. Pasibaigė 
sztraikai Macbet Evans Glass Co. 
dirbtuvėse, darbininkai sugrįžo 
jau prie darbo.

Monongahela, Pa. Clyde 
Coal Co. szitoee aplinkinėse ati
darė naujas anglių kastynės, ku
riose gavo darb? 200 darbinin
kų.

5 Connellbville, P a. Perei- 
t? sanvaitę szitose aplinkinėse 
degė 19317 kokso peczių. Prie 
visų dirbo pilnas 6 dienas.

1 Canton, O. Carnaken Tin 
Plate and Steel Co. stato ežia 
naujas dirbtuves, kuriose gaus 
darb? 300 darbininkų.

Entley, Ala. Alabama 
Steel and Shipbuilding Co. reugia 
du nauju augsztu pecziu, prie ku
rių ras darbą 500 darbininkų.

5 Reading, Pa. Czianyksztes 
Diamond plieno dirbtuves dabar 
taiso ir jose neužilgio prasidės dar
bai. *

N Youngstown, O. Naujose 
Young8townlron Steel and Tube 
Co. dirbtuvėse prasidės darbai nuo 
ateinanezių naujų metų.

Pitisburg, Pa. Zugo dirb
tuvėse darbai 'sziuom kartu eina 
labai gerai ir yra viltis, kad teip 
bus per ilgesnį laiką.

Cumberland, Md. Naujose dirb
tuvėse N. and G. Taylor Tin Plate 
Co. pradėjo dirbti ir 4Q0 darbi
ninkų gavo darb?.

5 Indiana, Pa. Pittsburg Coal 
and Iron Co. aplinkinėj Roches- 
ter Mills pirko 10000 akrų žemės 
su anglims ir pradės rengti nau
jas kastynės.

Waynesburg, Pa. _ Rengia 
ežia naujas blėtoe dirbtuves, ku
riose ketina pradėti darbus nuo 
pradžios ateinanezių metų.

5 Wa8Hington, Del. Dia
mond State Steel Co. "pastatys 
ežia nanjas dirbtuves, kurioje pa
ti Ipe keli szimtai darbininkų.

JoueXt-Ill. Darbai sziuom 
tarpu eina gerai. Visose czia- 
nykszcziose dirbtuvėse dirba pil- 
n? laik?.

1 Pana, III. Czianykszczio- 
se anglių kastynėse sziuom kartu 
dirba gerai, bet darbininkų ant 
vietos yra užtektinai.

Cincinnati, Oh.* Mitchelio 
ir Frantero plieno dirbtuvėse 
prasidės darbai, kaip tik atliks 
reikalingus pertaisymus.

Denver, Col. Ant Denver 
& Rio Grande geležinkelio pakė
lė sztraik? szėnių nustatytojai 
ant iszkovojimo pripažinimo uni
jos.

Atlanta, Ind. Dirbtuvėse 
American Tin Plate Co. darbai 
eina prastai. Girdėt, jog kompa
nija nori dirbtuves perkelti į ki
tę vietą. ‘
< 5 Pittsburg, Pa. Trūksta ežia 
darbininkų mokanezių akmenis 
taszyti. Moka už darb? po 75c. 
ant valandos, bet ir už tokias al
gas negauną darbininkų. į

1 Niles, Oh. Pudlerių sztrai- 
kai American Sheet Steel Co. 
dirbtuvėse pasibaigė, darbininkai 
sugrįžo prie darbo ir dabar lesė 
dirbtuvėse dirba gerai.

New Castle, Pa.. k Naujose 
ežia pastatytose vinių dirbtuvėse 
Hartman Mfg. Co. prasidėjo jau 
darbai. lez syk priėmė tik 100 
darbininkų, vėliau skaitlius jų 
bus padidintas.

NEW CoMER8TOWN, O. Tus- 
cora Steel Co. pastatė ežia naujas 
dirbtuves; darbai prasidės jose, 
kaip tik kompanija gaus užtekti
nai iazlavintų darbininkų. Youug- 
stown Iron and Steel Roofmg Co. 
neužilgio pradės dirbti naujose 
ežia pastatytose dirbtuvė* e. *

T Fall River, Mafs. Dirbtu
vėse Iron Works Cotton Mills, 
nuo 18 dienos lapkriciio numaži
na vėl aut 10% darbininkų algas. 
Algos mat neseniai buvo pakeltos 
aut 10%, bet kad kitos dirbtuvės 
to nedaro, tai ir Iron Works Cot
ton Mills sugrąžina senę užmo- 
keenio normą.

DoįraoN, III. Darbai ežia ir 
aplinkinėse eina gerai. Ir isz kitur 
atvykę kalnakasiai galėtų gaut 
ežia darb?. Vargas vien su gy
venimais, kadangi aplinkinėse 
kastynių nėra namų. Naujai su
sitvėrusi kompanija 2 myli nuo 
Dovvson pirko 110 akrų žemės su 
anglims ir ant jos parengia nau
jas kastynės.

San Francisoo, Cal. Sz<rai 
kai geležies darbininkų, kurie už
gimė 2 d. gegužio, neužilgio pasi
baigs. 500 darbininkų Fulton 
Shipbuilding Co. sugrįžo prie 
darbo; kitos dirbtuvės teipesgi 
ketins pradėti darbus su prigulin- 
cziais į unij? darbininkais. Ant 
kokių iszlygų dirbtuvių savinin
kai susitaikė su darbininkais, ne
žinia.

1 Scranton, Pa. Darbininkai 
1 distrikto United Mine Workets 
gavo prisakym? pakelti sztraik? 
visose Temple Iron Co. anglių 
kastynėse. Jose dirba 4000 dar 
bimnkų. Priežastis sztraiko yra 
ta, kad paskutiniame laike kom
panija be priežasties praszalino 
nuo darbo daug prigulinezių į u- 
nij? darbininkų.

isz 
Lietuviszku dirva.
Isz Philadelphios, Pa.
3 d. lapkriezio Philadelphioj 

atsitiko biaurios lietuvių skerdy
nės ir tai tik per nenaudum? 
musų dvasiszkų vadovų, valgan- 
ežių gardži? duoną isz lietuvių 
prakaito.

23 d. spalinio pribuvo ežia kn. 
Kaminskas ir 27 d. spalinio laikė 
miszias lietuviszkoj bažnyczioj. 
Per pamoksi? pasakė, jog archi- 
vyskupas jį atsiuntė sutaikyti 
czianykszczius lietuvius, k? jis 
atliksęs, kadangi t? mokęs pada
ryti: sutaikęs jis Minersvilles 
lietuvius, tai sutaikysęs ir Phila- 
delpbioj. Na, ir sutaikė tikrai 
meazkiszkai: nes tik per jo ne mo- 
kėjim? užlaikyti takto bažuyczjpj 
užgimė kruvinos musztynės. Ne 
bereikalo priežodis sako, iog 
menko proto draugas pavojinges
nis už biauriauri? prieszę. Terp 
kitko pasakė, kad kolekluot nie
kam ne daleis (tokio daleidimo 
nieks jo ne praszė). Tik jis vie
nas ir kolektavo bažnyczioj.

Po visam pas jį nuėjo parapijos) 
komitetas ir perriatatęe, pasakė 
iszlygas, ant kokių parapija pri
ima kunįgę: 800 dol. ant metų 
algos, įėjimus užszliubus, kriksz- 
tus, pagrabus; Velykų ir Kalėdų 
kolektos priguli kunįgui kaipo 
parapijos dovana ant pyragų. 
Namai kunįgo gyvenimui, įtaisy
mas, net lovos ir szėpos yra para 
pijos. Na, argi tai ne rojiszkas 
užlaikymas 2 ypatom ir už teip 
mažę darb?? Visi kiti parapijos 
pinįgai turi būt padėti į bank? 
ant vardo 2 parapijos paskirtų 
trustisų ir kunįgo. Du kartu ant 
metų turi būt pagarsintai para
pijai kasos stovis, keturis kartus 
ant metų turi būt suszaukti para
pijos susirinkimai. Pnesz Kalė
das gi reikia pereiti vis? parapi- 
j? ir suraszyti parapijonų skai
tlių. Terp kitko parapijos komi
tetas apreiszkė, kad dabar nie
kam ne gali daleisti koiektuoti, 
kadangi ant to yra parapijos isz- 
rinkti kolektoriai, kurie kolek- 
tuoja bažnyczioj per 8 metus, tai 
tie patys kolektuos iki Naujų 
Metų. Jeigu kunįgui tas ne pa
tinka, tai reikia suszaukti para
pijos milingę, ant kurio butų isz- 
rinktas kitas komitetas.

Ant to kunįgas at«akė, kad jis 
apie tai pasznekėsęs su archrvya- 
kupu ir tiki, kad susitaikys su

jus, vilkus troksztanczius nekaltų 
žmonių kraujo!

Komitetas: Alex Jocis, 
T. Dūdas, 
Kaz. Unika, 
A. Lenauskas, ' 
K. Ramanauskas, 
A. Danielevicze, 
Ant. Jankovski, 
J. Gudiszkie, 
Aug. Leistrumas, 
A. Rekunas.

Isz Lawrence, Mas.
4 d. lapkriezio czianyksztėSzv. 

Laurino Dr. turėjo susirinkimą, 
ant kurio pribuvo isz Bostono 
delegatas tenykszczios D. L. K, 
Vytauto Dr. p. J. Adomavicze, 
iszsiųstas ant geresnio savitarpinio 
Susipažinimo abiejų draugysczių- 
Gaila, kad D. L. K. Vytauto Dr. 
ankszcziau ne^praneszė apie pribu
vimą delegato, nes jeigu czia- 
nykszcziai lietuviai butų žinoję, 
butų skaitlingiau susirinkę. Szv. 
Laurino Dr. meiliai, priėmė at
siųstą delegatą ir užpraazė ant 
prakalbų. Buvo pasikalbėjimai 
apie reikalus abiejų draugyseaių; 
pakeltas buvo klausymas ir apie 
prigulėjimą abiejų draugysčių 
prie Susiv. Lietuvių Amerikoj. 
Vis* susirinkę psgyiė senąjį Suši- 
vienyjimą, o nupe:kė Kaupo-— 
Milukinį. Lawrenco lietuviai 
nesiduoda niekam savę už nosų 
vadžioti, bet visk? pirma ap
svarsto, o paskui pradeda darbą. 
Ir Susivienyjimo reikalus gana 
ilgai svarstė, bet supratę . sykį 
mierius intrigantų ir reikalus 
tautiszko Susivienyjimo, vienbal
siai nutarė prigulėti prie pasku
tinio, o ne kunįgų sutverto ant 
ardymo senojo tautiszkojo Susivie
nyjimo. Todėl Larwenco lietu
viai užsipelno aut pagyrimo, kad 
jie visk? su broliszka rodą atlie 
ka. Geistina būt, kad visi lie
tuviai teip darytų ir nesiduotų 
savę už nosų vadžioti jeib piu- 
dytojui, kuriam nerupi lietuvių 
gerovė ir ateitis, bet vien jų do- 
lianai- Laikas jau nusikratyti 
nuo musų sprando visokius musų 
skriaudėjus ir isznaudotojus, vis 
tiek, kas jais ne butų. Gerovė 
yra musų paežių rankose, 
musų galėj pataisyti ir musų 
skriaudėjus ir isznaudotojus arba 
bent juos nubausti. Jeigu mato
me, kad koks biznierius stabdo 
užmanymus, pakeltus ant visų lie
tuvių naudos, jeigu ne szelpia, bet 
kenkia musų tautiszkiems reika
lams, ne neszkime tokiam iszga- 
mai savo sunkiai uždirbtų centų, 
o toks turės pranykti isz musų 
tarpo arba pastoti geru tautie- 
cziu; vietoj užgamų, kenkiančių 
mums visiems, atsiras geri tautie- 
cziai, tokius privalome palaikyti 
ir szelpti isz visų musų pajiegų. 
Lietuviai privalo pirkti visk? pas 
savuosius, pas tokius, kurie ne 
tik pritaria musų tautiszkiems 
darbams, bet juos remia ir prisi
deda prie jų nuveikimo žodžiu, 
darbu, centu ir savo paveikslu. 
Tokiu tik budu iszsivieszpatavu- 
sius terp mus iszgamas galima 
tikrai nubausti už stabdymą mu
sų tautiszkų darbų, už skriaudi
mą tuom paežiu visų lietuvių.

Szv. Laurino Dr. iaztaria szir* 
dingą padėkavonę Bostono D* L. 
K. Vytanto Dr. už atsiuntimą 
delegato, o delegatui už daili? 
kalbą ir atsilankymą.

Dabar meldžiame Bostono ir 
kitų aplinkinių miestų draugys- 
czių atsiųsti vėl gerus vyrus aąį 
musų Szv. Franciszkaus Sera- 
fiszkos parapijos baliaus, kuris 
atsibus 23 d. lapkriezio ant Tords 
svetainės. Balius prasidės 7 vai. 
vakare ir trauksis iki 12 nakties. 
Draugysczių prisiųsti vyrai bus 
meiliai priimti. Dirbkime tik, 
broliai, isz vien, o musų sujung
toms pajiegoms vedamas darbas 
atgabęs didelę naudą visai musų 
tautai.

Vardan Szv. Laurino Dr.
V. Palonga.

Isz Pittston Pa.
Pas mus, aeziu Dievui, sklaido

si tainsa, artinasi ssviesa, lietuvių 
supratimas kyla; k? geriausiai 
parodo azitas faktas, kad pasida
linus Susivienyjimui į naują ku
niginį ir į senąjį tautiszką, 
prie senojo beveik kas dieną pri- 
siraszo nauji sanariai. Jeigu lietu
viai teip elgtųsi visur, kaip Pitls- 
tone, tai be abejonės i porą metų 
viri Amerikos lietuviai prigulėtų 
prie vieno sanryszio. Kur ne 
pažiūri, seni, bjaurus papro ežiai 
nyksta, vietoj asabiszkų vaidų ir 
nesutikimų, pasirodo jau brolisz
ka meilė ir supratimas reikalo 
vienybės terp visų lietuvių. Duok 
Dieve, kad teip eitų toliaus.

28 d. spalinio czjžnyksztė Blai- 
vystės Draugystė Zarengė susirin- 
jum? 8u prakalboms. Nors klebo-

Subatoj, 2 d. lapkriezio, vėl 
nusidavė pas kun. Kaminsk? pa
rapijos Komitetas ir paklausė, ar 
kunįgas sutinka ant parapijos pa
siūlytų iszlygų. Kun. Kamins
kas atsakė, kad ne pristosęs, ka
dangi archi vysk ūpas ne valy ja 
pasiduoti ant parapijos kontro
lės. (Mums rodosi, kad ir ar- 
chivyakupui butų , reikalinga 
sziokia tokia valdžių kon 
trolė, o tąsyk gal ne būt baž
nytiniuose reikaluose tokių že- 
minanezių katalikiszk? tikėjimą 
ergelių ir papiktinimų. Musų 
airiszki vyskupai mat ne didelį 
turi šupratim? apie užlaikymą ko
kio nors takto su tikincziaia žmo
nėms. R.);toliaus pasakė,kad visa 
da pats kolektuoaęs bažnyczioj.

Parapijos Komitetas ant to ne 
sutiko ir pasakė, kad jeigu kunį
gas ne sutinka ant parapijos isz 
lygty* tai kad ant rytojaus neitų 
į bažnyczią, o jeigu eitų, tai kad 
ne kolektuotų, nes dėl to ęali 
bažnyczioj atsitikti kraujo pra
liejimas, už k? Komitetas ne gali 
imti atsakymo, nes ne gali to su
turėti; algą žadėjo kunigui isz 
kalno užmokėti. Kunįgas atsa
kė, kad gazdinimų nesibijo ir ei- 
sęs kolektuot Ant to Komitetas 
atsakė, kad kolektuot svetimoj 
bažnyczioj ne turi tiesos; jeigu 
ne sutinka ant parapijos iszlygų, 
tai gali važiuoti atgal, isz kur 
ežia atvažiavo.

Subatoe vakare Komitetas pra- 
neszė apie tas pertraktacijas ant 
parapijos susirinkimo. Iszgirdę 
visk? parapijonai,pradėjo szaukti: 
“musų bažnyczioj ne reik sveti
mų kolektorių,ne duosime kolek
tuot, kol ne parodys dokumentų, 
kad bažnyczia priguli archivys- 
kupui, kadangi svetimoj ir arebi- 
vyszupas ne turi tiesos k? nors 
daryti su skriauda tikrų bažny- 
czioa savininkų.

3 d. lapkriezio į bažnyczią pri
sirinko tiek žmonių, kad ne gali
ma buvo pereiti. Laikas buvo 
sumą pradėt,' o kunįgo ne matyt, 
15 minutų pnesz vienuoliktą ant 
galo ir jis iszėjo tik ne su mi» 
szioms, bet sū-Jtrepeziu; su juom 
ėjo apie tuzinas vyrų ir bobų. 
Atsistojęs, apreiszkė, kad ne lak 
kysęs sumos, bet teip kaip vysku
pas prisakė, eieęs kolektuot ir L? 
ne daleisęs niekam daugiau da
ryt. Priėjęs prie vienos klupan- 
czios moteriszkės, liepė jai eiti 
szalyn, bet toje ne galėjo to pa
daryti, kadangi ne buvo kur 
trauktiesi; ji pridūrė, kad kunį
gas neturi tiesos koiektuoti, ka
dangi ant to yra parapijos kolek
toriai. Tada sekanezios paskui 
kunįgę bajorės megeros azokoaut 
parapijos moterų ir pradėjo jas 
draskyti už plaukų ir už drabu
žių. Kun. Kaminskas paszaukė 
isz zokristijos visus ten jo paslėp 
tus policistus, o tie su savo ar- 
žuoliniais kuipeliais pradėjo nie
ko ne kaltiems žmonėms galvas 
daužyti. Žmonės persigando ir 
ant syk pradėjo veržtieji laukan, 
daugybė moterų ir vaikų likosi 
terpduryj sumankytų. Policija 
buvo užėmusi duris, bet žmonės 
isridaužė bažnyeziue langus ir per 
juos gelbėjoei. Liampoc ir sėdy
nės likosi sudaužytos; grindys 
krauju aptaszl^ytos. Tokius tai 
vairius isaduoda tvarka į 
vesta airiszkų vyskupų ir jų a- 
gentų surėdyme katalikiszkų baž- 
nyczių Amerikoj. Kraujas be 
reikalo pralietas szauksis atmony- 
jimo!

14 parapijonų suaresztavo, bet 
juos tuojaus paleido. Kunįgo aza- 
lininkai magistrate prisiekė, buk 
asz pasakiau, kad bažnyczioj bus 
kraujo praliejimas. 5 teip sun
kiai likosi sumuszti, kad juos rei
kėjo gabenti į ligonbutį. Ant 
rytojaus atėjo ktiun Kaminskas į 
policiją ant sūdo. Visi sužeūtie- 
jie szaukė jam: “tu kasdien? geri 
įjChriataus kraują, o dabar ataige- 
riai musų kraujol” Gėda turėtų 
būt kunįgui teip elgtiesi. K? gi 
ant Philadelphioj pakeltų per 
stok? takto ir supratimo skerdy
nių pasakys kiti kunįgai, visada 
mėgstanti užtarti ir už bjauriau
siai besielgiantį savo sandraugą? 
Ar ir tą atsitikimą bandys iszver
sti ragožium ir teisinti kunįgę, 
kaip tai papratę visada daryti,ap
lenkdami teisybę?

Mieli broliai, draugystės, kliu- 
bai ir visa lietuviszka visuomenė I 
atjau skite Philadelphioe lietu
viams, ant kurių dorialių ganyto
jai parengė tokias jau skerdynes, 
kaip Klingenberg Kražiuose. 
Toki ganytojai nesidrovi už dolia- 
rius lieti kraują savo penėtojų. 
Ne ilgai turbut ir jie galės trauk
ti savo bisurų darbą. Toki dar
bai kaip Philadelphioj atidarys a- 
kislietuvių; visi iszmoks geriau 
pažinį hwįgirianczius ir 

nės salės ir nors naujoje turėjo 
pirm? dar susirinkimą, bet susi
rinko tiek žmorių, kad vos į salę 
sutilpo. Visi užsilaikė ramiai, teip 
buvo tyku, kaip ir susirinkimuo
se apszviescziaurių tautų. Teisybė 
isz dvasiszkos pusės nieks ne a- 
tėjo: ne buvo nė dudoriaus, nė 
Dilionio kryžiavotojų, gal todėl 
ir ramu buvo ant salės: nė poli- 
cistų prie durų ne buvo matyt. 
Susirinkimą atidarė pirmsėdis 
Draugystės, p. M. Tol ubą. Pir 
minusiai II metų mergaitė, M. 
Klimiutė dekliamavo eiles! “Bro 
liai pamerkime vaidus” ir padai
navo lietuviszk? ' dainelę “Ten 
netoli nuo kaimelio”. Toliaus p. 
Mikolainis, buvęs “Vienybės” re
daktorius, savo kalboj skundėsi 
ant stokos mokytų vyrų, dėlko 
keliems sunku nuveikti mokslias- 
kus darbus, sunku keliems pra
platinti moks’? terp prastų žmo
nių. Ragino prie aukų ani su- 
■zelpimo besi moki nanezios jau
nuomenės. Taliaus kalbėjo apie 
pasimirusį Vaiczaitį, apie Susivie- 
nyjim? darbininkų; apie politiką 
ir kitokius reikalus. Po Miko 
lainiui 8 metų mergaitė; Ona Mi- 
liauckutė, dekliamavo eiles: “Ko 
tvirtinot mums nuolat” ir “O Lie
tuva motinėlė”. Toliaus kalbėjo p. 
Valentanavicze isz Scrantono. Jis 
kalbėjo apie mokslą, apezvietimą, 
peikė girtuokliavimus, kvietė prie 
skaitymo ir apriszvietimo. P. Pū
kas isz Pittstono sulygino žydų 
padėjimą, kurie ne isznyko, nors 
jau suvirszum 2000 metų praslin
ko, kaip jie nužudė patvaldystę, 
su padėjimu lietuvių; kalbino 
lietuvius, troszkime apszvietimo 
ir mokslo, sekti žydų paveikslą. 
Peikė moterų nerangumą, jų ne- 
kentim? mokslo, apszvietimo ir 
skaitymų. Ragino prie blaivystės, 
peikė intrigas paeitose draugys 
tėse, be kokių isz pradžių ne ap
siėjo. Ant galo p. Tuluba pasi
skundė ant vadovo, kuris, vie 
toj pagelbėti draugystei, stengia
si vien kenkti. Ant to ir pri
baigė prakalbos ir susirinkimas.

Ant rytojaus kalnakasiai ap- 
vnikszcziojo metines sukaktuves 
užbaigimo paskutinio didžiojo 
sztraiko, kuris pasibaigė laimėji
mu darbininkų. Tegul darbinin
kai neužmirszta, kad eidami isz- 
vien visuose reikaluose, jie iszko- 
voe tą, ko geidžia; besiskirstyda- 
mi, bus visada kapitalistų pergalė
ti ir skriaudžiami.

29 d. spalinio, ant 8 vai. vaka
re, czianykaztė 7 (ne kuniginė) 
Susivienyjimo Lietuvių Amerikoj 
kuopa turėjo savo balių. Žmonių 
ant balinus susirinko tiek, kiek 
tik į salę tilpti galėjo. Visi su
sirinkę, teip prie baro kaip ir prie 
szokių užsilaikė gražiai; balius 
traukėsi iki 2 vai. ryto, nebuvo 
nė mažiausio ginezo, kas Pittsto 
ne yra visai ne paprastu atsitiki
mu. Terp susirinkusių buvo ti
kra brolystė. Teisybė, ant baliaus 
teip vadinamų rymionų ne buvo, 
kadangi mat balius buvo ant nau
dos ne prigulinezios prie kunįgų 
Susivienyjimo kuopos. Nors kle
bonas gana draudė žmonis, liepė 
neiti ant baliaus, bet žmonės ant 
drausmių ne paisė. K? gi pai
sys, jeigu kunįgo drausmė yra be 
pamato, pagimdyta neužkantoe ir 
pavydėjimo. Ksd toki atžagariai 
iszkreipti krikszczioniszkos mei
lės pamokslai ne yra Dievo prisa
kyti, t? p iš mus jau prasti žmo
nelės supranta. Kuopa isz ba
liaus turėjo pelno apie 100 dol. 
Buvo diktai lietuvių isz aplinki
nių miestelių.

Pittstonietis.

Isz Pittsburgo, Pa.
Czianyktoztė “Tėvynės Mylėto

jų Dr.lKuopa, 3 dieną lapkriezio, 
parengė viesz? susirinkimą, ant 
kurio, nors ne daug susirinko 
žmonių, bet nuveikė svarbius dar
bus, kokių ne visada gali nuveik
ti dideliuose susirinkimuose. Ant 
susirinkimo buvo ' laikytos pra
kalbos. P. Urlakas, atidarydams 
susirinkimą, trumpais žodžiais 
paaiszkino mierius Tėvynės My
lėtojų Dr. Toliaus aiszkino kitų 
tautų kilimą ir i szri Ii uogavimą. 
Ragino lietuvius prie skaity
mo laikraszczių ir visokių pamo 
kinanezių knygų, kadangi tik 
per skaitymą mes galime apsi* 
szviesti, o per apaiszviotimą pasi
kelti ant augsrtesnio laipsnio. 
Ragino visus raszytieai prie Tėvy
nės Mylėtojų Dr., kurios mieriai 
yra platinti supratimą ir szviesą 
terp visų lietuvių. Paskui kalbė
jo p. Paulekas, tik jo kalbą ne vi
si suprato, kadangi maiszė viską 
į krovą, krovė žirniui su kopūs
tais. Pirmiausiai rugojo, kad 
mažai susiriako žmonių; toliaus 
peikė socialistus, perstatė juos 
už niekverczius, liepė su jais ne
užsidėti: traukydamas pecziui, 
jrianiu peikė, kitus gyrė ir raut

galo szaukė susirinkusius kriti
kuoti jo kalbą. P. Dominaitis 
kalbėjo apie atgijimą lietuvisz- 
kos tautos ir apie jos vargus ir 
skriaudas, kokias kentė nuo len
kų ir nuo kunigijos ir kokias ir 
dabar kenezia nuo netikusių mas- 
koliszkų valdžių ir isz dalies ir 
nuo savo locnų kunįgų. Ragino 
tverti po)itiszkas partijas, gintie- 
si nuo didžturezių, eiti už vien su 
kovojaneziais isz laisvę darbinin
kais socialistais.

Pasibaigus kalboms “Tėvynės 
Mylėtojų Dr.” sanariai užsimokė
jo metinę mokestį, o nauji įsto
jimo.

Užbaigus reikalus “Tėvynės 
Mylėtojų Dr, pp. Urlakis ir Kaz
lauskas užkalbino lietuvius prigu
lėti prie Susivienyjimo (žinoma, 
prie senojo, tautiszkojo). Tas ra
do pritarimą ir tuojaus norinti 
pradėjo raszytieai. Tokiu budu 
susitvėrė nauja kuopa Tautiszko 
Susivienyjimo Lietuvių Ameri
koj, prie kurios jau priguli 10 vy
rų ir 2 moterys. Visi užmokėjo 
po 1 dol. įstojimo mokesties. 
Nutarėmė laikyti susirinkimus 
tankiaus, ant supažindinimo czia- 
nykszezių lietuvių su tautiszkais 
reilcalaia.

Pradėjus žmonėms raszytis prie 
Susiv., p. Paulekas, kuris pirma 
gana smarkavo ir peikė t? lietu- 
viszką organizaciją, iszgaravo per 
duris kaip kamparas.

Už sėjimą szviesos už raginimą 
prie naudingų tautiszkų darbų, 
priguli padėka musų geriems 
laikraazcziams, labiausiai “Lie
tuvai” ir “Vienybei”, o ne ko
kiems iszgamoms siundytojams 
ir piudytojams lietuvių terp sa
vęs.

S. Dominaitis.

Isz J oi n t, Pa.
Terp czianykszczių lietuvių vai

dų ir nesutikimų nėra; musų 
broliai juo toliau, juo geriau pra
deda suprasti tautiszkus reikalus. 
Czianykszlė lietuviszka szv. An
tano Draugystė auga ir drūti naši. 
Lenkberniai visaip stengiasi j? 
sugriauti, bet tas jiems nepasiseka-

Slato ežia naujas dūdų dirbtu
ves ir Roll Millį. Atidarė szitose 
aplinkinėse ir naujas kpstynes. 
Darbą ežia todėl galėtų gaut ir 
lietuviai darbininkai; ypacz an- 
glekas ai galėtų gaut gerą darbą 
naujai parengtose kastynėee, nes 
anglys ežia geros. Darbininkai 
patekę į tas kastynės, galėtų tu
rėti pelningą uždarbį. Mamfield 
Coal A Coke Co. dirba gerai, bet 
ant žiemos privažiavo daug darbi
ninkų, tai visiems sunku ptie dar
bo patilpti.

Nėra pas mus nė kunigo, nė pa
rapijos, tai neturime už ką pyktie- 
si ir prasivardžiuoti.

A. Savokaitis.

Iszvažiavo piemuo ir avys 
nusiramino.

Iszvažiavo isz Amerikos į Euro
pą kunįgas Milukas. Rodosi tai 
mažas atsitikimas, o vienog gali
ma jau dabar patėmyti pasekmes 
prasiszalinimo to lietuvių vado
vo ir tai ne blogas, bet pagyrimo 
vertas. Sztai pereitos sanvaitės 
kunįgų laikraszcziuose —“Tėvy
nėj” ir “Žvaigždėj”, ne buvo jau 
erzinimų ir koliojimų, iszėmus 
kun. Miluko apraszymo “Žvaigž
dėj" maisztų Peiladelphijos lietu- 
viszkoj bažnyczioj. Taigi reiktų 
manyti, kad visus ergelius ir erzi
nimus lietuviszkuoae laikrasz- 
cziuoae kėlė kun. Milukas. Ka
dangi jis iszkeliavo ant dviejų me 
tų, tai jeigu per tą laiką užsilai
kys nuo raszymų erzi n an ežių 
rasztų, užsiims vien mokslu, ku
rio iszkeliavo jieszkoti, gal ir lie- 
tuviszkuose laikraszcziuose už
gims geresnė tvarka, gal net pa- 
lemikose ir ginezuo se galima bus 
įvesti civilizuotesnę formą.

Nuo Kavai salų.
Kavai salos, porą metų atgal 

amerikonų užimtos Gyra ant Di
džiojo oceanc, beveik ant pusiau
kelės terp Vakarinių pakranezių 
Suvienytų Valstijų ir Filipinų sa
lų. Jos pagarsėjo tuom, kad ant 
jų besaužiniszki cukraus plianto- 
riai laike kaipi savo vergus kelis 
lietuviszkus darbininkus, agentų 
ežia suviliotus ir net kelias de- 
szimtis rusinu.

Ant Havai salų szįmet buvo 
sunkus metai. Dėl stokos lytaus 
vandens rezervoarai- iszdžiuvo. 
Vandenį reikia pirkti, Baczka 
nuo 5 viedrų kasztuoja $1.50. 
Mat ežia nėra szaltinių, todėl 
vandenį reikia isz kitur gabenti. 
Dėl nepritekliaus vandens reikė
jo apleisti 9 cukraus pliantacijas, 
kadangi cukrinės lendres iszdžiu
vo, Ne bus ežia szįmet isz ko cu-

,,Katalike“, mokinkis 
skaityti!

S. L. Laisvamanių reimas 
Scrantono, nutarė pagarsinti vie
tas Suvienytoje Valstijose, kurio
se yra krematorijos. „Katalikas”, 
dagirdęs szį balsą, atkartotą „Lie
tuvoje”, kaip Saulius Biblijos, 
puolė ant žemės ir graudžiu balsu 
atsiliepė į savo skaitytojus: „Da
bar, guodotini katalikai, manding 
nereiks pirkti „atskiro” kapiny
no, gal įsikūnys iszrastas „Lietu
vos” terp naujų iszradimų ba
das?!.., kurio katalikiszka baž
nyczia nepripažįsta.” Ir balsas 
isz.... kambario atsakė: „Kreip
kis prie draugysczių, o jos pasa
kys, ką turi daryti.

Taigi ir susirinko 1 parapijos 
salę szv. Jurgio 26 d. spalio 1901 
m. delegatai ir svarstė reikalą 
nupirkimo ir užlaikymo „atskiro” 
lietuviszko kapinyno. Ant mitin
go ėmė dalyvumą delegatai gry
nai katalikiszkų draugysczių ir 
maiszytų isz Chicagos, III. „Ir 
svarstė”, eako „Katalikas”, „rei
kalus netoli pusnakezio, ant keno 
vardo turi būti užraszytas kapi
nynas?”

Na, ir „Katalikas” atspėjo, kad 
turi būti niraszytas ant vyskupo 
vaido, nes 31 d. spalinio 1901 m. 
iszrodė ilgame straipsnyje, sziaip 
užvardintime: „Dėlko parapijų' 
nės savastys turi būti užrašytos 
ant vyskupų (tas straipsnis ne 
„Kataliko”, bet perspaudintas isz 
„Tėvynės”. Rd.) arba jiems pa
vestos” — jog vyskupai turi būti 
savininkais žemės.

Nežinia tik, isz kokios priežas
ties delegatai nenutarė pirkt ka
pinyną, matyt vienok isz „Katali
ko”, kad vienas isz ten buvusių de
legatų, susitaręs su kn. Kravczu- 
nu, apgailestaudami nepasisekimą, 
sziaip atsiliepė per laikraeztį: 
„Meldžiame nuomonės guodotinų 
kaulink naujo kapinyno, ypacz 
szalimukų ex kunigo Dembskio ir 
„Lietuvos”, ar reik kapinyno, ar 
nereik?”

Ot, ir Dembskis, pagarsintojas 
krematorijų (ne „Lietuva" tą už
manė) liko kaltas nepasisekimo ir 
dar „Lietuvos" iszleistojai pri- 
skaityti liko prie užmanytojų kre- 
matorijos.

Aaz, kaipo iszrinktas L. L. Susi- 
vienyjimo Sekretorius, jausdamas 
didžiausią paguodonę dėl pelenų 
mirusiųjų, o nepaisydamas ant 
budo laidojimo lavonų, vardan 
Susivienyjimo, velyju guodoti- 
niems delegatams lietuviszku 
draugysczių Chicagoje, iszklausy- 
ti maldavimų „Kataliko”, nes jo 
lavonas nesudegintas galėtų tekti 
varnoms arba baisioms kirmėlėms. 
Pirkdami naują kapinyną, suteik
site dar ir savo kunigėliams gau- 
tų szaltinį pinigų, reikalingų 
jiems ant visokių provų su parapi- 
jonais. Velyju dar tą padalyti ir 
dėl tos priežasties, kad lavonai 
mirusių lietuvių galėtų būti iaz- 
skiriami nuo „grynai” katslikisz- 
kų, o reikalui ėsant, galima butų 
nors jau palaidotą lavoną prasza- 
linti isz paszvęsto kapinyno, kaip 
tai neseniai padarę yra minykai 
Austrijoje su lavonu patžudžio 
kunigaikszczio Rudolfo.

Jeigu „Katalikas” savo skilty
se atspaudino isz „Lietuvos” ir 
pagarsino apie krematorijas S.V., 
tai dėlko jis to nepadarė su ma
no rankraszcziu „Dvyniai vagių”, 
tame pat straipsnyjė paminėtu? 
Dėlto, kad iszleistojas „Kataliko” 
užsimanė mano paties žodžiais 
pertikrinti savo skaitytojus, 
kad Laisvamaniai iszrinko be
protį būti sekretoriumi, nes pra
leidęs dalį isz mano etraisnio, kur 
kalbėjau apie papiesztą rankrasz- 
tį, o užbaigiau žodžiais: „Taigi 
naujai sėklai (rasztui) reik mk- 
szinos (pinigų), su kuria L. L. S. 
sanariai iszbarstys po visą Lie
tuvą ant naudos szios ir atei
nanezių gadynių”, kun. Kravczu- 
nas pritaikė tuos žodžius prie 
maszinos barstymui pelenų. Tai 
mat galvoczius! Ant iszpeikimo 
kremacijos, „Lietuvos” ir Demb- 
skio, nerado savo plikoje kaktoje 
kaip tik mano masziną už argu
mentą, o gal būt neiszmoko dar 
gerai skaityti! ?

„Katalikas” teisingai vienok 
sako, kad Japona:, Chinai, Indi- 
jonai degina lavonus, bet nebarsto 
pelenų prieezų sudegintų, kaip 
tai darė kunigai viduriniuose am
žiuose. Laisvamaniai reikalauja, 
kad kunigai nebdegintų gyvųjų, 
ir nebekrautų savo norų ant mus 
sprandų.

Kun. V. Dembskis,
S. L. L. Sekr.

Reikalingas gena aeceria prie “Lie
tuvos" spaustuves. Mokestis 35c. nuo 
lOOOm.Teipgi reikalingu vaikas, nesenes 
nis 15 metu, mokantis gerai lietuviukai 
rassytl ir skaityti, ^oerystes.



Norint kitus mokyti, rei
kia paežiam pasimokyt.

Pareitame nu meryj ‘-Katali
kas” užmetė mums platinimę me
lo ir kaipo faktę, turintį visus 
pertikrinti, padavė vaidus užgi
musius ant Teisybės Mylėtojų Dr. 
baliaus terp “L:etuvos apszvies 
tuno” ir p. Vabilo, apie kuriuos 
“Lietuva” nieko nepaminėjo. Su 
“Kataliku” mes saugojamės eit į 
pa Iena i kas, kadangi jis ne
silaiko tinkamos formos, grie
biasi karezeminių koliojimų, bet 

’ jo privestas faktas ant darodymo, 
kad “Lietuva” už mierį laiko pla
tinimę melo, reikalauja paaiszki- 
nimo. Kad “Lietuvos apszvies- 
tuno kaltė ne buvo teip didelė ir 
neturėjo visuomeuiszkos prasmės, 
geriausiai parodo tas, kad sūdąs jį 
isztęisinO, ne rado nė jokios kal
tės. Daboti privatiszkus keno 
reikalus, artai “Lietuvos apszvies

- tuno, ar “Kataliko” redaktoriaus 
nepriguli prie laikraszczių pa
reigų, jie privalo užsiiminėti vien 
vieszais, apseiuaneziais visuome
nę. Jeigu to iki sziol nežino nė 
“Kataliko” redaktorius, nė jo di
rektorius, tai legul pasiklausia 

>' genaus žinanezių, kaip antai 
kun. Kaupo ir papraszo nuo jo 
pamokinimo. Jeigu laikrasz 
ežiai užsiimtų keno nors priva- 
tiazkais reikalais, tai turėtų pri
žiūrėti net privatisskas Kataliko 
skolas ir įplaukimus ir privatisz 
kus darbus jo direktoriaus. Tie da
lykai vienog nepriguli laikraszczių 
kontrolei

-------T"~'
| Vokiszki mokslincziai, prof. 

Volf ir Dras Carnero, dangaus 
ruimuose terp Marso ir Jupitero 
surado dvi naujas dar niekeno 
pirma ne patėmytas planetas. 
Planetos tos mažos, jas galima 
matyti tik su pagelba didelių te
leskopų (dangiszkų žiūronų).

| Grekijos pakrantėse, netoli 
porto A,toka, laike bandymo 
kanuolių ant angliazko kariszko 
laivo Royal Sovereign, numestas 
j užpakalį szuvio pajiegos ka
nu oi ės uždarymas, kurį mat ka- 
nonierius užmirszo*prassalinti, už- 
muszė ant vietos vienę oficierę ir 
6 kareivius, kapitoaę gi ir 13 ka
reivių sunkiai sužeidė.

|| Ant salos Spitzbergeu, anį Le
dinių jūrių, užtiko anglių plotus. 
Anglyse rado ežia suakmenėju
sius karsztų krasztų vaisius, kas 
yra ženklu, kad ant Szpitzberge- 
no, kur dabar ne tik sodų vaisiai, 
bet ir javai jau neauga, nėra nė 
medžių, labai seniai buvo karsz- 
tas oras ir ežia augo karsztų 
krasztų vaisiniai medžiai.

Isz visur.

| Poznaniuj prasidėjo prova 
lenkiszkų universitetų studen
tų. Apskundžia juos už prigulė- 
jimę prie paslėptų lenkiszkų drau- 
gyeczių, turinezių už mierį iszko- 
voti neprigulmystę Lenkijos. Ka
dangi Prūsų randas dabar rengia 
ypatiszkas tiekas ant panešiojimo 
lenkų, tai jam minėtų lenkiszkų 
studentų prova tik palengvįs per- 
varymę ypstiszkų tiesų priesz len
kus.

| Italijoj, mieste Brescia, siau
tė gana smarkus žemės drebėji
mai, laike kurių miaste daug 
triobų likosi pagadytų.

II Laike paskutinės miglos Lon
dono dokuose prapuolė 16 darbi
ninkų. Mena, kad jie turėjo nu
pulti į upę ir prigerti.

| Ant bėgančio pusmeczio į 
Berlyno universitetu užsiraszė 500 
moterų mokintieji augszcziausių 
mokslų.

C Per 10 mėnesių szių metų 
Anglija iszgabeno svetur savo ta- 
yorų ant 50 milijonų doliarų ma
žiau negu per tę patį laikę perei
tų metų. ^Labiausiai pasimažino 
iszgabenimss anglių, metalinių 
iszdirbinių ir maszinų, tsigi tokių 
tavorų, kokių iszgabenimas isz 
Amerikos labiausiai pasididino. 
Vien audimų tšz medvilnės An
glija szįmet iszgabeno 
negu pernai.

daugiau

Anglijos 
gyveno 
□uo to

li Netoli Strassburgo, Lotarin
gijoj, anglių kastynėse užgriuvo 

- ola, kurioje 3 darbininkai likosi 
uimuszti, 25 sunkiai sužeisti; oloj 
užbertų yra dar 13 darbininkų.

jį Pereitos pėtnyczios dienę, 
Azijatiszkoj Turkijoj, aplinkinė
se Erzerum, siautė smarkus že
mės drebėjimai, kurių meste 
daug triobu likosi sugriautų. '

|* Kadangi dabartinis 
karalius ne labai blaivai 
kaipo sosto įpėdinis, tai 
kio gyvenymo pr si plakė gerk-
lės ligos. Dabar jis pasikvietė 
isz Falkensteino, Vokietijoj, Drę 
Bensoldę užsiimantį speę jabsz- 
kai gydimu gerklės, aut persiti
krinimo, ko trūksta gerklei Ang
lijos valdono: gal būt, kad 
apėmė vėžys, arba liga 
nanti nuo ne blaivaus 
mo.

j? 
■ paei- 
gyveni-

D Miesto Charkovo (Mažrusi 
joj) moterys atsiszaukė į vietinį 
universitetę su praszymu, kad 
joms butų daleista lankyti lėkei- 
rijas universitete drauge su vy
ri szkiais studentais.

|| Ant Vokiszkų jūrių susidau 
žė valtis nuo kariszko laivo 
“Barbarossa” ir joje buvę jūrinį 
kai supuolė į vandenį; vyresnysis 
jurininkas, lietuvys Kairys, prigė
rė, kitus gi iszgelbėjo.

|| Anglijoj, Londono aplinkinėse 
5 p. lapkričio pakilo teip tirsz- 
ta migla, kad antai Londone bė- 
gioj mas ulyczinių karų ir vežimų 
turėjo apsistoti; geležinkelių tru
kiai teiposgi nedryso iszeiti; lai
vai isz baimės kad nesusimusztų, 
nedryso iszplaukti isz portų. 
Tirjzta migla buvo ir visose sziau- 
rinėse pakrantėse Prancūzijos. 
Mana, kad laike tos miglos ant 
jūrių turėjo atsitikti daug nelai
mių, bet apie tai tikrų žinių nėra.

dėjo terp savęs musztynea. Chria- 
taus grabo bažnycziej visokių ti
kėjimų kriksezezionys turi tęsę 
laikyti savo dievmaldyatę. Isz to 
ir kyla nesutikimai palaikomi ne- 
užkepezianezios kitokių tikėjimų 
dvasiszkijoa.

Vietines Žinios.
— A®t kertės Wallace »tr. ir 

27 ai. trūkis VVestern Indiana ge
ležinkelio pervažiavo 7 metų mer
gaitę, Myron Lee Griffie; trūkio 
ratai sudraskė ję aut vietos.

— Ties 26 atr., nuszokęs nuo 
trūkio, pęczkurys Casius Thomp
son pateko po ratais prieszais bė- 
ganezio trūkio ir likosi su visu 
sumaltas.

— Pereito panedėlio dienę 
Chicagoj buvo teip szilta kaip ir 
vasaros laike, puolė sziltas lytus, 
davėc-i matyt žaibas ir girdėt bu
vo perkūno griausmas. Perkūnas 
teip vėlai nepriguli prie papras
tų atsitikimų.

—i1 Uhicagoj likosi vyskupo su
spenduotas kunigas Crowley, bu
vęs pirma prabaazczium prie ka
tedros Szvento Vardo bažnyczios. 
Jis vienog terp paiapijonų turė
damas daug pritarėjų (turbūt ne
buvo blogas), vaikszczioja sau 
po senovei į bažnyczię. Vienę 
kartę norėjo jį laukan isavesti, 
bet pamatę, kad ui suspenduotę 
vyskupo kunigę užstoja buvę pa- 
rapijonaį, nedriso jam nieko da
ryti.

— „Tėvynė” ir kunigas Milu
kas savo laike iszgyrė minyszkų 
vedamę lietuviszkę mokyklę Chi
cagoj ir perstatė ję kaipo geiiau- 
się ant svieto. Isz tikro ji, turbul, 
nepaprastus vaisius iszduoda y 
pacz moksle lietuviszkos kalbos. 
Sztai dabar, kas nori, gali per
skaityti prie parapijos salės, kur 
telpa ir lietuviszka szv. Jurgio pa
rapijos mokykla, sekantį plakatę 
neva lietuviszkoj kalboj: „Didielis 
Lietuwiszkas Tatras. p. o. wardu 
Jonas Twaraucks8 pasiraszo. wial- 
nu. ant. Calagrafa. Bus atgraitas 
niedieloj. 24 Nov. M. 1901. Baž
nytinio). salėj, parapijos. Szvento. 
Jurgio. Po teatrau Balus. Jnzen 
ga 25 ir 35c.” Na, argi ne puiki 
lietuviszka kalba! Ir tokį plaka
tę iszpliekia ant trioboe lietuvisz- 
koe mokyklos minyszkų vedamo*! 
Mokykla turinti teip puikioj kal
boj paraszytę pagarsinimę isz ti
kro neturi sau lygios ant svieto.

Petro Dr. ypacz kai juos vedanti ne 
gali apsisaugoti nuo asablszką niekini
mą ir kollojimą, kas laikraszczi imi ne
tinka, jie gali vesti ginozustik atsakan- 
cziais motyvais ir argumentais, o ne 
koliojimais. Draugyste, užgindama ki
tiem* per kratinei! nutarimus, tuom pa
rodo, kad tie nutarimai yra n* vieszi, 
kadangi tokius visuomene te tik turi tie
sę, bet privalo perleisti per visopusiszkę 
kritikę — bet yra lai privaliszki reika
lai jos sąnarių. Privatisikai* gi keno 
nors reikalai* laikraazcsiai užsiimti ne 
gali, jų prideryste daboti tik vieszu* 
musų tautos reikalus ir juos perkratinė
ti. Todėl tolesniu* nesutikimus, iszdy- 
gusiu* isz paskyrimo stipendijos abidvi 
nesutinkanezios pusės tegul terp savęs 
privati sakai užbaigia, o ne per laikrass- 
ciius. Musų laikraazcsiams ir teip net per 
tankiai ataeina paszvjsti vieta priva- 
tiszkiems reikalams ir gi nesam, o tas 
isseina vien ant nenaudos viešių, tiem* 
atima vietę. Rd.

Chicago. Dr-te Panų ssv. Marijos P. 
Ražancevo* ture* savo antra baltu nede
lioj, 17 d. T<*pkricsio Pvlaskio saleje, 800 
A Ashland avė., terp 17-toe ir 18-tos ui. 
Prasidės 5 vai. vakare. Inženga vyrui su 
moteris 25c. Grajis geriausia musika. 
Paužose terp szokiu dainuos Apveizdos 
Dievo parapijos choras. Visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai kvieesia atsilan
kyti.

Komitetas.

Kepurinis Balius.
Chicago, Teatraliszka Dr-te D. L. 

K Keistuczio turės save kepurini ba
lių nedeloj, 24 Lapkriezio, Vorvaerts 
Turner saleje. 255 W. 12-1 h st. Prasi
dės 5 vai. vakare. Iženga vyrams 25c. 
Moterims ir merginoms dikai. Visus lie
tuviu* ir lietuvaites kvieczia atsilankiti. 
Moterys ir merginos tegul atsinesza po 
dvi kepuri, audeklines, poperines ar kito
kias, nes szis balius to reikalauja. Pel
nas l*s baliau* ei* ant naudos Apveizdi* 
Dievo parapijos.

Komitetas.
BalitiM, balius.

Chicago. Dr-te Szv. Antano turės 
savo balių nedelioj, 9 Vasario, 1902 m. 
paskutinėje nedalioje priesz užgavėnes, 
Freiheit Turner saleje, 3473. Halsted st. 
Todėl meldžia visu kįtu draugysekiu to
je dienoje nedaryti balių ne teatru idant 
vieni kitiem* neužkenktumem.

Dr-te Szv. Antano.

Chicago. Tėvynė* Myl. Dr-tes kuo
pa ture* savo mėnesini susirinkimą ne
delioj. 17 Lapariczio, 1 va), po pietų. 
K. Liaubanskio saleje, 3301 8. Morgan 
St., ant kurio kvieczia visu* sąnariu* 
ir norincziu* prisiraszyti susirinkti.

M. J. Damijonaitis, eekr.
Chicago. Dr-te Teisybe* Mylėtoju 

apreiszkia aavo sąnariams, kad ant susi- 
rinkymo, laikyto 10 d. Lapkriezio sus
pendavo isz draugystes, vien* sanari, 
Vincenta Vabala, už peržengimą drau
gystes i natai u, puslap. 9. paragr. 1, 3 ir 8.

• Dr-te T. M
Philadelphia, Pa. Dr-te ssv. Antano 

turės savo vienuolikta metini balių sere
doj, 27 d. Lapkriezio, Pennsylvanijoe sa
lėje, T33 Christian st. Prasidės 8 vai. va
kare,' prieis Thanksgiving dienę. Inžen
ga visiem* dykai. Visus lietuviu* ir lie
tuvaites ir visa* lieluvisskas draugystes 
in corpore kviecziame pribūti ir drauge 
pabalę voti.

H Berlyne atsibuvo rinkimai 
miesto rodos bananų. Szįmet į 
miesto rodę ištrinko daugiausiai 
socialistų: socialistų iszrinko 13 
ir 3 liberalus; pirma isz tų pačių 
apskričių miesto rodoj buvo: 7 
socialistai, 8 liberalai, ir 1 konser- 
vatyvas.

|| Du kanadiecziai,' Voss ir 
Luxton, iazsirengė ant mažos val
telės j kelionę aplink visę žemę. 
Isz Vancouvero iszplaukė jie lie
pos mėnesyj, o lapkriezio mėne
syj prisigriebė į Apia, ant salų 
Samoa; taigi atliko jau kelionę 
5000 angliszkų mylių.

|| Mieste Vladivostoke vietinė 
policija suaresztavo chinieczius 
daržovių prekėjus ir per tai mies
to gyventojai ne gauna niekur 
ant savo reikalų nusipirkti daržo 
vių, kadangi nėra ežia ne chinie- 
czių vedanezių prekystę daržo
vėms; suėmė užtai kad jie pasi
skundė jeneral gubernatoriui ant 
vietinės policijos sąnarių, kad jie 
kas dienę lupte lupa nuo netur
tingų prekėjų kyszius ir tai ne 
midus. Reikalaujamų kyszių ne
įstengė mokėti, todėl ir nesua- 
resztuoti visai užmetė prekystę, 
kadangi ne apsimoka ję vesti.

|] Hamburgo Vokiszka Koloni
zacijos Draugystė, ant palengvi
nimo vokiecziams kolonistams, 
apsigyvenusiems Brazilijoj, užlai
kyti tautystę, žada kiekvienoj vo- 
kieczių apgyventoj kolonijoj pa
rengti bibliotekę su vokiszkoms 
knįgoms.

d Vokietijoj terp Hamburgo ir 
Berlyno, daro bandavones su 
varymu geležinkelių trukių vietoj 
garu, su elektriką. Trukiai bė
gioja su greitumu 105 angliszkų 
mylių į valandę, . taigi su tokiu 
greitumu, su kokiu varomi su 
garu niekada ne galės bėgioti.

|| Lenkai mieste Poznaniuje 
rengia teip vadinamę liaudės uni- 
veraitetę, kur baigę augszcziau- 
sius mokslus profesoriai skaitys 
lekcijas Lenkijos istorijos. Vo- 
kiecziams tas labai nepatinka, bet 
valdžios neturi tiesos tokias lekci
jas uždrausti. Be abejonės mi- 
nisteriai bandys paduoti ant sei
mo užtvirtinimo savo užmanytas 
ypatiszkas tiesas ant paveikslo ė- 
sanezių Maskolijoj, kurios duotų 
vildžiotyas galę uždrausti lenkams 
platinti apszvietimę lenkiszkoj 
dvasioj ir kelti tautiszkę suprati- 
mę.

|| Laikraszcziai pranešta, buk 
Meksike likosi surastos senos auk
so kastynės dar nuo Montezou- 
mos laikų. Keatynėse tose kasė 
auksę ir iszpanijonai, bet juos isz- 
muszė indijonai ir tokiu bud u 
tų aukso kastynių vieta Taya- 
pa kalnuose niekam ne buvo ži
noma. Dabar jas netyczia užtiko.

| Jeruzchmoj, bažnyczioj Kris
taus grabo užgimė kruvinos musz- 
tynfis terp katalikiszkų zokonin- 
kų franciszkonų ir grekonių ir tai 
už tiesę szlavimo bažnyczios. Ka
dangi nesutikimai Jerp katalikų 
ir stacsiatikių traukėsi nuo seniai, 
tai, ant nedaleidimo musztynių, 
Turkijos randas atsiuntė dalį ka
riaunos, bet nesutinkančios pusės 
kareivius suvaldė, o paskui pra-

Protestas Ssv. Petro ir Povilo 
Dr. PhihMlelphtjoJ priesz kores
pondenciją p. Butkaus, patilpu
sią “.Lietuv<Ue''» No. 41.

Draugystė Szvento Petro-ir Povilo pro
testuoja priesz p. J- Butkų, kad jis, ne 
būdams sabariu Draugystės Szv. Petro 
ir Povilo, perkratinėja reikalus ir nutari
mus Draugystė*. Ar p. Butkus yra 
maskolių agentu,- kad jis reikalauja sti- 
pendijato vardo ir pravardės? Neprigu
linti* prie Draugystė* negali žinoti jos 
reikalų. P. Butkus tvirtina, buk 
klierikas stipendijai** mokė|o suramin
ti Philadelphijos lietuviu* Isz kur p. 
Butkus gali žinoti, jeigu apie tę dalykę 
žino vien Draugystė Ssv. Petro ir Povi
lo? Ar p. Butkus, kaip maskolisski ca
ro tarnai, nori isztrauktt Draugystės pas
laptis? Szita Draugystė nereikalauja 
mokinimų Butkų ir kitų jam panaszių. 
Gziia, kad stipendijai** ne atsiszaukė 
prie p. Butkaus, tęsyk ji* butų galėjęs 
gerai j į apjuodinti. Mes tiek galime pa
sakyti, kad p. Butkus, būdama* didžiu, 
inteligentu, neturėdama* ant ko statyti 
savo inteligencijos, griebiasi Draugyscsių 
Szv. Petro ir Povilo ir Draugystės Ssv. 
Antano, turėdamas spmaudę, kad užma
nymų niek* neklauso ir jų nepriims, 
todėl tai užpuola ant sekretoriau* Drau
gystė* S-to Antano ir sąnarių, katrie tu- 
rėjo.kokius ten įneazimus ant susirinkimo 
Toliau* p Butkus sako, kad szelpiama 
Draugystės S-to Petro ir Povilo y pala ne-' 
užsipelnuai psszelpos (tokio tvirtinimo 
p. Butkaus korespondencijoj nėra. Rd.). 
Isz kur p. Butkus tę žino? Gal ji labai 
užsipelnuai? Ponas Butkus sako, kad 
nėra reikalo klieriku* sselpti, nes Motinė
lė* draugystė isztesės netik tokiu* su- 
szelpti, bet įstengs parengti ir kokius ten 
moteriszku* kliosstorl u*.

Tas draugystę S-to Petro ir Povilo ne
apeina ką tok* Butkus pliauszkia savo 
straipsniuose, primesdama* draugystei 
8-to Petro ir Povilo, kaipo kokį įrankį 
kokius kunįgu* ir kitu* tam panassiu* 
dalykus.

Mes, sąnariai draugystė* 8-to Petro ir 
Povilo nupeikiame issmetin8jimus ir 
prilyginimus p. Butkau* Musų drau
gystė ne užstoja kelio niekam, ne vari
nėja ne jokiųifanatizmų, ji eina savo ke
liu.

Todėl p. Butkus ne pertikrls savo in- 
teligentiszku mokslu ne vieno sąnario 
dr. Sz-to Petro ir Povilo.

Kodėl p. Butkus apgailestauja, kad 
gali pražūti pinįgai draugystės? 
Ponas Butkus ant stipendijos ne davė 
nė vieno cento, nėr* todėl jam ko gailė- 
tiesi. Draugystė ne reikalauja eiti pas 
p. Butkų pasiklausti, kaip vesti savo 
reikalu*. Tegul jis apie draug. 8-to Pet
ro ir Povilo nesirūpina. P. Butkus sa
ko, kad kunįgai visi vieno įmenclau*. 
Tame jis labai klysta, nes kalti yra to
ki inteligentai, katrie daleidžia kunį- 
gams piktai daryti.

Mes, sąnariai draugystės 8-to Pelo ir 
Povilo ne daleidžiame tokiems Butkams 
perkratinėti reikalas Draugystės.

Prezidentas — Aleksandras Jocis, 
Sekretorius — prot. K. Ūnika, 
Fm, Sekr. — Edvardas Daujotas.

Ssiuomi užbaigiame visus ginčius 
reikaluose stipendijos ir nutari mų 8-to

Komitetas.

Brooklyn, N. Y. Dr-te szv. Kazimiero 
turės savo 27-ta metini balių subatoj, 23 
d. Lapkriezio, Masonic Temple saleje, 
kerte Grand ir Havemayer ulycziu. Pra
sidės 7:30 vai. vakar*. Inienga su nasi- 
dejimu drabužiu vyrams 25c., moterims 
15c- Visus lietuvius ir lietuvaites ssir- 
dingai kvieesia atsilankyti.

Komitetas
Chicago, Lietuviu Band Orchestra ir 

Koncertina Kliubas turės savo pirma ba
lių subatoj, 23 d. Lapkriezio, Oakley sa
loje, 1142 8o. Oakley avė. Prasidės 7 
vai. vakare. Inienga vyrams 25c., mote
rims ir merginoms dykai. Muzika grajis 
to paties Kliubo. Visus lietuvius ir lie
tuvaites szirdingai kvieczia atsilankyti,

‘Komitetas

Balti more, M d. Lietuviszka Teatra- 
liszka Dr-te losz teatra „Amerika Pirty
je“ czetverge, 28 d. Lapkriezio, Manha
ttan saleje, 1012 E. Balti more s t. Prasi
dės 7 JO vai. vakare. Paužose bus lietu- 
viszkoe dainos. Po teatrui bu* Dr-tee 
bulius. Tikietai po 25c.,ir 50c. Drabhiiu 
pasidejimas dykai. Visus lietuvius ir lie
tuvaites kviecziame kuoskaitlingiansiai 
susirinkti ir prisižiūrėti tos gražios mora
li sakos sobovoe.

Komitetą*
Chioago. Dr-te Dovydo Karaliaus tu

rės savo troezia metini balių nedelioj 24 
d. L8pkriczio, Freiheit Turner saleje, 
3417 S. Halsted st. Prasidės 3 vai. po pie
tų. Inženga vyrui su moteris 25c., mer
ginom* dykai. Grajis musika po vada 
Valantinaviczlaus. Visu* lietuvius ir 

lietuvaite* kvieesia atsilankyti,
Komitetas.

Pittston, P*. Dr-te uv. Juozapo turės 
savo bailu seredoj. 27 d. Lapkricsio, Ar- 
mour saleje, ant Main gatves. Prasidės 
7 vai. vakare- Visus lietuvius ir lietuvai
te* kvieesia atsilankyti,

Komitetas.
Waterbury, Oonn. Dr-te Lietuvos 8u- 

nu turės savo balių seredoj, 27 d. Lap
kricsio, Concordia saleje, 305 Bank st. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Inženga vy
ram* 25c.. moterim* ir merginom* dykai- 
Apie9 valanda bus „Grand March“, ant 
kurio merginos ssoky* vaikinu*. Visu* 
lietuviu* ir lietuvaite* szirdingai kvieesia 
atsilankyti,

Komitetas.

Chicago. Lietuvisski Kriaucziai turės 
dideli mitinga subatoj, 18d. Lapkriezio 
8 vai. vakare, J. Petrosziaus saleje, 188 
W. 18 st., ant kurio visu* kriauezius kvie
esia kuoskaitlingiausiai susirinkti.

Komitetas.

Lairrence, Mas*. Pranessame vieti
niam* lietuviams, kad nedelioj, 17 d. 
Lapkriezio, Spinner* saleje. Paeito bloko 
ant Easex ui. nauja Dr-te Lietuvos Hunu 
laikyssusirinkima, ant kurio kvfecsiame 
kuodaugsausiai lietuviu, ypacz jauni- 
kaieziu su augsztesnias mierials ir pa
valgomis susirinkti. Kadangi szi drau
gyste priguli prie Busiv. L. A„ isz kurio 
yra gausi pagelba likusiai szeimynai po 
mirusio sąnario, tad ant szio susirinkimo 
taps pilnai iszaiszkintas Dr-tes mieris ir 
perskaityta konstitucija. Szirdingai kvie
esia visus,

Komitetas.

Ypatingas Fair‘asv
Melroee Park, 111. Romo-Katalikisska 

parapija vardo „Sacred Heart” grajis 
,,faira*' ant naudos savo bažnyczios die
nose 25, M, m, M ir 29 Lapkriezio, Esae- 
ry*s saloje, ant 19-tos ui. May wood, III. 
ir viena vakare, tai yra seredos 27 d. 
Lapkriezio paszvencsia ypatingai lietu
viams. Ta vakare bus koncertai ir dra
mai iszki perstatymai. Advokatas F. P. 
Bradohulis turės lietuviszka prakalbę. 
Todėl visus lietuvius Ir lietuvaites isz 
Melroee Park, Maywood ir aplinkines 
szirdingai kvieczia ant to vakaro kuo- 
skaitllngiausiai susirinkti. Su gub&one.

Sacred Heart parapija.

PaMeszkojimal.
Pajieszkao Petro Csepreckio, gyve- 

nanczioSo. Chicagoj. Jisai pats ar kas 
kitas teiksi* duoti žinia ant adreso:

Frsnk Kloney, 
33-rd Cor. V. str*., So. Omaha, Nebr.

Pafiesskau savo pusbroliu: Jurgio, Jo
no ir Juozapo Dryžiu, Kauno gub., Bliau
nu pav., kaimo Armonaicsiu. Jie patys 
arba kas kitas teiksis duoti žinię ant a- 
dreeo:

Mike Wia*.
Dsyton, O.1108 E. l-»l»t., 

Pajiaszkau Kazimiero Donaicsio ir
Jurgio Kurialaiesio, abu Kauno gub., 
Raseinių pav.. Girkalnio parapijos. Jie 
patys ar kas kita* teiksi* duoti iinia ant 
adreso:

Mateussas Donai tis,
Hardvick, Mass.

Antano Judvito, Kauno
Boz 106,

Paj tesakau 
gub., Raseinių pav., kaimo Obelino. Jis 
pat* ar kas gitas teiksis duoti žinia ant *- 
dreso:

Mis* Anna Dobn>wolska, 
173 Main si., Cambridgeport, Mas*.

Pajieszkau savo draugu: Jouo Jankaus
ko, Jono Liekio ir Aleksandro Z*rankos. 
Jie patys ar kas kitas teiksi* duoti žinia 
ant adreso-

924 — 33-rd st..
Tony Žara n k a.

Grand Openiug,
Chicago. 'Atidaręs nauja saliunąsuba- 

toj, 18 d. Lapkriezio darau inkurtuviu 
balių, ant kurio grajis gera lietuviszka 
muzika ir sveesiai atsilankė galės gerai 
pasiszokti. Balius prasidės 7 vai. vakare. 
Visus aplinkinius kvieesiu atsilankyti.

Kazimieras Rasainskaa.
84 W. 14-th Place, Chicago, III.

Lapkriezio 7 d 1901 m tūla Rozalija 
Tamoezaitiene iszgrajijo prova prieszai 
Greeuebaum Sons už nusilaužima kojos 
ant ju sidevalko. Gavo verdict'a 
•2000.00. Advokatais buvo Daniel 
lasoo su John Mažeika.

ant

Reikalingas jaunas vyras norintis 
mokintis aptiekorysloe.

Dr. A. L. Graiczunas, 
187 W. 18 th et. Chicago, III.

Reikalauja 100 darbiniku į Davis Coal 
A Gok o Co. anglių kasyklas, Thomss, 
W. Va. Darbas geras, streiku nėra, 
Darbinikai bus užganėdinti. Adresuo
kite: Davis Coal & Coke Oo., Tbomaa, 
W. Va. Jei kas norėtu isz Cbicagos 
važiuoti, tai gaus ir geležinkelio tikieta' 
Apie tai gali dasiiinoti “Lietuvos” re
dakcijoj.

Reikalinga mergina ar motoriszke 
prie namu dabro. Atsiszaukile į “Lietu
vos” redakcija.

Reikalauja geros merginos pas kunigą 
ui gaspadine Chicagoe priemiestyje. Te
gul ataiszaukia psnedelyj terp 1 ir 5 va
landos po pietų po nr. 4414 Michigan avė.

Pigiri ant pardavimo gera* saliuna* 
su groceraia viename sztore. Geroje 
lietuviu apgyventoje vietoje. Gali pir
kti pati bisni arba ir *u propertemis, tai 
yra su namu ir lotu. Ataissaukite pas 

Albert Chenicek
4540 Honore st. Chicago. UI.

(22-11)
Ant paroamdymo barberiut sztora* po 

“Lietuvos” redakcija. Bizni* gerai iss- 
dirbtas

Kuprinius 2Ac. paėsto markėm 
ant žemiau padėto adreso aplaiki* puiku 
tautisska paveiksi* D. L. K. Keistuti su 
Byruta. Adresuokit teip:

W.Kudar*uckas, (12—21)
Bx. 234, Lavrrence, Mass.

iMfydyn užnianaldyma nu 1 diena. 
Imk “LazaUve Bromo OalnlM” tablitelea. Ap- 
tiekorlua ,u graSIna plaišu, >1 ne Užgyti. E. W. 
Brova't paraazat yra ant kolno boxalk>. *c.

I. J. JAGODZINSKI,
Spring V’aliey, iii.

Agentas laivakorcziu, ugnies asek u ra
cijos, pinigu siuntimo ir D-ro Syba's E- 
lektrissko Aliejaus. (11— 29)

Nesiusk pinigu.
Daug žmonių serga ant poliucijoe, kuri 
paairodo laike miego arba prie nusiszla- 
pinimo, ir (eigų isz taj^esigydins, ji ne
apleis žmogų kankinusi Žmones, turin
ti ta ligakenesia neiti <va, galvos skau
dėjimą, nerviszkum*, viduriu ir nuga
ros skaudejima ir apsilpnejima lilissku 
kūno daliu. Jeigu kokiuose atsitiki
muose reikalauji pagelboe, nesiusk pi
nigu, bet raižyk pas mane Įdedamas 
marke, oasa atsiusiu tau apraszyma, isz 
kurio tikrai isasigidisi. Adresuok:

JOHN WA8EL, (11—29) 
L.* Box 857, Iros Mountain, Mich.

Stabdo Kosulį ir uAsissaldyma. 
"Lezntive Bromo Qutnlne" toblytelet iti<ydo n* 
•liznldyma ta 1 dina*. Jei ne Užgyti nemokėti 
pinigą. **o.

Gydykla nuo Reumatizmo.
Aptieku gydyklos neprigelbsti nuo tos 

ligos. Vieni daktarai rodyja tai, kiti k* 
kita, o žmones kaip kente teip ir ken- 
czia. Taigi pamėginkit D-ro 8yba‘s 
Elektriszka Aliejų. Jis tikrai pagel
bės. Iššiepkite juomi skaudama* vieta*. 
Parva to aliejaus yra žalia ir ant to turi
te temyli pirkdami. Daugumas juomi 
iszsigyde. Preke bonkeles 50c. Galima 
ji gauti pas vietiniu* agentu* arba nuo 
generaliazko agento J. L. Smith, 212 
W. Diviaion st. Chicago, III. Isz toly- 
mesnlu miestu gali atsiusti pinigus paes- 
tinemi* nĮarkbmis.

ACTiNA.
Užtikrina iszgydima, arba dyk ai iki 

iszgysi. Gydo ligas: akiu, ausu, gerk
les, nuomario, galvos sukimo, reuma
tizmo, szirdie* skaudėjimo, riemen*, ko
sulio, plaucziu, džiovos ir kitas. Padaro 
žmogau* kun* sveika, kaip peria. Kurti 
girdi, akli mato. Atsiazauk arba ra- 
szyk įdedami 4c. marke ant adreso:

C. Z. Urnich, 
290Well*Bt., Chicago, Dl.

LTHNOLOGIJA
arba

Mokslas apie žemes tanias.

Pagal Drą M. Haberlandtą.

Neteisybė ir skriaudos locnoje tautiš
koj organizacijoj su laiku sutvėrė sudę ištiri: 
mui nusidėjimų ir baudimui nusidėjėlių, at- 
monyjimu svetimų tautų yra kruvinos karės: 
už nusidėjimu vieno, reikia atsakyti visai tau
tiškai giminei.

Žmonės, net stovinti ant žemo kultūriš
ko laipsnio, suprato reikalą bausmės už nusi
dėjimus kaipo doriško reikalo draugijos, 
kaipo privatiško atmonyjimo, kuris iSpra- 
d žiu specijaliSkai siekė tik nusidėjusį, o pas
kui visą jo giminę. Bausmės vienok ir pas 
stovinčias ant žemo kultūriško laipsnio tau
tas ne vienokios: daugiausiai vartojami du- 
eliai, taigi kova terp nuskriausto ir skriaudė
jo ir pergalėtojas, nors jis butų tikru kalti
ninku, tampa išteisintu; pas eskimosus, Siau
riniuose kraštuose, ant dueliaus (kova dvie
jų) kaltininkas stoja ne su * ginklu, bet su 
gerkle: ne sutinkanti stengiasi viens kit* 
pragiedoti, apie tai, katras yra geresniu gie
smininku, sprendžia visos šeimynos sanariai 
ir pergalėtojas išeina teisiu.

Su laiku, iš palengvo baudimą nusidėji
mų paėmė į savo raukas viešpatystė; pir- 
miaus baudimas nusidėjimų buvo visai pri- 
vatišku reikalu skriaudėjo ir nuskriausto, o 
paskui šeimynos skriaudėjo ir nuskriausto. 
Paėmusi į savo raukas baudimą nusidėjėlių, 
viešpatystė tą sunaudojo ir ant pakėlimo 
jausmų, įkvėpimo pareigų ukėsams ir kaipo 
išlavinantį, mokinantį ukėsus įnagį.

Kokiu vienok buvo auginimas ir išlavi
nimas vaikų pradinėse žmonių draugijose,ne
turinčiose vadovų ir viršininku, kas tuom 
užsiėmė, tikrai ne galima pasakyti. Be abe
jonės motina ir tėvas šeimynoj, ponas /terp 
vergų, vadovai karėse buvo tai pirmutiniai 
mokintojai, pirmutinė mokykla, kur įgavo 
reikalingas žinias atsakančias kultūriškam 
laipsniui pirmutiniai ne susiorganizavę dar 
į didesnes draugijas žmonės. Paramą tiesų 
dirbėjai turi tautos tikėjime, kuris visur yra 
apginėju tautos papročių ir tiesų: tiesos pas 
tautas stovinčias ant žemesnio civilizacijos 
laipsnio yra kaipi tikėj i raiški prisakymai, 
kadangi jos buvo paremtos ant tautos išdirb
tų doriškų principų, o apgynimą tokių prin
cipų visur paima į savo rankas tikėjimo dabo
tojai; tikėjimas stengiasi įkvėpti paklusnu
mą svietiškoms valdžioms, po kurių apgyni
mu paprastai tikėjimo dabotojams gerai se
kasi; tikėjimas gazdina dieviškoms bausmėms 
tiesų laužytojus ir tokiu budu nors iš dalies 
sulaiko žmonis nuo laužymo tautos išdirbtų 
tiesų, kadangi tas yra nuodėmė, o už nuodė
mes gali pasiekti dieviška bausmė ne tik šia
me sviete, bet ir pasimirus.

Vienu iš svarbiausių formų susinešimų 
terp tos pačios tautiškos giminės ir terp viso
kių kitų giminių—yra apsimainymas tavorų, 
taigi prekyste. Iš pradžių žmonės mainėsi 
tavorais tankiai visai nesusitikdami: kaimy
niška tauta dėjo savo tavorus paskirtoj vie
toj, o jų reikalaujanti kita tauta, vietoj tų, 
dėjo savo tavorus. Teip prekiavo dar antai 
fenikijonai su gyventojais Afrikos. ‘ Laikui 
bėgant, kylant civilizacijai, prekysta plati
nosi vis labiaus, forma jos vedimo pasigeri
no ir daėjo iki tam, kokia ji yra šiądien terp 
civilizuotų tautų. Kadangi nėra ant svieto 
tautos, kuri ne reikalautų svetimų tavorų, tai 
prekysta terp visokių tautų kilo ir gerinosi 
jos vedimo budai. Su laiku išsidirbo specija- 
liška prekėjų luomą ir čielos draugijos ir gi
minės. Žmonės prekiauja viskuom, ką tik 
savo krašte turi atliekamo, ko gali padirbti 
daugiau negu ant vietinių reikalų reikia. 
Tautos turinčios savo tėvynėj daug tinkamo 
molio, iš jo dirba puodus ir juos parduoda 
kaimynams ne galintiems ar l ? mokantiems 
juos pasidaryti; kiti vėją virves,pina žėglius, 
kaip tai daro gyventojai tūlų Oceanijos salų 
ir tuos savo išdirbimus gabena ant kitų salų 
tautiškoms giminėms ne mokančioms to pasi
daryti, bet tokių tavorų reikalaujančioms; 
minerališkos parvos randamos žemėj, druska, 
cukrus, laukų ir girių vaisiai — viskas yra 
tavorų, reikalaujamu prekyste j. Savininkai 
akmenų skaldinyčių, iš kokių dirba ginklus 
ir darbo įnagius, parduoda atlikusius nuo 
vietinių reikalų kaimynams; kiekviena tauta, 
kiekviena giminė, šeimyna turi atliekamus 
tavorus, kuriais užmoka kaimynui už tokius 
daiktus, kokių ne turi, ar ne moka, ar dėl 
stokos medegos ne gali pasidaryti. 
Kas tik atlieka namieje, viską žmonės par
duoda kitiems, nors tie atliekami daiktai bu
tų locni vaikai, kuriuos antai vidurių Afri
kos gyventojai parduoda vergų prekėj am s. 
Prekysta buvo vienu iš svarbiausių įnagių 
sudrutinančių politišką valdžią ir privedusių 
prie sutvėrimo tvirtų ir turtingų viešpatys- 
či “ ............. ” ‘čių. Ir terp civilizuotų viešpatysčių tos yra 
galingesnės ir turtingesnės, kurios veda di- 
dosnę prekystą, kurios parduoda svetimiems 
daugiau tavorų. Prekysta yra, teip sakant, 
geriausia miera turtingumo ir galybės viso
kių tautų.

Ant apsimainymo tavorų reikalinga yra 
miera, ant kurios išskaityta tavorų vertė; 
pas civilizuotas tautas miera tokia — yra pi
nįgai. Dar vienok ir šiądien ne visos tautos 
pažįsta pinįgus tokius, kokius vartoja civili
zuotos tautos; pas nuožmius visai kitoki 
daiktai užstoja vietą pinįgų; bet ir tuosnuož- 
mių tautų daiktus reikia pripažinti už pinį
gus, kadangi jie atlieka tokią jau užduotę 
kaip ir musų vartojami auksiniai, sidabriniai 
arba popieriniai pinįgai. Kadangai prekys
tą veda net stovinčks ant žemo kultūriško 
laipsnio tautos, tai ir supratimas reikalo 
daikto, kuriuom mieruotusi vertė parduoda
mų ir perkamų tavorų, arba supratimas rei
kalo pinįgų atsirado pas žmonis labai seniai, 
tokį supratimą turi jau šiądien net stovinti 
ant žemiausio civilizacijos laipsnio žmonės, 
nors, žinoma, pinįgai vartojami nuožmių yra 
visai kitoki, nieko bendro neturi jie su pinį
gais vartojamais civilizuotų tautų. Pinįgai 
n» *žmių rišasi aukštai su reikalingiausiais

žmogui daiktais: tankiausiai pinįgai nuož
mių tautų yra jiems reikalingiausi daiktai, 
Jais išskaityta vertė mažiau reikalingų. 
Bandas ganančios tautos skaito už pinįgus 
jų auginamus galvijus, galvijais išskaityta 
vertė visokių tavorų, net moterų ir vaikų. 
Daugelyj svieto kraštų, kur nėra druskos, 
druska užstoja vietą pinįgų, tik jai suteikia 
atsakantį pavidalą; druską vietoj pinįgų var
toja tautos Šiaurinės Afrikos; suspausta į 
plyteles arbata užstoja pinįgus gyventojams 
Vidurinės Azijos iškilimo, Siberijos ir Chi- 
nų vidurių; vietoj smulkių pinįgų republi- 
kose Vidurinės Amerikos: San Salvador, 
Nica ragu a ir CostaRica vartoja kakao rie
šutus (iš kurių dirba čekoliadą); ant salų 
Malajiško archipelago pinįgus užstoja opium. 
Daugelyj vietų vartoja megstus pinįgus. ■ 
Yra tai raegsto audimo šmotai, kurie eina ] 
terp žmonių vietoj pinįgų. Viduriuose A- 1 
frikos vietoj pinįgų vartoja išaustus iš med- ■ 
vilnės audeklus, kurie tame parankus, kad 1 
juos lengva padalinti į smulkius: užtenka I 
nupjauti reikalingą šmotą, ne reikia eiti pas | 
kaimynus persikeisti ant smulkesnių seno- 1 
vės Maskolijoj vietoj smulkių pinįgų vartojo 
kiaunės snukius ir voverių galvas; žvėrių kai- 1 
liai ir skuros yra vartojami kaipo pinįgai vi- i 
soj Šiaurinėj Azijoj, kadangi be to žmonės 
ne gali apsieiti, tos medegos žmogui reikalin
gos ant uždengimo kūno, ant apsaugojimo 
jo nuo šalčių; skrandų šiaurinės Azijos 
gyventojai, kadangi žiemos laike būva labai 
dideli šalčiai, niekada ne turi per 
daug. Šiltais žvėrių kailiais mieruojasi tur
tingumas tų kraštų gyventojų, kailiai yra 
tai toks jau jų kraitis kaip Lietuvos mer
ginų audimų ritiniai. Ant salų Ramiojo o- 
ceano, kur dėl šilto oro žmogus ne reikalauja 
šiltų drabužių, pinįgus užstoja mezginiai 
numegsti iš kokosinių siūlų ir pats toki siū
lai ištraukti iš kokosinių paimu lapų. Ki
tuose vėl kraštuose įnagiu apsimainymo ta
vorų arba, teip sakant, pinįgais yra visoki 
darbo įnagiai. Antai kraštuose prie viršu
tinio Niliaus už visokius tavorus moka: kir
viais, jočių ašmanims, padkavoms; žvejo to jų 
tautos už reikalingus sau tavorus užmoka: 
valtelėms, žėgliais; tautos užsiimančios puodų 
išdirbimu užmoka savo išdirbtais puodais.

Labiausiai vienok vietoj pinįgų varto
jamos yra pas visokias tautas visokios graz
nos, kokioms nuožmi žmonės stengiasi padai
linti savę ir savo nuogą kūną. Iš pradžių 
žmogus visus savo turtus, taigi visas graznas, 
kokias tik turėjo, nešiojo ant savęs; reika
laudamas pirkti ką nuo kaimyno, mokėjo 
graznoms, kokios buvo ant jo kūno. Ir ci
vilizuotų moterų prilankumą greičiaus gali
ma pirkti brangioms deimantinėms ir auksi- 
nėms graznoms negu pinįgais. Iš brangių ■ 
metalių, iš kokių dirba civilizuotos tautos V 
visokius papuošimus, yra ir šiądieniniai pinį- 
gai. Grekonės, čigonės arba tūlos slaviškos 
moteryp ir dabar apsikarsto kaklą ir krutinę 
auksiniais ir sidabriniais pinįgais.

Su laiku tik pinįgai likosi atskirti nuo 
graznų ir daiktų kasdieninio vartojimo, 
pastojo tikrais pinįgais tokiais, kokiais juos 
dabar matome civilizuotuose kraštuose. Vi
durinėj Afrikoj kaipo pinįgus vartoja ma- * 
žus šmotelius numegsto audimo. Audimas 
tas per tai turi didesnę vertę, kad jis nu- 
mėgstąs rankomis karalienių arba kunį- 
gaikštienių. Sudane, vietoj pinįgų vartoja 
išaustas iš vilnų juosteles, bet jos teip siau-’ 
ros, kad nė tinka nė ant susijuosimo, ne ant 
pasiuvimo drabužių. Teipjau darbo įnagiai, 
kokius vartoja kaipo pinįgus, teip padirbti 
dabar (seniai jie ištikro buvo timaiB darbo 
įnagiais), kad ne turi praktiškos vertės. 
Ant salų Naujos Britanijos, ant Didžiojo 
oceano (Oceanijoj), pinįgais yra dėžutės jū
rių sliekų, kurias sunarsto ant siūlų ir to
kius siulus paskui sunarsto namieje aut kar- 
čių. Ir čia yra nuomininkai skolinanti te
kiną pinįgus jų reikalaujančiam kaimynui 
ant200% ir daugiau palukų ant metų; tą da
ro mat ne vien Lietuvos žydriai. Š’tų vie
nog pinįgų gali kiekvienas pasirinkti jūrių 
pakrantėse. Sliekai, kurių dėžės uz toja 
pinįgus, paprastai gyvena jūrių gelmėse, o 
kad jų daug išnaikina draskančios žuvys, tai 
jų neprisiveisia per daug, o per tai ir terp 
gyventojų nėra per daug ir tų ypatiškų pinį
gų. Gražiausi gal ant svieto pinįgai yra gy
ventojų salos Naujos Irlandijos (Oceanijoj). 
Yra tai mažos jūrių Sliekų dėžutės didumo 
špilkos galvos ir mažesnės, jas sunarsto ant 
laibų siūlelių ir pagal reikalą, joms užmo
ka už visokius tavorus. Visokios veislės dė
žutės eina ant pirkimo visokių tavorų. Teip, 
paveikslan, už vienas galima pirkti tiktai 
moterį, bet nieko kito, už kitas vien valgio 
produktus, o už trečias valteles ir reikalin
gus žvejonėj įnagius. Ant salų Pelaw, tei
posgi Oceanijoj, vietoj pinįgų vartojami di
deli giminiai akmens, kokius gyventojai su- 
krauja aplink savo namus. Pieskinis ak
muo, supjaustytas į griežinius pavidale gir
nų, diametro apie du sieksniu, yra tai vyrų 
vartojami pinįgai; šitų bent vagiliai ne 
gal pavogti; moteriški pinįgai yra leng
vesni. Vertė pinįgų išskaityta teip kaip ir 
pas mv inei ant mažiausios daleles: ir tie 
nuožmi, vaikščiojanti be drabužių, saliečiai 
pažįsta jau ypatiškas bankines operacijas 
teipjau kaip ir civilizuotos tautos, vartoja 
ypatiškus vekselius ir čekius, už kurios už
moka tokiais pinįgais, kokius vartoja; turi 
net lupančius kreditorių be miblaširdystės 
pinįgų skolintojus, kuriems reikia mokėti 
didelius palukus. Taigi ne turinti aukso ir 
sidabro nuožmi saliečiai nėra teip laimin
gais, kaip ant pirmo pažvilgio rodosi: jie 
didžturčių, kurių rankose yra vartojami pi
nįgai, dar labiau prispausti negu civilizuo
tose draugijose: didžturtis ant varguolio dar 
didesnę turi valdžią necivilizuotose draugijo
se negu tai yra civilizuotose. Necivilizuoti 
dar labiau reikalauja pinįgų negu civilizuoti 
žmonės; necivilizuotose draugijose pinįgas 
yra visogalintis, už jį viską galima nusipirk
ti. Už pinįgus parduoda moterį, mergą, vai- ’ 
kus, net pats savę jų reikalaujantis; už pinį
gus galima išsipirkti nuo bausmių už viso
kius nusidėjimus: už pinįgus perkasi sandara 
terp kaimynų, prasišalina karės ir visoki ne 
sutikimai.

(Tolinus bus.)
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Telephone Main 3642.

Wienintali* lietuvy* advokatas, baigų* 
mokslų jurisprudencijos czion Amerikoj. 
Weda provM kaip civiliszkM taip ir 
kriminaliszkas visuose suduos*.
Keti. 168 W 18th Cor. Union St.

Telephone Canal 788.

Liga* LytiaZku Daliu 
iazgydyaiu į kelea 'diena*, taipogi li

gas pilvo, uždegimų žarnų, iszdžiuwi- 
mų pieno, skaudėjimų lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimų pajiegų ir tL ba- 
gydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. CnroniszkM ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemM ligM užlaikau slaptybė-

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

Offiso valandos I ®u<? * ryto, iki 1 po plot vrraso vaianuos. j BBoBpo pi,t lkl gWBkMO 
Nedaliomis: aso t iki 10% waLryte;aaot Iki 4vaL 
popiet.

R<xl» per Gromsts. I)y*l 
Užprašydami gydyklas prisiūkite 11.00

IW Jeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo liga, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

IBDRAPANOS^
§ Vyrams ir vaikams. Moterims Siutai Jakes ir Kepai 

Geriausio darbo visoj Amerikoj. Musu sandelis yra didžiausias, 
negu jus kada matete.

DOVANOS. SK^.d.’rrąry* .Dra^.nu D,'P^menUs 
bele duosis dovanu su kiekvienu $iutu 
ar Overkotu vertes $7.00 ir augsz- 
cziaus.

Nedelioms esti atidarytas

D*™ » Medical dilimu gali lūs iszgydyil!
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja* jeigu ne esate iszgydyti

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jus. nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “State Medical Dis

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

Ju eleciro-chemiszkas gydymai yra 
geriausiai ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavime ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydoms, tai bus gydo; 
ma po užtikrinimu; tai reisskia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti.

Farmeriai
ir žmones iiz priemiesesiu ir aplinki

niu miestu pribūva ant: kožno trūkio 
(treino) idanįjtutu iszgydytai* per pa
garsėjusiu* specijalistu*. Jie užtikrins 
iszgydyma kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Hzitie daktarai klaidos jokio* negali 

padaryti, nes jie visk* daro su page:ba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M į - 
eroseopa. H armocytomd* 
tero, 8 p h i g m o g r a p h o, R-

to ir Stethecropo Pho- 
nond oscrope tirinejitno,
iszcziupinejimo, iszbraazkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti lig*. 
Mokslas žymėtinai nužengs pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali *t- 
rastie liga szlapume (m i žaluose) per liri- 
aejima su microacopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinla 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog Mi ligotu, tai atsiszauk la 
“State Medical Dispensary", ant pist- 
vakarinio kampo State in Van Buren ai. 
HT Inejima* per 66 Van Buren ui.

Patamyk adresa.

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

Specijdistai “State Medical Dis 
pensary” yra tai žmones,

kurie iszgydo nervisika nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanesius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekme* jaunystes neiszmintin- 
gumo {teršižagimo senesniuose metuose 
Ir pasekme* užvilktu Ir ne*t*akauczi*i 
gydytu ligų, kurio* yra priežasesia: na
štoj i mo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiiiasko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užeiti- 
kejimo, nuliūdimo, baime*, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panaaziu symptomu. 
Tokiem* ligoniam* rodosi jog visi žino 
ju miaiis ir minavimu*. Liga, jeigu per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydyta* 
l»er kita daktarą ir ne likai iugydytu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senM 
ir neatsakancziM metodas. Gydymai 
“State Mvdical Dispensary” yra nauji ir 
dideliai skyriMi nuo metodu vortojamu 
90 metu atgal. Szitie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemissku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Visk* 
užlaiko didžiausioj pMlaptyj. Szitie spe
ci jalistai turi szimtus geros valios pade- 
k*vonių nuo žmonių kuri* likosi iszgy
dyti.

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

esia prie nuaisalapinimo, nes szlapumas 
(sužalai) iszeina povelei, sunkiai Ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pMitsiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tu yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
striktura*. tai pMirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary. Ne 
ksntek n uolėtai. Specijalistai 
gali ir iszgydy* jus, jeigu tik atsiszauk- 
sit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo, bu* užtikrinta.

V A DTfAfDT EKpMidlO’mMgyz-

Nusilpninanti rezultatai uitos ligos 
yra per gerai žinomi, idant insigilinti in 
tirinejimus. Yra gana sakytie, jog ap
sunkina prota, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
uito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
cijalistu ofisą. Jie jums iuaitzkis nauja 
metodą ir kaip syki jau supruit, tad* 
nenusistebesit jog jie izzgyde 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 pavidalą. Visi ženklai ligos ir silp
numo pranyksta idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
nszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
ty Prekes yr» pigiausios.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti uita liga, kuri ipeci j abatams 

DurKMiABTj yra papiasta, turi raszyt 
apraišydami savo liga ir jeigu jie atras 
jog namiejie gali gydyti* tad* priims 
po užtikrinimo plienu, gyduole* ir gydi
mu nieko ne kautuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyra ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UZNUODYJIMAS
8zita liga yra vadinama karaliumi venerizzku ligų, dėlto jog yra baisiausia 

savo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo. Kada sy
stema yra užnuodint*. tada liga pati isssireiszkia per: Egczema, rbeumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sanųriu, pMirodyma plemiu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atairadiraa gūželio, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigi* ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiszito- 
kius, arba tam panaaziu* symptomus. tai pMirodavyk su specijalistai* tuojau* ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums t* pra
neši ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu ne esi isz
gydy t u. f

Asz likau iszgydyto,
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga lig* daugiau 

kaip6 menesius, asz perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neapturedama* jokio* nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ju
su globa. Man yra linksma pri rody tie 
tu* tiem, kurie reikslauja pagelbos, su 
:uri* kaipo specijalistai esate taip gerai 

susipažinę. VienM menesi* szito nusta- 
betino gydymo, sugražino man svaikata. 
Tegul DievM palaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jum* dekingM,
. J. C.

State of Illinois) 
County of Cook f •• ••

Asz, Jurgis Sterlin, “Notary Public", 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supe
rintendentas “State Medical Dispensa- 
ry", ant pietvakarinio kampo State ir 
Van Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog virsi u i minėtas palių- 
dyjimM yra tikras, ir kad ori ginai m to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me-

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

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

Conrad Hovard Czarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. inejimas per 

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

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

Gyduoles dytai^F
TEMK: Specijalisska atyda atkreipia

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

RODĄ DYKAI!!

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asi atidariau nauja lietuviuką 

karezema po numeriu 3321 AubumAvė., 
kur randui visokį gardžiausi gerymki, 
geriausi cigarai. szalcziausiM ir skaniau
si m alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teipoagi turiu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviuką Sa
le, dėl mitingu, veseliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe iu kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriauee 
nakvine. Su guodone,

Petras Szlakyz, 
3321 Auburn Avė. CH1CAGO.

Dr as A. I. BACEYICZE,
1831 Cosmertltl m. So. CMcago, UI.

ko tvirtoje paslapty js. V4 tai Heleriai, karte 
Ūktai reikalas)* daktarteskos pareitos, teCal

>vo prigimtoj* kalboje gali saszaaketi ir gaSU

tirštu. tegul pilnai apraišo

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
žiedu ir szimtus kitokiu daiktu galite iszsirinkti ir parsi
traukti, jeigu turite musų lietuviszka katalioga, kuri pri 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpseh & Co.

Buce, to Kelpseh, Norelko dč Co.
74 Ceitn St, Cblctgo, H

L1ETUWIU DAKTARAS

A. Szilingis
Lietuvisz-
kas iszpar- 
davejas vi
siems kuo-

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Tolei nata: Canal 78.
Telefonu .galima isz kiekvienos 

aptiekos.

NAUJA LIETUVJSZKA APT1EKA,

Lithuanian Pharmacy,
167 W. 18-1 a ui., kerte Union. Telefonas Canal 920. CHICAGO.

Gyvendami* Chicago j e per keletą metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuviszka Aptieka. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
■vetimtautiszkose aptiekose, nekarta yra prispirti eiti pas daktara ir mokėti jam 
dolieri ar daugiau už ta, ka lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už kelis* centu*. 
MatydsmM toki* sprag* tarpe musu lautiecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviazka Aptieka, po nr. 167 W. 18-ta ulyczia, ker
te Union St.. prieszai lietuviszka Apveizdos Dievo bažnyczia.

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

Mano aptiekos vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir szviežiausiu Ame
rikoniuku ir Europejiszku gyduolių ir yra sutaikomi mano paties rankymi*. To
dėl, kurie reikalaujate daktariszkos ar vaistininkiszkoe pagelbos, kreipkite*! pas 
mane, o ežia ja tikrai rasite. Daktariszka rodą suteikia dykai. Asz gy
venu prie to* paežio* aptiekos ir ežia mane galima rasti*’kiek vienoje valandoje. 
Kuriem* butu per toli mine pasiekti, gali kreipti* per laiszks įdedami už 2c. 
marke 'ant atsakymo, arba per telefoną: Canal 920. .

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

Lietuviszkos Trajankoc“ ir visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krajavose aptie
kose gali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuyiszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abrozeliu, pavinezevoniu, popie- 
ru grnmatoms su gražiom* pavinezevonems, plunksnų, atramento ir visokiu ra
ižymui reikalingu daigtu, taipgi cigaru ir viskd kM tik visose kitose aptiekose 
randasi.

Apart to, parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigu* į visa* 
dali* 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 
jiem* nauda atnesziu, pasilieku Su guodone.

Daktaras ik aptikkobius A. L. GKAICZUNAS.

r

Ab. Kirschbaumo & Co. $9, $10 ir $12 
vertes Siutai, po ($7 ftf| 

ir Skrybėlė doram. ■ lUU
Szitie Siutai padaryti yra isz labai puikiu materijų, kai ve 
juodo Clay Worsted. mėlyno Seržo, Ozford. Vicunasir gra
žiausiu Kaszmeru naujausiu spalvų ir iszmarginimu. lygiai 
vieneiliai kaip ir dvieiliai.

Ab.Kirscbbaom 4 Cp. $13, $14, $10 ir $16 
vertes Siutai po fifi 
Ir Skrybėlė doram. V’”1””

Sziame skyriuj rasite sau Siutus, kurie kiekviena pirkej 
užganėdins.padaryti jie ant vienos ir dvieju eilių Frock sti
liaus. padaryti isz gryniausiu UIay~Worsted ir Diagonals, 
Scotch Cheviot* ir Homespun*. Angliszku Seržu ir Kaszme
ru, naujausių spalvų.

Ab. Kinchbaum A Co. $7, $8 Ir $9 A T R 
vertes OrerkoUi po ■ ■ f V

Pirk szituos overkotu* ne dėlto, kad jie kMztuoja tik 94.75 
bet dėl to, kad jie yra geri ir styliszki. Kitur jus už tokius 
overkotus užmokėsite po 98.00 ir 99, ir tai dar teip geru ne
gausite. Padaryti jie isz grynai vilnonių Beaver materijų, 
juodu, mėlynu ir rusvu, oxford, pilku, vicunas ir szviesiu 
Covert materijų?’mieros 34 iki 44 per krutini*.

teisingiau
siai pritar-
naus.

Ab. Kirscbbaum ACo. $lt $13 50,
$15 Ir $16 vertes Overkotai po Jh Jf _f)ĮI.

■ ir Mtarybele iloranu.
Sziame skyriuje rasite visus naujausios mados Overkotus. 
Teiip vsd. Kitchener Yoke A Automobile* su ilgu *ke«tu 
liemeniu yra ypacz gražu*. Padaryti isz Kersey, Mellon*^ 
Oxford Vicunas, Covert* A VVhipcord*. postriukiai ir vidu
tines miero* visokiu spalvų ir neszeines. Kitur ju* už to
kiu* užmokėsite ne mažiau kaip po 915 Ir 916.

DO\ ANOS! ViNokioH bovoa vaikam* ant pasi
rinkimo: Žaisle* Lotto, Czekeriai, Ten Pins, Psrlor 
Kroketai, Muzikaliszki instrumentai. Vežimėliai, Būgne
liai, Laivai. Lankai, eta. etc.

Valkams Pulkus Mokslatnes Siutai ir Reoferiai, 
padaryti isz grynai vilnonio Chevioto ir Kaszmero, dvieiliai 
ir vestee styliaus, Reeferiai isz geriausios mėlynos Chinchi- 
11* materijos, pilko* ir rusvo* spalvu.su dideliu storm arba 
mažu aksominiu kalnierium, miero* dlhd Mm 
vaikams nuo 4 iki 16 metu, paprasta pre-^PI (BjpK 
ke93.00, musu specijaliszks preke tik. I ■

Puikiausi Vaikams 3-piece Siutai ir Overkotai— 
Siutai padaryti ant dvieju ar vieno* eile*, vaikam* nuo 8 iki 
16 metu, isz geriausiu wor*ted, chevioto ir kaszmeriniu ma
terijų. vienodu ar maiszytu spalvų. Overkotai naujausio 
Kitchener yoke ir paprasto box sty- m mm mm a 
liaus, visados parduodami po 97.00 ir U 0
98.00, sziame iszpardavime tik po.... ■ ivOl

MOTeRJSZKJ COATAI. SKIRTAI JR WAJSTA1
t f ^m*.

Moterims ir merginom^ naujausi Box Coatai, padaryti isz 
grynai vilnone* Melton materijos, su naujausios mados 
augsztu paraitomu kalnierium, naujo* mados atlagai, yoke 
nugara. pilnM pryszakys. dailiai pa- 
limuoti aksomu, su geru pamuszalu, Ma VfjC 
verte 96.00, už.......................................

Nauji Moteriszki Rudeniniai Box Coatai, isz ge
riausio* vilnones Kersey, Beaver ir Melton materijos, visi 
padaryti su naujos mados susmaugta nugara, papuoszti ir 
aplink pallmuoti su aksominėm* Mg
juostelėms, vertes 99.00, paleisime

Nauji Moteriszki Rudeniniai Box Coatai, naujau
sios mados S veli Box Coatah padaryti isz geriausios im- . 
portuotos Kersey materijos, su yoke nugara ir pryszakiu,

apszcziai papuoszto* su Kersey 
juostelėms, veruCir užsimerkus 
•16.00, musu specijalisska preke.. $10.00
Moteriazki Dfcm Skirtai, padaryti isz grynai vilnone* 
\ enetian* Tailor Seržo ir Homespun* aI* 
materijos , su naujos mados pis- 
ežiom* padelkoms, Vertes 95.00, po...

Nauji Motoriszkl Rudeniniai Drem Skirtai, isx 
grynai vilnones Broadcloth, Venetian ir Covert Cloth. jake 
padaryt* su naujo* mados palenkiamu kslnierium.dip blouse 
pryszakiu, skirtai su nsujoma placziom* padai komi, jake 
turi geriausio szilkinto taffetto pamu- M**m 
szala, Skirtas su gero perkelinio pamu J R
szalu, vertas918,sziame iszpardavime f VI

1 Vaikams Drapanėlės, naujos sziam 
I sezonui drapanėlės, padaryto* isz vilno- 
[ nes Melton materijos, su. dailiu placaiu 
i kalnierium, padailinti szniurelisia, pilno 
I ilgio iki pat czevs- g /V O
i ..........$1.70.

Alekundraviczia ir Szvankus 
įJKBĮ ...drukoriai... x I 
jMMEaĮĘMph- 3215 S. Morgan St. Chicago, III.' jj

Turi puikiai inrengtas drukoriszkas masrinas ir pertai E 
visokiu* drukoriszkus darbu* atlieka dailiai ir greitai, o į 

! ypatingai draugystėms konsutucijas, tikietus, programų*, knygas rasztininkams ir tt. J 
Maino,irsiuneziapiaigus i« visa*d*H**vieto perbanka,expre»a, E 

I arba paėstai kaip kas nori. Užlaiko knyga* vaokiu iptalpu ir maldaknyge*. J

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

laikys tuziną puikiu poperiu gremžtoms 
raasitie, su puikiom kvietkom. apekaiti- 
mais ir pavinezevonem. Už 11.00 ap- 
lalkys 5 tuzinus virsi minėtu popierių.

Adresuokit taip:
W. Kudarauckas,

Boi 734, Liirtace, liss.

S. 0. Gavette

KLEINBROS
795 805 S° Halsted St.

Cor Crnalport Avė. 'TMi

V alkams Drapanėlės, naujausios 
nitam sezonui iaz vilnone* Kersey mate
rijos, padarytos su naujos mados kapl- 
szoneliu, apszcziai papuosztos su azniu- 
reliai* ir juostelėm* su gerai* atsiuvi- 
mais, pilnai užsagio-m m 
jsmi visoki - spal- UT 
vu, vertes 97.50, po ■ ■ ■ Ui

GYDYKIS NAMIE!
Jaica Mi ZaaZiaasias kokia !!**< tai jaaii 

užsitnoke* raszyt in ViropotensCo. pirm gydy
mosi kur kitur, ne* jie užtikrins viiiszka iizgy- 
dyma kožno* ligos kuria priims ant gydymo, 
už $4.00 ant tnenesio.

Ar esi nerviszka*, nustojus viltie* irvyrisz- 
kumo, nusilpnėjęs, nuvargę* rytmecziais, ne
rangus, greitai patinantis, gėdingas,nusiminęs, 
neužiitikintii, nespakainas, suerzinantis, bau
gus? Ar turi prasta atminti, galvos svaigimą, 
užyma ausyse, szirdies plakime, paraudonavu
sias, indubusias ir aptemusias akis, pajuodavu
sius psutkius, pustkuczius, plemia* ar pratruki- 
mus ant kūno, nemoraliszku* sapnus, negam- 
tiszku* dieninius ir naktinius nu begi mus, szal- 
tas dali* kūno, skausmu* nugaroje, kryžiuje ir 
po kratine, sunkuma ant kratines, puvimą 
gerkles, pūsle* ar inkstu lig*, varicocele, gleet, 
striktura, syfiliszka kraujo užnuodyjima, arba 
kokia nors privatiszka, nerviszka, skuroa, arba 
kroniszka liga? Ar kenti nuo nemigos? Ar eina 
smarve isz burnos? Ar plauksi slenka? Ar pa
laikiu* per nakty nusistoja kas szlapume?

J eiga teip, tai ViropotensCo. užtikrins jum 
nuoszskny ir visiszka iszgydyma už 94-°° 
menesio, jeigu pasirodys jog jusu liga yra isz- 
gydoma. Jus pajausi! pagerejima isz pirmo* 
dienos, eisit geryn kasdien, ir neužilgio stsirs- 
.sit karaliumi terp vyra, ant kūno, proto ir 
szirdies. Visokias periszkadss linksmumui ap- 
sivedusiam gyvenime praszalina. ’ ‘ 
matu negamina. Viską užlaiko didžiausioj pa
slapty). Ugonius per primatas gydo su di
džiausia pasekme. Atsilankymas nėra reika
lingas. Jokio paraszo nuo ko, ant gromatu ir 
gyduolių nėra. Gyduoles prisiunezis niekam 
nežinant. Raižydama* indek marke ant pil
na* klausimu listo*.

4rsat*acslaas4 Ir plglsstl gytyKycsig 
rataraoM. KODĄ DrLif.

VlROPOTENS CO. 
flrmour fcUltoa. Ghlcago, III.

Counsel & Trial Attorney.
JONU MOŽEIKA.

Aaistcntai ir Notary Public.
Ruimas 21-81 S.Clark 8t. prieszai korta.

Thelefon: Central. 3519.
Rezidencija 145 W. 14th Place. 

Užsiimame civilisskoms ir knmmalisz- 
koms provoms. Geriausei įsivarome pro- 
vm už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

JonM Možeika gyvena po nr. 145 W. 
I4th pi., kur galima ji rMti iki 9 vai.

Elž 
c a. ©

lokiu gro-

Sudrutinimas plauku.
Tiarai vrlenatinė gydykla ant užželdlni- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimų, 
ir praszalin* visokia neozista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Musu gy
duole nustabdo Dantų skaukejim* į kė
lė* minui**. Mes uvo Gyduoles gwa- 
rantavojsm. Preke tik 20c. įmint 6 
bonkute* 91.00. Siuncsiam Paeitu ir į 
iwetymM izaliz. Budas kaip jM wartoti 
yra parodyta* keliose kalbose.
Norėdami pMiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
Sta W. Box 106., Brooklyn, N. Y.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted BU

$2.00

♦^Lietuviszka Dirbtuvei
Bažnytiniu parodu, Draugys

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

¥.nNDW2EVI(J3,
115 W. Division st. Chicago, Iii,

GUODOTINI TAUTIECZIAI!
Turiu už garbę praneši t i 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. GRAICZUNUI.
Todėl, kuriems yra paranku, galite dabar gauti lai

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

A. OLSZEVSKIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

A T ta puikiu dovanai Tokio pigumo dar nlakados n»<<rd«tal I1YK.AI Ateikit paziurot, pasiuraj im* n tek o no kaostuteal
x DatMr mes paMdžuiaa tentas genaasi laikrodėli. HiUAHiisuuu llI.

** dvigubai* paaakaootal* lobistais, aasaka užsakam** ir aoatatocaaa, vyrisskąą ar motenszkaa, 
■a tik** AaaanusuA ■A**rxa*UA. pilno skmenn. B. R. gvaraataota*, aikaUuotal* atdarial*. 
issduodsne tassyta stabakcim apt S0 nrv; pagal tezveizda ir geram* voki talkrodali visados 
gsU lygiau prte MO vaaraa aukso laiuodkuo. Visiem* puikia laikrodėliu mylėtojam* mes dso- 
slme begrieC0dieau polkia* presentas: I. noru* kabio votv rrro »n didele nlvuke ir giata- 
rinls olbnku. vertes*! M: Igryss masių fvtu ciosbmtczia. vertes TSc.; 1 nikeline sbikStkau 
DBtVTB. ase; l dalia auksinuota Dickzh* l*bcw«*u ta Cameo kabate, *1 60: 1 puikia soksinao 
ta saovts, *1 00: I por* peikiu acskaktu deimantais sidinta, *100: 1 puikia arn*A tesaodlnta 
branssksMaiala *0o: 1 pora paauksuotu koUouiku tu parmuterio rimais, <0c: 1 pora rankovėm*

<4.98. apmokrd*ml taipgi Ir ezpreao klastas: Mantui galite Ksegumlnuotl aat ezprėeo Ir jai 
nepatikta, tugražlnklta mama atgal tuntu kaistais. Kur nesiranda Expreto offltat. *4.98 tari būt 
pritlonati drauge tu orderis. Jeigu kas prltlant pinigus drauge tu orderiu, gaut dar aitra dova
na nulka urtrm nru: daiktas mes patluncrltm- tada per paeita, okregistrave tavo kaaztaii.

laikrodėli sd yisois doyaiois dykai • nori vvriszka 
laikrodėli ar moterisska Jeigu moterisika. tad vyriuko Diekens lenciūgėlio mes pasiuntime mo 
tentska 80uoliu anksinuota Lorgnette lenciūge!!. Raityk saendlen. pakol Isspardavimas nelsml- 
balgea. Adresuok: ATLA* JKWKLRY OOMPANY, l« Metropolitan Block, OMK3AOO, ILL.

PIGIAUSIAS PARDAYHYCZIOS IAIAS 
| SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.
, Mara fabriko siekia yra apteikti

Italo Tszmesl pinilUs.
Apart mazikalissku iastramente kr tt. mes parduodi me yvairiause* Salele* 

vaikinu, elektriniu* naujumynus, kr 1 000 naudmgteutiu naminiu dalytu u* ROUntlA Jai nshnaita nž—asAlakl ____“T"S"" _

gs^tVyT > .V z-snisaiassii* ūmai
JOS®®' J® f*1 Borl< kad boto linksma, nusipirk Hoas Mene Bos gvn*u»ia* 

ir plgiansia* namini* muzikaltszka* instrumentas, ne* duoda daugTaa priim- 
n ūmo negu Sukto dolzkiu tbbti* vaaoonai, kadangi prie Jo nereikia jvklo

Virszun, 100 yvairlu gnjn, kaip tai parodo pridėta* prie ktekwi.no InstrnmaB-

gairių, ope’^ai^JStt

“lužua Įsa ju galite atkartosi klek tik norite. T'ih BB.oo dailioj skrynutei *u muzika Ant — 
UMokVte^anr.^railV^ik^*1!“* ‘Ph^kymul B1.ož; h2**toji suma' tari Kt
ito“° u muziko*. A«ent*i daro ant to didelius pinigu*. Prisiūk

STANDARD IFG. CO., N Botam St, P. O.Bei 1179,1 T. Dept L C

spalvu.su
ktekwi.no
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