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Metas VIII

Politiszkos žinios.

Amerika.
Anarchija sztete Kentucky dar 

vis ne pasibaigė, sztetą valdo 
* vis dar du prieszingų partijų gu

bernatoriai. Nora apeliacijos sū
dąs pripažino demokratiszką gu
bernatorių, bet republikoniszkas 
ne pasitraukia isz kapitoliaus, jis 
atailjepė j augsztesnį sūdą. Ne
žinia dar, ar panorės pasiduoti 
nusprendimui augszcziausio sūdo, 
jei nusprendimas ne iszpuls ant jo 
naudos. Isz visko matyt, kad 
partijos sztete Kentucky stengia
si nesutikimus traukti ikiateinan- 
czių szį rudinį prezidento rinki
mų. Nežinia vien, ar galima 
bus teip ilgai anarchiją palaikyti; 
ežia dabar valdžių nieks ne klau 
so.

Kadangi Chinuose apsireiszkė 
nekentimas svetimtauezių, kam 
pritaria ir randas, tai visos dides
nės Europos vieszpatystės pasi
kvietė ir Ameriką eiti isz wien. 
Pasiuntiniai Anglijos,Prancūzijos, 
Amerikos, Maskolijos ir VVokie- 
tijos vienbalsiai pareikalavo nuo 
Chinų rando suvaldymo neprilan- 
kių europiecziams partijų. Jei
gu tas ne bus padaryta į paskirtą 
laiką, tai minėtos vieszpatystės 
atsiųs sawo kariauną ir iszsodys 
ją Chinuose ant apgynimo savo 
reikalų paskirtuose Chinų viesz- 
patystės krasztuose. Isz to m a 
tyt, j°© Europos vieszpatystėms 
pasisekė įtraukti ir Ameriką į su
tartį aiit . pasidalinimo Chinų.
Rodosi lyg, kad toje sutartis Eu
ropos ir Amerikos butų ne wien 
priesz Chinus, bet ir priesz Japo
niją, kurią apkaltina už palaiky
mą neprilankių europiecziams 
partijų Chinuose.

Amerikos laikraszcziai buvo 
pagarsinę, buk randas Amerikos 
pirko nuo republikas Peru salas 
Gal a pagos; randas vienok pasku
tinės r e publikos sako, kad tas yra 
neteisybė, kad terp jos ir Sziau- 
rinės Amerikos ne padaryta iki 
sziol nė jokia sutartis. Danijos 
laikraszcziai teiposgi užgina ir 
apie galutiną pardavimą Ameri
kai Daniszkų valdybų ant Anti- 
lių salų. Klausymas tas dar ne 
buvo perkratinėjamas Danijos 
parlamaote ir jo dar ne priimtas.

Ant salų Filipinų karė vis 
traukiasi savo keliu. Czia atsi
tiko per paskutinę sanvaitę keli 
susirėmimai, bet jie, žinoma, ne 
turi didelės vertės ir mažai sve
ria ant tolesnės karės vedimo. 
Amerikoniszkas virszinįkas jene- 
rolas Otis bus atszauktas nuo Fi
lipinų, o jo vietoj paskirs kitą. 
Apie Aguinaldą dabar raszo, buk 
jis iszkeliavo svetur ir bug da
bar yraangliszkoj valdyboj Sing- 
hapur ir isz czia duoda prisaky
mus Filipinų pasikėlėliams ka
riaujantiems su amerikonais.

Pietini Afrika.
.• Karė pietinėj Afrikoj traukiasi 
toliuos. Nežiūrint ant kelis kąr 
tus didesnių angliszkų pajiegų, 
dar wis nieks ne gali pasakyti, 
kaip gali pasibaigti kova terp 
liuosybės apginėjų ir užpuolikų 
norinezių visą svietą savo ver
gais padaryt. Roberts rods su 
deszimtį kartų didesnėms pajie- 
goms negu priesz jį stovėjo būrų, 
įsiveržė į Oranijos republiką ir 
užėmė jos sostapilę miestą Bloem- 
fontein, bet isz czia toliaus ne ga
li nužengti, nežinia tikrai dėl ko
kių priežasezių. Dabar specija- 
liszki laikraszcziai užmeta lordui 
Roberts daug klaidų, o apie lordą 
Kitchenerą visai ne kalba, ka
dangi paskutinis, atsiradęs priesz 
sumanesnius prieszus, negu buvo 
beveik beginkliai nuožmi dervi- 
szai, iki sziol ant karės lauko 
niekur neatsižimėjo. Roberts, 

atėjęs su kelis kartus skaitlinges- 
ne negu būrų pajiegos angliszka 
kariauna, apsistojo mieste Bloem- 
fonteine, o dabar jis isz visų pu
sių būrų apsiaustas. Rods jų nė
ra teip daug.kad jie galėtu stoti į 
muszį su visoms Robertso pajie- 
goms, bet užpuola ant mažesnių 
dalių i tokias sumusza. Pereitą 
sanvaitę raszėme.kad visai neto
li Bloemfontein net 11 angltjonų 
kanuolių pateko būrams; jie pa
ėmė 200 angį i jonų į nelaisvę. 
Prietaisos vandens traukimo li
kosi būrų paimtos ir dabar mieste 
Blomfontein pradeda pritrukti 
vandens. Rods porą dienų vė
liaus anglijonams pasisekė ap
siausti mažą būrų pulkelį veda 
mą garsaus praocuziszko jenerolo 
Villebois, susidedantį isz 50 žmo 
nių. Būrai gynėsi per 6 valan- 
nas priesz kelias deszimtis kartų 
skaillingesnę angliszką kariauną; 
tame muszyje Villebois ir 7 bū
rai likosi užmuszti, kiti gi pate
ko į nelaisvę. N u ot rotos tai ne 
mažos ypacz, kad pražuvo Ville- 
bois, kuris buvo vienas isz ge
riausių karės vedėjų, jis buvo 
geriausių rodinįku jenerolo Jou- 
berto. Ant rytojaus' užtai būrai 
paėmė didesnę angliszkos kariau
nos dalį susidedanezią isz szeszių 
rotų kariaunos, isz kurių nieks 
ne isztruko. Skaitlius an
gliszkų Belaisvių esanezių būrų 
rankose dabar - didesnis negu 
skaitlius nelaisvių būrų, prie to 
priskaiczius net visus burus pa
imtus su jenerolu Cronje. Dalis 
būrų nelaisvių mieste Simon- 
tovn stengėsi pabėgti. Jie isz- 
szoko isz trūkio ir kė
lioms deszimtima isz t ikro pasise
kė pabėgti, kitus vienok suga
vo. Wienas bėgantis likosi už- 
musztaa.

Pusantro tukstanezio būrų ne
laisvių iszgabeno ant salos Szv. 
Helenos; kaip sako, terp iszga- 
bentų yra ir jenerolas Cronje. 
Angliszkame parlamente buvo 
pakeltas klausymas apsimainymo 
Belaisviais, kadangi būrai turi 
daugiaus savo rankose anglijonų 
negu tie būrų, bet angliszki mi- 
nisteriai atsakė, kad jie ne misly- 
ja dabar apie apsimainymą. Isz- 
siuntimas ant salos Szventos 
Helenos paimtų su jenerolu Cron
je būrų suerzino visą randą abie 
jų pietinės Afrikos republikų: 
prezidentas Krueger, atlyginda
mas už tai, žada visus angliszkus 
nelaisvius, koki dabar yra Pre- 
torijoj, iszsiųsti į hesveikiausią 
Transvaaliaus dalį.

Kaip stovi dalykai angliszkose 
valdybose, tikrai nežinia. > An 
glijonai garsina, buk pasikėlę 
czia priesz angliszkas valdžias 
holandiszkos kilmės kolionistai 
pasiduoda anglijonams, atiduoda 
ginklus; bet kitų krasztų laik
raszcziai garsina, kad visose an- 
gliszkoee valdybose pilna pasikė 
lėlių. Po Mafeking būrai vėl 
sumuszė pulkaunįką Plumer trau
kantį į pagelbą tu m miestui. Mu
szyje anglijonai nužudė 600 ka
reivių užmusztų, paszautų ir pa
imtų į nelaisvę.

Europos žinovai per laikrasz- 
czius ne pranaszauja greito pasi
baigimo karės, o yra net toki, 
kurie lordui Roberts su jo kelis 
kartus už visą būrų skaitlių 
skaitlingesne kariauna pranaszau
ja jo traukime ant Pretorijos to
kią jau prapultį, kokia pasiekė 
Napoleopą Maskolijoj 1812m.

Ar tos pranaszystos iszsipildys, 
negalima dabar nieko žinoti. Ka
dangi vienok anglijonai gali į 
Afriką sutraukti didelę kariaunos 
daugybę, dabar czia plaukia 
30000 naujų kareivių, tai visgi 
ant galo per savo skaitlingumą 
anglijonai turės virszų paimti. 
Pretonjoj stovi po ginklu visi 
gyventojai, net moterys griebėsi

jau už karabinų, o jos szaudo ne 
praseziaus už vyriszkius. Tuom 
tarpu Maskolija gabena vis dau
giaus kariaunos į vidurinę Aziją, 
ant Afganistano rubeiių. Mas- 
koliszki laikraszcziai tvirtina, 
kad terp Maskolijos ir Japonijos 
nėra nė jokių nesutikimų. Jeigu 
isz tikro teip, tai mobilizavimas 
maskoliszkos kariaunos ir laivy- 
nės ne priesz Japoniją, bet turbut 
priesz Angliją parengtas. Jeigu 
isztikro užgimtu kova terp An
glijos ir Maskolijos Azijoj, pir
mutinei atseitu melsti kitų krasz
tų tarpinįkystės ant sutaikymo 
jos su būrais. *

Pereitos sanvaitės mieste Bru- 
xelley, Belgijos sostapilėj,15 me
tų vaikyszczias Sipido szovė du 
kartu į keliaujantį į Daniją An
glijos sosto įpėdinį kunįgaiksztį 
VValijos, bet szuviai ne pataikė. 
Szo vėjas likosi suaresztuotas ir 
sako, kad norėjo kunįgaiksztį už
muszti už karę pietinėj Afrikoj. 
Matyt, kad tame beproezio dar
bas, nes jeigu sukalbinįkai butų 
norėję kunįgaiksztį užmuszti, tai 
jie tą darbą ne butų pavedę ma
žam vaikui.

Anglijos karalienė lankosi da
bar Airijoj. Mat per savo atsi
lankymą į jos rando skriaudžiamą 
krasztą, ji tikisi airius prie savę 
patraukti. Ar airiai pasiduos į 
kilpas, galima abejoti. Rods Ai
rijos sostapilėj karalienę sveikina 
gana iszkilmingai, liet ne airiai, 
tik anglijonai: mergaites, ant ka
ralienės priėmimo aprengtas bal
tais drabuži *>a, airiai apdrabstė 
dumblu.

Prancūzija.
Artinasi laikas atidarymo pa

rodos Paryžiuj, kuri oficijaliszkai, 
nors viska« dar ne bus į laiką 
parengta, taps atidaryta priesz 
paezias Velykas. Į Paryžių ke
liauja isz visų svieto krasztų di
delė daugybė žmonių, hz paro
dos prancūzai, ypacz paryžionys, 
nuo sveczių tikisi surinkti tiek pi
nįgų,kiek Prancūzija užnepasek- 
mingą karę užmokėjo VVokietijai 
1871 m. Dėl parodos Prancūzi
jos randas saugojas! didesnių ne
sutikimų su kitais krasztais, ka
dangi tas galėtu užkenkti paro
dai. Dabar į Prancūziją keliauja 
daugiaus isz kitų krasztų sveczių 
negu prancūzai laukė. Nežin- 
geidu, kadangi daugelis žmonių 
nori pamatyti ne tik parodą bet 
teiposgi gražiausią ir linksmiau
sią ant svieto miestą.

Nežiūrint ant parodos, Prancū
zija drutina savo kariszkas pajie- 
gas, ypacz gi’ laivyną. Sutveria 
atskirą kolionijaliszką armiją ant 
apgynimo kolionijų nuo prieszų. 
Karės ministeris savo kalboje 
Paryžiuje iszsitarė, jog jis gali 
užtikrinti gyventojus, kad į 
Prancūziją nė nuo jūrių, nė nuo 
sausų rubežių nė joks prieszas ne 
gali įsigriebti; pertai teip ėsą 
sudrutinti, kad į juos nė dru- 
cziausia prieszų laivynė ne gali 
įplaukti.

Nors saugojasi erzintiesi su kai
mynais, bet platina valdybas 
kituose krasztuose ant kiek tik 
galima be susipykimo. Į pietus 
nuo Algerijos užėmė kelis naujus 
oazus, pagriebė szmotą žemės nuo 
Morokko. Randas to kraszto už
protestavo priesz tokį Prancuzi 
jos pasielgimą, bet kad įsipainio
jusi į karę su būrais Anglija ne 
gali dabar už Morobko užtarti, 
tai prancūzai ne paiso ant protes
to, laiko užimtus krasztus ir isz 
jų ne pasitraukia.

. VVokietija.
VVokiszkose valdybose vaka

rinės Afrikos Kamerūne pasikėlė 
gyventojai. Buvo czia jau keli 
siisimuszimai pasikėlėlių su vo- 
kiszka kariauna. Susimuszimuo- 

se turinti gerus ginklus kariauna 
pergali pasikėlėUus, bet kad ka
riaunos czia ne daug, tai ji ne drys- 
tc traukti į vidurius pasikėlusių 
apskriezių. Gubernatorius pa
reikalavo atsiuntimo daugiaus 
kariaunos, kadangi su ta, kokią 
turi, negali kėsintiesi traukti to
liaus nuo miestų. Tuom tarpu 
gi maisztai platinasi, apima vis 
didesnius apskriezius, gal ant ga
lo iszsiplatinti ant visos valdy
bos. VVokiszki misijonieriai 
garsina per laikraszczius, jog pa
sikėlimus tuos pagimdė pats vo- 
kiszki urėdnįkai savo nežmonisz- 
ku su cziabuvlais pasielgimu. 
Wokiszki urėdnįkai laikė cziabu- 
vius už vergus, o įpuolę į sko
las, vedė tiesiog vergais prekys
tę, pardavinėjo cziabuvius kaip 
gyvulius specijaliszkiems vergų 
prekėjams.

Sutarties kaslink muitų terp 
Amerikos ir VVokietijos vingi dar 
nėra ir turbut tiekrasztai ne grei
tai susitaikys. "VVokietijos iždo 
ministeris apreiazkė, kad muitai 
ant svetimų taworų ne bus nu
mažinti, gal būt kalba tik apie jų 
pakėlimą ant taworų isz tų krasz 
tų, kurie uždėjo didesnius muitus 
ant VVokietijos iazdirbimų. Taigi 
matyt, kad ^Vokietija rengiasi at
mokėti Amerikai tuom paežiu, ką 
padarė Amerika, taigi pakėlti 
muitus ant amerikoniszkų tavo- 
rų.

Isz Lietuvos.

Isz Peterburgo.
Ministerija vidaus dalykų už

tvirtino įstatymus Petropilės 
Lietuvių draugystės savitarpinės 
paszelpos. Pagirtinas tai darbas 
vyrų, kurie pasirūpino apie įstei
gimą tos draugystės. Geistina 
butų, kad ir kitų miestų Lietu
viai pasirūpintų apie tai. To
kios draugystės, apar pinįgiszkos 
paszelpos, atnesza (far tą naudą, 
kad žmonės pripranta prie drau- 
gijiazko gyvenimo,- iszsidirba su
pratimas apie bendrus reikalus ir 
abelną gerą,-kas teip yra reika
linga ir ko teip dar trūksta musų 
lietuviams.

Ministerija apszvietimo už
tvirtino palikimą Apolino Nor- 
vaiszj; 10000 rubl. dėl stipendi
jos studentui Warszavo8 univer
siteto ir 9000 rubl. dėl stipendi
jos gimnazistui pirmos vyriszkos 
gimnazijos Warszavoj‘; tos sti
pendijos pi rmucziausiai turi būt 
iszduodamos Norvaiszo giminai- 
cziams; jų-gi neėsant, nepasitu- 
rineziam studentui gimnazistui 
katalikui isz Wilniaus arba Kau
no gub. paeinaeziam.* Reiktų 
lietuviams turėti artimesnias ži
nias apie tas stipendijas ir pasi
stengti gauti jas. Užraszytojas 
isz pravardės lietuvys, tai-g i ir 
priderėjo jam į užraszą įdėti, juog 
stipendijos turi būt lietuviams 
paskiriamos. Kiek žinoma, daug 
pinįgų lietuvių užraszytų dėl 
musų kraszto moksian einaezios 
jaunuomenės tenka tokiems len
kams, arba kaip jie savę vadina, 
“polak z Litvy”. Teip antai a. 
a. Augustinavyczia paliko daug 
pinįgų teip, kad vien procentų 
kasmet sueina į 4—5 tukstan- 
czius; tuos pinįgus dabar paski
ria Spasavyczius, žinomas juris
tas, Borszczovas ir da keli Petro- 
piliecziai. Iksziol isz to palai
ki m o naudojosi vien tik lenkai. 
Kadangi vieną syk prie Borsz- 
ezovo kreipėsi vienas studentas 
lietuvys nemokąs lenkiszkai, tai 
Borszczovas ir gavęs kuo ge
riausius atsiszaukimus nuo sau 
iszlikimų žmonių apie tą studen
tą, jokios paszelpos ne davė ir 
buwo labai pasipiktinęs, kad stu
dentas lietuvys nemoka lenkisz
kai. Priderėtų Petropilės stu

dentams lietuviams nors 
tiems, kurie moka lenkiszkai, 
reikalauti nuo BorszczOjvo ir 
kompan'jos paszelpos iszpinįgų 
Augustinovycziaus paliktų.

(Isz Varpo), 
i 

Isz ^Vilniaus.
Wilniuje neseniai tapo ati

dengta “Ukiszka draugystė”, ku
rios teip ilgai laukė sz o apskri- 
ežio dvarponiai. Bet vargu galės 
jie naudotiesi isz tos draugystės:, 
visa rėdą papuola į rankas vietinių 
didžponių — aristokratų. Czion 
nerasi nė vietinės biednesnės 
szlėktos; prisiraszymas prie drau
gystės kasztuuja 15 rubl., o meti
nis sąnario įneszimas ir-gi 15 
rubl. Aut pirmo susirinkimo 
szios “Ukiszkos draugystės” ne 
kurie eanariai pakėlė protestą 
priesz teip augsztą mokestį dėlei 
norinezių pristoti, bet nuo pirm- 
sėdžio, marszalkos grapo Adomo 
Pliaterio, sulaukė gana sziurksz- 
tų atsakymą,jog szis augsztes mo
kestis užtvirtintas su tuom mieriu, 
kad į draugystę neįsispraustų 
visokį nususėliai (vszelka holo- 
ta). Siekiai ir dvasia draugystės 
per tai iszsiaiszkina — tai ponai, 
kurie mano pagerinti savo būvį 
ir kuriems reikalai kraszto visai 
ne guli ant szirdies.

Bažnyczioj Szv Mikalojaus ra- 
žanezius ir kitas giesmes lietu- 
viszkai lietuviai pradėjo giedo
ti. Pirmiaus toj bažnyczioj, ka
me buvo tik vienos miszios ryt- 
melyj, jokių giesmių nebūdavo. 
Apie lietuviazką giedojimą pa
sklido jau žinios terp kunįgų. Isz 
prndAioa jie manė, juog pagiedos 
ir perstos, bet kada szie giedoji
mai vis labiau buvo lankomi, 
kada jie persikėle da ir į 
bažnyczią Misijonorų, kuri yra 
ant Belmonto, tai toksai apsi- 
reiszkimas pradėjo jau pykinti 
kunįgus. Jie pakurstė miesz- 
czionis neapleisti savo lenkiszkos 
kalbos, ir 16-oj dienoj sausio 
bažnyczioj Szv. Mikalojaus kunį- 
gai lenkiszkai užtraukė “Svięty 
Božė”. Buvusiejie lietuviai at
sakė, žinoma, lietuviszkai ir teip 
su pritarimu vargonų visa su
plikacija liko-pagiedota. Matyt, 
pati kunigija nori privesti prie 
bažnytinių ’ vaidų, koki buvo 
WUkmergėje. 2žoj dienoj sau
sio bažnyczioj Misijonorų, atmini
mui a. a. Kudirkos, buvo užpirk
tos ekzekvijos; czion jau ne tik 
žmonės, bet ir kunįgas lietuviez- 
kai giedojo. Toki yra pirmi 
žingsniai musų kovos.

, Primįsiu czia da apie myrį pa- 
grįžusio isz Viatkos Michalaus- 
kio, kuris už savo veikimą terp 
vietinės jaunuomenės ir darbinį- 
kų, buvo isztremtas ten ant 3 
metų. Stiprus isz prigimimo szis 
vyras įgavo ten sausligę ir su
grįžęs Wilniun, antroj dienoj po 
sugrįžimui pasimirė. Paėjo >nuo 
Wilkmergės. Pulkelis draugų 
ir pažįstamų susirinko atiduoti 
jam paskutinę garbę. Liko pa
kastas ant kapų Rossos, kame 
pirmą syk po kelių deszimczių 
metų buvo pagiedota lietuvisz
kai “Aniolas Dievo.”—

(Isz Varpo).

Isz Rygos. w
29 d. sausio szio m. likosi czion 

įrengtas lietuviszkas spektaklis. 
Buvo perstatyta nauja origina- 
liszka drama “Meilę suardyt —; 
tai nuodėmę pagimdyti.” Apsz- 
cziai susirinkusiai publikai spek
taklis begalo patiko. Isz džiaug
smo kuo ne sudraskė į dalis musų 
talentuotų artistų, o labiausiai 
puikiausiai loszusią p. J. (isz 
Sziauliu). Ant svetimtaųczių 
vakaras padarė gana gerą įspū
dį: latviai po spektakliui sten
gėsi visur parodyti, mums kaipo 
vientaueziams, savo kraszto sim-

Į pati ją. Protingesniejie gudai linkė
jo mums ir gi gero pasivedimo. 
Kaslink lenkų, tai nekurie isz jų 
iszsitarė sekaneziai: “asz pir
miaus maniau, juog vien tik vi
rėjos vaiksztinėja ant spektaklių.

(Isz Varpo).

Praktiszkas sunaudojimas 
miesto mčszlo.

Miestų mėszlą dideliuose mies
tuose, tame ir Chicagoj, suvaro į 
bėgaczius vandenis ir per tai 
žemdarbiai isz to ne turi naudos. 
Teip yra ir didesniuose Maskoli
jos miestuose. Mu’ų tėvynės 
sostapilėj vienok kanalų iszvary- 
mui mėszlo iki szioUfcra, tik da
bar juos rengiasi įtaisyti, bet ki
tokius negu yra kituose miestuo
se. VVilniuje rengiasi iszvalymui 
miesto įtaisyti kanalus pagal sis
temą holandiszko inžinieriaus 
Lirnuro. Pagal szitą sistemą, su 
pagelba sutirsztinto oro visi ne- 
szvarųmai dūdoms bus sutraukti 
ant centraliszkos stacijos, 
czia nuo jų atskirs vandenį, ki
tos gi dalys bus perdirbtos į ge
riausiai tinkantį v žemdirbiams 
azotinį mėszlą. Kaip apskaito, isz 
"VVilniaus galima bus turėti tiek 
mėszlo, kad jo užteks ant užmė- 
žimo pusė? milijono desiatinų 
lauko. įtaisymas iszvalymo 
miesto pagal szitą sistemą ne at- 
seis biangiaus negu pagal kitokį 
būdą, isz to dar žemdarbiai Lie
tuvos turės didelę naudą.

Isz Baltstogės, G rodno 
gubernijos.

Baltstogėj daugiausiai yra ge
lumbių dirbtuvių, kuriose dirba 
keli tukstaneziai darbinįkų. Kol 
darbai eina gerai, darbinįkai už
dirba nors tiek, kad bado ne ken- 
czia, bet užsiezėdyti nieko isz 
mažų uždarbių ne gali; užstojus 
bedarbėms darbinįkų szeimynoms 
atseina tiesiog badą kęsti. Da
bar Baltstogėj darbai pradėjo eiti 
prastai, daugėlis fabrikantų nusi- 
bankrutino ir uždarė jų dirbtu
ves, o per tai daugybė darbinį
kų atsirado be darbo, jų szeimy- 
nos ne tik vargą, bet tiesiog ba
dą kenezia.

Didelis laimikis.
Laike paskutinio traukimo 

premijininų bondsų maskoliszko 
rando, laimikis 40000 rubl. puolė 
aut lioso, kurį turėjo darbinįkas 
skurų iszdirbinyczių Szereszevs- 
kio Grodne.vokiszkas pavaldinys 
Steinhauer, laimingas darbinį
kas dvi sanvaiti priesz traukimą 
pirko savo bilietą pas vietinį 
žydą bankierių.
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Isz Trakų pawieczio, Wil* 
niaus gub.

Užstojus sziltesnėms dienoms, 
Trakų pavietyj amarkiaus pradė 
jo siausti terp gyventojų szilti- 
nės. Liga ta smarkiausiai,siau- 
czia miestelyj Novyj Dvor, o 
tuom tarpu czia nėra nė daktaro 
nė aptiekos; į areziausią aptieką 
reikia važiuoti tris lietuviszkas 
mylios.

Neseniai Anusziszkės aplinki
nėse atsirado koksai agentas, ku- 
risai prikalbinėja žmonis, ypacz 
laukų darbinįkus, keliauti į Ame
riką. Norintiems keliauti žada 
kelionę dykai, tik, girdi, už tai 
paskui per tris mėnesius reiksę 
Amerikoj dirbti dykai ant atly
ginimo už kelionę. Matyt, kad 
tai yra prigavėjai, kadangi kon- 
traktuotų darbinįkų į Ameriką 
neįsileidžia, bet atsiranda daug 
tikinezių prigavėjui, jis kas san
vaitę siunezia į užrubežius po ke- 
lioliką jaunų vaikinų. Kad tik 
jie ne patektų į kokią verguvę 
svetimuose krasztuose, kaip tai 
girdime, kad ir ant Havai salų 
yra patekę į plantatorių vergu
vę keli lietuviai.

Isz Liepojaus.
Mieste Liepojuje^ Latvijoj, isz 

priežasties iszliuosavimo miesto 
Ladysmith, angliszkas konsulius 
ant savo biuro namų iszpliekė 
angliszką vėliavą, kurią paliko 
per naktį.Ant rytojaus vienok ra
do ją bjauriai isz voliotą ir pames
tą ant ulyczios. Isz to matyt, kad 
Maskolijoj ne vien maskoliai ne 
kenezia anglijonų.

Paminklas Katarinos II.
Maskoliai jau užsteliavo pa

minklą garsios paleistuvės, mas- 
koliszkos ciecorienės Katarinos 
II* kurį pastatys VVilniuje. Pa
minklas užsteliuotas pas garsų 
skulptorių Antokolskį.žydą gimu
sį Wilniuje. Wietą ant paminklo 
maskoliai iszsirinko ant Katedros 
placiaus, netoli katalikiszkos ka
tedros bažnyczios. Žinoma, au
kas ant paminklo rinks ir nuo 
lietuvių katalikų. Mums nėra 
reikalo ant to ką nors aukauti, 
kadangi mums Katarina nieko 
gero ne padarė, ji, priskirdama 
Lietuvą prie Maskolijos, pir
miausiai mus pradėjo persekibti.

Isz Wilniaus gubernijos.
Antroje pusėje vasario mėne

sio Wilniau8 gubernijoj buvo 9 
gaisrai, kurie užgimė: 2 nuo 
neatsargumo paežių padegėlių, 
2 nuo negerai įtaisytų ir nevaly
tų kaminų, 1 nuo padegimo ir 
4 nuo nežinomų pnežasezių. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
6534 rubl.
- Staigų mirezių per tą laiką 
buvo 7, užmuszystų 1, vaikų už- 
smaugimų 1; negyvėlių rado 1. 
Wagystų papildyta 14; pavogta 
daiktų vertės 1167 rubl. Arklių 
pavogta: VVilniaus pav. 2, Tra
kų 4, Lydos 3, Aszmenų 3, Dia
nos 7, Wileikos 2, o isz viso 20.

Jawų prekės.
Pereitą sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo VVilniuje: už 
pūdą rugių 70—73 kap., avižų 
58—60 kap., miežių 80—82 kap., 
grikų 80—81 kap. Pūdas sū
dyto sviesto 10 rubl.—11 rubl., 
szieno 38—40 kap., sziaudų 20— 
22 kap.

Nepasisekė apwogti bažny
czią.

Mieste Koidanove, Minsko 
gub., į katalikiszką bažnyczią 
naktyj įsikraustė maskolpalaikis 
VVaraksov su mieriu isztusztinti 
pinigines dėžes, kuriose pinįgų 
buvo diktai. Besidarbuojant 
vienok jam prie baksų, 
radęs atidarytas duris, pa
naktinis įėjo į bažnyczią ir užti
kęs maskolių prie darbo, jį su
laikė.

Sziltinės.
Sziaurinėse dalyse VVilniaus ir 

pietinėse VVitebsko gub. pradėjo 
smarkiai siausti sziltinės; smar
kiausiai jos siaudžia Nevelio pa
vietyj, Witebsko gub. Nors 
mirezių būva ne per daugiausiai, 
bet užtai yra namai, kuriuose vi
si szeimynos sanariai ligą perėjo.

Parodos.
Szį metą Lietuvoj atsibus 

žemdarbystės parodos sekan- 
cziose vietose: nuo 23 d. rug
sėjo, per visą sanvaitę, mieste 
Lietuviszkame Minske. Nuo 3 - 
dienos birželio, per tris dienas, 
Raseiniuose truk sis paroda nami
nių galvijų ir naminės ūkės.

t Gaisras.
10 d. kovo, miestelyj Smorgo- 

nėj, Wilniau8 gubernijoj, siautė 
gana didelis gaisras, kuriasi isz- 
naikino dideles alaus leidinyczias 
Pataszniko. Subėgę žmonės 
ngnį apstabdė, bet kada paskui 
gesintojai iszsiskyrstė ir sugulė, 
ugnis isz naujo užgimė. Ji isz- 
naikino visą minėtą alaus leidi- 
nyczią. t
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Socialistu konwencija.
Mieste Indianopolis atsibuvo 

konvencija abiejų darbo partijų. 
Po ilgų apsvarstymų lygiai 
Sočiai Labor Party ir Sočiai de- 
mokratic Party pastatė Debsę 
kandidatu ant prezidento ir Har- 
risonę ant vice-prezidento. Per 
ateinanezius Amerikos prezidento 
rinkimus abidvi szitos partijos 
balsuos už savo partijos kandi
datus. Jeigu szį metę darbinįkų 
kandidatai ir ne bus gal iszrink- 
ti, ateis vienok laikas, kad dir
banti luomą, jeigu tik laikysis 
vienybės, paims wirszų, nesiduos 
keliems szimtams milijonierių 
už nosų save vadžioti. Laike 
konvecijos policija teiposgi ne 
miegojo, nes ant salės pribuvo 
kapitonas ir 25 policijantai, nors 
jie visai ne buvo reikalingi.

Naujokas.
McKinley’o konkurentas.

Iki sziol republikor.ai buvo be
veik persitikrinę, jog, ne ėsant 
geresnių kandidatų, dabartinis 
prezidentas liks iszrinktu ant se- 
kanezių keturių metų, kadangi, 
kaip priežodis sako, kur žuvių 
nėra, ten ir vėžys geras. Tuom 
tarpu dabar laikraszcziai garsina, 
kad garsus isznaikytojas iszpa- 
niszkos laivynės, admirolas De- 
vey iszsitarė, kad priima kandi- 
daturę ant prezidento. Kadangi 
nors Devey politiszko sumanumo 
niekur ne parodė, bet visgi priesz 
krasztę nuopelnai jo didesni ne
gu MeKinleyo, tai paskutiniam 
Devey yra pavojingiausiu kon
kurentu; jeigu ne dėl ko kito, tai 
dėl kariszkos garbės jis gali per 
rinkimus gauti dauginus balsų 
negu McKinley.

Pekliszka inaszina
Cincinnati, Oh. Wadovui 

czianykszczių republikonų Coxui 
koksai žmogus atneszė siuntinį, 
bet kad paties Cuxo ne buvo na- 
mieje, tai dailiai suvyniotę pake- 

■ lį atidavė jo paežiai. Politikie
rius, nepasitikėdamas siuntiniui, 
atidavė pakelį į policiję. Atida- 
rius jį, viduryj pasirodė peklisz- 
ka maszina te i p pritaisyta, kad 
draskant apvyniojimę, butų turė
jusi explioduoti. Ardanczių me- 
degų buvo tiek, jog to butų už
tekę ant iszmetimo į padanges 
visų namų.

Debesų praplyszimai.
Austin, Tex. 7 d. balandžio 

siautė ežia baisi audra su debesų 
praplyszimais, kuri szitame pa- 
wietyj daug blėdies pridirbo. 
Upė Colorado į trumpę laikę už
tvino, vanduo pasikėlė ant 11 
pėdų augszcziaus negu buvo pir
ma. Prie to siautė ir smarki 
viesulą, kuri visk? ant savo ke
lio kaip szluote nuszlavė. Už- 
tvinę vandens nuneszė geležiu 
kėlio tilt? ir paplovė kelię. At
bėgęs pasažierinis trukia iszszoko 
isz rėlių ir susidaužė, prie ko keli 
pasažieriai likosi sunkiai apkulti. 
Kaip sako, 100 szeimynų prie to 
prigėrė.

Aktore iszteisinta.
Nev YoRK.Aktorė Nathersole, 

turinti savo teatraliszkę truppę, 
likosi miestinės policijos apskųs
ta į sudę už perstatymę prancu- 
ziszko raszėjo Daudeto veikalo 
“Sapho”, kurį policija palaikė už 

4 nemoraliszkę, nors tę veikalę 
lygiai Europoj, kaip ir Amerikoj, 
net Chicagoj, liuosai ant scenų 

' perstato. Sūdąs aktorę iszteisino, 
veikale tame nieko nemoraliszko 
nerado. Tuom, žinoma, padarė 
tam veikalui toki? rekliamę, kad 
geresnės ne galėjo geisti jo per- 
statytojai.
Laikraszcziai wel surado bjauru 

vabalą.
Augliszki laikraszcziai, neturė

dami tikrų žinių, papratę talpin
ti visokius iszmislus ant gazdini- 
mo skaitytojų. Pęreilę vasarę 
jie surado kokį ten bueziuojantį 
vabalę, nuo kurio įkandimo buk 
daug žmonių numirė, dabar vėl 
surado dar bjauresnį, koki? ten 
“kanibaliszkę (žmonis ėdanezię) 
blakę”. Tas baisus vabalas buk 
pirmiausiai pasirodė Meksike, o 
dabar jau atsirado upės Mississi- 
ppi aplinkinėse. Blakė ta ne tik 
bėgioja, bet ir palekia, naktims 
buk įsiveržia į žmonių gyveni
mus ir kandžioja mieganezius, 
nuo įkandimo buk kūnas isztįsta. 
Mums rodosi vienok, kad tos bai
sios blakės nėra kę labai baidy-

tiesi, ji greieziaus bus tokiu jau 
laikraszczių iszmislu, kokiu buvo 
ir pereitę metę jų surastas ne 
ėsantis bueziuojantis vabalas.

Palaidotas numirėlis atsigavo.
Rochester, N. Y. Pasimirė ne

toli nuo ežia, miestelyj Sandy 
Creek, 35 m. Case. Daktaras isz- 
davė paliudyjimę ir kūnas likosi 
palaidotas. Ant rytojaus tėvai 
norėjo perkelti sunaus grabę į 
visos szeimynos kapus, bet atka
sę duobę ir atidarę grabę,pamatė, 
kad kūnas guli kniupszczias, ko
jos ir rankos susinetusios. Taigi 
mat grabe užkabtas numirėlis at
sigavo ir stengėsi iszsiliuosuoti, 
bet negalėdamas isz ankszto gra
bo iszeiti, užlroszko nuo neda- 
tekliaus oro.

Nelaime kastynese.
Welhton, Oh. Kastynėse Su- 

perior Coal Co. atsitiko nelaimė. 
Bedirbant darbinįkams, nuo ’vir- 
szaus nugriuvo akmens ant dir- 
banezių oloj darbinįkų ir 
jų užmuszė, sutrynė ant 
užgautų yra daugiau?, o 
yra ir sunk’ai užgauti.

Sniegas.
Bozeman, Mont. 9 dienę ba

landžio siautė ežia smarki sniego 
dargana: snigo per visę dienę ir 
tiek prįmetė, kad sniegas ant 
lauko guli ant dviejų pėdų giliai.

Gaisrai.
Muskegan, Mich. 18 mylių 

nuo ežia su visu sudegė kaimas 
Ravenua. Blėdį ugnies padary- 
tę skaito ant $300000. Ugnyje 
pražuvo ne tik tridbos ir kitoki 
turtai, bet teiposgi daug nami
nių galvijų, žemės vaisių ir pa- 
szaro. Gyventojai atsirado be pa
stogės ir turtų.

Kanaas City, Mo. Siautė ežia 
didelis gaisras, kurisai pridirbo 
blėdies ant pusės milijono dolia- 
rų. Sudegė puiki konvencijų 
halle, teiposgi presbiterijonų baž- 
nyczia, klebonija, mokslainė ir 
pusė triobų bloko ant 12 ui.

Betulem, Pa. 6 d. balandžio 
sudegė: nziszka laboratorija ežia- 
nykszczio Lehigh universiteto. 
Blėdį 'ugnies padaryt? skaito ant 
$300000.

Pittsburg, Pa. Sudegė ežia 
didelės Kerne & Co. krautuvės. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
milijono doliarų,

Proctonville, Oh. 
ežia, didelis gaisras,
naikino apie keturesdeszimtis na
mų. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant kelių szimtų tukstanezių 
doliarų.

Nev York. Mieste Green 
Point siautė didelis gaisras, kuri
sai isznaikino kelias dirbtuves. 
Per sudegimę dirbtuvių 15000 
darbinįkų ne teko darbo. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
$600000.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Fort Worth, Tex. Netoli 

Choning i.zszoko isz rėlių bėgan
tis į pietus pasažierinis Fort 
Worth & Denver City geležinke
lio trūkis. Wagonai užsidegė ir 
sudegė iki paskutimam. Prie to 
sudegė ir 7 žmonės.

Silver City, Pa. Netoli nuo 
ežia ibzoko isz rėlių pacztinis trū
kis Omaha & St. Louis geležinke
lio ir susidaužė. Prie to du pa
sažieriai likosi mirtinai apkulti.

Buffalo, N. Y. Prieszais 
Prescott str. lokomotyvą užbėgo 
aut trūkio Buffalo Creek Co. ge 
ležinkelio. Prie to 6ypatos likosi 
apkultos, o viena, rodosi, apkul
ta mirtinai.

5 S. CUMBERLAND, Md. WifcOS 
czianykszczios dirbtuvės dirba.

1 Brazil, Ind. 
kasių czianykszczių 
kėlė sztraikę.

Scranton. Pa. 
ežia ne blogiausiai, 
dirba pilnę laikę.

5 Indianopous, Ind. Czianyk- 
szcziai organizuoti dailidės pakė
lė etraikę.

Springfield, III. • Wežėjai 
ir dienos darbinįkai Sangamon 
kastynėse pakėlė sztraikę.

Shamokin, Pa. Buck ir Ri- 
dge kastynės likosi uždarytos, 
kadangi mat iszbaigė kasti visas 
anglis.

T Greenvich, Con. Užgimė 
ežia szlraikai darbinįkų dirban- 
czių prie triobų statymo.

Pittsburg, Pa. Velte Foun- 
der & Machine Co. netoli nuo 
miesto pastatys nauję dirbtuvę.

R] Pittsburg, Pa. Naujai ežia 
pastatytose Hussey-Traxell Steel 
Co. dirbtuvėse jau pradėjo dirb
ti.

•Į Charleroi, Pa. Bus ežia 
pastatyta nauja plteno dirbtuvė, 
kurioje gaus darbę 3500 darbinį
kų.

Carnegie, Pa. Netoli nuo 
ežia ėsaneziose Camp Kili kauty
nėse prasidės darbai nuo liepos 
mėnesio.

Allegheny, Pa. North Pit
tsburg Foundry & Steel Co. stato 
ežia nauję dirbtuvę, kuri dar szį 
metę bus gatava.

• BrisTOL, Ten. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse eina gerai; 
kastynių savinįkai reikalauja 
dar 400 darbinįkų.

< Si. I^ovis, Mo. Czianyksz 
ežiai dailidės pakėlė sztraikę. Jie 
reikalauja po $3 ant dienos; da- 
bargi gauna tik po $2.50.

5 Wheeling, W. Va. Likosi 
ežia ant 3 mėnesių uždarytos 
dirbtuvės White Aęker Co. Per 
tai 380 darbinįkų ne teko darbo.

Johnson, Pa Pittsburg Coal 
Co. pirko ežia 1500 akrų žemės 
su anglių sluogsniais, ant korios 
parengs keliais naujas kastynės.

•Į Mt Plėšant, Pa. Darbinį- 
kams Westmoreiand kastynių pa
kėlė Hmokesnį ant 20%. Ber- 
vynd White Co. pakėlė užmo- 
kesnį ant 33%.

^1 West Virginijoj,Homsteado, 
Pa. kapitalistai pirko didelius 
žemės plotus su anglims, ant ku
rių ueužilgio parengs kelias nau 
jas anglių kastynės.

* Allegheny, Pa. Czianyksz- 
cziose dirbtuvėse dirba gerai, 
bet ir darbinįkų yra užtektinai; 
todėl atkakę isz kitur ne gal gau
ti daibo.

IV. Bay City, Mich. Darbai 
eina ežia labai gerai. Yra 6 ang
lių kastynės ir visose dirba pilnę 
laikę. Už dienos darbę, už 8 
valandas moka po 12.10, o nuo 
tonos po 56e.

*į Joliet, III. 500 kalnakasių 
Bmidvood kastynių pakėlė 
sztraikę. Darbinįkai skundžiasi, 
kad kastynių savinįkai nepildo 
sutarimo ir ne moka už darbę 
pagal nauję užmokeenio tabelę.

Simpson, Pa. Darbai eina 
ežia prastai, dirba po 4 dienas 
ant sanvaitės po 7 vai. ant die
nos. Darbinįkų be darbo yra 
daug, todėl ip isz kitur atkakęs 
ne gali gauti darbę.

Chicago. Czianykszcziai mė- 
sinįkų pagelbinįkai reikalauja di
desnio už savo darbę užmekes- 
nio. Sztraikai darbinįkų dirban- 
czių prie triobų statymo traukia
si toliaus. Didesnė dalis maszi- 
nistų sugrįžo jau prie darbo.

1 Caheton, W. Va. Darbai 
eina ežia gerai, kastynėse dirba 
kiekvienę dienę. Nuo balandžio 
darbinįkaf gauna po 35c. nuo ka
ro. Darbę ne sunku gauti ir isz 
kitur atkakusiam darbinįkui.' 
Kastynėse dirba daugiausiai 
negrų, lenkų ir lietuvių.

1 Nev York. Pakėlė ežia 
sztraikę darbinįkai dirbanti prie 
triobų statymo. Jie reikalauja 
užmokesnio po $3.25 ant dienos, 
8 darbo valandų ir nedirbimo 
subatoms po pietų. Dalis kon- 
traktorių ant tų iszlygų sutiko, 
todėl pas tuos darbai nepasilie- 
vė.

Ansonia. Con. Nuo 15 d. 
balandžio A. B. C. Co. ketina pa
kelti ant 10% užmokesnį savo 
darbinįkams, užtaigi Coe. B. Mfg 
Co. numažino ant tiek užmokes
nį. Dabar abidvi kompanijos 
susiviėnyjo ir nutarė pavaryti 
nuo darbo visus slaviszkos kil
mės darbinįkus, o tame ir lietu
vius. Wienas lietuvys likosi 
pavarytas, kuris ežia dirbo gerai 
per 10 metų. Luciper.

Isz Lawrence, Mas.
Sulyginus su kitų vietų lietu

viais, musieszkius galima vien 
pagirti; Musų lietuviszka Szv. 
Lauryno paszelpos draugystė 
auga ir drutinasi, teip jau “Susi- 
vinyjimo” kuopa ir “Tėvynės 
Mylėtojų Dr.”; ne stovi ant vie
tos ir parapijos reikalai, nes jau 
600 dol. užmokėjome už lotę. 
Parapijos reikalai eitu daug ge 
riaus, jeigu prie szalies turėtume 
geresnį kunįgę vietoj Griciaus, 
nes tas mus neparagina, tik truk 
do, savo pasielgimu baidyte bai
do žmonis nuo bažnyczios ir tikė
jimo.

Skaitytojams gal rodosi, kadasz, 
be pamato plėsziu garbę szito ku- 
nįgo. Kad ne teip yra, parodo 
szitie faktai. Pernai ir szįmet 
parapijonai buvo nutarę imti už 
velykinę po $1.00 ant atlyginimo 
kunįgui už jo darbę, o su kun. 
Gricium suderėti, kiek reikalaus 
už savo darbę, kasgi atliks, tuos 
pinįgus apversti ant parapijos 
naudos. Kunįgas pasirodė neva 
nuolankiu, bet airiszių kunįgams 
ne praneszė, kada atvažiuos, 
idant tie, ant kada reiks, duotų 
bažnyczię. Pernai, užlipęs ant 
sakinyczios, per pamokslę liepė 
parapijonams sudraskyti charterį 
ir užraszyti bažnyczios savastį 
ant vyskupo vardo, o pinįgus 
surinktus jam atiduoti, sau pasi
laikyti tik knįgaA. Mat Gricius 
savinasi sau didesnę valię negu 
vyskupas: vyskupas sutiko ant 
dabartinio charterio, jis vien 
Griciui ne patinka. Liepė su 
Szliupais, kurių mes nepažįstame, 
visui neužsiimti. -Girdi, kurie 
skaito “Vienybę”, “Lietuvę” ir 
“Saulę”, tie ėsę bedieviai ir tų 
prie iszpažinties ne priims. Szi- 
met pasirodė truputį szvelnes- 
niu, mat žmogus sziek tiek apsi- 
taszė, nes sakė vien, kad skai
tanti “Lietuvę” ir “Vienybę” 
tas nuodėmes turi iszpažinti ir 
kad daugiaus tų bedieviszkų 
laikraszczių neskaitytu. Mes ne 
žinome, isz ko jis žino apie die
votam? arba bedievystę minėtų 
laikraszcių: placziuose nasruose, 
tokiuose kokius jis turi,proto nėra, 
o galvoj jo ir ne daugiaus sukrau
ta. Liepė skaityti “Katalikę”, ka
dangi tas ės?s geriausias ir mok 
slingiausias laikrasztis. Rodosi 
apie mokslingumę laikraszczių 
jis pats tiek supranta, kę kiaulė 
apie aksomo szvelnumę. Apie 
pinįgus jau szįmet ne minėjo. 
Mat ir į jo gal v? per ne nor? 
veržiasi daugiaus proto. Sakė, 
kad pinįgų ne reiaalaucę?; bet 
per užgavėnes kad lupo, tai lupo 
už szliubu*. Wienas jaunave
dys turėjo tik 13 dol., tai jam 
Gricius tol ne davė szliubo, kol 
brolis nepridėjo 2 dol. Tokių 
begėdiszkų mokeeczių nuo var
guolių nė joks 
ne drys lupti.

Apart kun. 
musų parapijai
niai, kurie norėtu, kad lietuviai 
susidėtu su ienKais ir “braciom” 
padėtu palaikyti bažnyczię. Musų 
parapijonai vienok ne paiso ant 
tų visų kliuezių.

18 d. kovo atsibuvo susirinki
mai Tėvynės Mylėtojų kDr. ir 
■'Susivienyjimo” kuopų; ant su
sirinkimų buvo ir prakalbos. 
Prie pirmutinės kuopos prisiraazė 
6 nauji sanariai, o prie antros 4.

Czianykszcziai lietuviai ren
giasi per Velykas iszkilmingai 
apvaikszczioti 25 m. sukaktuves 
darbavimosi ant tautiszkos dir
vos garsaus musų vientauezio 
D-ro Jono Basanavycziaus. ■ 

21 d. balandžio rengiame balių, 
isz kurio pelnas bus apverstas 
ant naudos musų parapijos.

Beje, girdėjome, jog p. Bacz- 
kauskas “Susivienyjimui” pado- 
vanotę maezinę atsiėmė atgal,ka
dangi mat, nežiūrint ant noro 
prezindento, organizacijos sąna
riai ne nori pripažinti garbės sa- 
narystos. Isz to matyt, kad 
minėt? maszinukę buvo padova
nojęs vien ant gavimo garbės, 
su tę dovanę tikėjosi padaryti 
sau ir savo laikraszcziui reklia
mę. , Dauggirda. '

vystės Draugystė po vardu 
“Žvaigždė Liuosybės”. Mieriai 
draugystės yra raitoki.

1) Sąnariai prižada ne gerti 
sVaiginanczių gėrynių. Už su
laužytu? pažadėjimo paskirta 
bausmė*$5 ir toksai sąnarys nu
stoja pagelbos per szoszis mėne
sius.

2) Pagelba ligoje; pasimirus 
sąnariui draugystė duoda isz ka
sos po |50 dol. ir kiekvienas sąna
rys sudeda po $1 posmertinės.

3) Nemecziai vaikai gali pri
gulėti į szitę draugystę mokėda
mi po 25c. ant mėnesio. Atsiti 
kus reikalui, jie gauna pusę pa- 
szelpos ir posmertinės.

4) Draugystė stengsis uždėti 
knįgynę ir sanariai prižada skai
tyti geresnius lakraszczius ir 
knįga#, kadangi skaitymas mums 
neatbūtinai reikalingas, kaipo 
vienaitinis apsiszvielimo kelias.

Kiekvienas pristojantis sąna
rys moka po $1.00 įsiraszymo ir 
50c. mėnesinės ir po 25c. ant 
knįgyno. 25c. sąnarys mokės 
ant knįgyno tik įstodamas į drau
gystę. paskui gi tik po 5c. ant 
mėnesio. Tikimės, kad į trumpę 
laikę galėsime uždėti knįgynę.

Musų draugystė stengsis remti 
pogal iszgalę ir tautiazkus reika
lus.

Sąnarių į “Žvaigždės Liuosy
bės" Dr. isz syk prisirasz^ 15, 
bet tikimės, kad skaitlius jų 
urnai pasididys.

Pas mus yra teiposgi Szv. 
Bartlamiejaus Blaivystės Dr. ir į 
ję priguli jau ne toli 100 sąna
rių, tai gal ne vienas pa^ipiktys, 
kad mes uždėjome kitę, galėda
mi prigulėti prie pirmiaus užsidė- 
jusios. Tę mes padarėme todėl, 
kad daugelis lietuvių ne norėjo 
prigulėti prie Dr. Szw. Bartla- 
miejaus dėl jos konstitucijos: 
mat pagal konstituciję szios 
draugystės, prigulinti į tautisz- 
kas draugystes ir organizacijas 
negali į ję pristoti, todėl ji mat 
pati atima galėjim? daugeliui lie
tuvių pr>e jos prisiraszyti. Nau
jai susitvėrusi “Žvaigždės Liuo
sybės” Dr. ne daro nė jokių ap- 
rubežiavimų sąnariams, į ję gali 
prigulėti kiekvienas lietuvy s be 
skirtumo jo nuomonių, todėl tiki
mės, kad į ję pristos visi tie, ku
riuos atskyrė Szv. Bartlamiejaus 
Dr.

Mieli broliai! Meskime'bjau
rų palinkimę prie raugalo, liau
kimės brūžinę su alkūnėms ezin- 
korraus barę, vieton to stengkimės 
pats savę geriaus pažinti, kuom 
mes ėsaine! Nedarykime gėdos 
visai musų tautai! Skaitykime 
gerus ‘.laikraszczius ir knįgas, o 
tuom isztobulysime savo protę, 
o tęsyk nuo visų savųjų ir sve
timų busime pagodoti. .

Kviecziame visus brolius atei
ti ant mųsų susirinkimų ir raszy- 
tiesi į tę nauję "draugystę kol į- 
stojimas dar pigus, nes vėliaus 
įstojimo mokestis bus pakeltas pa
gal metus norinczių priSiraszyti.

Prez.—Sim. Kuuauskas,
Sekr.—Branisl. Skalandžiunas, 
Ižd.—Adomas Szalaszevycze.

tų aukų komiteto kasieriui, (ke- 
no surinktos aukos ne pasiekė iki 
sziol komiteto kasieriaus, pra
vardė to rinkėjo buvo .paminėta 
“Vienybėj”. Red.).
tas padarė triukszmę terp czia
nykszczių aukautojų, net 
nę vienas užklausė, kodėl mes ne 
visas aukas nusiuntėme kasieriui? 
Todėl priverstas ėsu per laik
raszczius “Lietuvę” ir “Tėvynę”’ 
pagarsinti visas aukas isz Phila
delphios. Parapija, ant savo 
pusmetinio susirinkimo iszrinko 
3 aukų rinkėjus: Aleksandrę Jo
cį ir Antanę Paulauckę ant perė
jimo per lietuvių gyvenimus 
South Philadelphioj, North West 
Philadelphioj ir Point Breeze; 
Stanistov? Bajorunę ant Rich- 
tnond ir Bridesburg; paskui bu
vo iszrinktas ir Simanas Zuikis 
ant South Philadelphios. Sekan- 
ežioje nedėlioję kun. Kaulakis 
bažnyczioj pagarsino vardus vi
sų keturių aukų rinkėjų ir ragi- 
gino žmones nesigailėtii aukų, 
duot kiek kas iszgali ant teip 
svarbaus reikalo, kokiu yra Pary
žiaus paroda.

Aukų surinkta szitiek: Alek
sandra Jocis ir Antanas Paulaskis 
surinkome nuo geros valios bro
lių ir seserų. — $55—25c.
Stanisiovos Bajorūnas 

nuo visų draugysezių:
nuo Dr. Szv. Juozapo 10—

“ “ Szv. Antano 10—
“ 44 “ Jurgio 10—
“ “ Kar. Algirdžio 10—
‘‘ '“ Petro Armino 5—
“ “ Susi v. kuopos 10^—
“ “ Neprig. Kliubo 10—
“ ’“ Gedimino Kliub. 10—

' “ “ Kun. Kaulakio 25—
Simano Žilinsko surink
tos ir Sočiai. Darbinįkų
kuopos aukos — 5—

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po.......................52} c
Prusiszkos markės po...-.. .24|c

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti SOc.ant paczto kasz- 
tų.

1U nk i m ai užbaigti.
Užbaigiame rinkimus komiteto 

aukų paskirstymui musų kankin- 
tiniamsieztremtiems maskoliszkų 
vuldžiųiisz . tėvynės. Iszėrnus 
vien philadelphieczių, kiti visi 
aukautojai balsavo ant: Dro 
Szliupo, Szerno ir Olszevskio, to
dėl szitie kandidatai likesi iszrink- 
ti. Dėl kontrolės reikalinga, 
idant visi surinkti pinįgai butų 
priduoti komiteto kasieriui. A. 
Olszevskiur.

Ant palengvinimo dalinimo 
surinktų aukų mes turėjome tiesę 
laukti, kad Europoj susitvers 
atsakantis komitetas, kurisai, ge
riaus pažindamas kankintinius ir 
geriaus už mus žinodama, katrie 
aankintiniai pirmiausiai reikalau
ja paszelpos, tame mums patar- 
pinįkaus. Tuom tarpu ant musų 
užmanymo sutvert tokį tarpinį- 
kaujantį komi tėtę nieks isz euro- 
pieczių ne atsiliepė, nieko apie 
tai ne raszė nė Europos lietu- 
viszki laikraszcziai. Isz to rei
kėtų manyti, jog europiecziai ne 
nori su mums drauge darbuotiesi.

S. Bajorūnas 
nuo pavienių 
hz Richmondoir Brides- 
burgo — —

Isz viso nusiuntėme 
vienu kartu komitetoka- 
sieriui p. Paukszcziui $165—75c.

Pridėjus aukas aukavusių per 
“Lietuvę” ir “Garsę” (aukų 
“Garso”, rodosi, iki sziol, ne turi 
komiteto kasierius. Red), pasi
daro aukų isz Philadelphios $173.

Kas nori placziaus žinoti apie 
aukas philadelpieczių, tegul /pa 
žiuri į laikraszczio “Vienybės” 
nr. 5 ir 6, o ras ten visų aukau
tojų vardus ir pravardes ir po 
kiek kas aukavo.

Taigi, mieli broliai ir seserys, 
dėkimė aukas ir toliaus; kas ne 
aukavo nieko, nepasilikkite užpa
kalyj kitų, kurie jau daug aukų 
sudėjo. Pasižiūrėkime į tuos au
kautojus, ar jie per tas aukas 
stojosi vargingais? Ne, mieli 
broliai, per tas aukas ant tautisz- 
kų reikalų turtai aukavusių ne
sumažėjo. Todėl nesigailėkime 
centų ant labo musų nuvargintos 
tėvynės, sloginamos bjauraus 
sziaurės meszkino, kuris draudžia 
mums apszvietimę per už- 
draudimę lietuviszkos spaudos! 
Per rengiam? Paryžiuj musų 
spaudos parodę mes galėsime pa
siskųsti civilizuotam svietui ant 
visų skriaudų ir neteisybių, ko
kias kencziame nuo netikusių 
maskolių valdžių. Paryžiuje mes 
visam svietui galėsime parody
ti, kad, besiginantis visaip teisy
bės nežinantiems kitų krasztų 
žmonėms, caras ne daleidžia trims 
milijonams lietuvių turėti knį- 
gų savo prigimtoj kalboj, .paro
dysime, jog už skaitymę lietu
viszkos knįgos carų valdžios ga
bena musų brolius į baisios Sibe- 
rijos tirus.

Dėkime todėl aukas, užmirsz- 
kime partiszkus, asabiszkus arba 
tikėjimiszkus vaidus, kadangi 
paroda yra tai ne vienos kokios 
nors musų partijos reikalas, bet 
reikalas musų visos tautos. Su
praskime sykį, kad isz musų ne
sutikimų naudojasi musų prieraai, 
o per juos, pasidalinę į besi ėda n- 
czias terp savę partijas mes ne 
įstengiame nieko svarbaus ant 
musų tautos, naudos nuveikti. 
Tegul todėl prasmenga visi ne
sutikimai, sykį pasirodykime 
vaikais vienos motinos Lituvos, 
dirbkime ir dėkime aukas, visi,' 
kiek tik galime, o jos musų nu
vargintai tautai atgabęs szimte- 
ropę nkudę!

Aleksandra Jocis.

ir Somersville; jie ne priklauso 
prie Bostono, bet turi atskirę 
miesto valdžię. Yra ežia kelio- 
likas fabrikų, kaip^antai: geleži
nių, ruberinių, cukrinių ir kito
kių, teiposgi dvi didžiausios szi- ‘ 
tuose krasztuose kiaulių pjoviny- 
czios,kuriose daugiausiai dirba lie
tuvių; turi jie ežia sunkiausius 
ir mažiausiai apmokamus darbus: 
už darbę jie gauna po $3.50—$12. 
ant sanvaitės. Lietuvių yra ežia 
pagal mano pavirszutinirakę ap 
skaitymų: apsivedusių 25 szei- 
mynos, vienstipių 75, arba iez vi
so apie 125 ypatos. Amatinin
kų, biznierių terp jų nėra,iszėrnus 
skudurų supirkėjų. Teip jų ne 
matyt tautiszko 
todėl apie tautiszkus jų darbus 
nėra kę nė kalbėti. Wilniecziai 
veik visi sulenkėję, Suvalkie- 
cziai teiposgi tik su ne noru kal
ba lietuviszkai, wien žemaieziai 
laikosi savo prigimtos kalbos. 
Wienę kartę buvau užkviestas 
pas vien? vilnietį ant krikszty- 
nų, kur atsėjo sueiti į pažintį ir 
su kitų krasztų lietuviais; veik 
visi grabaliojo lenkiszkai,' nors 
lenkiszkai gerai mokanezių terp 
susirinkusių ne buvo. Pradėjus 
man aszkinti, jog mums, turint 
graži? lietuviszkę kalbę, nėra rei
kalo griebtiesi sznypszczianczios 
lenkiszkos, tūli atsiliepė,, jog ne 
moka gerai lietuviszkai, bet ka
da priminiau, jog lenkai mums 
savo kaili? su kanezių pagelba 
stengėsi įvaryti, visi isz to pra
dėjo juoktiesi ir toliaus jau kal
bėjome terp savęs grynai 
viszkai.

Didelių girtuokliavimų, 
kaip Pennsylvanijoj arba 
neetieute, terp czianykszczių lie
tuvių nėra, nes ežia karezemų 
nėra. Lietuviai vienok, jeigu 
įgauna troazkulį, ant atsigėrimo 
alaus eina j Boston?, teiposgi ne 
vienas užsiorderiuoja 
bakt-į arba bakaę.
Porę mėnesių atgal,rinkdami au

kas ant Paryžiaus parodos reikalų, 
su dviem draugais perėjom czia
nykszczių lietuvių gyvenimus. 
Skaitanczių laikraszczius užtiko
me ne daug: vienas turėjo “Vie
nybę”, trys “Lietuvę”_ ir du
“Saulę”. Dabar ketinu dar kar
tę peieiti czianykszczių lietuvių 
gyvenimus ir rinkti aukas ant 
parodos, ypacz gi ant kankinti- 
nių; pirmę kartę ne radau nė 
vieno norinezio kę nors aukauti.

i , J. Raulinaitis.

IszThorp. Wis.
Czianykszcziąi lietuviai ren

giasi szvęsti pirm? pavasario 
(Orės) szventę 22 balandžio 1900 
m. namuose F. Mikolainio. Pra
džia 12 vai. pusdienio. Įženga 
50c. Atlikusius nuo iszdavimų 
pinįgus apversime ant tėvynės 
labo. Apie tę, pagal vi^ų nutarimę 
vėliaus nuspręsime. Bus prakal
bos, dekliamacijos ir dainMa 
Bus apsvarstymai klausymų tau- 
tiszkų ir moksliszkų. Potam bus 
pietus, o po pietų muzika ir szo- 
kiai. Lietuvos piemenėlių bus 
muszama kiaulelė. Kas mokės 
geriausiai uždegti barsztį, gaus 
dovanę.

Užkviecziame visus lietuvius 
atsivesti vaikelius ant gentisz- 
ko pasilinksminimo. Dainininkės 
jau kelionėje isz musų tėvynės. 
Tikimės, kad tai bus linksmiausia 
mums diena. Jeigu tę dienę bu
tu dargana, tai atidedame ap- 
vaikszcziojimę ant kitos nedė
lios. Komitetas.

Isz Waterbury, Conn.
Czianyksztė Szvento Kazimie- 

ro Draugystė, ant savo susirinki
mo nutarė nupirkti kit^ toki? 
krautuvę, kokię dabar turi, tai 
yra krautuvę valgomų daiktų. 
Draugystė isz savo užlaikomos 
pirmos krautuvės jau ne mažai 
pinįgų pelnė, todėl ji supranta 
apie vedimę biznio, nori jį 
iszplatinti ir duoti prie to darbę 
savo draugams. Kitos draugys
tės galėtu sekti paveiksi? mu
ši sakės.

Mano atsakymas New Yor- 
kiecziui.* '■ * s

N. 11 “Lietuvos” p. Nev Yor- 
kietis sako, kad daug daugiaus 
aukautojų yra užsitikincsių Saliu- 
pui, Mtkolainiui, PęuVszcziui ir 
Daumantui ir peikia manę, kad 
sz, nepasiklausęs aukautojų, pa
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vedžiau parodos rengimę komite
to prezidentui, kun. Žilinskui. 
Ant to turiu tiesę atsakyti, kad 
asz dauginus aukautojų pasiklau
siau už p. New Yorkietį ir man 
beveik visi aukautojai pritarė ir 
liepė paduoti aukautojų (turbut 
tik isz Philadelphijos, kadangi 
nuo kitų turime vien prieszingus 
atsiliepimus. Red.) nuomone, kad 
jie paveda kun. Žilinskui visę 
parodos rengimę. Ne asz vienas 
rasziau į Susivienyjimo organę 
nr. 5 ir ne asz vienas pasirasziau, 
bet pasiraszėm abudu aukų rinkė
jai, Aleksandra Jocis ir Antanas 
Paulauckas. Kodėl p. Nev Yor- 
kietis ne perkn tinėja atsiliepimo 
kun. Žilinsko patilpurio Nr. 3 
“Tėvynės”, kuriame komiteto 
prezidentas klausia, kę daryti, 
kad Dras Szliupas ir Mikolaims 
ne pristoja ant siuntimo pinįgų į 
Paryžių ant vardo visų keturių 
tenykszcžio komiteto sąnarių 
(Paryžiuj nėra tokio iszrinkto 
visuomenės isztikimo komiteto. 
Red.), bet trukdo visę parodos 
reikalę. Tolinus isz to raszto 
matyt didelis nusidėjimas komi
teto sekretoriaus, kad jis neraszė 

- gromatos į Paryžių, kas buvo 
nutarta viso komiteto. Ar 
gi tai ežia gražus pasielgimas 
Mikolainio visuomeniszkame rei
kale teip despotiszkai elgtiesi? 
Kę p. Nev Yorkietis raszo, buk 
aukautojai daug dauginus užsitiki 
Dr. Szliupui ir Mikolainiui negu 
ku. Žilinskui, tas jau nesutinka 
su mano nuomone, kadangi asz 
nežinau nieko gero, kę Dr. Szliu
pas ir Mikolainis padarė dėl vi
suomenės, o apie darbus kun. Ži
linsko tai jau visi žino; nuopel 
nūs jo pripažino ir delegatai ke- 
turolikto Susi vienyjimo seimo, 
suvažiavę isz visų Amerikos 
krasztų, kadangi už tuos nuopel
nus paskyrė jam auksinį medalį 
už 50 dol. kaipo nenuilstancziam 
darbinįkui aut tautiszkos dirvos.

Jeigu visuomenė dauginus už
sitiki Drui Szliupui ir Mikolai
niui, tai kodėl jų neiszrinko pre
zidentu, bet kun. Ždiuskę (ant 
kun. Žilinsko ne daug daugiaus 
per rinkimus puolė balsų negu

niai kandidatai ne butų isz syk 
atsisakę, balsai butų pasidalinę 
ir be abejonės daugiaus butų puo
lę ant Szliupo. Red.). Man ro
dosi, kad todėl, jog kun. Žilins
kas yra augszcziausiu patrijotu 
terp visų Amerikos lietuvių.

P. Nev Yorkietis sako, jog 
paties Jocio auka tebguli dar nu- 

# marintame “Garse”. Ant to asz 
atsakau, kad nors asz nė cento 
ne bueziau aukavęs, tai 
visgi mano surinktų aukų ant 
visuomenės labo bus daugiaus 
negu kitų: tegul man parodo,kas 
kitas surinko $55.25, o jeigu ne 
butų kilę vaidai, tai butų buvę 
115 dol. (kadangr aukų surinkta 
per $2000, tai p. Jocio surinktos 
padaro tik 36 dalį visų, o paė
mus visas philadelphieczių aukas, 
jos padaro mažiaus negu 12 dalį. 
Negalima todėl reikalauti nuo 
likusių vienuolikos dalių, kad 
wisi turėtu tę paczię nuomonę. 
Red.). Jeigu nesurinkau dau
giaus, tai ne per, mano kaltę.

Al. Jocis.
Jeigu visuomenė rinko keturis 

komiteto sąnarius, tai tuom jau 
parodė, kad ji ne paveda viso 
parodos rengimo kun. Žilinskui, 
bet visam komitetui susidedan- 
cziam isz visokių partijų. Prezi
dentai organizacijų niekur ne turi 
ir ne gali turėti kokių nors pri
vilegijų, jų negali turėti ir Pa
ryžiaus parodos komiteto prezi
dentas. Kad keli komiteto sąna
riai turėjo pamatus prieszintiesi 
siuntimui pinįgų ant vardo ketu- 
rių*ypatų, isz kurių 3 nė lietu- 
viszkai visuomenei nė paežiam 
komiteto prezidentui (kaip matyt 
isz jo raszto “Lietuvoj”) ne pa
žįstamos, pasirodė dabar, kada 
bankas ne nori joms iszduoti pi
nigų be parodymo paszpartų. 
Gerai dar kad vien to reikalauja, 
paprastai Europos bankai korpo
racijoms (komitetams isz keltų 
ypatų) iszmoka pinįgus tik tęsyk, 
jeigu korporaciji yra valdžių už
tvirtinta; be to reikalauja aisz- 
kaus paskirstymo pinįgų pavie- 

I nioms ypatoms. Rinktas parodos 
rengėjas Paryžiuj yra tik p. Dau- 

■ mantas, kurį komiteto preziden
tas nesidrovėjo szpicbuku pra
vardžiuoti I

Kaslink nuopelnų dėl lietuvys
te®, tame ne kun. Žilinskas už
ima pirmę vietę, nuopelnai net 
ano “spicbuko” Daumanto kasžin 
ar ne bus didesni; su Szliupu gi 
nuopelnais nieks jį nė lygįs. 
Szliupas kėlė lietuvius, kadu jie 
nežinojo kuom yra, pirmiausiai 
Europoj paskui v Amerikoj,
kur visi laikė savę ui 
lenkus. Szliupas kėlė dvasię, 
tvėrė organizacijas, na ir pirmu
tinę lietuviszkę parapiję, ant to 
parsikvietęs kun. Burbę. Kun. 
Žilinskas* darbavosi jau ant Szliu- 
po iszdirbtos dirvos. Nuopelnai 
kun. Žilinsko dėl Susiviertyjimo 
ne maži, bet priesz lietuviszkę 
visuomenę Szliupas stowi toli 
pryszakyj. Red.

Atsiliepimas Traverse Ci
ty, Mich. Siisiwienyjinio

< kuopos.
1 d. balandžio czianyksztė 

“Susivienyjimo” kuopa laikė su- 
sirinkimę, ant kurio perkratinė 
jo priėmimę p. Baczkausko už 
garbės sanarį minėtos musų tau
tiszkos organizacijos. Mes pri
pažinome, kad “Saulės” redakto
rius ir iszleįstojas likimu priimtu 
į “Susiwienyjimę” priesz konsti
tucijos tiesas, nes joje, ant 29 
pusi, aiszkiai pasakyta: “kurs 
rasztu,1 prakalboms, agitacijoms 
nasirodytu atviru prieszu lietu
vių ir lietuvystės, toks per “Su- 
sivienyjimo” seimę, arba bent per 
nutarimę viso centraliszko komi
teto gali būti iszbrauktu isz “Su
si vienyjimo” ir jok ų tiesų prie į- 
dėtu į “Susi v. pinįgų ne tusi”. 
Taigi ežia aiszku, kud į Susi v. 
prieszas lietuvystės ne gali pri
gulėti. - ienok musų Susiv. 
prezidentas kun. A. Kaupas ant 
konstitucijos ne paiso ir persista- 
to save didesniu už ję, priima di- 
džiausię lietuvių ir lietuvystės 
prieszę p. Baczkauskę ne* tik už 
paprastę, bet už garbės sanarį. 
Todėl musų 56 kuopa Susiv. L. 
A. vienbalsiai nutarė užklausti 
Susiv. prezidentę per laikrasztį 
“Lietuvę” (priderėjo tę daryti 
per “Susiv. organę, “Tėvynę” ir 
tik tęsyk, turint dvigubę prie 
iastį ant pasiskundimų, jeigu 
“Tėvynė” ne butu atsiliepimo pa
talpinusi, kreiptiesi į kitus laik- 
raszczius. Red.), kodėl jis laužo 
konstitucijos įstatus? Kodėl jis, 
prieszais Susiv. įstatus, priėmė 
į musų tautiszkę organizaciję di- 
džiausię lietuvystės prieszę ir 
suteikė jam tikrę garbės sanarys- 
tę? Juk prezidentas didesnio 
lietuvystės prieszo už p. Bacz
kauskę ne ras Amerikoj! P. 
Baczkauskas, būdamas iszleisto- 
jurai ir redaktorium laikraszczio 
“Saulės”, per ję niekina visus 
musų tautiszkus užmanymus ir 
darbingus. Tuom juk jis stojasi 
didžiausiu lietuvystės prieszu ir 
kol jis ne padarys savo laikrasz
czio palankesniu ir naudingesnių 
lietuviams, pagal Susiv. konsli- 
tucjauegali prigulėti prie tos 
musų tautiszkos organizacijos, y- 
pacz gi ne gali būt jos garbės są
nariu. Nuo prezidento gi “Susi- 
vienyj mo”, turėdami ant to pil- 
nę tiesę, reikalaujame, kad jis ne 
laužytu konstitucijos ir neva- 
dytu kuopų jaunutėms, kaip tai 
iszvadino Lošt Creeko kuopę; 
teiposgi kad p. Baczkauskę iš
brauktu isz garbės sąnarių (rodo
si, p. Baczkauskas pats nuo to 
pasitraukė ir atima atgal savo 
dovanę. Red.) ir kaipo turintis 
su virszum 50 m., kad ne butų 
pnrntu ne už Susiv. sanarį. Už 
jo prilankumę “Susivienyjimui” 
ir jo dovanę isztariame jam szir- 
dingę aeziu. Tegul pastos drau
gu lietuvystės ir dirbs ant jos 
labo, tęsyk užsipelnys ir garbę; 
dabar gi, niekinimais musų tau- 
tiszkų darbinįkų , ir užmanymų 
ant to neužsipelno.

56 kuopos “Susivienyjimo” 
komitetas. «

Isz wisnr.

t Netoli Ech:co, Japonijoj, nu
siritusi nuo kalnų baisi sniego la
vina užmuszė 74 žmonės.

fl Mieste Sandefjord, Norvegi
joj, siautė didelis gaisras, kurisai 
isznaikino -dideles masziuų dirb
tuves, 50 namų ir. bažnyezię. 
Blėdį ugnies padarytį skaito ant 
2 milijonų kronų. ' -

| Aplinkinėse Canbanga, Kon
go vieszpatystėj, vidurinėj Afri
koj, surado naujus labai turtingus 
aukso plotus.

[1 Japonijoj, provicijoj O vari, 
vienas'tnedvilnės fabrikantas už
rakino ant nakties 20 darbinįkių. 
Tuom tarpu užgimė gaisras, dar- 
binįkės negalėjo isz deganezios 
trio bos iszsigelbėti, visos už- 
troszko nuo dūmų.

|| Ant1 prancuziszko rando pri
sakymo likosi isz Prancūzijos isz- 
vyti zokoninkai trinitoriai, kurie 
turėjo kliosztorių Barcelonettoj. 
Žandarai iszvežė visus zokonin- 
kus per rubežių, kliosztoriaus gi 
triobas užėmė policija.

|| Azijatiškas maras Australi
joj apima wis didesnius plotus: 
dabar jis apsireiszkė ir mieste 
Perth, vakarinėj Australijoj, ap- 
sirginiai buvo jau ir mieste Fre 
mentle. Mieste Sydney buvo 93 
apsirgimai, isz ko 29 apsirgę nu
mirė.

H Ant prigulinczios Maskoli- 
jai salos Sachalino, Rytinėj Azi 
joj, kur siunczia isz Maskobjos 
žmogžudžius, rado dabar teip 
turtingus kerosino szaltiuiųs, ko
kių kitur niekur nėra. Milijonai 
pūdų kerostno musza isz žemės ir 
stingsta ant jos kaip taukai; isz 
sustingusio kerosino pasidarė 
keli ežerai.

|| Kijevo gubernijoj, Masko- 
lijoj, pradžioj kovo mėnesio siau
tė baisios darganos, lai.te kurių 
užpustė daug pakelevingų žmo
nių. Dabar, tirpstant sniegui, 
ant kelių nuolatai randa kunus 
suszalusių žmonių. Wien 
Kijevo pavietyj rado ant kelių 
su virszum 20 suszalusių žmonių 
kūnų.

|| M este Loebtau, Saksuose 
(Wokietijoj),1882m. geležinkelio 
konduktorius piie susidaužymo 
tankio likosi sunkiai apkultas. 
Nuo to laiko nelaimingas žmogus 
kaip įpuolė į miegę, tai per 17 m. 
da ne pabudo. Maitina jį pildami 
į gerklę po truputį pieno. Per 17 
m. tasai žmogus ne isztarė nė 
vieno žodžio.

r Maskoliszka mokslo akade
mija garsina konkursę ant para- 
szymo isztorijoa waldymo Mas
kolijoj ciecoriaus Aleksandro I. 
Už geriausię darbę latszėjui bus 
paskirta dovana 1918600 rubl. 
Terminas konkurso yra iki 1915 
m., taigi yra 15 metų laiko. 
Konkurse gali dalyvauti teip 
maskoliai, kaip ir svelimtaueziai.

|| Paczto užveizėtojas mieste 
Rezino, pietinėj Maakolijoj, Pe- 
traszkevicz.paszlavęs 25OOOrubl. 
siuncziamų per pacztę pinįgų, 
iszdumė į užrubežius, prisigriebė į 
Monako, kur visus pinįgus pra- 
loszė. Loszimo namų užveizda 
iszpirko jam bilietu keliauti atgal 
į Maskoliję. Bevažiuojant per 
rubežių, ant stacijos Wolocziska 
pažino jį maskoliszki žaudarai ir 
suaresztavO.

| Pereituose tneluuse gyvento- 
jai Didėsės Britanijos iszgėrė 
vyno 16543000 galonų, taigi ant 
kiekvieno gyventojaus iszpuolė 
0,41 galono; Prancūzijoj išgėrė 
940399000 galonų arba 24,64 ga
lono ant kiekvieno gyventojaus; 
^Vokietijoj 41514000 gal. arba 
0,77 ant galvos; Suvienytose 
vieszpatystėse sziaurinės Ameri
kos 17032000 gal., arba po 0,23 
ant galvos. Alaus daugiausiai isz
gėrė VVokietijoj, nes 1448732000 
galonų arba po 41,1 ant galvos; 
Britanijoj 1282470000 gal. arba 
po 31,9 ant galvos; Prancūzijoj 
211332000 gal- arba po 5,5; Su 
vienytose ^Valstijose 41149000 
gal. arba po 1,03 gal. ant gal
vos.

| Wakarinių Prūsų provinci
joj,mieste Konitz, prapuolė augsz- 
tesnės kliasos gimnazijos mokin
tinis Winter. Apie tai praneszė 
ant kaimo gyvenantiems tė
vams, kurie atkakę į m i estę, 
drauge su policija, pradėjo jiesz- 
koti prapuolusio. Miesto aplin
kinėse, prie ežero kranto po ledu 
jieszkanti užtėmyjo maiszę, kurį 
isztraukė. Maiszas buvo gerai 
užsiūtas; iszardžius siūles, vidu
ryj pasirodė baisiai supjaustytas 
prapuolusio gimnazisto kūnas.

Galwa, kojos, rankos buwo nu
pjautos; szirdis iszplėszta; pil- 
was iszdarinėtaa. Kaip daktaras 
uasprendė, galwa, kojos ir rankos 
nupjautos su pjuklu. Kas tę pa
darė, nežinia; bjauraus žmogžu
džio pėdaako policija iki sziol 
nė jokio ne susekė.

SENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai
Pagal Hutchinaoną.

0 Pagal apskaitymę Indijų 
vice-karaliaus lordo Curzon, dėl 
stokos lytaus pereituose metuose, 
kas pagimdė didelį badę, to 
kraszto gyventojai, imant vidu
tinį užaugimu, pereituose metuose 
nužudė: ant kvieczių 10000000 
svarų sterlingų (150000000), ant 
medvilnės 4000000 sv. sterlingų 
(120000000), ant aliejinių sėme
nų apie 20000000 svar. sterlingų 
($100000000). BAnbayaus ap- 
skrityj aut javų nužudė 15000000 
svar. ster. ($75000000), ant 
medvilnės 5000000 svar. ster. 
($25000000); taigi isz viso ne
laimingi Indijų gyventojai (ne 
skaitant kitokių žemės vaisių) 
nužudė 270 milijonų doliarų arba 
dauginus negu kasztuoja karė 
pietinėj Afrikoj! Anglija vie
nok. vietoj szelpti nuo bado 
mirsztanczius milijonus savo pa
valdinių, užsimanė szimtus mi
lijonų apversti ant karės, ant už
dėjimo savo bjauraus jungo ant 
peczių laisvę mylinczių būrų. Jei
gu tik dalį tų pinįgų, kę kasz
tuoja karė, nupenėti Anglijos mi- 
nisteriai apverstų ant suszelpimo 
baduojanczių pavaldinių, ne vie 
nę railijonę jų apsaugotų nuo 
mirties. ?

Pasimirė geras žmogus.
Szvedijos sostapilėj, mieste 

Stokholme pasimirė lietuvys H. 
Bukovski. Welionis rods, kaip 
visi Lietuvos bajorai, buvo su
lenkėjęs, bet jis ne buvo prieszin- 
gu lietuviams ir lietuvystei. Gi
męs jis Kauno gubernijoj dvare 
Kaukte. Universitetę baigė
Maskvoj. Po lenkų maisztui 
1863m., kuriame pats ėmė daly- 
vumę, persikėlė į Szvediję ir jos 
sostapilėj uždėjo seno viszkų daik
tų parda vinyczię. Terp kitko, jis 
buvo abenentu “Aušros” ir 
“Varpo”.

Wietines Žinios.
—o---

— Žiema baigiasi, ežeras Mi- 
chigan i*zsiliuoeawo jau nuo ledų. 
Dabar liuosai atkanka į Chicagę 
garlaiviai ir kitoki laivai su ta
vomis isz kilų sztetų.

— Englevood distrikte su- 
aresztavo net 60 saliunįkų užtai, 
kad jie savo saliunuose pardavi
nėjo avaiginanezius gėrymus lai
ke paskutinių rinkimų. Lietuvių 
apgyventose miesto dalyse, ro
dosi, suarėsztuotų saliunįkų ne 
buvo.

— Pereitos nedėlios dienę, isz 
ryto, sudegė pianų ir vargonų 
dirbtuvės Schulz Co., ant kertės 
Morgan ir Superior ui. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 50000 
dol. Nuo ko užgimė ugnis, ne
žinia, bet kada ji užgimė, dirbtu
vėj ne dirbo.

— Pereitos subatos dienę į 
czianyksztį sudę atsiezaukė net 
28 moterys su praszymu perskir
ti jas su nekeneziamais vyrais. 
Trys isz jų buvo moterys milijo
nierių turinezių ant metų po pusę 
milijono doliarų įplaukimų ant 
savo asabiszkų reikalų. Wiena 
isz praszanczių perskyrimo turi 
tik 16 metų. Kaip ant vienos 
dienos, tai praszanczių perskyrimo 
skaitlius gana didelis.

—- Pereitos nedėlios dienę Chi- 
cagoj pasimirė vienas isz gar
siausių Amerikos lenkų — wice- 
cėnzorius lenkiszko “Zvięzco” 
ir vyriausias redaktorius antro 
kasdieninio Chicagoj lenkiszko 
laikraszczio “Dziennik Narodo- 
vy”, Mikola Sadovski. Welio 
nis gimęs Warszavoj 1857 m. Į 
Amerikę atkeliavo 1881 m. Pir
miausiai apsigyveno Buffaloj, 
o paskui atkako į Chicagę, kur 
bandė redaguoti du kasdieniniu 
laikraszcziu, bet jie ne galėjo už
silaikyti. Isz ežia Sadovski isz- 
keliavo į Buffalo, ant pakvieti
mo kunįgo Pitaso, ant rėdymo jo 
uždėto laikraszczio, bet redakto
rium iszbuvo ne ilgai; pasitrau
kė, negalėdamas su kunįgu susi
taikyti. Paskui uždėjo laikrasz
tį “Echo”, kurisai iszeina iki 

i sziai dienai.

(Tąsa.)
tam tipui mokslinčiai davė vardą pliohyppu# 
(plioceno arklys); jis nužudė visai kraštines 
mažas nagas ir abudu pirštų kaulai sutrum
pėjo, iš jų likosi vien gumbai, kaip yra ir 
pas šios dienos arklius. Pliohyppus ne buvo 
didesnis už protohyppą, bet jis jau daug pa
našesnis į šios dienos arklį. Profesorius Marsh 
surinko su viršum 30 liekanų žvėrių panašių 
labiaus ar mažiaus į arklius.

Tikrų arklių liekanas randa tik viršuti
niuose plioceno sluogsniuose, taigi tuose lai
kuose, iš pirmiaus aprašytų žvėrių, išsidirbo 
toki arkliai, kokius matome dabar. Arklių 
liekanas tuose sluogsniuose randa teip Euro
poj, kaip šiaurinėj ir pietinėj Amerikoj, tik 
paskutinėj, taigi Amerikoj jie paskui su visu 
išnyko. Nėra abejonės, jog Amerikoj buvo 
dar arkliai, kada čia atsirado žmonės, bet 
laike atradimo jos arklių jau niekur ne buvo 
lygiai šiaurinėj, kaip ir pietinėj Amerikoj; 
tūli mokslinčiai tvirtina, jog tūluose kraštuo
se pietinės Amerikos arkliai galėjo būti ir 
atkakus išpanijonams, bet ant parėmimo tos 
nuomonės nėra tikrų davadų. Dėl kokių 
priežasčių išnyko abiejose Amerikose čia išsi
vysčiusi arklių veislė, ant to ne galima atsa
kyti. Dabar antai gyvenanti ant pampasų 
plotų dideli laukinių arklių pulkai ne paeina 
nuo anų protėvių gyvenusių Beniaus Ameri
koj, bet yra tai prisiveisę ant puikių ganyklų 
iš arklių atgabentų iš Europos išpanijonų.

Už arklių protėvį Europoj laiko mažę 
sutvėrimų, ne didesnį už lapę, pramintų var
du Hyracotherium. Liekanas šito sutvėri
mo randa lygiai Europoj kaip ir Amerikoj. 
Artymoįsu juom giminystoj stovi teiposgi 
ne didelis sutvėrimas pramintas vardu Pa- 
chinolophu*. Visi tie žvėrys stovi artymoj 
giminystoj su dideliais Lophiodonais, nuo ku
rių, turbūt, ir paeina.

Pradžių žvėrių tikrų arklių skyriaus Eu
ropoj remia ant mažo gražaus sutvėrimo pra
minto vardu Paloplotherium; tikri gi arkliai 
prasideda nuo formos Egitus ca bailu*.

Liekanas paloplotherijo randa Anglijoj, 
Prancūzijoj ir kituose kraštuose. Jo kūno 
sudėjimas mažai kuom skiriasi nuo hyraco- 
therijo. Hypparion • buvo labiaus išsiplati
nęs už kitas veisles, kadangi liekanaš"jo ran
da: Siwaliko kalnuose, Chinuose, Persijoj, 
Grekijoj, Prancūzijoj, Anglijoj ir pietinėj 
Maskolijoj. Liekanas to paties skyriaus sut
vėrimo praminto vardu Anchitherium randa 
myoceno sluogsniuose Prancūzijoj; mažesnes 
gi jų atmainas užtinka myoceno sluogsniuose 
Nabraskoj, šiaurinėj Amerikoj.

Equue Steninis, gyvenęs plioceno lai
kuose, yra jau tikru arkliu ir artymiausiu 
protėviu Europos arklių skyriaus.

Arkliai,' nosaragiai ir paleotherium ęods 
turi daug tų pačių yj>atybių, liet tas pana
šumas ne reiškia, kad arkliai butų išsiveisę 
iš nosarogių, bet parodo, kad visi tie sutvė
rimai paeina nub vieno kelmo ir yra jo atža
loms. Kiekviena iš tų atžalų vystėsi savi
stoviai, kūnas keitėsi pagal reikalų, besitai
kant gyvuoliui prie gyvenimo sanlygų. Ant 
arklių matote, jog laikui bėgant, jie stojosi 
vis greitesniais, kojos užbaigtos penkiais 
pirštais, kurios buvo geros gyvenant gyvuo- 
liui klampynėse, pasirodė netinkančios per- 
sikėlusgy vuoliui ant kietų ne klampių plačių 
pievų, todėl jie nužudė nereikalingus pirštus 
ir vietoj jų gavo vienų nagų, parankesnę ant 
bėgiojimo po kietus laukus; kojos paeinan
čių nuo to paties kelmo nosaragių, ir tapyrų, 
kadangi jie, teip kaip ir jų protėviai,gyvena 
klampynėse, mažai persikeitė, turi jie ant 
koji) atskirus pirštus. Pagal reikalų, su lai
ku persikeitė ir kitos kūno dalys arklių sky
riaus. Kaklas ištyso, uoslės dar labiaus pa
sigerino, kas žvėrienas neturintiems atsigyni
mo ginklo suteikė galėjimų iš tolo pajusti ir 
pamatyti priešų ir pamačius pasinaudoti iš 
kojų greitumo. Drauge su tuorn persikeitė 
ir dantys, kurie tiko geriaus kramtymui mai
sto, o per tai gyvuolys, galėdamas daugiau 
maisto suvartoti, įgavo daugiaus pajiegos ir 
pradėjo didintiesi.

pirštai būva ant vienos pirmutines kojos, o 
kaip kada ant abiejų. Tas pats būva ir ant 
paskutinių kojų, bet ant jų nereikalingi 
pirštai būva dar mažesni negu ant pirmuti
nių. Profesorius Marsh apraše arkliuką pa
einantį nuo salos Kubos, kurį pats matė: ši
tas turėjo po porą gerai išaugusių pirštų ant 
visų keturių kojų, taigi turėjo jų iš viso 
aštuonis.

Kaip kada ant paskutinių kojų būva po 
du nereikalingu pirštu, o ant pirmutinių tik 
po vieną; nors retai, bet pasitaiko, kad lygiai 
ant pirmutinių kaip ir ant paskutinių kojų 
būva po du nereikalingu pirštu gerai išsidir
busiu ir beveik vienokio didumo. Tokiuose 
atsitikimuose kojos būva su visu panašios į 
kojas amerikoniško protohyppo ir hyppkrio- 
no gyvenusio lygiai Europoj kaip ir Ameri
koj.

Muzejuje Yale kolegijos yra iškimštas 
arklio kūnas ne seniai gyvenęs, kurisai, 
apart dviejų nereikalingų pirštų ant kiekvie
nos kojos, turėjo dar trečią po oda, atsakantį 
nykščiui. Taigi šitam arkliui truko vien 
mažojo piršto, o jo kojos butų visai tokiais 
penkiais pirštais užbaigtos kaip ir kojos pir
mutinio arklių protėvio vadinamo phenaco- 
dus. Šitas žingeidus arklys buvo išTexaso 
ir turbut, paėjo nuo pavirtusių į laukinius 
teip vadinamų mustangų.

Didesnė dalis arklių turėjusių ant kojų 
apart nagų po kelis pirštus iš gimusių Ame
rikoj paėjo iš pietvakarinių štetų ir, turbut, 
paėjo nuo puslaukinių mustangų. Mokslin
čiams gerai žinoma, jog naminiai gyvuoliai 
pavirtę į laukinius,greičiaus grįžta į protėvių 
tipą; tą parodo ir tūli arkliai paeinanti nuo 
puslaukinių mustangų turėję,apart nagų,dar 
^raštinius nereikalingus žvėriui pirštus teip, 
kaip tai buvo ir pas anuos išnykusius seniai 
arklių protėvius. f

Aprašinėdami išnykusius žindančius 
žvėris, kokių liekanas randa senuose trečiaei- 
linės eros sluogsniuose, mes paminėjome, kad 
visi tų laikų žvėrys turėjo mažus smegenis; 
tokius jau turėjo ir pirmutiniai arklių pratė- 
viai} taigi jie ne galėjo turėti tokio proto, 
kokį turi šiądien gyvuojanti jų vaikai. Pro
fesorius Marsh susekė, kad persikeičiant ar
klių giminės kaulams, iš palengvo didinosi 
ir jų smegenys, taigi laikui bėgant, jie darė
si protingesniais. Ypač didinosi svarbiausia 
smegenų dalys, taigi puskamuoliai. Ne tik 
pas arklių giminę tą galima užtėmy ti, bet pas 
visus žvėris, kurių smegenys netik augo, bet 
darėsi vis vertesniais, geresniais, iš ko matyt 
jog vėlesnių laikų žvėrys buvo protingesni 
už išnykusius; tą galima užtėmyti ne tik ant 
žvėrių, bet’ir žmonės papuola po tokioms jau 
gamtos tiesoms, ką parodo pirmutinių žmo
nių galvos. Tie žvėrys pasilieka gyventi, tie 
išeina pergalėtojais kovoj už būvį, kurių 
smegenys yra svarbesni ir geresnės vertės, 
turinti gi niekesnius, nors butu daug dides
niais ir drutesniais, išnyksta.

Tūlos baisybes pietines Amerikos.
Iki šiol kalbėjome apie išnykusias baisy

bes gyvenusias Europoj, Indi jose,. šiaurinėj 
Amerikoj, net ant tūlų salų Australijoj, bet 
musų peržvalgoj išnykusios gyvybės ne už
griebėme piętinės Amerikos; todėl gal ne vie
nam skaitytojui pasirodyt, kad pietinėj 
Amerikoj nė joki žingeidus žvėrys ne gyve
no. Ištikro vienok ne teip yra: kaip šiaurini 
Amerika seniai praėjusiuose amžiuose turėjo 
ypatiškus gyvuolius, tokius jau turėjo ir 
pietinė, tik kad toje dalis mažiaus apgyven
ta, yra Čia dideli dar neištirti plotai, todėl 
pietinės Amerikos išnykusios baisybės dar 
ne visos mokslinčiams pažįstamos, bet ne 
trūksta ir čia jau pažįstamų baisybių lieka
nų, kokių kituose musų žemės kraštuose ne 
užtinka.

Žingeidžiausias iš tokių pietinės Ameri
kos sutvėrimų buvo milžiniškas Megatherium 
(iš grekiškos kalbos: megae reiškia didelį, 
thervon — žvėris). Šitas žvėris buvo milži
niško didumo, giminingas šiądien karštuose 
kraštuose gyvenančiam nedideliam tinginiui^ 
teip pramintam dėl jo nerangumo. Iš galvos 
ir dantų šitas milžiniškas žvėris panašus į 
tinginį, iš nugarkaulio ir kojų į karštų kraš
tų skruzdeledi. Pagal didumą, jis buvo di
desnis už didžiausią rinocerą arba nosaragį, 
ką matyt ant žemiaus padėto paveikslėlio pa
rodančio škeletą šito žvėries, prie kurio, ant 
geresnio supratimo jo didumo, nupieštas su
augęs žmogus. Matote, ant kiek žmogus 
yra mažesniu už šitą lųilžinišką žvėrį.

Skeletą* Megatherium amerieanum.

(Toliaus bus.)

Aituonpiritia arklys nuo salos Kuboa.
Arklių augintojai žino, kad kumeliukai 

kaip kada užgema su mažais kraštiniais pir
štais ant kojų. Garsus rymonjų vadovas 
Caesar mūšiuose jodinėjo ant arklio, kurio 
kojos buvo panašios į žmogaus pėdas, užbaig
tos pirštais. Toki atsitikimai būva gana 
tankus ir jie parodo, jog turinti vienų nagų 
arkliai paeina nuo turėjusių (langiaus pirštų 
protėvių. Kaip-kada būva tik vienas apart 
nagos pirštas, bet jis būva visada mažesnis 
už nagų; kaip kada jis pasislėpęs po žvėries 
skūra ir apie jo buvimų parodo vien gumbas 

Į ant kojos. Tankiausiai toki nereikalingi
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Draugyscziu Reikalai.
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Antras metinis Balius.
Brooklyn, N. Y. 21 balandžio, salėje 

po nr. 101—103 Grand st. Dr-tė D. L. K. 
Gedimino turės savo antrą metinį balių, 
ant kurio visus lietuvius ir lietuvaites 
užkvieczia atsilankyti.

Komitetas.
Latwlu Dr-tes Balius

Boston, Mass. Latvių Draugyste turės 
savo balių scredoj, 18 balandžio, 1900, 
saleje Ro.vbury po nr. 20 Conant st. Bos
ton, Mass. Įženga vyrui su motere*1.00, 
įženga pavienėms moterims ar mergi
noms 25c. IVisus lietuvius ir lietuvai
tes kaipo savo draugbrolius irdraugsese- 
ris szirdingai kvieczia atsilankyti.

(13—4) Komitetas.
Pirmas tautiszkas balius.

VVestville, 111. Tėvynės Mylėtojų 
Dr-tės kuopa turės sawo pirmą tautiszką 
balių ir prakalbas antroje Velykų die
noję 16 balandžio, 1900, Pp. Warnagių 
svetainėje- Balius prasidės tuojaus po 
pietų, o vakare, apie 8 valandą, prasidės 
tautiszkos kalbos. Po prakalbų • wėl ba
lius tesis per nakty. Kalbėtojai yra už
kviesti ir isz tolymesnių miestelių. Gra- 
jys puiki lietuviszka muzika. Inženga 
25c. moterims ir merginoms dykai.

Baliaus pelnas bus padalintas ant 4 da
lių: 1-ma dalis eis Centraliszkon kason 
T. M. Draugystės. 2-ra ant lietuwiszkos 
literatūras Paryžiaus parodoje,3-czia ant 
suszelpimo Lietuvos kankintinių Sibe- 
rijoj, 4-ta kason vietinės kuopos T. M. 
Draugystės.

Wisus lietvius ir lietuvaites, vieti
nius ir aplinkinius, szirdingai kvieczia 
atsilankyti ir remti lietuviszkus tau- 

' t iszkus reikalus. Komitetas.
Chicago, III. Dr-tė Teisybės Mylėtajų, 

ant sawo prieszmetinio susirinkimo, lai
kyto 8 d. balandžio, iszrinko nauja vy
riausybę.

Prez.—Antanas Kriszcziunas, vice-pre- 
zidentas—Wincentas Labanauckas, 
raszt.—J. K. Chmielauckas. knįgius— 
Antanas Žwibas, kasierius—Mikolas Ka- 
napeckas, apiekunai kasos: Alex. Kudu- 
lis, Stan. Runala, Pet. Libieris, peržiū
rėtojai knįgų: Mat. Palonis, Winc. Radz- 
willo.

Pasarga: Sanarei permainanti vieta 
gyvenimo turi duoti žinią rasztinikui 
tuojaus, kad laikrasztis kokį gauna nuo 
Dr-tės neklaidžiotu, o kurie nenori to
liau Dr-tėn prigulniti ir ne nori už laik- 
rasztį mokėtie teiksis duoti rasztinįkni 
žinią ant szio adreso:

J. K. Chmielauckas.
880 W. 33-rd. St., Chicago, III.
South Boston, Mass. Teatraliszka S. 

Daukanto Dr-tė turės sawo balių ir pra
kalbas 18 d. balandžio, salėje po nr 166 
Broadvay. Prasidės 7 vai. vakare. Ant 
prakalbų yra užkviestas kun. Žilinskas 
isz Plymuoth, Pa. ir kiti inteligentai. 
Grajys gera muzika ir teip-gi Grafafonas 
tarpais bus sunaudojamas. Įženga vy
rams 75c. moterims 25c. Alus dykai, 
Užpraszo visus. Komitetas.

Lavrence, Mass. Lietuviszka para
pija turės savo balių, 21 d. balandžio, 
Ford Brothers salėje, ant Oak ulyczios, 
prasidės 6 valandą vakare, Įženga vy
rams 35c., moterims ir merginoms 25c. 
Wisus vietinius ir aplinkininius užkvie
czia. ’ Komitetas.

(20-IV)
Pittsburg, Pa. Dr-tė Witauto turės 

sawo balių 24 d. balandžio, Schiller Clo- 
cke salėje, 36 Jane St. S. 8. Prasidės 7 
wal. vakare. Grajisgera muzika. Įžen
ga vyrui su motere 50c., pavienėms mo
terims ar merginoms 25c. Užkvieczia 
visus. Komitetas.

Chicago, 111. Dr-tė S. Daukanto turės 
sawo paprasta balių, nedėlioj 22 d. balan
džio, Freiheit Turner salėje, 3417 So. 
Halsted St., kurs prasidės 4-oj valandoj 
po pietų. Įženga vyrams 25c. moterims 
ir merginoms dykai. Sanariai gali gau
ti ženklelius ir tikietus ant baliaus 
Dr-tės knįgyne pas K. Liaudanski 3301 
S. Morgan St. Užkvieczia visus.

Komitetas.
Reikalai naujos parapijos.

' Naujo* parapijos komitetas, laike 5 
dienu, surinko nuo savo parapijonu ant 
naudo* naujos bažnyczios *300,00. Toks 
gausus auku plaukimas patvirtina, kad 
jau žmonėms įkirėjo kn Kravczuno 
bažnycsia ir jie nori turėti kitą bažny- 
czia su geresne ir doresne tvarka.

Komitetas.
Naujai tveriama parapija Chicago j e 

pajieszko doro lietu wiszko kunigo. Jei
gu kur randasi geras, doras lietnwys, ku- 
nįgas, prigulintis prie Rymo katalikiszkos 
bažnyczios, teiksis atsiszaukti ant že
miau padėto adreso. Szi parapija turi 
pavelyjima nuo Chicagos Rymo katali- 
kiszko vyskupo tverti parapija ir pasirū
pinti sau kunįga.

Jonas Petroszius, prez.
46 W. 18-th St., Chicago, III.

Kunįgas Steponaviczius, buvęs kn. 
Kravczuno assistentu, norr tapti naujos 
parapijos probaseziumi. Sztai Chicagos 
vyskupo jam padavadyjimas:

Archdiocese of Chicago,
Chancery Office , 

311 Superior st. 
Kovo.......... d., 1900.

Mielas Kunįge!—
Jo Mylysta Arcivyskupas liepe 

painformuoti Tamista, jogei Jis
idant Tamista užsiimtum reikalu paren
gimo naujos lietuviams parapijos ap
skrityje 12tos ir Jefferson ulyczlu. Bet 
turieiszkiai suprasti ta, kad visos tam 
tykllui parūpintos propertes turi būti 
pirktos ir rekorduotos vardan “Cathclic 
Bishopof Chicago.”

F. J. Barry, Chancellor. 
Kunįgui Edvardui Steponaviczlui.

man 
nori

h.'

Pajteszkojimai.
Pajieszkau savo draugu: Jono Svote

lio, Tarno Burincko ir Kazio Augustina- 
vieziaus, jie primiau gyveno Bzkotijoj, 
szymet gi alviko Amerikon, norecziau 
gauti jų adresus.

Johp Laukis.
9 Harkins Lane, Wilke« Barre, Pa. .

(13- 4) r

Pajieszkau sawo szvogerio, Jono 
Szneiderio, Kauno gub. Raseinių paw., 
-Stragutės kaimo, gyveno Pensylvanijoj. 
Jts pats, ar kas kitas, teiksis douti žinią 
ant žemiau padėto adreso. Kas paduos 
jo adresa, gaus už tai*1.00.

Felix Wojczekauskis, 
4537 S. Page St. Chicago, 111.

(204).
Pajieszkau savo brolio, Juozo Laukai- 

ežio isz kaimo Jekiszkiu, Pajevonio gm. 
VVilkaviszkio pav., Suvalkų gub. 1898 
mete gyveno Londone Anglijoj, po adre
su 174 Prince Regent’s Lane, Boston 
House. Jis pats ar kas kitas teiksis isz 
savo malones duoti žinią ant adreso: 

~ Laukaitis.
Baltimore, Md. 

(13-4)
draugu: Juozo ir A-

NAUJIENOS, 
kurion daugeli pradiiu<uu ir pa- 

lliiksniins
Kaip mumi *»r»i iinom*. Smonij*— Iii p«ych- 

iuko. intrlektusliisko ir net ekonomiiiko et-

Pirk Laikrodėly už $3.75.
Gr»*«. l.ikwietkuotl 14k. 

aak.uoti lak.ztai, .a Ameri- 
koniatasl. wldartal«. • gwao- 
IboU ant SO Belą, dalia., las- 
rodo kaipo *35 aeksiai. Lalk-

Kaz.
225 S. Green st.,

Pajieszkau savo 
leksandro Tamulių, gyveno New Yorke, 
paeina isz Suvalkų gub., Pilviszkių gm., 
Slurpkiszkių kaimo. Jie patys ar kas 
aitak teiksis duoti žinią ant adreso:

A. Bagdonas, M t. Carmel, Pa.

Pajieszkau Pavijo Nakvasiuko, Kauno 
gub., Panevėžio pav., VVainoriu kaimo. 
31 kovo jis pribuvo isz krajaus į New 
»Yorką ir nežinau kur isz ten nuklydo. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinią 
ant adreso:

ta. ailpns. nalludu^ .anokiu, m.IaaakoDaaka, 
nedrąsi ir tankiai wi.Laikai negabi prie darbo 
ir netinkanti .aeimyniazkame gywenlme.

In azia paataraja klia«a priguli wul tie. kprie 
sawo jauny.toje,dauguma, gal wiwl i.anetyoalu, 
at.ldave nalkinancaiam Smogau. kuna lrd**.ia 
darbai — onanlamai arba patpoliucljal. tr aawo 
wele.nlBOM meluose perdaug dawe wale aawo 
lyti.aslem. pageidimam.; teipogi ir Ue. karte 
lt z prleSaatle. ueuStektlno Ir blogo msi.to, per 
•įdirbimo, per didy alkoholl.aka geryma varto 
jima. arba kurte per .u.ldejlma .u ne.weikom. 
moterem. pratude MM* link.mybee ir avalkata.

Szltokle Amoniu .nklydlmat gėliau. pri*ereata 
juo. per wi.a ju gyvenimą kentėti bal.iau.la. tu 
ydų paaekme. kaip ve: .zlrdie. drvbejima, 
• pazmodl.zku• galvot tkaudejlmut, apetito ne
tekimą. tarnu ir pilvo katara. nugara, ir kry- 
iiau. .kaudejima, nerwi.ikama.di.pep.ija, vi
duriu užkletejlm*. tekio, bėgimą .ujungmej tu 
nemorali.zkai. sapnai., ink.tu liga., reumatiz
mą. du.inlma. negale, i.zkorbata. tkaudanczlu. 
ant kūno ir lyti.zku dailu .puogu., gonorėja, 
szankerl aifill ete

Bet dabar tegul nieką, nenu.lmlaa: .lio spir
ito daktarai l.zrado naujot val.tue, tu kuriu 
pagelba gali greitai, radlkall.zkai ir vl.lazkal 
itz tu Ilgu l.uigydytl; kankinamieji, atgaui ta
vo įvelkata. .tiprumk, drutybe ir dailia i.ivel- 
zda. gabume visokiame darbe Ir utalemim..

Priaiu.k 25c. markeml. ir me. pa.lu.ime tem
atai pamėginti metu giduolet per viena l.ztlta 
tanvaite. Vi.l. kurie jie.zkotr pagelboa. kreip
kite. ar per lal.rku. ar ypattazkal pa. daktaru. 
<» The State Medieal I)tHpeiu*ary

pratiymo pritiusim per 
C.O. D. UStnokeel Expre- 
•o Mtealai ir Uikrudrli, 
tavoje! Bepaaidaboe

-elyk aat nuu kaesto.
kad uimokeal *3 7» ir

Ezprero kaastui. tai lea- 
eiu*eU prHluaim dykai.

Adresuok:tik ant trumpo laiko.

The Lithoanian Watch Co.
880 33-rd 8t. Chicago, III.

John Balta, 
Montville, N. J.

Franciszkaus Kiburio ir
Butkevicziaus, abu isz

Bo.x 43,
Pajieszkau 

Aleksandro 
miestelio Triszkiu,Kauno gub., Sziaulių
pav. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

Antanas Tumaviczia.
264 D. Str., South Boston, Mass.
Pajieszkau savo pusbrolių: Ignaco Po- 

linko, isz Girstakių. Juozapo Kulia- 
sziausir Izidoriaus Pikuno, abudu isz 
kaimo Triszkiu. tVabaliuku pa r a p., Pa
nevėžio pav., Kauno gub. Jis pats ar 
kas kitas, teiksis duot žinią ant adreso: 

Antanas Kuliszius.
359 Oak St. Lavrence, Mass.

Pajieszkau savo brolio And. Aknlionio 
isz kaimo Giraitelių, gm. Szventažerio, 
pav. Seinų, Suvalkų gub. 8 metai kaip 
mes persiskireme Bostone. Mass. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duot žinią ant 
adreso: , •

t
Ant. Akulionis,

Melrose Park, III.

ant Paryžiaus Parodom.
.25

Aukos
N. Szkutas E. Chicago, Ind.
W. Stulpinas, Dickso City, Pa.
K. Pranckaitis “
A. Lipczius “ ‘
J. Winskus “
St. Klimas "
St. Kasputis, Youngston, Ohio 
Tom. Seveika “
Ona Seveikiene “
M. IVilkosejoszius “
M. Krauleda 
P. Jurkonis 
J. Bakunas “

Aukos aut kankintinių.
J. Adomaitis, Chicago 
W. Jusaitis, Easton, Pa.

.50

.10

.85

.55

25

.35
.10

l.oo
l.oo

Pigiai ant pardavimo 2 pentru medi
nis namas su lotu, grocerne ir buezerne. 
3236 Ulinei; Court (6—I).

Pigiai ant pardavimo 2 pentru medinis 
namas su lotu. Namas naujutėlis, 40 
pėdu ilgas, viduryje klozetai su vande
niu. Atsiszaukite po nr. 4522 Wood st. 
kerte 45 ui. (4—5)

Pigiai ant pardavimo gera duonkepi- 
nyczia (bakery) su visu įrengimu, ar
klais, vežimais ir tt. Geroje lietuviu ap 
gyventoje vietoje, biznis nuo seniai te
dirbtas. Priežastis pardavimo—liga. 
Atsiszaukite po nr. 8736 Houston avė., 
So. Chicago, III. (20—4)

Didelis Velykų Iszpardayims
VYRU IR VAIKU DRAPANŲ, MOTERŲ 
J AKIU & KEIPU ir PUIKIU SKRYBĖLIŲ.

W A I Sukiekvienu Vyru ar Vaiku Siutu, ne pigesniu fl VI/ A I pU I l\AI $5 00, LAIKRODĖLIS ar SKRYBĖLĖ dydai U J |\A|(?\ 
. I • - - -

Iszpardavimas Ketverge, Petniezioj, Subatoj ir Nedėlios Ryta.

OIHm. atidaryta, duo 8aa. Iki 8 ra.

50CGESS

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSDLIS.

JONAS MOŽFlKA,
Asistentas ir No tory Public.

ROOM 601-602

87 89 B. Washmgton st, Chicago, III. 
Užsiimame dvilinkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei isz varom e pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su* 
sikalbeti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozei ka gyvena po n r. 119 W. 
14lhpl., kur galima ji rasti iki 9 vai. 
kas rytas.

U8.

PIRK TIKTAI
Kern’s Grynos Czekiszkns 

Ruginius Miltus.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk 

ant ki*kwienos barielko* ir maiszelio, 
kad butu musu gwarancija, kaip yra ant 
wirsz padėto paweikalelio. Klausk sawo 
groserniko apie mus miltus.

Chicagos tilija:
IO5—IO7 West Randolph Street.

MANE
6CMTS M Ui ^395 

OraSui HK 
dvigubai auk

ZingekluH awtetul dalykas.
TikraVvienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
už kągwarantuoju. Prof. Brundzasutei
kia puikius, szvelnius ir tankiu* plau
ku*, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per lalszku* ir laikraszczius. 
Pagelba yra wisiems, tik ataiszaukite.
OFHSAI; Brooklyn, NY
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO., 
Box 2361, New York. U .8. A.

$698 Siutai, psdsryti te 
grynai vilnonio Angliazkoseržo, 
szilksis siūti, su tikru italteku 
pamuszalu, gvarantuotas dar- 

gg
LaiMlis ar Skubėlė dykai 
Parduosime 10 eilių pavasari^ 
nių vyrams siutų, vidutinio 
storio ir tamsios parvos, korti
nių ir kaszmerinių, su vilnoniu 
pamuszalu ir gero darbo, jųjų 

QO 
pas mus....... iP TlVV
Laikrodėlis ar Skrybėlė dykai' 

Extra Si>ecial— Kokį nori 
pasirink sau isz ' tukstanezio 
puikiai padarytų siutų, kurie 
užganėdins kiekvieno norus ir 
reikalavimus. Už tokius siutus 
jus kur tiIi ne eisite, vis turėsit 
užmokėti dvigubai negu pas 
mus perkant. Kodelgi ne pa
bandyt pas mus? Siutai tie yra 
padaryti 16-oz. juodos ir meli-

nos clay vorsted materijos, vien- ir dvieiliai, su atlasiniais 
alingais, su dailėmis siūlėmis bei d
geriausiu fnrmeriszko atlaso patnusz.a- W| į I į I | I 
lu, visnr prekė jų *20.00, pas mus tik.l^ I AA

o Laikrodėlis ar Skrybėlė dykai!

Vaiku žaketai.
daraia lukaz- 
taia. au auauke 
nustatom a tr 

uiaukainaa, gražiai k wietkuolaa. tikrai ameriko- 
nlazkaia wiaurlais. gwarautuotaa ant 20 metu, 
iazrodo kaiuSiO.UO aukainia laikrodėliu. Ataiuai- 
me C.O.D IT jei paridaboa. uimokek antezpreao 
agentui *3.96 ir laikrodėliu tauro, jei ne augraiyk 
atgal ant raui kaazto. Raazvk koki nori aryrieka 
ar motenazka.Prie klekwieno laikrodėlio duoda 
■ne DYKAI aukau lieta lenciugell jeigu au orde
riu prialuai*3.96. ir apmokame kaaltui prlaiuntl- 
nio Apaiatelieok aaendien. tieaaju preke# eina 
augaztyn. Raazyk o priaiuainie 300 putlu Kata
logą parodanti tvkataneilua wiaoklu puikiu dal
giu. ROYAL BAROAIN HOUSE, 63 DearbornSt. 
Chicago, Ule

J.Burnian A. Stefankevics,
231 8. Roeblingst-, Brooklyn, N. Y. 

prie lieturiizkoi beinyczioe.

LletnTisikis Sztoras Religlszko Daikto. 
Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, Abroz- 
dus. Maldaknyges lietuviszkas ir lenkisz- 
kas, teipogi ir visokias kitas knyga* dva- 
siszkos ir avi*tteko* intaipoa.

Dinisevlczln,

ĮVAŽIUOJU^

F.P Bradchulis
Adwokatah ir Notary Public. 

VVienintelis lietu vys advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda prova* 
kriminaliszkas ir eiviliszkas. Atjieszko 
užsenėjuaias provas, iszdirba visokiu* 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Tuun- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3250 S. Hal.eĮed st., Chicago, m.

Telephon’e *rds 772.

WienattnlxWate būrio
Lietuwiszkns Sali u na s.

Užlaiko gerą alų, aešiaušes ir czystas a- 
rielkas ir k vepeneziųs cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atwažewusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis czyscziau 
sės ir tefsingiausee lietuvriszka* saliu 
na* mieste Waterbury.

J. F. DAN18EW1CZIUS, 
839 Bąnk, kampa* Slveonarti at. 
Waterbury, Conn.

Vaiku Žaketai isz vilnones broad materijos, nekurie pa
daryti su marininkų kalnieriais. su dailiais mazginėliais 
garniruoti, puikių parvų, mieros dėl vaikų nuo 
2 iki 14 metų,— Kitzinger & Zelenko’s prekė 
yra *1.50, musų prekė — tėmyk!— tik...............

Vaikų Žaketai, grynai vilnoni, padaryti 
isz dailioe broad materijos, su marininkų 
kalnieriais, szviesiai garniruoti, gerai pa
siūti ir tinkanezios mieros, puikių parvų, 
nuo 4 iki 14 metų vaikams, Kitzinger <fc 
Zelenko’s prekė už tokius yra g g 
$20.00, pas mus tik....................Zpltel V

Vaikų Žaketai isz vilnonės broad materi
jos padaryti, su naujos mados marininkų 
kalnieriais, szviesiai garniruoti, su pamu- 
sztais kalnieriais, parvų melinos, cadet, ža
lios ir maiszytos, nuo 2 iki 14 metų vaikam, 
Kitzinger <fc Zelenko’s prekė g
$3.00, pas mus pirkk už..........WIbvO

KLEIN

?ęZXSZIX)Ml4j,

r* v i ■ — • — — .. .--- —
kiam na kolkl niautas wnoėd. chorob t kot^dka.

MIRAŪSKY,
1340 Fisk Str., 

KKRTE *4tOS
CHICAGO, ILL

Visi Vyrai pas 
Kazimiera ir Joną 

KUDULIUS 
839 Blue laland av.. Chicago.

Rasite szalta Alų, seniauses Arielkai, 
Europiny Vyną, Havanos Cigarus.

REUMATYZM.
NEURALGIE 1 podobne choroby, 

vyrsblany n* podBtsviB Iclstych 
NIEMIECKICH 

PRAW IEDYCZRYCB. 
wny Dr. RICHT ERė 
K0TWICZNY’

PAIN EXPELLER
IE MA SIC LEPSZFGO! Prawdzlwy tyl 

o nu „KOTWICE"biman* och
Ad. Biehter *Co.. 215 P«*ti S*., Nt« Yo« 

31 MEDALI ZLOTYCH i innych 
13 1111. Wtaane fabrykl saki*.
2SOT. ISOCT. Uznaje go i poleca: 

j»tawni<»j«i l«k»n«. wia*cicieĮe 
ted6« apmcznych. duohownl 

i inn^annkomite owby.

SieczBgdty u F^.R 
teraACo.N. Y

DBA RICHTERA

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Oatlet Furnitūra & Stove Co.,
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tswo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokio peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Ant pardavvlmo, pigiai namas su 
lotu. Namuose talpinasi buczernė ir 
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszauki- 
le: Dan. Knakevicze, Bos 403, Toluca, 
III. . (7—3)

U* 2.75 nupirksi Kliugu pinta wai- 
kame wezimeli >u paleruoto plieno 
ratala. aszemia, aprlngaala. ete. Oua- 
-antuotaa ant 3 metu. U* *S2S 
amnaai naujaoaio darbo "OoCabt 
CaaBiaos". Duodame 10 dienu ant 
azbasdymo. Pinigu las kalno Bervl- 

xalaulame. Sutelkiamo Rerianaiua 
pailuayjimua kailiuk muau telain-

irumo Rarztk azZKUikk relk»laudamaa muau 
naujai iazleiato pulkaua 48 puolu katalioeo. 
Adreauok: __ _
Vi«‘tor MBnufHt turintf Co., Dept.O-l, 

IBI to 167 Plymouth PI., Chica<o, III.

Nan]as lietDYlszkas Salimas.
D.Zubovv ir J.Spragos, 

GLOBEVILLE, COLOR. 
arti Denvery Color.

Czia yra musu vienatinis saliunas szita
me mieste. Todėl lietuviai in ezia at
kakę. teiksis pas mus atsilankyti, o gaus 
visa informacija apie darbus ir visa szio 
miesto padėjimą.

Duok! duok mums, brolanjert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti- 

ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gery- 
mus. Cigarai ir Cigaretei net nuo Phi- 
lipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta 
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Praszau atsilan
kyti.

J. R. Miknaitis.
883 Bank s U, VVaterbury. conn.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS- 

Chroniszku, Ner- 
viszku ir pri vat i sa
ku ligų vyru, mo
terių ir vaiku. Li
gonius gydo per 
laiszkus.

$1,000
Nagrados , duos 
kiekvienam gydy
tojui, kuris iszgy- 
dys tiek ligoniu su 

tiek laiko, kaip Dr. Kšllmerten. Gyduo
les yra sutaisyto* isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer- 
ten, iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domuM. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuojaūs prie Du. Kallmkrtkn, o 
moda GAUSI DYKAI. Aprsszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moteriszke)amžy,kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyma ar 
galima iszgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN..
TOLEDO. OHIO.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra- 

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dyti namiejeir apra
išysiu kokiu budu asz 
iszsigydžiau nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrsi isz
gydys susilpnėjimą tavo lytiazku daliu 
ir sulaikys naktine poliuclja. Raszyk 
aziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516. Hammond, Ind.

Dailus Vaiku Siutai labai pigiai.
PASINAUDOK1T!— Norime teleisti 200stukių Junior 
ir 2 piece Siutu. Siutai tie yra padaryti isz grynai vilno
nės materijos, mėlynos ar juodos parvos, tuipgi su olive at- 
lagais, mažos mieros, įvairioms parvoms 
garniruoti, niekur tokių pigiau kaip *3 ar Va I 
*5 negausi, o pas mus nupirksi už.............
Puikus Vestee ir dvieiliai Siutai, įvairių parvų ir visokio 
gatunko bei mados, mažesnės mieros paprastai siūti ant 
dviejų eilių: didesnės mieros su Scotch 
plaids ir atlagais, szviesio* ir tamsio* J 
parvos, mieste negausi be *6, pas mus.. .

Pavasariniai Overkotai.
PAŽIŪRĖKITE dabar musų puikius pavasarinius O- 
verkotus! Visus tokius atiduosime ant 35^^ ją 
procento pigiau, negu perkant mieste, I į | |
Puikų Overkotą gausit pas mus už..........

‘ o Laikrodėlis ar Skrybėlė dykai.

Moterii
Jakes, Keipa.i, Waists ir Skirts.
Moterų jskės, naujos formos ir paskutinės mados, padary
tos isz vilnonės kovert materijos, perdėm musztos su im
portuotu Mercerized pamuszalu, pilkos 
parvos, paprasta prekė *5.00, sziame gi A
specijaliszkame iszpardavime tik............

Moterų Reipai iš vilnonės 
materijos, gero darbo, garni
ruoti su įvairiais karbatkais ir 
žvilgucziais, ciela 
iržvilgucziųa- 
pie kaklą, ver
tės *3.50, už. J

Moterų Kcipai, pagal szio 
sezono mada padaryti isz vilno-. 
nės clay vorsted materijos, su 
szilkais iszvadžioti, nekurie su 
azilkiniais pamuszalais, garni
ruoti szilkiniais karbatkais bei 
žvilgacziais, visokio ploczio ir 
ilgio nuo 18 iki 27 colių, pspra-^ 

S’$3.98 
Moterų Dress Skirtu naujausios mados, su szilkiniaia 
papuoszalais pryszakis, naujos formos nugara, padaryti te 
gero vilnonio seržo, su canvas persiuvinėti, su perkaliau, 
pamuszti, su aksomo juosmeniu, labai ^g^^^ 
dailaus darbo, paprasta prekė *5.00, pas

NituJ or Moterų Walst8, visos isz gero Taffeta szilko, 
su pamuszalu, padaryti pagal naujausią madą, su pakasotu* • 
pryszakiu, franzuziszkame pavyzdij nu- 
gara, naujo gatunko kalnierium, vertes 
*5.00, atiduosime už................................

BROS
Atminkit gerai tarta ir numeri, kad patarkit in Sztora. 795-805 S.HllSted St, Cor. Cualport Am.

N&iiJis Laikrodnlkas

Taiso laikrodžius, laikrodėlius, armo
nikas, koncertinas ir visokius kitu* mu-’ 
zikaliszkus. instrumentus, auksinius ir 
sidabrinius daiktus. Dirba szliubinius 
ir kitokius žiedus ant orderio. Teipogi 
užlaiko krautuvą naujų laikrodžių, laik
rodėlių, ir kitokių daiktų. Ant parei
kalavimo siuiiczia savo tavorus i visa* 
Amerikos szali*; visus savo tevarąs gua- 
rantuoja. Reikalaujanti kokių daiktų 
raszykite ant virsz padėto adreso.

\ (20-4

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKI
3316 S. Morgan St., Chicago, 111.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko viaokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
pnsiunczia gydyklas per pacztą arb> 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali ps- 
szauktl daktare kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie
koje.

Tel. Yards 709.

A. Sukurskis & Co.

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visu* Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabake ant papierosų, im 
portuotą isz Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood are. 
Ofisas ir Krautuve: 3250 So Halsted 

CHICAGO.

U* 13.2A Nupirksi Puiku 1960 mo
teriška ar wy 
risrka <iwlrati•I3V
HBBI.l'.IO DASBO DVI 
tacuva pigiau nei 
iltį tai sali padarytt- 
Utaillke ias V9 mo
daliai u* plgr.os ar- 
*10 ir *11 Gwaran-

gantu reikalaujama. Dwiracilu ir kitcklu daly
ku kutelio** ilunc.-lame u* dyka. Pial*u les 
kalno nereikalaujame. Adreraok:
Vivtor Al n n 11 Gk't urini* C’o- Oept. H-l. 

161-187 Plymouth PI. Chicago, III.

Už I dol. 66 laksztu 
lietuvteko turinio davė 1898 mete 

tpevy1168 Sar^as
V metai stovį* ant sargybos Lietuvių 

tauto*: szviesos, tlkybo* ir kalbos.
Adresas: Jtirffbt LapinaH.

TILSIT. Germany.
Ten pat gaunama “ŽUJYČIA”. Mokė

si už ‘kiekvieną Numerį. Tuodu laik- 
raszcziu spaudine nežinomus Vyskupo 
M. Valancrauskio rasztus.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi8zka« Daktaras.

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

tertekų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtinlu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

TJsrtikrina I«»ay<iym»
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėiimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nervtekų ligų 
reikia naudot elektrikiniaa prietaisas.

Ijyti»«ku Daliu
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą Tupu, nosies! a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas liga* gydau pasekmin
gai, ir slepema* liga* užlaikau slaptybė-

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

umso valandos.į Blo5po pu>t iki s«*k*ro

Koitn per Gromatna Dykai 
Utpraszydami gydykla* prisiuskite *1.00 

tWJeigu sergi, Ui paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis isssigy- 
dysi.

NĖR VITA ‘ a nuSudyta wyru
_ stipruma ir araguma.

Gvdo impotencija, atabdo naktinia 
polucija ir wUaa ligas ingautaa per 
KtdvkumaHr nealaa/gumo Szila gy- 

W dykla and rutina nervaa ir daugina 
MŠį kraujai priduoda veidui raudonumu 

Į, M ir • Ugrai! n a imogul jaunyaUa. SieB-
oriame paeitu ui 5Oc bazeli. ui *Ž 50 

Ohuiv* bateliui ir gwarautuojamv ingydy- 
vn arba pinigui augraiinti.

t Ostvita McdicalCo.,
Ollnton A Jakaon 8ta., Chicago.
Gaunama yra ir A pliekoje Clark ir Vaa- 

Buren S Chicago.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinoj* Daktaras.

Gydo wi*okes .igas, turi geriaus; praktl 
ką ligose moterių, sveikų irchroniu- 
kose ligose. Teipogi geriausei. atlie
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

867 32nd SU. ChiCH<*

OFISO WALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak 

Tblzlonas Yardb 885.

Dr. M. P. Kossakanskis, 
3315 S. MORGAN UL. 
Aptiekoje J. Leszczynskio, 

kožna diena
nuo 10-toa iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO JLL

Kas prisius 35c.
Paeito markėmis, aplaikys tuziną, 
50c — du tuzinu, kas *1.00 — penkis tu
zinus naujai pagerintos pope ros gromatu 
raszymui, su naujais papuoszitnais, ap
skaitymais, Paryžiau* kurietkomis ir 
naujos mados kon vertai s.

Adresas:
W. Kudarauckąs,

Box 234 Lawrence. Mass.

W18i —

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
3W2 a. Burna st.

wyrai —

pas—

S2.00

Baltriikoųi!!
Rasite azaltp ąlų, seniausea ariel- 

wyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River 81de8t.

Itterbmj, Conn.

To Repnir 
Broken Arti.

Major’s
Ceueflt
MAJORE 

IIUBBKR 
CEMENT,

MA JO R'8
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