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Politiszkos žinios.
Amerika.

Amerikoniszkos kariaunos 
vyriausias virszinįkas, jene- 
rolas Milės, iszkeliavo ant sa
los Kubos, turbut, ant peržiū
rėjimo, kokias vietas isz mi- 
litariszkos pusės geriausiai 
butų amerikonams pasilaiky
ti. Tik dar vis nežinia, ar 
kubiecziai panorės geru ati
duoti tas vietas, kokios ame
rikonams patiks? Gal kubie
cziai gali teipjau užsimanyti 
gint savo tėvynę nuo geradė- 
jų, kurie ant parodymo savo 
meilės ’ iszliuosuotiems nuo 
svetimo jungo, nori ant visa
da iszliuosuotų szalyj pasi 
likti, teikiasi net imti kaipo 
dovaną kubiecziains prigulin- 
czius žemės krasztus nors be 

, noro ir pritarimo numylėtų 
kubieczių. Dabar rodosi, 
kad karė ant Filipinų artina
si prie galo, tai amerikonai 
ir kubiecziams gali rodyti 
drąsiai savo ypatiszką meilę. 
Jeigu kubiecziai norėtų su 
ginklu pasiprieszinti, tai 
priesz juos iszliuosuotojai ga
li atsiųsti atlikusią nuo Fili
pinų amerikoniszką kariauną. 
Politikieriai mat, sykį paban
dę, pamėgo karę, kadangi 
ant jos reikia daug- pinįgų, 
juos bedalinant, visgi sziek 
tiek prilimpa ir prie dalytojų 
rankų.

, Ant salų Filipinų, nors ka
rė traukiasi dar vis savo ke
liu, nors susimuszimai nuola- 
tai atsitinka, bet jau aiškiai 
matyt, kad amerikonai ima 
virszų. Filipinieczių vado- 

, vai pasiduoda su savo karei
viais amerikonams. Nors 
pasiduodanezių kareivių ir 
ne daug būva, bet kad mažų 
pulkelių išsiduoda gana 
daug, tai suprantama, kad 
per tai pajiegos kariaujan- 
czių priesz amerikonus eina 
mažyn. Mat - filipiniecziams 
karė nusibodo, todėl sziuom 
kartu jie nori sziaip teip pa
baigti karę. * Žinoma, jeigu 
terp Amerikos ir kokios kitos 
tvirtesnės vieszpatystės už
gimtų karė, filipiniecziai be 
abejonės vėl pasikeltų priesz 
savo neva geradėjus.

Jenerolas Funston isztrau- 
■ kė dabar gaudyti A gu i na Ida, 
kuris buk slapstosi kalnuose 
vidurio salos Luzon. Mat 
vienas filipinietis, kurį Agui- 
naldo buvo pakvietęs už pa- 
dėtoją ant iszpildymo kokių 
mierių priesz amerikonus, at
kakęs pas jenerolą Funstoną, 
iszdavė jam vietą, kur yra 
Aguinaldo su neskaitlingais 
pasekėjais ir apsiėmė ten, 
turbut ne dykai, užvesti ame
rikoniszką kariauną.' Ame
rikos jenerolas su gana skait
linga kariauna isztraukė į 
kalnus gaudyti svarbiausią 
filipinieczių vadovą. Iki 
sziol vienok jo dar ne paėmė. 
Gal atsirado doresni filipinie
cziai, nesudemoralizuoti ame- 
rikoniszko aukso, kurie per
sergėjo kariautoją už laisvę 
savo kraszto.

Amerikonų iszduotos tiesos 
atima tiesą balsavimo visiems 
filipiniecziams, kurie iki 1 d. 
balandžio ne pasiduos ameri
konams, taigi mat visi dores
ni filipiniecziai ne turės tie
sos rinkti urėdnįkus, tą galės 
daryti tik sudemoralizuoti 
amerikonų įnagiai.

Chinai.
Nesutikimai, koki ežia bu

vo užgimę terp angliszkos ir 
maakoliszkos kariaunos, ku
rie be mažo ne pagimdė karės 
terp Anglijos ir Maskolijos, 
per prisidėjimą virezinįko vi-

sų krasztų kariaunų, jenerolo 
VValdersee, likosi praszalinti. 
Jen. Waldersee prikalbėjo 
nesutinkanezias puses palikti 
nesutikimus taryboms terp 
tnaskoliszko ir angliszko ran
do. VValdersee perstatė an
gliszkos kariaunos virsziniu- 
kui pasekmes erzinimo mas
kolių, kadangi mat isz tikro 
angliszkas oficieras, pagim
dęs nesutikimus, nesielgė 
kaip reikia: jis nepasiklau• 
sęs niekeno, iszvartė masko
lių pastatytus rubežinius 
stulpus, nuėmė maskoliszkas 
vėlavas. Kada VValdersee 
viską perstatė angliszkos ka
riaunos virszinįkui, tai iszgir- 
dęs tą angliszkas oficieras, 
per kurio netaktą be mažo 
ne užgimė baisi karė, kuri 
nežinia kaip galėjo pasibaig
ti, net pats savo darbo nusi
gando. 'Valdersee pripažįs
ta, kad jeigu po Tien Tsin 
susimuszimo terp maskolių ir 
anglijonų ne buvo, tai už tai 
galima pasidėkavoti vien ge
resnei disciplinai maskolisz- 
kos kariaunos ir geresniam 
sumanumui maskoliszko ofi- 
ciero. Angliszkos kariaunos 
virszinįkas, ant perstatymo 
jenerolo VValdersee, liepė tuo- 
jaus pasitraukti savu kariau
nai isz teritorijos, už kurią už
gimė nesutikimai. Pasitrau
kus anglijonams, pasitraukė 
ir maskoliszka kariauna, bet 
nedėlios dieną kareiviai vėl 
sugrįžo ir atstatė anglijonų 
iszvartytus rubežinius stul
pus ir maskoliszkas vėlavas; 
tą padarę, maskoliai vėl pasi
traukė. Maskoliszkas ran
das sutiko užgimusius nesuti
kimus pavesti ant nusprendi
mo santaikos sūdo, į audžias 
iszsirenka jenerolą VValder
see. Maskolija mat sziuom 
kartu pasirodė gana nuolan
ki, bet tą nuolankumą pa
gimdė, turbut, ne baimė priesz 
Anglijąs galybę, bet užgimę 
paezioj Maskolijoj studentų 
ir darbinįkų maisztai, kurie 
dar visgi iki sziol nesuvaldy- 
ti. Prasidėjus karei, maisz- 
tai galėtų užimti visus Mas
kolijos gaivalus neprilankius 
carui ir jo sudemoralizuo- 
tiems tarnams, o tokių nepri- 
lankių yra labai daug. -

Angliszki laikraszcziai be 
paliovos pranaszauja karę 
terp Maskolijos ir Japonijos, 
bet isz kitų szaltinių nieko 
ne girdėt apie didesnius ne
sutikimus, koki galėtų karę 
pagimdyti; terp Japonijos ir 
Maskolijos. Czia matyt an
gliszki laikraszcziai garsina 
savo norus už teisybę, bet 
norai anglijonų ne visada isz: 
sipildo.

Dabar svetimų kfasztų am
basadoriai pradėjo tarybas i 
apie atlyginimą ir karės kasz- i 
tus, kokių nuo Cbinų galima 
reikalauti. Amerikos ran- l 
das užmanė pareikalauti 200- 1 
000000 dol. ir tą sumą pada- 1 
linti lygiai terp 8 vieszpatys- 
czių (karėje dalyvauja 10 
vieszpatysczių), viena dalis 1 
prigulėtų Amerikai. Ka
dangi Amerika Chinuose la
bai mažai turėjo kareivių,-tai 
ir kasztų daug mažiau turėjo, 
už kitus. Nėra todėl didelės 
vilties, kad kiti kyasztai 
Amerikos užmanymą priim
tų. Ar kiti kraaztai reika
lingai ar ne reikalingai siun
tė daugiaus už Ameriką ka
riaunos, apie tai spręsti jie 
turi didesnę tiesą negu Ame
rika, kurios ant sudžios nieks 
ne pakvietė.

Pietinė Afrika.
Tarybos terp Kitchenero 

jr Bothos nuėjo ant niekų. 
Botha praneszė Kitchenerui,

< i Jpublishad totory f > W«y. Ohlcago,lll j

< ■ - Executes >11 kind of Job Prin-
< t > tina and translating in Lt- |
< ■ į tnuanian. Poliah and
J l ?•«««»•
t ’ ^SUbacriątlon ŠA PO M#
’ f)Ali oommunioacions mušt be addressed.: t

j A. OL8ZEW8KI, 
>924 S3rd 8t, Chicago, Dl.
I Sub-Station No. 60.

>4®

•
CHICAGO, 1LL., PETNYCŽIA, 29 Kovo (March) I1M>1 m.

EnTEKKD AT THE CHICAGO, llJ- t*O»T Omci A* bECOND CLA8H MATTER.

Metas IX

kad ant tų iszlygų, kokias 
pasiūlė, ne sutinka. Todėl 
karė terp anglijonų ir būrų 
vėl atsinaujino ant visos link 
jos. Isz tikro būrams ne bu
vo didelės naudos griebti 
Kitchenero pasiūlytas iszly- 
gas. Apie palikimą nors 
szeszėlio neprigulmystės būrų 
republikoms ne buvo kal
bos. Apart to, būrams per 

i tūlą neaprubežiuotą laiką už
drausta butų turėti ginklus. 
Buvusios būrų republikos 
pastotų angliszko karaliaus 
valdyboms, kur angliszkas 
randas galėtų siųsti ant urė
dų visokias angliszkas putas. 
Tik vėliaus angliszkos ka
riaunos virszinįkas žadėjo bū
rams daugiaus laisvės- Nuo 
kada vienok būrai apturėtų 
daugiau laisvės, apie tai Kit- 
chener ne pasakė, taigi tas 
gal atsitikti po kokiam szim- 
tui metų, kada buvusiose bū
rų republikose visoki anglisz- 
ki valkatos paimtų virszų ant 
holandiszkos kilmės gyvento
jų. Urėduose angliszka ir 
holandiszka kalbos lygias tu
rėtų tiesas, bet tas ne didelę 
turėtų vertę, jeigu urėdnįkai 
bus anglijonai ir ne norės su
prasti holandiszkos kalbos. 
Mokyklose butų mokinama 
holandiszka kalba. Imanczius 
karėj daly vumą burtis angįisz- 
kų valbybų Kitchener ne su
tiko paliuoeuoti nuo baus
mių. Skolas būrų republikų 
Kitchener pripažino iki 5 mi
lijonų svarų sterlingų. Ka
dangi karėje būrų farmos Ii 
kosi isznaikintos, tai Kitche
ner pažadėjo sugrįžusiems 
ant iszdegintų farmų būrams 
paskolą 1 milijono svarų ster
lingų ant lengvų iszmokes- 
czių,tik ne pasakė ant kokių. 
Ne įstabu, jeigu tokias iszly- 
gas atmetė jenerolas Botha, 
kadangi tokias gal būrai visa
da apturėti, vesdami gi kovą 
ilgiaus, -gali visgi priversti 
angliszką randą sumažinti 
sziek tiek savo godumą. Ką 
ateitis gali dar atgabenti, 
nieks ne įspės, kadangi pa
prastai mažas atsitikimas 
gimdo svarbius vaisius. Sztai 
ir dabar isz mažo nesutikimo 
Chinuose be mažo ne užgimė 
karė terp Anglijos ir Masko
lijos. Užgimus karei, angli- 
jonams butų atsėję melsti 
burus susitaikyti ant kokių 
nors, kad ir ant nenaudin- 
giausių anglijonams iszlygų. 
Priežastys nesntikimų Chi
nuose ne isznyko, Maskolija 
svarbiausių nesutikimų prie- 
žasezių kitiems ne duoda ne 
užgriebti.

Pereitos subatas dieną bū
rai paėmė net du trukiu ga- 
benaneziu maisto produktus 
angliszkai kariaunai. Į Bel
giją atėjo telegramai, buk 
būrai paėmė į nelaisvę an- < 
gliszką jenerolą Frenchą ir jį 1 
suszaudė. Patvirtinimo tos 
žinios vienok nėra; turbut 
bus tai koks laikraszczių re- , 
porterių iszmislas, paleistas 
ant erzinimo anglijonų. Ka
dangi dėl nesiliaujanezių ly
tų užgimė tvanai karės apim
tuose krasztuose, tai anglijo
nams sunku pasikrutinti. 

Si2 d. kovo, kaip praneszė 
loidas Kitchener į Londoną, 
užganė, aplinkinėse Harte 
beestfontein, smarkus muszis 
terp būrų ir anglijonų, bet 
nežinia dar kuom jis pasibai
gė. Kur yra dabar DeWett, 
anglijonai nežino, jie mena 
vien, kad DeWett paleido sa
vo žmonis ant tūlo laiko pa
silsėti.

Pietiniame Egipte atsirado 
naujas Mahdi, kuris rengia 
pasikėlimą priesz angli jo
nus.

Maskolljti 1. -
Studentų maisztai Masko- 

lijoj, 1 kokius pagimdė neiš
mintingi caro tarnų padava- 
dyjimai, iszsiplatino labiaus 
negu sudemoralizuoti caro 
tarnai tikėjo. Kol vieni stu
dentai prieazinosi, randas 
mažai ant to paisė; dabar su 
studentais eina isz vien ir 
darbinįkai. Studentai iszlei- 
do atsiliepimus į visą doresnę 
maskolių dalį.praszydami pa
ramos jų kovoj su valdžių 
despotizmu ir neteisybėms. 
Pritarėjų studentams atsira
do daugiaus. negu randas ti
kėjo: iszėmus sudemoralizuo- 
tos biurokratijos, studentams 
pritaria didesni dalis masko- 
linzkoe inteligencijos. An
gliszki laikraszcziai garsina, 
buk pereitą sanvaitę koksai 
Lagowski du kartu szovė į la
biausiai sudemoralizuotą caro 
tarną, perdėtinį staeziatikisc- 
ko sinodo Pobiedonoacewą, 
bet szuviai ne pataikė. 14* 
gowski mat Pobiedonoecb- 
vą norėjo nubausti už tai, 
kad per jo prisidėjimą likosi 
iszkeiktas garsus maskolisa- 
kas raaztinįkas Tol etoj, do
riausias gal visoj Maskolijoj 
žmogus, - užtarėjas rando 
skriaudžiamų. Buvo nutar
ta užmuszti dar tiesos minis- 
terį Muravjevą ir vidaus Si- 
piaginą ir net patį carą.

Nors tas ne pasisekė, bet 
maisztai darbinįkų ir studen
tų, prie kurių gali prisidėti 
dar daugiaus doresnių mas
kolių, atsiliepė ant rando. 
Caro ir Jo ministeri'ų isz tikro 
pradėjo pakinkiai drebėt 
Jis suszaukė. ministerių susi
rinkimą į Carskoje Belo, ant 
kurio tarėsi, kaip galima stu
dentus numalszyti. Likosi 
nutarta tiesas, [ingai kurias 
neklausanczius valdžių stu
dentus paliepta atiduoti į ka
riauną, palikti ant toliaus, tik 
dabar tų tiesų nepildyti. 
Nuspręsta toliaus universite
tų įstatus peržiūrėti ir Juose 
padaryti atsakanezias per
mainas. Tas parodo, jog 
ministeriai atrado, kad neti
kę įstatai pagimdė maisztus. 
24 d. kovo 500 sztraikuojan
ezių darbinįkų traukė Peter
burgo ulyczioms ir daužė ran
do degtinės pardavinyczias. 
800 kazokų su kardais užpuo
lė ant darbininkų ir kaip 
Londono laikrasztis “Daily 
Express” tvirtina, susimuszi- 
me 100 darbininkų likosi už- 
musztų. Maskoliai mena, 
kad tuos maisztus palaiko,da
lydami pinįgus, užrubežiniai 
Maskolijos nedraugai; nu
žiūri anglijonus.

Užmuszė jas apszvietimo mi- 
nistėrio, studentas Karpo- 
wicz, likosi sūdo nuspręstas 
ant viso amžiaus prie sunkių 
darbų Sachalino kastynėse. 1

Rodosi, ’ kad studentai 
maisztus pakėlė dar per ank
sti, todėl ne galima įspėti, 
kokius vaisius iszduos. Jei
gu pasisektų sykį susitarti, , 
sueiti į vienybę visiems do- | 
resniems valdžių skriaudžia- ’ 
miems Maskolijos gaivalams, 1 
be abejonės jie galėtų nu- < 
mesti caro ir jo tarnų despo- 1 
tizmą. Pralietas kraujas pa- 1 
prastai ne pasilieka be vai- ' 
šių, be abejonės dhrbinmkų ' 
ir studentų caro tarnų pra
lietas kraujas ne pasiliks be 
vaisių. Jeigu studentai sziuo- 
mi tarpu ir ne iszkariaus vis
ko, ko reikalauja, bet visgi 
sulauks sziokių tokių paliuo- 
savimų. Genaus pasirengę 
į kovą, iszkariaus ir daugiaus 
tiesų. Be pasiprieazinimo 
jie niekada nieko gero 
valdžių ne sulauktų.

Paryžiaus ir Londono laik
raszcziai pranesza apie naują 
pasikėsinimą ant caro gyvas
ties. Sziuom kartu norėjo 
carą su dinamitu iszmesti į 
padanges ir tas be mažo ne 
pasisekė. Netyczia užtiko pa
kastas olas po rumu Carska- 
me Sele, kur dabar caras gy
vena. Olose buvo tiek dina
mito, kad to užteko- ant isz- 
metimo į padanges su visais 
žmonėms ciesoriaus rūmo. 
Maskolijoj apie tą pasikėsi
nimą uždrausta raszyti. Lon
dono laikraszcziai garsina, 
buk caras įpuolė į beprotys
tę isz baimės. Suaresztavo 
daug urėdnįkų ir caro rūmo 
tarnų, kadangi mat olos 

kasamos su jų žinia.
bu

vo

Isz Lietuvos.-
Isz Vilniaus.

Vilniuje susitvėrė sindikatas ar
ba trusUs drstu ir dratinių vi
nių fabrikantų. Prie sindikatu 
pristojo «avinįkai d ra t o ir vinių 
dirbtuvių: Landvaravo, Kijevo, 
Czerkanų, Rygos, Orazps ir Kau 
00.

Laike paskutinio liaudės su- 
skaitymo Vilniuje buvo 157000 
gyventojų (1869 m. gyventojų 
buvo lik 64000): staeziatikių 
25000, katalikų 47000, žydų 76- 
000. Peržiur.nt skaitlines nuo 
1869 m., galima užtėmyti, kad 
Vilniuje dauginasi skaitlius žydų 
ir staeziatikių, katalikų gi skait
lius mažinasi.

29 vasario likosi apvogta gy
venanti Vilutėje B. GorvdMez: 
pavogė jai 5000 rubl. pinįgais, 
du auksiniu žiedu su deimantais 
ir kitokius aukriniua daiktus. Ap
vogta nužiūri tarnaitę, kuri po 
vagystei prapuolė.

1 d. kovo užgimė gaisras taba
ko ir popierosų dirbtuvėse Szisz- 
mano ir Durunczo, ant Policijos 
tarpulyczio. Ugnis pridirbo blė- 
dies ant 30000 rubl.

1 d. kovo, Snarakio namuose,, 
aut priemiesezio Antokoliaus, ra
do užnpisztę 70 metų senelę Mar- 
garietę Sabol. Kis ję galėjo už- 
muazt>, nežinia.

Pabaigoj berželio mėnesio I 
Vilniaus vyriszka gimnazija ren
gia pamokinanezię kelionę po vi
sokius Maskolijos krasztus. Va
dovais gimnazistų toje kelionėj 
bus mokintojai: Serebriakov,Tur- 
ezinoviez ir Kovaliuk. Isz Vii 
niaus gimnazistai keliaus į Go
melį, isz czia į Kijewęir Ekateri- 
noslawę, isz czia jūrėms į Odesę; 
iaz Odesos į Krimę. Isz Krimo 
keliaus per Chtrkovę atgal į Vil
nių. Kelionė trauksis apie mė
nesį ; kasztuos j' norintiems joje 
dalyvauti po 80 rublių.

nuo

Szį metę Vilniaus gub. neiszpa- 
aakytai priviso vilkų, ypacz daug 
jie blėdies pridirbo Jauisz- 
kių valazcziuje. Neseniai gi
lioj ant medžio rado auszalut-į 
žmogų, kuris, matomai ant iazai- 
gelbėjimo nuo vilkų, įsirangę į 
medį ir ant jo suszalo; apaezioj 
medžio sniegas buvo vilkų nu
tryptas. Giriosų randa ir žmo
nių sąnarius vilkų jpgraužinėtus.

Palivarke Kliono^rka,Rieszanų 
valszcziuje, Vilniaus gjb., 'atva
žiavę su vežimais vagiliai iszgrio- 
vė sieną medinio kluono. Rastų 
nuo sienos prikrautus tris veži
mus atgabeno į Baltupius ir par
davė juos rando szinkoriui Lids- 
kiui už 6 rubl.

Pereitą saovaitę Vilniaus gub. 
pavogė arklių: Iraku pavietyj 3, 
Lydos pav. 3, mieste Vilniuja 2.

Isz Rygos.
Išeinantis czia maskoliškas 

lai k raazt is “Pritaltyjskyj Krai" 
pranesza apie szitokį atsitikimą. 
Ant priemiesezio “Krasnaja 
Dvina” gyveno • lietu vys darbinį- 
kaa, turintis Lietuvoj paežiu ir 
vaikus. Rygoj jis apėjo susipa
žinti au trims merginoms ir visas 
tris prigavo. Prigautos mergi
nos, nors gerai pasipažino, bet 
tylėjo, jos tikėjo, kad lieluvya 
visgi ves už paczię vieną isz jų. 
Dažinojusioa, kad jis namieje tu
ri paczię, nutarė už prigavimu at 
kerazyti. Per užgavėnes viena 
isz prigautų užsipraszė pas savę 
suvedžiotoją ir jį nugirdžiusi, at
liko aut jo tokię aperaciję, kad 
lietuvys daugiaua ne galėtų mer-. 
ginų prigaudinėti; N oi s operuo
tu lietuvys apie aperaciję tylėjo, 
bet apie tai mergina pasigyrė ii 
gaudas daėjo iki policijos, kuri 
operatorę buvo suaresžtavusi, bet 
kad daktaras pripažino sužeidi
mus už ne mirtinus, tai policija 
mrginą turėjo paleisti.

Isz Vitebsko.
Maskoliszkas laikraszlis 

tebskija Viedomosti” garsina, 
jog szitame mieste atsirado ko
kios ten ypatos, kurios platina 
netikr «8 penkrublines. Aut pir
mo pažvilgio tos netikros penk
rublinės nesiskiria nuo tikrų, to
dėl pngavėjams ne sunku jas į 
brukti. Prisižiūrėjus gerai, gali
ma jas atskirti: ženklai, literos ir 
erelis ne teip dailiai padirbti. 
Ant visų tų netikrų penkrubli
nių, kokių prigavėjai mieste ir 
aplinkinėse spėjo, jau diktai terp 
žmonių paleisti, yra padėti 1900 
m. Tegul todėl lietuviai ' apsi
saugos. Netik n >s penkrublinės
yra ir lengvesnės už tikra sias.

Vi-

Isz Vitebsko
Maskoliszkas stacziatikisskas 

sinodas nusprendė, ėsanczię prie 
czisnykszczioe staczistikiszkoe 
seminarijos buvusią kunįgų uni- 
jotų biblioteką pervežti į Kijeyrę. 
Minėloj bibliotekoj yra su vir- 
szum 10000 labai brangių senų 
knjgų kalbose: lenkiškoj, loty
niškoj, grekiszkoj, italiszkoj, 
holandiszkoj ir angliszkoj. Vi 
sas tas brangias knįgas perduoda 
Kijevo stacziatikiszkai dvasisz 
kai akademijai. Mat maskoliai, 
kaip įmanydami, stengiasi isz 
Lietuvos iszgabenti viską, kaa 
gali žmonių protę pakelti.

Isz Lietuviszko Brasto.
Susitvėrė ežia draugystė savi

tarpinės paskolos. Draugystė ta 
iždo ministerijos jau užtvirtinta. 
Uždėtojais draugystės yra bajorų 
vadovas Brasto pavieczio ir namų 
savininkas Matecki. Prie drau
gystės priguli jau 115 sąnarių; 
kasoj yra 9750 rubl. Prie drau
gystės priguli sanariai visokio ti 
kėjimo ir tautystės, taigi katali
kai, maskoliai, žydai ir protes- 
tonai.

Užmuszysta.
Dvare Muliakoįvszczizua, Mins 

ko gub., likosi užmusztas dvaro 
savininkas Vincas Adomavyczius, 
jo pati ir tarnaitė Elena Leono- 
wicz. Užmuszėjum yra Adoma- 
vyczio augintinis Maiserczik. 
Jis po užmuszystai paszlavė 300 
rubl. ir nežinia kur dingo; iki 
sziol jo ne suėmė.

| Moskoliszkas caras daleido 
Varazavos kreditinei draugystei, 
susineszimuose su dvarponiais, 
vartoti lenkiszkp kalbę iki 1 d- 
sausioateinanezių metų; nuo to 
laiko minėta draugystė visuose 
savo raeztuose turės vartoti mas- 
koliazkę kalbę. Ne reikia už- 
m i rasti, kad minėta draugystė 
yra visai pnvatiszka. Mat car- 
palaikis ir į tokias kisza savo 
purvinus nagus.

| Mieste Catania^ Sicilijoj, Pie
tinėj Italijoj, užsidegė cirko trio- 
ba. Ugnis teip greitai platinosi, 
kad beveik vienu sykiu užėmė 
apie 40 namų. Ant iszsigelbėji- 
mo nuo ugnies, žmonėms atsėjo 
szokinėti per langus, bet visgi ne 
visi iszsigelbėjo, sudegė apie 20 
žmonių, daugiausiai vaikų.

II Mieste Marailijoj, Pietinėj 
Prancūzijoj, užgimė smarkios 
musztynės terp sztraikuojanezių 
darbinįkų besistengianezių nuvyti 
nuo darbo skabaus ir juos ginan 
ežios kariaunos. Susimuszime trys 
žandarai ir vienas kareivis likosi 
sužeisti.

ii Londono laikraszcziai garsi
na, buk naujas Anglijos karalius 
nori ui poros metų parengti Lon
done tokię jau visosvietinę paro
du, kokia pereituose metuose at
sibuvo Paryiiuj.

II Nuo 9—14 dienos balandžio 
mieste Windobonuj (Austrijos 
sostapilėj) atsibus szį metę terp-' 
tautiszkas antialkoholiszkas 
(prieszininkų svaiginanezių gėry
nių) kongresas.

įsa Vilniaus gub.
Kaime Gribianuoee, Vilniaus 

pav., pas ūkininkę Daukszį kėlė 
kokį ten balių. Terp sveczių bu- 

1 vo du vaikinai isz kaimo Kal- 
miszkių — Tomaszevskis ir Mi- 
okevyczius, o isz kaimo Stripunų 
ukinįkas Hermanavycziua, isz ku
rio Kalnfszkėnai pradėjo juoktie- 
si, kad jis ne moka szokti. Įžeis
tas užsimanė atkerszyti: jis pa
pirko kitus vaikinus, davė tris 
rublius ir liepė nupjauti Kalmisz- 
kėnų arklių uodegas. Papirkti 
vaikinai prisskymę iszpildė:- jie 
nupjovė uodegas, karezius ir au
sis bet ne Kalmiszkėnų arkliams 
tik paties Ilermanavycziaue. Czia 
mat pasirodė teisingumas priežo
džio: kas kitam grabę kasa, pats 
įję įpuola.

Neseniai ant grįžtanezio namon 
tez miestelio Nemenczino ūkinin
ko Stefanavycziaus, jo jaunos pa 
ežios ir brolio, girioj užpuolė kai
mynas Bistrinauskas, kuris buvo 
įsimylėjęs į Stefanavycziaus pa- 
czię, kada dar ta buvo merga, ir 
užmuszė savo laimingesnyji kon
kurentę. Butų užmuszęs gal ir 
Stefanavyczienę ir užmuszto bro
lį, bet tiems, uisiplakus arklį, pa- 

jsMekė pabėgti.

Bnrų kolionijos Lietuvoį.
Maskoliszkas laikraszlis “No- 

vosti” pranešta, jog Garteuo gu
bernijoj, ypacz aplinkinėse mieste
lio Domaczevo gyvena keli szim- 
tai holandiaskų būrų. Būrai tie 
atkako į L’etuvj laike valdymo 
Katarinos II. Gyvena jie ant 
randavojamoa žemės, užsiima ver- 
szių auginimu, teipoegi dirba vi
sokius žemės darbus, kaip antai 
prie napyiitno geležinkelių ir 
pliantų pylimų. Dauguma jų 
yra kalvyniszko tikėjimo, treczda- 
lys yra katalikais. Holandiszkę 
kalbę jie užmirszo, dabar vartoji 
pagadytf lenki sakę. Yra
darbeztus ir teisingi žmonės.

ui

savitarpinės 
Isz syk pri- 
Praėjus ke- 
kada atėjo

Isz Suvalkų.
Keturi mėnesiai atgal susitvėrė 

czia užezėdyjimo ir 
paskolos draugystė, 
siraszė 130 sąnarių, 
turiems mėnesiams,
laikas susirinkimo, jau liko tik 
24 sanariai. Mat sutverdami 
draugystę, sanariai tikėjo, kad į 
kasę ne reiks dėti pinįgų, o isz 
jos galės paskolę neezkuczioms
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Berlyno technikas Fasa isz 

rado nauję aliarmuojantį aparatę 
ant saugojimo bankų, pardaviny- 
czių ir privatiszkų namų nuo va
gilių įsiveržimų. Jeigu įsiveržia 
į namus vagiliai, tai jie turi pa
dirginti aliarmuojantį aparatę 
pritaisytę prie durų, o tęsyk jis 
skambina ne tik visus varpelius 
tuose jau namuose, bet ir ant poli
cijos stacijų irpolicistų būdose ant 
utyczių ir tokiu budu parodo po- 
licistaras, kur įsiveržė vagiliai. 
Policistams reikia vien nueiti į 
aparato parodytę vietę ir suaresz- 
tuoti gaspadoraujanezius vagi
lius.

Londono laikraaztis “I<an- 
cet” gararna apie tikrę vaistę nuo 
grippos arba influencos. Naujas 
vaistas yra tai isztrauka isz au- 
ganezio Australijoj augmenies va
dinamo “Alistonia . eoną tr i eta”. 
Vaistas tas yra vienok- labai 
braugus ir nuodingas, todėl ir 
daktarai jį atsargiai vartoja, bet 
visgi jo pasekmingumę prie gydy
mo influencos daugelis daktarų 
užtėmyjo.

r4* Prancuziszkas iszradėjas 
Dusaand iszrado nauję kinemato- 
grafę neregiams, taigi prietaisę, 
su kurios pagelta neregiai, jeigu 
ir ne galė^matyli, tai su pagelba 
cziupinėjimo galės jausti visokius 
apsireiszkimus ant žemės.

Szveicaras Sutter dirbdina 
dabar savo iszrastę nauję orlaivį. 
Szitas orlaivys ne turės baliono 
pasikėlimui bet sparnus ant pa
vidalo paukszczių. Naujas orlai
vys neužilgio bus iszbandytas ir 
tęsyk galima bus spręsti apie 
gerumę.

Isz visur,

jo

I Belgijos pakrantėse ausi m u- 
szė angį įsakas garbu vys “Tay” 
su vokiszku “Chemnitz". An
gį iszkas garlaivys paskendo. Isz 
buvusių ant jo žmonių tik du isz
sigelbėjo, 13 prigėrė.

H Tūluose Vokietijos krasztuo 
se, kaip antai Saksonijoj, Silezi
joj, Poznaniaus provincijoj, siautė 
smarkios sniego darganus.

II Szveicarijoj, Kantone Bėru, 
nuo kalnų nusirito dideli sniego 
lavina ant Simplon kelio; iazlau- 
žė ji girias ant ploto lį liet u visi
kus mylios.

H Pietinėj Iszpanijoj, provinci
joj Andaliuzijoj, užgimė tvanai, 
kurie labai daug blėdies pridirbo. 
Yra ežia daug kaimų ir miestų 
vandens užlietų.

H Mieste Secunderabad, Indi- 
jose, atsitiko kariaunos granatų 
expliozija. Sutrukusių szukių 8 
angliszki kareiviai Hkoei uimusz 
ti.

V --------------- --
| Pietinėj Maskolijoj užgimė 

dideli tvanai Miestas Elizabet- 
grad yra vandens apsemtas. Lau
kuose tvanai daug blėdies pridir
bo.

H Netoli Como ežero, sziauri- 
uėj Italijoj, nusiritusi nuo Alpų 
kalnų lavina užmuszė 8 italiszkus 
kareivius ir nibežiaus sargus.

h Berlyno laikraszcziai paduo
da, buk Peterburge szovė vėl į 
vienji caro ministerj, tik szuvis ne 
pataikė,

| Pereitą saovaitę raudonas 
sniegas puolė Lenkijoj, Vidurinėj 
Maskolijoj ir tūluose Lietuvos 
krasztuose, siekė iki Pskovui.

H Sziaurinėj Italijoj siautė 
d. kovo baisi audra su debesų 
praplyszimais. Pasikėlę vandens 
iszardė apsaugojantį pylimę ir 
vanduo užliejo miestę Colognola. 
Daug namų vanduo sugriovė. 
Mena, kad prie to turėjo nema
žai žmonių pražūti, bet apie pra
žuvusių skaitlių žinių dar nėra. 
Į užlietę miettę isssiuntė kariau- 
nę ant gelbėjimo gyventojų.

H Mieste Darback, netoli Dort- 
mundo, Vokietijoj, atsitiko bai
si dinamito expliozija. Mena,

20 | Galicijoj atrado didelius, už- 
imanezius 2090 ketvirtainių ky- 
liometrų anglių plotus, ant kup
rių bus parengtos kastynės.

i

Isz Vileikos, Vilniaus gub.
Saitas miestelis szį metę pradė

jo augti kaip frnt mielių. Vien 
szį metę pastatė czia prie geležin
kelio stacijos apie 20 naujų na
mų, nuo pavasario rengiasi staty- _____________ r___ _________
ti du syk daugiaus. Dauginasi kad tę explioziję pagimdė tyczia 
lyg grybai po lytui ir pardavi- 
nyczioe visokių tavorų.

koki nors užrubežiniai Vokietijos 
nedraugai.

|,Yokiszkas gar lai vys “Brutus” 
paskendo su visais ant jo buvu
siais žmonėms; garlaivy s tas 
plaukė isz Szkotijos į Kiel, Prū
suose.

8 20 d. kovo Anglijoj, Pran
cūzijoj, Belgijoj ir Holandijoj “ 
siautė smarkios sniego darganos.
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Isz Amerikos.
Nusidėjėliu maištai.

Leavenworth, Kans. Salėto 
Kansas kalėjimo kastynėee 280 
nusidėjėlių pasipriešino savo 
▼iršinįkams, pasilaikė 15 sargų 
ir praoeszė kalėjimo užveizdai, 
kad į kostynee neleis daugiaus 
sargų ir įsukau ne iszleis kasty. 
nėse ėsanezių, kol kalėjimo už- 
veizda ne pažadės duoti geresnio 
maisto. Pasipriešinę kaltinin
kai atsisakė iszeiti ant pavirsziaus, 
kol jų reikalavimai ne bus iszpil- 
dyti, ant maisto ketino išspjauti 
kastynių mulus. Ant galo vie 
nok sziaip teip pasisekė juos pri
kalbėti iszeiti isz kastynių ir 
grįžti į kalėjimo celes.

Baisus darbas beprotes motinos.
Cold Brook, Mase. Gyvenan

ti netoli šito miesto moteriškė 
Lizzie Naramore, įgavusi proto 
sumaišymę, pagriebė kirvį ir su
kapojo šeszetę savo vaikų, Su
krovė užmuštus vaikus į lovę ir su 
britva perpjovė sau gerki). Rado 
j) gulinėsi) szale užmuša tų vaikų 
bet dar gyvę. Daktarai tikisi j) 
nuo mirties iszgelbėti. Vyriausias 
isz užmusztų vaikų turėjo 10 me
tų, jauniausiasis gi tik 10 mėne
sių.

Gaisrai.
Port Hlron, Mich. Sudegė 

ežia Jenkso laivų dirbtuvės; su
degė ir du jau padirbti laivai. 
Blėdį ugnies padaryt) skaito ant 
200000 dol.

Sniego darganos.
Sztete Nebraskoj 19 d. kovo 

siautė smarkios sniego darganos, 
sniegas užneszė geležinkelius 
ir pertai trukiai tik palengva ga 
įėjo bėgioti. Netoli Johnson 
trūkis iszszoko isz rėlių, prie ko 
peczkuris likosi užmusztas, o va
gonų stabdėjas mirtinai apkultas. 
Mieste Lincoln ulycziniai karai 
paliovė bėgioję; apkultų yra dau
giaus trūkio tarnų.

Sniego darganos siautė 20d. ko
vo estetuose Michigan, Indiana ir 
Wisconsin. Sniegas užneszė ge
ležinkelius ir ant tūlų linijų su 
visu apsistojo trukių bėgiojimas. 
Telegrafų ir telefonų dratai likosi 
nutraukti.

Dideli nelaime.
Mobile, Ala. Netoli nuo saito 

miesto, prie tarputyno peczių už
gimė baisus gaisras, kuris isznai 
kino visas įtaisas. Ugnis užėmė 
ant syk visas triobas teip, kad 
darbinįkai ne spėjo Užbėgti, su
degė 60 žmonių, daugume neg
rų. Ugnis užgimė nuo padegi
mo.

Gražus palaikai.
Holland, Mich. Tarnaujantis 

ežia ant Flint & Pere Marųuėtte 
geležinkelio szėnų nustatytojas, 
kanadietis O^man, gavo nuo sa
vo motinos, gyvenanezioe mieste 
lyj St. Thomas, Ont., žini), jog 
tolimas giminaitis, mirdamas,pali
ko jam palaikus vertės 6 milijonų 
doliarų.

■ * f

U Roseville, Oh. Buckey 
Brick Co. padidins savo dirbtu
ves, paskui priims 200 darbinį
kų virszaus.

St. Joseph, Mo. '-Užgimė 
czia sztraikai kriaucziszkų pa- 
gelbininkų. Szlraikuose daly
vauja 2000 žmonių.

Scottdale, Pa. Czianykš' 
ežiose American Sheet Steel 
dirbtuvėse neužilgio prasidės dar
bai. Prie darbo patilps 100 su 
virszum darbinįkų.

5 Columbus, Oh. Columbus 
Hocking Valley Co'al and Iron 
Co. didina savo įtaisas. Paskui 
priims daugiaus darbinįkų.

Beaver Falls, Pa. Darbai 
czia pradėjo eiti truputį geriaus, 
bet visgi dar ne dirba teip, kaip 
reikia.

K Cvmberland, M d. Dirbtu
vėse Potomac Steel Co. neužilgio 
prasidės darbai.

Pittsburg, Pa. Czianyksz- 
cziose Hamiltono stiklu dirbtuvė
se pradėjo vėl dirbti

Eeast Deer, Pa. PitUburg 
PI a te Glass Co. pastatys czia nau
jas stiklo dirbtuves.

Daugelis sąnarių skundžiasi, 
kad ant paskutinio seimo proto
kolai neteisinrai sustatyti, buk 
juose padaryti pridėjimai ne su

degę ant niekinimo lietuvių. Me- 
deg) laiknszcziams suteikia, ži
noma, ne kas kitas tik czianyk- 
szcziai “lietuvystės stulpai”. Mat

Carlington, Kr. SiaulėJ ežia 
didelis gaisras, kuris pridirbo 
blėdies aut 150000 dol. Apart 
teip namų, sudegė dvi tabako 
dirbtuvės.

Isz darbo lauko.

St. Louis, Mo. Siautė ežia di
delis gaisras, kuris išnaikino le
do krautuves alaus leidinyczių 
Auheuser Bush Brewing Co. ir 
pagadino kėlias kaimyniškas trio- 
bas. Blėdį ugnies padaryt) pa
duoda ant 1250000.

De Soto, Mo. Beveik su visu 
iszdegė netoli nuo ežia ėsantis 
miestelis Bismark, turintis 750 
gyventojų. Sudegė koteliai, biu
rai, daug krautuvių ir 40 namų. 
Kaip sako, pne to sudegė ir kiek 
žmonių.

St. Louis, Mo. Sudegė ežia 
Steam Forge and Iron Works į- 
toiso®. Blėdį ugnies padaryt) 
skaito ant 100000 dol.

Tiptonville, Tenn, Beveik su 
visu iszdegė šitas miestelis. Su
tirpo laike ugnies ir telegrafų 
dratai, todėl sunku dažiaoti, kiek 
blėdies padarė ežia gaįsras.

Ezplioaijo*.
Cleveland, Oh. Czianykez- 

cziose National Carbon Works 
atsitiko baisi expliozija, kuri isz- 
griovė visas szitas įtaisas. Prie to 
likosi užberti du žmonės, bet juos 
pasisekė dar gyvos isztraukt isz 

- — -„po griuvėsių.
CONNELLSVlLLE, Pa. New 

Klondike anglių kastynėse, neto
li szilo miesto, atsitiko baisi dujų 
ezpliozija. Prie to, kiek iki sziol 
žino, 9 darbinįkai likosi užmusz- 
ti.

Ko komo, Ind. Ant farmos Mar- 
lowo expliodavo 50 svarų dinami
to. Expliozijos patsai Marlow 
ir darbinįkas William Stamm ta
po į dulkes sudraskyti.

Brazil, Ind. Coller kautynėse 
<Į| expliodavo bertainaitis parako.

Expliozijos keturi darbinįkai li
kosi labai sunkiai, gal mirtinai 
sužeisti.

Vėtros.
Bibmingham, Ala. Siautė ežia 

ir po aplinkines baisi vėtra, kuri 
pridirbo daug blėdiee ir nelai
mių. Vėjas sugriovė daug trio- 
bų, o dar daugiau jų pagadino. 
Prie to 25 žmonės likosi užmusz- 
ti; sužeistų skaitlių laikraszcziai 
paduoda ant 1000.

SeptynkM ypatoe sudege.
Wellston, Oh. Sudegė ežia 

namai Jeff Hiilo. Degėsiuose ra
do suanglėjusius kunus visos 
Hiilo šeimynos susidedanezios 
isz paties Hiilo, jo paezios ir peu- 
retos vaikų. Mena, kad jie liko
si užmuszti, ir užmuszėjai, ant 
supainiojimo savo pėdsako,'pade
gė namus.

Nelaime ant geležinkelio.
Grano Junctown, Te. Ne

toli nuo ežia iszszoko isz rėlių 
pasažierinis trukia Chicago Paci
fic geležinkelio. Prie to daug 
žmonių likosi sužeistų.

Petrokjau* szaltinlai.
H untington, W. Va.J | Pieti - 

nėj dalyj Vakarinės Virginijos 
užtiko didelius szaltinius petrole- 
jaus arba keroeino. Susitvėrė jau 
kompanija, kuri pradės semti pe- 
trolėjų.

Shmtthdabe, Pa, Darbai 
eina ežia prastai, kastynėse dirba 
mažai,darbinįkai uždirba vos ant 
maisto. Lietuvių yra ežia viena 
szeimyna ir 5 pavieni. Gyvena 
jie sutikime, be barnių. Laik- 
raszcziua teiposgi mėgsta skaity
ti.

Wheeung, W. Va. Czia- 
nykszczias National Corrugating 
and Roofing Co. dirbtuves paima 
American SheeV Steel Co. Per tai 
apie 200 darbinį kų ne teks dar 
bo, kadangi mat abidvi dirbtuvės 
bus sujungtos į vien).

Ptttsburg, Pa. Wayne ge
ležies dirbtuvėse pradėjo dirbti 
su trims darbinįkų atmainoms. 
Republic dirbtuvėse dirba tei
posgi su trims darbinįkų atmai
noms.

Clarksburg, W. Va. Ap
linkinėse anglių kastynėse dar
bai eina silpnai. Dabar kastynea 
nu jirko Williams isz Pittsburgo. 
Yra todėl viltis, kad darbai pasi- 
gerįs.

5 East Carnegie, Pa. Colum- 
bia Bridge Co. dirbtuvės bus per 
keltas isz Edinburg į East Car
negie. Reikaling) triobę jau pra 
dėjo statyti.

New Maettnsville, W. Va. 
Pittsburgo kapitalistai rengia 
czia naujas dirbtuves, kuriose jau 
nuo 1 d. balandžio prasidės dar
bai.

5 Milwaukee, Wis. Kcer- 
ney & Trecher-Co. pastatys czia 
naujas masziuų dirbtuves, kurio
se rasdarbęŽCO darbinįkų.

Tow8END, Ind. Naujai su
sitvėrusi Pacific Steel Co. ketina 
pastatyti czia naujas plieno dirb
tuves.

1 Mc Keesport, Pa. Naujos 
dirbtuvės National Seamless Tu- 
be Works jau beveik gatavos. 
Patilps prie darbo su virszum 200 
darbinįkų.

5 Florence, Col. Sztraikas 
kalnakasių Fremont pavieczio 
kastynių pasibaigė. Satraikavo 
czia 1500 darbtuįkų.

*| Pittsburg, Pa. Rengiasi 
nuo 1 d. balandžio kalnakasių 
sztraikai, jeigu kastynių savinį- 
kai nesutiks ant darbinįkų reika
lavimų.

5 Charleroi, Pa. Darbai czia- 
nykszcziose Hamilton & Co. sti
klo dirbtuvėse pradeda eiti ge
ryn.

Shaft, Pa. Darbai eina 
czia prastai. William Penn Co- 
Ihery jau nuo kelių sanvaiezių 
stovi. Nuo kada prasidės darbai, 
dar nežinia.

Wilkinsburg, Pa. Czia-. 
nykszcziose akmenų skaldinyczio- 
se pradėjo dirbti su dviem darbi
nįkų atmainom.

Mc Kees Rocks, Pa. Re 
public Iron and Steel Co., nepri
gulinti prie plieninio trusto, keti
na czia pastatyti neprigulmingas 
nuo trusto dideles plieno dirbtu
ves.

Youngstottn, Oh. Bandisch 
ir Harper rengia netoli nuo czia 
dideles puodų dirbtuves.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Reikaluose protestų priesz 
Centraliszką Susiv. 

komitetą.
Gauname mes vis naujus pro

testus priesz nelegaliszk) iszme- 
tim) isz Susiv. sąnarių p. Damijo 
naiezio ir Tarailos. Kadangi 
tuose protestuose privesti tie pats 
motyvai ir kad protestų tokių 
gauname daugiaus, negu galime 
sunaudoti, tai jų ne talpiname. 
Skaityti vis apie t) patį, ypacz 
jeigu kritika fakto paremta ant 
tų paežių motyvų, visiems turi 
nusibosti. Apart protestų mums 
dabar atmina paszvęsti daugiaus 
vietos “Susiv.” reikalams negu 
“Tėvynei”, kuri juk yr^ “Susiv." 
organas, jo kasztais užlaikomas. 

! Mes ne galime viaę Amerikos lie
tuvių reikalam* paszvęst) laik- 
rsszczio dalį apversti ant perkra- 
tinėjimo vien “Susiv.” reikalų, 
kadangi gal didesnė musų skai
tytojų dalia nepriguli prie “Sus.”, 
ne galime t) laikraszczio dalį ap
versti ant perkratinėjimo nuulatai 
vis to paties atsitikimo. Noriai 
mes talpinsime rasztus “Susiv.” 
reikaluose, bet ne galime talpin
ti daug straipsnių apie vien) ir t) 
patį reikal). Mums rodosi, kad 
tilpusių iki sziol protestų užten
ka, ypacz kad naujuose privesti 
tie pats motyvai, kurie buvo pa
tilpusiuose “Lietuvoj”. Per be
galinius protestus paazaliniuoee 
laikraszcziuose ne galima Centra- 
liszko komiteto priversti elgtiesi 
teiaingiaus, negalima neteisybės 
pagimdytų vaidų užbaigti. Ant 
to reikia svarbesnių argumentų 
negu protestai, ant kokių, kaip 
matyt, kunįgas Kaupas visai ne
paiso ir po senovei, neturėdamas 
tiesos, prieszais seimo nutarimus, 
pagal Bavo funtazij) cenzūruoja 
raaztus atsiųstus į “Tėvynę. “Su- 
sivienyjimo" galėj yra atimti cen
zu r) isz nepaszauktų rankų; jis 
gali ne tik suvaldyti bet ir nu
bausti laužantį konstitucij), sė
jantį nesutikimus organizacijos 
prezident). “Susiv.” yra tai 
dalis lietuviszkos visuomenės, jo 
prezidentas gi yr viena ypata. 
Priežodis juk sako: ne nosis ta- 
bakierkai, bet tabakierka nosei; 
ne “Suaivienyjimas” prezidentui, 
bet tas turi pildyti “Susiv.” no
rus, turi jam tarnauti. Jeigu 
prezidentas to ne nori suprasti, 
tai juk visuomenės priderystė jį 
pamokinti, o jeigu mokinimo ne 
priimtų, tai gali jį praszalinti, 
ant to visuomenė turi didesnę 
ties) negu prezidentas ant iszme- 
timo isz pasalų (anot kn. žebrio) 
“Susiv.” sąnarių. Jeigu “Susiv.” 
kuopos ir pavieni sąnariai mato, 
kad dėl netaktiszko elgimosi 
prezidento ir jo draugų griūva 
visa organizacija, tai sanariai ir 
kuopos, susiraszę, gali suszaukti 
specijaliszk) seim) ir ant jo nu
tarti k) daryti su sėjaneziais ne
tvarkę virszininkais. Visokiose 
oivilizuętų tautų organizacijose 
f sąnarių turį tiesę, ant gelbėji
mo organizacijos, prieszais norus 
centraliazkų vifszinįkų, suszaukti 
extra seimę. Jeigu tokios pasar
gos “Susiv.” konstitucijoj nėra, 
tai sanariai privalo j) įvesti, ka
dangi dabar aisakiai pasirodė 
reikalas. Ant tokio seimo susi
rinkę delegatai turi ties), jeigu 
to reikia, praszalinti netvark) 
sėjanezius virszinįkus arba bent 
juos suspenduoti iki generaliez- 
kam seimui.

tinkanti su nusprendimais. P. 
Kazakevyczius priduria savo 
rašale, buk pasitaiko, zad kuopų 
delegatai perraszo kaip kada kuo
pų įneezimus, juos perdirba pa
gal savo norę ir paskui paduoda 
kaipo kuopų įnesaimus. • Jeigu 
teip atsitinka, tai teip daranti 
neprivalo užmirszti, kad toks dar 
bas, pagal dori-zkę kodeksę, ly
gus yra dirbimai pinįgų, czekių 
ir svetimų vekselių. Tokius,kai
po paniekos vertus, norinczios 
užsilaikyti ant doraus pamato 
organizacijos iszmata ant visada 
isz savo tarpo. Mieriai tekio 
darbo ne gali iszteisinti. Jeigu 
ant seimų gali atsitikti neteisin
gai užraszyti nutarimų protoko
lai, už tai reikia kaltinti seimų 
prezidentus, kurie ne nori, ar ne 
moka pridaboti tvarkę ant seimų.

Toki atsitikimai, koki dabar 
yra Susivienyjime, koki toje or
ganizacijoj užgimė nesutikimai, 
ntekur civilizuotose organizacijo
se ne atsitinka, niekur būti ne 
gal.' Czia iaztikro iszrodo teip, 
lyg kad mieris Centrahszko ko
miteto butų iszgriauti szitę orga- 
nizaciję. Ant suradimo ir nubau
dimo kaltų Susiv. neatbūtinai tū
li sutverti savo tarpe sudę, kuris 
turėtų tiesę nubausti kaltus, nors 
jie stovėtų ant augszcziausių urė
dų toj organizacijoj. Į sudę ga
lėtų kreiptiesi kuopos visuose ne 
sutikimuose su virszinįkais. Sū
do nusprendimai turėtų būt gar- 
einami “Tėvynėj” ir jų cenzūruo
ti ne turėtų tiesos nė joks centra- 
liszko komiteto virszinikas, nė 
organo redaktorius. Tęs y k ne
reiktų nė protestų mažinėti į 
laikraszczius. Laikraszcziai juk 
ne turi galės bausti kaltų, jie gar
sina vien faktus aut visuomenės 
žinios; jiems todėl neparankų tę 
patį faktę, su tais paežiais moty
vais atkartoti po kelis sykius.

Ginkimės nuo despotų.
Centraliszkas Susivienyjimo 

komitetas, isz m ėsdamas mus isz 
tos lietuviazkos organizacijos už 
nedarodytę bedievystę, tikėjosi 
mus amžinai nupuldysęs akyse 
lietuvių, tikėjo,kad mus visi pi ryž
tais badys. Pasirodė vienok vi 
sai prieszingai, mes gauname da
bar isz visų pusių nuo tautieezių 
sanjausmo laiszkus, iszreiaskian- 
czius mums pritarimę. Musų pri
tarėjams isztariame szirdiugę 
aeziu. Vienas atsiuntė laiszkę su 
už klausymu: “kę reikia daryti su 
teip nežmoniszkai beeielgiancziais 
duszių ganytojais?! Jie pamatę, 
kad “Susiv." kasoje yra apie 
14000, tai nežino nė kę daryti, 
kaip tuos pinigus į tokię globę 
paimti, kokioj yra parapijų pinį- 
gai. Kad jų mišrių nieks nega
lėtų supainioti, stengiasi mat 
isz “Susiv.” visus prakilnesnius 
isz m esti, žinodami, kad likusių 
avinų vilnę liuesai galės kirpti”.

Žinoma, jeigu kunįgams nerū
pėtų “Susiv.” pinįgai. tai jie ne 
jieszkotų bedievių bet persikeltų 
į grynai katalikiazkę “Sandarę”. 
Vietoj to jie vienok sėja nesutiki
mus. “Tėvynė” pavirto į aža- 
biszkę kun. Kaupo organę, nors 
Ji iszleidžiama visų “Susiv.” 
sąnarių. Į “Tėvynę” nieko ne 
valia raszyti, kas užgautų garbę 
kunįgų ir jų samdininkų, nors 
rasztai butų kuo teisingiausi. 
Neteisingai “Susiv.” virszinįkų 
nuskriaustam arba apkaltintam 
nėra “Susiv.” organe vielos pasi
teisinimui.

Mieli Broliai! Seimas artina
si. Todėl isz laiko apsvarstyki
te, kę turime daryti. Jeigu per 
savo užlaikomę organę, ant kuri 
iazleidimo audedate 11200 ant 
metų, negalite teisybės apie “Su- 
siv.” rėžę raszyti, tai savorasztue 
siųskite ir teisingesnius laikrasz
czius; tegul kuopos su kuopoms 
susiraszo ir nutaria, kę daryti ant 
iszhuosavimo musų tautiszkos or
ganizacijos nuo netinkanezio 20 
szimtmetyj despotizmo. Jeigu 
eisime visi isz vien, pergalė bus 
ginanezių teisybę pusėj. Kunį- 
gai tegul daboja tikėjimę, tau 
tiszkose organizacijose mes be jų 
apsieisime. Matome juk į kokį 
purvynę stumia jie musų tautiez- 
kę vežimę! Ant seimo į delega
tus rinkkite tik sumanius ir dorus 
vytus. Saugokitės ypacz ku
nįgų papirktų, kadangi visi juk 
numanote, kad doras nesiduos 
papirkti.

M. J. Damijonaitis.

Isz Waterbury, Conn.
Musų parapijinėj mokykloj už

gimė terp vaikų nesutikimai, mat 
vaikai žengia suaugusių pėdoms, 
.turėdami gėrę paveiksi). Isz to 
angliszki laikraszcziai renka me-

jie nužudė jau net gėdę. Savo 
paežių kaltę krauju ant sprando 
nekaltų žmonių.

Szvento Kazimiero Draugystės 
krautuvė tviit i laikosi, eina vis 
stipryn.

Naujai czia užsidėjusi draugys
tė Lietuvos Sūnų užmanė pareng
ti fairę ant naudos besirengianezio 
užsimegsti lietuviszko beno. Fui 
ras trauksis per penkis vakarus: 
9, 10, 11, 12 ir 13 d. balandžiu. 
Ant fairo bus perstatyta komedi
ja “Nesiprieszink”; bus teiposgi 
lietuviszkos dainos, prakalbos, 
akrobatų parodymai ir tt. Lie
tuvos Sunu Dr. užkvieczir delega
tus nuo kitų draugysezių susi
rinkti Verbų nedelioj, 7 vai. va- 
kare ant p. Kudirkos salės, 881 
Bank str., aut pasirodavymo kau
link parodos. Paroda bus pirmu
tinį vakarę, t. y. 9 d. balandžio.

Užmanytam fairui “dvasiszko 
vadovo” padėtojai norėjo pinkles 
daryti, bet, kaip girdėt, nieko ne 
peszę, vėl apeimalszino. Lietu
vos Sūnų Dr. įvedė j savo laisvę 
konstituciję, idant kiekvienas są
narys mokėtų po 1c. ant mėnesio 
ant tautiszkų reikalų. Minėta 
Draugystė su savo prakilniais miš
riais greitai pralenks kitas senes
nes draugystes. t

VVaterbūrio 11 “Susiv.” kuopa 
pakėlė protestę priesz pasielgimę 
Centraliszko “Susiv.” komiteto, 
kuris be tikrų pamatų dryso isz 
“Susiv.” iszbraukti labiausiai užsi- 
sipelnusius sananus,pp. Tareilę ir 
Damijonaitį.

Liet. Sun. Dr. Sąnarys.

Isz VYorcester, Mass.
Kaip matyt, musų kunįgai, ga

lima sakyti, visur piktu atsimoka 
Savo penėtojams. Ne geru savu 
parapijonams atsimoka ir musų 
lietuvisakų duszių ganytojas. At 
kakęs isz Lietuvos, ne turėjo gal 
nė cento, perapijonai turėjo jį 
maityti ir aprėdyti, dabar, kada 
per azeszis metus,ganydamas lie
tuvius, pralobo, jau už niekę laiko 
savo geradėjus, isz lietuvių kata
likų veisia bedievius ir stabmel
džius, ir pats su nekatalikais ta
riasi, kaip katalikus nubausti. 17 
d. kovo pastatė prie bažnyczios 
policiatus ir rinko sau patinkan- 
cziua: kas patiko, tę leido į baž- 
nyczię, o uepatmkancziub liepė 
aresztuoti. Ir už kę teip įpyko 
musų duszių piemuo? Ugi užtai, 
kad žmonelės, pamatę, jog mokėti 
po 6 dol. už kviteles ant atlikimo 
velykinės yra per dhug, kadangi 
kunįgas juk ima algę uuo para
pijos, norėjo mokėti tik po 1 dol. 
Į kę todėl pavertė musų dvasisz- 
kas piemuo Dievo namus? Likosi 
suaresstuoti 4 vyrai, vienas sąna
rys Szv. Kazimiero Dr. kiti gi 
teip parapijonai. 18 d. buvo pro- 
va ir 4 lietuviai turėjo užmokėti 
po 5 dol. ir advokatui 40 dol. 
Visi numano, kad kas tu
ri daugiaus pinįgų. to pusėj yra 
teisybė.

Sunku mums gyventi su tokiu 
dvasiszku vadovu, kuris pralobę*, 
negali suprasti, kad žmogui dar- 
binįkui ir 1 dol. ne teip lengva 
iszkrapsztyti kaip jam iszmesti 
ant niekniekių 300 dol. Reika
lauja už kviteles po 6 dol., už 
szliubua po 25 dok Mes nežino
me jaunė kaip tę pavadinti. Jie 
yra ir parapijos kasierium ir kasos 
prižiūrėtoja. Bažnyczia skolose 
skęsta. Parapi jonas.

Isz Minersvilles, Pa.
“Lietuvoj” buvo jau paminėta, 

kad antrę Kalėdų dienę saliune 
anglijonai mirtinai supjaustė lie
tuvį Mi^| Velioniszkį, nuo ko jis 
po dviejų sanvaiezių pasimirė. 16 
d. salo mėnesio pasibaigė prova 
užmuazėjų. Sūdąs žmogžudžius 
pripažino nekaltais. Jų apginė 
jai nesistengė teisybę surasti, bet 
visę apgynimę rėmė ant hlogų pa
sielgimų lietuvių, įbruko net ti
kėjimę. Ne dyvai kad sūdąs žmog
žudžius rado nekaltais, juk Ame
rikos sūdąs ir Lattimero skerdė
jus rado nekaltais! Gaila vien 
pinįgų ant provų įsileistų. Besi- 
provodami, nežadami pinįgus ad
vokatams ir saliunininkams, mes 
nepakelsime savo garbės svetim- 
tauezių akyse. Vietoj to, reikia 
mums szelpli einanezius į mok
ai), Kada mes turėsime daug ap
šviestų vyrų, tęsyk amerikonai 
ne drys mus niekinti, nedrys pa- 
liuosuoti žmogžudžius. Rodą ir 
dabar turime “Motinėlės” drau
gystę, kuri szelpię į mokslę ei- 
nauezius, tik vargas, kad ji pri
ima tik kunįgų iszrinktuosius. 
Kad pinįgų mums ne trūksta, 
matome aisakiai, kadangi turime 
pralobusius kunįgus, turime pui
kias bažnyozias, bet ne turime nė

vienos kam nor tinkamos mo
kyklos, be kurios ir musų puikios 
bažnyczios ne iszpildo savo mie
lių, ne pakelia žmonių doriškai.

Mineravi II ietis.

Isz Shenandoah, Pa.
Louogio Krekery j patiko nelai

mė du darbinįkų. Bekalant sky
lę, nuo virszaus puolė uolosszmo- 
tas ir sunkiai užgavo Rok) Anta- 
navyczių, kurian nulaužė koj) ir 
strėnas perkirto. Kito darbinįko 
užgeso įtampa, o kad ne turėjo 
kuom užsidegti, turėjo oloj pa
klysti. Rado jį užtroszkusį. Szi
tas su savo motere nesutiko, nė 
į joki) draugystę neprigulėjo. 
Moteris jo gavo nuo kompanijos 
300 dol,

Unijos prezidentas užmanė ant 
susirinkimo, jeigu darbai eis ge
rai, paaukauti ant išleidimo vys
kupo Volonczausko rasztų 50dol. 
Unijos sanariai ant to-sutiko.

, Shenandorietia.

Isz Philadelphios, Pa.
Nr. 9 “Lietuvos patiIpo atsilie

pimas Dr. Szv. Jurgio Kareivių 
isz Frankfordo, buk a*z be pa
mato užgavau draugystę irra-ziau 
neteisybę apie pelu) isz baliaus 
jos parengto, apie kę aaz, ne bū
damas sąnariu, ne galiu žinoti. 
Ant to atsekau, kad apie pelnę, 
kaip mano korespondencijoj buvo 
paduota, garsino pats Szv. Jur
giu Dr. sanariai. Jie isz pradžių 
garsino, kad pelno ne buvo, po 
kelių sanvaiezių sakė, kad pelnė 
16 dol., o dabar protestuojanti 
jau i>ako, kad pelnė |23.18c. 
Tiek to, gal jie vėliaus garsinti, 
kad pelnė dar daugiaus, klau
symas 11« ne teip svarbus, visuo
menę mažai apeina.

Sav. Jurgio Dr. užmeta man 
melagystę,kurasz rasziau, jog už 
kunįgę eina tik viena Szv. Jurgio 
Dr., ji gi tvirtina, jog kupįgo 
pusėj yra: Dr. Szv. Jurgio, Dr. 
gyvojo Ražancziaus, Dr. Scv. Ce
cilijos, Dr. Szv. Prauciszkaus 3 
zokono, Dr. Lietuvos Sūnų ir 
Gedėmino Kliu boa. Tas reika
lauja paiazkinimo.

1895 m. nuo Dr. Szv. Jurgio 
atsiskyrė 40 sąnarių ir uždėjo 
Lietuvos Sūnų Dr. 1898 m; Dr. 
Gyvojo Ražancziaus lenkomanai 
užsimanė įvelti lenkiškus pote
rius. Kadangi lietuviai, kurių 
yra daugiau, paaiprieszino, tai 
tuom kartu lenkberniams reikėjo 
pakaroti savo lenkiszkus mierius. 
Tai dabar tie lenkbcrniai galėjo 
parodyti saro prilankumę kun- 
Kaulakiui, kadangi jis visada bu
vo prilankesnis lenkams negu 
lietuviams. Taigi isz Dr. Gyvo
jo Ražancziaus tik lenkberniai 
laikosi kunįgo pusėj, tikri gi lie
tuviai laikosi parapijos. T) ma
tyt ir ant protesto, po kuriuom 
tik keli sanariai yra pasiraszę; 
sekretorius, tik prezidento pri
vemtas, pridėjo peczėtįpo protes
tu. Kada apie tai buvo praneša
te ant susirinkimo, kilo riksmas, 
sanariai numetė prezidentę ir jo 
vietoj iszrinko Kaz. Ramanauckę. 
Ant susirinkimo atbėgo kn. Kau
lelis, bet turėjo greitai paai- 
tranzti, be mažo ne gavo kumsz- 
esių nuo įpykusių moterių. Dr. 
Szv. Jurgio' daugumas sąnarių 
priguli prie parapijos, todėl ję 
savo korespondencijoj ir palai 
kiau už vienaitinę hetuviszkę 
draugystę stovi nesi ę kunįgo pu
sėj. Su Gedimino kliubu juk ir 
Dr. Szv. Jurgio, kaip ne kartę 
isssitarė, ne gali eiti isz vien. 
Draugystė Lietuvos Sūnų juk ne 
lietuviszka, ji turi net konstituci- 
ję lenkiškoj kalboj. Kę gi ję 
gali apeiti reikalai lietuvių arba 
ir reikalai lietuviškos parapijos? 
Draugystė Moterių 8 zokono Sz. 
Praociszkaus, kaip pasitaikė ma
tyt ant mitingų, kaažin ar turi 
pusantro tuzino draugių, o ir 
terp tų didesnė dalis sulenkėju 
šių. Prie Dr. Sav. Cecilijos 1900 
m. prigulėjo 18 merginų, o terp 
jų buvo dar daug merginų kę tik 
isz Lietuvos pribuvusių. Tokios 
juk visai ne supranta Amerikos 
lietuviszkų parapijų reikalų: kę 
kunįgas lieps daryti, tę tokios ir 
darys.

Komitetas Szv. Jurgio Dr. m- 
ko, jog asz žinau, kad kunįgo 
pusėj yra 7 draugystės. Tas tei 
sybė, asz žinau kas tos per 
draugystės ir kaip jų protestai 
atsirado. Dar atkartoju, kad tų 
draugysczių paliudyjimai lazduoti 
be žinios jų sąnarių, tik su žinia 
2 ar 3 komiteto sąnarių, kurie 
turėjo draugysczių peczėczius.

Komitetas Sz. Jurgio dr; sako, 
jog buvo surašymas parūpi jonų 
ir buk už kunįgę pasiraszė 300 
apsivedusių ir 800 pavienių. Su
rašai nėjtmas kunįgo szalininkų 
buvo vedamas šitokiu budu: ku
nįgo agentai, įėję į namus, klau
sė : kurie norite prigulėt prie Ry

mo katalikiškos parapijos', tai 
pasirašykit, o kurie ne nor te 
būt katalikais, tai uesiraszykit. 
Žinoma, visi katalikai norėjo to
kiais būt, bet jie ne už kun. Kau- 
lakį pasiraszė tik už savo tikėji
mę. Savo, tokiu budu surinktu, 
suraszu Kaulakio agentai ne gali 
pasinaudoti ant parodymo Kau
lakio szalininkų. Surasze tame 
yra daug lenkų, slovakų ir lietu 
vių iš kitų miestelių; mat kunį
go agentai graibė parastus, kur 
tik galėjo sugriebti, net isz kitų 
sztetų, kaip antai New Jersey, 
Delaware ir tt. Tokiu budu ne 
sunku buvo surašyti 300 azeimy- 
nų ir 800 pavienių; teip renkant 
paraszus, galima buvo surinkti 
16 kartų daugiau; gaila, kad ku
nigo agentai ne užraezė dar tų, 
kurie atvažiuos isz Lietuvos, ar
ba visų pažįstamų ėsanezių dar 
Lietuvoj. Vyskupas juk ne kon
troliuos tų paraszų.

Kada užstojo dabartinis para
pijos komitetas, bažnyczios skola 
buvo beveik išmokėta. Kokiu 
budu išrinko dabartinį komitetę, 
apie tai ne raszysiu, nes iš to vi
si doresni žmonė* pasipiktintų; 
papiktinimo pas mus dabar yra 
daugiau negu reikia.

Komitetas šv. Jurgio Dr. sa 
k°. jog parapijos pusėj (taigi 
priesz kun. Kaulakį) stoja Dr. 
Szv. Antano bet ne visa didesnė 
pusė. Tas ne tiesa: Dr. Szv. An
tano yra 150 Bananų, isz jų 4 
stoja priesz parapiję. Komitetas 
sako, jog dr. szv. Juozapo ir Al
girdo Uzarų tik pusė eina su pa
rapija. Tas teiposgi ne tiesa: 
Dr. szv. Juozapo turi 135 sąna
rius, o iš jų tik 15 eina už kunį
gę ; Algirdo uzarų yra 100, o pa
rapijos priešininkų joje yra 8. 
Tos trys draugystės iš vien varo 
provę su kun. Kaulakiu, nežiūri 
ant kaštų,bet stengiasi parapijo- 
nūs apginti nuo skriaudėjų.

Sav. Jurgio komitetas tvirtina, 
buk dr. Lietuvos dukterų į niekę 
nesikisza. Tu ir ne tiesa. Sai
tą draugystė uvo kasstais samdo 
advokatę, jei reiks prieš Kaula
kį provę veati.

Dabar parapijos pusėj yra: dr. 
bv. Antano su 150 nuariu, dr. 
šv. Jurgio 135, Algirdo Uzarų 
100, dr. Lietuvos Dukterų (kelios 
dešimtys), naujai susitvėrusi dr. 
Petro ir Povilo 100 sąnarių, dr. 
Gyvojo Ražancziaus 100 sananų; 
dr. Petro Armino ir mums prita
ria,! 80 šnarių; Giesmininkų dr. 
40 nn., Teatrai iszka dr. 30 san., 
Laisvas Kliubas 150 šn. Sziaip 
Kaulakio priešingoj pusėj pasi
raszė 200 saeimynų ir 710 pavie
nių ypatų ir tai tik iš South Phi
ladelphios, kur yra lietuviška 
bažnyczia. 10 draugysczių ir 
650 pavienių žmonių prisiekė pas 
publiškę notarijų, jog nori už
laikyti bažnyczię tokioj tvarkoj, 
kokioj ji buvo per 7 metus. Ku
nįgo priešininkų pusėj pasiraszę 
visi pilnų metų ir visi gyvena 
aplinkinėse lietuviszkos bažny
czios o ne teip kaip Kaulakio ua- 
Ii trinka i surinkti net kituose šta
tuose arba terp svetimtauezių, 
kuriems tiek rupi reikalai lietu
viškos bažnyczios kaip sun va-' 
kar prarytas muilas.

Tegul todėl lietuviszka visuo- 
menėxapsvarsto, katroj pusėj yra 
teisybė: ar toj, kurioj yra kelios 
moterys ir merginos su svetim- 
taueziais, kelios moterių draugys
tės, ar ta pusė, kuri mokėjo visas 
kolektas, terp kurių yra įmokėję 
po kulis šimtus doliarų, ar tie 
parapijonai, kurie mokėjo po 6 
dol. ant metų ir 10 lietuviškų 
draugysczių, ar rinkti kuningo 
agentų po visus vietinius ir sve
timų štetų užkaborius? Dabar 
tiniai kunįgo priešai juk nieko 
daugiaus ne reikalauju, kaip vien 
kad ir ant toliaus pasiliktų ta 
pati rėdą parapijoj, kokia iki 
šiol huvo.kokię ir patsai kunįgas 
tenisus laikė už gėrę. Szita pu
sė protestuoja vien prieš carizmę 
kun. Kaulakio, kuris kvieczia po- 
liciję ant mėtymo iš už lietuvių 
pinįgus statytos bažnyczios sau 
nepatinkanezias ypatas, nors tos 
ypatus dėjo pinįgus ant bažny
czios ir ant kunįgo naudos.

Kad terp Philadelphios lietu
vių netrūksta pritarianezių para
pijai ir suprantanezių skriaudas, 
kokias parapijai nori padaryt ko. 
Kaulakis, galima manyti iš lo, 
kad užvedus draugystėms provę, 
kada reikėjo pinįgų, tai vieoę va
karę ant mitingo žmonelės sudė
jo 150 dol. ant provos su kun. 
Kaulakiu; antrę vakarę ant susi
rinkimo merginos ir moterys su
metė 20 doL Tas jau aiszkiai 
parodo, kaip kun. Kaulakis įsi
pyko czianykszcziams lietuviams. 
Aukautojai pridarė, kad pinįgų 
ne pritruks ant išliuošvimo pa
rapijos nuo ne gero jos vadovo.

AI. Jocis.

Mes, pripažindami p. Al. Jocio 
korespondenciję, pasiraszom.

Draiuryrczių komitetai:
Dr. Szv. Antano: A. Linauskas, 

Kaz. Uniks, 
Jul. Galusin.

Dr. Szv. Juozapo: J. Gudiezkis,
A. Palspas,
A. Szpieras.

Dr. Kareivių Algirdo: 
Jokūbas Matutis, 
A. Leistromas.

Dr. Lietuvos Dukterų:
Bronio. Sa įdarai t ė, 
Mar. Sridaraitė, 
Mag. Linauskienė.

Kadangi ginezuose už baž- 
nyczios rekalus Philadelphioj 
besiginš'janti griebiasi polemi-r 
kų, kurios paprastai ne greitęi ’ 
baigiaisi, o polemikos užima per 
daug vietos laikraštyj, mes pri
versti pertraukti talpinimę gin- 
czų apie Philadelphios parapijos 
reikalus. Tokiu nesutikimų, toki 
užgimė terp Philadelphios lietu
vių parapijonų ne galima per 
laikraštį užbaigti. Ginczuose 
pasiantrina vis tie pats atsitiki
mai. isz ko nėra naudos; antrini 
mus tų paežių žinių nusibosta ant 
galo visiems skaitytojams iszėmus 
paežių besiginczijanczių. Red.

Atsiliepimas.
Susivienyjimo Centraliszkas ko

mitetas išbraukė manę, žemiau 
pasirašusį ir Damijonaitį iš tos 
lietuviškos organizacijos neva 
už bedievystę, pasiremdamas ant 
gautų isz Waterburio kelių affida- 
vitų. Tuos gi affidavitus be abe
jonės turėjo sufabrikuoti tūlos 
ypatoa vadtnanczios savę lietuvių 
vadovais, kurios spėjo prikalbėti 
prastus žmonelės ant pasirašymo. 
Tokių, kaip sako, buvę szešios 
ypatos. Nesuprantanczių žmo
nių niekur ne trūksta, ne trūksta 
ir Waterbūryj tokių, kurie ant 
kunįgo prisakymo, tikėdami kad 
dvasiška ašba ne gali reikalauti 
pikto, gatavi po prisiega pripa
žinti tę, ko niekada ne malė ir ko 
ne girdėjo. Visi juk atmena, 
kaip pasimirusiame “Bažnycz*>>» 
Tarne” atsirado koruspondencijbs 
apginanezios kun. Saurusaitį ir į 
padanges kelianczios jo nuopelnus, 
raszytos p. Kruszo. Tuom tarpu . 
Kruszas rašyti ne moka. Kasgi 
todėl tokias korespondencijas ga
lėjo rašyti? Turbut ypata išgi
riama po iito rašytoms kores
pondencijoms padėjo Kruszo pa
rašę, kadangi turbut ir ji tiek 
supranti, kad paežiam švę 
garbinti neparanku. Be abejo
nės panašus Krušai ir dabar yra 
autoriais affidavitų, be abejonės 
tas pats yra ir jų fabrikantas.

Kasgi vienok yra pasirašęs po 
affidavitau, vardai jų turi būt pa
garsinti, nors kasžin kaip juos 
norėtų užslėpti Centrališkas ko
mitetas. Ir jis tiek dręsos ne ga
li turėti temti bausmę ant niekam 
nežinomų denundjantų affidavi
tų. Visi žino, kad masųredemp- 
toristas mėgsta denuncijacijas. 
Jis ne vienę skundę nusiuntė 
Hartfordo vyskupui ant kunįgo 
Žebrio. Argi ir kunįgas Žebrys 
yra bedievis? Ar ir jį už bedie
vystę Saurusaiczio sėbras iš
brauks isz Susivienyjimo? Už
metimas,buk aš sakęs, jog kunį
gai ir vyskupai yra tik ant muili
nimo žmonių akių, nors apie tai 
padavė po prisiega pasiraszę po 
affidavitų, yra begėdiškas melas. 
V iš mano kaltė ne yra prieš 
Dievę arba prieš tikėjimę, bet 
vien prieš kun. Saurušitį.

Būvant Waterburyj Didinskui, 
kun. Ssarusaitis parengė prakal
bas. Ant kalbėtojų užpraszė kun. 
Gricių ir p. Didinskę. Kun. Gri
ciui pakalbėjus, aš pasiprasziau 
balso ir gavęs daleidimę kalbėti, 
pasakiau, kad tokia prakalba ma
žus yra vertės ir iš jos nieko ne 
galima pasimokyti, tokios be ver
tės kalbos yra tik muilinimu akių. 
Už tokį išsitarimę kun. Sauruši- 
tis baisiai ant manęs užpyko.

Paskui parasziau koresponden
ciję į “Vienybę”, kurioje paro
džiau neprilankumę kun. Sauru- 
saiezio kooperatyviškai krautu
vei. Perskaitęs korespondenciję, 
kunįgas atbėgo pas manę į krau
tuvę ir pradėjo kolioti. Kolioji- 
mai teip manę įerzino, kad nete 
kęs kantrybės, pavadinau jį ker 
džium ir žmogum be jokio ap 
szvietimo, kadangi isz tikro tokiu 
pasirodė. To vienok nė apginė- 
jas denuncijantų, dabąrtinis “Su
siv. ’ prezidentas, turbut, ne drys 
bedievyste pavadinti. Kitokių 
iszsitarimų prieš bažnyczios tar
nus nieks nuo manęs ne girdėjo.

Laike XV Susiv. $eimo Cen- 
trališkam Komitetui baisiai ne- 
palikom todėl, kad pasiprieši
nom pripažinimui garbės sąnarys- 
tos p. Baczkauskui, kad reikalą-



vom iszrinkimo kito prezidento ir 
pal i uogavimo ‘‘Tėvynės” buo vo 
dingos cenzūros.

Ar ne tu pagimdė sukaibį Su- 
siv. prezidento ir kun. Saurusai- 
czio ant nubaudimo nor< be pa
mato nepatinkanezių abiem ypa
tų ir tai ne ui dievotumy arba be
dievystę, bet dėl asabiazko piktu 
mo?

Per “Tėvynę” kun. Kaupu iie 
pi a VVaterhurio kuopai rinkli 
naujus virszinįkus vietoj manys ir 
Damijonaiczin, kadangi tie ėsy 
užmesti be apeliacijos. Tokios 
valios ant Waterburio kuopos 
kun. Kaupas ne turi, rinkli vir* 
szinjkus tai kuopos priderystė o 
ne kun. Kaupo. Kygi jis paša 
kytų, jeigu Waterburio kuopa be 
seimo jį numestų 
tyatos? Tokiy 
ri centraliszkas 
kuopos, kaip
ant centraliszko 
to. Spręsti apie iszmetimy kuo
pų sananų gali tik kuopa, arba 
generaliszku seimu, jeigu ant to 
yra tikros priežastys. Bevardės, 
slepiamos nuo visuomenės denun- 
cijacijos sukalbininkų tai ne ui 
tenkanti ant iszbraukimo kuopų 
sąnarių priežastis.

Jonu Tareila.

nuo presiden- 
jau tiesy tu* 
prezidentas ant 

kuopa 
preziden-

Nuo 11 Susiv. kuopos * 
Waterbury, Conn. 
Guodotina Redyste “Lietu

vos”!
Kaip j iu visiems žinoma isz 

No 7 “Tėvynės”, pasiliko paba
lintais isz “Susiv. Lietuvių Ame
rikoje” p. p. Motiejus J. Damijo
naitis ir Jonas Tareila. Dėl to 
neteisingo pasielgimo Cenlra'.isz- 
ko “Susiv.” Komiteto atsirado 
kaip “L etuvoje”, teip ir “Vieny
bėje” protestai iss įvairių lietu- 
viszkų szaltinių, o kad nuo Wa- 
terburio Uos “Susivienyjimo” 
kuopos, prie kurios prigulėjo pra- 
szalinti sanariai, iki sziol nebuvo 
girdėt nė jokio balso, daugelis 
gal pamislyjo, kad Waterburie- 
cziai jau užmigo, o gal ir visai sa
vo geriausius darbinįkus ant tau- 
tiszkos dirvos paniekino, ir be jo 
kio sanjausmo paliko kaipo auky 
“Susiv.” Prezidentui kun. Kau
pui, o ir jo luomos draugams? 
Bet teip nėra. Musu Uta “Su
siv” kuopa ant-gavo susirinkimo 
nutarė pakelti protestą, kurį pa- 
raszius, nusiuntė ant vardo “Su
siv.” Prezid., Kųn Kaupo ant pa
talpinimo “Susiv.” organe “Tė
vynėje”. Žiguntis atviras laisz- 
kas, ant kurio yri paraazas kun. 
Kaupo, parodo, jog musų protes
tas, su vardais sąnarių pasira- 
szusių po protestu, priimtas diu- 
ny 28ta Vasario 1901 m. Tuom 
tarpu dar No 10 “Tėvynės”, atsa
kyme Kun. Žebriui, pasakyta: 
“Dabar praneszz mums, jog yra 
renkami paraszai, buk T. ir D. 
yra geri katalikai”. Ar tai ne 
veidmainystė? No 11 “Tėvy
nės” patalpino musų kuopai at- 
sakymą, į vietą protesto (pana 
szių atsakymų buvo ir kitiems ta
me No 11 “Tėvynės”, o ir pir- 
miaus to ;mal musų “Susiv.” Pre
zidentui lengvinus talpinti atsa
kymai, nekaip kitų sąnarių ko
respondencijas reikaluose Susivie
nyjimo, nors ir jie tame tun ly
gias tiesas). Atsakyme musų 
kuopai sako: “akyva, kad apkal 
tinimus pi p. Tarailos ir Damijo- 
naiezo laikote ut neteisingus...., 
bet neparodote, kur ir dėlko ap
kaltinimai yra neteisingi. (Pri
derystė kun. Kaupo darodyti, kad 
jo apkaltinimai yra teisingi. Kol 
to nopadarys, jis neturi tiesos 
reikalauti darodymų kitos pu
sės. Rd.). Tamstos patys tinote, 
jog apskundimai neteisingi, bet 
užsiginat, arba nesuprantate, 
ko ne norite suprasti. No 7 “Tė
vynės” sakote, jog p. p. M. J. Da
mijonaitis ir J. Tareila, kaipo 
stoję į aiszkiy kovy priesz kriksz 
czivniszky tikėjimą....” Kur 
cziaaiazki kova priesz .tikėjimy, 
jeigu (nors tai melas) vos keletas 
pasiraszusių,kurių vardus slepiate, 
pu affidavit'ais liudyja, o dau
giaus nieks spie tai nežino. Aisz- 
kla kova galima vadinti, jeigu tai 
butų vieszu darbu, vieszose kal
bose, agitacijose, tada neatsirastų 
nė užtarytojų. Galima butų dau
ginus ky pranesati, bet argi ant 
prisilaikanezio despotizmo musų 
Centr. Komi t., o labiause Prezi
dento, tas padarys kokį įspūdį? 
Todėl, pasiųsdami kopiją protas 
to, nusiųsto ant patalpinimo 
“Tėvynėje”, meldžiame “Lietu
vos” redakcijos patalpinti į se
kantį No ant žinios “Susiv.” sa 
narių ir visų lietuvių; tegul jau 
“Lietuva” bus organu “Susiv.", 
nes “Tėvynė” tapo vien įnagiu 
centraliszko komiteto. Kur pas 
juos teisybė? Reikalavome apart 
kitko, jei netalpintų protesto

“Tėvynėje”, idant sugrąžintų, 
tuom tarpu pasilaiko sau kaipo 
“dokumentą”. Už kokį tai do
kumentą tas prote* t is gali būti 
(Mat tikėjo, kad mes neturime 
kopijos ir todėl negalėsime pa
garsinti per kitus laikrzazczius)? 
Dabar neatbutipiti reikalaujame, 
idant vardai pasiraszusių po “affi 
davi’tais” butų pagarsinti, gal jie 
yra prieszais musų 11 tos kuopos, 
kurie jau nuo tūlo laiko stengiasi 
jy paardyti? Toki palys užsitar
nauja ant praszalinimo isz “Su
siv.”. Su sziuomi atkreipiame 
atidy visų “Susiv.” kuopų pasi
rodyti su savo nuomonėms, apie 
tokį pasielgimy musų Centr. Ko- 
mit. Musų proteste nėra nė jo
kios kovos priesz krikszczion|sz- 
ky tikėjimy, kodėl-gi kun. Kau
ktas negalėjo perleist per savo 
cenzury? Sztai musų protestas, 
kuris skamba sziteip.

Waterbury, Conn. Vasario 
25 d. 1901 m.

Kuopa Susivien. L. A. No 11 
Waterburyje, Conn., ant extra 
susirinkimo, pagal Centraliszko 
Komiteto patarimy, svarstė patil- 
pusiy nr. 7 “Tėvynės” žiniy kas- 
link iszbraukimo isz “Susiv.” po
nų M. J. Damijonaiczio ir J. Ta
railoj Likosi nutarta sziaip.

1. Nežiūrint ant propozicijos 
Centrą liizko komiteto kaslink 
iszrinkimo naujo virsziuįko, visi 
sanariai kuopos pasirodė prieszin
gai s tam užmanymui, ir visi vien
balsiai reikalavo, idant p. J. Ta
rei la ir ant toliaus pasiliktų vir- 
szinįku.

3. Pakėlus kiaušymy neva pra
sikaltimo ir laužymo S. L. A. 
konstitucijos, ko buk dasileido p. 
p. M. J. Dimijonaitis ir J. Ta
rei 1 a, visi kuopos sanariai nepri- 
pažinsta už teisingus jiems pri
mestus apkaltinimus ir protestuo
ja pilna m ė ženklinime to žodžio, 
priesz teip neteisų ir savvaliszky 
pasielgimy Centraliszko komite
to, dėl szių priežaazczių: z) Jei 
Centr. komit. gavo affidavil’us 
nuo ko ten nebūk, pirm garsini 
mo organe, reikėjo susižinoti su 
kuopa, prie kurios nužiūrėti sa
nariai priguli, b) ir nuo paežių 
nužiūrėtų reikėjo pareikalauti pa
siteisinimo.

3. Visi sanariai kuopoe,ap»vars- 
tę teip nemalonų pasielgimy Centr. 
komit. su geriausiais musų 
kuopos ir Susiv. L. A. sąnariais, 
teippat darbinįkais ant musų ta*i- 
tiszkoe dirvos, kiek nuo jų galima 
reikalauti pagal jų iszgalę, 
žemiaus pasiraazę, reikalaujame 
atszaukime patilpusi o No 7 “Tė
vynės” pagarsinimo ir pripažini
mo p. p. M. J, Damijonaiczio ir 
J. Tareilos sąnariais “Susivieny
jimo”.

4. Numanydami, jog virsz mi
nėti iazbraukti “Susiv.” sanariai 
yra vien auka ypatiszkos pagiežos, 
reikalaujame prisiuntimo mums tų 
visų “affidavil'ų”, kurie apkaltina 
musų draugus, ant vardo musų 
virezinįko p. J. Tareiloe.
' 5. Pagaliaus reikalaujame, i- 
dant guodotinas “Susiv.” Prezi
dentas, atlikęs su sziuomi atsakan
tį padavadyj'tny, patalpintų orga
ne “Susiv.” “Tėvynėje”,prieszin- 
game atsitikime neatbūtinai mu
su kuopai sugryžinti, ant patalpi
nimo saito raszto kitame laikraez- 
tyje.

Savo laike “Tėvynėje” buvo 
praneezta, buk VVaterburio litą 
kuopa yra vedama vien keletoe 
vadovėlių. Ant pertikrinimo, 
jog ne teip yra, liudijame veik 
visi sanariai kuopos, savo para- 
szais, kuriuos siuneziame podraug 
su sziaiy nutarimais aut atskiraus 
lakszto[]po atsakaneziai tinkamu 
antgalviu.

Waterbury, Conn. Vasario 
15 d. 1901 m. ’

Ant paliudyjimo, podraug su 
sziuomi, prisiuneziame nusprendi- 
my lltou kuopos “Susiv. L. A.” 
Waterbury, Conn., kaslink patil- 
pusioe žinios No 7 “Tėvynėje” 
apie iszbraukimy isz “Susiv. L. 
A.” p. p. Motiejaus J. Damijo
naiczio ir Jono Tareilos, mes že
miaus pasiraszę, sanariai 11 tos 
kuopos “Susiv. ii A.” reikalau
jame grynos teisybės.

Motiejus Laskevicze, 
Jurgis Prisevicze, 
F. Jeezinskas, 
Wincss Kenausis, 1 
Simonas Masionis, 
Jonas Penikas, 
Jurgis Kazemėkas, 
Kazys Kazemėkas, 
Kazys Laurinaitis, 
J. F. Danisevicze, 
Bernadas Montvila, 
Klemens J. Senkus, 
Jurgis Verbyla, 
Motiejus Dambravicze, 
Kazimieras Baltrukonis, 
Stanhlovas Franckus, 
Karolius Urba, 
Juozas X Kenausis,

—=!
Aleksand. X. Anlanavicze, 
Jonu Žemautauckaa, 
Augustinas Kundrotą, 
Ona Kanausienė, 
Ona Franckuvienė, 
Marija X. Kijauckienė, 
Antinu Bpitris, 
L. Nievulis, 
Ona Nievulienfi, 
Barbora Vitkovskė, 
Mare Krakauckiutė, 
Ona X. Ballrukooiend, 
John Kilikevicse, 
Kazimiera X. Lubtckaa, 
Barbora X. Rakazailė, 
Juozas Raczinakaa, 
Jurgis Pokresnevicz, 
Keniauaiend Brigita, 
Jonu Mtknaitia, 
Antanas Stačioku, - 
Motiejus Valentavicz, 
Konst. Valeutivicz, 
Jurgis Vasiukevicaius, 
A. Samuolis,
Saliomea X.Budreviczien6< 
E'zbieta X. Grincunienė, 
Elzbieta X. Taszkuniutė, -• 
Kazimieras Strik u lis, 
Juozas Szabrinskas, 
J. S. Yeshinskas, 
Magdalena Tamuszaitienė, 
Varonika Jokszienė, 
Jonu X. Branisska, 
Edvardas Arnais vieše, 
Simon Pamilaitis, 
Juozas Bendleris, 
Jos. A vieta, 
Katrė Avietienė, 
Barbora Tukaitė, 
Andrulaitė Morta, 
Nastazija Burbaitė. 
Km tari na Nerbilienė, 
Jurgis X. Zanauskas, 
J. Trecziokas, 
Jonas X. Galiais, 
Konst. X. Galinienė, 
Kazys X. Urbanavicze, 
Petronė Vasiukevicziutė.

dėjai parsitraukdavo popierę isz 
Prancūzijos. 1586m. likosi už
dėta mieste Dortrechte pirmutinė 
popieros dirbtuvė.

Turkijoj pirmutinė popieros 
dirbtuvė uždėta 1745m. Sziau- 
rinėj Amerikoj holandietis Rit- 
tinghuysen parengė pirmutinę 
dirbtuvę 1690m.

Nuo kada Lietuvoj pradėjo 
dirbti pepierę, tikrų žinių neturi
me. Ir dabar ant viso Lietuvei 
ploto yra tik viena didesnė po
pieros dirbtuvė Kuczkurisskėj.

— ■■■■ '

Istorija popieros.
Drukas ir popiera yra tai svar

biausi isznidimai žmonijos gyve
nime, jie labiausiai prisidėjo prie 
iszplatiaimo mokslo ir pastumėji- 
mo pryszakin apszvietimo, jie yra 
pamatu szios dienos civilizacijos. 
Daugumu spaustuvių ir popieros 
dirbtuvių sziydien galima mie- 
ruoti kulturiszkę laipsnį, ant ko
kio stovi musų žemės tautos. 
Drukas ir popiera padarė, kad 
knįgy sziydien savo namuose ga
li turėti net nuskuręs varguolis, 
seniaus gi, kada jos buvo raižy
tos ant molinių plytelių. arba ant 
kailio (pergamento), knįga galė
jo atsirasti tik didlturczio na
muose. Kiek sugestų mislių, 
moksliezkų isztirimų perėjo isz 
mokslinczių galvos ant popieros, 
o ji ty visky iszplatino po viso
kias pakampes! Sziydien popietę 
kiekvienas gali turėti, seniai ji 
buvo ne paranki ir brangi.

Kaipo pradžią popieros reikia 
laikyti žievę bambuso, kurty var 
tojo Chinuoee ant raszymo, ant 
jos iszdegindavo žodžius. 100 
metų po Christaus gimimui, u- 
rėdnįkas prie Chinų ciecoriaus 
dvaro, įsai- Loun iszrado jau 
tikrą pupierę, kurią dirbo isz su- 
maiszymo: medžių žievės, skudu
rų, augmenų valaknų ir kanapi
nių siūlų. Iszradimas tas per 
Korejy isz Chinų pateko į J a po
ni ją. 593m. japoniszkas moks 
hnezius Doncho pagerino chinisz 
ky popiery; toliaus gi japenisz- 
kas kunįgaiksztis Shetoko labiau* 
pagerino popiery per pritaikymy 
prie jos dirbimo szilkmediių iie
vės ir kanapių. Nuo 806m. pats 
japoniszkas randas pradėjo reng
ti popieros dirbtuves, kuriose 
dirbdavo 5 popieros šortus: isz 
kanapių, isz kanapinių spalių, isz 
maumedžio iievės ir isz iievės po 
pieros medžio.

Į Europy chinieczių i ta radimas 
pateko per tarpinįkystę arabų. 
Arabai pirmiausiai parengė po
pieros dirbtuves sziaurinėj Afri
koj, o valdant arabams pietinę 
Iszpanijy, parengė jie popieros 
dirbtuvę mieslė Xativa; vėliaus 
jau pats iszpanijooai pradėjo 
rengti popieros dirbtuves. Isz 
lazpanijos popiera pateko į pajū
rių miestus Sicilijoj. 1324 m. 
mieste Fabrians buvo jau 6 po
pieros dirbtuvės.

Vokietijoj pirmutinė popieros 
dirbtuvė likosi uždėta mies
te Glasmuehl, netoli Nuernbergo 
1340m. Saveicarijoj gi pirmutinė 
popieros dirbtuvė uždėta kaime 
Praroman, netoli Freiburgo 1411 
m.: Anglijoj pirmutinė popieros 
dirbtuvė atsirado mieste Steven- 
age 1494m.

1370 m. Karalius IV partraukė 
į Austriją popieros -dirbėjus, ku
rie mieste Cheba uždėjo pirmu- 
tinę popieros dirbtuvę. Csc- 
kuoae pirmutinė popieros dirbtu
vė uždėta 1530.

Holandijoj iki 1586m. nebuvo 
popieros dirbtuvių; knįgų spau

Vietines Žinios.
— Gyvenantis pn. 229 N. Hai- 

sted ui. 72 m. Fr. Edler, užpykęs 
ant vaikų, susirinkusių ant jo 
tuszczio loto, paleido isz revolve
rio ssuvį ir paszevė vieny vaiky. 
Butų jam atsėję riestai, kadangi 
mat vaikai norėjo lynezuoti, bet 
atbėgę' ]>alicijanti8 iszgelbėjc. 
Edler likosi sjareaatuotas.

Coliseum triobej, ant Wa 
bash ui., atsibūva dabar automobi
lių (vežimų be arklių) paroda. Ant 
parodos yra vien amerikonisaki 
automobiliai. Terptautiszkose 
lenktynėse,atsibuvusiose pereituo
se metuose Paryžiuj, visus pra
lenkė prancuziszki automobiliai,

— Kriminaliszkame sude pasi
baigė prova vokieczio Wuerzln- 
gerio už daugpatystę. Apskųs 
tasis turėjo tris peczias. o viena 
isz jų užtekėjo jau už kito vyro. 
Sodas Wuerzingerį nusprendė į 
darbo namus ant nes prabėki uoto 
laiku.

— Pereitos sanvaitės ketverge 
vakarė sudegė kėdžių dirbtuvės 
Ford, Johnson & Co., ant kertės 
16 str. ir Indiana avė. Blėdį 
ugnies padaryty skaito ant 1250 
000,

— Pereigos nedėlios dieny stai
ga pasimirė nuo apopleksijos mo
teris ganaus leokiazko politikie- 
riaus Kiolbasos. Gimusi ji 1845 
m. provincijoj Salėsi joj, Priuuo-

policijos nuo politikos ir sudava- 
dyjimas arba pagerinimas jos dis
ciplinos. •

6. Teisingas issjteeskojimas tak
sų nuo visų korporacijų ir mokes- 
czių už joms duotas privilegijas.

7. Radikaliszka atmaina speci- 
jaliazkų mokeeczių, ir piningai 
surinkti ant jaztaisymo miesto 
ulyczių turi būti sunaudoti teisin
gai.

8. Lygios tiesos visiems.
9 Jokios mokesty® neturi būti 

uždėtos ant kriminalisakų ypatų.
10. Upė Chicagos turi būti pa

gilinta dėl geresnės prekybos da
bartiniame ir ateinaneziame lai-

11. Prekystė ir pramonės turi 
būt atgaivintos.

12. Ulycaioa ir užkaboriai (ai 
leys) turi būti užlaikomos szva- 
risi.

Tolitua Sudžia Hanecy sako: 
Jeigu aaz busiu iazriokua majoru 
miesto Chicagoe, jlycainių gele
žinkelių kompanijų privilegijos 
bus teisingai apsvarstytas; asz ne 
vilkinsiu to klausymo *dėl pada
vimo pioįgų *** privilegijų.

Nedaleiaiu jokių privilegijų 
(franchise) vins 20 metų.

A«z stoviu už pilny ir teisingy 
užnagradyjimy miestui už privile
gijas, duotas Korporacijoms.

Kiszių sutema turi būti panai
kinta visuose miesto departamen
tuose.

Draugyscziu Reikalai
Chioago. Dr-te Sim. Daukanto tavo 

knygyne po nr. 3901 8. Morgan at., iy- 
miai padaugino knygaa, iu kurio gali 
gauti knygas ant pasiskaitymo netiktai 
Draugysteasanariai, bet ir visi kiti lietu
viai. mokėdami po 5c. nuoegs. ui paim
tas knygas ir užstatydami paranka kny
gos vertes. Todėl Dr-te kvieczia visus 
lietuvius pasinaudoti iss teip geros pro-

BIOLOGIA.
------arba------

Mokslas apie gyvus daiktus.
Pagal prof, Nu^baumą

F t »

bimui maisto; kitos vienok kūno

pintys ne turi nė nervų sistemo, nė 
organu nė organų tekėjimo kraujo, nė kvė«

— Chicsgoj vėl smarkiaus pra
dėjo siausti rauplės. Pereity san- 
vaitę nuo rauplių pasimirė dan- 
giaus vaikų negu pirma.

— Pereitos nedėlios vakare 
Chicagoj siautė smarki audra ir 
perkūnijos. Buvo lai pirmutinė 
perkūnija azį mėty.

— Ties Kinzieul. trūkis North- 
western geležinkelio peivažiavo 
ir užmuszė ant vietos 16 metų 
lenkę, Ouy Plach.

— Advokatas F. B. Bradchulis 
perkels savo rezidencija po ar. 
168 W . 18th St. kerte Union. 
Lietuviai turinti reikalus gali 
jį rasti namieje iki 8 vai. ryto ir 
po 6 vai. vakaro, ir nedaliose die
nomis. Ofiiae didžiamjame mies
te nuo 8 ryto iki 6 vakaro.

Sudžia Elbridge Hanecey.
Kand. Republikunisskoa partijos ant

MIESTO MAJORO.
Sudžia E. Hanecey, kaipo au

džia nuo daugel metu augtitecaio 
Jo eudo Circuit Court yra atsi- 
žymfijas savo gabumu ir teiaiuga- 
mu. Todėl yra tikima, kad jis 
ir miesto majoru tapęs, ves tei- 
siugai ir gabei miesto reikalus, 
kureme milyjooai gyventojų gy
vena ir kaamets milijonus dol. 
iszmoka tazomia ant užlaikymo 
ir pagerinimo aeiojniesto. Kad au
džia E. Hanecey nori užvesti ge
resnę mieste tvarkę, galima ma 
tyti i«z žemiau jo iazreiksztos 
platformos.

PLATFORMA.
Sudžios Elbr*dge Hanecy.Kas. 

didato ant Majoro miesto Chice- 
gos ant Republikoniazko tikinto, 
yra sekanti Platforma:

1. Teisinga ekonomija; vie>z«n 
reikalus teisingai pildanti adml- 
UNlraci j».

2. Viešuos mokslaiuėa turi.bū
ti issimtoa nuo įtekmės politikos 
ant visados.

3. Priemieecsiai, mokanti tak
sus, turi būti suvienyti su Chica 
gos miestu.

Sąnariai Dr-U« S. Daukanto tegul ne 
uimiraita, kad Draugystes susirinkimas 
bus nedhlioj, 7 d. Balandžio 12| vai. vi
durdienio, salėje po nr. 3301 8. Morgan 
st., ant kurio visi teiksis pribūti.

A. Bijanskaa, sekr.
(29-3) 9327 Auburn avė., City.

Chioago. Jaunu Amerikos Lietuviu 
Pasilinksminimo Kliubas turės savo an
tra balių nedalioj, 14 Balandžio, 1801, 
4 vai. po pietų, Freiheit Turnė r Saloje, 
3417 8. Halsted st. įienga 25c. Musy- 
ke po vadovyste pro f. Kiefer. Ant Orand 
M are h bus dalinami puikus programai. 
Po grand March dvi valandl merginos 
ssokins vyrus Ateikit vienas ir visi.

Su guodone. Komitetas. 
flO-O

Chioago. i>r-te Mot. VaiancsauskoŽe- 
maiesiu Vyskupo, turės pirma savobaliu 
nedoiioj, 21 balandžio. 1901, Bažnytinėj 
ss. Jurgio saloje, 33czia ui. ir Auburn 
avė. Prasidės 4 vai. po pietų. įžengs 
vyrams 25c. moterims ir merginoms dy
kai. Visus lietuvius ir lietuvaites ssir- 
dtngai kvieczia atsilsnkyti.

(4-19) KoMrrrraa.

LletaviflskM Teatras.
Chioago. Neseniai Įsteigta nauja tea- 

tralisska D. L. K. Keistuczic Dr-te lota 
pirmutini teatrą, drama ‘Tssgriovimas 
Kauno Pilies 1302 m.” Perstatymas at
sibus nedalioj. 14 Balandžio 1901, Vor- 
waerts Turner saloje, ant 12tos ui. arti 
Halsted. Prasidės 7:90 vai. vakare. Ti
kintai ant priessakiniu sėdynių po 50c., 
ant užpakaliniu po 85c., ant galerijos po 
35c., vaikams nuo 10-15' metu po 15c. 
Po teatrui bus Dr-tes balius. Visas pel
nas iss teatro eis ant naudos parapijos 
Apveizdos Dievo Visus lietuvius ir lie
tuvaites kvieesia kuoskaiUingitusei su
sirinkti. Komitetas.

UetuviNskos Piknikas.
Chioago, Dr-te 8z. Antano turės savo 

pirma pikniką 90 Berželio, 1901. darže 
Bergman's Grove, Rivonide, UI. Todėl 
meldžia kitu lietuvisakuju Cbicagos 
draugyscziu nedaryti tojo dienoje pikni
ku, idant vieni kitiems neužkenktumem, 
bet galėtumėm padėti.

Dr-te Ss. Antano.
Brooklyn,N. Y. “Lietuvos Sunu Drte" 

ant savo mėnesinio susirinkimo laikyto 
2 d. Kovo, nutarė iszkilmingai apvalksz- 
cziotl dvideszimtmetine atminti mirties 
Ignoto Orineveckio, kurs užmusse Ru
sijos Cara, Aleksandra II, 1881. Ap- 
vaiksseziojimas atsibus nedelioj, 31 Ko
vo, 3 vai. po pietų, saloje p. Draugelio, 
78 Grand et. Bus laikytos prakalbos 
apie Ignotą Grtnevecki, kaipo karžygį 
kovojo prieez despotizmą. Visus lie
tuvius ir liotuwaitea kvieesia skaitlin
gai susirinkti. Komitbtas.

Bolius, Bolius.
Philadelphia, Pa. Kareiviszka Uzaru 

Olgirdo Dr-te turės savo 4 metini balių 
panedelyj. 15 d. Balandžio. 1901, svetai
nėje Washington Hali. 523-525 8. 4th st. 
7-90 vai. vakare draugyste pilnoje paro
doje su muzika marszuos vlyczlomis į 
sale ant baliaus. Balius prasidas 8 vai. 
vakare. Todėl visus lietuvius ir lietu 
vaitos ir visas lietuvisskas draugystes 
kvieesia skaitlingai susirinkti. Įžengs 
visiems Dykai. Su guodone.

Komi tėtes.

Jeigu prisižiūrėsite paprastam audeklui, 
tai pamatysite, kad jis išaustas iš siūlelių 
visaip' terp savęs susijungusių; iš viso
kių audeklų siuva drabužius, kaip antai: ki
telį audeklų ima ant viršaus drabužio, kitokį 
ant pamušalo, kitokį ant marškinių ir tt. 
Taigi audeklus, iš kokių siuva drabužius, ga
lima prilyginti prie audeklų, iš kokių suside
da visoki daugeeliai organizmai, o atskiras 
vielas, siulus, valaknas—prie celių, iš kokių 
susideda Organai.

Viencelia organizmas dauginasi tokiu 
budu, kad jis persiskiria į dvi celi ir tokiu 
budu iš vieno organizmo pasidaro du. Kaip 
tik teip pasidarę du organizmai subrendo, 
jie tokiu jau budu dalinasi vėl į du nauju 
ir tokiu budu iš vieno pasidaro jau keturi. 
Iš tų toliaus bus aštuoni ir tt Žinoma, teip 
prisiveisę organizmėliai išsiskirsto į visus 
kraštus ir kiekvienas gyvena kaipo gavistof is 
organizmas. j . J

Paimkime dabar daug- 
\ organizmų, paveik- 

x c A-<lan’vai,lę- - Vylė užgema 
r, < jg tiaUįįnįOi a kiaušinis,

kaip žinote, yra tai tik 
jviena celė, iš kurios gali 
išsivystyti su laiku nauja 
varlė. Kokiu todėl bu
du iš viencelio kiaušinio 
gali pasidaryti daugeelis 
sutvėrimas, kurio kūne 
yra milijonai celių?

Štai kiaušininė celė da
linasi į dvi, kurios pasi
lieka šalę viena kitos 
apsiaustos kiaušinio plė
ve; toliaus kiekviena iš 
tų dviejų celių vėl pasi
dalina į dvi ir pasidaro 
jau keturios, iš tų aštuo- 

. v .. nio®, toliaus šešiolika ir Ameba. A-besidalinanti į ,, . ...
dvi dali. B-mstvt utysi‘tt., vienu žodžių pasidaro 
m*s branduolio (n) ir piiaz- daugybė celių. Taigi Čia 
mos (p). C-mstome jau “ .. • n
dvi persiskyrusio* ami bas. matome tų pati apsireiš
kimų, kokį matėme peržiūrėdami veisimasi 
Amebos, tik čia yra toks skirtumas, kad vien
uoliai organizmai, pasidalinę į dvi dali, iš
siskirsto, išbėgioja ir kiekviena celė gyvuoja 
kaipo atskiras gyvūnas, daugeelių sutvėrimų 
kiaušminė celė, pasidalinusi į dvi celi, kiek
viena iš jų ne išbėgioja, bet pasilieka kiauši
nyje ir iš jų tai tveriasi visas naujas organiz
mo kūnas.

Celės, pasidarusios iš pasidalinimo kiau- 
šininės, iš pradžių būva visos vienokios; 
renkasi jos kaipi ant paviršiaus viduryj tuš
čio kamuolio, Užsimezgęs naujas sutvėri
mas, vis tiek koks, kad ir žmogus, išrodo 
kaipi apskriti pūslelė, kurios sienos suside
da iš sluogsnio vienuodų celių. Teip būva 
paprastai; varlės kiaušinyj vienok nuo pats 
pradžių celės vienoj pūslelės pusėj būva ki
tokios negu kitoj, i

Su laiku celės vienoj pūslelės pusėj da
rosi kitokios negu kitoj,taigi persikeičia į dvi 
veisli. Viena pusė pūslelės sienos nudrimba 
į kitų ir per tai celės vienos pusės, taigi įdu
busios stojasi vidurinėms (w. w.), kitos gi 
ne įdubusios atsiranda iš lauko (w. z.), taigi 
iš vienos celių.eilės pasidarė dvi: vidurinė ir 
nuo lauko ir viena eilė apima kitų.

c •

reikalų.

Daktaru nusprendimo^.
PtekitaUaateJIc dakteni Mentei jau 

nurodė, k>d nuo visokiu pilvo, kepenų 
bei inkilu li<u nėra goresniu vaistu per 
Kartųjį Trinario Vyną. Yra tai pui
kiausia gyduole nuo įvairiu pavasario li
gų. Kartusis Trinario vynas rado taip
gi prlpaiintms i« szalies garbaus gydy
tojo, DroFerd. H. Pirast, kurs sztai ka 
aplotai rasso: “Joseph Triner, 799 Bo. 
Ashland Avs., Chioago, III. Guodoja- 
mas Pone;— Experimontuodamas su 
daugeliu kareziu vynu, neatradau, kad 
nors vienas iss J u galėtu susilyginti su 
tamstos vynu Taigi Tomisto* vynas yra 
ateakaocsiausia naminis gyduole dėl 
pervalymo kraujo. Velyju todėl tam 
vynui kuolabiauaiai fsssiptetinti tarpu 
aergauesiu Įmonių.”— Ta vyną galite 
gauti visose a pliekose, o kur tokio netu
rėtu, tai kreipkite* pas pati fabrikante

A-orgMismM daugealia sudėtu ii eilSs 
vienodų celių. B-organizmu auditas 
ii dviejų eilių celių. Matomi per padi

dinantį stiklę
pavimo organų. Organizmai stovinti

Ižsivystymas kiaulinių kaulinių žvėrių. A-kianlininė 
celė. B-dvi celės pssidarusios ii pasidalinimo pirmu
tinės. "C-pasidsrusios keturios. D-aituonios celės. 
E-daug celių tveriančių vien} eilę. F-vaisius ii dviejų 
eilių celių G-užsimezgęs vaisius ii daugelio eilių, 

ant kurio matyt jau pradžia tūlų organų, paveikslan,
n. n.—drigsnių arba nervų sistemas.

-Iš pradžių celės vienos ir kito? eilės bū
va vienokios, bet au laiku pradeda keistiesi, 
paveikslan, iš celių eilės nuo lauko pradeda 
darytiesi viršutinė odos plėvė, kitos gi tveria 
drigsnių arba nervų audeklų. Teip jau iš 
palengvo keičiasi ir celės vidurinės eilės ir 
pradeda rinktiesi į atskiras kelias grupas, 
taigi grupuojasi. Kiekvienoj iš tu grupų 
celės vėl keičiasi ir tokiu budu užsimezgusia- 
me vaisiuje išsivysto visokios užmesgos, iŠ 
kurių tveriasi tai pieviniai audeklai, tai mė
siniai, tai driganiniai, o iš tų visokeropų au
deklų pasidirba viaoki kūno organai, viso
kios jo dalys. ♦

Tokį jau persikeitimų vienodų dalių į 
visokeropas, kokį matėme peržiūrėdami išsi- 
vystimų vieno daugeelio organizmo, rastume 
teipoagi peržiūrėdami čielas eiles daugeelių 
organizmų lygiai turinčių kuo prasčiausių, 
kaip ir kuo painiausių organizacijų.

Teip, paveikslan, kūnas tūlų turinčių 
prasčiaušių organizacijų daugeelių organizmų 
išrodo lyg uždaryta pūslelė, kurios sienos iš
klotos viena eile vienodų celių turinčių iš
augusius plaukelius.' Kūnas truputį augš- 
tesnės organizacijos daugeelių organizmų iš
rodo lyg krepšiukas, kurio sienos susideda 
iš dviejų eilių celių: celių iš lauko ir iš vi
durio, kaip antai kūnas tūlų veislių jūrių 
pinčių. Čia matome jau dvi eili celių tve
riančių organizmo kūnų. Kūnas dar augš- 
tesųių organizmų susideda jau iš trijų eilių 
celių; paveikslan, terp eilės iš vidurio ir iš 
lauko yra trečia vidurinė celių eilė. Kiek
vienoj iš tų eilių celės renkasi į atsakančius 
kūno audeklus, o iš jų tveriasi visokios kūno 
dalys, visoki organai. Teip, paveikslan, 
daugelis jūrių pinčių veislių iš viršaus turi 
jau kaipi oda, toliaus kūno minkštimus ir

augšteenio už pintis laipsnio, kaip antai ko- 
raliai, i&aidirbo jau didesnę dalį organų; 
odoj jų yra jau celės ne panašios į kitas, 
tveriančios nervų sistemų, kokio ne turi jū
rių pintys; bet ir koreliams trūksta dar dau
gelio organų, paveikslan, jie ne turi dar or
ganų kraujo tekėjimo, nė organų kvėpavi
mo; tokių organų ne turi visa grupa gyvu 
nų, prie kokių priguli koreliai, mokslinčių 
praminta vardu Coelenterata. Pas šitos gru- 
pos sutvėrimėlius dar organai kraujo tekėji
mo ne atsiskyrė nuo maitinimosi organų; iš 
vidurinės pilvo lomos turi jie dūdeles, ku
rioms išsiskirsto maitingi syvai į visokias kū
no dalis ir jos tuos syvus sunaudoja ant at- 
naujimo ir augimo kūno.

Pareidami prie dar augštesnio laipsnio 
daugeelių sutvėrimų, kaip antai prie tūlų kir
mėlių, pamatysime, kad šitie turi jau dau
giams išsidirbusių organų, šitie turi jau aiš
kiai atsiskyrusius nuo maitinimosi organų 
organus kraujo tekėjimo, o daugelis šitos 
grupos sutvėrimų turi jau ir kvėpavimo or
ganus. Maitinimosi organai korelių ir tūlų 
žemesnio laipsnio kirmėlių susideda tik iš 
vienos skylės, per kurių gyvūnas ne tik pa
ima maistų, bet ir išmeta laukan nereikalin
gas ne sunaudotas dalis; visi gi augštesnio 
laipsnio daugeeliai organizmai, apart nasrų 
skylės, turi dar kitų, išmetimui nesunaudo
tų, ne pervirintų maisto dalių.

Kūnas žemesnio laipsnio kirmėlių arba 
tūlų sliekų yra vienodas, užtai augštes
nio laipsnio sliekų, dielių, vabalų, o iš dalies 
ir kaulinių sutvėrimų kūnas susideda kaipi 
iš atskirų plytelių, sudėtų šalę viena kitos. 
Sliekai, paveikslan, susideda iš vienodų ply
telių, išėmus galvos, užtai augštesnio laips
nio sutvėrimai, kaip antai vabalai, turi ki
tokio sudėjimo galvų, kitokį sudėjimų ties 
viduriu, iš kurio išauga kojos, ir kitokį už
pakalinėj kūno daly j. —*

Ir terp augštesnio laipsnio sutvėrimų, 
kaip antai žvėrių, dar yra tūlose dalyse skir
tumai.

Peržiūrėdami visokius gyvūnus, prade
dant nuo žemesnių ir eidami prie stovinčių 
ant augštesnio laipsnio, matome, kad teip 
jau kaip ir užsimezgusiame vaisiuje, žvėrių 
organizmas, juo jie stovi ant augštesnio 
laipsnio, juo daūgiaus turi visokeropo pas
kyrimo organų, juo daugiaus turi kūno 
dalių. -r

Peržiūrėdami augmenis, matome tų patį: 
augmenys stovinti ant žemiausio laipsnio turi 
kuo mažiausiai organų, augštesni gi turi or
ganų daugiau ir juo jie stovi ant augštesnio 
laipsnio, juo daugiaus turi visokeropų orga- " 
nų, atliekančių, ant viso augmenies naudos, 
visokeropas užduotes.

VII. Išsivystymas organizmų.
Visoki organizmai, gyvenanti dabar ant 

žemės, ne iš syk atsirado tokiais, kokiais jie 
dabar yra, bet išsivystė, persikeitė į tokius, 
kokiais dabar yra, iš palengvo: iš stovinčių 
ant žemesnio laipsnio, keitėsi vis į augštes
ni ūš ir augštesnius, iki ne daėjo augščiausio 
laipsnio.

Labai seniai, prieš milijonus metų, mu
sų žemės paviršius ne buvo toks kaip dabar, 
kitokios ant jo paviršiaus buvo sanlygos: že
mė tųsyk buvo tai didelis, didesnis negu da
bar, degantis kamuolys, visos kiečiausios uo
los ir eukietieję sluogsniai, tverianti dabar 
žemės žievę arba kevalų, buvo nuo didelio 
karščio sutirpę, kitos gi medegos šiądien su
ktelėjusios buvo dar garo pavidale. 8u lai
ku, leisdama į dangaus ruimus šilumų, teip 
kaip šiltai įkurtas pečius į kambarį, pradėjo 
ji aušti. Tokiu budu žemės paviršius užsi
dengė kieta pluta, teip kaip antai žiemos lai
ke musų kraštuose vandens užsidengia ledo 
pluta. Pluta ta iš pradžių buvo plonutė ir 
silpna, kylanti nuo karšto vidurio garai lau
žė tankiai tų silpnų ir įkaitusių plutų. Šu
sterėjus tam žemės paviršiaus kevalui, kada 
jo paviršius ant tiek ataušo, kad nupuolęs 
paveiksle lytaus vanduo galėjo užsilaikyti, 
ne garavo urnai, kaip tai matote, paveikslan, 
ūmai išgaruojantį vandenį užpiltų ant įkai
tytos geležies, pradėjo rinktięsi vandens ir 
jie užėmė visų žemės paviršių. Tąsyk atsira
do ir organizmai; iš pradžių jie turėjo būt 
kuo prasčiausio sudėjimo, paskirstymo jų į 
augmenis ir gyvūnus dar ne buvo.

Iš tų žemiausio laipsnio organizmų, per 
eiles amžių iš palengvo išsidirbo paeilium 
vis augštesnio laipsnio sutvėrimai, bet prie 
to ir temesniejie užsiliko ir jiems atsirado 
tinkamos sanlygos; rodosi lyg kad gamta 
tyčia juos užlaikė ant aiškesnio parodymo 
orgahizmų išsivystymo kelio.

Per eiles amžių sanlygos visokiuose že
mės paviršiaus kraštuose nuolatai keitėsi: 
persikeitė atmosferos arba oro sudėtiniai, 
keitėsi klimatas visokių žemės kraštų, persi- - 
keitė ir tai ne kartų pavidalas ir paskirsty
mas sausiemių ir jūrių.



LIETUVA

IszDardavimaSi
Szilku bei Materijų Velykinėms pateliams, kaipogiir sziaip 

drapanų vyrams ir vaikams; Moteriszkos Velykoms jakes, 
kepai ir Dress Skirte, — jau gatavos. Didelis pasirinkimas 
velykiniu moteriszku Skrybėlių.

KLAUSYKITE! Pana KATERY- 
NA GRAŽEVICZIUTE nori pra- 
neszti savo draugėms ir drau
gams, kad ji dabar esti pas 
Klein Bros ir norėtu teipgi, 
kad jos drauges ja atlankyti 
ateitu. Ji užima ežia vieta 
kaipo General Saleslady ir 
assistuoja kiekvienam, kas 
tik reikalauja, visuose krau
tuves departamentuose;
Szaukis No 14.

Dnpiuu Depurtanentus.
' Munu Drapanų Departamentai! 

Nedelioms atidarytai iki pietų.

Dotuos!
1 Prie kiekvieno Siuto duodame 
' Skrybėlė arba Laikrodėli do- 
» vanu.

aža 4 /te m už vaikam* nuo 9 
ęA /te iki 16metusenu-

■ sūt > B mo siute su dvieili- 
I niu bruslotu, Knee
P Pants. .padaryti isz labai puikaus 

grynai vilnonio seržo ir clay wors- 
| ted*. vertes 86 50. ir Skrybėlė arba 

laikrodėlis priedo.
ada/te ■ / /teuž vaiku Vestee, 

J A teJSailor. dvieiliai ir 
i-stukini Vestee 

siutą, padaryta iš 
1 grynai vilnonio Chevioto ir Kaszmero 

—naujos pavasarines neszeines, mie
ros vaikams nuo 3 iki 15 metu, ver
tes 85.00,
ada 4 /te /te už vaiku vilnoni siu- 
U~ I U M te-Vestee arba dvi-

I g ^/eilinio styliaus, — 
mieros vaikams nuo 

3 iki 15 metų, vertes 83.00.
ai* / nauJ* vyriszka

te/pavašrini siutą.
"f g padarytas isz vil-

nonio kaszmero ar 
chevioto, juodos, melynoe ar kitokiu 
psrvu, su nuskliumbteis skvernais ar-

Moteriškos PtYisiriiI 
Suknios, Jakes, kepai ir 

WaiBt8.
Moteri.Mzkoe Dreiw Skirtu, pa

sirinkti gali isz 8 gatunka, Dress 
Skirte ir lytingu dienu Skirta, pada
rytos isz chevioto, seržo, venetian, 
homespun* ir plain melton, padarytos 
pagal paskutine neszeine. kriauezio 
pasistengimu buvo48* 
padaryti jas kuo-U^ H 
dailiausiai. visokius*n ^B
spalvų,vertes 85.50
TaiTeta Szilkiues l>reHN Skirta.

Padarytos su puikiais kvoldeliais 
padalkose, papuosztus su szniureliais 
iš franeuziško taffete visur aplin
kui. su geriausio perkžl i no pamusza- 
llu, iszvadžiotos su canvas, atlšinis 
juosimo, kriaucziszko darbo ir dailiai 
stovinesio ant ku-^Aa are ate ate 
no. vertes 812.00. W C U O 
paleisime uz......... g

Moterisiki kritnezia dirbo Siuili.
Nauji Moteriszki Siutai, nau- 

Jausto styliaus, be kalnieriu, eton ja- 
es, 7 ir 8siuline ilga sukni, jake pa

puošta eilėmis atlMiniu šniūrelių, 
su storo szilko pamuszaliu, tu k ne tu
ri gera perkalino pamuszala, pada
ryti isz grynai vilnonio homespun, 
naujausiu pa vau ■■
rio spalvų, vertesUT M ■ 
811.00, už...............f V

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba ar mokslas? Tyrinėjimai ti- 

kejimiuki, moksliški ir draugijimkai- 
politiuki. Antra laida su priedu? 211 
puslapiu.............................................5Oc.

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

Ar vyskupas Valanczius (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para
šyta Kn. Dembskia įsileista kultais 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai...................................................15c.

Istorija Chicagos Lietuviu, ju para
pijų ir kn. Kraucziuno preva su laik- 
ršsciiu ‘'Lietuva” buvusi balandžio 

I menesyje, 1899 m. 585 puslapiai didelio 
formato,aiškaus drnko. Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu
no, “Lietuvos” išleistojo, redaktoriaus 
ir paveikslai Chicagos 8z. Jurgio lie
tuviškos bažnycsios. Popieroa apda- 
tais.............................................$2.00.

Audimo kietais apdarais, auksi
niai* titulais............................. .  ,82.50.

Balas vlš* knygas galima dabar gauti 
"Lietuvos” redakcijoj.

Lietuviszka Dirbtuve
■ Arnotu,. Kapu, Baldakimu, ir kitų vigų bažnytinių 

j paredų; teipogi dėl draugysczių: Karunu, Kur ardu,i
j Kepurių, Ženklu ir tt. Norėdami savo darbu auszelpti 
i i savo tautietę ir kad tas darbas bntų priderancziai 
(' atliktas, ataiszaukite pas:

T. AHPRUSZeVJCZAJTe,
115 W. Divlsion St. CHICAGO, ILL.

L1ETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bsaulin pavieto.

723 W. 18th Street
Nuo Stos iki 12tos ryto.

. Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos

STATE . 
MEDIGAL

a a^už labai puiku vil- 
AT į gžnoni juoda ar mels- 

Į ■ Clay vorsted
~ Siute, a įsakantis
kiekvienam laikui nešioti, vieneili ar 
dvieili, mieros iki 44.

J vyriuką labaiIII llllpu,kuan | II - 11 ainiam sezonui siu 
▼ ^ta, padarytas isz.
Worsteds. Seržo. Vicunaa arba Ox-L 
ford Chevioto. darbas pagal naujau- dabar . 
sios mados reikalavimus, kitu drapa
nų parduolojai ima už toki 815.

J ryriszk* P*v»-ęlWsartni Overkote,
*H "V ■ Vi gj vilnomos materijos

Covert bei palszoe 
Oxford, ateakaneziausias dabamyksz- 
cziam sezonui, vertes Sg.sO.

Nauji box Coata. — Moterių ir 
merginu Box Coats. iš grynai vilno
nes covert materijos, su geru attoei- 
niu pamuszalu, su nauja ankucziai 
apgaubianezia box nugara, pilnu box 
prysiakiu,22 iki 1648a ag /^/^ 
coliu ilgio, veliausųT fa g || | 
Įiarsidui»s po 89. "Jltl , Į >11 
dabar už..................▼

Moterinzki Kepai Labai pui
kus šilkiniai kepai bei grynai vilno
ni clay worsted, padaryti pagsl nau
jausia mada, nekurie apszcziai padai
linti su szniureliais/K /te /te /te 
kiti su korielukaisIP U (J 
ir žvilgueziais. 1 ui ■ no t J - a> 
prasta preke 86.50. ▼

MoterisakoH szilkines Wai.stN. 
iš dailaus storo taffeta, »u naujoms 
bishop rankovėms, su gražiai padary
tais stock kalnieriais, su geru pamu
szalu, labai tin- a8a ^te /te /te 
kanezios, vertes'UTTJ LB W 
87.00, dabar palei-^^B g

Punotos Dresems Materijos.
Granatavoa Materijos. 40 co

liu ploczio grynai vilnonio granato 
materijos, rožavos, granatine*. me
dines, palszos, goblin. Cardinal, pil
kos, rojalines. milsvo* ir /te 
rusvos, visur parsiduoda 
po 65c. yardas. pas 
dabar.................................

Sublime,—44ool. ploczio szilkinis 
ir vilnonis inportuotes Sublime, nau
jausiu dažu, kaip ve rožiniu, rezedi- 
niu. cremavu, mėlynu, pilku, palšu, 
turųuois ir jnodų, isz tokiu materijų 
turėsi puikiausia dre^8a 4 ^te/te 
sę. įgabenti kasztu..-^? I I || 1 
ja 81.35 už yarda,tA | 4^/^/

Visas pa« mus dabar pirktas 
drapana* reperuotdme per vi
sus metus dykai.

Moterims ir Merginoms Siu
tai. naujausio svell eton styliaus, 
parinktiniai ir dvieiliai, padaryti isz 
grynai vilnonio venetiao seržo ir' 
broadcloth jakes. su šilkiniu pamu
šalu, sukne palimuote su geriausiu 
perkalinu, sksossilo juosmo. siutas 
apszcziai aprūpintas su teffeta raisz- 
teliais, geriausiomis a a m 
kriaueziško darboW 
ir puikiu purvu.all - nl B> 
verte* 813.50. už.. ▼ "

Labai puikiu Siutai. Moteriš
ki kriaueziu darbo siutai, modeliuoti 
pagal rusiszkas bliuzas, anksztus lie
muo, be kalnieriu Etons Ir kitokio 
styliaus; padaryti isz vilnonio broad
cloth, homespuns, chevioto, seržo, e te. 
juodi ir spalvuoti, su šilkiniais pa
mušalais, coat arba l'Aiglion keime
riai, bishop flare suknios, su perkali
no pamnszalu .ir gero darbo. Yra nn preke, kadangion I ^1.^1 ^1 
paleidžiame po..^r

Juodos Dresems Materijos.
Grynai vilnoniu CbevtotaN, — 

44 coliu ploczio vilnoni* Cheviotea, 
Storm seržas, grariatavoe materijos, 
Mtin brocades, tnohair 
henrietta. nebrangu būtutei 
ir 75 c. yardas. paleisime^^ 
už............. .......... .............. .

Melrotie.—44 coliu ploczio vilno
nis importuotas melrose, Minykiš- 
ka* czadras. batistM, crepes. atlasinis 
Solieles. poplins, grauates8v 
ir Whipcords. vertes 81.25 A 
yardas, už..........................į

Perioia materijom. 44 coliu plo
czio šilkine* ir vilnones penola ma- 
terijpe. prunellas, poplins. atlasinis 
Soleiles. vrhipcords, Sharkskin, ba- 
tistM,subiimMir melm^ 4 
rose. malerijos.ka ki-^T I ||l I 
tur (tarsiduoda [nBnl.IJll 
81.50 yardas, gausi už^r

Prunella Materljoa. 44 coliu 
ploczio puikios Prunella materijos, 
populiariškiausios delei pavasariniu 
dreslu, kitose perdavinycziose ui to
kias materija* reikalauja/te 
81.35 už y arda, mes dabarte* tef M 
paleisime už..................................... V

PirnoUs ir juodas Szilkis.
Dailus TaiYeta Szilkan. — Kar- 

batkavi ruožiniai taffete. suktiniai 
teffeta. parvuotes plisse, persiszkas 
stripes, faile* ir franeuzisz A 
kas foulards, yra tai liku-j^^^A^ 
ežiai nuo iszpardavimu.^W^7B* 
vertes 81 ir 81.25. už.......

KLEIN BROS
.735-805 5° Halsted St. *

1CT Cok Canalport Avė

TEMYKITE! .
Knyga Istorija Chicagos Lietuviu, ir 

kn. Kraucąiuno preva jau gatava. Ku
rie turėjote už te knyga tez virszaus į- 
mokėja pinįgus, priduokite savo dabar
tini adresa. kad žinotumėm į kur jums 
knyga prisiųsti.

"Lietuvos” iszleistuve.

Už Sumažinta preke.
Lietuviškai-Angliazkš Žodynėli* 70c. 
A ngliszkai-Lietuviszkas Žodynėlis 30c. 
Km norėtu pirkti nesiutu* ir duoti ap

dirbti gaus abu už 80c. Pinigu* gal sius
ti kaip kam smagiau.

Rev. P. Saurusaitis,
34 John st.. Waterbury, Conn.

B. F. STRZYZAUSKAS,
Liktuviszkah Daktaras.

1028 N. Hoyns avė., kerte Frankfort st. 
Talafonaa: *•»! T2B

....CHICAGO, ILL ...

* Seredoms ir nedelioms nuo 
3 vai. po pietų iki 6 vakaro 
priima ligonius pas L. Ažu- 
ka, 3801 Auburn avė., kerte 
33czios UL

Dr. O. C. Heine,
BEN T Y8TA8.

Kerte 31 et ir Halsted ulieziu, 
wirezui Aptiekoa. Chicago.

Lietuvos” agentai.
NK1V YORK. N. Y.

Jonu Naujokas, 186 Henry st. 
BROOKLYN. N. Y. 

į Stanislovu Rinkeviczius, 73 Orand si. 
I Juozu Matutis, 112 Grand st. 
i K. Balcziunas, 144 Mauyer at.

SHENANDOAH. PA- 
Andrius Macais, 447 W. Line it. 

MT. CARMEL, PA. 
Petru Bieliauskas, 

WATERBL’RY, CONN 
, M. J. Damijonaitis, 65 N. Leonard st. 
| Jonu Taraila, 677 Riverside st. 

PITTSBURG, PA.
K. Gediminas, 2030 Sarah st. 

VVEBTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas, 

SCRANTON. PA 
Mikolu Ramanauckas, « C*

1740 Nay Ang Avė. 
“Lietuvos” keliaujanti agentai 
Wincu Kudarauckaa, 
Jurgis Kaukeviezia, 
Juozu Petrikis.
K. Rutkauskas,

Kur šie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pu juos užsirauyti “Lietuvą” 
ir prenumeratą jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bus teisingai mum* priduoti. Pa* 
juoa teipgi galima gauti visokes knįgu 
už tą pacaią preką kaip ir redakcijose. 

"Lietuvos” Iulbistvtb.

Kas prisius 18.00,
Aplalkys 810.00 verte maszinuką gro- 

matoms drukuotie su geriausioms dru- 
koriazkoms įtaisoma ir su visais reika
lingais lietuviszkoi raszlavoi ženklais, 
kaip ve: ą ų ž ir tt. Ant aslos maši
nukes gali drukuoti netik suaugę vyrai, 
bet ir 3 metu vaikai, mokslo prie to ne
reikalauja, ant pirmo pažvilgio kiek
vienas supras kaip su ja darbe pradėti. 
Kas prisius 81.00 aplaikys 50 puikiu po
pieru gromatoms raszytie su puikioms 
kvietkoms, apskaitymais ir pavineze' 
vonems. Mažiau kaip už 81.00 niekam 
nesiuneziame. Adresuoki! teip:

W. Kudarauckas,
Boi 234. Liirence, Miss.

wi AR ESI KURCZIA87?
wl«l kartini.I ir ašaka* riraajiaaaa dabar yra 

••asydomi (a pagelti, nauju mu.u laaradimu. 
Tik karolini* gi m. a. gali būt išgydyti. USi- 
a*J aakroj rainu i nuiiurm Aprašyk š 
aollp. l*xega*Miaaaina*lr rod* dykai. Gali 
^ty* aaa* iaul ydyti tu *lui matei* kaauai*.

. DtltM’s Aanl Institute,

A M. Matusawiczia, 
AGENTAS ‘

Wargonu, Pijanti, Siusvamu Ma- 
scinu, Cigaru ir Papieronu.

■m, ui ji attiiaMia stoal Ir 
nekultu..• Citikrinu kad a

Gal sergi?
Viena ir geriause gyduole yra surasta 

pabaigoj devyniolikto šimtmeczio. Yra

ris gydo daugybą ligų, kaip tai: taiso ape
tite, czystija krauja, stabdo skaudėj ima 
viduriu, paaikelima gumbo, dantų gėli
mą ir daugel kitokiu ligų. Preke už 
bonkeli 50 c. Norėdami tu sr kitu gy
duolių ateiazaukite po adresu (dėl atsa
kymo prisiunskit už 2c. marke):

Indian Medical Co.
Box 24 Sta. C. Phtsbūbo, Pa.

—Tikrai Lietuvi rakau—

SallliijaS.
Reikalinga* kriaueziu* prie kostu- 

mersko darbo Už gera darba geras ir 
užmokesti*.

Ed Zanieskis,
" P. O. Box 349. VVestville, III.

ožiai laz fabriko ir indei italių pigiau Juoa par
duoti <alp tie kurie Uz whoiesa|e l*a. Meldžiu 
Uk jametiaU. o uiti k ri a u kad buaite uiffanf

A. M. Matusawlczia,
208 W. Centre 8t.

Mahanoy City, Pa.

LietuwlazkM Saliunaa.
Jono Gudino.

MitchelSt., Braceville, Jl|.
Užlaiko geriausius gėrimus ir czyste 

sale susirinkimams ir baliams. v

1 Sūkurskis & Co.

Dispensary
MĮBdEjyTS E. Hadison Str., CHICAGO, ILL

(arti McVickers TheatrcA
(Nuo 15 d. Balandžio perkelkime musu oiTlsa po No 86 Van Buren 

stt, ant pietvalpkrinlo kampo Van Buren ir State ui.)

Klausk rodos pas seną Daktarą.,,
Tetikusiais attretetais užbaigęs medicina, turi Ilga praktika, yra kalbininku, au
torium Ir specijalistu gydyme nlaptu nerwisEKU ir chroniszku ligų. Tuk- 
uancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
jiems ory r isz k urnas Ir tėvystės laime. •

Prastotas wyriszkumas,?y*°°^my.^į^yiit 
mintis, neapkentimas draugystes, prastota energija, prieszlaikinis 
ausikuprinimas, ineszlungiM bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iszdy kūmo ir neišmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinate* į paskutini. Taigi 
tegu) klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo pressalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunų vyru, nesirūpindami apie uvo padėjimą dacjo to, kad jau buvo per- 
welu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

Limpanczios ligos.^-^^A^".^^ 
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kalpogi ir sekios tekėji
mas, iHcberlnias ir mesElunris, pasekmes nevalystes ar itzdykavimo bur 
įveiktai iszgydytos. Mes gydome virszminėtes ligas teip, kad netiktai jas vei
kiai preszaliname, bet ir visitska sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia 
J tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

tai raszykite mums gromata reikalaudami klausymu lifto, nes mes gydome 
teipgi per paczte, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia. 
Gyduoles mes supakuojame įateakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip 
kad neatkreipti jokios žingeidystos paszaliniu ypatų.

Maso prekes yn pigesnes u bet kokio oflcijallstoiisoj 
snljjirtodei kiekvienimligoniai prieinamos.

flflicA adunAC l nno 10 ryto Iki 4 po pieta ir nuo 6ikl 8idare. 
v Ulbu dlljllUb. j- MflOmtUkm 10 iki 11 ryte
Ateik pats arba raszyk sziądien, nes ryto gali būt perwelu.

Ir kitoms szwentoms dienoms adinos tos paezios kaip nedelioma

809 S. Asbland Avė. 
keru 18-tos 11.

nraauin Plati* iptKkoi

Plombos cementines, porcelani 
nes s r b* sidabrines...........

Plombos auksines nuo..........

Gryno auki 
..50c Virszut.tr 
81.00 Garniturae

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vai 
dienom nuo 9 ryto iki 3 po f 

Nuo Bridgaporto imkit* Morgan Straat Kars. Nuo Tom of Lak 
tranafara par Hali tad ui. Kalbame icnfciszk

OFISAS ATIDARYTAS:

operacijos ant dantų at- IU 
i gabiai, be skaudėjimu ir M 
ujatisia metodą.
uojame daneciua

kreivai auganeziun. I), 
so karūnėlės nuo.... 85$) 
apatine eile dant...815.00 fl 

i dantų.......................88.00 it

Ival. vakaro. Szventoms n 
ei 3 po pietų.

Pa j i esz kojiniai.
Pajieszkau savo brolio Jono Krancaus, 

isz Kauno gub., Raseinių pav., Kaltinė
nų vol. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinia ant adreso:

Antanas Krancus,
706 S. Canal st., Chicago, III.

Pajieszkau savo draugu, Zigmunto 
Misiūno ir Juozapo Misevicziaus,'abu 
Kauno gub., Panevėžio pav., kaimo Žvir- 
gždgiu. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

.John Ridotis,
Box 277. VVestville. III.

Pajieszkau savo draugu, Mikolo Jakai- 
ežio, ir Jono Maroszo, abu isz Kauno 
gub., Panevėžio pav., miestelio Ramyga
los. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinia ant adreso:

A. Krisztopaitis, 
Box 239, Thomss, W. Va.

Pajieszkau savo brolio. Jono Kamins- 
kio, Kauno gub., Raseinių pav.. gyveno 
Waukegan, III. Jis pate ar kas kitas 
teiksis duoti žinia akt adseso:

Wm. Kaminski, 
Box 80, Chatham, III.

Pajieszkau doros merginos ar naszles, 
nesenesnes per 35 metus ant apsi vedimo. 
Teiksis raižyti ant mano adreso:

Ign. Jagella,
117 Danover St., Baltimore, Md.
Pajieszkau savo brolio Klemenso Mo- 

tiejuczio, Kauno gub., Sziauliu pav., 
kaimo Barinuių: dirbo Chicagoj prie 
kriaueziu. Jis pate ar kas kitas teiksis 
duoti žinia ant adreso:

John Mottlson,
Box 325, St. Charles, Mich.
pajieszkau Jono Kleivo, Kauno gub., 

Raseinių pav., kaimo Mieeztiszko. Jis 
pate ar kas kitas teiksis duoti žinia ant 
adreso: Jurgis Andriukaitis,

Box 379, Charleroi, Pa.
Pajieszkau Augustino Virzinto isz 

kaimo Palokiszcziu, Laukavos parap. 
ir Petro Puleikio isz kaimo Kadzingoe, 
Kviedainos parap., abu Kauno gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso: Peter Barcis,

Lock Box 3, Seatonville, III.

Pajieszkau Jono ir Dominiko Bertu- 
ate viešiu. Kauno gub.. Raseinių pav.^ 
Jie patys ar kas kitas teksis duoti žinia 
ant adreso: Jonas Bertuszeviczia

130 WaterSt., Fitehburg. Mase

Aukoe ant kankintiniu
Pagal “Lietuvos” No. 12 buvo 

kasoje....8271.59
M. Kondraitis, Lawrencc. Mass. 25a
M. Valeckas, „ „ 25c
A. A. Szimkonis, ,, 25c
Union City, Conn. nuo laikytu pra

kalbu per Dra Baciaviczia surink
ta ir kitaip paaukauta.............. 82.00

P. Kryzeviczia, Chicago, * 25c
Ant “Freedom.”

M. Kondraitis, Lawrence, Mass. 25c 
M Valeckas, „ 25c

Aukoti aut D-ro Kudirkom 
paminklo.

P. Kryzeviczia, Chicago, 25c

Temykite.
“Lietuvos” redakcija geriausei siun- 

ezia pinigus į wisas svieto dalis. Par
duoda szifkortes ant visu linijų į Ame
rika ir isz Amerikos į wisasswieto dalis. 
Parduoda lotus ir namus: mieste Chica
go turime kelis šimtus geru namu pi
giai ant perdavimo. “Lietuvos” re
dakcijoj leippat galima gauti visokiu 
lietuvišku knygii, abrozu, abrozeliu, 
pawfnczewoniu ir gremžtoms popieru. 
Raszykite, o prisiusime katalioga dykai. 
Raszydami įdekite už 2c. marke, ir ad- 
suokite teip:

A. Ota«ewskta,
924—33rd 8t. Sub-Sta. 60. Chicago, III.

Dr. Leonard Landės,
Daktarai.

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

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
New Yorke; praktikavo ligonbucziuose: 
Wiednlujs, Berlyne, karališkoje mo
kykloje Londone, buvopardttiniu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale 
Hospitel College ir 1.1.

UaZti rina l*Z<y<i)riiia * 
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvoa,nepomietį apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, t yni m ą, moleriszkaa ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Geras alus, seniausios arielkos, kwe- 
pianU cigarai ir czyste wiete dėl užei- 
wiu. Apart to didele ir czyste sale ant 
mitingu, balių, weseiliu ir kitokiu zabo-

Jonas Petroszius,
1681. IStfct Urte Union. Chlcnge

mri u įdirbi

ir dabar galime eicaraa Irraaka latak* panluoli 
pIMau kaip wln ApaUtalleodaai cigarą* *T 
tabaka adraaaoklta uwo laitrka* taip:

A. Kukuraitis & Co. e
Cor. VVentvorth av»., and 14th Str.

Chicago Heights, III.

.................... LIETUWI8ZKAB DAKTARAS.........
772 MilwAiikee avė., -------- CHICAGO. ILL.

nuo &.iki 10 ryto
Priima Ligonius- nuv 12 iki 1 popiet 

_ nuo 7 iki 9 vakare.
Ateik pats arba gali jMiszankt į savo namus. Gydau pa
sekmingai ir didžiausioje paslaptyje užlaukau užsikre- 
ta,nczias, limpanczias-gedingas ir prastoto vyriszkumo 

ligas. Atsiszaukentiems per laiszkus duodu rodą.

Atatazaukimas!
Man wažinėjant po Vakarus ir po 

Naują Angliją teko sueiti daugelį Lietu- 
wių, proteojanezių, kurie nori įgyti di
desnį įžwelgimą į klausimus philozophi- 
jos ir mokslų (duszią, Diewą, gamtos 
įstatymus, ewolluciją, ir tt.). Kadangi 
tie kiaasimai aiškiai yra iszguldyti L 
Buchnerio weikale “Pajiega ir Medega” 
(Krali und Stoff). ir kadangi sziądien 
toks weikalas isz tiesų yra reikalingas 
trisienis laiswamaniams, idant turėtų 
atramą priesz kunigijos melus apie re
ligiją, asz paaisznekSjąs su kiliais tau- 
tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratą 
ant yirsz minėtos knygos. Prenumera
ta lietuwiszkos knygos, kas dabar nori 
prigelbetl anąatepaudinti.kssztuos 81.50; 
po stepaudinimo k asz t uos 82.00. Todėl

i tuos, kurie nori tą knygą turėti lietu- 
‘ w i sakoje kalboje, kwiecziu prisiųsti 

prenumeratą, ir kaip taps atspaudinte, 
užsi mokė jusle jie gaus atlyginimą kny
goms tiek egzempliorių, už klek bus 
isz anksto užmokėją ir jų-svardai ir pra
vardes teps ant galo knygos pagarsinti. 
Kasztai spaudos yra dideli, todėl pra- 
szan Tautieczių urnai su prenumerata 
iszleidime knygos man pagelmingais 
būti.

J. Szliupas, M. D.
421 Penn Avė.. Scranton, Pa.

“Vienybe Lietuvnikn” 
iszeina kas eereda jau 15-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giaueeB žinos isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
‘‘Vienybe” ant metų kasz- 
tuoja $2.00 o ant pusės $1. 
PinĮgai turi būt apmokami 
isz kalno. Dkiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa

išgydysiu į kėlės dienas, teipogi Il
gu pilvo, uždegimą žarnų, išdžiūvi
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosie*, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename ataitikl- 
me. Cnroniszku ligų gydau pauRmin- 
gai. Ir slepemu ilgu užlaikau slaptybt-

Dr. Leonsrd Landės,
134 E.24th 8t-,Cor.Lcxlngton Ar.

R«xla per Grosnatsse I>y ai.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 81.00 

tWJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek svreri ir apraszyk tauro ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

Pigio* Fanuos VVbnon.sine!
Jeigu kuris isz lietuviu norėtu pirkti 

farmn tegul ateiszaukia pas mane nes 
asz esiu farmu agentu. 

Jos. Urba,
3301 Auburn avė., Chicago, II).

(4-lŽ)

Aut pardavimo arba iszmainymo 
dvi gražios farmos paviete Marinette, 
vaiste j e Wiseonsin. Ka turi mainant 
Adresuok: • Joseph Dama,

3338 Auburn avė., Chicago, III.
(•»•»)

Pigei ant pardavimo gražios miesto 
propertei, Adresuok: F. Dama,

717 W. I6th St., Chicago, III. 
i>ss> ’

Szlumetiniu kalendorių ir wiso 
kiu kitu knygų dabar galima gau
ti “Lietuvon” redakciją). Kalen
dorių preke 15c.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai 
krasztis, iszeina vieną karte kas me
nesį. kasztuoja PrusuoS ir Austrijoj 
2| markes. Amerikon prisiunSjsnt 4 
markes arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros, politikos ir mok
slo, dvimSnesints laikrssztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįįui ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

Frt. Martini Šaunus, 
Rokaiten, per Neukirch,

Ost Pr. Germany

Preke plnĮgų.
Suskas rublis po......................
Prūsiškos nfarkės po........ ,..24jc

Prie kiekwieno pinigų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paežio kasis

Ar Tawo peczlus 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Furniture & Stove Co„
3240 S. Morgan Bt.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime dldelą daugybe visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

FJPBradchulis
Attorney auti Coūuselor at Law.
145 I Jt-Salle st. Room 410. 

CHICAGO, ILL.
Telephone Central 3006.

Wienintolis lietuvys advokatas, baigąs 
mokslą jurisprudencijosczlon Amerikoj. 
VVeda prevas kaip oiviliszkas teip ir 
kriminaliszkas visuose suduota.
Kw. W 1 Mth Cor. Union St.

Pigiau kaip kitur!
Csyato aakso. 14 Ir 14 K. tallobiaial Aladglį 

Laikrodžiai Ir laikrodėliai paa m a e* pigia a kaip

rodei*• Ir Isikrodellui. tiedus, draugystėm «pll- 
keleu Ir urleoklut mkslalut Ir «ldabnniu« daik
tus pigiau kaip eiki Ir *laa d arba garuraatuoju.

F. Prozanskis,
054-33 str. ChicstRO, IU.

POPIEROS DYKAI!
Mes atspaudeme daugybe gražiu po

pieru gromatu rašymui, su gražiom* 
kvietkoms ir apskaitymais. Ku pri- 
siunssavo adresa ir 5 e. markėmis gaus 
6 a^kuszus tos popieros dykai.

8. Mack,
212 First Bt.. Eltzabeth, N. J.

Lietuviszka Grocerue.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už

laikau visokiu* wa,gomua daiktas, apa 
tintus drabužius, cigarus, papierosus 
taboka, gromatoms popieras, pawincza 
wonei ir visokius kitus daiktus szeimy- 
noms reikalingu*. Wisi tavorai szviežl, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie 
ežiu visu* atsilankyti, o busite užganė
dinti. ,

J. K. Chmelauskas,
878-880 W.33rd st., CHICAGO.

JAMES J. H1GGIN8, 
SuccesaortoM. Dūmina.

Rėdytojai Pagnbo ir
* Balsunnotojas Kanu.

187 Flmt Bt., raiaabeth. N. J
. Ta.etonaa: Į įjįį “ gUBOe H B

A. Mis ir K. Kibelis,
1193 So. Oakley avė. Chicago.

nr užlaiko _«
Pirmos Kliasos Saliuna, 

Grohernia ir Buczkrne.
Visada szvieže mėsa, szviežl ir czystei 

užlaikomi visi kiti greserinki tavorai, o 
prekes pigesnes kaip kitu. Saliune se
niausios Arielkos, geras alus ir tikri Ha
vanos cigarai. Geras uAkandis 
(Free Luncbi kas dien dykai.

TIKTAI DEL WYRŪ.
Ež dyka sampelinis pakelis bus atsiust-ss 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiu? 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

Žingeidus swietul dalyku.
Tiarai'vienatine gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 

•<*n«h Otfio. Gnn4 *>**t. Braatfyfi. N. V.

Geriausia dantų guduole: Musu gy
duole nustebdo Dantų skaukejima į kė
lės minutes Mes savo Gyduoles gva- 
rantevojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes 81.00. Biuncziam Paėstu ir į 
svety mš ssali*. Budu kaip jas vartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodo* per laiškus, 
adresuokite. The J.M. BRUNDZA OO„ 

Box 2361. Nev York. Ū .8. A. ,

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSDUS

JONAS MOŽEIKA,

Aai«tenia» ir Notary Public.
ROOM 615-616

8T-tt E WishingtOū st, Chicago, III.
Thelefon: Central. 2621.

Užsiimame civiliškoms ir krtminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pre
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moželka gyvena po nr. 31 W. 
14th pi , kur galima ji rasti iki 9 vai.

O, kas ežia?
Puikiausios ir gražiausios popteros gro- 
matu raižymui su paveikslais Lietuvos 
Didžiūnu ir Rasstinlnku, padabintos su 
gražiais apskaitymais ir puikioms kviet- 
koms: tuzinas 25c.

tek tssgyde vyra, kari.

tisskaislr kaaiszkals kan
te jimats, teip kad lasUta-

aas lytiszkes sąnarius.
Gyduoles yra labai sma- 

Ck» ir pamacslywoa, ro
dos plaukte plaukia pne

tae iszdykuuto, sugrakiu 
patrotyta pajiega ir a' 
nlnti, paaalkys skauSeji

bandymo pakelius tiems 
kurie papraszys.

Iszsigydjsl namie nuo 
k Ncw ienos lyti sakos Ilgo*.

Pakelis st. eakhaga gy

State Medical Insti tu te 8M 
Elektron Bullding. Ft. 
Wayna, lad., o aptureait 
ui dyk* aampeli. Instilu
te stengisai SMinMzt Ba 
didtiauslu akalUium Amo 
aiu, kuri* negali atsi-'

traukt iss Dama, kad gydytiea Ir azia šapeliai parodys jiem*, kaip lengva iiMigydyt nne lytlar 
ku Ilgu, kada vartojšl ataakancaioa gyduolei. Institute ne vieno ne atmeta. Koinae. kurs 
atalarauks, gaus dailiai aplpeonetyta pakely, kad kiti nežinotu ku ten yra Raszyk dabar,neatidėk

H1LLE”8 FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

•2.00

M metine prenumerata aplalkya lt minėtu 
popieru ir it kon varta A d ratuoki te teip:

K. GEDEMJLNA8,
2528 Carey Alley Pittsburg, Ra.

Duodu para uMarby

Armonikų pigiu ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu, 
žiedu i r szimtus ki tokiu daiktu galite iszsirinkti ir parai- 
trauktijeigu turite musu lietuviszka katalioga, kuri pri- 

siuneziame kožnam dykai ant pareikalavimo.
Kelpsch & Co.

Buce, to Kelpsch, Noreiko & Co.
74 Ceatre St, CMcago.Il 2,

Virszut.tr
CMcago.Il
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