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du tuomiarpiniu ant pontonų
tiltu, kuriais pervežė vien amu
—o—
niciją ir kanuoles; kareiviai gi
Amerika.
perbrido per upę, nors vanduo
Ant Filipinų salų ameriko siekė iki pažastų. Pereitos suim
nūs pasiekė rods nedidelis, bet tos dienę atėjo į Londonę privavisgi vienas isz didesnių nepasi tiszki telegramai, buk; jenerolui
sekimų. Amerikonų transportas \Varren pasisekė iszliuosuoti La'bedamas 50 kareivių po vado dysmilh, bet buk pats jenerolas
vyste leitenanto Bostono pateko susirėmime likosi- užmusztas.
filipiniecziams, kurie, gerai pasi Paskui vienok pasirodė, kad ži
slėpę krūmuose, laukė amerikonų nia ta neteisinga, jenerolas Wapo Lipa. Kada amerikonai prisi- rren yra sveikas, liet užtai jis ne
artino, filipiniecziai isz abiejų ke toli nužengė nuo upės, nuvijo
lio pusių pradėjo smarkiai szau- nuo kelių kai erų vien mežesnius
dyti teip, kad transporto eskortą būrų pulkelius, svarbesnių pozi
priversta buwo greitai trauktiesi cijų jam ne pisisekė paimti. Liatgal, ne spėjo paimti nė vežimų. dysmtth gi kaip pirmiaus buvo
Filipiniecziai wijo amerikonus isz visų pusių būrų apgultas,
tris mylias, kol vejamiems ne teip yra ir dabar. Muszis vie
atėjo pagelba.. Užpuolikai paė nok jau prasidėjo aut visos lini
mė vežimus su amunicija, valgio jos nuo Tugelt upės. Kaip ofieiproduktais ir kitokiais ameriko- jaliszkos žinios paduoda, iki pe
niszkų kareivių daiktais, teipos reitos nedėlios anglijonai nužudė
gi 22 arklius. Apart to buvo 488 kareivių muszinose po Laczia ir daugiaus susimuszimiį, bet dysmith, bet iki sziol ne daug
kituose amerikonams geriaus pa areziaus stovi nuo to miesto ne
sisekė: kituose susitikimuose a gu stovėjo pirmiaus.
Kiek nu
merikonai pergalėjo
filipinie žudė būrai savo žmonių, nežinia :
jie stovi ant uždengtų apkasais
ežius.
Dabar pranesza laikraszcziai kalvų, kurias vis dar labiaus
placziaus apie buvusį pasikėlimę drutina, ant anglijonų szuvių at
pnesz amerikonus ant salos Neg siliepia ne smarkiai, rodosi, kad
ros. Jeigu czia maisztai n$ iszsi- jie teip daro tyczia, ne norėdami
platino labiaus, tai tik todėl, kad anglijonams parodyti, kaip ir kur
amerikonų sutverti ir apginkluoti jie stovi, bet užtai jeigu szauja,
isz neva isztikimų cziabuvių poli- tai kulkos neina pro szalį. Ant
eistai per anksti maisztus pradėjo lirinėjimų būrų pozicijų jenerolas
ir per tai atidengė visus sukalbio Buller turi orlaivį, bet ir isz jo
siutus. Pnė sdkalbio prigulėjo ir mato tik artesnes kalvas, kadan
amerikonų isz
isztikimiausių gi orlaivya ne gali prisiartinti
cziabuvių iszrinkti urėdnįkai. prie būrų pozicijų, nes szuviais
■
matyt, kad ne galėtu jį praradaiti ir orlaivya
vien ant salos Luzon, kur gyve pats nupultų ant žemės ir patek
na smarkiausi amerikonų prieszai tų būrams, kurie paskui, jį sutai
tagalai, bet ant visų Filipinų sa sę, galėtu vartoti ant tirinėjimo
lų gyventojai neaenczia ameriko anglijonų stovyklų.
Nežiūrint
nų ir prie kiekvienos progos ant besiartinimo didžiausių angliszkų pajiegų, bombardavimas
<gali priesz juos pasikelti.
nesiliauja.
Ant kongreso susirinkimo pe miesto Ladysmitb
reitę sanvaitę tūli kongreso ir Kiek iki sziol anglijonų persikė
senato sanariai iszreiszkė savo lė per upę, tikrai nežinia, bet me
pritarimę kariaujantiems už liuo- na,jog kitoj upės pusėj bus jų apie
sybe būrams, persergėjo preziden 20000; kadangi Buller turi isz
tę ir ministerius, kad jeigu jie viso 35000, lai dar nežinia, kur
Į Durban at
rodytų pritarimę arba jeigu ban yra likę 15000.
dytu kokiu nors budu gelbėti plaukė jau isz Anglijos 5000 nau
Angliję, tai tuom nustos viso jų kareivių, laukia czia ateinant
kraszto pritarimo, kadangi 90% dar daugiaus. Gal būt, kad je
Amerikos
gyventojų
prita nerolas Buller tyczia nestumia
ria būrams ir su jais simpatizuo visų savo pajiegų į muszį, bet
ja. Tuom tarpu Amerikos ran laukia, kada ateis laukiamas pa
do, ypacz gi užrubežinių dalykų stiprinimas ir tik gavęs viskę, su
ministerio« Hay simpatijos yra sudrutintoms pajiegoms užpuls
Anglijos pusėj. Apie tai ž;no ir ant būrų pajiegų. Su pagelba
būrai, todėl jie ne nori priimti saulinio telegrafo užsidarę mieste
prezidento paskirto ant konsu- Ladysmith anglijonai gali jau
liaus į Pretoriję sunaus Amerikos susižinoti su jenerolu Bulteru.
Po Mafeking anglijonai bandė
hiirnbelinių dolykų minūterio.
Europos laikraszcziai paduoda, iszėiti isz miesto, bet būrai juos
buk terp Amerikos ir Transvaa nuvijo atgal. Kaip pasakoja at
liaus prasidėjo tarybos kaulink siųsti į Lorenzo Marųues isz cziaužbaigimo karės. Buvęs Pretori- buvių pasiuntiniai^ anglijonai
^joj Amerikos konsulius Macrum Mafekinge turi lygiai amunicijos
.Keliauja dabar į Waefcingtonę ir kaip ir valgio ant trijų mėnesių.
veža prezidentui McKinley lai- Ar teisingai teip yra, kaip tie pa
ięzkę prezidento Kruegerio su praĮ siuntiniai kalba, negalima tikrai
-azymu patarpinįkaut prie už pasakyti; iki sziol vienok jie vi
Laigimo karės.
Į Pretoriję gi sur pasirodė melagiais. Pulkaukeliauja, buk McKinleyo iszsių- nįkas Plumer iszkeliavo su tri
/atas,Webster Davis ant užmezgi mis plienu apkaustytais geležin
mo tarybų kaslink užbaigimo ka kelio trukiais pilnais kareivių
rės, apie kę buk žino Anglijos į pagelbę miestui Mafeking, bet
ministeriai ir buk Davis keliauja kad iki sziol į paskirtę vietę ne
pasiūlyti Kruegeriui Anglijos isz- atkako, tai nežinia, kas su juom
■ lygas, ant kokių ji sutinka už ir jo trukiais atsitiko.
Nauji, atsiųsti į Afrikę an
baigti karę.
gliszkos kariaunos virszinįkai
bent kaslink vietinių kolionistų
#
Pietini Afrika.
j( Svarbių žinių nuo karės lauko pasirodo žmoniszkesniais negu
nietinėj Afrikoj visgi nėra. Ro pirmutiniai jenerolai: pirmutiniai
į d b si, kad jenero’o Buller kariau- bausmėms ir gazdinimais bandė
Inajaztikro persikraustė per upę sulaikyti holaudiszkos kilmės ko’ Tugela. Ar būrai pasitraukė isz lionistus nuo pristojimo prie bū
Colenso, kur yra svarbiausias rų, o kaip antai jenerolas GataIperėjimui tiltas, apie tai tikrai cre, ęuvarė jo kariaunos apimtuose
(nežinia. Jeigu jie tę miestę ap- apskrieziuose gyventojus į pas
' leido, tai be abejonės tiltu nepa kirtas vietas prisakydamas jiems
liko, bet jį turėjo iszgriauti. Je- maitytiesi savo'kasztais, uždrau
inerolaa Warren su savo divizija dė be jo daleidtmo kur nors isz
Ine bandė eiti per Colenso, bet jis paskirtos vietos keliauti kad ir
■pastatė savo kareiviams pereiti su svarbiausiais reikalais. Tas

Politiszkos žinios.

būdas vienok ,ne tik nesulaikė
kolioni*tų nuo pristojimo prie
Anglijos prieszų, bet be mažo ne
sukėlė priesz Angliję visos pieti
nės Afrikos; apskrieziai aplinki
nėse būrų už mtų plotų atvirai
pasikėlė.
Todėl jenerolas Roberts ir Kitchener isz'.eido dabar
prisakytnę visiems kariaunos virszinįkams neerzinti gyventojų,
uždraudė kareiviams per nefrabę
imti kę nors nuo gyventojų, bet
už kiekvienę paimtę daiktę užmekėti pinįgais arba kvitoms.
Tik tęsyk kariaunos virszinįkai
gali nuo gyventojų produktus
imti per nevalię. jeigu kariauna
ne teko maisto,” o gyventojai
slėptu,
melagingai
gintųsi,
kad nieko ne turi, bet ir už teip
paimtus produktus reikia užmo
kėti jų vertę pinįgais arba kvi
toms.
,
Ant vakarinio karės lauko
nieko neatsitiko svarbaus: būrai
stovi ant savo pozicijų, o angliszki jenerolai ne gali ne žin
gsnio toliaus nužengti. Paskalas
buk jenerolas Wood su savo di
vizija įsiveržė į Oranijos republikę pasirodė ne teisingu. Dabar
anglijonai vėl garsina, buk teip
abiejų susiriszusių būrų republikų
užgimė nesutikifaai. Tas vienok,
turbut, vien iszreiszkia anglijonų
norę, bet ne reiszkia teisybę.
Suimtus pirma vokiszkus laivus
Afrikos pakrantėse anglijonai,
teisybė, paleido, bet užtai paėmė
nauję garlaivį“Maria”,kurisai ga
beno valgio produktus į Transvaalių. Pasklido teipgi paskalas,

kaimyniszkos viiszpalystės neįsi-i kad Wurszavos darbinįkai gaua
u:.,.,
i_ i___
!_•_ i__ i komedijos
____ •
kisz zį tarpę, gal terp atų
nesutin lanko
ienkiszkos
ir o
kanez ų vieszpatysczių užgimti perėtos teatrus, o jau kę vasaros
karė. Bet rodoai, kad Austrija laike teip vadinamuose privatiszpadabos Scrbiję, o Maskoliju Bul- kuose “agrodkų teatruose”, lai
gariję, kad ne gilėtu 'pradėti ne kasžin ar darbinįkų juose ne bus
reikalingų kraujo praliejimų.
daugiaus
negu
inteligencijos.
VVldurini ir Pietini Ame- Jeigu Warszavos žmonių teatro
ne nori lankyti drabinįkai, nors
rii(a.
jame duoda lenkiukus, parody
lazsiųstn priešą indijonus Yaki
mus, tai todėl, kad teatrui tam
giminės meksikožiszka kariauna
darbinįkai
nepasitiki
dėl jo
ne įstengia iki s*ol jų suvuldyti.
randavos firmos. Kaslink gi to
Dabar vėl atsitik*) kruvinas mu- kių žmonėms teatrų Lietuvoj,
szis terp kariautos ir indijonų,
tai jų metiniai darbinįkai ne lan
kuriame, kaip salįo, apie 200 in
ko, apart firmos, ir dėl kalbos
dijonų puolė ant muszio lauko,
perstatymų. Kad lietuviai ne
bet pasilikusių kariauna ne įsten
sįszalina nuo gero teatro, tas juk
gė sulaikyti, jie 'pasislėpė į kal
aiszkiai pasirodė Palangoj, kur
nus, kur susidratinę, vėi l>e al>ėjoant perstatymo “Amerika pirtyj”
nės dar ne kartę užpuls ant nieksusirinko daugiaus lietuvių dar
sikonų.
binįkų, negu galima buvo į teaPraneszimai Suvienytų Wiesz
trę patilpti.
patysosiu pasiuntinio Wenzųelėj
buk prezidetas Castro pergalėjo
Linų walymo (taisos.
savo prieszę jenerolę Hernandez
Paskutiniuose metuose užrupasirodo neteisingi. Dabar prie
bežių dirbtOvės pradėjo vis ma
Hernandezo pristojo dar du jene
žiaus ir mažiaus reikalauti linų
rolai, priesz juos ūszsiųsta rando
valaknų isz Lietuvos ir apskri
kariauna kruviname muszyje li
tai isz Maskolijos. Priežastys,
kosi sutnuszta. Prie revoliucijokurių dėl užrubežių fabrikantai
nierių pristoja vi* daugiaus žino
ne nori musų linų, apart ne tin
nių ir kaip rodosi ir prezidentui
kamų į linus primaiszymų ir
Castro reiks bėgti, kaip tai atsė
szlapinimo. kę daro ne sanžiniszjo daryti priesz jį buvusiam pre
ki godus ant' sziędieniaio pelno
zidentui Andrad*/ *
žydiszki perkupceiai, yra irt tas,
kad musų linai ne gerai iszvalyti. Ant praszalinimo paskutinio
pikto maskoliszkas randas guber
nijose, kur augina daugiaus linų,
Pabėgo Isz kalinio.
kaip antai: Lietuvoj, Latvijoj,
6 d. sausio szių metų isz Gar Pskovo gubernijoj parengs spe
cijaliszkas su naujausioms maszimė ir vienę maskoliszkę laivę. nys, maskolius Ivano v. Užtė- noms linų valymo įtaisas. Tuom
Kadangi vienok sziuom kartu myjęs tę kalinio dabotojas, leido mat tikisi sugražinti senę garbę
Maskolija yra vienaitinė viesz- si paskui pabėgėlį bėgantį ant musų tėvynės linams.
patystė, kuri Angliję gali skau geležinkelio stacijos, kur stovė
džiai įkasti, tai nesinori tikėti, jo trūkis. Pradėjus bėgti trū Nauja moteriszka gimna
zija.
kad angliszki ministeriai ne jaus kiui, pabėgėlis užszoko ant pa
tu pavojaus isz erzinimo Masko skutinio vagono, bet paskui jį
Maskoliszka vieszpatystės ro
lijos. Dabar pradėjo gaudyti jau i užszoko ir besivejantis kalinio dą užtvirtino reikalavimę ap-,
ir prancuziszkus laivus, kurių j sar£a8- Bėgdamas per vagonus, szvietimo ministerijos parengti
atsidūrė Ivanov paskutiniame mieste Lietuviszkame Minske
iki sziol ne bandė užkabinėti.
Svarbiausias anglijonų prie trūkio vagone, kur sargui, su moteriszkę gimnaziję. Nors isz
szas pietiniame Egipte, vadas konduktoriaus pagelba, ir pasise Lietuvos miestų, po Wilniui,
užmuszto derviszų
pranaszo kė pabėgėlį suimti. Czia vie Minskas yra didžiausias, bet ja
Osman Digtna pateko į anglijonų nok jis izzmeldė, kad jam duotu me iki sziol ne buvo moteriszkos
rankas. Taigi bent su tuom gali nors truputį kvųpę atgauti Ka gimnazijos, gyventojams ant
da jį paleido, jis isz to pasinau mokinimosi reikėjo savo dukteris
jie dabar pasigirti.
dojo, iszsitraukė isz anezio gele siuntinėti į kitus miestus, kur
žinę sztangę, kirto su ja per gai yra atsakanezios mokslainės.
Wokietija.
Berlyne iszkilminsrai apvaiksz- vu kaliuio sargui ir konduktoMažai surinko szieno.
cziojo dienę apvainikavimo cie- rini teip, kad juos apsvaigino,
coriaus. Ant iszkilmių buvo pa o pats, iszmuszęs langę, iszszoko
Pagal pagarsintas centraliszsiuntiniai: Maskolijos, Prancūzi isz bėganezio trūkio. Kol trūkį ko statistiszko komiteto Peterjos, Italijos, Iszpanijos, Turkijos sulaikė, pabėgėlis dasigavo į ge žinias, pereitę metę surinki
artymę girię, kur jį užtiko porę mas szieno nuo pievų visoj Masir Austrijos.
VVokietijos parlamente pasiun dienų vėliaus padarę abl.-ivę ap kolijoj buvo menkas: imant vitinys Moeller pakėlė klausymę linkiniai ukinįkai. Prie gaudy* sę Maskoliję, surinkto szieno iszsulaikymo vokiszkų laivų. Ant mo Ivanovo, kada tasai bėgo ant puola po 80 pūdų nuo desiatinos.
to atsiliepė užrubežinių dalykų geležinkelio, ukinįkas Zeliuk Mažiausiai szieno surinko pieti
ministeris grafas Buelov patvir bandė pabėgėlį suliikyli, bet tas nėse Maskolijos gubernijose ir
tindamas, kad tame atsitikime smarkiai pastūmė ir parmuszė Lietuvoj, kur nuo deeiatinoa iszAnglija sulaužė terptautiszkas Želi ūkę ant szėnių tiesiog priesz puola vidutiniszkai vos po 40
liesas, persergėjo Anglijos minis- pradėjusį bėgti trūkį, kurio ratai pūdų; ne daug jo surinko ir Lat
terius, kad jeigu toki atsitikimai parpuolusį su visu sudraskė.
vijoj, nors ežia žolė jau geriau

pasinaujintu, Wokietija isz vien
su kitoms Europos kietžemio
vieszpatystėms priversta bus pa
daryti kokį nors nutarymę, kuri
sai galėtu apsaugoti neutraliszkų
vieszpatyszczių laivus nuo savvalios angliszko rando. Suėmi
mas dabar wėl laivo “Maria” dar
labiaus Wokietijoj pakėlė nekentimę anglijonų. Isz to Wokielijos
randas turės ir naudę, kadangi
dabar parlamentas be abejonės
pripažįs randui kreditus ant pa
dauginimo kariszkų laivų skaitliaus.

Balkanų pussalis.
Terp mažų Balkanų pussalio
vieszpatysczių Bulgarijos ir Ser
bijos užgimė dideli nesutikimai
už paskyrimę serbo į vyskupus
Uskiube.
Pasiuntiniai abiejų
krasztų sugrįžo namon. Bulgari
ja traukia savo kariaunę ant Serbijos rubežiaus, tę patį turi daryJeigu didesnės
Ii ir ^Serbija.

. Imperfect iii original

Isz Lietuvos.

Ant maskoliszkų teatrų
neina darbinįkai.
Wilniaus
jeneral-gubernatoriaus laikrasztis
“VVilenskyj
VViestnik” rugoja, kad ant pa
rengtų Wilniuje
maskoliszko
blai vystės komiteto žmonėms teatraliszkę parodymę ne matyt vi
sai paprastų darbinįkų. Tame
nieko žingeidaus nėra, tas vien
parodo, jog darbinįkai jau su
pranta mierius tokių teatrų, jie
numano, kad teatrų rengėjams ne
tiek rupi sulaikymas žmonių nuo
girti&klystų, kiek bandyti su
teatrų pagelba platinti maskolystę. Dvigubi miežiai niekada neiszduoda laukiamų vaisių. Mat
karvės,paėmus už uodegos,ne ga
lima į d viprieszingi pusi patepmti.
“IVilenskyj
Wieetnik” sako,
kad ir Warszavoe darbinįkai
neina ant teatraliszkų perstatymų
parengtų blaivystės komiteto,
bet mes nuo savęs pridursime,

sužėlė negu Lietuwoj.

Pinįgai nužudę sawo wertę.
Prasidėjus naujiems metams
pagal maskoliszkę kalendorių,
nužudė vertę popierinės maskoliszkos penkrublinės, deszimtrublinės Ir 25 rublinės seno pavida
lo pagal formę iazleisztų 1887 m.
Dabar tų formų popierinių pinį
gų jau neima. Kaslink seno pa
vidalo szimtrublinių, iszleistų
pagal formę 1866 m., tai laikas
ant jų apsikeitimo teiposgi ne
ilgas: nuo ateinanezių maskoliszkų naujų metų jų teiposgi jau
niekur neims.
«

Apwoge paskolinimo ka
są.
Seimeliuose, Panevėžio pav.,
Kauno gub., nesugauti vagiliai
įsikraustė į kasę užezėdyjimo ir
paskolinimo draugystės ir iszvežė geležinę skrynię, kurioje bu

vo apie 20000 rublių pinįgais,
du abligai sąnarių draugystės ir
kasos knįgos. Policija jieazko
vagilių, bet iki sziol nė jokio jų
pėdsako nesusekė.

Zemiszkos (taisos Lietu*
wo|.
Pereitame “Lietuvos” numery j
paminėjome, jog vieszpatystės
rodą perkratinėja dabir vidurių
ministerijos apdirbtę projektų įvedimo žemiszkų įtaisų Lietu
voj. Pagal tę projektę, ant da
ly vavimo rinkimuose sąnarių tų
įtaisų reikia turėti: Kauno gub.
300des. žemės, Wi|niau8 gub. tiek
jau, Grodno gub. 200 desiatinų,
Witebsko gub. 150. desiatinų,
Minsko gub. 200 desiatinų. Tai
gi isz to matyt, kad Lietuvos
ukinįkai ne galės dalyvauti prie
rinkimų. Algos sąnarių žemisz
kų įtaisų gana didelės: preziden
tams gubernijaliszkų upravų pa
skiria 4500 rublių, sąnariams po
3000 rubl.; prezidentams pavie
tinių 2000 rubl., sąnariams 1800
rubl. ant metų. Skaitlius iszrinktų rodinįkų | gubernijaliszkas rodąs ne vienoks: Kauno
gub. projektuoja 39, Grodno
47, Wilniaus 42, Witebsko 46,
M'nfko 45. Pasirodo, kad žemiszkos įtaisos kasztuos Lietu
vai, ne mažai, vietų jose įiaskoliszkiems sznipukams su geroms
algoms yra teiposgi diktai. . •

Ant koapwerczia 5000 r ?

kap. Žirniai 75—77 kap. Linų
sėtnens 143—145 kap. Kanapių '
sėmens 123 kap. Kvietinėsklynės smulkios 54 kap., vidutinės
55—57 kap., stambios 58—61
kap.
Wilniuje mokėjo: už pudę ru
gių 75 kap., avižų 50—54 kap.,
miežių 75—80 kap., grkų 80
kap. Pūdas sūdyto sviesto 11
rubl. 50 kap.—12 rubl. 50 kap.;
szviežios kiaulienos 4 rubl.—5
rubl., szieno 33—39 kap., sziaudų 22—23 kap.

Malkos betureziams.
Wilnaius miesto rodą isz savo
pinįgų ant szios žiemos paskyrė
500 rubl. ant nupirkimo malkų,
kurias dalys žiemos laike netur
tingoms szeimyuoms ant apkeri
mo gyvenimų.
Apart to, dau
gumas malkų prekėjų pažadėjo
isz savo pusės paaukauti po ke
lis sieksnius malkų.
Iszrinko
teiposgi miesto valdžios atsakanczius aukų rinkėjas ant nupirki
mo reikalingo kuro neturtin
giems miesto gyventojams

Priwatfczla moteriszka
gijiUiazija.
Wilniįije yra nuo neseniai už
dėta ir Jtiaikomd Prozorovienės
privatiszka 7 blasų gimnazija.
Kursai mokslų yra czia toki jau
kaip ir rando moteriszkoee gim
nazijose,1 bet apart mokslų, mo
kina szitoj mokslainėj teiposgi:
siuvimo, mezgimo, iazsiuvinėjimo, teplioryetos ir kitokių dailės
darbų. Mokiniinės moka ui mokslę po 50—60 rublių ant metų.
Minėtoj mokslainėj yra, dabar
317 besimokinanezių merginų:
85 maskalkaitės, 106 katalikės,
19 liutetonilj, 26 žydelkaitės, 2
karaim& ir 2 mahometonės.
Mokintojų vyriszkių iiir moterų
mokslBrnėj yra 35 ypatos,
y pati

l

( '

. Kada maskoliszkus randas pa
liūnes vo Lietuvos lenkus dvar
ponius nuo specijaliszkb teip va
dinamo kontribucijos mokesezio,
ant jų kaipo bausmė uždėto už
paskutinį lenkų pasikėlimę 1863
m., dvarponiai Grodno gub. su
dėjo 5000 rubl. Pinįgai tie iki
sziol gulėjo be jokios naudos, tik
dabar dvarponiai aukautojai, susivažiavę pas gubernijai iszkę
bajorų marszelgę, nutarė apvers N u klimpo niaskoliszkas
ti juos ant naudos žemdarbystės
kariszkas laiwas.
mokslainės. Pinįgus sudėjo da
Netoli Liepojaus, Latvijos pa
bar į bankę, kol tokia mokslainė krantėje, užbėgo ant pieskų su
ne bus kur nors parengta.
dūmos didelis, galintis paiimti,
10966 tonų sunkenybės maskoPawogė pinigus.
liszkaskariczkaslai was“Poltava”.
Priesz kalėdas vagiliai įsi- Atsiuntė ežia laivus į pagelbę, ku
kraustė į gy venimę turtingo pre- rie nors darbuojasi kaip galėdami,
kėjo Wilniuje, žydo F. Szapiro bet sunkaus laivo neįstengia nuo
ir paszlavė ne tik visus pinįgus, sudūmos nuvilkti.
kokius gyvenime rado,
bet
vekselius, ir kitokias popieras,
Lankai pelių užpulti.
teiposgi sidabrinius, auksinius
Tūluose Woliniatts ir pietinės
daiktus, deimantines graznas, vi Lietuvos krasztuose gyventojai
sko už kelis tukstanezius rublių. skundžiasi ant daugybės prisiVVagilių iki sziol ne susekė.
veisusių liukuose pelių, kurios
ne mažai blėdies pridirbo lau
Bausme už nuodinlmą kams. Pelės pasirodė ant laukų
. žnwiq.
rudenyj ir nuėdė daugelyj vietų *
Maskoliszka žemdarbystės ir užsėtus kvieczius. Gyventojai
vieszpatystės turtų ministerijos bijosi, kad ant pavasario jų dar
garsina, jog paskutiuiuose laikuo daugiaus neprisiveistų.
se užlėmyjo, kad ne sanžiniszki
žvejai, ant palengvinimo žvejo, Isz Glasgowo, Szkotijoj.
nės upėse, vartoja nuodus, nuo
Pirmutinis lietuviszkas laikreszkurių daug žuvių be jokios nau
tie, išleidžiamas Glasgove kun.
dos žūsta, vandens nunesza ne
Warnagyrio ir p.
Montvilos,
gyvas toliaus; toks būdas žvejo“ Vaidely tė”, užbaigė trumpę
mės ne tik be reikalo naikina žu
savo gy venimę. Potam iszleisvis upėse, bet gadina ir vandetojams atsėjo dar susiprovoti su ,
nį. Todėl minėtos ministerijos
partrauktu czia isz Loųdono zecepersergsti gyventojus,kad už tokį
riu Pilėnu. Pilėnas apskundė isz
žvejojimo budę sugauti bus skau
leistojuN už neužmokėtę algę, bet
džiai baudžiami. Nuodinimo žu
sūdąs pripažino jam vien kelionės
vių griebiasi kaip kur žvejai ir
kasztus atgal į Londonę.
Lietuvoj. Tegul todėl jie žino,
Korespondencijoj isz Londono
kad tokiu savo darbu ne tik nai
apie tenykszczių lietuvių gyvekina kraszto turtingumę, bet už
nimę buvo paminėta, buk Londo
jį gali būt skaudžiai sūdo nubaus
no lietuviai norėjo kviesti kunįtais.
gę Warnagyrį, prabaszczių musų
parapijos, vietoj kun. Lecherto
Jawų prekes. ir Bakanausko, aa kuriais niekaip
Pereitę sanvaitę už lietuvisane gali susitaikyti-. Mes vienok
kus javus mokėjo Liepojuj: už
nieko ne girdėjome apie tokį papudę rugių 68—75 kap., drėgni
kvieti mę.
daug pigiaus. Ant kvieczių nė
Pas mus teiposgi užgimė nesu
ra pirkėjų. Avižos paprastos tikimai terp kunįgo ir lietuvių,
54—60 kap., vidutinės 61—64 bet ne už bažnytinius dalykus. .
kap., geriausios 65—68 kap. 1899 m.
kunjgat
užmanė
Miežiai 73—74 kap. Grikai 82 uždėti
duonos
keptuvę,
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1 Hazleton, Pa. 2K)00 kaina- £
_____ _
_.
kunįgas ne gali gauti’ nė cento, patys ne gali suprastij kokį kailį tas “Vienybę”, o trecsias Hkudėlko likosi sutverta atsekanti Daugiausiai iszeivių. atkako is»
pevelksliiigua, geras, tik- Šed.). Paaskęa tę, iszėjo isz sa- jų tėvai įlindę. Tikri lietuviai
| 'kasių Van Wyckle A*Cb. kasty■ iac lietuvių kompanija. Šanariai valstijų Kansas- ir Arkah sas.
kompanija sudėjo 230 svaių Waikai ne wial lanko niokalaines. ‘žių. Gaivine ir Milneavillėj pakėlė rąi krikszcrioniszkae pasielgimas lės.* Dabar Įradeda gazdinti pa- privalo tokių pasalinįkų saugo3 d. szio mėnesio buwo paa
sterlingų (1150 dol.) ir įdavė pį
ne wienę aliejojanli patraukia rapiję privatrsskai kalbėdamas: tiesi labiau negu anų lenkbernių, mos szitoks a tai tikimas: vienoje
Pagal alskattę superintendentu uždarbį ant 2%.
gus kunįgui ant pradėjimo biz vieszų mokslainių, *Bzt«te Illinois
Tonavanda, N. Y. Irland ant teisybės kelio, teip peiktinas, “jeigu iezrinkrite kasierių ir su kadangi pasislėpęs prieszas visada szapoje dirba prancūzai, szve
nio. Kadangi Glazgove ne ats - yra 1539146 vaikai, kuriems pri Steel Co. rengia czia nauję gele bjaurus daugumę ypaci doresnių rinktus pinįgus nedeldieniuose daugiau* gali pikto padaryti ne dai ir vienas lietuvy*. Tame
rado atsakanezio ruimo ir dėl dera lankyti mokslaines, tame žies dirbtuvę, kurioje gaus darbęi papiktina.
Žmonės labiausiai pa-< jį padėsite, o ne pas manę, gu atviras, visiems žinomas.
darbinįkų skaitliuje buvb vienaa
didelės konkurencijos, keptuvė skaitliuje 775439
piktinasi kunįgų darbais, nors tai ir asz, paėmęs sakramentus
Nežiūrint vienok ant visų azvedss, kuris, užsigėręs galiūne,
vaikai ir 300 darbinįkų.
isz altoriaus, eisiu, kur man yra stabdymų, terp musų lietuviu o turėdamas piktumę ant lietu
likosi uždėta miestelyj Wifhav, 767607 mergaieztų.
Mokslaines
Marinete, Wis. Darbai ei-, žinoma, ne visada teisingai, kane toli Glasgovo ir užregistruo vienok lanko tik 945143 vaikai. na czia gerai, ir isz kitur atkakę| dangi mažai terp skelbėjų Dievo geresnė vieta”. Taigi czia khu kyla tautiszkas supratimas, 'turi vio uitai, kad tas geriau ui ji
symas, kas kunįgui labiaus rupi: me czia jau pagelbinę lietuviszkę dirba,
ta.
UžWeizėiojumi
keptuvė-*
sugrįžęs girtas,
ui
Nelaime ant geležinkelio.
darbinįkai galėtu greitai gaut mokslo atsiranda Judo^zių, koki
sakramentai, ar pinįgai? Jeigu draugystę, kuri gana tvirtai sto puolė ant lietuvio, kirto jam
kunįgas paskyrė barzdasku'į len
ant
to
vardo
tikrai
užsipelno;
Oxford, N. J. Tunelyj Dela- czia darbę.
liet jeigu kur toki atsiranda, jei teip nori, keliauk sau kunįgėli! vi; tę patį galima pasakyti ir tiesiog bu kumszia į akis, kurias
kę, Jonę Urbanovyczę. Kuni?as vare-Lackavanna & Western
Lbbon, Oh. Ohio & Penna gu yra kur kunįgas, kuris apgau Mažai paliksi czia tokių, kurie apie musų parapiję: tikimės jau g na skaudžiai uigavo, sumuszė
teisinosi, kad negalėdamas rasti geležinkelio 9 darbmįkai likosi
iszlavinto lietuvio, pnveratas bėgancz o trūkio pervažiuoti, 3 Coal Co. pirko czia 300 akrų že dinėja, papiktina vargdienius, tawę« gailėtųsi.
neužilgio sulaukti sawo bažnytė ir akuliorius (mat toje szapeje
Nors buvo iszrinkti neva nuo lės. Kad tik gėrę kunįgę gautu yra toki*darbai, kad visi darbibuvo priiiurėjimę keptuvės pa isz jų užmuszii ant vielos, o 6 mės su angį ų sluogsuiais ir pa nesuprantanezius, tai tie sykį p?i
rengs ant jos kastynės.
vesti lenkui; beitas ė-ęs geras sunkiai sužeisti.
gauti, ne nori tikėti jau nė ge parapijos: prezidentas, sekreto me, o ne kokį vilkę avinėl o nįkui, ant apsaugojimo akių, turi
EvaNiVille, Ind. Darbai riems, teisingiems. Girdėjau sy rius ir kolektoriai, bet teip tik kailyj!
neszioti akuliorius). . Laimė dar,
katalikas.
Tasai
katalikas
Mokytojoms uždrausta szokti.
czianykszcziose kastynėse suma kį kalbant vienę bedievį neuž- ant muilinimo akių, klebonas juos
Yra pas mus jau ir 'kuopa Tė kad sutrukę stiklai ne iszmuszė
vienok teip mokėjo i->z įstatų pa
Janesville. Wis. Superinten
žėjo dėl stokos karų ant iszveži kenczianiį katalikiszko tikėjimo, laikė vien už savo tarnus, ant vynėo Mylėtojų Draugystės, prie akių; daoar užgauto* akys jau
sinaudoti, kad lietuviai niekaip
dentas Rock pavieczio mokslaiuių
mo iszkastų anglių.
kad geriausias kelias ant iszgrio- rinkimo vien jam pinįgų; dabar kurios prigult 30 sąnarių. Wisi taisosi. Tuom dar nepasiganėdine gali jo isz keptuvės iszRoss iszdavė prisakymę supeire
vimo katalikystės yra — remti ir lie ant toliau* atsisakė kunį sanariai pilnai užsimokėjo prigu no įdūkęs szvedas, bet išdėjo
krapsztyti, jis giriasi, kad ė^s
Stale
M
arshfield
,
M
o
.
Visoriams daboti, idant mokyto
vien tokius kunįgus kaip Ch ca gui bernauti, nė trustisai ant szių lintį mokestį. 6 d. sausio szių lietuvį uimuszti. Isz girdęs tokį
dabar lietuvių gubernatorium'
jos vieszų moKslainių ne daly \Vood kastyuių rado naujus ru
į
gos
klebonas: girdi, jeigu Ame metų ne pasiraszė, nes visi aisz metų susitvėrė ir Susivienyjimo gazdinimę,bosas per telefonędavė
ir kę nori, tę su jais gab daryt'.
vautu szokiuose liuosose nuo dar dos plotus, am kurių parengė
rikoj visus turėtume tokius kata kini mato, jog viskas eina vel kuopa isz syk tik isz trijų sąnarių, žinię į puliciję, o vienas isz drau
Uždėdamas keptuve.
kunįgas
bo valandose.
Ross, sako, kad kastynės ir pradėjo jau dirbti.
pavedė tam lenkui kpdirbli įsta
likiszko tikėjimo mokytojus, tai niop. Rods kunįgas turi rok u u o dabar prie jos priguli jau 11 są ge dirbanezių darbinįkų, primeti1
jis pasislėgs tsznaikyli szokius
5 I^ittle Rock, Ark. Sziaurijau po kokiam deszim'me-jziuihte dų knį^as ir jose veda neva ro- narių ir visi isz kalno užsimokė zas, nesigailėjo nužudyti kelias
tus. Jįs mat isz to mokėjo pasu
mokdainių mokytojų Įtikę jų tar niuose krantuose Arkanso rado
butų terp Amerikos lietuvių nė, kundę, bet jose užraszyti asabisz- jo pirmo skyriaus metinį mokestį dienas daria), bet su anuom lietu
naudoti. R >kundų, nuo uždėj mo
nybos visnne Rock pavietyj naujus cinko plotus ant kurių' vieno kataliko. Lengviaus yra ki iszdavimai, o ne ant parapijos
po $2.50 ir po 5c.aut lietuviszkos viu nuėjo į sūdą ir apskundė užkeptuvės nei-zdavė nė jokių ir
Rodosi, kas jam galvoj ar moky ketina parengti naujas kasiynes.
pertikrinti ir atvesti prie tikėji- reiknlų. I-z tų rokundų pasisekė vėlavo*. Organizatoriumi abiejų puolikę. Budas f jau atsibuvo ir
n'eks nežino, ka>p ji stovi, Už tojos szoka, ar ne szoka po dar
Morian, Ind.
Czianyksz-' mo ir ant doriszko kelio stabmel man porsiraszyti' parapijos iszda- kuopų yra W. M. Sabonis. Taigi nusprendė szvedę ant keturių
tę viskę žmonės kaltina ne tik
bui. Tokių neiszmintingų padah- czios bicykbų dirbtuvės likosi nu
džius, stskalunusarba žmogžudžius vimus sze«zių mėnesių perei mat mes žengiame pryszakin, mėnesių į kalinį. Pamatęs, kad
anę lenkelį, bet ir kunįgę.
vadyjimų ne drysta iszleidinėti pirkusiu jas t rusto uždarytos. Per
negu papiktintus bjauriais kunį tų metų. Szlai kas ten užraszy- pralenkėme jau ne vienę lietuvių ne' gerai, szvedas sude meldė
Žyd bernis..
nė maskoliszki valdiuįkai.
lai 200 darbinįkų ne teko dar gų, pasielgimus. Jeigu kunįgas t:i;
uprigyvenimo vietę, kur jų yra lietuvio pasigailėti, bet nieko
Iszžude sawo szeimyną Ir pat-s pa bo.
•2.00 daugiam negu pas mus, kurie neiszmeldė, pateko į kalinį, ku
surinktus aut bažnyczioe pinįgus Recxka, muilas ir krakmolas
Cėberis skalbimui '
sipjovė.
•2.25
Elwood, Pa.
Dirbtuvės, d^’fta apversti ant savo asabiss- Wynns (Californija)
• 4.50 nors kaip kada ir pasigiria per riame priesztai ui kitę nusidėji
Norui Brockfieu), Mas. Gykų reikalų, jeigu ne gali iszsiruo Raszelnyczia, muilas, krakmolas •3.00 1 ukrai-zczius, bet isztikro su tau- mą kę tik buvo atsėdėjęs tris
Americay
PI
ate
Co.
pradeda
Pats sau grąjino lydėjimo inar- venanli-* szilanie mieste Mirtinas
•4.00 tiszkais darbais ne pasirodo, nie mėnesius. Nuvežtas į
kalinį,
kuoti isz žmonių Dievui sudėtų
ezę.
Maži daiktai
Bergen sukapojo su kirviu savo dirbti. Tę paiį daro ir dirbtu
•5.09
bandė
nuo
vedėjų
pabėgti,
bet
a$kų, jeigu gali atsirasti kunįgai Muilas, krakmolas. >
kur
jų
nuveiktų
darbų
nematyt.
vės
Moiionguhala,
.pietinėj
Pitts•2.00
Nev Yorke gyveni vokietys pacz'ę ir maiesnyjį vaikę; kitę
Pereitę sanvaiię, 13 d. sausio tas jam nepasisekė, likosi tik dar
iszkeikii liažiiyczioe valdžios, tai Wyn»s (daug mat jo reikia)
•7.00
burgo
dalyj.
muzikus Karolius Hild. S**niaus gi vaikę su britva papjovė.
•1.00 buvo pas mus lietuviszkos ves sargų sumusztas.
Kalinyj gal
ko gi galima reikalauti nuo silp- Paduszkot
turėjo j s savo orkostrę ir isz kon Atlikęs su szeimyna, su la paezia
•į ‘ReissING, Pa.
Piltsburg
Keletas mažmožių
• 1.00
tu vės: a|>sivedė garbus musų iszmokys jį neužpuldinėli' dau. nų menkai apšviestų vargdte Žolės nupjovimas
• 1.00
certų ger? turėjo čluonę, bet britva perpjovė ir sau gerklę. Coal Uu. uždarė sawo kastines.
nių?
Matydami tokius savo P. Kupstui (už kę?)
•5.00 vientautis Westfield su mergina giaus be prižasties ant lietuvių,
paskui koncertai pradėjo ne duo Kaimyhai rado wi-ę szeimynę Bankv.lles kastynėse dirba viso
dvasiszkų vadovų darbus i no- Hektografuotos lekcijos mokslainei •1.00 Baranauskiute. W ėst u vės atsibu kurie niekam kelio neužstoja.
ti pe’no, orkestrą isziro.
HHd kraujų baloje, bet gyvo ne buvo kius pertaisymus ir kepina neužil
vo gražiai, teiposgi ir namieje
“Lietuvos” skaitytojas.
nele-> pradeda ne klausyti ne tik Kipssui už kalimą wmiųf(turbut
•259 75
gyveno isž lekc jų muzikos, bei nė vieno. Mena, kad Bergen gio pradėti wėl darbę.
auksinių)
**
I
visi apliejo kuo gražiausiai. Ne
p’ktai daranezių kunįgų, liet pra- Maži indeliai
•4.51
ir jos nesisekė: skaitlius mokinti turėjo įgauti proto sumaiszymę.
1 \\ 1CK1“ORT JŪNCT1ON, R. 1.' deda nepasitikėti visiems, nė jų Už pastijalkas
Isz Elizubeth, N. J.
•1.86 t nge du, kadangi jaunavedys yra
nių pradėjo mažiotieri, daėjo iki
Darbiiiįnui Bcliville verpinycsio- pamokinimams, iszsižada tikėjimo )Vaisių skynimas ant valgio
46 geresnių lietuviszkų laikraszczių
13 d. Sausio s. m. nelaimė pa
tam. <ad j iu pasenęs muzikas ne
•5.00
se pakėlė sztraikę. Jie reikalau ir visai atsikreipia uuo bažny- Wynas(tik jo ir daug reikia!)
skaitytojumi.
siekė gėrę lietuvį. VVincę KaliBurnaszluoatis
turėjo isz ko užmokėti jokundos
ja padidinimo už darbę užmokes- czios.
Lietu vys.
nauskę, 38 m. amžiaus. VVelionis
. j
Krautuvė, valgis ant 40 v.atlaidų 410.12
už paimtus be pinįgų valgio
nio ant 10%.
• 11.65
6 vai. rytmetyj iszėjo dirbti į
Kuo skaitytojai matė isz ko į krautuvą 6
produktus ir už gyvenimę. IszApollo, Pa.
Dirbtuvėse
Skaurada.
• 1.80
Isz Peterson, N. J.
foundry; bedirl»ant nupuolė dir
LouieViLLE, Ky. Louisville> resĮKiudencijos N. 2 “Lietuvos” Muilas ir krakmolas
•2.00
wargo užsimanė nusižudytu Pa “Apollo” prasidėjo jau darbai.
Kaip
kituose miestuose teip ir žas nuo volo ir jis užlipo užmes
paraszytos “Bažnycz'os Tarno” AVynasir kiti mažmožiai.
Steel
&
Iruti
Cu.
rengia
czia
dide
•12.00
griebė peilį ir perpjovė su juoir
Wayne-*bvbo, Pa. Rengia
•3.00 ežia lie'uviai Įįradeda busti isz ti diržę.
Kada darbas buvo jau
i rokundų sekretoriaus, ir pas mus Sagadinimas medžių.
rankos gyslas, o paskui, paėmęs ežia didelę dirbtuvę cinkinės blė- les geležies dirbtuves. * Darbai
Toki tai mat parapijos uždą ietargiszko miego ir pradeda su atliktas, volas pagavo skvernę
sklaido juodi debesys ant lietujose
prasidės
tuojaus,
kaip
tik
pa

skripka, sėdęs ant kėdės, pradė tos.
viszkds padangės. Nevienas isz vimai. Prie tokio rokundų ve prasti savo tiesas ir reikalus. ir įtraukė patį Kaliniuckę; su
rengs wiskę,kaip reikia.
jo griežti sau lydėjimo marazę.
. gerų katalikų stato sau klausy dimo kunįgas gal ant parapijos Czia lietuvių yra ne perdidelis laužė jam kojas ir teip visę kunę
W
amiington, Pa.
Dirbtu

*| Pitt-bcrg, Pa. Sztraikas
Tuom tarpu per neužrakytas du
savo
asaoiszkua skaitlius: pacziuotų yra keliolika* sumankė, kad nuo to į 3 dienę
mu: argi isz tikro mes negalime užra szyti
ris įėjo į kambarį vienas isz Hil- vės \Vashingtou Glass Co. pra darbinįkų dralo dirbtuvių Ame
ir
jo
giminių
iszdavimus.
' I-z szeimynų, isz wiso gi vyriszkos pasimirė. Welionis buvo darb
(
turėti
gerų
kunįgų,
ar
visi
jie
tik
neau Stepl <& Wirę Co. mieste
do mokintinių ir pamatęs moky- dėjo jau dirbti. *
tikro tokiose aaulygose pasirodo, lyties bus jų per ezimtę. Wisi as'us ir geras lietuvy*. Jis au ke
(
tol
dabojasi
pasirodyti
su
piktais
Granite Citt, III. Czia- Beaver Falis, Pa., pasibaigė be
toję visę kruvinę, užklausė, kas
kad urėdas klebono ir parapijos gyvena sutikime, apie pesztynes bais draugais'uždėjo~czm pirma-1
dirbtuvės jokius naudus darbinįkams: jie darbais, kol visko ne pagriebia į
tai yra? H4d liepė jam pasi nykszczios geležies
tinę lietuviszkę draugystę ir su
į savo rankas? Argi'visi, sykį per kasieriaus isztikro yra tai labai ne girdėt.
sugrįžo prie darbo ant buvusių
traukti ir duoti ramiai numirti, pradėjo vėl'dirbti.
geras biznis. Szį metę teikėsi
1897 m. susitvėrė czia lietu- organizavo parapiję. Prigulėjo
žmonių
nesupratiirę
ir
neapsižiuneperatodamas griežt marszę.
•I Maianque,
Pa.
Pradėjo pirma iszlygų. Sztraikai darbinį- rėjimę pagriebę niekam neapru pagarsinti,jog parapija jam kalta viszka Szv. Jurgio draugystė; į Szv. Kazimiero Draugystę, reiMokytinis davė žinię policijai ir diibti czianykszcziose kastynėse, kų Braddocko dirbtuvėse traubežiuotę valdžię ant parapijos, $805,bet kas užlikrįs,kad kitę me taigi jau trys metai kaip minėta posgi prie “Susivienyjimo”, Tė
kiasi toliau*.
daktarui, kurie atėję, isztraukė kurios stovėjo per 8 metus.
už niekę laiko juos peniuezius pa tę nepasididys skola iki kelių draugystė gyvuoja, bet turi vos vynės Mylėtojų Dr. ir prie Kliusu prievarta skripkę, dak’aras
III. Sztraikas‘ rapijonus, krikszczioniszkę mok- tukatanezių. k<>l visa parapija ir *30 sąnarių. M it kitiems nepatin bo, kurio
1 Chicaoo,
kasztais
likosi
PirrsBURG, Pa. Neužilgio
sustabdė kraujo tekėjimę, ir apbužnyczia ne pastos jo savastis, ka konstitucija ir dėlto ne nori palaidotas. Paliko pacz'ę ir 3
prasidės darbai dirbtuvėse Ame cziany kszczių pidnų dirbtuviųI slę ir dorę?
riszo sužeidimę, pripažindamas jį
darbinįkų dar ne su visu pasibai
vaikelių. 11 1. sausio velionio
Musų klebonas 14 d. sausio per isz kurios galės su policijos pa- prie draugystės prigulėti.
rican Steel Harp Co.
už nemirtinę.
Policijantas vie
gė: iki sziol darbinįkų unija susi pamokėlę iszkeikė laikraezczių gelba metyti laukan pastacziusius
13 d. sausio szių metų czia- namuose atsiliko kita nelaimė:
Mation, Ark.
Neužil
nok ne dryso senę muzikę palikti
taikė tik su 5 dirbtuvėms, kitos1 korespondentus, kurie drysta ra? b'žnyczię parapijonus?
nykszcziai lietuviai turėjo susi- jo vyriausias vaikas įpuolė į
wienę na nieje, kad jis pavojiu- gio czia bus atidarytos naujos nesutinka ant darbinįkų reikala
Nora tas jau ne priguli prie pa rinktinę,- ant kurio nutarė su verdantį vandenį ir teip baisiai
szyti
apie
parapijų
reikalus
(retę
giaus nesus'žaistu, todėl, drauge cinko ir vario kastynės.
vimo. Darbinįkai reikalauja su pamokslę girdime be tokių keik rapijos reikalų, bet reikia dar tverti draugystę Szvento Kazi nupliko, kad nuo to pasimirė.
su skripka, nugabeno į ligonbu5 Hartfort,
Con.
Szilkų grąžinimo užmokesnio, kokį gau
Praeivy*.
smų ant nepatinkanczių kunįgui pridurti, kad per savo laikraszų miero (uivadinimas likosi dau
dirbtuvėje Chėuey Bros. 700 davo 1892 m.; iszrodo, kad dirb
tjkorespondentų, lyg kad bažny musų kunįgas remia ir proteguo gurnu bal-ų nutartas). Isz' susi
Prigėrė cukraus rezerwoare.
darbinįkų pakėlė sztraikę.
tuvių savinįkai gali daugiau*1 czia butų įnagiu ant garsinimo ja sėdėjusį už labai dorus darbus rinkusių 17 wyrų davė balsus, Darykite ir kiti tą patį! y
Ph ladelphioj, Spreki'o cukraus
Columbia, Pa. Stato czia mokėti už darbę, kadangi turi asabiszkų klebono reikalų ir jaus- Nev Cisrie kalinyj gar-ų kunį jog reikia prigulėti prie “SusiSavo laike “Lietuvoj” buvo
dirbtuvėse prigėrė nuklimpę-* į nauję geležinių dūdų dirbtuvę; neiszpasakyiai didelį pelnę: diris-' mų). Nežiūrint ant klebono keik- gaiksziį, kurį dabar priėmė už vienyjitno Lietuvių Amerikoj”, užmanyta vienę melų dienę pa- j
cukrų darbuiįkas isz Lenkijos dalbai joje neužilgo prasidės.
tuvių savinįkams pianai, kokius’ smų, korespondencija “Bsžny- sandarbinį <ę savo laikraszczio. bet ne truko ir prie-ztaraujan- skirti kaipo tautiszkę ir kad tos. /
Jui'gis Er i motis (pravardė, rodo*
parduoda už $200—700, priskai czios Tarno” rokundų sekreto Jeigu tasai kariygis jam palinks, czių. Tie aiszkinu, kad jeigu dienos uždarbį lietuviai paskir
1 CoRRAPOLii, Pa. Nuo 14
91, 1 e'uvszka). Erimons papras
ežius darbę ir medegę.ne kk-ztuo- riaus ne buvo melaginga, bet jo mes ne priesztaraujame, bet jei draugystė isz syk pristos prie tų ant tautiszkų reikalų.
Asz,
d. sausio prasidėjo darbai cziatai eidavo prie darbo 6 vai.
ja daugiau* kaip $60—150- Tuom je buvo gryna tiesa, kunįgas, jei- gu jis atsižymės vėl kokiais njora “Susi vienyjiino”,tai tie,kurie jau pritardamas isz visos szirdiee
nykszcziose timpų dirbtuvėse.
vakare; tame jau laike atėjo į
tarpu darbinįkams jie moka vos' gu pripažį-ta reika'ę teisybės, ne kariygiszkais darbais, tegul ku prie jo priguli, nesiraszys į nau tam užmanymui, darau pradžię
1 Rahin, Pa, Darbai naujai po $5—16, taigi vidutiniszkai
dirbtuvę ir paskutinį kartę, įėjo
gali uigintii jog pats vienas de«- nigėlis savo proteguojamo ne jai užs dėjurię draugystę. Tas ir paskiiiu $2, taigi visos dienos
į vidų ir jau daugiaus jo gyvo ne statomose czia liejinycziose pra po $9 ant sanvailės.
svieiiazkiem- klausymas dar galutinai ne isz- uždarbį ant reikalų Paryžiaus pa
po> iszkai.ksip maskoliszkas caras, bando primesti
matė. Apie 4 valandę ryto cuk sidės kovo mėnesyj szių metų.
siems,
kaip
tai
po
pasodinimui
į riaztas.
rodos.
Tikiuosi vienok, kad
valdo V'sę parapiję, lyg kad ji
raus rezervoure ant 8 lubų vie
kalinį kunįgaikszczio bandė dary
Stevens Point, Wis. Ren
Atvažiavo czia isz Pittstono tame ne busiu vienas, bet kad
butų
privaliszka
jo
savastis,
o
ISZ
na* durbinįkas pamatė isz cuk gia nauję dirbtuvę aulomobil ų
du sanariai tenykszczios “Blai- lerp musų brolių atsiras ir dauvisi parapijonai jo nusipirkti ver- Ii kunįgų “Garsas”.
raus kyszanczię rankę. Davė (vežinų važinėjimui be arklių).
Daugkentys.
wystės D ra ūgy s ės”, p. A. Wa- giaus tokių, kurie nepasigailės
gai- .
apie tai žinię dirbo vedėjui, kuraazkevycze
ir O Kazlauskas ir paszvęsti vienos dienos uždarbį
24 d. gruodžio bažnyczioj musų
5 Wa-hington, Pa. Gnffiih
Tisai, su-zaukęs darbinįkus, su jų
Isz
Lawrence,
Mass.
pradėjo
agituoti
ir
kalbinti ant teip svarbaus reikalo, kokiu t
Kur
kunfęų
nukos?
kunigėlis
perskaitė
neva
me'inę
I'lėtos dnbtuvės priėmė un jų
pagefbu i-ztraukė isz rezervoaro
Kaip jau ne wienę karię buvo visus prie blaivystė-*; savo kal yra musų spaudos paroda, per
Pa-iiiiiruūame • Garse” buvo parapijos rokundę, kuriai vienok
užmokesuį ir pradėjo vėl dirbti.
kunę Buvo tai jiu su visu
paganuutos
. . • .«gų aukosi daugumas parapijonų visai ne ti garainta, musų miesto apszves boms stengiasi įkvėpti visiems kurię mes rasime progą pasiskųs
PlTTaFlELD, Me. Cziaiiyksžatszalęs ne gyvas E'imonas, kuri
ant rei* t a afyliaus parodos, ki; terp kitko palakė, kad j^m teani 1 eriiviai su neilstanczia e- tautiszkę supratimę ir lietuvisz- ti civilizuotam svietuj aut bai- f
verpiny ežiose
pakėlė
sa', eidamas į darbę, turbūt, į- cziose
kurių, rodosi, buvo pažadėta parapija ėsanti kalta ui 1898 nergija darbuojasi ant lietuv•sa kę dvas'ę. Tegul jiems Dievas šiušiai mus persekiojanezių mas- •
puole į cukrų ir jame nuklimpęs, darbinįkų uždarbį aut 10—15%. $125; apart t* “G<raas” surinko metus $65, o už ‘ 1899m. $74l>, kos dirvos, ne paiso ant kliucz'ų. nudeda auo daugiausiai ant tos kohų. Piuįgai nusiųsti į “Lietu- į
Shamokin, Pa. 40000 au- kelias deszimtis doharų ir nuo taigi isz viso $805. Už kę?
prigėrė.
kokias daro lenkberuiai ir sawie- dirvos nuveikti, kadangi lygiai ve»” r ėdikei j j.
glekasių aplinkinėse Scranton kitokių aukautojų. Tų aukų iki
Wladibiovas Dauganis,
\
Ingriuvo tunelis.
jie. Stabdytųjų ir lenkbernių blai vystė. kaip ir tautszkas su
Seniausia isz czianykszczių
ir
Shamokin
ketina
pakelti
sziraipratimas
ir
liėtuviszka
dvasia
Šovei
1
tovn,
Maine.
Los Angelo s, Cal. Ant 3 ui.
»ziol Paryžiaus parodos komite tuviszkų draugysczių, Dr-tė Sz. visokio “sztamo” turime per pil
įgriuvo tunelis parengtas karų kę.
tas nepagsraino, tai, turbut, jos Kazimiero, kuri priguli prie ui nai. Wieui atvirai, įsireižę pla minų vientaueziams labai reika
Isz Westvllles, 111.
bėgimui ir užt»ėiė 11 dirbanezių
Marion, 111. Big Maddy į jo randas ne pateko. Kodėl? dėtojų parapijos, matydama, kad tina terp lietuvių lenkystę, o linga.
K.
Rutkauskas.
10
d. sausio, bekassut anglis,
niekina
lietuvystę,
kiti
gi
dar<>
jame daibmįkų. I»z užbertų 8 Coal Co. pirko czia žemės plotus Ar “Garso” aukautojai be aukų despoliszkai valdant kuaįgui pa1
cziaiiykszez'iose kastynėse krito
atkasė; trys yra dar užgriuvę ir su auglių sluogsuiais ir parengs norėjo vien t ei p ant tuszczio rapiję ir jam gaspodoraujant be tę isz pasalų, pasislėpę: akyse pa
Isz Ballston Spa. N. Y. isz virszi-us akmuo ir uimuszė
isz jų viems yra dar gyvas, bet kastynės.
pnesz visuomenę pasigirti, ję jokios kontrolės, parapijos reika sirodo tikrai* lietuviais, vadinami
Lietuvių
yra erta ne daug, nes darbinį1* ę Juozą Liutikę, paeinan
net
tautiszkais
darbinįkais,
tik
lai puola via žemyn, ant savo su
kaip sunkiai apkultas, litrui dar
1 Sharon, Pa. Czianyksztė ant juoko palaikyti? Rods“Garso”
tik
trys.
Su
gerais darbais ant tį isz Kauno gub.^ Telszių pa v.,
kad
apie
jų
tautiszkua
darbus
nie

sirinkimo
pakėlė
ir
klausymę
mu

nežinia; du gi kili, turbut, yra jau National 8<eel Co. pakėlė savu dabir nėra, bet ui jį atsako jo
parapijos.
Welioni»
ne gywi. Lz atkastų vienas nuo dirbtuvių darbinįkų uždarbį aut iszleistojų kompanija, kurios są sų parapijos. Ant to susirinkimo kur ne girdėt, ne matyt nė jų tautiszkos dirw<>e ne galime pasi> G. i ridų
apkulimų pasimirė.
nariai vis yra dar Amerikoj ir atėjo ir pakviestas klebonas. Bu vaisių, paskui pasirodo paprastai girti, nes nėra kam dubli, ant turėjo 29 metus, prigulėjo į dncu- .
10%.
kaip pirma, teip ir dabar isz lie vo neva surinkęs ant žmonių rei paslėpti jų stabdanti lietuvystės atlikimo svarbesnių darbų ežia gystę Nekalto Prasidėjimo Pana- ,
' Iszelvyste Lsz Suvienytu Walsti1 Martin s Febrt, Oh. Darbai tuvių gyvena. Laikas pa išdė kalavimo, bet iszniekino susirin pirmžengystę durimi, o kartu ir mus per maiat. Ant Paryti aus lės Sz.
Ju.
Laughliuo geležies dirbtuvėse tas aukas nusiųsti kur pridera, kt mę, kadangi jų vyskupas (gal iszniekioiuiai tokių darbų ir mu parodos re kalų, kas galėjo ir
Kanados ateivių užveizdos su
prasidėjo; diktai darbinįkų gavo arba nuo jų atvirai atsisakyti. kad kunįgams ne patinka?)ne da- sų tautiszkų daroinįkų.
Nėra norėjo, jau primetė savo naszlės Ar galimas susitaikymas?
periutendeutas pagarsino savo
jose darbę.
Wisi rugoja, kad terp mus nė
vienok
kęstebėliesi
isz
tokių
a- rkaiikę, kiti tada tę padaryti
leidžia;
parapijos
kasieriumi,
gir

Tegul
komitetas
nors
sykį
savo
metinį^ atskaitę apie ateivius į
vėliaus. Pesztukų ir'girtuoklių, ra vienybės, kad mes terp savęs '
nų
pašalinįkų
darbų.
Jie
patys
di,
gali
būti
lik
klebonas(didesnėj
D
unkirk
,
N.
Y.
Sztraikas
rankose
turi
visę
rokundę.
Da

Kanadę. Lz tos atskaitos pa-ia ežiu Dievui, pus mus nėra, gy ėdamėsi, kad kovoje tūli i« t
rodo, kad iaz Suvienytų VValsri- merginų czianykszczių msrazki- bar jau ir “Vilus” savo surinktas dalyj vokiszkų katalikiszkų para neva jdar lietuviszkai kalba, liet
vename terp savęs sutikime, kaip musų pasinaudoja net isz netinjų, kur daugiairosai keliauja isz nių siu viny ežių pasitiaigė. Per aukas nusiuntė komiteto kaste pijų Chioagoj kunįgas ne gali ui Ui jų vaikai jau su visu ne
pridera vienos kilmės broliams. kanezių ginklų. Nr. 17. “Baiųy- f
suprapU
lietuviszkai.
Mat
tė

prieiti
prie
parapijos
piuįgų,
pa

sztraikę
jos
iszkariavo
užmokes

riu!,
tai
trūksta
dabar
vien
ku

Europos ateivių, pereitę metę
Wisi turime užsintezę laikrasz czios Tarnas” sako: “jei atsitinka
ve
likt
visai
savo
vaikų
lietu14900 žmonių iszsikraustė į Ka uį po 70c. už pasiuvimę tuzino nįgų ir jų laikraszczio surinktų rapijos kasterint iszmoka kunįgui
ožius:
vienas turi “Lietuvę”, ki koki nesutikimai, daugumas net
visikai
ne
mokina,
o
vaikai
wėl
algę,
bet
isz
kasos
be
nutarimo
aukų.
napę. Jie atsigabeno $2o00000. marszkimų.

K

Isz Amerikos

Isz darbo lauko.

Lietuwiszku dirwu.

a.......................................... ■'

ttiripcuolių, vietoje sanitaikyti
terp savęs arba jieszkoti teisy
bės per pasiskundimu tiems, nuo
"kurių galima tikėti kokios nors
geros
pasekmės,
sku
binasi tiktai apsiskųsti per laik
raszczius visuomenei, nuo kurios
niekuomet nieks ne gali tikėtis
geros pasekmės tiktai dauginus
-blogo! K iš dar ar.-ziaus, j<»g
turėdami iszmėginim^ * ir patyri
mu jau net kelių metų, jog isz
tų skundų neiszeina jokia gera
pasekm?, vienok niekada nepa
ilsta skundę vieni kitus visuo
menei.
Kaip gal visuomenė
apsūdyti ne turėdama ant to spė

giria, o norėto, kad tie be teisy
bės iazkeikti tylėtu, kad nesi
stengtu žmonėms parodyti wi«ę
netikumę ir priežastis tų keiki
mų. Svietiszki laikraszcziai pei
kianti ne gerus darbus kunįgų
turi būt iszkeikti, žmonis reikia
drausti nuo skaitymo tokių laik
raszczių, kad jie niekada teisybės
ne žinotu, s ;wo keiksmus bruka
žmonėms kaipo didžiausiu savo
nuopelnu priesz Diewę ir wisę
žmoniją. Mat ir ežia dviguba
miera: viena sau, kita prakeik
tiems valnam aitams.
Wtenai
pusei viskas daleista, kitai vis
kas uždrausta.
kų?”
Kaip tokiose sanlygose galima
Klysta ežia raszėjas sakyda kalbėli apie susitaikymu! Kę ežia
mas, jog visuomenė neturrupėkų gali padaryti privatiszkas susiant nubaudimo kaltų: visuomenė neszimas?
Toks susineszimas
turi uiteklmai spėkų ant nuirau juk aepanaikys tos dvigubos
dimo kaltų, tik jai dar trūksta mieros, nesuteiks nekunjgams
pas mus supratimo, o jį įgavii*, lygių liesų, už kurias jie kariau
be abejonės nubaus pagal kaltę ja. Jeigu nusilenkti, tai tegul
nusidėjusius. Jeigu ji sziędien *tę daro kunįgai, tegul liaujasi
baudžia ne- visada teisingai, tai siundymų ant ne kunįgų, o tęsyk
tas paeina nuo stokos supratimo. gal ir musų vaidai pereis j
Rodą “Baštfyczios Tarno”, kad szvelnesnę formę.
turinti kokius nesutikimussteng
VVienas tose musų kovose yra
tusi susitaikyti nesiduoda prak ne geras: už dirbus, paveik-dan,
tiszkai iszpildyti dėl daugelio kelių ne gerų kunįgų atseina kęsti
priežaszczių. kurias, mums rodo ir geriems. To w ienokuie galima
si, supranta ir “ftažnyczios Tar iszvengti, kol tie geresniejie
no” raszėjas. Skundai gi tiems, tyli apie piktus darbus ne gerų
“nuo kurių galima tikėti geros jų, o kaip kiti, už-todami už savo
pasekmės”, kaip praktika paro luoniji, apgina anuos piktuosius ir
dė, reikalauja daug sugai-zties tuom paežiu stojasi lygiai su air tai ne visada iszduoda gerus nais kalti. Tegul geresniejie kuvaisius, kadangi tokiuose skun uįgai draugia su mums kovoja
duose ant galo pasirodo: jog priesz piktęsivo luotnoj, o (ę*yk
varnas varnui ak*ų ne kapoja, ant jų nieks neužpuldmės; teip gi
ypacz kad tokiems sudžioms pa kaip dibaryra, jie ne turi tiesos
prastai, kaipo svetimiaucziams, reikalauti, kad j e butų iszskirti,
sunku suprasti priežastis nesuti kadangi savo tylėjimu jie-‘pade
kimų, jie pats nežino getai mu-ų da piktai darantiems savo luo
gyvenimo sanlygų ir pasinaudoja tuos sąnariams, o nekunįgams
isz informacijų vien apskųstos sunkina izsrųvtiuę pikto.
pusės, kuri, žinoma, niekada neCzia ne vienas gali pasakyti,
prisipažys kalta ėsanti.
kad apart kunįgų luomus piktas
Wisi musų nesutikimai kyla gali biti ir kitose, tai kodėl mes
isz musų pasidalinimo į dvi p»r- 4towę vedame tik su kunįgais?
tiji: j kunįgus solidanszkai susi- Kad yra pikto gana ir kitose luoriszusius, jų draugus ir j jų prie- mose, to nieKS neuig na, bet nu
, 8zus. Kaip gi tuos nesutikimus sikaltę kitų luomų nesisavina
isznaikyti? Ant panaikinimo sau nė jokių privilegijų, nesikanesutikimų reikia, kad viena isz voja po savo palies iszmislytais
uždrandžiancziais
nesutinkanezių pusių nusileistu, prisakymais
bet ežia klausymas, katra priva perkratmėii jų nuodėmes; kunį
Jo tę. padaryty?Wienas isz ku gai gi stengiasi būti nepasiekia
nįgų savo laike aiszkind, kad mais, ne atsakancziais priesz nie
visus musų nesutikimus gimdo ką už savo nuodėmes. Kur tik
skirtumas nuomonių: kunįgai, mes ne žengsime, visur patinka
girdi, gina senę surėdymu, jų me kunįgų hegemoniją, kuri vie
prieszai gi buk t ę surėdymu sten nok ne visada į geras vėžias krei
giasi sugriauti.
Mums vienok pia musų gyvenimą, bet lankiaus
rodosi, kad musų nesutiRimuose stabdo kiekvieną liuobę musų
dar mes teip toli ne nužengėme: pHsikrutinimą. Mes todėl turime
nė musų valnamaniai ne bandė pirmiausiai su jais užbaigti nesu
griauti svieto surėdymu ir jo pa tikimus, kad atgauti prigulinczią
baigę priartinti, nė kunįgai nie k ekvienam žmogui lai->wę Ko
kur nepasirodė tikrais apginėjais voje ne reikia mums užgauli ti
szvieto ėsybės. Taigi visi tie kėjimo dogmatų, kadangi ne
1 resutikimai, visa kova yra ne už kovojame priesz tikėjimą bet
monopolių
kunigijos
l vieto ėsybę arba jo iszgriovimji, prie->z
darymą
krikszczo| iet visai už kę kitę.Te p vadinami priesz
X 'alnamauiai ne griauja juk svte mszko mokslo įnagiu ant palai
o ėsybės ir kunįgų negalima lai- kymo kunįgų hegemonijos. Ki
yti už jo ramsezius, bet tie vi- tos tautos jau užbaigė kovą,
aip kuniginės partijos pravar todėl terp tų ir tokių nesutikimų
lituojami jos prieszai kovoja nėra; mes gi, norėdami anuos pa
rien ant iszkaria vimo lygių t>u vyti, turime pergalėti priesz us,
vunįgais tiesų, ko tie niekai j ne kūne mums kel ą užstoja, kurie
ori pripažinti; reikalauja jie, teip mus stabdo, kaip stablėir
id kunįgai elgtųsi pagal tuos anuos.
Sztai vėl kitame numery]
lesius doriszkus įstatus kaip ir
“
Bužnycz^os
Tarna-” gailestauja
e kunįgai, kad už savo darbus
urėtų prie-z t? paczij instituei kad žmonės ne atiduoda dibir
ę kę ir svietiszkiej e atsakyti ir visų i-avo turtų kaip senovėj
leip j iu, kaip ir tie butu bau- apasztalams. Ką tas- reiszki i?
liiami. Kada tas sykį įsikūnys, Mesiigea'ime juk nė,paveik*lan,
galima bus kovoti už nuomones, kun. Saurusaiiį arbi Kravczuną
psyk gal ir forma kovos ir gi ak laikyti už apasztalus ir jiems pa
ai persikeis. Sziędien kunįgai vesti aprūpinimą visų musų ieieikalauji sau visų ant savo kalų. Tegul mums parodo, kada
landos tiesų, o jų kiliems ne ir kur panaszų geismą iszreiszkė
lori pripažinti; jie rėdosi pagal aunįgų pravardžiuojami valus
ypatiszkę dorę. Jeigu ne kunį- maniai? Kuom kitu, jeigu ne
rag sawinasi jam neprigulinczius begėdyste gaLma tą pavadinti?
liuįgus, jeigu ne nori iszsirokuoti
jz svetimų pmįgų, lę vadiname
ragysta
ir už ję sodina į
alinius; pas kunįgus toki darbai
radinasi sunaudojimu žmonių
ūkų ant D.evo garbės. Ir dauiaus rastume tokių darbų, kurie,
jigu papildo ne kunįgas —— yra
nuodėmėms, pas kunįgus gi tas
pats yra nuopelnu. Taigi ežia
mat kunįgai remiasi ant senų
sentencijų; quod licet Jovi, non
licet būvi; si duo faciunt idem,
non eet idem.
Kunįgai keikia bažnycziose,
pHjiinaudoja isz tinkamos ir ne
tinkamos progos, isz teisybės, o
tankiai ir isz begėdiszko melo
ant niekinimo visų tų, kurie
net jų peiktinų darbų
nepa-

Isz wisur.

| Mieste M siu szi no, Samaros s | Kijeve policija kpskundė į
gub.,laike dievmaldystoe sugriu-* «udą 193 ypatas jos miresztuotas
vo cėrkvė. Prie to 19 žmonių vienuose namuose. Wisi tie
likosi užmusztų ir 68 sunkiai ap žmonės likosi suareszluoti na
muose
teplioriaus
Rajevskulti.
kio, kur jie buvo sndr'mkę aut
U Brazilijos sostapilėj, mieste maldos, kas mat, pagal maskoRio Janeiro 20000 vežėjų pakėlė liszkas liesas, yra uždrausta; mat
sztraiką. Mouarchistai nori isz Maskolijoj ir melstieai be polici
to pasinaudoti ir sukelti mieste jos daleidimo ne daleista. Wisa
maisztus priesz republikoniszkas ta daugybė žmonių likosi nu
valdžias.
spręsta ant užmokėjimo bausmių
po 25—30 rub|., o patsai RajevsK Azijatiszkas maras Brazilijoj, ki ant 50 rut l. Gerai dar kad
apima vis didesnius plotus, dabar jų. už nedaleistą susirinkimą ant
pradėjo siausti jau trijuose di pasimeldimu, ne iszsiuntė į Sibedžiausiuose to kraszto miestuose, riją.
taigilhieste R o Janeiro,S uitos ir
Soa Paolo.
H Užsiimanti žemdarbyste au
gina visokius naudingus gyvuoIi Wienu isz žingeidumų ant liūs, bet turbut dar negirdėjote
ateinanezios parodos Paryžiuj bus apie užsiimanezius specijaliszkai
didžiausias Užkastas Kmilieiley auginimu visokių veislių drugių
kastynėse deimantas. Wertė jo ir peteliškių. Auginimu tų su
yra 10 milijonų frankų.
Aut jo tvėrimų užsiima
mokslinczius
sergėjimo bus pastatyti keturi WiHiatu Watkins, kurisai tuvi
kareiviai.
parengęs specijali-zką užimanezią
didelį plotą auginyczią East|| Japonijos pakrantėje, už borne, pietinėj An.<l joj. ♦ Žiemi
kluptus baisius taifūno, britisz niame po stiklu darže, terp pui
kas gailai vys “Si. Helena” pa kių kvietkų augiui jis milijonus
skendo; prie to prigėrė didesnė visokių veislių paeinacz ų isz
dalis buvus'ų ant jo jurinįkų; vii-ų žemės krasztų mažų ir di
iszsigelbėjo tik viena valtis su delių peteliszkių ir drugių ir i.-z
6 žmonėms, kiti gi visi prigėrė. pardavinėjimo jų į m užėjus ir
zoologę-zkus daržus surenka kas
|| Miestelyj Avigliauo, sziauri- metą didelius pinįgus.
nėj Italijoj, iszlėkė į padanges
dinamito dirbtuvės. Esplioziji
|| Jau seniai lakraszcziai gar
buwo teip smarki, kad nuo jos sina, buk dabartinis popiežius
sugriuvo trys kaimynystoj sto išleido savo padavadyjimą, pa
vinczios triobos, o daugelis jų gal kuiį daleidžia katalikiš
t<po pagadytų. Isz po triobų kiems kunįgams pietinės Ameri
griuvėsių isziraukė 10 negyvė kos vesti paezias. Kataliki.-zki
lių ir diktai sunkiai sužeistų.
laikraazcziai vienok
tvirtina,

|| Mieste Gedauijoj (Dancige)
gyvenime dailidės Wollbrachto.
iszėjus tėvams isz namų, pasili
kę vaikai uzKrėiė ugnį, o nega
lėdami isz užrakyto kambario isz
bėgti, užtroszko nuo durnų. At
bėgę ugnagesiai rado jau tik 3
negyvų va kų kūnelius tiesivo
liojanezius aut grindų.
|| Azijaliszkas maras ant „prigulmczių Suvienytoms Wieszpalysiėms II vai salų ne tik niJsiliauja, bet pradeda siausti smar
kaus. Mieste Honolulu, turincziame vos 20000 gyventojų, 13
d. sausio atsitiko 5 mirtys, serganczių ligonbucziuose yra 26.
Kaip ant tokio mažo miestelio
yra tai ne mažai.

U Parlamento pasiuntinys Bischof3h‘im užraszė
Paryžiaus
universitetui 5' milijonus frankų
kaipo dovaną nuo savęs; leiposgi savo palies parengtą ir užlai
komą N cuj puikią žvaigždžių
tėmiuycz ą, prie j >s ėsamį 35
hektarų žemės plo ą, moksliszkas
į ai-ai aut Mout M .caron ir pui
kią biblioteką.

|| Hamburge suareštavo mer
gų prekė ą Veilhą iš Leipcigo.
Veiih’buvo neva teatrabszkas
agentas; jis Iial joj ir Austrijoj
pirkinėjo jaunas merginas iki 17
melų amžiaus iszmokyd*vo jas
szokių ir piskui siuntinėjo į pie
tinę Amer ką.daugiausia į Buenos
Aires nev i į teatru-, bet isz tik
ro j<>s ten palėkdavo į paleistu
vystės namus.
0 Sziaurioėj dalyj kolionijos
Pietinės Ausiralijoe,. terp ažerų
Toriena ir Eyre, pabaigoj perei
tų melų ant apleistos avių ga
nyklos užtiko niujiis labai dide
lius aukso plo'us. , Iš tonos ru
dos apturi vidutiniszkai jio 25
uuojas gryno aukio. Apart
aukso midėtoj rudoj yra dar tel
lur ir nikelis. Randas tuos plo
tus pagai si no kaipo viešas auk
so vietas. Plotai tie yra prie
geležinkelio bėganezio į didžiau
sią kolionijos įmes ą Adelaidę.

| Pusė gyventojų miesto Bar
celonos, Lzpanijoj, serga dabar
U Ind'jose terp gyventojų bai
influenza. '
dus badas ir jis užima labai dide
liūs plotus. Angliškas rand <s iki
| Sibenjoj, aplinkinėse m>erto sziol ant su ze pimo b tduolių isz
Wiernoje buwo smakus žemės leido 400>>0000 rup jų, isz ko 22
drebėjimai, nuo kurių daug mū milijonu ant suszelpimo gyven
rinių namų sugriuvo.
ta jų tikrų angliškų va dybų, o
28 milijonus vieszpanystėse ėean
| Nuo iirpstanezių kalnuose cz'oš tik po Anglijos protekcija,
sniegų, vakarinėj W«,kietijoj už liet turpicziose savo valdonus.
gimė dideli tvana, klony* Ne Skaitlių baduojanczių ir reikakaro ir Museles vandens užlieto*, 1 lujanczių
pat>zelp<4 paduoda
daugelis kaimų ir miestelių yra' aut 3500O000 žmonių, taigi dauapsemtų. Tvanai tie daug blė g>aus negu visas lietuvių skait
dies pridirbo laukams. ,
lius.

kud tas laikraszczių paleistas pa
skalas yra ne te si ngas, liet ne
žiūrint ant tokio užgynimo, liuo
si nuo kuuįoų įtekmės laikraszcziai laiko pirmutinę žinią už tei
singą. Per daleiaimą vesti pa
ežius kunįgams praszalintu po
piežius daug papiktinimo, kadai
gi dabar ne trūksta tokių klebo
nijų, kurioms greicziaus tiktu
vardas
lizdo
viso
kių papiktinimų.
Paleistuvau
jautiems kunįgams, žinoma, daleidimas vesti paezias ne labai
paliktu, kadangi tokiems parau
kiau turėl haremas savo namuo
se negu daboti vienos paeziosKunįgų suvadžiotos merginos
Amerikoj >ąiyk juk ir j ems
galėtu
atsisųti
patrulinius
vežimus.

Naujos knįgON.
Paveikslai. Parasse Žemaite
Plymouth, Pa Rašalai ir spauda
“Vienybes Lietuvninku.
m.
102 pusi.

Teipa czia du paveikslėliai,
rodosi, tyczia sustatyti dėl koutrasLo. Pirmame raazėja apraszo gyvenimą šeimynos, kurioje
vyras lie širdies apsiveda tik
dėl kelių sziuiių rublių, ne isz
medės su jauna bei gera ir doru
mergina. Toksai vyras moteriszkei užduodu kasiieną sunkius
stnugius, daro gyvenimą sun
kesniu negu pragare.
Jeigu
molenszkė dirba, baru ją už dar
bą, jeigu iš savo darbo pelno
pinįzus ir už tą bara; jeigu skai
to knįgą— keiaia ją ir pravar
džiuoja. Moteriškė myli vyią,
bei toks jo pus eigimas, žinom t,
ir karszczisu* ą me.lę turi iszuaikinti ir geriausią tuutiriszkę au.
galo luri į niekus paversti. Szilas
paveikslėlis a szkiai paroda, kad
ne pinįg i laimę atgabena, bei
likra meilė.
Antras paveikslėlis paremtos
aut visai kliokiu, visai prtesziugų painu ų: czia apsiveda du į
siiuy.ėję,tikrai viens kitą mylinti,
abudu netui tingi bet darbštus
vaikinas ir mergina. Pradžia,
ruda varginga,bei darbas ir meilė
vargus ir nelaimes perguli, d>ro
jas lengvesnėms. Aut ga o ne
tik pas jauczia i laimingais, bet
visi jų namuose tą laimę jauczia
ir mato.
Abudu paveikslėliai paimti isz
prastų Lietuvos žmonelių gyve
nimo, apraszyti užimancziai. Ypacz gražiui apraszylos Lietuvos
vietos, žmonių pabudž ai.Iš šitų
paveikslėl ų matyt, jog j tunai
r.ištmįkei nė trūksta raštinį
kiszkogabumo ir galima jai pranaszauti garsią literariszką ateitį
ir garbę.
“Lietuvos” ars. 11 ir 17 1898 m. jau
gavome. Aoaiu tiem, kurie paaiakubino
prisiųsti. Wienok kurie dar juos turi,
tegul nesunaikina, nes gali būt w6liau
reikalingi. Andrius SanvaiUa, kuris
prisiuntė nr. 11 tegul paduoda savo
adresą.

SENŲ GADYNIŲ

■

. .....................

todėl išgaišo nuo bado. Jie dėjo tik po vieną
kiaušinį tris kartus ant metų. Paukščių ši
tų, atkakus prancūzams,buvo daug ant minė
tos salos, bet atsiradus čia žmogui, šunims ir
katėms, greitai jie likosi su visu išnaikyti.
Ant salos Burbon, gulinčios šimtą an
Pagal Hutchinsoną.
gliškų mylių nuo salos Mauritius iki pabaigai
17 šimtmečio gyveno dvi didelių bėgiojančių
(Tąsa.)
paukščių veisli. Viena tų bėgiojančių pauk
Liekanas išnykusių prieš atsiradimą ščių veislė buvo tai Pezahops, kita gi visai
žmogaus ant žemės paukščių randa sluogą- atskira, praminta prancūziškų kolionistų
niuose Londono molio. Prie svarbiausių iš vardu “mėlyni paukščiai”, dėl mėlynos parpaukščių gyvenusių tuose laikuose,kada tvė vos jų plunksnų. Šitie mėlyni paukščiai la
rėsi Londono molio sluogsniai, priguli I)awr- kioti ne galėjo, bet užtai bėgiojo teip greitai,'
ziw,kurio liekanas rado ant Škotijos salų. Tas kad šunes jų ne galėjo pavyti. Ant gaudy
paukštis buvo tokio didumo kaip šios dienos mo jų užteko nors iš tolo išpliekti raudoną
Štrausai. Kitas vėl, pramintas vardu Argil- skepetą, kuri tuos paukščius į tokį padūkimą
lornis buvo tokio didumo kaip šios dienos įvarydavo, kad jie šokdavo ant žmogaus lai
albatros. Trečias, surastas tuose kraštuose ir kančio skepetą. Tokiu budu pirmutiniems
tuose jau sluogsniuose,skeletas priguli pauk kolionistams labai lengva buvo medžiot* ant
ščiui Odontopteryx (dantuotas paukštis).
šitų paukščių, kadangi mat su raudonoms
Prancūzijoj, eoceno sluogsniuose netoli skraistėms lengva buvo juos prisivilioti.
Paryžiaus iškasė skeletą didelio paukščio iš
Apart čia paminėtų trijų salų: Mauri
bęgiojančių giminės, kuriam davė vardą tius, Burbon ir Rodriguez tų žingeidžių ne
Uostomis. Šitas paukštis buvo tokio didu palekiančių paukščių daugiaus niekur neužti
mo kaip šios dienos Štrausai, tik už juos sun ko: nėra jų nė ant Afrikos kietžemio, nė ant
kesnis, Gastornis iš dalies panašus į strausą kitų kaimyniškų salų.
Iš to matyt, kad tos
ir kitus bėgiojančius paukščius ir į žąsį; tai trys salos yra labai senos ir tveria kai pi at
gi mat jame jungėsi ypatybės lakiojančių ir skirą svietą, nors viena kala nuo kitos yra ga
bėgiojančių paukščių. ’
na toli, bet gal būt, kad labai senose gady
Indijose, Sivaliko kalnuose atkasė kau nėse jos-jungėsi terp savęs, bet užtai nesilus labai didelio paukščio panašaus į garnį, jungė nė su Afrika, nė su kitoms saloms,
bet kad atkastas skeletas ne pilnas, tai aplei kadangi lygiai ant Afrikos sausžemio, kaip
sime platesnį jo aprašymą.
ir ant kitų salųfvisai kitoki gyvi sutvėrimai.
Kaip jau pirmiaus paminėjome, išnyku Minėtos trys salos yra iškeltos iš jūrių vulkasių senų gadynių paukščių liekanų iki šiol niškų pajiegų, bet jos niekada nesi jungė su
kokiu nors kontinentu, kaip antai sala Masurinko ne daug. Ant
dagaskar, kuri atsiskyrė senose gadynėse nuo
šio užbaigiame aprašyAfrikos sausžemio, arba kaip Britanijos sa
mą gyvenusių prieš
los ne per seniai atsiskyrusios nuo Europos.
atsiradimą žmogaus ir
Atsiradimą drontų ir jiems giminingų bėgio
prieš jo atsiradimą išff
jančių paukščių mokslinčiai kelia ant pra
nykusio nuo žemės ]>adžios trečiaeiKnės eros, kada ant žemės žmo
viršiaus Įiaukščių, o
gaus dar. turbut, ne buvo. pereisime prie išnyktiAnt salų Samoa, Oceanijoj, iki neseniai
siu jau žmonių atmin(
gyveno didelis karvelis su puikioms blizgan
tyj ir gal per žmogaus
čioms plunksnoms, kurį čiabuviai vadino
prisidėjimą.
i
vardu Manu mea, mokslinčiams gi jis žino
Prie tokių žingeidžių
■"
paukščių
prigulėjo
H \\
\ mas įk> vardu Dldunculus strigirostris. Šitas
paukštis paprastai bėgiojo ant žemės, vien
Pronto* arba Didus,
II \\
ant nakties kraustėse į medžius. Seniau jų
gyvenęs dar 17 šimtinefii D
buvo daug ant šitų salų, bet atgabenus euro
tyj ant salų Mauritius
/j
piečiams kates ir šunimi, jie jau su vi
ir Burbon, prie rytinių
su išnyko; bent dabar jau jų žmonių apgy
Afrikos krantų. Buvo
—
ventuose apskričiuose ne pasiseka patikti.
Skeletas Gastornis Edvardai.
Dar pradžioj šio amžiaus ant salos Nor
tai didelis sunkus paukštis, didesnis ųž gul
bę, ne panašus visai į karvelį, nors su juom, folk, ant Pietinio oceano, gyveno ypatiška
kaip rodosi, stovėjo artymoj giminystėj. bėgiojančių {>ai>agajų veislė, kurią mokslin
Sparnus turėjo teip trumpus, kad su jų pa- čiai vadino vardu Nestor produetus. Šitie
gelba ne galėjo pasikelti ant oro. Kojas tu paukščiai mito saldžiais žiedų syvais, turėjo
snapą;
retai
naudojosi
rėjo trumpas būt drūtas, ant jų buvo j»o ke ilgą
turis pirštus; trumpa uodega užbaigta buvo iš sparnų. Ant laipiojimo į medžius, kabi
pundu minkštų plunksnų; snapas didelis, nosi kojoms ir su snapu, bet ir prie to nesi
užriestas kaip snapas draskančių paukščių. naudojo iš sparnų. Ant tų salų gyveno dar
Jie buvo teip sunkus, kad mažai buvo tokių, viena sakalų veislė, kuri buvo didžiausiu
kurie butų svėrę mažiaus kaip.50 svarų. Mė- priešu tų bėgiojančių papagajų. Dabar jau
nėra čia nė tų pajjagajų, nė jų priešų sakalų;
abudu išnaikino žmogus.
Iki 1834m. prie Škotijos salų gyveno di
deli pingvinai, vandeniniai paukščiai nega
linti lakioti, bet užtai jie gerai plaukinėjojr
nardė vandenyj. Pirmiaus jie gyveno toliaus į šiaurius, bet nežinia dėl kokių priež&čių persikėlė į pietus prie Škotijos
salų,
kur likosi su visu išnaikyti. Paukščiai šitie
buvo mažai vaisingi, todėl, žmonių perse
kiojimai, greitai išnyko, kadangi iš išsiperėjusių ne galima buvo uždengti vietos me
džiotojų išmuštų. Šitie pingvinai buvo
didesni už žąsis. 16 ir 17 amžyj jų daug gy
Dontus arba Didus ir.eptus.
veno Newfoundlando pakrantėse, teiposgi prie
sa jų buvo netikusi, todėl ne dėl mėsos iš krantų Islandijos ir salų Feroer. Šimtai an
naikino juos žmonės,bet vien iš noro naikinti gliškų, prancūziškų, išpaniškų, holandiškų ir
ir užmušinėti. Ant salos Mauritius pauk portugališkų laivų, keliaujanti ant žvejonės,
ščiai tie gyveno iki 1680m., bet po medžiodavo ant tų paukščių, rinkdavo kiau
tam jau nieks jų daugiaus ne matė, išnyko šinius ant maisto žvejams. Paukščiai tie bu
mat su visu nuo žemės paviršiaus.
vo teip kvaili ir ne baugus, kad galima buvo
Mokslinčiai laiko drontą už stovintį gaudyti juos su rankoms. Ant Newfoundartymoj giminystoj su karveliais, arba gal už lando žvejai rengdavo užtvarus ir į juos su
persikeitusią karvelių veislę. Mat sala Mau varydavo didelius pingvinų pulkus ir visus
ritius, turinti 40 angliškų mylių ilgio, pirm paukščius išmušdavo.
.
<
atėjimo čia europiečių buvo ne apgyventa,
Iš visų vienok išnykusių nuo žemės pa
apžėlusi didelėms girioms. Atlėkus čia nuo viršiaus sutvėrimų žingeidžiausi, rodosi, yra
kietžemio karveliams,, jie turėjo užtektinai milžiniški paukščiai iš bėgiojančių skyriaus.
maisto, ne reikalavo toli jieškoti, tankios gi Iš jų iki šiai dienai užsilikę Štrausai,kazuarai
rios stabdė lakioj imą. Per ne vartojimą arba emu rodosi gana žingeidus, bet kasi ink
sparnų per eiles amžių jie teip sumažėjo, kad didumo, jie ne gali lygįntiesi su išnykusiais,
ant galo ne galėjo .pakelti paukščio, ne tiko koki gyveno porą šimtmečių atgal ant salų
lakiojimui. Nuo gausaus maisto visas kūnas Naujos Zelandijos, Australijoj ir ant salos
išaugo, paukščiai pasidarė daug didesni ir Madagaskar, prie rytinių Afrikos pakrančių
tokiu budu iš karvelių išsiveisė drontų arba ir dar seniaus net tūluose Europos kraštuose.
didų paukščių giminė. Žinoma, ant tokio
Prie tokių išnykusių milžiniškų pauk
persikeitimo reikėjo ilgo laiko, bet drontams ščių prigulėjo čiabuviu vadinama inoa ant
ant salos Mauritius laiko ne truko, palengvo salos Naujos Zelandijos. Liekanų tų milži-.
persikeitimo nieks ne stabdė, kadangi čia ne niškų paukščių randa ten labai daug. Nė
buvo draskančių žvėrių; nuo atsilankančių vieno vienok kaulo nerado sausoje vietoje, t
kada nekada draskančių paukščių saugojo bet visi buvo rasti upių pakrantėse ir lovyj
drontus tankios girios.
bet negiliai po dumblu. Taigi matyt, kad
Ant kitos Afrikos salos, prigulinčios paukštis tas gyveno čia nelabai seniai, bet
prie Maskarenų grupos, vadinamos Rodri- terp čiabuvių nėra tokių.kurie juos butų matę
guez iki 1693m. gyveno kitas žingeidus pauk savo akimis. Didžiausi iš tų paukščių turėjo
štis, Jau dabar visai išnykęs, giminingas 16 pėdų augščio, vidutinis gi ūgis buvo 14
drontui. Jį vadino PezoKaps solidaria. Jis pėdų; taigi šitie paukščiai, kaslink augščio,
turėjo ilgesnes už drontą kojas ir kaklą ir buvo augštesni negu koki nors iš šiądien ant
snapas jo ne buvo teip ?naimiai užriestas. žemės gyvuojančių žindančių žvėrių. Pasa
Plunksnos šitų paukščių buvo palšos parvos. koja, buk tą žiffgeidų paukštį matė dar gyvą
Kojos ir snapas toks kaip pas kurkas tik di 1893m., apie tai rašė ir kasdieniniai laikraš
desnis ir labiaus užriestas. Uodegos beveik čiai, bet rodosi,kad tas yra išmislu reporte
ne galima užtėmyti; kaklas tiesus, bet ilges rių. Gana, kad nieks iš gyvų žmonių to
nis negu pas kurkas arba kalakutus. Pezo- paukščio ne matė, tai turbut jis jau su visu
haps niekada ne lakiojo, kadangi sparnai"jo išnyko.
buvo per trumpi; jais paukščiai vien šaukėsi
Blauzdkauliai šitų paukščių ėsanti Lon
viens kitą. Svėrė jie po 50 svarų. Mėsa jų dono muzejuje yra storesnį už arklio blauzdbuvo riebi ir gardi. Pirmutiniai, atkakę ant kaulius.
Tie kaulai pas žmogų turi vieną
salos Rodriguez prancūziški protestonai bė pėdą 4 colius ilgio, tuom tarpu tie kaulai
ganti ia tėvynės nuo persekiojimų katalikų, paukščio moa turi 39 colius ilgio, taigi be
bandė tuos paukščius prisavinti, bet tas ne veik trissyk daugiaus negu pas žmogų.
pasisekė, kadangi nelaisvėj jie nieko ne lesė.
(Toliaua bus.)

Išnykę gyvi sutvėrimai.

NAUJI 1SZRADIMAI.
| Londone atliko bandawones
su nauja prietaka ant kėrawymo
pagal norą paleistų ant vandens
ardymui laivų torpedų ir po
vandeninių laivų nuo toli. Lszradimaa tasai remiasi ant tų pa
ežių pamatų ką ir Marconio tele
grafas be drato, taigi ežia sunau
dotos liuosos elektriszkos vilnys.
Prie bandavonių, kurios buvo
su visu pasekmingos, buvo ir
amerikoniszkos, laivynės agen
tas.

D Elektriką stengiasi prie vis
ko pritaikyti, dabar ją pritaiko
jau ir prie gaudymo didž£uwių.
Iki sziol jas gaudydavo su harpunoms, bet tankiai nuo jų su
žeisti žvėrys isztrukdavo; dabai
gi turi ant to elektriszkas prietai
sas, nuo kurių, jeigu harpuna į
kūną įsismeigė, jau ne gali isz
trukti, kadangi nauja prietai-a
paleidžia 10000 voltų flektrisz
ką pajiegą, ko užtenka ant už
musziino akies mirksnyje didžžu-wio.
.
t
Gyvenantis Chicagoj ant 17
ui. pn. 637 koksai Karolius Rzpa,
czekas ar lenkas, garsina laikraszcziose, buk jis iszrado naują
lakiojimui prietaisą. Padaryfa
ji isz lengvos medegos su didė
liais sparnais ant paukszczio pa
vidalo; sparnus tuos krutina sutirsztintas oras ir jie kelia visą
prielairą augsztyn. Su pagelba
atsakanezio sztyro prietaisa ta
gali lėkti, kaip aiszkiua iszradėjas,. ir priesz gana smarkų vėją.
Tuom tarpu Rzpa padirbo tik
mažą mode j, bet jeigu suras
turtingus padėtojus, padirbs tikrą
orlaivį.

^Vietines Žinios.
—o--— Chicagoj teip vadinamo
tatersalio ruimuose atsibūva da
bar paroda naminių paukszczių.
Ant parodos yra keli tukstaeziai
visokių veislių paukszczių.
— Merey ligonbutyj per langą
iszszoko vienas ligonis nuo 3 lu
bų ir teip sunkiai apsikulė, kad
į porą valandų po tam pasimirė.
Ligonbuczio užveizda, turbut isz
baimės, kad žinia ne daeitu iki
giminių užsimuszusio ligonio, ne
nori niekam pasakyti jo pravar
dės.

• Tėvynės Mylėtąja Draugystes” javonio parap. Kaimo Budvieczio. Ui
kuopa Chicagoje, III. laikys savo susi pati, ar kas aitas, teiksis duoii žinią ant
rinkimą nedėlioj, 28 d. sausio, 2 vai., po adreso:
Franciszkus Szczluka,
pietų. -K. Liaudanskio salėj, 3301 S.
63 Storey st. North Woolvih,London,
Morgan st. Norintiejie prisiraszyti į mus
England.
kuopą, teiksis pribūti.
Komitetas.
Pajieszkau savo pus brolio Jono JuAshland, Wis. Dr-tė sz. Jurgio aprin- szuno Sintautų para p., Wladislavavo
ko naują administraciją isz sekanezių pav, Suvalkų gub. 4 metai Amerike
sąnarių: P. Jokubinas prez. F. Zdania- Jis pats ar kas kitas teiksis duot žinią.
Matt Kalvaitis,
wiczius wice~prez., W. Jokubinas prot.
Box. 2
Lošt Creek, Pa.
sekr., F. Jankauskas fln. sekr., M. Lutkeviezius kasier.,
J. Juszkeviczius
Pajieszkau savo brolių: Jono ir Povi
dabotojas kasos., J. Kalinauckas ir J. lo Raudonių, Kauno gub., Raseinių pav.,
Juszkeviczius reWideut*i knįgų. F. Ma- kaimo Drabukszczių. Jie patys ar kas
razas ir A. Kawaliauckas marszalkos. kitas teiksis duoti žinią ant adreso:
Sekantį mitingą Dr-tė laikys 4 vasario,
Petronėlė Bitautienė,
ant kurio nauja administracija užims sa
406 Park St.,
Pueblo, Color.
vo vietas. Todėl visus lietuvius užPajieszkau Kazimiero Marozo, Kauno
kvieczia pribūti.
gub., Josvainių vol., kaimo Pajuodba
Wyriausybė.
lių; turiu svarbu reikalą. Jis pate ar
Chicago, 14 sausio Liet. Republ, Kliu- kas kitas teiksis duoti žinią ant adreso;
bas 10 vardos laikė savo metinį susirinChas Kishen,
mą ir iszrinko naują administraciją ant 1765 87th Place,
Chicago, III.
ateinanezio meto: J. Kuczis prez., J.
Pigiai ant pardavimo mūrinis namas
Bagdonas wice prez., J. Drugas sekr., J.
su dviem lotais, lietuvių apgyventoje
Palilionis, K. \Vinckus ir M. Szvaranavietoje, prie pats lietuwiszkos bažny
viezia delegatai, J. Waivada kasierius.
ežios. Savinįkas iszvažiuoja į seną
F. Žilinskas marszalka.
krajų. Atsiszaukite po nr. 880 33rd St.
L. R. Kliubas 10 vardos.
Chicago, III.
*
Chicago, III. Wakakarinės dalies mies
• C’-’)
to jauni letuviai parengė szokių mokBalius! Balius!
slainę salėje P. Karecko, 1193 So. Oakley av., kur turės pirmą pamėginimą
Subatoj, 27 sausio, 7 valandą vakare
subatoj, 27 sausio, 7 valandą vakare, darau pasilikstninitno balių ant kurio
ant kurio visus jaunus lietuvius ir lie- grajys gera muzika ir bus smagus pasi
tnvaites užkvieczia susirinkti.
linksminimas. Dėlto visus aplinkiniu*
A. SzVEIKOVSKIS, MOKINTOJAS. ir pažystamus szirdingai užkvieczu atsi
Nashua N. H. Dr-tė 8zv. Kazimiero lankyt.
Domini k Norbut,
turės savo pirmą balių, 27 sausio, 1900,
640 So. Canal st., Chicago, II).
Franklin Opera House Svetainėje, ant
Loveli Dypo, nuo 2 ik 12 vai. nakties,
įženga vyratris 35c. moterims 15c. Wisus lietuvius^ir lietuvaites užkvieczia
Kas norite, kad iszsiųsti į
atsilankytu
Ta pati Dr-tė 28 sausio laikys mass- k rajų pinįgai gerai ir greitai sumitingą su prakalbomis po nr 63 Main waikszcziotų, siųskite juos per
Itr. ant kurio yra užkviesti kalbėtojai ir "L'etuvos” redukciją, ogreieziauirz kitų miestų. Užpraszo visus
šiai suwaikszczios. Uigreitumę ir
Komitetas.

Temykite.

Fndėknvone.
Chicago, Dr-tė Li uosy bes ant savo me
tinio susirinkimo, laikyto 7 d.' Sausio,
salėje L. Ažuko, nutarė iszreikszti szirdingą padėksvonę visoms lietuviszkoms
draugystėms ir pavieniams lietuviams ir
lietuvaitėms,'kurie teikėsi skaitlingai
aplankyti musų metinį balių. Iaikytą31
Gruodžio, 1899, ir broliszkai rėmė, isz
ko musų Dr-tė turėjo gryno pelno kelesdeszimtis dol. Labjausei Dr-tė Liuosybės yra dėkinga”jo mylistai dvasiszkam
vadovui" už jo nenuilstantį triūsą link
szios Dr-tės, kuris nuo pat jos užsimezgi
mo “procevoja" ant jos labo ta? jokio užmokesezio, negaudamas nuo jos nė gero
žodžio, nepatingi pagarsyti kiekvieną jos
krutėjimą. Sztai ir 31 Gruodžio,dienoje
Dr-tės baliaus, kada pilna bažnyczia bu
vo žmonių susirinkusių, jis nepatingėjo
isz ambonos, laike szvento pamokslo pa
garsinti kur ir kada atsibus bedieviszkos
dr-tės balius, ką girdėdami parapijonai
teikėsi gausei susirinkti ir pripildyti ba
liaus salą. Tikimėsi kad musų “dvasiszkas vadovas" ir toliaus nepasiliaus dar
buotis ant labo musų Dr-tės; gal teip pat
už dyką pagarsins per savo szventą pa
mokslą ir piknįką, kurį turėsime sekantį
pavasarį, o* jei ir ant piknįko pasiseks
gerai uždirbti, tai mes savo“dvasiszkam
vadovui” ne tik padėkavon^ bet ir “ne
gražią” paskirs) me.
Dr tė Livoybes.

— Kate Ferele. kuri vos trys
san vaitės kaip apsivedė, dabar
atsiszaukė į sūdą reikalaudama
perskyrimo su vyru. Greitai
Aukos ant Paryžiaus parodo*.
mat nusibodo jii jos paezios isz- W. Dauganis, Lovelltovn, Me. 92 00
sirinktas vyras! Kaipo priežastį,
dėl kurios nori persiskyrimo, pa
Pajieszkojiniai.
duoda »avo vyro kvailumą. Isz Pajieszkau JuozoZajanczauskio, Kau
tikro matyt, Kad jis ne labai pro no gub.. Telszių pav., miestelio Warnių.
tingas, jeigu sutiko tokią mote- Neseniai jis gyveno Clevelande. Jis pats
ar kas kitas teiksis duoti žiną ant adreso:
riszkę imti už paežiu.
Aleks. Zajanczauskis,
— Koksai Antanas Belone,
atkakęs 10 metų atgal į Ameri
ką, apsigyveno po nr. 4330 ant
Ashland av. ir susipažinęs su ko
kia ten Froncavycziene,paėmė ją į
savo namus. ' Ne ėmusi szliubo
porelė gyveno gana ilgai sutiki
me, bet neseniai atsilankė pas
Beloną kokia ten Wiktė Kudrik
ir atgabeno nelaimę. Wyras į
simylėjo į Wiktę, o kad tojė ne
sznairavo ant Antano, tai abudu,
slėpdami meilę priesz Froncavy
cziene, sutarė slapta apsivesti.
Tai vienok kas ten.praneszė apie
dieną szliubo jos numylėtinio ir
apie vietą szliubo. Apgauta moteriszkė paėmė lazdą ir ant pa
skirtos valandos atėjo į bažnyežią, o pamaeziusi numylėtinį ir
Wiktę baltai apsirėdžiusią sto
vint prie altoriaus, pribėgo prie
pos ir su lazda pradėjo lieti per
nugarę. Tos "vienok butą drū
tesnės: ji iszveržė lazdą ir su ja
pradėjo szveisti prieszinįkę per
galvą ir teip sunkiai suszveitė,
kad reikėjo gabenti į ligonbutį.
Žinoma, szliubo ne galėjo būti,
kadangi pergalėtoją dėdės nuga
beno į aresztą.

Draugyscziu Reikalai.
Antras Metinis Bailus!

-

Wienintells lietuvy* advokates, baigęs
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj,
Lake Forest universitete. Weda prova*
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjieszko
užsenėjusiu provas, iszdirba visokiu*
dokumentu* ir duoda rodą visokiuose
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų
gal rodą pasiekti per gramai**. Tutin
tieji* reikalą tssiszaukia tuoj aus.

3200 8. Halsted st,, Chicago, 1U

Pigiai ant pardavimo 2 piontrų me
dinis namas su groserne; teipgi 8 ruimų
mūrinis namas. Ix>tai 131 pėdų ilgi.
3236 Ulinois'Court, Chicago.
(26-1)
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Vyrams dykai.
PIRK

TIKTAI

Kern’s Grynos Czekiszkos
Roginios Miltus.

Klekwieaa* vyra*, kur* paraszy* laiazks in
State Medical laaUtute. Key 8M. Klektron Bulldiag, Fort W*yn*. iBd . aplaiky* dykai prabos
pakali garsingu Naminiu Oydpoliu. iszgydilusiu
tukstanezlui vyru, kurie per ilgu* metu* kenteJo lytiszku daliu •lipnumai*, paeinanczial* nuo
Jaunylio* lazdykimo, pražudymu paliego* ir at
mintie*. silpnumu nugaros, sumenkėjimu ir *avytitau lyties daliu. Kasyk *zifdien.

679 Mtlwaukee Avenue,
CHICAGO,, 1LL.
Mano Dirbtinos tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant KoeciuMzkoe Paro
do* už rūpestinga, teiNinga ir artistisžką i**dirbimą.

KARŪNŲ,

SZARI’V?

KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ,
KINIŲ LAZDŲ ir tt.
Turiu už garbę apreikszti guodotlniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaua paminėtus daig

ius Piglausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausę praktiką ir dėl to galiu
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk
ant kiekvienos barielkos ir maiszelio,
kad butu musu gwarancija, kaip yra ant
wirsz padėto paveikslėlio. Klausk savo
groserniko apie mus miltus.

W. SLOMINSftA, 679 MILVVAUKEE AV.,

CHICAGO, ILL.

Chicago* filijH:

IO0—IO7 Weiit Kandolph Street.

Wisi —

LIETUWIU DAKTARAS

wy pul

Žingeidus Nwietui dalykas.

pas—

Baltrlikoųi!!

riu pri<lu>i*3.M, ir apmokame k»**tu» prlaiuntl
mo Apaiateltuok *Bendi> n. nesą ja preke* eina
augaztyn
Kaaayk o priaiuaime 900 ps»u Kata
logą parodanti tukatanerlu* aiaokia puikia d*lgtu. ROYAL BAROAIN HOUSE, M Ilesrborn St.
Chicago. III.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai raszyk, o aaz atsiusiu
tau dykai užpeczetytoje gromatoje pamo
kinimą kaip iszslgy,dytl namieje ir apraszysiu kokiu budu asz
iszsigydžiau nuo tokiu
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz
gydys susilpnėjimą tavo lytiszku daliu
ir sulaikys naktim poliucija.
Raszyk
sziadien pas:
Chas Johnson,
Box 516.
Hammond, Ind.

Tikrai vienatinė gydykis! ant užželdinimo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
už ką gvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padėkavonių per laiszkus ir laikraszczitu.
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
OFEIS.U. JgSSSi Bn«.klyn.NY

E\,kotwiczny”\S

TAIN EXPELLER3
NIK MA NIC LBFSZFfiOt Pravdzlvy tylko ma „KOTWICE"u maru, ochrona*
f. Ad. Kishtsr AOo.. SIS ėss<i Sa, *«. Ysrk.

31 MEDALI ttOTYCH i Innych .

’gsoir. i 60 tn.^Urnljeįpipolti: j

SisJSokM.*

'a

118 W. Divlsion St, Chicago, UL

LAIMIIGUOSE RAIDOSE VISADA YRA IUZIIL

Tiktai tA.OO,
j*u Ui parduoda ir <

fSOO Dijanva ir 912SOWwgon*si negali bu* vinzyti; 4a
mažiau Jie gali grajytl nors kleviaziu* turėdami. Home Mueie
Iiox užim* abelju vieta.o preke Jo,ir biednlaustam prieinama Su Juob
kieievietma gali grajytl gerai kad ir •unkiautiu* nokiu*. Muzika
yra pritaUyta ant voleliu plieninemi.ne popierinėm*, apilkelem*. nieks
nenuplin. Užduoda garsiu* ir saldžiu* tonu* kaip vargonai. Grajyja
•selmyntezku* himnu*, valdu*, polka*, kadrilu* ir tt. D 11 n k įmina le
nu*. serganeziu* ir nullndusiu*. I*idainuoja naujause* avletlazka* dai
na*. Geriause vaiku nuraminimui zobova. Galima ant jo grajytl ra
virs* 1.000 meliodlju. Yra tai dyvina* in*tramenta*. Gauname nuo pir
Ikątancaln* pedskąvonią, kum sako, kad rado dAngiaa^nagu ttrynaleje. Gavs 9KM.
(Me^urpmMa. Agentai greita

■ pinigu*. Ataiutk ūžto, marke,ogauai kataliogua.

Dulseiiczio,

XV adinama* teipgi Volte Kryžium, keletą metu atgal ta
po issrasta* Austrijoje, ir paeidekswojant *awo naudai
Kryžių* ta* veik prasiplatino Vokietijoj FrancuztJsJ,Skandinavijoj ir kitose Europoe.7alyse.tr srendrau yra la
biausiai ragvidauiama* kaipo galinga* veista* nuo Reuma
tizmo Ir daugelio kitu kūno negaliu.
Elektros Dlemanto Kryžių* gydo Reumatizmą teip mus
kulu kaip ir suneria. Neuralgija Ir kitu* kūno skaudėji
mu*. Nerwisv.kuma. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumą. Pras
tota Nerv u Gyvu m* Nervu Nupuolimą. Nemiga. Abejo
tingumą. Pva.loa M u puolimą Hysterija, Paralyžių, Su*
(engimą. Drebuly Neuralgija. Apopleksija. Muomara,3zv.
Wito Stoki Stirdie* Plakime.Galvos skaudejima ir visa*
Nervi.zko Systemo tugediiaus.
V eikme Jo *p»lrel,ikla pati per sawe begyje keleto* die
nu. bet kartais užtrunka kėlės dienas.
Kryžių reikia nestint diena ir nakty, pakabinta ant szil
kinio szuiuriuko ant kaklo, augssctiau .zirdtoe* indaubo*
Mėlynoji puse turi b.t in apaetia apversta Priešą nsudoJima ir viens syki ant dieno* po to lodek Kryžių ia truputi
drungna geriausio uk*uso skystime rr laikyk per keletą
minuetiu. Vaikam*, žiūrint pagal amžių, ūksuea reiktu
vandeniu atskiesti Preke to Kryžiaus yra Vienas doleh. Ir gvarantuojame kad JI* suteik* takia pat naoda kaip
ad gerisuriejie elektrisiki diržai, kasztuojanti penkiolika
ei dwide*timt* sykiu daugiau Kožna* steimvnos sąnarys,
•velkas ar ligotas, niekados neturi bu be to Elektrlstko Kryžiau., kurs yra geriausiu gelbėto
jom priešini visokia* kūno negales ir skaustai'*. Prmu.k viena doleri per etprasa. ar money
orderi arba registru, toj gromato). o m-l lamstai įtva* k.sztal* pssiueim viena Klektrlstka Dle
manto Kryžių, arba * už 16.00 Gaunamos tusstancrlaio rekomendacijos nuo ypatų, kurios n
pagalba stio Stebuklingo Kryžiaus Istsigyds. Yra užtektina dėl parodymo Jo magistkos galybes.
Sitai pora tokiu rekomendacija:
As* turtingai velyju v*rto\ Diemanto Elektra* Kryžių nuo visokiu moteristku ligų.
.
Mra ELVINE JENSF.N. KuosnanzM, Utam.
Mano motere ilga laika turėjo a* tm f ir nervu silpnume, bet po keturiu nedellu vartojimo Dle
manto Elektras Kryžiau* tapo viustkai sveika.—NIEL8 GUNDESKN, Jasrzn. km*

The Diamond Electric Croas Co , 306 Milvraukee ave .tCHICAGO.

Li6iiuwiszka flPilGka,
257 Hanover St.,

Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wlsada galima rast DAKTARA, kuro duoda ligoniam*
rodąs dykai.

Ar Tftwo peczins
reikalauja pataisymo?^ •
Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
peoziaus daiktus pas

Kas prisius 35c.

NICMRIEOKIOH

T. Andrin8zewicsaite,

WAŽ1UOJU

Ootlet Foroiture S Stove Co,

t^lstavny Dr. RICH1 ERA

,

Mokinausi to darbo Warsz<woj. dirbau jį kelis
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wisa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir
lietiiviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszyk i te pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite'kad mano
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku,
aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.
Su Guodone,

OFFISA8:

Užpraszydarni gydyklas prisiuskite 91.00
> HT.Ieigu sergi, tai paraszyk kiek turi
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o
Offlsaa atidaryta* nuo Ssa. Iki Sra.
3249 8. Morgan St.
NmlrliutB* nuo 10 am. iki 1S AM.
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- o JI* sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
3, Iron Mountain. Afich
turime didelę daugybe visokių peczių
dysi.
ui pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

REUMATYZM.

— Teipogi—

Draugystėms: Vėliavas, Surpas, Kokardas Ir Lt

S. Wencku*. « Adam* *t.,
Newark, N. J.

Dr. Leonard Landės,

k NEURALOIE i podoboe choroby,
k vyrabteny aa pod»tavis žcldych J

-------- DIRBA --------

Arnotus, Karūnas ir wisus baž
nytinius parėdus,

S.Mack, 212 istst.,
Elizabeth, N. J.
BRANCH

Telefoną*; Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos
>
aptiekns.

T. ANDRIUSZEWICZAITE

Lietuwiszka Agentūra.
Siuncziame pinigus in visas svieto da
lis. Per mus pasiusti pinigai gęeicziausei suvaikszczioja. Parduodame szifkor
tęs ant visu linijų ir tikintus antvi.u gfcležinkeliu. Su mus szifkortems paražieriai neturi jokioklapato Europoje.
MAIN OFFI8A8;

134 K24th 8t-,Cor.Lexingt4>n Av.

Lotai! Lotai!

Nuo 8to* iki 12tos ryto.

Preke* kuo pigiau*io*
Pasirinktina* didžiauses.

I.itfnB I,ytiB«kll Daliu

Rocla* i>er Oi-omataB Dykai.

723 W. 18th Street.

DRAPANŲ IR CZEWERYKU.

iszgydysiu į kales dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvimą pieno, skąudėjimą lupų, nosies, akių, ausų, n tįstoji m ą pajiegų ir tt. Iszgydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. - Chroniszkaa ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės ligas užlaikau slaptybė-

Offiso valandos: j

Kauno gub. Szauliu paviete

W1nI pas sawo!
DIDŽIAUSIAS 8ZTORA8

Dr. Leonard Landės,

Ned*li<Mnt«:nao 8 iki 10% val.ryU>;BuoZ iki tvaL
po piat

MARJA DOWIATT.

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
adresuokite The J.M. BRUNDZA OO.,
Box 2361, Nev York. U .8. A.

Apraszymas tik dėl vienų Dievobai
mingų žmonių; tikros teisybės ir
stebuklingi Dievo galybės apsireiszkimai.. . ................................
Apie popiežius, vyskupus ir kitus
Dievo tarnus ir jų gerus darbus... 50c
Knyga apie sutvėrimą Dangaus, že
mės ir kitų dangiszkų svietų bei
Lietuwi»2ka* Daktaras '.
apie pabaigą svieto..........
134 E. 24 UI.,
Ncw York.
Jieszkojimas peklos...............
92.00
Garsingas gydytojas vyriszkų ir moGalima.gauti pas:
teriszkų ligų. Mokinosi universitete
J. Daugniatis,
Nev Yorke; praktikavo ligonbuežiuose:
VVienatini* Waterburio
73 Grand.street,
BROOKLYN, NY
VViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
Lietuwiszkns Saliunns.
kykloje IzondonS, buvo pardėtiniu moks
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas alo Lebanon. Ballevue, Port Graduale rielkas ir k vepenezius cigarus. Geriause
NAUJIENOS,
kurion daugeli pnulžiugin* ir pa- Hospital College ir 1.1.
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Walink.Hmin*
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau
Kaip mum* gvni žiaoma. žmonija—I** ptyehsės Ir te'sinffiauses lietuviszkas saliu
Uastilzrtn** lazeydyniH
i*zko int-l-klu.li*zžo Ir net rkoBomiizzo at
žvilgio— dalina*! in S kliaaa*: viena yra (vei
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: nas mieste Waterbury.
ka. drūta, puiki, viaado* linkimi. pa>!degavoJ. F. DAN18EWICZIUS,
plauczių. kepenų, skaudėiimą vidurių,
839 Bank, kampas 8.Leonard st.
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius,
Conn.
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne W8terbury,
ir Belinkint! •zeimynlaiknme gyvenime.
In ana p*>iara> kimia priguli viii tie. kurie vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
M*n jaunyiUije.daugumM gal wiial ismetyciiu reikia naudot elsktrikinias prietaisas.
atsidarė nalkli.anciiam žmogaua kuna lrdw»iia

$2.00

W. SEOMINSKA,

Telepbone "i «rds 772.

G .

Pajieszkau Antano Liesionio, isz Su
valkų gub., Seinų, pav., gyveno Du
Bois, Pa. ir vėliau Pittsburge, Pa. Jis
pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią ant
adreso:
Wincas Žalegiris,
316 S. Hanover st.,
Baltimore, Md.
Ant dailiausios ulycrios
Pajieszkau Kazimiero Riczkaus, isz Bond, lietuvių
apgyventoje
Kauno gub., Raseinių pav., isz Lauku vietoje. Žinote kad ant Bond
vos miestelio. Jis pats, ar kas kitas,
ulyczios lotai kasztuoja nuo
teiksis duoti žinią ant szio adreso:
$500.00 iki $600.00. Asz-gi
Silvestras Jasaitis,
Box 108 Ladd, III.
parduosiu lotus nr. 108 ir
Pajieszkau Marės Stankienės, su jo» 110 iki 1 Kovo po $176 00. Pas
dviem vaikucziais: duktė 10 metų, sū kui
pakelsiu
prekę iki
nūs 2 metų; girdėjau kad ji gyvena
$600.00.
Norinti
pirkti
tegul
Hazleton, Pa.. Kas apie ja duos žinią
pasiskubina.
gaus 95.00 nagrados.
J. Žvenkli*.
8. MACK
128 Broadvay,
So- Boston, Mass.
212 First 8L,
Eltzabeth, N.J.
Pajieszkau Aantano Kulikausko, iss
Kauno gub., Raseinių pav. Jis pate, ar
fELLLE’S FOTOGRAFAS,
kas kitas, teiksis veikiai duoti žinią nes
3408 B. Halsted St.
yra labai svarbus reikalas. Adresuokite:
John Skindeęis,
Westville, III.

Chicago, Dradgystė Teisybės Mylėto
ja turės savo antrą metinį balių Nedėlioj, 4tą dieną vasario, 1900, Freiheit
Turner Salėje, 3417 So. Halsted Street,
arti 34-toe ui. Prasidės 3:30 po pietų.
Inženga vyro su motere 25c. merginoms
dykai. Wisus lietuvius ir lietuvaites ir
lietuvisskas Dr-tes sairdingai užkvie
Pajieszkau Petronės Szcziukiutės, isz
czia atsilankyti.
Suvalkų..gub., Wilkaviazkio pav., Pa
Dr-tė Teisybės Mylėtoju.

AdwokatM ir Notary Public.

Rasite szaltą alų, seninu**** ariel
ka*, wyną net isz Europon, o
cigarus net i-z Turkijos.
tersinguinęka^dien apturime užim Atbilunkykile po nr.
tus padėkawonių nuo lietuvių isz
11 N. River Side St.,
wir-ų Amerikos krasztų. Teiposgi
odo
už gerumą szifkorczių pas mus įsi Waterbory
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
MANE
nas per įvažiuoja per marias;
ui
o prekės mus pigesnės kaip kitų.
Gražu* l«K
lwigub*i auk
Ką* norite laimingai pervažiuoti
•u pavilkta* ir
per marias, pirkite szifkortes
dengtai* ar at
darai* luk*z“Lietuvos” redakcijoj. Prisius
taU. »u au*uk<*
nustatom • ir
darni pinįgus ant szifkorczių ar nž*ukama>. gražiai kviatkaola*. tllrrsi
ameriko
niukai* viduriai*, gv.raniuota* ant Z0 metu,
ant iszsiuntimo į krajų, visada t*zr<Hlo
kaip M0.U0 auk*inl* laikrodėli*. Ataiuaim* C.O.U irtai pa.M.b<>*. užmokėk aotezpreao
adresuokite teip:
agentui *3.#* ir laikrodėli* tauro. Jei ne.augražyk
A. Olszf.wskjs,
atgal ant mu* kaaztn. Ra.zvk koki nori vynaka
moteriška.Prie ktakw»aiK> laikrodėlio duoda
Sub Station No, 60, Chicago, III. ar
me DYKAI auka* lieta lenclugeli Jeigu *u orde

Branford, Conn.
(2-2)
Pajieszkau savo brolio, Antano Dupkevycziaus, pirmiau gyveno Osceola
Mills, Pa. Jis pats, ar kas kitas, teiksis
duoti žinią ant adreso:
Jos Dupkevyczia,
Box 753, Hudson, Mass.
Pajieszkau savo pusbrolių: Jozapo
Braslausko i,r Motiejaus Žėko, abudu isz
— onanumui arba palpoliucijai. ir iawo
Suvalkų gub. Seinų pav. Kudrėnų gmi- darbui
wele»niucie meluoie perdaug davė wale iawo
no, Miežiouių kaimo. Teiksis atsiszaukti lytiiiii-mi pageidimam*: teipogi ir tie. kurie
1*1 priežastie* neužtek tino ir blogo maisto, perant adreso:
• idirbimo. per didy alk. bolisike gerymu trartoPov. Savulskis,
Box 940 Munhall, Pa.
Szitokie žmonių »uklydimal gailiu* prlvrr^zia
Juu* per visa Ju gyvenimą kentėti bailiautlas tu
Pajieszkau savo brolio Jurgio Aczo ydų pavkm-i kaip ve: svirdie* drvbejlma.
galvo* skaudėjimu*, apetito ne
ir Juozo Goaauskio, isz Kauno gub. Ra *pazmodl*zku*
tekimą. žarnų ir pilvo kataru, nugaros ir kry
seinių pav., kaimo Žaliukų. Jie pats, ar žiau* skaudėjimu. Berviazkuma. dispepsija vi
duriu uikietejimz. sekto* bėgimu (ujungmej *u
kas kitas, teiksis duot žinią ant adreso: nemorall.'/.kai* *apnal*. inkstu liga*, reumatiz
mą. dusiBlma. neitalv, azkorbuta. ikaudaBcziu*
Jos Aczas,
aat kuBo ir lyriszku daliu ipaogu*. gonorėja,
860 Bank st., ' Wąterbury, Conn.
•zankeri. ilflll etc.
□Pajieszkau savo draugų: Juozapo ir
pagelba gali greitai, radlkallazkal
wl*i**kai
Kazimiro Stankevyczių ir Antano Mar- l*z.
tn ligų l*Migydytl; kankinamleįle atgau* sa
tisziaus. Turiu į juos labai svarbu rei vo sveikata stipruma, d r* lybe ir dalia atvai
zdu gabumu visokiame darbe Ir užsiamlme.
kalą. Jie patys, ar kas kitas, teiksis Priaiusk 25o. markėm 1* ir mes pasiusime tam
stai pamėginti musu giduoles per viena liztisa
duot žinią ant adreso:
sanvaite. Visi, kurte jteszkota pagelbos. kreip
kite* ar per latsrkus ar ypatlsakal pa* daktaru*
Antanas Brazinskis.
te The State Medical DlHpen*ary
Box 139, Sprinvalley, III.
Box 139,

F.PBradchulis

*ni ‘oSboįuo

Paczto markėmis, aplaikys tuziną, . kas
50c—du tuzinu, kas 91.00— penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu
raižymui, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkomis ir
naujos mados konvertais.
Adresas:

W. Kudarauckas,
Box 234

Lawrence, Mass.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskal, lietuviszkai ir
daugely) kitokiu kalbų.
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J. LESZCZYNSKIO

APTIEKI

3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Lesiczynakio,
kožna diena
nuo 10-toB iki 12-tos adynos
priesz pietus.

CHICAGO.

JLL.

Lietu visz kas

3316 S. Morgai St, Chicago, III. CIGARU FABRIKAS
Turi geriauses gydyklas nuo visokių
ligų; užlaiko visokes Europine* žoleles.
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt.
Atsiszaukusiems per laiszkus ir aprastantiems savo ligas, duoda rodąs ir
pnsiunczia gydyklas per pacztą arb t
per ezpresą.
/
Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefoną galrps■zaukti daktare kaa tik koki nori.
Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie
koje.

Tel. Yards 709.

Dr. N. P. Kossakauskis,

A. SoMis & Co.

Lenkiszkai - Lietuwiszka

NERVITA

Sugražins nužudyta wyru
stipruma ir drąsumą.
Gvdo impotencija, stabdo naktinis
poluclja ir a lsai liga* ingaula* per
uzdvkumaar neatsargumo Szita gyWVvW dėkis audrutlna neras* ir daugina
Vi jrn krauja; priduoda veidui raudonumą
fc M
Ir *uvrailna žmogui iaunvula. 81 aaoriame, paartu už SOc bazeli. už *2 S0
bareliu* ir gwatat>tuojarne iaigydy
Vti arba pinigu* augražintt
Cilnton * Jakson Sts.,

Baras St*.. Cbteago.

ONcago.

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visut Ame
rikos krasztu* už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabake ant papierocų, im
portuotą isz* Mas k oi įjos ir Turkijos. .
Fabrikas: 1125 N. Maplevvood avė.
Ofisas ir Krautuve: 924 33rd str.
(po „Liatavc - Redakcija)

CHICAGO.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras.
Gydo visokes ligas, turi geriause prakti
ką ligone moterių, vaikų ir enroniszkose ligose.

867 32nd St.,

Chicago

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak
Tklklonas Yakim 885.

' Teipogi priima ligonius ofise po nr.

2876 Archer Av., kerte BonfleI
nuc 10—11 ryto.
Tklkfon AS Canai. 829.

