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Tęsynės politiszkų partijų sztete Kentucky dar neisznyko, bei
kraujo praliejimų iki sz’ol nebu
vo; ir tas gerai,
Isz to matyt.
kad kandidatai abiejų partijų,
nore viens kitam ne nori pasi
duoti, bet saugiįjasi pjudymų,
kitaip
naminė
karė ežia
butų seniai jau užgimusi, kadan
gi ginkluoti -zalinįkai- abiejų
part'jų gubernatorių susirinko į
Frankfurtu.
Wad‘»va* prilan.(
kio repnblikoniszkam gutorna
toriui Taylorui milicijos dalie*,
jenerolas Collier iszsiuntė didesnę
dalį po jo vadovyste ėsanezios
milicijos ir prižadėjo ne*ikiszli į
partijų vaidus.
Dabar Kentuekyj yra du gubernatoriai, tot abiejų ne nori klausyti žemesni
*’ urėdnįkai. Kaip ant galo pasi
baigs lie vaidai, dar nieks dabar
ne gali pasakyti.
Kares galo su pasikėlimu ant
Filipinų visgi ne matyt. Nors
iazprzdžjų prezidentas ir jo ministeriai gyrėsi, kad ko! yra pasi
kėlimas, ne gal būt nė jokios
kalbos apie kokias nors tarybas
ra pasikėlėlių vadovais, filipiuiecziai turį pirma pasiduoti ant
prezidento malonės, o tęsyk jis ir
jo ministeriai pats nuspręs, kę
galima duoti Filipinų gyvento• jams.
Kadangi vienok karės
galo ne matyt, o ji daug kasztuo-

Polam praėjo vos kelios Jie-į nuoles sutraukė ežia nuo Mafenos,o angliszkos pajiegosjenerolo king, Ikur jų
’ , dabar nereikia.
Buller likosi būrų pervytos vėl Miesto kareiviams ir teip žino
atgal per upe Tugela.
Anglijo nėins pradeda pritrukti jau niai
nų perkėlę buvo 30000 karei sto: dabar žmonės minta cz<a jau
vių, ant uždengimo užpakalio wien mėsa arklių, kuriuos pjauna,
kitoj upės pusėj, likosi tik 8000 bet tos mėsos ypacz motery? ne
kareivių.' Persikėlę anglijunai, nori valgyti. Taig:, jeigu lauke
teisyto, užėmė kelias mažesnės stoviucz'ai armijai ne pasisekvertės kalvas, tot )ų i-zlaikyti sumu-zli būrų ir nuvyti nuo
ne galėjo, turėjo ne lik jas aplei K mtorley, tai miestas turės isz
8li, bet kraustytie-i atgal įkilę bado pasiduoti, Nuoszimtis mir
upės pusę. Taigi mat ir treczias ežių terp kariaunos ir terpgyven
pasikėsinimas iszliuosuoti miestę tojų dabar ežių latoi d dęlis. terp
Ladysmith jenerolui Buller ne iszbabėjusių kareivių platinasi
pasisekė. Kokios būrų paj egos visokios ligos.
stovėjo prie-zais jenerolo nulie
Paskutiniai nepasisekimai anto armiję, tikrai nežinia: pagsl gi i jonų Afrikoj didelį p.tdarė į
vienas žinias j>e turėjo trk 15000 spūdį visokiose angliszkose val
žmonių, pagal gi kitas 35000. dybose, ypacz Australijoj, nuo
Dabar anglijonai naudojosi- mu- kurios angliszkas randa* reika
szyje ir isz sunkių jiuo knriszkų lauja dauginus kariaunos į pagel
laivų atgabentų k a n uolių ir jų bę Afrikoj. Ant didelio sodriu
kaltieji*
turėjo beveik trissyk daugiau ne-, kimo mie-te Sydney
gu būrai, bet visgi mažesnių pa kardinolas Moren,' k urnai terp
jiegų įveikti negalėjo.
Kiek aitko iszsitarė, jog dabartinė netuose musziuose nužudė anglijo pasekmingi karė pietinėj Afrikoj
uai žmonių, dar tikrai nežinia, pagimdys įrikiszimę kitų vi«**s
kadangi apie lai jenerolas Buller patyM-zių ir gal karę su Anglija.
raporto
ne
atsiuntė; yra Todėl Australijai reiks žmonių
vien žinios apie uuotrotas pir ant apgynimo savo rubežių nuo
mos dienos, kada anglijonai per svetimų galingų prieszų; kardi
sikėlė per upę Tugelę: nuotrolas nolas prieazinasi siuntimui dau
tas jenerolas Buller paduoda ant giau* australiszkų liuosnorių į
256 kareivių. Isz viso gi angli Afrikę.
Tūluose specijaliszkuose laikjonų nuotrotos nuo pradėjimo
karės iki trecziam persikėlimui raszcziuose atsiranda vis tankiaus
Bullero per upę Tugelę pasiekė straipsniai abejojanti apie tikrę
jau 10125 kareivių užmusztų, galybę ne tik angliszkos kariau
paszautų ir paimtų į nelaisvę, nos, bet ir jos laivynės, kurį iki
iiol visoj pusaulėj buvo garbe
užudė

iki, kad nuotrotos
tucijų -aanarių1 pakilo rugojimai iinovai
ant to prezidento nenuolankumo, būrų butų nors per pusę teip di
tai ant galo jis priverstas buwo delės kaip anglijonų. Ar jenerolas
nusilenkti ir sutverė kitę filipi- Buller bandys dar kart p su da
niazkę kamisiję ant isztirimo, ko bartinėms savo' pajiegonis veržreikia ant užbaigimo teip ilgai be- tiesi pryszakin, apie tai galima
sitraukianezios karės, kuri ne tik abejoti, kadangi būrai ne laukia
nepakelia Amerikos garbės,bet pa jau ketvirto jo užpuolimo, bet
rodo jos silpnumę. Ar nauja ko dalis jų kariaunos persikėlė per
misija nuveiks daugiaus negu Tugda upę į tę paczię kįi ir anpirmutinė susidedanti isz prezi gltjonai pusę, užėmė Bloys farinę,
dento draugų, apie tai dabar per kitoj upės pusėj ir pastatė du
tiltu. Kita būrų dalia įsiveržė į
anksti dar kalbėti.
Karė tuom tarpu ant nelaimin Zulu krasztę ir traukia ant Greygų Filipinų salų traukiasi savo tovn. Patsai jenerolas Joubert
keliu, tik juo toliaus, juo ge su 8000 būrų traukia nuo pietų
riaus iilipiniecziai supranta, kad į prieszaia Bullerę; tas be muszio
, muszius su geriaus apsiginkla priverstas tapo pasitraukti dar
vusiais amerikonais stot ne gali, toliaus negu priesz muszį stovė
iazmoko taikyti esi prie sanlygų, jo. Jeigu jiems pasiseks už
iszmoko geresnio karės vedimo imti Greytoron, tai jie perkirs
budo. Dabar jie niekur ne stoja Bullero susineszimus su jūrėms.
į didesnius muszius, nesilaiko di Tokiame padėjime Bullero, mažai
desniuose pulkuose, bet pasidali yra tikiuezių,idant jam pasisektų
no į mažus isz kelių deszimczių iszliuosuoti Ladysmiih, ypacz
vyrų. Atima transportus, degi kad nuo užsidarusioe kariaunos
na miestus szaudydarni jėtymis negali laukti didelės pageltos:
apvyniotoms linais ir uždegtoms. kariauna ta nuo bado ir ligų teip
Tokiu budu iszdegino jie didesnę apsilpusi, kad ant svarbesnio jos
dalį amerikonų užimto miesto prisidėjimo ne galima rokuoti,
Albay.
Kaip tik amerikonai o jau apie prasimuszimę per būrų
pradeda szaudyti, pasikėlėliai pa eiles—tai nėra nė kaltos.
Ant vakarinio karės lauko
sislepia neprieiuamuose kalnuose
■ ir klampynėse.
Pietinėse pro teiposgi jau matomai būrams nu
vincijose isz miestų iszėjo veik sibodo laukti, kol ant jų užpuls
viri gyventojai, pasiliko juose angį i jonai, bet būrai bando trau
tik cmerikoniszka kariauna. Di kti pryszakin ir užpuola ant andesnė dalia pasikėlėlių isz Albay gliazkų pozicijų. Rodą angliszki
provincijos persikėle vėl į pro laikraszcziai garsins, buk pasku
vincijaa Cavitta ir Manillę. ku tinis perėjimas Bullero per Tugerias amerikonai pagarsino už lę buvo parengtos tyczia ant ati
auvisu suvaldytas.
Kur dabar traukimo būrų akių nuo vakari
yra patsai Aguinaldo, to nieks nio karės lauko, bet kad ir ežia
anglijouai nieko nenuveikė, tai ir
nežino.
nepasekmingi Bullero musziai
nuėjo ant niekų. Dabar augPietini Afrika.
Treczię kartę isztraukęs prie- •zeziausi angliazkoa kariaunos
szais būras ant iszliuosavimo jų virszinįkai, lordai Robertą ir
apgulto Ladysmith, persikraus Kitchener iszkeliavo ant muszio
Ar
tęs per upę Tugela, jonerolas lauko ant Modder River.
Buller
issleido
savo jiems gerinus pasiseks—tę pama
atriliepimę į kariaunę, kuriame tysime neužilgio. Tuom tarpu ir
terp kitko pasakė, kad “grįžimo ežia adgl i jonams nesiseka, būrai
atgal nėra, kareiviai turi žinoti, įgavo daugiaus dręsos ir pats už
kad jie turi per prieszus prasi puldinėja ant angliazkų pozicijų.
miaasti iki apgultam miestui.”
J Londonę isasiuntė telegramą,
kad dabar jau ėeęs persitikrinę*.
paatofr* Lady«oiib iriąliso-

at the

kad daugumas angliszkų laivų
yra ne kam tikę, apginkluoti se
noms kanuolėma; toki laiwai iri
sai ne gali stot į muszius. Ar isz
tikro vienok taip yra, nežinia;
tas vien rodo, kad garbė Angį i*
jos kaipo galingos vie*zpaty*tės
per nepasekmingę karę Afrikoj
puola wisur žemyn.
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Antilių salų* ant salos Martin qne azl ra i kdojanti trijų cukraus
dirbtuvių dafbinįkai pakėlė niai
setus.
Prie , viukyino, ant ko
buvo ptezaukta kariauna, diktai
iarbinįkų likusi užmusztų ir paszautų; i*z kareivių pusės ve
uas užmušt tas jr keli sužeisti.

Munkolljn.
Muskolija jau pradeda rinsti
vaisius puskptiuės paskolos su
teiktos Persijai. Dshurjau im»s
koliazkns randa* užgyrė dirbti
geležinkelį per visę Keršiję, nuo
ina-<konszko rutožiaus į pietines
pikmiites Partijos. Naujas gele
žinkelis turės* 1300 anghszkų
mylių ilgio ir kanaluos 150 mili
jonų rublių. Linija 1a bus sudur
ta su msskoliazkais Kaukazo gele
žinkehais. Kada tas naujas kelias
bus padirbtas, Maskoliju į porę
dienų gulė* sutraukti savo ka
riaunę į pietinę Persiję. Turėda
ma savo ra>kus<* leip svarbų
keiię, ji Persijp paverezia kaipi į
savo valdybę ir tai to karės ir
kada tik uorė*, gali isz visur
Anglijos įtekmę iszstumti, kuri,
ypacz pietinėj Persijoj, stovėjo
ant gana tvirtų kojų. Karėje
bu Anglija* isz to kelio galės pa
sinaudoti anbaugabenimo kariau
nos prie angliazkų valdybų rube
žių.
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Isz lietu vos.

Teituose metuose asz rasziau, jog
buvau siuntęs per pacztę savo
giminėms į Lietuvę Nerio Trum
pę geogratiję, kuri daėjo į rankas
tų, kuriems buvo siųsta. Tęsyk
pažadėjau siųsti į Lietuvę ir
“Mokslę apie žemę ir kitus svie
tus”. Redakcija tęsyk prie ma
no rasztelio pridėjo savo pasargę
ir užklausymę: ar ant patekusios į
rankas gyvenanezių Lietutvoj
mano gimiuaiezio knįgoe buvo
cenzūros peczėtis. kaipo ženklas,
kad jj buvo joje ir kad yra cen
zūros perleista? Tę užklausymę
“Lietuvos” redakcijos asz iszsiuneziau savo giminėms su pra'szynau tėmyti gerai, jeigu knįga
ateiry Knįgę “Mokslu9 apie že
mę ir kitu* svietus”, apvyniojęs
į popierę, prilipinęs reikalingas
marke*, iszsiunvziau, kaip rei
kia.
Sztai pradžioje vasario
gavau nuo mano giminių Lietu
voj gyvenanezių gromalę, ku
rioje terp kitų žinių paminėta,kad
knįga “Mokslas apie žen ę" 14 d.
gruodžio pereitų metų pateko į
jų rankas. Knįga ta yra perėju
si per Warszavos cenzurę, kę ro
do peczėtis atspaustas ant knįgos. Daugelis žmonių dyvyjosi,
negulėdami suprasti, kaip tai
gal būti, kad Lietuvoj nedaleidžia spaudini! lieluviszkų koįgų, o spaudinius Amerikoj
moksliszkas cenzūra perleidžia?
Žinia ta manę labai pradžiugi
no, tikiuosi, kad džiaugiasi visi
geri tautiecziai, matydami tokius
gerus ženklus kaulink ate i lės mu
sų spaudos Lietuvoj. Nėra abe
jonės, kad jeigu cenzūra perlei
džia moksliszkas knįgas spaudin
iai užrubežiuose, tai daleis neuž
ilgio spaudę ir Lietuvoj.
Todėl visiems mylintiems sa
vo brolius Lietuvoj, visus, kam
Uk rupi reikalai lietuvisakos
spaudos tėvynėj, rodyju naudotiesi isz apsireiazkusio didesnio
maskoliszkų valdžių prilaukusio
musų spaudai ir ne duoti tam
klausymui užmigti; tegul, kas tik
rali, siunezia dabar į L etuvę
moksliszkos įtalpos ne politisako
turinio knįgas ir tai per pacatę,
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sliszkų knįgų ir kad jų Lietuve*
žmonelė* reik»huj*. Kas tik turi
gimines,pažįstamus, tegul siunczia
jiems lietuviszkas knįga* į tėvy
nę. Kokias knįga* galima siųs
ti, apie tai musų iszleistojai pats
žino*, o pa*z >linini, arba ,laikra*z
ežių skaitytojai gali pasiklausti
redakcijose.
J. N u juka*.

Isz Sziaulių.
17. ' XII buvo kruta davatkų
lizde, už bažnyczios.
Tenai
viename kambaryje apsigyvenu
sio* buvo 8 ar 9 moterys, visos
dievolmimingo-, užsiimdavo po
teriai-, liežuviavimu ir kitais
gerais darbais. Turėjo pas savę
keletu lieluviszkų knįgų: apie
pragaro kanezias ir daktariszkę.
Pirmojoj yra" apra-zyta, kad
koks ten Tundahs apėjo wi«ę
prugarę; b antra: “Budas gydV
mo nekuriu ligų” kokio ten kunįgo ouraszyta nuo laibų wnistinįkių.
\Viena isz tų 9 davatkų užpy
ko ant kitų, mat ję sueziuopė tovsginėjaut. Ji nuėjo ir apskun
dė policijai, kad ten yra uždraus
tų knįgų. O musų policija, kaip
yra žinoma, dabar labai gudri,
ir ‘sargi,
kas-t i k v amtelės
apie knįgas, tuoj ten ir lekia sta
garu pastaezius.
Ypatinga buvo . krata. Atėjo
tik poiicijantas ir prastas žanda
ras. Toki krėtikai nieko negali
daryti. Bobos to nežinojo. Pa
macziurioe, visos drebėt pradėjo:
dar ten ir pasimirti priseis.
Daug darbo turėjo tuodu krėtiku, net prakaitas it žirniai by
rėjo per sukaituiriuH veidus: nejuokai perkratyti 9 lovas nuo
virszaus iki apaezios apkrautas
skarmalais. Ant galo vienok
surado tiedvi knįgi. Apsidžiau
gę labai, padėjo ant stalo. Wėl
stojo prie darbo. Pabaigę, nori
tas knįgas iszsineszti, tik žiuri,
tų knįgų nebėra, kur jos dingo,
nežinoma, tikjįjur būt ne juodasis
iszsinesze? Nuliūdę, iszėjo lau
kan.
Policija mat pradeda pas mus
be jokių rasztų. be jdkių daleidimų kratyti, o kur mato tamses
ni, tai nieku nebežiūri, eina stacziai.
Tokiuose atsitikimuose
reikia skųstis prokurorui ariat net
ir augszcziaus.
(Ūkininkas)

langai, girdėt, giapa* Peliksas
Tirtzkevicziurt štai y n arklinį ar
elektriszkę kelię. Dėl vietinių
gyventojų, tie k; liai butu labai
naudingi.
Skersy*.

Keturi tvaikai prigėrė.

Pru-ų Lietuvoj, mieste Pila♦) Reikia atminti, juog valdžia visai
voj, netoli Kars-liaurziaus, iszėję nedraudžia tokių Araugysczių.
cziužiiiėti ant ledo inokUainių
(I*z Ūkininko.)
vaikai, to cžiuoždami įlūžo ir
keli isz jų nuėjo po ledu. Ka
Atidėta žemdarbiszka pa
dangi to atsitikimo isz suaugusių
roda.
nieks nematė, o vaikai persigan
Ant szių metų buvo užmanytu
dę,ne mokėjo atsiradusių po ledu
mieste Lietuvit-zkame . Minske
gelbėti, tai ne viri ir iszsigelbėparengti žemdarbyotė* ir naminės
jo: keluri vaikai, sūnūs Pilavos
ūkės parodę,- tuom tarpu Minsko
porto darbinįkų, prigėrė.
gubernijos žemdarbystės drau
Inz PaswaUo (Panežio gystė, kuri ketino užoiimli rengi
mu parodos, aut paskutinio savo
pnw.)
susirinkimo nusprendė atidėti pa
Žydai ketina padaryti lietu
rodę an* ateiuanezių metų, ka
viam* antię sykį gėdę- Pirm
dangi dėl daugelio kitokių iszdakeleto metų Pasvalio žydai, su
vimų, draugystė ne turi pinįgų
metę pinįgus, įsteigė draugystę
ant parodos parengimo.
ugnageHių, į ai-ė sau gesomatnuszinas ^u j-zvi'rkaulėmis ir ki
Isz Kauno.
tomis tam dalykui reikalingomis
Kaunas galutinai sulauks elekpatoklėmis, ir visiems tiems
įrankiams sudėti pastalė daržinę. trbzkų žiburių ant apszvietinio
Klausymu tę
Tuomet jie kreipėsi prie mieste miesto ulyczių.
lio lietuvių, praszydami, kad perkratinėja miesto rodą, kuri
ir jie prisidėtų savo aukomis paskyrė jau specijaliszkę komisiją
prie to dalyko, bet szie atsisakė, ant .iszbandymo naujų žiburių.
tardami, juog vis-tiek žydai Apart žiburių, miestas ketina pa
duosę maszinas gaisrui isztikus. rengti teiposgi įtaisas vandens
hz t ikro, jau du sykiu buvo at traukimo ir pervalymo, kadangi
siradusi ugnelė pas ukinįkus ir pasemtas isz Nemuno ir Nerio yra
Teidu sykiu žydai davė savo maszi- sutersztas ir nesveikas.
nę: teisybė, tiedu sykiu ugnelė P°*gi miesto rodą perkratinėja it

žydų apgyventos, ir jie, gal būt,
pagelbėjo ukinĮkams tiktai bijo
dami, kad ugnelė nepasiektų ir
jų triobų. Kasii n, jei nelaimė atsi
tiktų kur toliau nuo žydų triobų,
arba kur sodžiuje, ar tuomet žy
dai duotų savo gebinomus įtai
sus? O kas ežia butų musų žmo
nėms, susidėjus į draugyste*,*)
įsitaisyti patiems tokius įnagius?
Svetur kiekvienas sodžius turi
savo ugnagesomas maszinas, o
pas mus skersai-iszilgai visus Lie
tuvos sodžius ir'miestelius apeisi
ir neiszgirsi apie jas. O kiek
nelaimių jos įstengiu praszalintilf
Dabar Pasvalio žydai rūpinasi
įkurti Pasvalyje ligonbulį su ke
turiomis lovoms (dvi moterims
ir dvi vyrams), kur ligoniai bus
visai veltu užlaikomi ir gydomi,
Sziam reikalui pinįgus j*u pradė
jo rinkti. Į tę ligonbulį bus pri
imami vientikiai žydai, nors kiti
isz jų ir patarė nedaryli styros
lerp lietuvių ir žydų.
Tikrai reikėtų musų žmonėms
atprasti žydus niekinus ir pradė
ti sekti jų paveizdę. Szitai tu
rime Žemeliuose ligonbulį, rink
tiniais pinįgais jkurtę, bet kas isz
to, kad kiaurus metus tenai nė
vieno ligonio neesti? Už gydymę
su užlaikymu ima*4 rublius ant
nedėlios, — tokiu budu ant mė
nesio iszeina apie 15—20 rublių.
Tiek iszmokėti ne kiekvienas te
iszgali. Jug už tokius pat pi
nigus priims bent—kokiame iigonbūtyje Panevėžyje, Kaune, Min
taujoje, Dorpato klinikose. Ar
nepatogiau* butų, kad vietiniai
žmonės sudėtų dar saujelę pinį
gų arba apsiimtų kasmet paskirtę
mokestį, nor? kapeikinį įneszti,
tai ligonbutyje galėtų būti už
laikomi ligoniai veltu. Tuomet
isz jo ir žmonėms butų nauda ir

Prancūzijos randas kreipiasi
priesz kunįgiję. Padėtojų tame
jam ne pritruks, o augsztesnė
dvasiszkija lyg tyczia pradeda
erzi n tiesi su randu.
Paryžiuj pasimirė pagarsėjęs
maskoliszkų nihilistų vadovas
Lavrov.
Ant szermenų suva
žiavo pasimirusiu draugai ir pa
sekėjai isz visų Europos krasztų.
Kunę nulydėjo ant Mont Parnasse kapinių. Lydėtojai, traukda
Isz Liepoj aus.
mi ulyczioms, szukavo: tegul
Po ilgų kliudymų, liepojiecziai
gyvuoja komuna! tegul gyvuoja
pagaliau* gavo daleidimę pasta
anarchija! Ant kapinių iszpliekė
lyti ant scenos “Amerika Pirty
raudonas vėlavas, kurias polici
je”. Nors szites veikalėlis yra
ja norėjo atimti. Užgimė musais
daleistas rusiszkos cenzūros, vie
terp lydėtojų ir policijos, bet va
nok vietinės valdžios visokiais
dovas lydėtojų, socijalistas Viviani, paliepė vėlavas lazduoti.
budais stengėsi trukdyti. Atvi
Toliaus jau laidojimas kūno atsi
rai, žinoma, ne nori užginti, nes
ne dailu butu pasirodyti, kad
buvo ramiai.
Kunįgaiksztis Orleanu karalių
makoliai gina kę nors kitiems
giminės per laikraszczius kalbi
tautiecziams. Tikėdama
poli
na Piancuz'jos randę posinaudoti
cija, juog nepasiseks szię w*sarę,
isz dabartinės karės pietinėj Afri
Palangoj nors prieszinos, bet
koj ir silpnumo Anglijos. Rodo
vis jau ne teip labai, kaip liepo
si, kad prie to Prancūzijos randę
jiecziams. Mat ji gerai atme
kalbina ir kiti. Šatai dabar į
na, kad Palangoj pirmas lietuPrancūziją
keliauja maskolius
viszkae spektaklis pasisekė kuo
puikiausiai, žmonių tuomet bu
Leontjev, kurisai yra vienu isz
vo daugel atvykę, ko visai ne
rodinįkų Abicinijos valdono ir
gubernatoriumi vienos jos pro
tikėjosi nė musų policija, nė mu
sų geradėjai — rodakai lenkai.
vincijos. Leontjev be karės isz
To paties galime laukti ir Liepoplatino Abisinijos rubežius, užė
juj; nors laikas statymo ne visai
mė didelius žemės plotus, kurie
patogus. Nuspręsta leisti U sau
iki sziol niekam neprigulėjo.
sio ašių metų salėje latvių vieti
Jis dabar atkeliavo į Prannės draugystės. Po loszimui bus Dievui garbė. Teip pat galėtų
euziję, o isz ežia keliaus pas carę
įtaisyti norą su keliomis lovomis
azokiai.
su praszymu Prancūzijos ir MasKunįgaikszcziai Oginskiai irgra- ir kituose miesteliuose, labai rei
kolijos pagelbės karėje su Angli
pas Tiazkeviecziue rengiasi pa kėtų ir Pasvalyje. Pasvalio
ja, kurię buk Abisinija nori iszdirbti geležinkelį nuo Mažeikių, parapi jonų bus apie 6—7 t u kata natumti isz pietinio Egipto. Tūli
Liepojaus - Romnų kelio, iki ežiai: tegul apsiima visa parapi
angį isz k i ir vokisaki laikraszcziai
Kretingos - per
Telssiua
ir ja mokėti nuo kiekvienos galvos
Kelias mažesnes dalis auatralisz* pranaazauja karę Prancūzijos su
Plungę, kame gyvena Mykolas po 10 kapeikų ant ligonbuczio,—
kosir Naujos Zelaodiaakot ka Anglija, nors kaip sako, ji ui
gimsianti pasibaigus parodai Pa- tegul rnaakoliezkoa valdžios pa Oginskis. Inžinieriai neseniai gausime tuomet kasmet apie 6—
riaunos paėmė į nelaisvę.
Miestę Kimberiey vėl $mar- (ryžioj_
_______________
______ 'V suimtus
rublių, ovesti
u* tokius pi
Mko,
kad. nežiūrint ant- jų už- „jieszkinėjo.
kame genaus

k tuos
iuo« jamu
isme apgultus
anglijonus. kiaus pradėjo
apgultas anglijama.

bombarduoti, ka-

PraDcuziazkoM

valdybose dręudimo, ne trūksta mama mok- tę kelię.

žu į ligonbutį Prie kiekvienos
bažnyczios yra szpilolė, p iškirta
priglaudimui ligonių, tot klebo
nai užvaldė jas, sukiszo tenai sa
vo lamus. Reiktų pirapijoms
atsiimti, kas joms priguli, ir ap
versti vargstancziai žmonijai ant
naudos.

Nuo Kretiogiv iki Pa-| nįgus galima jau

užlaikyti

.

kaip tai yra irisuose dideliuose
vakarinės Europos miestuose,
nubėgimui visokių neszvarumų.
Jeigu ‘visi užmanymai iszsipildys. tai kaslink įtaisų pakelian
čių miesto sveikumu, Kaunas
pralenks visus kitus Lietuvos
miestus ne iszskiriant Wi įmaus,
nors paskutiniame gyventojų yra
dukart tiek kaip Kaune.

Isz Kauno gub.
Neseniai važinėjo po Kauna
gub. \Vilniau8 genera[-guberna
torius Trocki, anot laikraszczių,
patirti žmonių reikalus.
Betkaip jis galėjo tai padaryti, gali
ma lengvai suprast*, nes važinė
jo isz vieno Lietuvos miesto į
kitę, o ten musų bajorai—lenkomanai lakdino jį visokiais vvnaia ir penėjo įvairiais valgiais'
Būdamas Panevežyj, įsakė bajo
rams, kad prikalbinėtų žmones
leisti vaikus į apma*koliuiino ur- —
vus — maskolių liaudines mo
kyklas.
Tiesa, važiuodamas geležinke
liu,ant vieno vagzalo.bene Beisa-.
goloj, užkalbinę* vienę praseziokėlį, kuris terp būrio vėpsojusių
atsižymėjo su savo dviem kry
žiais ant krutinės.
Pasirodė,
kad žmogus tuos kryžius gavęs
besimuszdamas Azijoj, kareiviu
būdamas po Trockio vadovyste.
Trocki labai ’ nusistebėjo, kad
toksai narsus kareivis, da-gi su
dviem kryžiais ant krutinės, teip
vargingai iszrodo, ir užklausė:
“kuom-gi tu užsiimi?” — “Elge
tauju”, atsakė ansai; “tai kodėl—
gi netarnauji carui? Galėtum
gėrę vietę gauti". — “Norėjau
būti urėdnįku ar kuo kitu savo
kraszte, bet jie nbri,kad asz savo
tikėjimę pennainycziau,. staezia,
tikiu likeziau. Kad jie nesu
lauktu!... asz velyk elgetauti,
ne kaip savo tikėjimę permainy
ti!” Ant tų dręsių ir teisingų
žodžių Trocki nebeturėjęs kę sa
kyti, ir iszmetęs jam 10 rabi.,
keliavo tol su.
Tai mat su
10 rabi, norėjo žmogui gerklę už-

kisali, kad jisai garbintų caro
bjaurina tarnus ir ne sakytų savo
žmonėms teUybfc apie nedorus
pasielgimus uaro ir *
maVarpo).

i
*

go Mitvaukee geležinkelio susi
1 Pittskiew, Mas. Czianyk- užlaikymo, “Sandara L. KS isz- įstatus “Ssudaros L. A.” bus cen- lietuviu* nieko nėra raszoma ar kalų draugystės, buwo įneszta*
mastė du trukiai.
Prie ta vie szczios Peck Manufacturi ng Co. mokės jam pilnę jo assekuraciję. traliazkas komitetas, susidedantis ba visai atžagariai.
klausymas
pakelti
protestu
nas peczkurys likosi užmusztas ir pakėlė savo darbinįkų užmokesSužeidimuose “Sandara L. A.” isz:
Klausytojai, matyt, buvo už priesz straipsnį p. Kalnaakoia,
Pinigai ir gywentqjai.
dvi žmogystos mirtinai apkultos. nį nuo 10—15%.
duos pagelbę sziokiu bud u:
1. Szeszių (6) direktorių, ku ganėdinti isz prakalbų, nes kiek pati! pušį
nr. 1
“Lietuvos”.
Pagal atskaitę Amerikoj* iždo
Už nužudymu abiejų kojų arba riais bus: Prezidentas, 4 Vice vienam kalbėtojui užmokėjo gau Pirm' susirinkimo draugystės,
T
ipton
.
P
a
.
Ketina
ežia
pa

D
ullth
,
M
in
.
Ant
Duluth
ministerijos, pereitę metę, ant 77
abiejų rankų—pilnę assekuraciję'; prezidentai ir Sekretorius rokun- siai delnų plojimais.
musų klebonas pasiszaukė vieuę
milijonų Suvienytų tVuletijų gy South Shore& Atlantic geležin statyt nauję dirbtuvę aut dirbi
b) Už nužudymu vienos kojos ir dų. Prie jų prigulės priėmimas
mo
visokių
kalua*ystoj
vartojamų
Draug. Sz. Kazimiero isz savo jos sanai į, suteikė paminėię augezkelio,
netoli
Nestoria,
Mich.
iezventojų, ant viso jos ploto buwo
vienos rankos—pilnę; c) Už nu sąnarių, pripažinimas pagelbų ir pusės, draugystei Bostono Sz Ka cziaus numeri “Lietuvos”, prisa
p'mįgų 12003149355, taigi ant szoko Isz rėlių pasažierinis trūkis muszinų ir įnagių.
žudymu
abiejų akių—pilnę; d) posmertinių.
zimero ir D.L.K. Witauto,Brock- kydamas perskaityti p-Kalnakasio
ki'ekvieąp gyventoj rus iszpuola ir trys vagonai nuo 40 pėdų
Pittsbl’kg. Pa.
CzianykUž nužudymę vienos kojos arba
2. Keturi (4) prižiūrėtojai iž tono lietuvisskai parapijai, už straipsnį ant susirinkimo ir už
augsi
t
o
kelio
pylimo
nusirito
į
po |25.93. Rod? tai ne daugiau
szcziai kapitalistai netoli White
vienos runko*—pusę. e) Už nu do, kuriais bus: kasierius, finansų prisiuntimę kalbėtojų savo kaRa protestuoti. Į tiestus tę reikalę
siai iszpuola, bet sulyginus tę su klampynę. Prie to diktai pasa- Rock, ant naujai surastų anglių
žudymu
vienos akies—penktę sekretorius ir 2 iždo revizoriai.
tais, visiems kalbėtojams
ir minėtam sąnariui, visi draugai
1800 m., kada unt gyventojau* žierių likosi gana sunkiai apkul plotų,parengs, kautynes.
dalį.
Centraliszkas komitetas:
vienbalsiai kunįgo praszymę at
klausytojams
sudeda
szirdin
tų.
i užpuolė tik $4.99, j pasirodo di
5 White«ioe, Ten. Sztraikai
Kasztai prigulėjimo prie “San
1) Prezidentas—Kun. J. Sut- giausię aezių, lygiai ir visiems metė, paiszkiodami klebonui, kad
delė p rmžengystė. Kadangi vie
William-i*ort,
Pa.
Netoli kalnakasių Etna kastynėse dar daros L. A.” yra visai maži, bet
kaitis,712 Carson 8t. S. S.
svecziams buvusiems *nt ba Blai vystės Draugysth sąnariai
nok 1800 nu Amerikoj;, milijo' nuo ežia, ant Beeeh Creck alkū nepasibaigė ;tegul todėl nieks ežia
užtektini ir teip: už 500.oo dol.
Pittsburg,
Pa.
liaus.
veik visi “Lietuvę” skaito, pro
nierių ne buvo, turtai lygiaus nės Nev York Central geležinke ne keliauja dail>o jieszkoti.
aasekuracijns 50 centų ant mėne
2) Sekretorius rokundų— Pr.
A. Ramanauskas, virszinįkas. testu kelti priesz p. Kalnakasį
buvo padalyti, o dabar priviso lio, susimuszė du trukiai ir isz da
Naujokaitm, P. O. Box 778
•I Crovn Point, N. Y. Czia- sio, o už ^50.oo dol. 25 centai
nemato reikalo, kadangi raszėjas
T. Bakanauskv. pro t. sek r.
daug didžturcsių, kurių kasoje lie* susidaužė. Prie to 3 gete
ant mėnes:oT)e skyriaus metų są
Homestead,
Pa.
nykszczios
geležies
kaslynės
Ame
musų draugystės savo raszte ne
guli pinįgai, tai visgi iszpuola, žinkelio tarnai likosi .užmuszli,
nario. Laike 1900 metų, apart
3) Kasierius—P.V. Obiecunas,
Isz
Bridgeport.
Conn.
rican
Steel
&
Wire
Co.
pakėlė
užgavo ir nieko melagingo, blo
kad dirbanczių luomų rankose kiti gi trys sunkiai apkulti.
mėnesinės, įstojimas kaaztuoja tik
1012 Carson si r. 8. S,
unt 10% darbinįkų uždarbį.
Terp musų lietuvių ne matyt go apie Pittstono lietuvius ueratuftų yra mažiaus negu jų buwo
E-.oonaha, Mich. Ant Metro
50 centų dėl kiekvieno, o ntio
Pittsburg, Pa.
tautiszko krutėjimo; tas paeina, szė, o jeigu anas straipsnis, patil5 JohnsTovn, Pa. Czianyk1800 m. Pasidauginimas piuįgų politan geležinkelio, netoli Ford
1901 metų įstojimas kasztuos
nuo to, kad terp czia pęs Nr. 1 “Lietuvos”, yra užgau
turbūt,
szczios
blėtos
dirbtuvės,
kurios
inat ne ant darbinįkų, tik ant ka River susimuszė du trukiai, prie
daugiau*, pagal metus prisiraIsz Našlius, N. Hnykszczių lietuvių nėra prakil nantis neteisingai musų klebonę,
stovėjo nuo pradžios gruodžio
pitalistų laito iszeiua.
ko du geležinkelio tarnai likosi
szanezio nuo 50c. iki 35.oo dol.—
27 d. sausio atsibuvo balius nesnių vyrų, kurie galėtų mie- tai tegul klebonas pats atsiliepia
pereitų metų, pradėjo dirbti.
Barono Hircho institutas.
užmuszti, du pasažiėriai mirtinai
Sąnarys, kuris gyvas būdamas, parengtas dr-tės Sz. Kazimierio, ganezius prikelti, pakelti jų dva Lir užprotestuoja. Už ežį nepaNev Yorke, hz piuįgų paliktų apkulti; nors sunkiai bet ne mir
1 Frankton, Ind. Czianyksz- apturės pilnę savo assekuraciję,
ant kurio, apart vietinių lietu się ir paraginti prie tautiszkų klusnumę Blaivystės Draugystės
pasimirusio keli metai atgal Pa tinai apkultų yra 10 pasažierių ir cziose geležies dirbtuvėse dar po myriui, žinoma, szeimyna jo
vių, nemažas skaitlius pribuvo darbų. Tiek tik gero pas mus dabar kunįgaa stoja priesz blai*
ryžiaus bankieiiaus (barono Hirs- geležinkelio tarnų. Wisus su bai eina silpnai ir rodosi, kad ne- nieko jau daugiau negal gauti,
isz L'ivellio, Lavrence ir kitų atsitiko, kad keli sumanesni bro vinįkus; tūlos musų moterys, kacho yra uždėtas žydiszkas insti žeistus nugabeno į ligonbulį. Su užilgio su vi-ų pasiliaus.
liet toks sąnarys rokuosis prigu- miestų pasiveizėti naujos lietu- liai sukolektavo aelis^dvliarus lalikięzkoji moterų draugystė
tutas (Hebrev lustitution) ant sidaužę trukiai užsidegė.
Ironton, Oh. Czianyksz- lincziu prie “Sandaros L. A.” ir viszkos kolionijos; visi gražiai ant Paryžiaus parodos reikalų. ant savo mėnesinio susirinkimo
kertės Jefferson ir E. Broadvay
Gaisrai
cziose blėtos dirbtuvėse darbai turės pilnę babę, jeigu mokės 5 elgėsi ir puikiai linksminosi prie
Yra czia dvi pagalbinės drau nutarė kariauti priesz Blatvinįst. Szitame institute vienok ne
Brooklyn, N. Y. Siautė ežia pasiliovė, dirba dar tik mažesnė centus abt mėnesio į tautiszkę lietuviszkos muziko*.
gystės: Szvento Jurgio Kareivio kus ir skaitytojus laikraszczių:
daug naudingo žydelius mokina, didelis gasras kariszkos laivyuės se jų dalyse, liet teiposgi silpnai. iždę * Sandaros L. A.”—Sąnarys,
Teiposgi ant rytojaus, 28 sau-* ir Witauto; pirmutinė yra senes kiekviena gera katalikė paklus
daugiausiai per jį stengiasi pa varstotuose, kurisai isznaikino
kuris, gyvas būdamas, apturės šio, buvo laikomos prakalbos nė, bet skaitlius sąnarių abiejų ni szventai bažnycziai turi turėti
•! Noktu King-ton,
R. I.
traukli belui ežius ant tarnavimo triobę elektriszkų įtaisų. Blėdį
vienę tik dalį savo asekuracijo*, svetainėje po nr. 63 Main str.; yra mažas, kadangi mat czia lie už priderystę nelaikyti nė vienę
Reynolds Mfg Co. savo audinydidžtureziams.
Prie instituto ugnies padarytę
skaito ant
kita dalis bus iszmokėta jo szei- sėdynės buvo
visos užimtos. tuvių yra ne daug. Nors lietu- burdingierių, kuris skaįtys švie
ežiose Davisvilley ir North King
yra ir skaitinyczia, bet joje yra 1150000.
ston pakėlė ant 10% darbinįkų mynai, mirus jam, jeigu nebus Prakalbos prasidėjo 12 v«l. ir tuvių yra czia ne daug ir nors ti-akus rasztus,ypatingai lakraszlaikraszcziai luzginanti vienAmeperstojęs mokėti prigulinezios traukėsi iki 3|. Susirinkitnę ati yra tik dvi draugystės, bet ir tos ežius “Lietuvę” arba “Vienybę”.
Springfield, III. Užgimęs uždarių.
rikos
didžturezius milijonie
nuo jo mokestine į “Sandarę L. darė virszininkas draug. A. Ra nesikenezia terp savęs.
Neai- Szis szventas darbas Szv. Ceci
gaisras Bastero pardavinyczi)se
1 Sitter, Ind Tek. Sztraikas A.” Mėnesinę mokestį į “Sanda
rius; yra czia ir visoki cirkuliomieste Pawnee isznaikino ne tik
manauskas paaiszkindamas, kad kentimas terp musų draugysezių lijos moterų draugystės, aiszkiai
czianykszczių kalnakasių traukia rę L. A." reikia užsimokėti reriai apie milijonierių balius, jų
tę, liet devynes kaimyuū-zka*
mes.ataitolinę už jūrių nuo tėvy aiszkiai pasirodė 21 d. sausio szių parodantis jų tolynžengystę, liko
si nuo 11 mėnesių. Tegul nieks guliariszkai, kas per tris mėne
dovanas ir kitoki didžturezių
nės, nejaueziame tikros jos mei metų: ant tos dienos Szv. Jur si įraszytas į protokolę ir pakrautuves.
Blėdį ugnies p įda
ežiu nekel auja darini jieszkoti, sius neužsimokėtu, lieka suspen
iszgyrimai.
lės, nesidarbuojame
ta ut isz kai, gio draugystė parengė pasilink- tvirtiutas........................I Laimė
rytu sku to unt kelių szimtų tukJ. Naujokas.
kadangi jo ne ra-.
duotu. tai yn\ negali gauti jo būdami iszsiskyrstę, ragino prie sminimę, o W i tau to draugystė po dar, kad musų katslikiszkos
stanezių doliarų.
Griuwa kalnas.
• Sin FrancisOO, Cal. Czia kios pagalbos atsitikus nelaimei ir darbo ant tėvynės ir lietuvystės bausme |1 00 uždraudė savo są draug sanarės nėra gudų cziMvncy, P*. Nuo kibirk.-zties
Augszlas kalnas prie upės Misnykszczios laivų dirbtuvės tiek iki kitų trijų mėnesių būna sus labo. Potam kalbėjo V. Kaunas nariams ateiti ant baliaus. Ne novnikais o jų bosai carais!
souri krantų, netoli Atchison, iszlėkusios isz bėganczios loko- turi reiktilavimų, kad visų ne penduotu, o po tam iszbrauktu apie naudingumę prigulėti prie sutikimai tie užgimė gūžtai, kad Tada s vi et i sakų laikraszczių
Kans. isz palengvo slenka į u;»ę inoty vos užsidegė ir su visu sude įstengia atlikti.
Dirba be per- isz knygų ir jeigu neri vėl pri draugysezių, iszaiszkindamas, ko pereitę vasarę,-, kada Witauto skaitytojai butų įveiki pražuvę:
ir gali ję su visu užtvenki! teip, gė ezianyk4zcsios maszinų dirbtu stojimo per dienas ir naktis.
gulėti prie “Sandaros L. A.’*, tu kį ramumę turi žmogus prigulin draugystė parengė piknįkę, tai jiems visiems tektų pamatyti
kad vandenys isz upės lovio i»z- ves Spront, Walstrou & Co. Per
ri užsimokėti isz naujo įstojimę. tis prie kokios nors organizacijos: sanarisi Szvento Jurgio draugys- Siberijoe tirus! Dabar tokio di•;
E
a
»
t
S
t
.
Lot
i-,
lu.
Netoli
silies ant aplinkinių laukų. »Kas tai 300 daibinįkų ne Ūko darbo.
numirus
ant jo sėjo.
delio pavojaus nėra,nes viena do
žmogui
Sumit lado n >ujus c nkinės rudos Bet laike bedarbės, jeigu prisius tam
pavasaris kalnas ant kelių |>ėdų Blėdį ugnies p darytę skaito ant
ant to darodymua, nebus suspen ri raugai atiduoda paskntinį patarGėda isz tikrO, kad terp teip ra moteriszkė. prigulinti prie
plotus.
Be
abėjonės
koki
kapi
nugriuvę.
Pac tie geležinkelio $150000.
“Lietuvos Dukte
talistai parengs ežia neužilgio duotu iki szeszių “mėnesių ir po naviinę palydėdami ant kapų, mažo vientauezių akai t liaus nėra draugystės
kompanija kas metę iszleid$ia
azeszių
mėnesių,
tepęs
suspenduo

sutikimo,
vieton
gyventi
kaip
rų
”
,
iszsitarė,
kad tikt ji viena
teipgi
nuo
draugystės
gauna
pakaatyneš, kadangi ruda yra gera
daug pinįgų *nt taisymo kelio,
tu,
turės
vėl
seeezis
mėnesius
pridera
broliams,
vieni
kitiems
parupye
vietę
penkiolikai vaiki
szelpę
naszlės
ir
naszlaicziai
{
nu

ir ji guli ne giliai. ’
kadangi slenkantis kalnas austu
laiko ant užsimokėjimo užvilktos peikė girtuokliavimus, kurių dėl rodo savo neprilankumę. Ant nų laikraszczių skaitytojų; tokių
McKees Rocks, Pa. Preme kelię vis areziaus upės. Ta;me tuos asabisz- iszminti
mi
N Etna, Pa. Spang, Chalfant *ed Steel Car Co. dirbtuvėse mokesties.
’ 4ymas vienok ne sulaikys kal
Prie “Sandaros IL. A.** oau
& Co. pastatys ežia nauję dūdų pradėjo dirbti visose dalyse ir
no nuo nupuolimo visai j u|>ę.
prisiraszyti kiekvienas lietu vys kūnas, reprezentantas Brocktono ir gyvenkime, kaip pridera vai- taigi užteks vidtų pakaktinai vi
dirbtuvę.
1200 darbinįkų gavo darbę. Al arba lietuvaitė nuo 15-oe metų
Nusižudė, todėl, kad sudege na
lietuviszkos parapijos sz. Roko, kams vienos motinos Lietuvos. siems laikraszczių skaitytojams.
Monbmbn, Pa. Neužilgio leghenos dirbtuvėse tos p a ežios amžiaus iki 50 metų. Isz avetiro
mai.
kalbėjo apie reikalus draugysezių Besipykdami, besiskirstydami, Už suerzinimę moterų visas nuo
Coal City, III. 7 d. vasario pradės ežia statyti nauję geležies kompanijos patiIpo 600 darbinį ta uezių tik tie galės prisiraszyti ir padovanojo sąnariams drau pavydėdami viens kitam, nieko pelnas pripuola musų klebonui.
kų.
sudegė ežia namai plaeziai pažįs dirbtuvę.
prie “Sandaros L. A.’*, kurie yra gystės ir kitiems po paveikslę svarbaus ne nuveiksime,dirbdami
Pittstonietis.
tamo ukėso Domininko Ant oinetPhiladelphia, Pa. Wiena giminėmis lietuviams arba ge (ne didelio formato) D. L. K. gi viskę isz vien, krūvoj, kaip
1 Terre Kalte, Ind. Darbai
Isz Amsterdaiu, N- Y.
te. Ugnyje pražuvo visi na anglių kastynėse szito apskriezio netoli nuo czia ėsanti laikrodžių rais lietuvių draugais.
Witauto. P. Mockevycze, ro tai daro kitos tautos ir mes su
mų savinįku turtai.
Walandę ėina gerai.
dirbtuvė praszalino nuo darbo
“Sandara L.A.” priima lik vi prezentantas Bostono draug. D. joms susilyginsime. Taigi, bro
Lietuvių sziame miestelyje
vėliaus, parbėgus trūkiui, rado • 5 Monessen, Pa. American graverus užtai, kad jie pristojo sai sveikus ir doro krikszczio- L. K. Witauto kalbėjo apie Lie liai, vienykimės, atmeskime vi yra apie 14 szeimynų, pavienių
ant geležinkelio i-zėnių. baisiai su Tin Plate Co. pastatys czia nau prie unijos. Dirbtuvių ssvinįkas, nirzko-katalikiszko gyvenimo ir tuvių tautę, kuri senuose laikuo sus piktumus, o dirbkime teip, nevedusių apie 40, merginų 16.
draskytę kunę sudegusių namų jas dirbtuves.
vieton su^ztraikavusių darbinį “Sandara L. A.” reikalaus, idant se vadinosi Trakais ir gyveno kaipi kad isz daugelio butų vie Trys isz czianykszczių . lietuvių
savinįko. Men.*, jog Antoinette
kų, ketina parsitraukti grave sanariai vestų dorę krikszczio- prie upės Dunojaus, kę ir sz>ę- nas žmogus!
turi paėmę ant iszmokesczio na
5 Puebla, Col. Utah & Colo- rus isz Japonijos, kurie reikalau niszkę - katalikiszkę gyvenimę. dien minavojame lietuviszkose
Diegas.
• sz ftipeeczio, kad visi jo turtai
mus, bet, kaip rodosi, tik vienas
ugnyje pražuvo, pats atsigulė rado Fuel Coke Cn. parengs czia ja tik 9c. už iszgraviravimę vie
“Sandara L. A.” assekuruos dailiose, kaip D. L. K. Gedimi
teiszsimokės, kitų 2 propertės
Isz Gerardville, Pa.
*«nt szėnių priesz atbėgantį trūkį kokso dirbtuves.
no laikrodėlio, taigi trissyk pi teiposgi vaikus savo sąnarių ant nas praplatino Lietuvos va’dypasiliks
kompanijai.
Wienas
5 Clmberland, Md. Czianyk- giau* negu dabar gauna ameri- 50.oo dol. posmertinės už mėnesi bas; apie kares su gudais, kurie Yra czia neseniai užsidėjusi lietu vys, su lenku susidėjęs, laiko
■r tokiu bud u nusižudė.
szcz ose blėtos dirbtuvėse neuž koniszki graverai.
Jų unija nę mokestį sziokiu buriu:
Kitokių
vertelgų
įdavė raktus K'jevu pilies Gedi lietuviazka broliszkos pagelbos buezernę.
Wetrosir sniego darganos
atsiszaukė į emigrantų užveizdę
Pirmuose ir antruose metuose minui, ir kokius krasztus valdė draugystė Szvento VVincento. terp musų tautieczių nėra, kiti
Misotiryj. Nebrask<«j, Minneso ilgio prasidės darbai.
r kūdikio 25 centus; D. I> K. W i tau tas, kaip norėjo Minėta draugystė pakėlė balių ir dirba szluotų, karpetų ir marWikle-barre, Pa. Kastynėse reikalaudama, kad neįleistų jatoj. Indianoj ir I linois sztetuose
poniszkų
graverų.
3-iuore
ir tuose metuose kū jis
apsivainikuoti
karalisz- per “Saulę” ant 1 d. vasario už- szkinių dirbtuvėse; geležinių
pereito ketvergo dienę siautė Lebigh Valley Coal Co. |>akėlė
dikio
15
centų
;
ku
vainiku,
vėlindamas
gero sikvietė visus aplinkinius lietu fabrikų czia nėra. Užmokestis
ant
2%
darbinįkų
uždarbį.
baisios vėtros ir sniego darganos,
vius; isz Shenandorio . buvo už už darbę nedidelis, dagiausiai
5-uose
ir
6-uose
m
e
1.
10
centų;
lietuviszkai
tautai
ir
kaip
lenkai
ISZ
kurios uemaiai blėdies ir nelai
5 Massillon, Oh. Ant Gie^o
p ra-zy tas muzikantų benas. Isz- kad gauna po $1.25 ant dienos.
7-uoee
8,
9,
10,
U,
12,
13,
ne
prileido,
pagriebdami
,tę
vaimių pridii lx». Coilinsvillej ir ap farmos rado naujus anglių plotus,
vakaru viskas buvo gerai, susi Lietuviai czia gyvenanti paeina
14
ir
15
—
10
cetų.
nuo
pasiuntinių.
nikę
linkinėse 9 2 uogystos likosi ap ant kurių parengs kastynes.
rinkę linksminosi gražiai, bet isz Suvalkų, Wilniaus gub.;
Pabaigę 15 tę metų vaikai gali
Wiktnras
Sabon
s
kalbėjo
apie
kultos. o pUfė jų apkulti mirti
M artins Ferky, Oh. Darbai Sandara Lietusiu Ameri pereiti prie vieno isz dviejų sky narsumę senovės lietuvių ir jų vėliaus užgimė nesutikimai, o kriauezių daugiausiai nuo Pane
nai. NVėlros tos iszgriovė daug
Laughlino naujai pastatytose ge
rių assekuracijos “Sandaros L. kunįgaikszczių, paaiszkindamas, jau vienas isz muzikantų tai vos vėžio. Draugystė yra viena —
koje.
triobų, kelius teip užneszė, kad
ležies dirbtuvėse eina Ubai gerai.
A.
” be įstojimo kasztų.
kad Maskolijos valdžia bijosi ap- spėjo isztrukti; jeigu būt nepabė pe vardu “Szv. Kazimiero”, už
Iki sziam laikui ne buvo dar
trukini negalėjo bėgioti. Po vėtrų
1 Iždas “Sandaros L. A.” dalysis szvie-ti lietuvius,
žinodama gęs, butų jam galvę suskaldę. sidėjusi 1899 m., turi apie 30 są
terp
lietuvių
abelnoe
organizaci

N
M
apleville
,
R.
I.
Czia
užstojo dideli -szalcziai.
jų narsumę senuose laikuose ir Ant ulyczios pesztukai suspardė narių. Sziaip apie Amsterdamo
nykszczios
audiuyczios,
|
k> dvie jos, kurios mieriu butu paszelpa į tris skyrius: ■
Kaito negj veli be gaivos
1. Iždę tautiszkę, į kurį plauks atsimindama, kaip lietuviai ma vienę senę darbinįkę; sumuszė ir lietuvius nieko gero ne galima
jų melų stovėjimo, pradėjo dirb medegiszka sužeidimuose ir paNev Orleans, La. Wiename
penktas
procentas (15%) nuo mė skoliams arba gudams ne syki du vaikinu isz Gilbertono, kurie pasakyt*, laikraszczių mažai te
paszelpa
naszlaicziams,
kuri
butu
f
baseue rado czia negyvėlį balt- ti,
nesinių mokeaczių.iszimant mėne kailį pėrė, lygiai kryžiokams ir niekam kelio neužstojo, nieko ne skaito. Užtėmyjau vienę kę tu
atsakanti
ir
už
teisingę
mokestį.
1 ConneusVllle, Pa. Darbai
veidį be galvos. Ant viso k u
ri užsiraszęs “Saulę”. Tautiszki
Isz priežasties to užsidėjo, “San sinę mokestį vaikų; turtas to lenkams; ragino skaityti lietu užkabinėjo.
no buvo daug žaizdų, isz ko ma prie kokso peczių eina gerai: pe
28 d. sausio Antanui Aglins reikalai ir ne labai suprantami mu
dara Lietuvių Amerikoje”, ku iždo bus vartojamas ^nt tautisz viszkas tautiszkas knįgas ypacz
tyt, kad lasai žmogus likosi ui- reitę sanvaitę degė czia 19992
Lietuvos istoriję,
naudingus kui ugimė vaikas. Tėvas norėjo sų lietuviams. Isz ko supras, kad
rios svarbiausiu mieriu yra pa kų dalykų.
musztas.
Mena, kad tai yra pecziai.
2.
Iždę
nepajudinamę,
į
kurį
laikraszczius,
visada
stengtis apkriksztyti jį vardu Algirdas, ne kimba jie prie naudingų lie
szelpa materijaliszka ligose, su
vienas darbinįkas czianykszczių
N Blossburg, Pa. Czianyk- žeidimuose ir .gosmertinė; taigi plauks įstojimo kasztai ir 10% mylėti nuvargintę tėvynę, raszy- ant garbės garsaus Lietuvos ku- tu viszkų rasztų? Czianykszcziai
lentų pjoviuyczių, l»et kas jį fzcziai kalnakasiai sztraikuoji; “Sandara -Lietūkiu Amerikoje” (deszimtas procentas) nuo v sų tiesi prie Tėvynės Mylėtojų Drau nįgaikszczio, kunįgas Abromaitis lietuviai priguli prie vietinės
užmuszė ir kodėl nukirto galvę, reikalauja jie pakėlimo užmokės- assekuruuja gy vdįtį nuo ligų ir mėnesinių mokesezių.
vienok atsisakė kriksztyti tuom lenkiszkos parapijos, į kurię mo
Piningai gystės.
dar nežinia.
L_ uio.
J. Jeruszevycze, reprezentan vardu vaikę, kadangi tas ėsęs ka mėnesines ir atlieku savo
sužeidimų ir duuaa pagelbę s šei to iždo kas mėnesis turi Imti su
(Bažnyczia ne draugiszkus reikalus. Czia gy
KzpttosUa.
1 Canal Dover, Oh. Czianyk- mynai murusio aauario. “Sanda dėtais ant procento. Ta iždę tas nuo Bostono draug. Sz. Kazi pagoniszkas
Fastoria, Oh.
Dirbtuvėse szczioe Tin Plate Co. dirbtuvės roje L A.” yra du įkyriai asse- “Sandara L. A.” uždėjo kaipo miero, ilgai kalbėjo apie lietu draudžia, ant iszreiszkimoypatisz venanti lietuviai ne labai turtin
“Columbia Fire Cracker Co. už bus ant neaprubežiuoto laiku už kuracijns: ant $500.oo (penkių gvaranciję, jog sąnariams bus už vystę ir lenkystę, nurodydamas, ko? garbės, kriksztyti vaikus ir gai gyvena, užtenka jiems tik ant
sidegė explioduojzuczios medegos darytos.
saliutų doliarių) ir ant $250.oo tikrinta prigulinti jiems pagal kada į Lietuvę įsiveržė lenkisz- ne katalikisękais vardais. Teip prasimaitinimo. Daugumas mu
ka kalba ir kaip musų kalba užs1- bent yra visur Europoj neiszski- sų tautieczių, uždirbę kelis cen
ir pagimdė baisię
explioziję.
5 Hollydaysburg, Pa. Czia- (dviejų szimtų penkių deazimczių ba.
3. Iždę vartojamę, į kurį laikė iki sziam laikui, nupeikė riant ir užpakalyj kitų pasiliku tus, rūpinasi vien, kad juos pra
Maiszytvjui tų medegų expliozija nyk.-zczios plieno dirbtuvės, ku doliarų).
Negana, leisti, bet ant pagerinimo savo
iszpleszė akis ir nutraukė raukę. rioe ia^stovėjo du metu, pradėjo
“Sandara Lietuvių Ameriko plauks visi piningai, i ■šėmu” tuos lietuvius, kurie d* ir szię- sioj Lenkijoj. Red).
kad
kunįgas
ne
kriksztyjo
vaiko būvio, ant paszelpimo t ė vy n įsa
jau
dirbti.
anas
dalis
virszminėtų
iždų.
Isz
dien
griebiasi
kalbėti
lenkiszkai,
Apart to yra dar 6 darbinįkai
je” suteiks lę pagelbę savo sąna
Algirdžto vardu; bet dar visaip kų reikalų nieko ne aukauja;
to
iždo
bos
mokamos
pagelbos,
pamendaini
savo
prigimtę
kalbę
5 Pitt-burg, Pa. Ant Mor- riams sziokiu budu:
sunkiai sužeisti.
;
Szvilpukas.
posmertinės ir bėgantiejie kasz tok'ę skaisezię, per kę pastoja iszoiekino tę gamų musų kunįningside, prie Sharpsburgo tilto
1) Kaipo posmertinę;
Giesmininku aztraikas.
gaiksztį. Tokię mat meilę musų
pradėjo statyti dideles kerosino
iszgamonas
ir
sunkina
tautos
pe
tai.
2) Jeigu ssnarys sirgtu ilgiau
Cedar Rapids, Ino. Czianyk- r-finerijas.
Isz Wandergrift, Pa.
“Sandara L. A.” gyvuos amži sikėlimę; ragino skaityti lietu- praeities platina terp lietuvių
kaip vienus metus, kada nuo
szczio* Grace bažnycoioe choras ir
ShenaDdorio
kunįgėli*!
Czia
lietviszkų szeimynų yra
N Sioux City, Ia. Netoli nuo -vietinių drzugyaczių jau beveik nai ir jos fundamentaliszki įsta viszktn rast t d s, kuriuose viskas
jo direktorius atsisakė bažnyczioj
Mainierius.
czia užtiko naujus anglių plotus, jokios materijsliszkw pagelbos tai niekad nebus permainytais. teisingiau apraszyta apie musų
apie 18, neženotų vyrų apie 70,
giedoti, pakėlė mat astrai k ę už ant kurių neužilgio parengs kas
merginų apie 5; vienas isz czia
negauna, “S>ndara L A.” isztno- “8andarę L. A.” rtdjr* metini* senovė-* laikus, o ir sziędien mu
tai, kad pamokslininką* per savo tynęs.
188 Pittston, Pa.
nykszczių l etuvių turi 2-ittz na
sų
garl.mgi
laikraszcziai
.stengiasi
arba
dvimetinis
Seimas,
sasidekės
jam
pusę
jo
assekuraci
jos
;
pamokslę užgavo giesmininkus.
5 Elvood Citt, Pa- Dirbtu 8) Jeigu sąnarys isz priežasties dantis isz delegatų nuo kiekvie mums atidaryti įaugę szvlesos, Sausio 21 diehę Blai vyst ės mus, o 2-u po 1-nuei kiti HetuNelnlmes ant getetinireiiu
vės Standard Seamless Tubing
no deszimczio sąnarių “Sandaros bet dauguma* musų tautieczių Draugystė laikė savo metinį J viai dirba blėtosdirbMmėėe,;užDoimoN, la. Laike tirmtes Co. pradėjo dirbti. 250 darbinįkų ilgos ligos arba sunkaus sužeidi
"L.
A.w, o valdžia iszpildanėzi* įkaitė lenklezlrti?, kuriuose apie susirinkhnę, ant kurio, opartihi Į dirba nud$I 85ė. IK* $2 25—41.
mo
negalės
užsidirbti
ant
savo
4
miglos,netdfi nuo czia, aut Chica- gavo jose darbę.

Isz Amerikos.

Isz darbo lauko.

Lietuwiszkn dirwu.

LIETUVA
50c. Amatnįkų nėra, iszėmus wienę lietu viszkę kriauezių. Lietuviszkos nė lenkiszkoe parapijos
ežia nėra, lietuviai glaudžiasi
prie airių parapijos, tiktai ant
iszklauaymo iszpižinties atva
žiuoja lietuviszkas kunįgąs J.
Sutkaitis isz Pittsburgo, Pa. Prie
tautiszkų reikalų musų broliai
ne labai linkę, nes daugumas isz
jų dar su visu ne turi apie tai
supratimo, tiktai pernai, pasidėLavojan*. guodotinam kun. J.
Sutkaicziui, susitvėrė pagelbinė
draugystė po vardu “Szv. Juo
zapo”. Karvzemų szitame mies
telyje rods nėra, norinti aluezio,
turi užsiorderiuoti isz kito mieste
lio, bet musų lietuviai moka pasigelbėti, nes pasirūpinę keletę
baczkuczių, kaip isztusztina, tai
kaip kada dar ir apsitranko.
Laikraszczių ne daug skaito:
M. Daugelis, Joz. Kameža, Ben.
Szvagždys skaito “Taradaikę”;
dar užtikau “Lietuvę”; szeip ki
tų ne daug teturi.
Ten Buvęs.

rasztis “Kūrėjas”. Laikrasztisi
tas iaaeidinės kas sanvaitę. Kaip>
matyt isz pirmo numerio, bus
darbinįkiszkas, liberaliszkos pa
kraipos, stos už jygybę, apgyni
me darbinįkų luomos ir už jų issliuosavimę isz po kapitalistų
verguvės.
Laikrasztis
savo
straipsnius rems ant kritikos,
saugosis asabiszkumo ir szlykszczių žodžių, daleis kiekvienam
iszreikszti savo pažvalgas ant vi
sokių klausymų. Mes linkime jam
kuo geriausios kloties.
Platinanezių laisvę misi j laikraszczių
mes turime ne daug.

Isz LeechbufąL Pa-

=

IfciŲ GADTSIŲ
pasekmė tokių rokundų ir para- dus ne rankoms, bet kojomis; su
IšpiiBtoH teip kaipi kad butij iš kvarmoa
pijo* vedimo, o be abejonės pa- kojų pagelba pats skusdavo sau
išimtos. Iš to matyt, kad tie margelio sluogliuosus jį ne tik nuo kasierystos, bandę. Užsiėmė jis ne tik tepsniai, tuose laikuose, kada jame atsispaudė
bet ir nuo parapijos. Tegul tik liorysta, bet ir dramų raszymu,
žvėrių pėdos, buvo minkštu dumblu, tik vėsykį su teisybe stos priesz savo isz kurių ypacz viena tragėdija
nause | dikdelio spaudimo viršutinių sluogpidiųėr. ,si eite į kietų margelį; į žvėrių dum
virszinįkę, o pamatys, kad visai buvo perstatyta ant didžiausių
Pagal Hutchinooną.
ble padirbtas pėdas prisigriebė gipsas, kūri
kitaip atsitiks, negu jam rodosi, miesto teatrų scenų. Raszė jis
na i tųsyk buvo skystimo pavidale sumaišytas
(Tųsa.)
kadangi, mums rodosi, kad vys teiposgi pasinaudodoma* isz kū
su vandeniu. Taigi vietos tos, kuriose yra
kupas iszliuosuos parapiję nuo Jmtie pėdų atsispaudimai, turėjo būt ažerų
to, kas jai labiausiai kenkia. Tęsyk
pakrantėmis, ant kurių pirm daugelio amžių
H Ant Southsmpton hm los,
parapija turėtų kasieriųpo kauci
vaikščiojo pulkai žolėdžių žvėrių, drauge su
priedais
Hudson
užtukę,
dabar
ja, kaip tai yra pas mus kitose pa
draskančiais, kurie Čia traukė ne tik ant
rapijose. Kunigėlis vienok, vieton surado žingeidžię askimosų tauatsigėrimo ežero vandens, bet ir ant medžio
tę daryti, ant numažinimo įtek tiszkę giminę, kuri nuo daugelio
jimo ant žolėdžių žvėrių, kurie rinkosi ežero
mės mano ir “Bažnyczios Tarno” szimtmeczių ne turėjo nė jokių
pakrantėse. Tų patvirtina ženklai dantų ant
rokundų sekretoriaus rasztų apie susineszimų su kaimynais. Wisa
surastų tuose sluogsniuose kaulų želvių ir
netikumę rokundų, stengiasi mus ta giminė susideda isz 68 ypatų.
palaeotherijų; tokių kaulų su ženklais nuo
dantų draskančių žvėrių daug randa gipso
iszjuokti,brukdamas netikusį pai- Nepažįsta jie nė raszlo, nė gele
szinį į savo “Bažnyczios Tranę”, žies, visi jų darbo įnagiai yra isa Skeletas Palaeotherium magnum, surastas eoceno sluogsniuo sluogsniuose. nors kaulų draskančių žvėrių
se netoli Paryžiaus, Prancusijoj.
čia nesurado.
perstato mus kaipo girtuoklius. kaulo arba isz akmeni Triol>os
1874m.
tuose jau sluogsniuose surado ne
Terp šiųdien gy v uojaučių, giminingų
Ne, malonus kunigėli! mes tiek statytos isz didžšuvių galvų kau
tik pilnų skeletų Į>alaeotherium,bet uoloj buvo tiems čia surastiems sutvėrimams reikia jau
byro neiszgeriame, kiek Tamista lų. Wjedrus ir kitokius indus
atsispaudęs visas kūno [>avidalas. Šitas turėjo toli nuo Paryžiaus jieškoti, nėra jų niekur
į parapijos iszdavimus įraszei dirba isz didžžuvių dantų. Ka
ilgesnį kaklų ir kojas negu Cuvieroi nupieš
Kalifornijos vyno! Ant to Ta- dangi ant minėtos salos nėra gi tas. Iš to matyt, kad veisle Palaeotherium Europoj. Dabar tapyrus galima užtikti tik '
ant salos Sumatros, pietinėj Azijoj ir kar
mistoe laikraszczio zaunų nėrę rių,tai vienaitinė medega kurui ir magnum turėjo kelias atmainas, kurios viena
štuose kraštuose vidurinės ir pietinės Ameri
kę daug paisyti, ant to nėra kę žibinimui yra didžžuvių taukai nuo kitos skyrėse didumu ir ilgiu kojų ir
kos. Liekanas krepšinių žvėrių, ypač jų žan
atsiliepti Parapijos kasa vie arba tronas, kuriame vilgo sa kaklo.
dus, randa juriškuose sluogsniuose ir Euro
nok yra tai visuomeniszkas rei manas, o kada permirksta, joms
poj; iš dabar gyvuojančių jiems giminingi
kalas ir Tamista ar nori, ar ne žibina, verda valgį ir apkuria
yra tik ant Australijos sausžemio. Pietini
nori, turėsi priesz visuomenę isz- namus. Minėti eskimosai minta
Amerika yra vėl kitas kraštas, kuriame kaipi
sirokuoti isz jos ant bažnyczios, isz medžioklės ir žvejonės; kalba
muzejuje užsiliko žvėrių tipai giminingi kitur
seniai išnykusiems.
o ne ant Tavo naudos, sudėtų pi- jų skiriasi labai nuo kalbų kitų
eskimoeiszkų giminių.
Mokslinčiai,tirinėdami šiųdien gyvuojan
nįgųčius žvėris ir išnykusius nuo žemės paviršiaus
Beje, savo “Bažnyfczios Tar
persitikrina, kad terp tūlų žvėrių organų yra
ne” musų kunįgėlis draudžia žmo
susirišimas, kuris palengvina mokslinčiams
nis nuo skaitymo knįgų ir? laik
iš nepilnų liekanų spręsti ne tik apie išnyku
raszczių svietiszkų, kadangi, gir
sių
žvėrių pavidalų, bet ir apie skyrių, prie
di, žmonės, ne mokėdami t teolo
— Chicaoo. Ill. Subatoje, 3
kurio gyvuolys priguli. Teip, paveikslan,
gijos. ne gali atskirti gero nuo wa*arie pas žydę Liebertnanę J.
visi atrajojaut i turi dvigubas nagas ir jie
pikto.
Jeigu vienok Tamista Co.,be daužant senus geležgaliu*,
Xiphodoi>. Anopiotherium.Palaeotherium.
yra vienaitiniais turinčiais ragus ant kaktos,
tiek tik numanytum apie theolo wienan> darbinįkui I4etuwiui F.
Apart
Iš randamų vienoje vietoje daug kaulų nėjoki kiti sutvėrimai ragų ne turi.
giję kę ir apie rokundų vedimę, Murauckui iszmuszč akį. Rei matyt, kad palaeotherium gyveno pulkais to užtemyjo, kad terp nagų ir ragų yra tūlas
tai drauge su tavim galėtume kėjo jį tuojas gabenti į ligonbulį. ant plotų dabartinės Prancuzijoa, ant salos susirišimas: tik tie gyvuoliai, kurie turi vienų
greitai visi paklysti. Kasgi mus
Wight ir kituose kraštuose Europos. Drauge arba dvi pori nagų, turi teiposgi vienų arba
P.
užtikrįs, kad Tamista geriaus
su juom gyveno sutvėrimas to paties sky dvi pori ragų ant kaktos; tie gi, kurie turi
— Prasidėjo Chicagoj ta t rai riaus, mokslinčių pramintas vantų Anopio po triš nagus, jeigu turi ragus, tai turi vienų
moki theologiję negu aritmetiką
i darbinįkų dirbanezių prie therium (iš grekiško: an reiškia užgynimų ko arba du ragu, bet vienas būva už kito, o ne
kę?
triobų statymo. Iki sziol paliowė iivin,
vienas
sale kito, poroj ;tų matyt ant vienragio
Daogkentys
luuui,
’
nors, kopia—ginklų u
ir therium—žvėrį) todėl.
—:____atsigynimo
_______ j
dirbę 7000 darbinįkų prigulin- kad Jis __
buliško
ne turėjo __
ne ilčių ikaipo
ūkiški rinooero ir ant dviragio afrikoniško.
tūlas susirišimas terp dantų ir
czių į uniję ir per tai darbai prie ginklo. Buvo tai gražUH laibas autvėrimaa ir » ra teiposgi
te
statymo didesnių triobų turėjo kaip rodosi, turėjo būt brūzgus ir greitas. kitų sąnarių. Kodėl teip yra, ant to negali
Kojos buvo užbaigtos dviem pirštais uždeng ma atsakyti, priežastys to dar ir mokslin
pasiliauti.
čiams nežinomos.
tais
raginėms nagoms.
i Maras miesie Bombay,Indijo — Koksai Frila Korwein ap
Trečiaeiliniuose sluogsniuose šiaurinėj
je, eina vėl smarkyn: 7 d. vasa skundė *zerifę Mageratadtę užtai,
Amerikoj užtiko liekanas sutvėrimo giminin
rio nuo jo pasimirė 408 žmonės. kad kada jį pasodino į kalinį, tai
go Į>alaeotheriui, kuriam mokslinčiai davė
Ligę platina ežia subėgę gyven jo užweizda Korweinę iazmandė,
vardų Palaio*yop* (iš grekiškos kalbos: polatojai bado apimtų apskriezių.
kas buk suardė jo *weikatę. Už

Išnykę gyvi sutvėrimai

Lietuwių nzeimynų ežia yra 7,
pawienių apie 50 ypatų. Biznie
rių terp musų lietuvių nėra. Dir
ba wisi blėtų dirbtuvėse ir mai
nos*. Karczemų teip jau nėra,
reikia eiti į artymę miestelį ant
pasigėrimo, todėl musų lietuviai,
grįždami namon pasigėrę, kaip
kada ir upėje iszsimaudo, arba
balas iszmieruoja, kol atranda
tikrę kelię namon. Ant atliki
Lietuwiai protestonai.
mo dvasiszkų reikalų atvažiuoja
VVaterbury, Conn. 7 d. Spalių kun. Sutkaitis.
1899 m.
užsidėjo lietuvtszka
Daug Zinęs.
protestoniszka draugystė po var
du “Martino Liuterio Draugys Įpuolė į werdantį wandetė”, kurios visi reikalai atsilieka
n|.
lietu vi sakoje kalboje.
Dabar
VVaterburyj. Conn. 8 d. vaabidvi liuteroniszkos draugystės, ja no, dirbtuvėse Plume natfors,
Chicagos ir Waterburio, nori įpuolė į verdantį vandenį 13 me
terp savęs susivienyti. Gerai, tų snnus Petrausko ir labai pa
kad pradeda susiprasti ir lietu vojingai apdegė. Abejoja apie jo
viai protestonai, jog susivieny iszgijimę. kadangi visas kūnas
jus butų galima daug dauginus bais ai nuplikęs ir vaikas nieko
gero nuveikti negu iszsisklai- ne valgo. Isz dirbtuvės norėjo
džius į mažus pulkelius; butu ge jį gabenti į ligonbutį, bet vaikas
rai, kad ir terp visų lietuvių ne norėjo, todėl pargabeno jį na
atsirastų vienybė, ale ne greitai, mon, gydosi jis tėvų namuose.
rodosi, tas įvyks. Jei kas norėtų
Segevycae.
prie szitos draugystės pristoti,
tegul atsiszaukia pas tos drau
hz 8L Charles. III
gystės sekretorių:
Liudvikę
Czia lietuwių oeperdzug gy
Damazai! į, 37 Nori h Leoną rd S t., vena: szeimynų yra 6, nevedusių
Waterbury, Conn.
apie 40. Draugystės ne turi nė
Lietuviai tantiecziai! Wieny- jokios, biznierių nėra; visi dir
kimės nežiūrėdami keno, kokios ba liejinyczioje.
paivalgos, kad tik yra geras lieDriskius.
tuvys ir nori kuomi nors prie
tautiszkų reikalų prisidėti..
Kur teisybe?
tai Korwein pajieeako dabar nuo
“■"•tMajcios Tarne” nr. 4 p.
| Portugalijos porte O perto
^šerifo 110000.
lietuvių ir tie patys dėt tėvynės Kruszas (ar tik ne pat* kunįgėlis
jau i sunyko su visu siautęs ežia
atszalę. Sziaurinėje dalyje Al po Krusao pravarde, kadangi ta
— Gywenlojai 4 wardoa, susi
gana ilgai azijatiszkas maras.
bertoj
yra
vienoje vietoje sai žmogelis nežino už katro galo
Kvarantena, uždėta ant laivų rinkę ant kertė* 35 ui. ir Indiana
- apie 15 szeimynų paeinanezių plunksnos reikia paimti?) sten
plaukianczių isz to porto, likosi av., todėl, kad policija ne įsten
daugiausiai isz Prūsų Lietuvos, giasi apginti kunįgo Saurusaiczio
gia jų apginti nuo plėšaikų, nus
nuimta.
kurie labai turtingai gyvena; p. iszdavimus. Kruszu pasiraszęs
prendė griebtieei tiesiog lyncziaPempaitis tvėrėsi urėdo evange- kunįgo advokatas, beteisinda| Naujas maskoliszkas specija- wimo kiekwieno į jų ranka*
liszko pastoriaus, bet Kanados mas savo klijentę, sako, kad ku
liszkas garlaivy* “Devoland”, patekusio plėsziko; tuom tikisi
.
kunįgai, kokio tikėjimo jie ne nigas iszmokėjo senę skolę. Kad
plaukiantis isz Clyde, Anglijoj, į isznaikyti nors sawo wardoj plėbutu, yia fermeriais ir algos nuo toks kunįgo apgynimas ne ant
Odesę. paskendo Britiszkame ka saiku*.
Į para pi jonų ne gauna; lietu vys p. teisybės remiasi, geriausiai matyt
nale. Ant minėto laivo buvo 19
— Pereito panedėlio dienę ne
Grigaitis yra Justice of the isz atsiliepimo kun. Žebrio, ku
žmonių, su kuriais nežinia, kas tik Chicagoj, bet wisoj Amerikoj
peace. Wieni lietuviai gyvena riam mažiaus tikėli negu kun.
atsitiko.
atsibuwo szwentė gimimo wieno
ežia apie 5 metus, kiti apie 3 Saurusaicziui ne turime pamato.
i*zdidžiausių Amerikos patrijotų,
metus ant tos vietos, isz jų dau Tegul tik kun. Saurusaitis dabar
| VVokietijoj smarkiai siauczia Abrahomo Linco Ino, kuriasi ne
gumas be turtų atėjo, tiktai Gri ne bando užsiginti,kad p. Kruszo intluenza arba gripą. Berlyne
kraujo praliejimais, ne skriau
gaitis atsigabeno kiek pinįgų. rasztss b* jo žinios patilpo į wi»i ligonbucziai pilni serganczių
doms silpnų pakėlė Amerikos
Calgery gyvena tiktai vienas “Bažnyczios Tarnę”! Toliau* kas ir j juos nepatelpa jau szviežiai
garbę. Lincoln panaikino werlietu vys p. M. Petraitis, paeinęs įtikės, kad
ant iszplovimo apsirgę. Muenchene, Bavarijos guwę negrų ant' didelių plotų
| nuo Szilokarczemos, Prūsų Eie- dviejų vaikų kamzelių reikia sostapilėj, serga 60000 žmonių,
Suwienytų Walstijų, užtai jo įI tavoje. Pietrytinėje . Albertoje, muilo ir krakmolo už kelis doliataigi daugiau* negu deszimta gy pediniai, tarnaudami kapitalis
prie Damorės yra pulkelis lietu- rus ant mėnesio, arba kad ant ventojų dalis.
tams, stengiasi ję wėl sugręžinti.
\ tuvių isz Kurszės, Winnipeg ap miszių reiktų tiek Kalifornijos
— Po nr. 23 Tell Place, gyskrity} yra apie 30 szeimynų, yra vyno, kiek kunįgo rokundose pa
| Maskoliszkas caras, ant per
dar keli prie Moris, Manitoboj; rodyta? Dar mano rokundose ne statymo iždo ministerio Wiltes, wenime F. Zegzdos,atsibuwo tres
jie visi aptęme, yra prapuolę parodyta alga p. Kupstui po |10 daleido gabenti isz svetur an tu wės: tekėjo mat Zegzdos duk
dėl tėvynėsant mėnesio,kuri visai bereikalin- glis į Maskoliję be įvežimo mui tė. Tuom tarpu priesz namus
susirinko diktai waikų ir suaugu
J. J R......... s.
tų iki rugsėjo mėnesiui ant reika
g®Kunįgo apginėjas sako, kad lų maskoliszaų geležinkelių, ka sių, kurie pradėjo mėtyti į lan
Isz Joliet. III.
tie 1800. kuriuos kunįgas pagar daugi mat ant to maskoliszkų an gus ir rėkdami, stengėsi į gy wemmę ir į Zegzdos kriaucziszkę
Lietuvių apsivedusių ežia yra sino buk jam parapija kalta, ui glių neužtenka.
dirbtuwę įsiweržti. tVeselnįkai
tik 3 szeimynos ir 2 su lenkėms skolę palaikyti vien per apsirikipersigando ir pradėjo szaudyti.
apsivedę. ‘ Wienas turi užsidė mę, kę paskui kunįga* pataisė.
|| Mieste Apeldorn, Holandijęs groserį, antras buezernę, k'ti Apsirikimas tai truputį per dide joj, perdėti n is
vienos tikėji- Ant szuvrių atbėgo policija ir iszvisi darbinįkai dirba gelež es lis, ypacz kad apie tę apsirikimę miszkos sektos, ant iszgelbėjimo liuosawo apgultus vreselnįkus;'
dirbtuvėse ir prie kanalo. Ne kunįgėlis pagarsino tik tęsyk, žmonijos' nuo papiktinimo, Ant t>uaresztawo prie to du waikyszcziu, bet wisi kabesnieji* pabė
vedusių yra apie 100 ypatų, ku- kada visi para pi j onai pradėjo savo pasekėjų susirinkimu nukir
go. Kaip sako Zegzda, buwo
į z rių daugiausiai yra pas lenkus ant sznabždėti ir rugoti. Jeigu to to galvas keturių gražiausių mo
tai tyczia parengtas užpuolimas
boardo; lietuviai, begyvendami ki dideli apsirikimai gali rastiesi terų o terp jų ir savo paezios.
fanatikų, kadangi mat Zegzdos
I su lenkais, yra daugiausiai visai rokundose, tai pasirodo, kad ku Už tokį darhę likosi su a resz luo
duktė ėmė szliubę lenkiszkoj ne"sulenkėję, ne nori nė kalbėti lie nigas ne moka rokundų vesti ir tas ir be abejonės pateks į be
prigulmingoj bažnyczioj.
tu* įsakai. Gėda lietuviams, kad todėl reikia butinei nuo jo atimti proezių namus.
užmirszta savo kalbę ir iszsižada lygiai rokundų knįgas, kaip ir
Reikale naujos parapijos
| Karszcziai Argentinoj, pieti
i savo tautos būdami terp svetim- kasę, kadangi gal dar didesnes
Chicagoje.
tauezių. Ar girdėjo kas, kad klaida* ant parapijos nenaudos pa nėj Amerikoj, vi* dar labiau;
Tūli
lietuviai
pradeda sznekėV,
lenkas ar vokiety* butų į lietuvį daryti. Ponas Kruszas savo raszte didina*', meiste Buenos Airis wis
buk jau darbas naujos parapijos
daugiau*
ir
daugiaus
mirszta
(ar
tik
ne
paties
kunį?o
paraszypavirtęs?
Niekados, o kodėl
pairo, sako s“sztai jau nė laikraszmes pametame savo tėvų kalbę tame?) sako, kad kunįgas Sauru žmonių užgautų saulės spindulių.
cziuose
nieko negarsina”. Ant
ir virstame į svetimus? Nėra saitis praszėsi vyskupo, kad jį Pereito* subato* dienę tame
to atsakome, kad darbas naujos
mieste
pasimirė
nuo
karszczio
paliuosuotų
nuo
kasierystoa
(ar
ežia nė jokio* lietuviszkos drau
parapijos nepairo, bet eina pir
gystės. Nepažįsta czianykozcziai p. Kruszas buvo drauge su juom 150 žmonių; nedėlioj apsirgimų
myn
ir su Dievo pagelba, netru
lietuviai tautiszkų reikalų, ne pas vyskupę? Tara gi kę pat* buvo 319, i*a kurių iki 6 wal.
kus, stosis na»ja parapija. Laikvakaro
pasimirė
134.
Panedėlio
skaito Jietuviszkų rasztų, tik ktnįga* paaukoja, me« jau seniai
raazcaiuose negarsiuanie nieko
vienas buvo “Taradaikę užs« paliovėme tikėję), l»et kę gi dieoę ųprirgipų Itofo th 34. Tę
dėlto,
kad tuom tarpu nebuvo
raszę*. Yra ežia diktai lenkų, slo nabagas gali padaryti, kad Wys dienę vakare smarkus lytu* tru
nieko naujo ant pagarsi m mo.
puiį
orę
atszaldė.
kūpa* ne atleidžia? Mm galime
vakų ir magyarų.
Bei kaip tik nuo vyskupo gali
.Skarmalius. • unt to atsakyti: tegul tik kunį
me daleidimę, tuojau* užsuksime
|
Mieste
BruzrlĮėj,
Belgijoje,
ga* vyskupui teisybę pasakys,
t har-f«W’»®k«nBę ir darbę
to
Naujas Uikrasztis.
kad ji* ne moka vesti nė parapi pasimirė 704D. ^epliona: I----uu-Sa
*>uwo liitu.
‘ * • Nuo vasario mėnesio Chicagoj jos, nė rokundų, tegul pasako jjp £elu. Šatas
KianiUt**.
pradėjo hzeiditiėl i naujas laik tikrai, kaip j * ja* aeda jr kokia "bė raukų, tėplioju gn

Wietines Žinios.

Isz wisnr.

Anopiotherium commune.

Lygiai palaeotherium, kaip anopiothe
rium žanduose turėjo po 44 dantis, tik pas
paskutinius ne buvo liuosų tarpų. Iš kaulų
sudėjimo jis buvo iš dalies panašius į šios
dienos atrajojančios žvėrjs, kaip antai į jau
čius, kojos buvo užbaigtos perskirtoms
dviem nagom.
Uodegų turėjo gana ilgų.
Pagal savo didumų.anopiotherium buvo toks,
kaip šios dienos elniai.
Kaip mena tūli
mokslinčiai iš ilgos uodegos, anopiotherium
buvo vandeninis žvėris, jis gerai galėjo plaukinėti vandenyj,"todėl plaukus turėjo turėti
trumpus, lygius, kaip visi kiti vandeniniai
žvėrys.
Xiphodon (iš grekiškos kalbos: xiphoa
reiškia kardų; odon»—dantį), teip pramintas
dėl jo dantų panašių į kardų.
Buv6 tai ne
didelis, laibas, gražus sutvėrimas, su lai besnėms negu anopiotherium kojoms; kojos buvo
užbaigtos dviem pirštais; uodegų turėjo trum
pų. Augščio turėjo apie 3 pėdas, didumo gi
buvo tokio kaip visiems Įiažįstamos stirnos.
Mokslinčiai į>ažįsta kelias atmainas šitų su
tvėrimų. z Xiph/*lon glacilu, kurio liekanas
rado Prancūzijoj, turėjo apie 3 pėdas aug
ščio. Galva buvo maža, uodega ilga. Uosles
turėjo geras, teiposgi ir ausis. Kūnas buvo
apžėlęs trumpais plaukais. Gyveno jis ant
sausžemio pievų ir maitinosi žole.
Cheįropoto mot (iš grekiško: cheiro^ rei-'
škia Į>aršų ir potarno*—upę) arba vandeninė
kiaulė buvo panaši į pietiniuose Amerikos
kraštuose gyvenančius Pekari, tik daug di
desni; kojų dar nerado, bet turbnt, jos už
baigtos buvo keturiais pirštais.
Anthracotkorium (iš grekiško: anthrax—reiškia anglį ir thorium—žvėrį), pramintas
teip todėl, kad liekanas jo rado anglių sluogsniuose Italijoj. Jis be abejones gyveno
klampynėse ir prigulėjo prie vienos su cheiropotamos giminės. Jis buvo pąnašus iš da
lies į kiaulę ir į hypopotamų. '

,

j

. . Skeletu Anlhrzcolherium

Paryžiaus nuotakumoj, kur rado pir
miausiai liekanas anų seniai nuo žemės pa
viršiaus išdykusių žindančių žvėrįų, eina
trys gipso sluogsniai atskirti viens nuo kito
ne storoms margelio eilėms. Viršutinėj eilėj
1859m. rado čia daug pėdų atspaudimų ir
tai visokiose gilumuose- Eilės tos turi nuo
15—50 pėdų Storio.
Vienos jiėdos ataispąųutinių gi eluogsnių
(Trfsios giliai, aut viršutinių
slnogitnių Jjos
lo»

tos reiškia senoviškų,, su*—kiaulė ir ope—
veidas) pramintas teip dėl panašumo jo snu
kio į kiaulės snukį. Iš kitų kūno dalių jis
buvo panašus į tapyrų, su laiba uodega ir
trumpu kaklu; jis turėjo ir trinbų, bet ilges
nę negu palaeotherium.

Palaeoayopa.

Anthracotherium.

Skeletas šito sutvėrimo yra Philadelphios gamtos mokslų muzejuje; kitas gi yra
muzejuje Yale kolegijos. Pirmutines lieka
nas šito sutvėrimo rado Wyominge 1870m.
Vėliaus profesorius Osborn rado daugiaus
liekanų šitų žingeidžių sutvėrimų, kurie pri
guli kelioms atmainoms, kaip antai Palaeo
*yop» boreali* ir Palaeoeyops major. Visos
liekanos surastos eoceno sluogsniuose.

Skelėtos Palaeoayops.

Tuose jau eoceno sluogsniuose, lygiai
Amerikoj kaip ir Europoj randa liekanas
kito žingeidaus sutvėrimo iš tūlų ypatybių
panašus į šlapį arba alonių.
Šitam sutvėri
mui mokslinčiai davė vardų Coryphodon (iš
grekiško: korufe reiškia šukas ir odona—dan
tis). Pilnų skeletų iš atskyrų ne vienoje
vietoje surastų kaulų sudėjo garsus ameriko
niškas mokslinčius Marsh. Pirmiausiai lie^
kanas šito sutvėrimo užtiko 1846m.,betne
Amerikoj tik Anglijoj sluogsniuose Londono
molio, bet kad jos ne buvo pilnos, tai mok
slinčiui Orenui sunku buvo nuspręsti, prie
kokio skyriaus tų sutvėrimų priskaityti: truko
mat dantų, o tie, kaip žinote, yra vienos iš
svarbiausių kūno dalių; bet kada, kasdami
šulinį netoli Londono,iškasė iltis, profesorius
Owen galutinai nusprendė, kad tas sutvėri
mas priguli prie atrajojančių. •; >. •

(Toljatis bna.)
t
i*

mainytam chorui (soprano, a^o,
Hakwietimas.
Pajieszkojimal.
NAUJIENOS,
UI oSboįuo ‘16 pj££ ogg
kurio* (langeli pradžiugins ir paPajieszkau savo pusbrolio, Antano
, Nuo musų tautiszko atsibudi tenore ir basso).
liiikūniinN
‘SVHOflHfl M d
Pi o į gus meldžiame siųsti aut Elijosziaus, isx Kauno gub. Raseinių Kaip mum. gerai žlaoma. Žmonija—1.x paycb:)i)|onsojpv Vepjoimepotųj
mo, musų tėvynainiai isz paskupav. Unikų kaimo. Jis pats, ar l^as ki lazko. Intelekluahasko Ir nat ekoaomiizko atvfoniuvjUMk
snjosm snst^ ia ’o o
tinujų darbuojasi, kad pracįėtą tokio antraazo:
tas, teiksis duot žinią ant adrese;:
a;
VĮzoanĮ*
Jani
tam.
wi»ur
turi
nrra«
pawkm<-><
Ir
uaaiaeLeon
Erėm
i
n,
J ozą pas Elijoszius,
darbą stumti pirmyn, ar tai va
679 Milwaukee Avenue,
CHICAG' ILL
dlma anokioj* a.-rtelir/atoja; aatrojl yra Užui ovvy 3>(a4d
ta. silpai, nuliudut. sunikus. m*lancholl»ika,
Begis Failu, N. Y'.
rant agitaciją gywu žodžiu, av sa 517 E. 5.St. New York City, N .Y. Box 155. St.
Mano Dirbtum tapo
nedrąsi ir tankiai rrisisskai negabi pri* darbo ?n ouopjojuv aivpvd
ir netinkanti szeimyniszkaia* gyw*nim*.
■npai? sntU|qni[XS
vo rasztais, platinant wtsokeroPajieszkau (Vladislavo Balcziuno, pir
In >ua pastara J* kitas* priguli «isi tl*. kuri* Jtfiao;opuo*ft,|dwTC
Apdovanota
ano Jaunysto>'.dauirumas gal wisai isiBetynslo,
ma
gyveno
Shenandoah,
Pa.,
teiksis
'Ti’Iįu
ateidavę nalklnancstam žmogaus kuns irdwnsla ‘nuĮiJaauojf
pus iszdavimu&jr tt.
NAUJI 1SZRAD1MA1. duoti žinią ant adreso:tncMuvnriMi
DVIEMS
MEDAUAlsf®
darbui — ouaniamul arba patpoliuoljai. Ir sa«r»
weiesniuose metuos* perdaug daw« vale šatro
IUJ0VM
Czia Suvienytose Valstijose,
|Į Belgiszkas inžinierius Devars
J. Ambrulewiczė,
lytisMlems paaeidimanis; taipogi ir tie. knrie
isz priežasties neužtekime ir blogo maisto, par- -ot’S !l»P!P
kur turime daugiau laisvės, iezrado naujai telefoną be drato p- Box 45
Mallby, Pa.
1194
į ant Kosciuszko* Parosid irblato, per didy alkobollsska gerymu varto
do* už rupe*tinga, teijimą, arba kurie per snsldejima su nesveikoms
daugiau yra ir dirvos pasidarba teip kaip italijona* Morconi iszMinąa ir artifttlHzką i*z>
J
a
Pajieszkau Antano Garbio; 10 metu ■uoterems pražudė savo linksmybes ir sveikata. ‘SBU0ŪJ9
Szltokie žmonių suklydimai gailaus priverezta
dirbimą.
.
vimui: mes turime visokias or- rado būdą telegrafavimo be dra kaip mudu persiskiretn Manchester, An Juo* per visa Ju gyvenimą kentėti balsiausias tu
ydų pasekmes
kaip ve: szirdles drebejima,
ganizac jas, darome susirinkimus to. Devars garsina, kad pasi glijoj; szeszi metai jis gyveno Chicagoj. spazmodiszkus galvos skaudėjimus, apetito ne
KARŪNŲ, SZARPŲ,^
*
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti žinę tekimą. žarnų tr pilvo kataru, nugaros Ir kry
žiaus skaudėjimu, nervlszkumu. dispepsijų, vi
su praneszimais, teiposgi, nors ir naudojant isz jo bedratinio telefo ant adreso,
duriu užkietejim*. sekios bėgimu sujungmej su
KUKARDŲ,
ROŽĖTŲ,
nemorulisakuis supnuls. inkstu ligas, reumatiz
retai, .-zian ar ten surengiame no,lengvai bus galima susikalbė
K. Balczinas,
mu, dusinimu, negalų, szkorbutu, .kuudunczius
BERLŲ, MARSZAL-’J
unt kūno Ir lytiszkų daliu spuogus, gonorėja,
loti Maujer St., ,
Brooklyn, N. Y.
teatraliszkus perstatymus, kon ti terp Europi s ir Amerikos.
szankerl. sifili ate.
Klekwi<»Baa vynu, kum paraižys laiuka In
KINIŲ LAZDŲ ir tt.
’į| I
Bet dabar tegul niekas a. nuslmioa: šuo mie
certus, atliekame kokius nors
sto daktarai Iszrado naujos vaisiu, su kuriu State Msdiosl la.tltute, Ksy MM. Elsktron BalldPereitos subatos dieną Chicagoj Pajieszkau savo broliu: Antano ir Jo pagelba
gali greitai, radlkallaskal Ir visiszkai Ibr, Fort Vayoe. Isd., aplaiky. dykai prabos
no Najaus: Antanus gyveno Mahanoy įsa tu liga
susi važiavimus, įkuriame skaitiistaigydytl; kankinamieji* atgaus sa
Turiu už garbę apreikszti guolikosi inkorporuota kompanija su City, Pa., o Jonas Chicagoj. 111. Jie paei vo sveikata,
stipruma, drutybe ir dailia Issvel- pakuti iiarsiBnu Naminiu Gyduolių, issgydtiuslu
dotinieme Kunįgams ir guodotin.
p
zda. gabuma visokiame darbe Ir užsleiuime.
nyczias ir tt.
tuk.tanoaiui vyru, kuria par liaus matus kente
130000 kapitalo.
Mieriai tos na isz Kauno gub., Rasseiuių pav. Szliu- Frislusk 9o. markėmis ir mes pasiusime tam Jo lyti.zku daliu silpaumaia, paelnancslals auc
Draugystėms, kad asz dirbu wistai pamėginti mnsu giduoles per viena isztlsa
Prie žymiausių faktorių musų
žų
valszcziaus.
Turiu
į
juos
labai
Jauay.tos
iszdykimo,
pražudymu
paiiegoa
ir
at

sanvalte Visi, kurie jleszkote pagelboa. kreip
sus augszcziaus paminėtus daigkompanijos yra > specijaliszkat
svarbų reikalą. Jie patys ar kas kitas kite* ar per lalsrkus ar ypatlszkal pas daktarus minties. silpnumu nugaros, sumenkėjimu ir »utąutiszko atsibudimo, padarantus Pigiausei, Tei*ingriau*ei
dirbti naujai iszrastus orlaiviui teiksis duoti žinią ant adreso:
ln The State Metlit-al I>l*iM*n*arv wytimu lyties daliu. Kasyk szifdien.
ir Geriaūse i, nes per 30 metų
fin —
W >.*
ezių pasekmingiausią įspūdį ant ant lakiojimo žmonėms ant oro.
76 E. Madlaon et.
CHICflCO, ILL.
Petras Juocis,
užsiimdama iszdirbimais įgijau
Įįjj
Offlsaa atidarytas nuo iii. Iki R ra.
musų žmonelių, reikia, regis, Ar tie Ch’eagoj padirbti arlaiviai 803 Bell St.,
Kansas City, Mu.
geriausą praktiką ir dėl to galiu
™ W
W
(23-3)
priskaityti teatraliszkus persta tiks lakiojimui, pamatysime vė
wiską padirbi pigiau ir geriau nefRl
S
gu kiti fabrikai.
H
tymus ir giesmininkų draugystes liaus.
J. NAUJOKAS
Pajieszkau Frauciszkas Danieliaus.
Su guodone
I
I
Suvalkų gub., Marijampolės |>av. Klesu jų giedojimais. Rods, su teatra, AGENTAS
W. SUOM1N8KA, 670 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.
biszkiu gtn. kaimo Szaudines. Jis pats
liszkais jie įstatymais einasi gana
Lieluv. laik s.sosiu irprvkcjas knyn: lis tumsakolisiku. mok.Iieiku Ir triaoklu kaip
Redakcijos atsakymas. ar kas kitas teiksis duoti žinią ant adreso: visiku
sunkiai, nes daugumas rolių paKaz. Kruszauckas,
Tam
iš
tos
raszP.
G
iei
.
leth
.
tenkaypatoms ne numananezioms
248 Foundry Ali.
W. Pittstou, Pa.
reikalavimų scenos arba teatre telio ne galime patalpinti, kaPajieszkau savo draugo Winco KaminLIETUWiU DAKTARAS
niekad nebuvusioms, trūksta ir daogi jame nėra paaakyta, kaip skio, Kaunu gub.. Rasseiniu pav., kaimo
Coloradoti
k:taisz
tikro
gyvena
Aprašymu;
tikros
teisybes
ir
Sodelio. Jis pats ar kas kitas teiksis
režisieriaus, kuris galėtu loszianstebuklingi Dievo galybės apsi
adreso:
Žingeidus *wletui dalyko*.
ežius pamokyti, pagelbėti supras- tynių lietuviai, Su *‘S*ule” ne duoti žinią ant Jus
reiškimai ....................................
Slilakis,
Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdiniapsimoka
ginczylieai,
kadangi
Kauno gub. Szauliu paviete
.ti jiems savo roles ir nors kiek į
Apie jiopiažius. vyskupus ir kitus
Bos. 181
Baldvinsviile. Mass.
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
Dievo tarnus ir jų gerus darbus... 50c į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
jas įsigilinti. Žinoma, kad musų jos nieks uepertikrįs.
Telefoną*: Canal 78.
Knyga.apie sutvėrimą Dangaus, že
723 W. 18th Street.
už ką gvarantuoju. Prof. Brundza sutei
perstatymai, nors ir stovi toli
Telefonuot galima isz kidkvrienos
SziotM* dieuuMe gavome nau
mės ir kitų dangiškų svietų bei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
Nuo Stos iki 12tos ryto.
aptiekus.
nuo tobulumo, bet wis gi mes
ja transportą knįgų isz Prūsų, kaipo:
apie pabaigą svieto...........
. 75c kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pamaldaknįgių, kanticzkų ir kitų. Ka s Jieszkojimas peklos...............
•2.00 dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius.
bandome pastatyti ant scenos
kokių reikalaujate atsiszauklte į "Lietu
Galima gauti pas:
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
komedijas ir dramas, kokias tu
Lletuwi*zka* Teatras.
vos" redakciją.
J. Dauginat!*,
OKF1SA1: JJŽ'S“-, Bn»M,n.NY
rime musų raszlavoje.
•
Mt Carinei, Pa. Nedčlioj 25 wasario
73 Grand Street,
BROOKLYN. N Y
Su giedojimu jau daug leng 1900 m. parapijos salėje. Lietuwi$zka
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
Naujausio* Popiero* jrroiuatom*
adresuokite: The J M.BRUNDZA CO..
-------- DIRBA --------vesnis dalykas: duokime sau czial Teatraiiszka kuopa perstatys 5-se veik
Box 2301, Nev York. U .8. A.
“Liduvua” redakcijoj dabar galima
dramą "Keistutis”; terp kiekArnotus,
Karmine Ir wisiis baž
Suvienytose ^Valstijose turime mėse
wieuos veikmės bus juokingi pasakoji gauti grumatom* popierų su naujausiom
nytini u s parėdus
pakaktinai lietuwiszkų dudorių, mai ir trumpos dainelės. Tikietai ant ir puikiausiom ]>awincxcwonėm ir abrez— Teipogi —
W.\2lUOJ
kurie galėtu mokyti giesmininkų teatro po 25c. \Visus lietuvius ir lie dėliais.
I 50 popierų ir ŪOkopertų 1.00
Dniftsteins:
Wellafis,
Snrpis, Kdirdts ir Lt.
draugystes, ne kartą tenka isz- tuvaites vietinius ir aplinkinius, szir.1. F*.
20 popierų ir 20 kuperlų
dingai kvieczia atsilankyti.
Mokinausi tu darbo Warsz.awoj. dirbau jį kelis
25c^
,10
" . ir 10
“
Danlseviczlo,
girsti gerai suriktuotus bažnyti
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. WiL. Tkatraijszka kuopa
į 1 ‘popiera ir 1 kopertas
sa darbe gerai pažystu. Listuviszki kunigai ir
nius chorus, kuriuose tankiai
Balius! Baliu*!
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
Brocton, Mass. Dr-tė Sz. Rocho turės
pasitaiko visai puikus balsai.
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszyk i te pas ^ta
įdėtu vos” agentai.
PIRK TIKTAI
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
Teiposgi daugelis priguli prie! savo pirtnutinį balių subatoj, 24 vasario New Yurke, Bruoklyno ir aplinkiniuo
prekes yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku,
1900, Pythian salėje ant Nortji Main Si.
asz.sawo iszdirbimus gvarantuoju.
į
Kern’s Grynas Ciekisikns
y vairių muzikaliszkų organizaci miestelyj Montello; prasidės 7 gal. vaka se miesteliuose. "Lietuvos” agentais yra:
Su Guodone,
jų, arba privatiszkai gerokai mu re. pienga vyrui su pana 50c. tVisus StasysJRinkewiczia,189 N.lth st. ir Jonas
Raginius
Miltas.
T. AndriuHzevviczaite,
115 W. Dirision St, Chicago, III.
zikos prasimokiuę, taigi vienur lietuvius ir lietuvaites szirdingai kvie Naujokas, 256 \Vytheav , Brookiyne, N. Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk
Y. Pas juos tenykszcziai lietuviai gali
czia atsilankyti.
ant
kiekvienos
barielkos
ir
maišelio,
ar kitur su pasimokinimu, rodosi,
Su guodone
užsiraszyti ‘Lietuvą” ir prenumerata kad butu musu gvarancija, kaip yra ant
.
LAIIHGDOSE IANŪOSE VISADA YRA IŪZIIL
M. J. Stripinis, Dr-tės raszt
♦rtOOPijanae ir|U50Wargonai negali ana «ir»zyti; da
jiems užmokėti.
Ihzi.eist(-vk.
visgi galima butu rodą gauti,
virsz padėto paveikslėlio. Klausk savo
mažiau ji* gali erajyti norą kleviaziu. tnredaml. Home Mnvio
groaerniko apie mus miltus.
Hox užim* abeiju vleta.o preke Jo,ir btedataugtam prieinama Su Juos
Parapijos Baliu*.
bet visiszkai trūksta medegos
lkiekwien<ka imli grajyti gerai kad ir gnnkiaaaiiu šankius. MasUca
Chicagos
flllja:
yra pritaisyta aat volelis plieninems.ae popierinėms, .pllkelem*. nieks
Boston,
Mass.
21
vasario,
Lietuvisaka
Tetnykite
giedojimui. Ant kiek toje stoka
•aangži*. Isaduoda garsias ir saldžius tonus kaip varposiu. G r* iri*
IOA-IO7 Weat Itandolph Street.
parapija turės savo balių ant bažnycaioa
sseliay n laikus kimaus, Vaičius, polkas, ksdrtluslr tt. ir linksmins e*apsiresskia, galima spręsti pagal naudas. įžengs vyrams 31.00, moterims l’raneazu visiems, kad a»z perkėliau
nas, sergsnorta. te nutendasiną, Issdatano> nastaaaea svteUszkss daisavo saliuna isz Tolucos į Ogiesby. III.
tai, kad czia tankiai girdėt lietu 50c. Balius tesis nuo 7:30 vakaro iki 3 ir ežia dabar yra mano vienintelis lietuMANE
Wlenatint* Waterbtirio
vius
giedant,
pritaikiust vai. ryto. Grajys puikiause muzika. viszkas saliunas. Užlaikau gerą alų. seM ni |3WĮ
Lietuwiszkas Saliunas.
žodžius prie tūlų Amerikos po- Dėltogi visus lietuvius ir lietuvaites už1 niauses arielkas ir kvepenezius cigarus.
Gružą. 14K
kviecziame kuo skaitlingiausei atsilan Taigi visus lietuvius užpraszau [ms mane
Stsmtiard Mf*. Co, 46 Vasay St . New York; F.O Box HU. DepL «Užlaiko gerą alų, seniauses ir czyata* apuliariszkų meliodijų, kiti net kyti.
rielkas ir kwcpencxiuscigarus. Geri a ūse
J. K. Jaroszavicze, parap. sekr. atsilankyti. Su guodone, Frank Margis.
dengtai* ar at
užeiga
dėl
szariežiai
atwažewusiųį
Wadarais luk.zteip toli nueina, kad bando pri
Ogiesby, III.
33 2
Pirma* Metini* Baliu*
terbury.
Yra tai wienatiniicxyacziau
taikyti lietuviszkus žodžius prie
sės ir telsingiauscs lietuvliskas raliu
Philadelphia. Pa. “Dr-tė Lietuvos
nas mieste VVaterbury.
‘•Role Caria chrani” ir tą daų Dukterų” turės savo pirmą metinį balių
lNZwaziii<xlaiiiax in uarną k ra itsmltf kaip'HOOO tukliai, l.ikrodellz. AUlitlJ. F. I>ANISKW1CZIU8,
nuoti. Arba vė1, jeigu kur susi seredoj. 21 vasario, 1900, Columbia sa ju parduodu visus naminin* daiktus
83l> Bąnk, kampas S. Leonard *t.
po i.zrsstas Austrijoje, ir (mrideksvojant *awo naudai
lėje. 505 S. 8-th st.. ant kuriograjys Ber ant užlaikymo “burdinghouse” labai
Kryžių* tas veik prasiplatino Mokietijoj Prancūzijoj,
tvėrė giesmininkų kuopelė, tai lyno muzika ir bus smagiausias tautiszConn.
ar inotrrlaaka.Ert- k iv kariamo lalkrodalto duoda Waterbury,
Skandinavijoj ir kito*. Europoeszalyae.tr .rendiea yra, la
pigiai.
roe OYKAI aak.u lieta J-ociuireil jeiitu ■■ orda
biausiai pugeidautamas kaipo galingas vaistas nuo Reamamatome pagarsinimus su priža kas pssil inkam imas.
Szirdingai už- Jonas Bružas, XJ40 Fisk St. Chicago, II). nv pri«iuait3M. ir apmokame katilo. prluuaU
tirtno ir daugelio kitu kūno negaliu.
nio Ap.iateliook'K-ndk*. u-ta Js prekea eina
Elektros Diemanto Kryžius gydo Reumatizme teip mus
aaktityn
Kaityk o palaimime 300 pails Kaiš
dėjimais užmokėti už kožną pri kviecziame visus lietuvius ir lietuvai
kulu kaip ir sunertu. Neuralgija ir kita, kūno skaudeji
ioki
parodanti
tukitanaain.
wlaokis
puikia
du!
mu*.
Nervistkunia. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumą. Pras
tes ir visas lietuviszkas Draugystes kuo
irta.
ROYAk
BAROAIN
HOUSE.
W
D-arbomSt.
tota
Nervu Gyvumą. Nervu Nupt.'lima. Nemiga. Abejo
siųstą dainąųtinkamą dainavimui. skaitlingiausei susirinkti.
Nesiųsk ptnįgų.
tingumą. Dvasios Mupuolima Hysterija. Para yžiu. Sus
rengimą. Drebuly Neuralgija. Apopleksija. Nuomarą. 8zv.
Rodosi, tą spragą bandė dapil
Lietuvos Duktkku Dh-te.
Vito Btu'kl Sztrdle* Plakimą.Galvos skaudėjimu ir vi.us
Daug žmonių serga ant poliucijos.kuri
Nervl.zko Sy.temv sugedimu*.
dyti a. a. Dr. V. Kudirka, isz- Sąnariai Teisybe* M y lėtėju Drau apsireiszkia laike miego ar prie nuaiszlaAr Kenti Silpnybę?
pinimo, ir jeigu isz to nesigydys,ji neap
gyste*.
leisdan^is du pluoksztu lietuviszkryžių reikia s.-s-zinl diena Ir nakty, pakabinta antssil
Jeigu teip, tai raInio ssuiuriuko ant kaklo, suvaržiau .rirdine. indas bos
o aaz atsiusiu
kų dainų sutaisytų keturiuose Teiksis, kiekvienas priduoti savo leis žmogų kankinusi. Žmonės turinti ta
elynoji puas turi bet in apaeria apversta. Frie.z naudoliga kenezia nemigą, galvos skaudėjimą, tau dykai užpeczetyIrungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per kelete
balsuose; bet isz virszminėtų dai adresą Dr-tėssdkretoriui.nM yra svarbus pilvo užkietėjimą arba nelravinims, ner- toje gromstoje penso
ninueziu. Veikoms, žiūrint i>agsl amžių, uksusa reik su
reikalas.
kinima kaip iiztigyrsndentu atskiesti
Preke to Kryžiaus yn Vienas dolenų, kaipo sutaisytų vien vyrų
J. K. Chiemiliauskas.sekr. 880 :)3rd st. viszkumą. vidurių ir nugaros sksudėji- dyti namieje ir aprs>. Jr gvarantuojam.-, kad Jis .ateik, takia pat nauda kaip
mą ir spsilpnėjimą lytiszkų kimo dalių. zzysiu kokiu budu ssx
A d geriausiejie elektriazki diržai, kasztuojaoti penkiolika
________________________________
balsams, negalima pasinaudoti
City.
dvide.ziaita sykiu daugtaa Kožnas aseimynoe saaarya
Jeigu tokiuose atsitikimuose reikalauji iszsigydžiau nuo tokiu
sveikas ar ligotas, niekadoeneturi bu {b* to Klektri.sko Kryžiaa*. kurs yra geriausiu gelbėto
tenai, kur yra maiszyti chorai,
Balius Baliu*.
jom prtesaal visokias kūno negales ir skausmas. Prisiu.k vtena doleri per espreaa. ar money
pagelboa, nesiųsk pinįgų, bet raszyk pas silpnybių. Mano pa
orderi arba registru.>toj gromstoj. o mes tamstai savas kasztais pasiusim viena Elektriszka Me
mokinimas tikrai isz
tai yra susidedanti isz moterų ir Chicago, Liet. Republ. Kliubas 7 var manę įdedamas markę, o asx atsiųsiu gydys
mento Kryžių, arba ė už K.00. Gaunamo, tusstaneziate rekomendacijos nuo ypatų, kurine su
susilpnėjimą tavo lytiszkų daliu
Ar Tawo peczius
pagelba salo Stebuklingo Kryžiaus iszslgyde. V ra užtektina dėl pu rodymo Jo magtezkos galybes.
dus
turės
savo
pirmą
balių
subatoj,
17
apraszymą,pagal
kurį
tikrai
iszsigydysi.
ir
sulaikys
naktine
poliuclja.
Raszyk
Sztal pora tokiu rekomendacija:
vyrų balsų. Kad suteikti daureikalauja
pataisymo?
vaaario, 7 vai. vakare, salėje Šzetnaičzio, Adresuok:
sziadien pas:
2—3
Asą asirdiagai velyju vaitot Diemanto Elektros Kryžių nu» visokiu moleriszku ligų
giaus medegos musų daininin «32 S. Canal st. Grajys puiki muzika,
Jeiga teip, tai pirk visus reiks!ingus prie
Mrs ELVI5K JENSEN. Kuosbabsm. Etas.
Chas Johnson,
1/
John Wa*ci,
pecziaus
daiktus
pas
. Mano motere Ilge laika turėjo salina ir nervu silpnume, bet po keturis nedeliu vsrtojimo Die
Box
5)6.
Hammond,
Ind.
kams, yra rengiama iszleisti apie įženga vyrui su pana 10c. Wisus lietu Bos 443, Iron Mountain, Mich.'
nia n to Elektros Kryžiau, tapo vteiszkai sveika.—NIEL8 GUNDESKN. Jasran. Mtmt.
Oiitlet Furniture i Stote Co, The Diamond Electric Cro** Co , 366 Milvaukce avė., CHICAGO.
60 dainų isz repertoar’o “Mildos vius ir lietuvaites užkvieczia atsilankyti.
Komitetas.
Ant pardavimo, pigiai namas su
324t» S. Morgan 8t.
giesmininkų Draugystės” Nev
lotu. Namui*' talpinasi buezernė ir
o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
Padekawone
Yorke.
“Mildos Giesmininkų
turime
didelę daugybe viaokių peczių
Chicago, Dr-tė Simano Daukanto grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
Lietuviukai Daktarai.
už pigiauiią prekę, pigiau kaip fabrike.
Draugystei” su sa savo dainomis siunezia szirdingą aeziu: Drui Szliupui kiu arba tik namą su lutu. AtsiszaukiI
•
134 E. 24 UI..
New York.
pasisekė užimti gana žymią vietą ir Kun. Demskiui, Scratiton, Pa., W. le: Dan. Knakevicze, Box MKi, Toluca,
Garsingas
gydytojas
vyriukų
ir
mo

(7—3)
* Kas prisius 35c.
terp vietinių ir aplinkinių giedo- Karaliui, Baltimore, Md. ir A. Olszev- III.
teriškų ligų. Mokinosi universitete
• 257 Hanover St., Boston, Mass
skiui Chicagoj, kurie ant mus praszymo
New Yorke; praktikavo ligonbucziuoee: Psczto markėmis, splaikys tuziną, kas
rių draugyscziu ir ne .kartą bū
paaukavo mus knigynui po kelis egz. vi
Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionyksacziu ir užrubežlniu.
Wiedniuje, Berlyne, karališkoje mo 50c — du tuzinu, kas 31.00 — -penkis tudavo persznekėta, kad butu ge su savo iszleistų knįgų. teip pat ir “Vie
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks sinus naujai pagerintos popėros gromstu
Aptiekqje wi*ada jptliiiia ra*t DAKTAKA, kura duoda ligoniams
rai, jeigu ir lieluviszkpji visuo nybei Eietuyniku” Plytnuoth, Pa. kuri
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale rasxymui, st^ naujais papuoszimais, ap
rodąs dykai.
skaitymais, Paryžiaus kvietkoinls ir
Hospital College ir t-t.
menė galėtu isz tų dainų pasinau tęikėsi paaukauti savo guod. laikrasztį
naujos mados konvertais. ‘
ant viso meto.
Nors kn. Kravczunas
Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuwi*zkai tr
doti. Galutinai
tapo sutarta užgrėbė visą mus knigyną, bet geri žmo
t NEURALOIE 1 podobne eboroby,
daugelyj kitokiu kalbų.
Adresas:
»
visų .lapių ir |>apnu>tų ligų, kaipo tai:
vyrablsny na podaUvl* žcleiych
,
rupi n tiesi apiė jų aUpaudinimą. nes vėl Jį savo aukoms dapildys. 8ziąW. Kudarauckas,
plaucz.ių. kepenų, skaudė! imą vidurių,
NICMIKOKIOH
Ltiwrence, Mass.
Bet kad didžiausia kliūtis pradė dien isz jų malones jau turime savo knigalwos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, Box 234
lEMCRKB,
Mbleiavny Dr. RICH1 tRA (K
egz. knigų.
žaizdas, tynimą. moteriszkas ligas ir ne
jimui spaudinimo buvo stoka gynė kelesdeszimts
Dr-tė S. Daukanto.
KT,K0TWICZNY”%j
vaisingumą. Gydymui nerwiszkų ligų
kasztų, tai tapo sutarta aUiszaukChicago, 17 vasario, 7 vai. vakare, sa
reikia naudot elektrikinias prietaisas.
LenkiNzkat -Lietuniszka
ti į lietuviszką visuomenę, mel lėje W. Pikelis, 4458 8. Wood st. Liet.
UB
MA NIC UPUBSO! Pravdalvy tyldžiant pinįgiszkais paaukavimais Republ. Kliubas Keistucxio turės savo
3315 S. MORGAN UL.
kons „KOTWICE”aamarM ockroans
išgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
F. Ai. Aiahtar ACo.. Favi **., n*w Yvk.
pagelbėti minėtas dainas iszleis- susirinkimą, ant kurio visus lietuvius
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuviAptiekoje J. Leazczynskio,
Lietuviszkas
užkvieczia pribūti.
Komitetas.
31IKD1L1 ftOTTCH I IžJjck
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, akožna diena
ta ant
Wta»ne fsbrykl sakia I
ti.
.
tSOT.
ISOCT.
Dsnajeeoipoieoa.
J
Szokiu inokMlaine.
3311 S. Morgan St., Chicago, III.
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- nuo 10-toR iki 12-toe adynos
į
Matydami, kaip paskutiniuose
k najstevniejsl tekūne, vtažcietele A
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
Chicago, nuo 13 d. vasario prasidėjo
K. sklaaidv aptecznvcb daohovnl
Dirba
Cigarus
inz
tikro
Havanos
taba|
Turi
geriauses
gydyklas
nuo
visokių
prieez
pietus.
laikuose musų tautiecziai paremia szokių mokslai nė. Lekcijos bus duoda
i inne saaKomlte osoby
me. Chroniazkas ligas gydau pasekmin
ligų: uxlaiko v išok et Europines žoleles. ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
-zecaegdtv u F.A K
gai, ir slepemas ilgas užlaikau slaptybė CHICAGO.
daugelį musų tautiazkų reikalų mos utarnykais ir petnyczioms kas santeraAI
Bobro mėsa, ruskas gyvas dleles ir tk rikos krautus už pigiausią prekę. Užlai
JLL.
vaitė. Prasidės 7 vai. vakare. Preke
je.
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra ko geriausią tabaką ant papierosn, im
ir mes pasitikime, kad visuomenė vyrams 25c.. merginoms dykai. Plates
išantiems sawo ligas, duoda rudas •• portuotą isz MaskoUjos ir Turkijos.
Dr. Leonard Landės,
mokslainėje.
pri»iuncxia gydyklas per paezią arb t Fabrikas: 11 MA N. Maplewood are.
parems ir mueų iszdavimą, ypa nę informaciją gausite
A. Rimgaila,
per expreaą.
134 E.24t h BU.Cor.Liexington Av. Wi81 Ofisas ir Krautuve: 024 33rd str.
A. 8zwaikainikis.
,
tingai tie, kuriems rupi lieluvisz
Aptiekoje visada randasi keli dak
(po „Ltet.ro. Redakalh) CHICAGO.
Offiso valandos:^“s«kP^
J os. Sabaliauskas.
.
tarai.
teipogi
per
telefoną
gali
paka dainininkystė, kurie aljauczia
wyrai
—
szaukti daktara kas tik koki nori.
NtrfeUomte: ano I iki 10% val.rytn; nuo t tkt« vai.
stoką gersi sutaisytų dainų.
Dr. M. P. Kossakaukkas visada aptie
Aukoti ant Pary žiatt* parodo*.
koje.
pas —
Paaukavusių vardai bus paK.Shlimaa, Portland. Me. “ “ 25c
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 11.00
Advokatas tr Notary PuMie.
Tel. Yards 706.
Medicinos Daktaras.
kviUwoti prie galo knjgos, kad J.Senkus, Deiray, Mich.(per 3 Urb*nt)1.00 Vienintelis lietuvy! advokatas, baigęs tTJeigu sergi. Ui paraižyk kiek turi
A. Jesiriewiexiua, Murphysboro, III. 75c
Gydo visokes ligas, turi geriausą prakti
metų,
kiek
sveri
ir
apraszyk
savo
ligą,
o
mokslą
jurisprudencijos
czion
Amerikoj,
nors tiek turėtu užgaoėdinimo, G. Kunger isz Balti m ore, Md. sukū
ką ligose moterių, vaikų ir chronisz- ;
U wo ir prisiuntė aukas szių lietuvių: Lake Forest universitete. Weda provas asz prisiusiu gydyklas kuriomis isasigykad ir jų vardai likosi užraazyti, lėk
koše ligose. Teipogi geriauaei atlie
J. Moieika,
“
“
•
“ 5(fc kriminalisskaa ir civiliszkas. Atjiessko dysi.
Rasite ssaltą alų, seniauaea anti
ka aperacijas visokiuoee atsitik4•• 50c
kaipo prisidėjusių prie pakėlimo
užaenėjusiu provas, iszdirba visokius
kas, wyną net iss Europos, o
'• 50c
Wl. Serepeaas, *'
lietuviszkos daininiukystės. Tei- Kas. Pekns,
BILLE’S FOTOGRAFAS,
•• 50c dokumentus Ir duoda rodą visokiuose
cigarus net isz Turkijos.
667 33nd SU,
Ckleag* j
•• 50c reikaluose. lAsttnrirt iss kitų miestų
poagi po atspaadinimui kožnas Kas. Ussczinas, “
Atsilankykite po nr.
pasiekti per gruma tu. -Tunu8ykit*
UFUO WALANDOS:
-j
apturės, ne mažiau aukavęs kaip
____
* j tssissaukla tuojaua
•2.00
Ikilryte,g«e *$-Sąs*Htatrpe« vak
8Ūd< Hahrted st, Chicago, 111
$1.00, wirszminėtą rinkių dainų.
Tbumbas Tams M*.
Telephoue Y ards 772.
Rinkiuja palilps 30 kv rietu A. JeSuteviCzltžS, Murphysboro. Dl. 23c

W. SLOMINSKA,

Vyrams dykai.

MARJA DOW!ATT

Draugyscziu Reikalai,

T. ANDRIDSZEIICZAITE

Diemanto Elektros Kryžius

Dr. Leonard Landės,

Li6iuwiszKa flDiiOkaj

REUMATYZM.
k

rpAIN EKPELLERJ

Dr. M, P. Kossakauskis,

J. LESZCZYNSKIO

A. Sukurstos & Co. ‘z

APTIEKA

CIGARU FABRIKAS

FfBradchulis

Geo. M. Glaser, M. D.

