NedSlinis Laikrasztis

The Lithuanian Weekly

l»x*ina kaa Patnyoia Chica<o, IIL

Publlshad •vary ' <

,**?*>{*«»• tais ant metui
Av’rfito*........................................... teoo

A tsman
............
...jlOO
LietUTB ’ (pandioa Knlgas. KoaitltucljM Ir kitokiu, druku, HetuwUxkM. lenk ,ik»l Ir angli,,k*i.

Vtalnuunt "LUturf" reikia draugia
ir prenumeratą priri jau. Prl»lu»daml pi-

’

Ohicaro.lll

Ezecutes all kind of Job Prinr
ng and translating in Lithuanian, Polich and
English languagea.
SUbacrlation S2.00 >cr F«at.

A. OLSZEWSKIS

A. OL«ZEWSKI,

*924 33rd St..
i Kub-Statlon

024 33rd St,

Chicago, III.

Sub-Station

Nr.9

CHICAGO, ILL., PETNYCZIA, 2 Kowo (March) 1900 m.

No. 60.

Metas VIII

Enterkd at the Chicago, III Post Office as secokd clabs matteb. '

Politiszkos žinios,
Amerika.
Su^ienylų valstijų kongresas
perkratinėja dabar klausymu, ko
kį randgi suteikti naujoms Ameri
kos valdyboms: Porto^Rico, sa
loms Havai ir Filipinams, bet tas
klausymas dar ne iszrisztas. Be a
bejonės turės isziiszti jį teip,kaip
nori Amerikos kapitalistai, nors
norai prezidento ir nesutiktu su
norais kapitalistų, nors jis pir
miena butų gyventojams tų nau
jų valdybų davęs visai kito
kius prižadėjimus.
Kongreso
sanariai kaip ir augszcziausi ad
ministracijos sanariai juk drueziai
suriszti su kapitalistais: jeigu ka
pitalistai paliaus juos rėmę per
rinkimus, ne duos pinįgų ant pa
pirkimo balsuotojų, per ateinan, ežius jinkimus be abejonės į vai
džię pateks kita partija. Krašto
reikalai, gyventojų norai dar
Amerikoj ne daug sveria, viskp
atlieka kapitalistų geismai. Ka
dangi kapitalistams ant naudos
iszeina patinimas Amerikos vai
dybų, kur jų tavorams atsiranda
nauja pardavimo vieta, tai pre
zidentas ir jo ministeriai, jeigu
nori pereiti per ^itus rinkimus ir
pasilikti ant vietų, turi būti szalininkas expan*ijos arba platinimo
Amerikos valdybų, nors ant to
ne turėtu nė jokios doriszkos
priežasties. Ant doros politikoj
ne paiso. Taigi, nors kongrese
yra gana prieszinįkų palaikymo
Filipinų, jas Amerika palaikys,
?WT8 newa ant isztirtttK)'"tfttT<j
dalykų stovio prezidentas ten
siųstu ne vienę, bet szimtę komi
sijų.
•Dabar administracija surado
nauję bud^ karės vedimo ant Fi
lipinų: sykį apgarsino, jog mai
štai suvaldyti, bet kad isztikro
teip nėra, tai pagarsino pasikėlėlius už paprastus žmogžudžius ir
pagautus, kaipo tokius ati
duos ant nubaudimo kriminaliszkiems gudams, kurie, kaipo
tokius.turi tiesę siųsti ant kartu
vių. Tokio budo kovos su pasi
kėlimais, teisybė, niekur civili
zuotose vieszpatystėse ne varto
ja, bet Amerikos administratoriai
nesidairo ant kitų krasztų, jie lai
kot savo wlen išdirbtų formų ir
doros. Taigi dabar gal iszgirsime, kad daugiaus filipiniszkų
vasikėlėlių bus »udų ant nužudy
mo nuspręstų negu užmusztų mu
sziuose su amertkoniszka kariau
na. Apie patį Aguinaldę dabar
vėl paduoda, buk jis iszkeliavo
isz Filipinų ir buk slapstosi Ja
ponijoj.
Jeigu jis ten yra,
tai slapstytiesi
nereikalauja,
kadangi,
pagal
terptautiszkas tiesas, kariautojai už
laisvę savo- kraszto ne tik Japo
nijoj bet visur turi prieglaudos
tiesas, tokių niekur neiszduoda
tiems krasztams, kurie galėtu to
kius bausti.
Iszpanija buvo pakėlusi protestę priesz amerikonų užėmimę
trijų jai priesz karę prigulėjusių
salų į pietus nuo Filipiniszkų,
kadangi pagal Paryžiaus traktatę
salos tos ne tapo Amerikai ati
duotos.
Amerikos randas vie
nok ant hzpanijos protesto ne
paiso ir nuo minėtu salų ne pasitrukia. Mat prisilaiko sentenci
jos, jog visada drutesnio pusėj

Pietini Afrika.
Buru vadovas Cronje su 8000
kareivių ue toli Paardeberg liko
si iš visų pusių 50000 anglijonų
apstotas ir ne gali išeiti. Aoglijonar bandė kelis kartus veržti jo
pozicijas, iszstumti isz apkasų ir
parimti visę būrų kariauną bet
Cronje jau nuo 10 dienų ginasi
prišvai* su virstam šešis kar-

tus skaitiingesnį prieszp turintį
szimtp
kanuolių *
didelių
ir mažų ir tai vietoj, kurioje nė
ra vandens.
Per tę visę laikot
Cronje numuša nuolatai panau
jinamus užpuolimus, bet visgi jo
pajiegos tirpsta.- Wienąme už
puolime, kurį wedė patsai lordas
Kitcheuer, tasaflikosi paszautas;
anglijonai garsina, buk ir Cronje
yra paszautas. Isz pradžių, treczt^ dienai muši o jis praszė anglijonų ant tūlo laiko paliauti už
puolimus ir duoti nors numirėlius
palaidoti, bet angliszkos kariau
nos virszinįkas nesutiko.
Daugiaus jau Cronje nieko anglijonų
ne praszė.
Roberts praneszė
jam, kad isz stovyklų gali iš
siųsti moteris ir pašautus, bet
kad Cronje tę atmetėjai Roberts
dar
pasiūlė ant apžiūrėjimo
paszautų angliszkus daktarus,
bet būrų vadovas ir tų ne priė
mė. Gal su tuom gerai padarė,
kadangi drauge su daktarais an
glijonai galėtu atsiųsti žvalgunūs, kurie pranesztu paskui apie
silpniausias puses būrų pozicijos.
Nepriėmė nė vaistų nuo anglijonų. Cronje pats su savo pajiegoms ne gali kėsintieji per anglijonų eiles prasimuszti, kadan
gi ant to jo pajiegos per mažos,
o anglijonai turi užėmę visas ap
linkines kalvas. Klausymas to
dėl, ar suspės isz kitur ateiti pa
gelba, kol didesnę dalį jo karei
vių iszszaudys anglijonai. Pagal
paskutines žinias, užėmę-, rytinį
szonp prieszais Cronje angliszkas
jenerolas French turėjo smarkų
taliaus, ftaigi nuo Ladysmith.
Jau pereitos pėtnyczios dienę da
lį būrų atėjusių su jenerolu Botha, kurisai stovėjo pirma po Lv
dysmith,
anglijonai iszvaikė.
Taigi, rodosi, kad jeigu ežia pa
sirodė dalis būrų isz Nataliaus,
tai be abėjonės turi traukti į pagelbę apgultam jenerolui Cronje
jų‘daugiaus nuo Ladysmith, ka
dangi siųsti vos kelis szimtus
butų visai neiszmintingai. Klau
symas todėl, ar tus pastiprinimas,
ta pagelba ateis į laikę ir ar atė
jusiems pasiseks sumušti nors
stovinezius ant pasitraukimo
Cronjes kelio anglijonus? Jeigu
ir ta atėjusi pagelba ne įstengs
nuo to kelio nuvyti anglijonų,
szitasai vienas isz drąsiausių ir
išmintingiausių būrų vadovų
turės pasiduoti, o tuom paežiu ir
teip ne didelės, prilyginus prie
anglijonų skaitliaus, būrų pajiegos dar labiaus sumažės, anglijonams patektų daug ginklų ir amunicįjos, ko būrai ne turi per
virsz. Teiposgi anglijonai pra
neša apie smarkius muazius angliszkose Capo valdybose, net
apie Kimberley, po kurių buk
būrai pasitraukė sziaur rytų link.
Taigi, turbut, tos visos pajiegos
traukia į pagelbę apgultam jene
rolui Cronje, kurisai, ne bereikalo teip ne žmoniškai dręsiai gi
nasi nesigailėdama savo' žmonių;
turbut jis turi koki? nors viltį
iszsiliuoeuoti isz to. bailaus padė
jimo, kokiame atsirado.
Ar
sziaip ar teip vienok turi neužilgio tas viskas pasibaigti. Angli
jonai paduoda, buk iki pereitos
nedėlios dienai Cronje nužudė
1700 sawo žmonių; kadangi ir
potam musziai nesiliovė ir per
juos Cronjes kariauna dar labiaua
likosi į kruvę sustumta, tai jeigu
pirmutinės anglijonų žinios buwo
teisingos, tai apgulti būrai turėjo
nužudyti treczdalį žmonių. Kiek
tuose mūšiuose nužudė anglijo
nai, apie tai žinių dar nėra, bet
ir jų nuotrolos turėjo būt ne ma
žos. Dabar vėl laikraszcziai gar
gina, buk terp Cronjes ir anglijoąų prasidėjo tarybos kaslink ap
stabdymo muszių ir pasidavimo
būrų, bet apie tai nieko ne mini

angliszko rando pagarsinti tele- į rį dabar Anglija, turėdama savo gina išeivių skaitlių, tę mato kymo kun. Žebriui, duoto kunįgo ne visuomeniszkas, bet privatiszEgiptę, gali su visu už maskoliai dabar Finlandijoj, už Saurusaiczio. 1
gramai, taigi gal būt,kad tas pas- rankose
*
ko gyvenimo atsitikimas, jis
kalas yra vien reporterių iszmis- daryti svetimiems laivams. Lai kurios tokn daugybė žmonių
Jeigu visi kunįgai prisilaiko apeina Keliaunįkę, jo suviliotu
kraszcziai sako, kad jeigu Wo- kraustosi į svetimus kraštus, tos paczios doros, kę kunįgas moteriszkę ir jos vyrę. Laik
lu.
Po Ladysmith traukiasi teipos- kietija ant pakvietimo ne pristos, kad net caro valdžios nusigando, Saurusaitis išteisinime savo pri raszcziai yra ne ant dalijimo ir
gi smarkus musziai. Būrai, kurie tai Maakolija, Prancūzija ir Tur kad Finlandija ne liktu wisai be vatiszkų iszdavimų, kuriuos pri apgynimo privatiszkų keno nors
buvo persikėlę per upę Tugela į kija apseis ir be Wokietijos. Isz žmonių ir dabar viszpatystės ro- rašė parapijai, tai isztikro ta do reikalų, bet vien visuomeniszkų.
Natalių, Zulu žemę, dabar trau to matyt, kad Prancūzija su Mas- doj perkratinėja, kaip tę pasibai ro ypatiszka, gal vien kunigams Jeigu raszyti ilgus straipsnius
kia atgal; liko jų dar kiek mieste kolija rengia kfs nors priesz An- sėtinu iszeivystę apstabdyti.
suprantama. Kunįgas sako, kad apie suviliojimu kiekvienos mo
Colenso, bet ne daug. Raitelius gl'jfvynas, pastijalkos ir tt. įraszyti į teriškės, tai juk reiktu pastatyti
Ketina (leisti liėtuwi8zkus parapijos knįgas todėl, kad kunį ir sargę prie lovos kiekvienos
jenerolo Bullero, kurie buvo per
Maskolija.
sikėlę per upę, būrai wėl pervijo
darbinįkuN Į P rūstis.
gas neprivalo isz savęs vaiszyti jaunesnės
kunįgo gaspadinės;
Angliszki
laikraszcziai garsina,
atgal. Buller praneša, buk jis
Dar prie Bismarkio iszvijo svečzius užkviestus ant iszklau- reiktu sekti paskui kiekvieną
su savo kariauna prisiartino la buk ma«koliszkę kariaunę su isz Prūsų lenkiszkus ir lietuvisz- symo velykinės (ar tie svecziai merginę atsilankanczia į kunįgo
biaus prie miesto Ladysmith ne traukė ant Afganistano rubežiaus kus darbinįkus; visų iszvytų bu teip ilgai velykinės klausė? Pa gyvenimu. Kaslink gi ano negu pirmiaus galėjo prieiti, bet be caro žinios karės ministeris, vo 40000 žmonių. Paskui per rapijos rokundose, kaip jas pada prigulmingo kunįgo, kurisai pasi
prasimuszti per likusię kelio dalį caras buk ne norys naudotiesi isz eiles melų ne valia buvo ateiti į vė Daugkeotys, vynas parapijos savino kokius bažnyczioe daikesę daug sunkiau* negu prisiar įsikivinklioj'mo Anglijos į karę Prusus ant darbų nė lenkiszkiems knįgose yra beveik kas mėnesis tus, jeigu tas atsitiko (mes apie
tinti iki tai vietai, kur anglijonai pietinėj Afrikoj ir buk už sutrau- nė lietuviszkiems darbinįkams. už porę doliarų). Pagal musų tai negirdėjome),tai tas neturi sukimę kariaunos nupeikė karės midabar stovi.
Kadangi dvarponiai ant apdirbi nuomonę, parapija moka kunįgui airiszimo su lietuvių gyvenimu,
nisterį; demonstracijos priesz
mo žemės ne teko per išvijimę lie alga ir užtai nuo jo reikalauja at kadangi terp lietuvių nėra neVVokietijoj dar vis daugumas
Angliję buk nepatinka ir užrubetu viszkų ateivių pigių darbinįkų, likimo su jo paszaukimu surištų priguĮmingu parapijų; jeigu ra
laikraszczių rodo savo prilankužlnių dalykų ministeriui Mūratai pradėjo nuo rando reikalauti darbų, už dykę juk nereikalauja šyti apie kiekvieną nusidėjimę
mę būrams, bet užtai visi rando
vjevui. Teip sako remianti andaleisti po senovei ateiti į Pru algos mokėti. Prie tokių darbų neprigulmingų, tai negalima būt
laikraszcziai stovi labiaus Angli
gliszkę randę laikraszcziai, l>et
sus darbinįkams isz Maskolijos. priguli ir klausymas išpažinties, užtylėti ir apie nusidėjimus, jeigu
jos negu būrų pusėj. Matyt,kad
isztikro tę daro, turbut, wien ant
Randas isz tikro daleido, bet kad už kę vienok Amerikoj parapijo- kur nors tas atsitiktu, prigulminWokietijos randas ne mislyja
nuraminimo Anglijos gyventojų,
tę supancziojo visokiais apsunki nai, imdami kviteles, užmoka, gų, tuom tarpu ant to visko musų
prieštarauti, nors Anglija,sum ukurie su baime žiuri ant traukimo
nimais, tai nėjo į Prusus teip taigi jis ir privalo atlikti tę, už laikraszcziuose nėra tiek vietos.
szusi burus, abidvi pietinės Afri
maskoliszkos kariaunos areziaus
daug lietuviszkų darbinįkų, kiek kę jam žmonės moka. Jeigu jis Ant galo juk tie neprigulmingiyra
kos republikss priskirtu prie sa
angliszkų Indijų rubežiaus. Ka
reikia. Ant galo randas persi to atlikti negali, tai gali pasi isz prigulmingų, paeina isz tos
vo valdybų.
Terp tokių laik
rės ministeris ne galėtu kilnoti
tikrino, kad jo uždraudimas iszei- kviesti ant savo kaszto taikinį- paczios luomos.
raszczių po rando įtekme ėsankariaunos
ir
tai
antsyk na ant nenaudos Wokietijos, kaip kus ir gali juos vaiszyti savo
Neseniai vienas kunįgas raudo
ežių atsirado vienas, kurisai
net 75000 kareivių be susitarimo sako, pasirengęs su visu nuimti kasztaiš, parapijai tas ne galvoj,
jo, kad musų laikraštystė sudekvieczia Transvaaliaus preziden
su kitais miniateriais, kadangi
Bismarkio uždraudimu ir daleisti tie dalykai tai kunįgo privatisz. moralizuota. Tas isz dalies tei
tę Kruegerę apsigyventi VVo
toks perkėlimas ne mažai pinįgų be jokių kliuczių ateiti į Prusus ki reikalai, kadangi talkinįkai
sybė, bet ir tame, tegul kunįgai
kietijoj, jeigu anglijonai užimtu
reikalauja, o jų atliekamų ant 40000 laukų darbinįkų isz Lietu jam padeda. Jeigu visur, kur
teiksis pažiūrėti į savo pusę ir
jo republikę. Tūli laikraszcziai
demonstracijų karės ministerija
darbinįkas apsiima už paskirt $ už teisingai pasakys: ar kunįgų,prievos ir Lenkijos.
paduoda, buk anglijonai Kruegene turi; ant galo ir kareiviszkų
mokesnį atlikti kokį darbę, jeigu szų, ar kunįgų ir jų reikalus ap
rui parengė jau gyvenimę ant
demonstracijų prieš kaimynę ka
jo
vienas atlikti negali, tai savo gina nczių lai k raszczių daugiaus ysalos Szventos Helenos, kur kitę
‘‘Lietuvos” Skaitytojui.
rės ministeris, be susižinojimo su
kasztais privalo pasisamdyti pa- ra vedamų doriszkai nupuolusių
kart kaiper nelaisvį laikė Napole
(Pabaiga.) .
užrubežinių dalykų ministeriu da
onę I. Ne žiūrint vienok ant to
Gražus žodžiai isztikro, bet tik dėtojus, tę be jokių ypatiszkų pri ypatų, už pinįgus pardavinėjanryti ne gali.
Ant parlamento
visko, dar aziędieu, nors kaip
žodžiai. Mielas kunįgėlį, kur gi vilegijų privalo daryti ir kunįgai. czių nuomones? Ar sziaip, ar
susirinkimo j
taip žiūrėsime, bet vis atrasime,
pripatino, kad Maskolija trautai kinį kų į parapijos rokundas yra,
sunkiame padėjime, visgi nieks
nėms
Dievo
neužkęsti?
Kur
gi
kia šwo kariaunę prie Afganis
pagal musų nuomonę ir dorę, Vi sų publicistikos kunįgai yra
ue gal pasakyti, kaip karė Afri
tano rūbelių ir AdĮRtjos randas tie valnamaniai, kurie lieptų ge ši ne gražu. Ar ir tę “Lietu rankę pridėję.
koj gali pasibaigti, todėl ir an
visas savo viltis rėmė vien ant rai daranezio kunįgo neužkęsti? vos" Skaitytojas pavadys sveiku
“Lietuvos” Skaitytojas tvir
glijonai per anksti rengia Krueprilankumo Anglijai Afganistano Progresistai Dievo nekliudo, kunįgų suteikiamu žmonėms pe tina, kad kunįgai ne liepia piktai
gerui kalėjimo vietę, kadangi jo
kadangi
jus
ant
to
ėsate
ir
jums
valdono. Tuom tarpu potam į
nu, ar tas rodo meilę žmonių?
daryti, neprikalbinėjo prie užmune turi savo rankose.
Maskoliję atkako pasiuntinys nuo žmonės turtus krauna už mokini
Jeigu žengsime toliaus, užtiksi szimo Rutkausko. Tas tiesa ir
Pereito utarnįko dienę Robertą
mu
Dievo
žodžių,
tik
tankiai
jus
to valdono ant kokių ten tarybų,
me ir daugiaus gražių darbų, ku-1 užtai nieks kunįgų nekaltina, bet
atsiuntė į Landonę telegramą,jog
kas vėl rodo, jog ant jo negalima tuos Dievo prisakymus stengiatės rie nestato kunįgus augszcziaus j norėtume žinoti, kę jie daro ant
būrų vadovas Cronje su 3000
remti didelių vilczių.
Kad ne pakinkyti į savo vežimę, iszran- už nekunįgus. Tegul “Lietuvos” apstabdymo girtuoklystų ir muszsavo kareivių pasidavė anglijolabai Anglijai prilaukus ir Mas- dat ne ėsanezius prisakymus, Skaitytojas parodo: kur ir kada tynių? Ar gal su pagelba pareng
nams.
kolijoe užrubežinių dalykų minis kaip tai daro kun. Saurusaitis, svietiškiejie draudė žmonės tų su svaiginancziais gėrymais
teris ir kaip tik galima, naudojasi ant apgynimo savo luomos rei skaityti knįgas ir laikraszczius? parapijų “fairų”, ar pjudymais
Prancuzija.
isz Anglijos karės Afrikoj, matyt kalų. Nieks isz svietiszkų inte Tuom tarpu kunįgai draudžia nuo lietuvių ant lietuvių,"ar sėjimais
Maištai negrų plantacijų dar
jau iš jo darbų Persijoj, iš kur ligentų ne niekina tyczia gerų skaitymo ne jų išleidžiamų: baž neapykantos tikisi tę atsiekti?
binįkų ant prigulinezios Prancū
su visu iszstumė Anglijos įtekmę. kunįgų, bet niekina skriaudėjus ir nyczioee, pasikalbėjimuose, net Ar gal tokiais ir kitokiais eavo
zijai salos Martiniųue, vidurinėj
Dabar į portę Bender Ahas at niekszus; mokina žtnonis nesiduoti spaviednycziose. Ar tę bandys gražiais darbais daugelis kunįgų
Amerikoj, dar vis ne suvaldyti,
plaukė maskoliszkas kariškas skriausti vilkams kunįgų rūbais kas užginti? Kunįgas gi Sauru tikisi visas pareigas atlikti?
25 d. vasario negrai iszdegino
laivas, kuris rengiasi užimti por apsidengusiems. Norite mums toje saitis daro tę ir per savo “Bažny
Parinele plantacijas.
Atkako
tę kaipo Maskoiijoe savastį. Ži kovoje padėti ir prisidėti .prie czios Tarnę”. Argi todėl svie
jau prie tų salų du prancuziszki
Nuo filipinų salų.
noma, pradėti karę Maskolija ne išvalymo ir jūsų luomos nuo tiškiejie, ar kunįgai kelia vai
kariszki laivai :“Troude”ir “SouAtvažiavus man į Manillę,
siskubys, kol galima be karės tokių vilkų — gerai; o jeigu-ne, dus? Ar kunįgai duoda žmo
chet” su kareiviais.
Prancūzai
davė 5 dienas atilsėti, o paskui
diktai pelnyti, bet jeigu Anglija priversti ėeame apsieiti ir be jūsų nėms sveikę dvaaiszkę peną?
tikisi, kad tų kareivių užteks
pagelbosl
Hegemonijų
ir
mono

iszsiuntė vaikyti filipinieczius.
duotu priežastį karei, įję Masko
Kalbėdamas ap;e
dvigubę
ant suvaldymo pasikėlimo. Pa
buvo
lija pirm laiko gerai prisirengė. polių mes ne jieškome, bet lygių m i erę, “Lietuvos” Skaitytojas Pirmutines susitikimas
ryžiaus laikraszcziai apskundžia
tiesų lygili ;au, kaip ir jums.
smarkus: mus buvo tik 200, filiamerikonus apsigyvenusius ant
Kadangi mes mylime žmonis ir sako, kad dvigubos m re ros pri- pinieczių gi kitoj upės pusėj bu
silos Martinique ir sako, buk atrokštame
gero, ne galime 8 laiko ir kunįgų priešai ir jie vo 10 syk daugiaus. Kulkos jų
merikonai, dalydami pinįgus neg
tylėti apie pikt ę, kur jis ne apsi- elgiasi despotiszkai, kaip masko szuvių lakstė pro ausis zimbdarams, visus tuos maisztus sukėlė
reįszktų. Kad daug pikto paei liškas caras.- Tę musų oponen mos kaip bitės ir mums butų atIszeiwystė isz Sawalkų na nuo kunįgų, to ne gali užginti tas paremia šitokiais faktais: sėję riestai, jeigu ne butų atsiun
norėdami suteikti Amerikai progę teipjau įsikiszti į tuos mai
gubernijos.
ir “Lietuvos” Skaitytojas, jeigu Mikolainis elgėsi despotiškai bū tę kanuolių į pagelbę. Tame
sztus, kaip savo laike įsikiszo į Warszawos statistiszkas komite- nori būti teisingu. Jeigu jis damas “Tėvynės Mylėtojų Dr.” muszyje diktai
amerikoniškų
maisztus ant Kubos, kas pagimdė tetas pagarsino žinias apie iszei- myli savo brolius, ne gali sekretoriumi; Keliaunįkas suvi kareivių užmuszė, o tame ir mu
ant galo karę su hzpanija.
vystę isz Lenkijos, isz kurių ma stoti apgynime musų parapijų liojo svetimę pacztę ir ant galo sų kapitonu. Perėję per upę,
kunįgas ėjome toliaus. Ant rytojaus isz
Prancūzijos randas, dėl erzini tyt,
kad
daugiausiai išsi surėdymo, kadangi toksai surė nėprigulmingas
mų Anglijos, kuri dabar stengiasi kraustė žmonių 1890 m., nes isz dymas atiduoda visę valię ant prisisavino bažnyczioe kielikę ir vienos bažnyczioe pradėjo vėl į
Prancuziję į karę įtraukti ir isz- viso 17000 žmonių. Nuo 1889 bažnyczios turtų kunįgui, iš ko nieks iš kunįgų prieszų to ne mus szaudyti filipiniecziai. Musų
naikyti jos silpnę laivynę, pada iki 1894 m. vidutiniškai išpuo vilkai kunįgų rūbuose moka pasi nupeikė. Faktai tie vienok mus kannolės metė kulkas ant bažuyvė ant užtvirtinimo parlamento lė po 11000 iszeivių kas metę. naudoti ; o tų vilkų turime dau nepertikrina. ’
czios ir ant visų namų. Filipisavo užmanymu padauginimo Nuo 1894 m. mažiau žmonių pra giaus negu reikia, ypacz Ameri
Negerai padarė Mikolainis be niecziai iszbėgiojo ir pasislėpė
kariszkų laivų skaitliaus.
Ran dėjo kraustytiesi svetur. hz koj. Musų oponentas sako, kad susižinojimo su kitais “T. M. Dr.” kalnuose. Wyrięusybė iszdavė
das reikalauja nuo parlamento atskirų gubernijų, imant skaitlių žmonės kunįgų labiaus klauso to.- sąnariais duodamas į spaudę Or priškymę išdeginti miestelį,
pinįgų ant padirbimo į laikp 7 jų gyventojų, laike terp 1889 iki dėl, kad jie duoda geresnį penę leano Mergelę, bet tuom jis ne Kas ir buvo išpildyta. Dalis
metų 177 naujų kariszkų laivų: 1894 m. daugiausiai žmonių iszsi- negu svietiškifejie.
Koks tas nuskriaudė nė draugystės, nė lie amerikoniukų kareivių subėgo į
szeszii^ didelių apkaustytų plienu neszdino isz Suvalkų gubernijos, sveikesnis jų paduodamas penas? tuviškos visuomenės teip, kaip bažnyczię, sugulė lyg veršiai
muszio laivų, penkių apkaustytų nes išpuolė po 542 ant kiekvie Lietuvoj kunįgija yra smarkiau- tūli kunįgai prisišvindami arba ant altorių. Sunku katalikui j
kreiserų, 28 torpedų naikintojų, no 100000 gyventojų-; nuo 1894 mu palaikytojo lenkystės (dabar mėtydami be
iszsirokavimo tokius darbus žiūrėti. Traukda
112 torpedinių laivų, 26 povan m.tasai skaitlius pasimažino iki jau pradeda veiatiesi ir apginė- tukstanezius parapijos pinįgų. mi gilyn, užtikome diktai iš
deninių laivų. Wisi tie laivai 219 ant 100000 gyventojų. Isz jus maskolystės), Amerikoj gi Kada “T. M. Dr.” užgimė nesu griautų bažnyczių.
kasztuos 900 milijonų frankų. to jau matyt,- kad ant iszei vystės, kapitalizmo. Ar tame yra tas teip tikimai už Orleano Mergelę, Mi
Manillę
yra
didelis
Apart to Prancūzija reikalauja apart ekonomiszkų priežaezczių, sveikas kunigijos suteikiamas kolainis išleistę knįgutę sutiko miestas
apsiaustas
storu
200 milijonų frankų ant audruti- atsiliepia ir politiszkos: Suvalkų šiędieD penas? Žmonės klauso paimti ant savęs; kunįgai gi ne muru; yra jame daug puikių kanimo visų portų lygiai namieje, gub. lietuviai kenezia didesnį mas kunįgų ne dėl jų suteikiamo dva mėgsta atlyginimų jų nuskriaua- talikiškų bažnyczių ir klioeztokaip ir kulionijose.
kolių prispaudimu negu lenkai siško peno, bet daugiaus iš pa tiema. Tai ežia yra jau didelis rių, ypacz daug matyt kunįgų,
skirtumas terp Mikolainio despo kurie basi vaikszczioja.
Po rando įtekme iszeinanti lai- kitų gubernijų, todėl iš.Suvalkų pratimo.
kraszcziai kalbina Wokietijf pri gubernijos iszsineezdino daug di
Ant valandos apleisme rasztę tizmo ir kunįgų. Kaslink gi Ke
Filipiniecziai yra geri katali
stoti prie Prancūzijos ir Maskoli- desnis nuošimtis žmonių svetur •‘Lietuvos’* Skaitytojo ir pareisi- liaunįko pasielgimo, jeigu ap- kai. blaivus, veda doresnį gyve
joe ir pareikalauti nuo Anglijos didesnės laisvės jieszkoti. Kad me prie kito, tame jau “Bažny- skundimas ir teisingas, tai norą nimu negu daugelis amerikoniu
neutralizavimo Sueco kanalo,ku-' politiškas prispaudimas padau- ežios Tarno”nr. rašto— prie ataa- to pagirti negalima, bet yra tai kų kareivių. Daugumas jų mo-

Isz Lietuvos.
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Pjo- kai dar nepasibaigė, nors tūli Ramanauskas; jis daug turėjo
ka skaityti ir raszyti.
Kadangi grabo reikėjo samdyti 10 dru- tų gi yra teiposgi diktai.
angliszkai; reikalinga Amerikoj prokurorai.
Asz mylimoj tėvy
ant visų Filipinų salų skaito gy cziausių mieste neszikų. 'Ant isz- vinyczių trioba ir maazinos tei kontraktOriai ir sutinka ant darbi juoko icz tos mus ponystės. Ma angliszka
kalba,
to nėj ne tiek turėjau prie skaitymo
ventojų apie 10 milijonų, tai ant neszimo.per duris, reikėjo iszkelti posgi tapo drueziai pagadytos. nįkų reikalavimo, bet daugumas tydamas
musų neiszminting? nieks neužgina, bet kam ežia knįgų vargo su maskoliszkais
Darbai turėjo pasiliauti, kol visų vis nesutinka.
karės su amerikonais turi ma abidvi durų pusi.
palinkimą, pradėjo darbuotiesi reikalinga lietuviams lenkiszka? ža n darais, kiek Amerikoj su nežiausiai vieną [milijoną vyrų. Nepripažino moterims balsavimo pagadinimų nepataisys.
5 Detboit, Mich,
Sudegė ant atvedimo musų ant tikro ke Mat musų dievoeziams rodosi, mėgstancziais, neužkencziancziais
tiesu.
Ant jų suvaldymo reiktu ma
Mononoahela, Pa. Angleka- ežia dirbtuvės Detroit Steel & lio. Lz karto tojė lietuvystė pa kad be lenkiszkos kalbos nega skaitymo lietuviais: Lietuvęj,
žiausiai 200000 amerikoniszkų
Szteto Massachusetts Jegislia- sių stovyklose netoli ežia explio- Spring Co. Blėdį ugnies pada sirodė mums nesuprantamu, ste lima įeiti į dangaus karalystę, gavęs lai k ra sz t į ar knįgą, pasi
kareivių; tuom tarpu jų ant fili- turoj perkratinėjo bilių,idant mo davo dinamitas matomai nuo ki- ryt? skaito ant 1150000. Per buklingu daiktu. Ansai garbus mat jie tiki, kad Szventas Petras slėpęs kokioj duobėj, arba terp
pinų yra tik 60000, todėl suval tėrims pripažinti lygias su vy- birkszties iszlėkusios isz pypkės. tai diktai darbinįkų likosi be dar tautietis pradėjo mums aiszkinti ne supranta Ii etų v isz kai ir dan kelmų girioj ramiai galėjau ne
dyti tik jūrių pakraszcziai,toliaus riszkiais balsavimo tiesas prie Du darbinįkai likosi sudraskyti, o bo nors ne ant ilgai, kadangi lietuvių praeitį, ragino prie skai gaus vartų ne atidarys ne mo stabdomas žandarų skaityti, kiek
nuo kranto yra visur pasikėlėliai. visokių urėdninkų rinkimų. Isz vienas mirtinai sužeistas;
trio dirbtuvių užveizda žada į mėne tymo Lietuvos istorijos, apie k? kantims lenkiszkai.
norėjau; nuo Amerikos lietuvių
Musziai atsitinka beveik kas die deputatų už moterų tiesas balsa ba, kurioje tas atsitiko, likosi su- sį jas atstatyti ir pradėti wėl mes dar nė jokio supratimo ne
Broliai lietuviai! meskime į neužkenczianczių szv'esos nė to
ną ir kaip žinovai pasakoja, karė vo tik 32, prieszingų gi buvo griauta. Wisi expliozijos užgau dirbti. Prie gesinimo ugnies vie turėjome. Tame laike mes nė szalį svetimas plunksnas, palikki- kiose vietose ne galima pasislėp
gali trauktis ilgai. Ameriko- net 124. Taigi mat bilius dide ti yra italijonai.
nas ugnagesys likosi užmusztas, jokių geresnių laikraszczių ne
ti. Kur nesislėpsi nuo jų, visur
niszkos kariaunos virsziuįkas ne liu balsų daugumu likosi atmes
daktaras gi ir vežėjas ambulanso skaitėme, tik “Saulė” turėjo ne dievotum?, gyvenkime kaip jie atras ir uitai kad negirtuok
labai kareivių mylimas, kadangi tas.
du skaitytoju, bet isz jos mes pridera broliams, tąsyk ne reiks liauji drauge su jais, iszniekys
vežimo likosi apkulti.
jis bijosi net nosį iszkiszti isz Mažinojome vien apie bobų padur mums kaltinti viens kitę, isz- dar labiaus, negu tą moka daryti
Laivas su numirėliais
nillės.
kus ir apie keiksmus ir niekini- nyks pravardžiavimai, ne bus maskoliszki žandarai.
Amerikouiszkas transportinis
ISZ .
1 Uniontovn, Pa. Darbai
Dabar 14 regimentas sugrįžo į laivas “Hancock” atplaukė isz
nimus tų, kurie stengėsi lietu terp mus bedievių.
Wietpn
. Manillę; jis muszėsi nuolatai be Mauillės į San Francisco ir atga tuom tarpu eina czia gerai, bet
vius nuo lenkų atskirti, rasda- kovoti terp savęs, kovokime su
veik per pusantrų metu. Girdėt, beno 462 kunus amerikoniszkų ar ilgai teip bus, negalima žinoti.
vom ten raginimus tokiems pa musų visų prieszais; ne klausykiIsz Newark, N. J.
kad tas ir 23 regimentai pargrįž kareivių, užbaigusių savo gyve
imti szluot? arba galvas nuo kime tų, kurie mus terp savęs
Parodos Reikaluose.
5 Star Juction, Pa. Darbai
Nors apie czianykszczius lietu
dabar į Ameriką.
Kareivių nimą ant Filipinų salų; dar 45 eina czia gerai, darbinįkai ant
Asz ėsu aukavęs ant Paryžiaus peczių atskirti. Kaip mus “Sau pjudo, nors pjudytojai ir apaszta- vius mažai raszo laikraazcziai,
mieste Manilėj dabar daug pri negyvėlius atgabęs laivas “Duke stokos darbo nesiskundžia. •
parodos reikalų ir rinkau aukas lė” mokino, teip mes ir darėme. lais sawę vadintu I Sueikime vi bet jie bunda, keliasi isz miego.
Pradėjome ant to atvykusio tau- si į wien? būrelį ir dirbkime krū Rods kaip visur, teip ir ežia yra
grūsta, dalis gyvena klioszto- of Fife”.
Koxville, Ten. Sztraikas ant to daly ko. Paroda turi įsikūnyti
tieczio
kreiva ake žiūrėti; tu- voj ant musų tautos ir tėvynės lietuvių ant dvasios supuvusių,
rtaose ir bažnyeziose.
Pastalė
nežiūrint
ant
visokių
priesztaraUžtroszko nuo gazu.
czianykszczių kalnakasių 'pasibai
li net pravardžiavo jį bedieviu labo!
ežia dideles kazermes, kurios ne
vimų
ir
kliuczių.
Jeigu
szitas
bet yra ir laisvai mananezių ir
Lead, S. D. Netoli nuo ežia gė, abidvi pusės nusilenkė; dar
užtai, kad jis kalbino skaityti ge
Diego Draugas.
mažai pinįgų kasztavo. Oficie- dirbdiname tunelyj nuo parako
musų
užmanymas
nenusisektu
ir
savo
tautai ir tėvyniej gero vebinįkai sugrįžo jau prie darbo.
rai užima puikiausius namus, ka durnų, pasidarusių prie skaldymo
nueitu ant niekų dėl kokių nors resnius laikraszczius vietoj “Siū
lyjanczių; tie kaip moka, teip
1 Milvaukkee, Wis. Darbai užsivarinėjimų ir žmonių aukos lės”. Kelis kartu*reikėjo anam
Isz Paterson, N. J.
reiviams paveda pusiau sugriu uolų, du darbinįkai su visu uždarbuojasi ant savo tautos labo.
eina czia gerai, dirbtuvės skun žūtų, tai jau paskui turėtume ty tautiecziui sprukti isz musų tar
Kaip
kituose miestuose teip ir ' v Czianykszcziai lietuviai parū
vusius.
troszko; patį gi kontraktorių
Sargyba labai smarki: mat da rods atgaivino, bet abejoja,ar ga džiasi, kad ne gali gauti užtekti- lėti ausis suglaudę ir negalėtume po. Wienok savo mandagiu pa pas mus lietuviai pradeda krutė pino į viesz? knįgyn? lietuvisznai darbinįkų.
boja, kad filipinieeziams ginklų lima bus jį gyvą užlaikyti.
szauktiesi prie visuomenės nė ant sielgimu ir gražiais žodžiais pa ti, nors krutėjimas neznaimus, kas knįgas. Isz jo galima knį
nieks nepriduotu.
Uždraudė
Sudegfė svarbiausių reikalų ir prie ge traukė prie savęs kelis isz pra eina lyg per nevalią. Iki sziol gas imti namon ant 14 dienų, o
5
Alranv, N. Y.
Gaisrai
Manillėj pardavinėti briežiukus
miestelyj Colony “Troy Malle- riausios progos. Už sutrukdymą kilnesnių, pradėjo jiems aiszkinti: apie musų miesto lietuvius nieko perskaiezius sugražinti ir paimti
PiTT'UURG, Pa. Sudegė dide
able Iron Works” dirbtuvės ir užmanymo ir pavertim? jo j nie kas yra lietuvystė, kaip graži nebuvo girdėt ir nebuvo žinios, kitas. -Pas mus vienok yra dar
(zapalkas) kadangi, kaip sako,
lės czianykszczios Nev Method
isz jų filipiniecziai moka sau pa
per tai diktai darbinįkų ne teko kus visuomenė turėtu ties? ap yra lietuviszka kalba ir tt. Kal ar jie ežia yra, ar nėra. Dabar diktai teip tamsių lietuvių, kurie
skalbinyczios ant Federal str.
rak? padirbti. Nežiūrint ant da
darbo.
kaltinti aną delegatę, kurisai bos tos ant galo pakirto szaknis vienok ežia pribuvo keli ap- laiko knįg? už blogiausi? daiktą,
Blėdį ugnies padarytą skaito]ant
bojimo, jeigu tik filipiniecziai tu
nors
važinėjo į Paryžių, bet ten lenkystės, kuri terp mus drueziai szviestesni, todėl tikime, kad o jas skaitanezius už didžiausius
*1 Connellsville, Pa. ’ Dar
$150000.
.
rėtu pinįgų. karabinų gali gauti,
Pinįgai su buvo iszsikerojusi. Mes pradė per tų prisidėjimą ir pas mus nusidėjėlius. Yra pas mus diktai
bai prie kokso peczių szitame nieko ne nuveikė.
Bradford, Pa.
Netoli nuo
kokių tik nori; perkupezių neisztokių, kurie peikia ir iszjuokia
rinkti
Amerikoj
ant
Paryžiaus jome sanprotauti ir supratome, prasidės didesnis krutėjimas.
apskrityj eina labai gerai: dar
Nr. “L’etuėos” p. K. Rutkaus lietuviszkos dainas. ApszviesvaktHos ir dar smarkesnė sargy ežia iszdegė didesnė pusė mieste niekada nedegė czia tiek peczių parodos turi būt siuncziami vi jog negerai darėme. Musų bū
lio Gliu H arei. Kada užgimė
ba.
sam Paryžiaus parodos Komite relis pasidalino į du skyrių:vieni kas praneszė, jog Patersone jau tesnis gerai žino, jog giesminin
kaip dabar.
Manillėj dienoms būva dideli gaisras, buvo didelis szaltis,
tui; paskui gal būt per vėlu. buvome tikrais lietuviais, kiti gi septintas metas gyvuoja lietu- kų chorai, teatrai yra vienais isz
WORGESTER, MAS8. Szukų
po senovei laikė savę už ‘lenkus ;k viezka pagclbinf Szv. Jurgio svarbiausių įnagių pakėlimui
kaiszcziai, užtai naktys vėsios. vanduo dūdose užszalo ir per tai
W. J. Petkon.
dirbtuvėse
Wilekso
atsitiko
baisi
gesintojai
ne
turėjo
kuom
ug

dabar
vienok tokių lenkbernių draugystė ir buk 13 d. sausip tautiszkos dvasios ir jos palaiky
Policmonai ir kareiviai visada
celuloiio ezpliozija, kuri sugrio
liko
jau
visai mažai. Prie lenkų atsibuvo susirinkimas su mieriu tojais.
turi prie savęs revolverius, ka nį gesinti.
Antai musų pusbroliai
Piningai Parodai
vė visą dirbtuvų triobą. Per tai
likosi jau tik dvarokai, kurie sa sutverti kitą draugystę. Kaslink htviai turi daug daiuorių draudangi visi bijosi,kad mieste czia|| Halifax. Netoli nuo ežia,
iszsiųsti.
vę dvorianinais (mat ne mokė susirinkimo, kad jis atsibuvo, tai gysezių, kurios savo koncertais,
buviai netikėtai
nepasikeltų. mieste Nev GI *sgov sudegė dirb 30 darbinįkų ne teko darbo.
Wisas mus Komitetas pristojo,
5 Cleveland, Oh.
Dabar kad pinįgai surinkti Parodos rei dami lenkiszkai, griebia masko- teisybė, bet kaelink gyvavimo ant kurių susirenka ^vetimtauWakarais saliunai turi būt užda tuvės Maritime Milling Co. ir
Dabar draugystės, tai tas yra klaida. cziai, supažiudydamos su tautiszryti, o po 8 vai. vakare ne valia kaimyniszkos javų krautuvės. dirbtuvėse ant Nevburgh pagar kalams"butu siųsti į Paryžių aut 1 isz ką žodį) vadina.
tikriejie
lietuviai,
vieton
Ameri
 Czia iki ežių metų nebuvo nė koms meliod'.joms, platina garbę
sino,
jog
visi
darbinįkai,
sulaukę
niekam iszeiti ant ulyczios. A- Blėdį ugnies padarytą skaito ant
vardo viso Paryžiaus Komiteto,
50 metų amžiaus, bus su visu tai yra ant vardo p. p. Dauman koj nereikalingos lenkiszkos kal kalboe apie tvėrimą draugystės, latvių tautos, pakelia tautiszką
laus buteliukas kasztuoja ežia $150000.
praszalintiį nuo darbo ir senesnių to, Dobke vycziaus.Žitkevycziaus bos, mokinasi angliszkos ir gry kadangi mat daugumas lietuvių dvasią latvių ir prisiriszim? prie
25c. Jeigu amerikouiszkas karei
Philadelphia, Pa. 23 d. va
nai lietuviszkos, meta laukan isz priguli prie lenkiszkos Sobieskio. visko kas yra savo. Daugybę
czia
ne priims visai,
vis pasiliuosuoja, tai jam nedair Pautiėniaus. Tuom pat ir Pa
sario sudegė sziaudinių iszdirbif
leidžia cąia nieko pradėti, biz
5 Ojvego, N. Y. Sudegė dalis ryžiaus Komitetas per mus Ko lietuviszkos kalbos įsispraudusius Tik dabar pradėjo gyvuoti lietu dainorių draugysezių turi visos
mų dirbtuvės G. Mayo, po nr.
lenkiszkus žodžius. Laike iszsi- viszka Szvento Kazimiero drau apszviestos tautos. Mes tokių
niai visi iszpanijonų, vokieczių
721 Arch str.,viena darbinįkė su czianykszczių “Mine t to Shadc mitetą likosi pripažintas. Nuta vieszpatavusios lenkystės tūli gystė. Prie jos sutvėrimo vie
ir kitokių tautų, bet ne ameriko
draugysezių turime ne daug, ki
degė, o daug jų, szokinėdamos Cloth Co.” dirbtuvių per ką dik rėme, kad Utarnįko dien? 500 do- lietuviai prie savo pravardžių nok reikėjo daug kliuczių pakelti
nų rankose. t
Wosel.
tuose miestuose nėra kam pamo
per langus isz deganezios dirbtu tai darbikų ne teko darbo. Blėdį lerų būt iszsiųsta jiems per tele buvo pridėję ne tinkanezias len- ir iszniekinimų iszgirsti; bet nors
kyti ir prikalbinėti prie tvėrimo
skaito ant gramą.
vės, sunkiai apsikulė. Ugnis isz- ugnies padarytą
kiazkas užbaigas; ski, vieš; da su vargu, visgi pasisekė įkūnyti, damurrų draugysčių.---$200000.
Tokiu
budu
Parodos
Bei
kai
uosiplatino ant kaimyniszkų triobų
bar tas lenkistkas uodegks atme pasisekė nuo lenkų atsikratyti. tokia draugystė susitvėrė pernai.
ir isznaikino diktai pardaviny5 Chtcago, III. Dirbtuvėse [ se vėl yra harmonija ir sutikimas, tė ir vadina savę jau tikroms Kas nori prie musų uždėtos Szv. Ant mokinimo czianykszczių dai
isz ko visi galime tik džiaugtis.
Nuszove paezia ir pats pasiskan czių. Sudegė visos triobos ant elektriszkų automobilių (vežimų
Kazimiero draugystės pristoti, norių atvažiuoja p. Ereminas isz
lietuviszkoms pravsrdėms.
Praneszame teipgi Broliams,
dino.
Arch str. nuo nr. 715—729.
be arklių) ant Michigan avė. dar
Lietuviai atsivertėliai nepasi tegul pasiskubina,, kadangi dabar Brooklyno.
kad Didėsės Wietos • vien įren
St. Joseph, Mich. 22 d. va
Hazel, Pa. Pereitos petnyczios binįkai pakėlė sztraik? reikalau
lieka jau kureziais ant raginimų iki rugpjuczio mėnesio įstojimas
K. Rutkauskas.
sario gyvenantis netoli nu* ežia dieną iszdegė visa biznesinė dalis dami goresnio už darbą užmokes- gimas su figūromis paims beveik prie aukų ant tautiszkų reikalų; lengvas, o paskui bus apsunkin
visus
iki
sziol
sudėtus
mus
pinį
farmerys Alen Geisler, susibaręs szito miestelio.
nio. Dirbo czia diktai lenkų;
apie tas aukas praneszime kitu tas pagal metus. Musų draugys
Isz Pittston, Pa.
gus, ir reikia, kad aukos gausiai
su paezia verdanezia pusryųzius,
gal buvo ir koks hetuvys.
kartu.
tė užsiims ir tautiszkais rekalais,
Musų
mieste lietuviai pasida
Boraboo, Wis.
Netoli nuo
plauktu toliaus.
Pavieniai ir
pagriebė karabiną ir ją nuszovė.
bet ant to reikia, kad ji susidru- linę į du skyrių: į tikrus lietu
J. G. Balevicze.
5 Springfield, III. Traukia Draugystės, kurios yra pažadėję
ežia, mieste Wonevoc siautė di
Atlikęs su paezia, iszbėgo lau
tytų, kad prie jos pristotu dau- vius ir į girtuoklius. Paskutiniems
delis gaisras, kurisai išznaiktao 7 si czia dar vis tarybos kalnaka aukauti, tegul pažadėtus pinįgus
kan, o kad Michigan ežeras priei
Isz Bridgeport, Conn. giaus sąnarių ;dabar ji, kaipo jau nieks teip ne rupi kaip raugalo
dideles krautuves, kol pasisekė sių su kastynių savinįkais. Pa kuogreieziausiai prisiunezia. nes
na prie farmos, užbėgo ant ežero
Ponas Diegas jau antru kartu na ir silpna, negali visko atlikti, stiklas: saliunai tai jų mocslainė
skutiniai sutinka pakelti darbinį
ugnį suvaldyti.
dabartės, pradėjus jau taisyti Pa
ir radęs liuesą nuo ledo Wietą,
kų uždarbį, bet reikalauja, kad
paraszė korespondenciją su ap ką norėtu.
ir bažnyczia, tai jų ramybė ir
rodę, pinįgų labiausiai reikia.
London, Ontario (Kanadoj). 23
pasiskandino.
Kaip girdėt, bus czia įkūnyta garbė.
kaltinimais czianykszczios D. LK.
darbinįkai prietz juos nusilenktų
Staugdami visokiais
Tikimės teipgi, kad guodotinos
d. vasario sudegė ežia masonų
Nedidele dovana.
W i tau to Dr. Nr. 7 “Lietuvos” ir “Susivienyjimo” kuopa. Apie balsais saliunuose tik gėdą daro
kituose dalykuose. Susitaikymo
Lietuviszkos
Draugystės,
kurios
žinyczia, puikiausia trioba visa
p. Diegas sako, buk 7 dieną sausio tai buvo pakeltas klausymas ir geriems lietuviams.
Admirolui Devey, už sunaiki
iki sziol dar nėra.
Užminęs
nėra nieko davę dėl Parodos Rei
me mieste, kurios pastatymas
musų draugystė ant savo susi ant susirinkimo, bet pasirodė tokiems apie aukas ant tautiszkų ,
nimą iszpaniszkos laivynės Ma1
S
and
C
oulee
,
M
on
.
Dar

kalų,ant sekanezio mitingo pada
kasztavo 2 milionu doliarų.
mažai norinezių prisiraszyti. Isz reikalų turi dairytis, kur yra du
nilles porte sūdąs prisudyjo tik
bai eina czia gerai, darbinįkų be rys įneszimus, paaiszkins drau rinkimo nutarė uždėti po |1
Nelaimes
ant
geležinkeliu.
syk rods atsirado daug pritarian- rys, kad į laiką galėtum prasiszabausmės
ant
tų
sąnarių,
kurie
ei

$9570 kaipo dovaną. Admirolas
darbo nėra. Sand Coulee ir Sto- gams Parodos Reikalus, o pasiti
Chippeva Falls. Wis. Pasaczių, bet kaip reikėjo pinįgus mo linli. Aut musų laimės, ne visi
stengėsi iszrodyti, kad iszpaniszchelle dirba kiekvieną dieną. kime, kad draugai neatsisakys tu ant baliaus draugystė, Szvento
Jurgio. Tuom tarpu ant minė kėti, tai isz daugelio pritarianezių vienok czianykszcziai lietuviai
ka laivynė buvo drūtesnė už jo, žierinis geležinkelio trūkis Wis- Paprasti darbinįkai uždirba ant
kiek paskirti Abklniems Lietuto susirinkimo nebuvo visai kal atsirado labai mažai norinezių priguli prie to skyriaus:*yra ežia
bėt sūdąs to nepripažino, kadangi consin Central geležinkelio isz- mėnesio po $70 iki 150, o maszivbzkiems Reikalams, kurie mus
bos apie kokią nors bausmę; mu pinįgus mokėti. Žinome vienok, diktai ir gerų lietuvių, kurie ne
drūtesnės be nuotrotų ne butų szoko isz rėlių ir isz dalies susi nistai net ir po $200. Isz kitur
vargingai tautai atnesz naudą ir
daužė. Prie to 16 pasažirių li
sų
draugystė nėjo ant baliaus ne jog pradžia visada sunki, toliaus saliunuose laiką ir pinįgus pra
galėjęs paskandyti.
atkakusiems vienok sunku gauti garbę.
kosi
sunkiai
apkultij,
terp
jų
yra
dėl
bausmės, bet todėl, kad ir eina lengviaus. Jeigu tik užma- leidžia, bet užsiima ir geresniais
Szalcziai
darbą.
Kun. J. Žilinskas,
ir mirtinai apkulti.
Szvento
Jurgio draugystė ne da nytojai sutvėrimo “Susivienyji darbais. Ant nelaimės vienok,
Cleveland, Oh. Pereitos pėtScperior, Wis. Skundžia Parodos Komiteto Prezidentas. lyvauja musų parengtuose pasi mo" kuopos nenustos noro ir nesi
musų dvasiszkas vadovas neužBuffalo, N. Y. Prieszais Genyczios dieną siautė ežia smarki
P. Mikolainis.
si czia ant stokos darbinįkų prie
linksminimuose, ji greieziaus no liaus raginę, be abejonės ant kito kenezia geresniųjų Jiatuvių, vi
neva,
expresinis
trūkis
Lehigh
vėtra, prie ko buvo labai dideli
J. J. Pauksztis,
medžių kirtimo giriose ir prie jų
rėtu musų draugystę iszardyti susirinkimo atsiras jau tiek no- saip juos niekina, o pertai jau
szalcziai, mieste Youngstovn Valley geležinkelio užbėgo ant apdirbimo. Darbinįkams moka
Dr. J. Szliupas.
negu kuom nors ant jos palaiky riuczių užsimokėti įstojimo mo rūpina sžliunams girtuokliaujanszalczio buvo 14° žemiaus zero skersai kelio važiojanezio veži po $45 ant mėnesio, bet ant. vie • Mums pranesza, Jog Dtm Szliupu
mo prisidėti; minėta draugystė kestį, kad kuopa galės susitverti. czius, kurie, žinoma, bijodami iszmo,
vežimą
sudaužė
ir
jame
sėpagal Fahrenheito termometrą.
tos nėra jų tiek, kiek reikia. Isz pMiraszS wien ant mažesnes vietos, ka yra ant palaikymo katalikystės, Broliai, nežiūrėkite aut prieszų,
niekiuimų, nedrysta šaitanų ap
Laike tų szalczių suszalo ant ke dinezius iszmetė ant tų paežių kitur atkakę,pripratę prie to dar dangi ant prideranezio parengimo didtmusiszkė gi yra tautiszka nepai bet raszykitės, o prisiraszę nesi leisti.
ses nėra užtektinai pinįgų.
Red.
lio 70 m. turtingas farmerys Lat- szėnų, kurioms bėgo trūkis. Pen bo darbinįkai greitai czia gauna
<
santi ant sąnarių tikėjimo; užtai gailėsite.
Trys sanvaitės atgal musų
timer, grįždamas namon isz mies kios žmogystos likosi su visu darbą.
Draugystės
tarnas.
Isz
Nashua,
N.
H.
ir
nekenezia
anojė
katalikiszkoji
dvasiszkas vadovas, kalėdoda
sudraskytos, o dvi sunkiai sužei
to Elgria.
5 Pereitą sanvaitę Suvienyto Pusantrų metų atgal szilo dr. musiszkės.Witauto Dr. užsidė
mas, aplenkė namus tų moterų,
stos, apie kurias dar negalima
Nelaime kautynėse.
Skundas Amerikos lietu kurios priguli prie Lietuvos
nieko žinoti, ar jas pasiseks nuo se Walstijose buvo isz viso 201 miestelio lietuviai visai kitaip jo 1898 m. 5 d. kovo, o sziądien
Scranton, Pa. Kastynėse Mt
vio.
nusibankrutinimas, pereitą metą iszrodė: jie nežinojo, kuom jie skaito jau 85 sąnarius; Dr. Szv.
Dukterų Draugystės.
Kaslink
mirties iszgelbėti, ar ne.
Pleasent, besikeliant darbinįkams
Skufadžiamės mes ant maskolisz- minėtos draugystės, tai, ji, ne
gi per tokį jau laiką buvo jų'"yra, lietuviai, ar lenkai. Prie Jurgio užsidėjo 1892 m. o sąna
A
llanta
,
G
a
.
Ulyczinis
ka

augsztyn, nupuolė nuo 75 pėdų
191; Kanadoj bjivo jų 33, perei darbo kalbėjo terp savęs ’ lietu- rių turi tik 35. Kodėl teip yra? ko caro, kad jis apstatė musų tė žiūrint ant iszniekinimų, kokių
kėlimo prietaisa, prie ko keturi ras, bėgantis ne toli Oakland ka tą gi metą 40. Prekės geležinių, viszkai, Šaitanuose ir kitose vie Todėl, kad teip savę vadinanti vynę žandarais, kurie daboja lie nesigaili musų dvasiszkas vado
darbinįkai likosi užmuszti: du at pinių, susidavė į pamestą ant ke skurinių ir vilnonių iszdirbimų tose lenki sz kai; apie lietuvystę dievoeziai ne nori užsidėti su tuvius, kad jie ne galėtu skaityti vas, auga ir drutinasi gana smar
liko ant vietos, kiti gi du buwo lio balkį, paszoko augsztyn ir nu visoj Amerikoj nupuolė. Perei nieko nežinojo: vieni buvo vir tais lietuviais, kurie su savo die lietuvi szkų laikraszczių ir knįgų. kiai. Ant susirinkimo jos, atsi
dar gywi«
*r
k°l spėjo puolė su pasažieriais nuo augszto tą sanvaitę įrengė visokiose vie tę į gudus, kiti į lenkus; kas tik votumu nesigiria, kur nereikia, Tam vienok nėra dyvų, kadangi buvusio 18 d. vasaro, prisiraszė 8
juos iszkėlti į virszų, kastynių pylimo. 12 žmonių prie to liko tose kelis naujus tarpinimo pe- galėjo kelis žodžius lenkiszkai i«- už tą dievotumą nekelia nesuti mes sziądien jau gerai supranta naujos sanarės. Rodosi, kad sz\
si apkultų, isz kurių 2 apkulti
oloj pasimirė.
czius, atidarė teiposgi kelias nau tarti, laikė savę už lenk? teip, kimų. Apie tai p. Diegas*teisin- me siekius maskoliszkų carų ir jų toji jauna draugystė neužilgio
mirtinai.
valdžių: carai, drausdami mums pralenks
Užberti kalnakasiai.
jas kastynes.
kad veik visi buvo paskendę gai paduoda Nr. 7 “Lietuvos”.
proteguojamą kun.
Expliozljo8.
Musų
mieste
ne
trūksta
ne
su*
apszvietim?,
tikisi greicziaUs Szedvydžio Szventos Cecilijos
lenkiszkoj
baloj,'
apie
lietuvystę,
Aspen, Col. Trys kalnakasiai
Chicago, III.
Sztraikas
Chetenne, Wyo. 30 mylių
prantanezių tautiszkų reikalų tamsius įveikti, greieziaus neįu- moterų drugystę.
ne toli Taylor River likosi užber
darbinįkų czianykszczių pianų apie jos reikalus nieks nesirūpi
nuo
ežia, Pacific kastynėse atsiti
ti nusiritusio nuo kalno sniego ir
Franktonietis.
dirbtuvių galutinai pasibaigė ir no. Pirm? kart? iszgirdę apie tautieczių. Yra ežia 57 lietu rinezius supratimo į maskolius
užmuszti.
Jų draugai atkasė ko baisi dinamito expĮiozija, ku darbinįkai sugrįžo prie darbo. lietuvystę, nežinojome, kas ji per viszkos szeimynos, o pavienių paversti. Amerikoj carij, nė jų
Isz Lošt Creek, Pa.
kunus. Nelaimė patiko minėtus rios du darbinįkai likosi užmusz Darbinįkai iszkovojo ne didelį pa viena ir isz kur paeina. Wisi 150, tai isz viso yra su virszum žandarų nėra, nieks ežia ne gina
200.
Taigi, rodosi, galėtume žmogui skaityti kokių nors raszSutikimo terp musų lietuvių
kalnakasius netoli jų gyvenimų. ti, o trys sunkiai sužeisti.
kėlimą už darbą užmokesnio. Už laikėmės lenkų, nors mus buvo
Pulman, Ark. Czianykszczio- tai užgimė czia sztraikas darbinį daug dauginus negu lenkų; visi gyventi saviszkai nereikalauda tų; užtai ežia viet? maskoliszkų nėra, vieni kitus, nesuprasdami
Sunki moteriszke.
se
lentų pjovinycziose atsitiko kų elektriszkų dirbtuvių. Terp tikėjome, jog kalbėti lenkiszkai mi megždioti lenkų. Musų die- žandarų užstoja patys lietuviai ir kodėl, pravardžiuoja visokiais
Reading, Pa. Pasimirė ežia
vuocziai vienok ne nori pristoti daboja skaitanezius laikraszczius vardais; azliuptarniais, cicilistais
gerai mieste pažįstama storulė baisi garinio katilo expliozija. darbinįkų dirbanezių prie triobų yra poniszkai. Bet ant nelaimės
prie
lietuvių, savo vaikus nemo* ir knįgas dar sargiaus negu t? ir tt. nors pats nežino, ką tos
lenkystės,
atvyko
į
musų
m
i
estę
moteriszkė Lutz. , Kūnas jos Katilas sutruko ir jo szukių 7 statymo ir kontraktorių iki sziol
kiną lietuviszkai bet lenkiszkai ir darė Lietuvoj caro žandarai ir pravardės reszkia. Mieli brovienas
apszviestąs
tautietis,
A.
dar
nėra
sutikimo,
todėl
sztraidarbinįkai
likosi
užmuszti,
sužeissvėrė 507 svarus. Ant neszimo <
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Lietnwiszkn dirwn.

L

Isz Amerikos

t

1

b

t

r

•M
4l

LIETUVA
liai! stengti mės apsisziviesti, o
t|ayk patys geriaus tuoa žodžius
aaprasime, paliausime wiens kitę
prąwardžiawę. Dabar wi6uok
jau, acziu Diedui, ir pas mus tru
putį geriaus: yra ežia jau Kliubas, į kurį priguli 15 sąnarių;
diktai brolių priguli prie “Tėvy
nės Mylėtojų Draugystės”; prie
“Susivienyjimo” priguli ne ma
žas lietusių būrelis, teiposgi mo
terys ir merginos. Taigi tas jau
parodo, kad lygiai terp wyriszkių
kaip ir terp moterų yra gana pas
mus suprantanezių naudę tautiszkų organizacijų,
bet yra ir
tokios,
kurios
sawo
ne
gražiu pasielgimu terszia gėrę
garbę ir kitų moterų. Tos retai
kada buwa blaieros.
Teip ne
gražu, reiktu anoms lietuwiszkoms moteriszkėms liautiesi bjau
raus palinkimo, kuris jas žemina
akyse wisų.
Žiaunas.

Isz Tuluca III.

t

l

Laikraszcziuose gana tankiai pa
sitaiko patikti korepondencijaa
apie musų miesto lietusių krutė
jimu ir apie jų aukas ant tautiszkų reikalų. Musų miesto lietuviai, nors ežia jų ne daugiausiai,
paaukavo: ant pamiuklo kunįgo
Burbos $1, ant pavargusio rasztipįko |2, ant Paryžiaus parodos
reikalų |5. Ž arint į tas aukas,
kiekvienas gali numanyti, kad
terp musų brolių kyla tautiszkas
supratimas. Kol vienok pasise
ka mums kę nors nuveikti, reikia
daug v irgo pa kelti,ne mažai nuo
mus prieszų nukęsti, kurie mėgsta
iabiaus saliunus negu tautisz
kus darbus.
Kaip vienoj ko
respondencijoj, pati I pu šioj 36 nr.
■“Lietuvos” pereituose metuose
buvo raszyta, lietuviszko Kliubo
kasierius nė per sudę ne įstengė
iszduoti
rokundę
isz
Kliubo pinįgų. Nežiūrint ant tų
wisų kliuezių, kaip pereitame
“Lietuvos” numeryj buvo pami
nėta, mes ežia, su lenkais susidėję,
uždėjome Lenkiszkai-Lietuviszkę Kliubę.
Kom.

Ant to gal musų mokytojas
pasakys, kad tie dalykai neturi
nusiris zimo su bažnyczia, todėl
kunįgui ne reikia to žinoti. Te
gul ir teip būva, bet musų kuni
gėlis paklydo ir su anekdotą, ta
me jau numeryj, apie kunįgę
Hochbauerę, buk jam kas ten
spjovė Warszavoj į veidę, kada
jis rinko aukas ant naszlaiczių.
Melas kunįgeli! ežia jau paklydai
ant savo specijaliszkos dirvos!
Tamistos apraszytas atsitikimas
buvo ne su kn. Hochbaueru, bet
su kn. Bodouinu, kurisai Warszavoj parengė pamestų vaikų
namus. Tę žino Warszavoj net
priemiesezių vaikai ir aplinkinių
piemens. Tamista mat girdėjai,
kad skambina, tik ne galėjai su
prasti katroje bažnyczioįe.
Yra
tai apsurdai isztraukti tik isz
vieno Tamistos laikraszczio nu
merio, o jų yra gana kiekviena
me numeryje “Baž. Tarno” ne
mažai.
Argi todėl žingeidu,
jeigu mes Tamistos ne norime
priimti už mokytoju ir kituose
dalykuose?
Apie mu«ų dievuotumę arba bedievystę tegul
sprendžia iszmiutingesnt; palikk
tą Tamista nors “Lietuvos Skai
tytojui”, kurisai nors konsekventiszkai raszo;pas Tamista gi konsekvencijos
nėra.
Kasiink
parapijos
rokuudų
vieną
kartą Tamista pripažįsti, kad Californija vynas, yraszytas į para
pijos knįgas, ėjo ant vaiszinimo
talkinįkų pakviestų ant klausy
mo iszpažiuties, kitoj vietoj vėl
p. Kruszas raszė, kad tie dalykai
imti į krautuvę; per “Saulę” gi
užsigini visai ir sakai,kad parapi
jos knįgose nėra nė smetonėlės nė
Californijos vyno, buk viskas
vien “Lietuvos” korespondentų
iszmislyta. Taigi katrą ežia isz
tų priesztaraujanczių rasztų rei
kia laikyti už teisingą? Jeigu
teipjau Tamista prieaztaraujancziai sprendi apie visiems žino
mus ir paslaptus bažnyczios pri
sakymus, tai nieks nežinos,
kur
yra
tikra
teisybė.
Todėl priversti ėsame ant visų
Tamistos tikėjimiszkų pamokini
mų ne paisyti ir ant toliaus pa
likti juos be atsakymo.

nių maskoliszkų operų perstaty
mus. Su ta trupa Sierova ren
giasi važinėti po visą Maskoliją.
Lietuvių turinezių gerus balsus
ir palinkimą prie muzikos teipos
gi ne trūksta, tik jų nėra kam
mokyti.

8ENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hutchinsoną.

(Tiįsa.)
Mastodontai atsirado ant' žemės daug
| Pagal paskutinį gyventojų ankščiaus negu mamutai: liekanas jų randa
suskaitymą, Anglijos sostapilėj pirmutiniuose trečiaeilinės eros žemės žievės
Londone gyvena dabar 6500000 sluogsniuose, vadinamuose royoceno sluogžmonių, taigi dusyk tiek kiek sniais ir kaip matyt, gyveno iki pabaigai pli
Nev Yorke.Brooklyne ir visuose oceno. Amerikoj jie išbuvo ilgiaus, ypač
aplinkiniuose miesteliuose pri veislė mastodon giganteus, kurios liekanas
į Kaime Majki, netoli Mlavos, jungtuose prie Nev Yorko, o dau randa teiposgi pleistoceno sluogsniuose; taigi
gal būt, kad jie čia gyveno drauge su pirmu
Lenkijoj, viena ukinįkė ant syk ginas negu dusyk tiek, kiek yra
tiniais žmonėmis; Europoj gi jie išnyko, turwi.ų lietusių. SkąiUlu. gyw.n- w prieį at8ira<įini, Ž,^U8J

|| Mieste Turine, Sziaurinėj
Italijoj, baisus gaisras isznaikino
didžiausią visoj Italijoj gelumbių
ir vilnonių audimų dirbtuvę.
Blėdį ugnies padarytą skaito
ant 2| milijono lyrų.

pagimdė penketą vaikų, keturis
vaikus ir vieną mergaitę.
Mo
tina ir visi vaikai sveiki. Mat
Dievas beturezius, jeigu ne tur
tais, tai bent vaikais apdovano
ja, kadangi terp didžturezių teip
vaisingų moterų ne pasitaiko.

|| Ispanijoj gaisras isznaikino
didesnę dalį miesto Ataųuinas.
Ugnyj pražuvo 320 namų, ne
skaitant negyvenamų triobų. Su
degė daugjiaminių galvijų ir ki
tokių kiutanczių turtų. Daugelis
gyventojų, netekę turtų, isz rupesezio įgavo proto sumaiszymą.

J Paryžiuj, ant priemieeczio
St. Quen, siautė smarkus gaisras;
ugnis prisigriebė į spirito krautu
ves, kur atsitiko baisios expliozi
jos, kurios sugriovė krautuvės
namus ir užbėrė 30 jų gyvento
jų. Iszviso gi sužeistų yra 150
žmonių. Blėdį padarytą skaito
ant 2 milijonų frankų.
| Azijatikzkas maras ant priguhnczių Amerikai Havai salų
platinasi vis Iabiaus, dabar jis
apsireiszkė jau ir kituose mies
tuose, siauezia ne tik mieste Honolulu: mieste Kutuli pasimirė
nuo maro 7 žmonės, mieste Milo
vienas; už tai mieste Hanoluiu
per visą sanvaitę ne buvo jau
naujų apsirgimų.

| Kriokavoj daug triukszmo
padarė
suviliojimas į kliosztorių
Isz Springfleld, III
zokonįkių felicijonių jaunos žy28 d. sausio atkako ežia du liedelkaitės ir labai turtingos aris
~~T^tai<*Ai«darbujįkai paeinanti isz
tokratės katalikė).
KliosztoWilniaus gub., Trakų pawieto:
riaua užveizda neiszduoda suvi
Baruaszius
Ken>zewyczia isz
liotų merginų, o valdžiosau prie
miestelio Darsuniszkių ir Petras
varta ne drysta jų atimti. Kaip
|
Berlyne,
Wokietijoj,
sztraiAliukewyczia isz Užgirėlių so
sako, viename tik Kriokavos
džiaus.
Abudu gavo darbę kuoja 10000 staliorių.
kliosztoriuje yra laikomų 60 žyanglių kastynėse Central szaftoį.
delkaiczių oe jų noro.
K
Laike
smarkios
vėtros
ant
Dirbo vienok ne ilgai, nes 17 d.
vasario pagavo abudu szuvis ir Kaspiszkų jūrių susidaužė mas|| Bulgarijoj, kaime Milavice,
sunkiai sužeidė.
Nugabeno į koliszkas guriai vys. Prieto pri
gyventojai, susipykę su popu už
gėrė
23
žmonės.
ligonbutį, kur Aliukevyczius pa
tai, kad jis be jokio iazsirokavisitaisė, Kerszevyczius gi ant ry
mo mėtė parapijos pinįgus ir
|
Iszplaukęs
ant
žvejonės
į
tojaus pasimirė, o 20 d. vasari o
lupo nuo žmonių per brangiai už
gražiai, su mi&ioms likosi palai-* Islandijos pakrantes vokiszkas
ląjvas
Mannheim
paskendo. kiekvieną tikėjimiszką patarna
dotas.
*
vimą, negalėdami niekaip susi
Prie to prigėrė 11 žvejų.
J. Kerszewycziq.
taikyti su dvasi«zku vadovu,
| Laike smarkių vėtrų Japo nusprendė jį praszalinti isz para
Kun. Saurusaiczlui.
nijos pakrantėse susidaužė ir pa pijos: ant kaimo ulyczios prie
. Kun. Saurusaitis pradeda mus
skendo 40 laivų? Prie to 200 dais cerkvę sukrovė didelį lau
isztikro mokyti tikėjimo. Piržą, iszvedė isz klebonijos popą,
žmonių prigėrė.
įnikusiai pagarsino mus prieszipririszo ant laužo ir padegė.
ninkais bažnyežios už sentenciją:
| Angliszkoj valdyboj Aden, Nesutaikus duszių ganytojas ant
Quot licet Jovi, non licetbovi!
Arabijoj, prie Raudonųjų jūrių, laužo sudegė.
Sentenciją tę teip gerai vartoja
apsireiazkė azijaliszkas maras. 23
bedieviszki rasztinįkai, kaip ir
| Mieste M-idride, vietiniame
d. vasario apsirgo ežia 7 žmonės,
kunįgai, tik gal kun. Saurusai- o vienas nuo maro pasimirė.
cirke atsitiko didelė nelaimė.
cziui ne pasitaikė jos patikti pirAnt arenos paleido liūtų, meszką,
miaus. Sprendimu apie jos die| Maskoliszkose valdybose vi panterą ir vieną smarkiai įerzin
wuotumę arba bedievystę palik durinės Azijos Turkestane siau tą balių. Žvėrys tuojaus szoko
sime geriaus apsiskaieziusiems už tė baisios sniego darganos. Lai ant viens kito. Sargas bandė
kuaįgę Siurusaitį kunigams, ka ke jų 30 cziabuvių likosi užpus juos perskirti, bet pirm laiko padangi jis savo iszvadžiojimuose tytų ir pražuvo.
sidirgė garuotais užprovytas ka
pripratęs maiszyti žirnius su ko
rabinas; szuvis tas užgavo 21
pūstais be jokio pamato. Mes
| Prūsų valdžios iszvijo dau cirke susirinkusių žmonių, o vie
norime mokyliesi, bet mokslo gybę svetimų krasztų darbinįkų nam iszmuszė akį. Tuom tarpu
įieszkome pas tuos, kurie mus į dirbusių Westfalijoe kastynėse ir kova terp žvėrių ant arenos
obskurantizmo klampynes ne nu dirbtuvėse. Terp iszvytų darbi traukėsi toliaus. Bulius isz ko
ves; ant kunįgo Saurusaiczio nįkų buvo daug lenkų.
vos iszėjo kaipo pergalėtojas: jis
tame rfe galime pasitikėti, kadan
užmuszė meszką ir teip sunkiai
gi jo rėdomame “Bažnyczios Tar
0 Prie Škotijos salų 26 vasario sužeidė liūtą ir panterą, kad ir
ne” huolatai patinkame daugiaus siautė smarkios vėtros, kurios tie žvėrys ne galėjo jau kovo
absurdų negu laikraszcziui da- nemažai laivų paskandino; iki ti.
ieista. Sztai paimkime nors tę sziol žino apie 14 susidaužusių
patį to laikraszczio numerį, ku laivų, bet gal būt jų dar dau
| Lygiai Amerikos, kaip ir
riame mus bara už sentenciję giaus. .
Australijos laikraszcziai, kaip į
Quod liect Jovi: Trumpuose temanydami, platina nekentimą ne
iegramuose kn. Saurusaitis, savo
| Kalinyj mieste Konstanz, angliszkos kilmės europieczių,
plunksnos patraukimu sutveria ^Vokietijoj, pasikorė katalikisz- raszėjai užmirszta, kad ir jie yra
**rikoj “Liuosę Steitę”; toliaus kas kunįgas Schlatterer, pasūdy europiecziais, nes be jų Australi
Ida ežia teiposgi, Afrikos prezi- tas ežia už bjaurius darbus su ja butų savastis nuožmių austraatęBoru; dar toliaus aprei- mergaitėms mokslainių mokinti- lieczių, o Amerika indijonų.
’da mažai
reikalaujantiems nėms.
Siuudymai laikraazczių iszd uodą
aitytojams, kad “Eossija prajau vaisius, pakelia neužkantą
| Moteris, garsaus maskoliazko □e angliszkos kilmės ateivių.
Djo traukti vaiskę ant Kaukaas rubežiaus.” Argi tai ne put muzikaliszko kom poni stoSierovo, Loltimero
skerdynes teiposgi
uos kvietkos!
Tuom tarpu isz ne apszviestų kaimieczių tu- pagimdė isz dalies siundymai AVfrikoj nėra “Liuoso Szteito , rinezių gerus balsus ir palinkimą
merikoe natyvistiszkų laikraszet yra Laisva republika Orani- prie muzikos, surinko trupą, iszczių. Australijoj nekentimas anjs; nėra nė “Afrikos prezidento
mokioo trupos sąnarius ir mies gliszkos kilmės patrijotų krepiasi
orų”, bet yra dvi būrų republituose prie Wolgos davinėja dides labiausiai priesz vokieczius, ka
os-

Isz wisur.

dangi mat bijosi, kad vokiecziai
nepaimtų viražų. Pereitos nedė
lios dieną 150 australiszkų patri
jotų užpuolė ant vokiszko Kliu
bo Broken Hi!l ir butų gal jį su
visų ’iszgriovę, tik subėgusi su
revolveriais policija su dideliu
vargu patrijotus iszvaikė.

tojų pereitą metą Londone pasi
didino ant 80000 galvų. Lon
done katalikų yra daugiaus ne
gu Ryme, daugiaus žydų negu jų
yra visoj Palestinoj. Ilgis visų
u'yczių yra 13000 viorslų. 31%
gyventojų turi aprūpintą gyve
nimą. Policijai; pažįstamų vagi
lių Londone yra 220000. Ant
maisto
gyventojams
rei
kia: 400000 jauezių, 1500000
avių, 8 milijonų visokių paukszczių, 400 milijonų svarų žu
vies,
500000000 austerių ir
500000000 kvortų alaus kiek
vieną metą.

Wietines Žinios.
—o—
‘ — Pereitos nedėlios dieną su
degė dirbtuvės po nr. 51—-55
Jefferson str. Blėdį ugnies pada
rytą skaito ant 165000. Minėtoj
trioboj tilpo ne viena, bet kelios
dirbtuvės.
— Ant reikalavimo Nev Orleanso policijos likosi suaresztuo
tas Chicagoj Dovidas Fink, ku
risai senoje savo gyvenimo vietoj, papildęs wagyatą, iszdumd į
Chicagą. Į Kada jį suaresztawo,
jis palakė, kad noriai grįžta į
New Orleans, nes Chicagoj teip
dideli szalcziai, kad, jeigu ežia
ilgiaus pabūtų, be abejonės suszaltų.

— Pereitos nedėlios diena
Chicagoj, turbut, buwo szalcziausia szią žiemą. Pereitos subatos
naktį 12 wal. termometras rodė
15° iemiaua zero. Kadangi pirmiaus buwo atdrėkys, tai ant
ulyczių nedėlioj taip buwo slidu,
kad daugelis žmonelių apsidaužė
nosis, iszsimuszė dantis, o keli
teip sunkiai apsikulė, kad reikė
jo net į ligonbutį gabenti. Ant
Indiana ui. wiena mergaitė, įsili
pusi
isz
karo,
bėgdama
namon, su szalo.
— Lenkas Mikola Noaraleski,
tarnaujantis ant Ch'cago Lake
Shore geležinkelio ant Bainton
stacijos likosi nuo wietos praszalintas dėl sawo szuns. Geležin
kelio užireizda liepė jam szunį
nuszauti, bet žmogus welyjd nu
stoti wielos, negu persiskirti su
sawo gyvuliu, prie kurio pripra
to. Praszalintas pasiėmė sawo
karabiną ir szunį ir isaėjo, nežinia
kur. Nuo to laiko nieks jo ne
matė. Dawė žinią į policiją apie
prapuolimą Nowaleskio, bet ir
tojė iki .sziol nė jokio jo pėdsakone rado.
— Du kelneriai hotelio Oregon, unt kertės Ohio ir N- Clark
str., Griestein ir Simpson, susipy
kę už merginą, kurią’ abudu my
lėjo, pagriebė britwas ir gana
skaudžiai susi pjaustė.
Ant to
vienok nepasibaigė nesutikimai,
bet Simpson, gavęs nuo sa
vo prieszo 7 dol. kaipo atlygini
mą už sužeidimą, už tuos pinįgus
pirko revolverį, paėmęs mergi
ną, už kurią susipyko, nuėjo į
G ries te i no gyvenimą, szovė ir
mirtinai aną sužeidęs, pabėgo.
Pabėgusio Simpsono iki sziol ne
gali surasti detektyvai; merginą
gi, priežastį visų tų vaidų, su
aresztavo; G ries teiną nugabeno į
ligonbutį, kur jo žaizdą pripažino
už labai pavojingą ir neturi vil
ties iszgydyti.

Prekė pinĮgų.
Ruskas rublis po...................... 52 Jo
Prusiszkoe markės po............ 24|c
Prie kiekvieno pinįgu siuntinio
reikia pridėti 30c ant paczto kasztų.
Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos”
redakciją greicaiausiai suvaikazcziojair niekada negali pražūti,
nes mes giunesiame per bagoeziausias bankas ir kiekvieną siuntini
asekuruojame.

Imperfect iii original

užtėmyjo Siberijos jakutai netoli upės Viliuja, į puolančios į Leną, po 64° šiaurines
geografiškos platumos. Kūnas gulėjo įšalu
sioj pieskoj ant upės kranto. Maskoliškas
urėdnįkas nusiuntė į Irkucką galvą ir kojas
žvėries; tos kūno dalys buvo su visu gerai
užsilikusias. Likusi ‘dalis bevežant pagedo,
o urėdnįkas, ne suprasdamas moksliškos ver
tes ir tą pagedusią dalį jo išmetė. Galva
buvo dar su skūra.
Šitas plaukuotas nosaragis ne buvo iš
didžiausių, bet jis visgi buvo su visų suau
gęs ir už jautį buvo didesnis. Kojos buvo
apžėlusios ilgais plaukais, turinčiais tris lini
jas ilgio; parva jų buvo palša.
Kadangi liekanas šitų antai Europoj
žmonėms nepažįstamų nosaragių tankiai ran
da kalnų olose, tai apie juos priviso visokių
baisių pasakų, olose surastas jų galvas su
žingeidžiais ant nosies ragais tamsus žmone
lės palaikė už galvas žmonis ryjančių smakų,
nors ištikro jie mito žole, todėl visai nereika
lavo j ieškoti žmogienos.
Pietinėj Austrijoj, mieste Klagenfurt
ant pliaciaus yra pastatyta fontena, ant ku
rios iškalta yra baisybė drakono pavidalo su
sparnais ir su šešioms kojoms, su storu ir
aštriu ragu ant nosies. Pagal aplinkinių
žmonelių įtikėjimą, toje ant fontenos iškalta
baisybė gyveno netolimoj gilioj oloj ir išei
davo iš jos kada nekada naikyti, draskyti
žmonis miesto aplinkinėse. Drąsus karžygis
užmušė tą žmonis draskančią baisybę, bet ko
voje ir pats pražuvo. Toks yra žmonių pa
sakojimas.
Ant laimės vienok ir ant mokslo naudos
toje neva karžygio užmušto drakono galva
yra ir dabar rotušėj mieste Klagenfurt. Galvą
tą, kurią už modelį paėmė skulptorius ant
padarymo fontenos, Windobonos mokslinčius
Unger iŠ syk pripažino už galvą gyvenusių
kitą kart Europoj ilgaplaukių nosaragių.
Kadangi ją rado netolimoj oloj, tai žmonės
iš to ir sutverė mat gražią legendą apie karžy
gį ir žmonis ryjantį drakoną. Žmonių pa
sakose mat vis yra dalis teisybės, reikia vien
mokėti fantazijos padailinimus atskirti nuo
tikros moksliškos teisybės. Nosaragiai tie
gyveno šiaurinėj Europoj, liekanas jų randa
olose ir
upių pieskoj. Diktai jų galvų
išgriebė iš Šiaurinių jūrių.

Nuo kokių sutvėrimų pa&na mastodon
tai, ant to šios dienos mokslinčiai ne gali dar
tikrai atsakyti; tūli mokslinčiai, pasiremda
mi ant kaulų sudėjimo, randa tūlą giminystę
su graužiančiais (prie to skyriaus priguli
visiems pažįstamos pelės, žiurkės ir zuikiai)
ir sirenoms. Wyominge randa liekanas žingeidžių sutvėrimų pramintų vardu Tinocerus,
kurių kojos visai panašios į kojas mastodon
tų ir šlapių; gal būt, kad tie sutvėrimai stovi
artymoj giminystoj su mastodontais; bet
tinocerai triubos ne turėjo.
Pirmutines liekanas mastodontų surado
pirmiausiai dar- XVIII šimtmetyj šiaurinėj
Amerikoj, kurias net tų Jaikų mokslinčiai,
ne drysdami prieštarauti Šventam Raštui, pa
laikė už milžinų kaulus. Dalis skeleto su
rasto 1801m. išsiuntė į Prancūziją ir į Angli
ją, o du pilnu skeletu surinko Amerikoj
jau po tam.
Vienas prancūziškas oficieras, keliauda
mas per nepereinamas girias 1739m. išilgai
upės Ohio, su pagelba vedančių jį indijonų
vienoje klampynėje užtiko kaulus ' nežinomo
žvėries. Tose klampynėse randa daug kaulų
ir kitokių žvėrių, kurie, dėl surumo jose
vandens, čia rinkosi iš visų aplinkinių ir
nuklimpę, pražuvo.
Kaulus tuos ansai
prancūziškas oficieras atgabeno į~ Paryžių ir
pavedė juos garsiam mokslinčiui Buffonui,
kuris juos pripažino už šlapių kaulus irtą
žvėrį praminė vardu šlapiu iš Ohio.
1763m. anglijonai paveržę nuo prancūzų
Mamutai arba mamontai.
Kanadą, išsiuntė mokslinčių expediciją į
Daug pasakų yra visokiuose kraštuose
anas Ohio paupių klampynes rinkti kau
lus tų nepažįstamų tų laikų mokslinčiams apie mamutus. Iš tikro vienok jie ne pasa
sutvėrimų, kurių rado čia diktai ?r juos kiški, ne fantazijos sutverti ant pavidalo
smakų arba aitvarų sutvėrimai, bet tikri, gy
atsiuntė į Londoną.
Tose jau klampynėse su suriu vandeniu venę ne per daug senuose laikuose ant žemės
indijonai užtiko gerai užsilikusią mastodonto paviršiaus; juos matė ir mėsą jų valgė žmo
galvą su triuba, ir kelis skeletus su šmotais nės. Nežiūrint vienok ant to, per eiles šimt
skuros apžėlusios plaukais. Mat sūrūs van mečių tvėrė apie juos visokias nepanašias į
duo turi ypatybę užlaikyti ilgiaus į jį pate teisybę pasakas. Kaulų tų sutvėrimų randa
ne mažai visokiuose kraštuose Europoj, tame
kusius kunus.
Atgabentas į Londoną 1842m. mastodon ir musų tėvynėj; o kad jie ne panašus į kau
to skeletas iš Amerikos prigulėjo sutvėrimui, lus šiądien musų krašte gyvuojančių žvėrių,
kurio augštis buvo 10 pėdų, o ilgis 18 pėdų, tai žmonės tikėdami, kad gyvybė ne galėjo
taigi su viršum pustrečio sieksnio.
Skeletą persikeisti, bet yra ta pati, kokią Dievas su
tą rado Štete Missouri drauge su liekanoms tverdamas svietą sutvėrė ir vėl kaip Raštas
visokių šiltesnių kraštų augmenų, terp ktl- Šventus sako, jog prieš didyjį tvaną Noe
rių galima buvo užtėmyti liekanas ciprisų paėmė po porą visų žvėrių, tai ir pasibaigus
medžių, karštų kraštų lendrų, samanų ir tt.; tvanui žvėrys turėjo būt tie patys ką ir pir
viskas buvo uždengta eile mėlyno molio tu ma, pradėjo tverti visokias pasakas apie su
rinčia 15 pėdų storio. Radęs tuos kaulus rastus mamutų kaulus. Kadangi tūli kaulai
Koch tvirtino, kad drauge su tais kaulais panašus į kaulus žmogaus ir jie dideli ir sto
rado ir titnaginį galą indiškos jėties. Taigi ri, tai mamutų kaulus žmonės palai
turbut, drauge su tais žvėrims gyveno čia ir kė už kaulus seniai ant žemės gyvenusių mil
žmonės, kurie aut jų medžiojo. Mastodontas žinų, tokius neva milžinų kaulus, jeigu pasi
atrastas klampynėse netoli Newburgo turėjo sekė kur surasti, kaipo šventenybę gabenda
11 pėdų augščio ir 17 pėdų ilgio; iltys jo 10 vo į bažnyčią: blauzdkaulis mamuto kitą kart
pėdų ilgos ne skaitant dalies esančios žan buvo Zapyškio bažnyčioj; gal būt,kad jis yra
dų lomose. Mokslinčiai pažįsta 20 atmainų dar ir dabar; Walencijos (Ispanijoj) bažny
mastodontų, kurie skiriasi viens nuo kito čioj yra mamuto dantis kumščios didumo,
savo didumu, vieni iš jų didesni, kiti mažes kurį žmonelės garbina kaipo dantį švento
Christoforo. Kaulus mamutų net dar pereito
ni.
Profesorius Ponnsylvanijos universiteto amžiaus mokslinčiai laike už prigulinčius
Dras Borton apačioj kreidino kalno prikasė milžinams, kadangi mat jie ne rado Rašte
mastodonto kaulus, prie kurių buvo ir suak šventam ženklo kitokios, pirma buvusios gy
menėjęs pilvas žvėries su likučiais maisto. vybės, kitokių žvėrių ant žemės, jie tikėjo,
Buvo jame medžių lapai ir ūgiai, teiposgi kad Dievas visokiems gyvuoliams paskyrė
lendrių veislė ir šiądien auganti Virginijoj.’ apsigyvenimo vietą ir jie ne galėjo persikelti
Kanados indijonų dainose ir padavimuose į kitus kraštus be Dievo daleidimo.
minavojama yra apie mastodontus, ir jų kau
Kada pirmą kartą Cuvier apreiškė, kad
lus indijonai pažįsta ir sako, kad jie priguli ant Europos plotų yra randami kaulai šlapių, «
“jaučio tėvui” ir pagal tuos padavimus, tie hypopotamų, rinocerų, kiti tų laikų mokslin
ži^rys gyveno Amerikoj drauge su pirmuti čiai prieštaravo todėl, kad Rašte Šventame
niais žmonėms, kurie teiposgi buvę didesni ne paminėta, jog šlapiai gyveno Europoj.
už šiądien gyvuojančius, bet Dievas išleidęs Kada vienok jiems Cuvier, per sulyginimą
perkūną ir išmušęs vienus ir kitus.
kaulų darodė, kad surasti kaulai priguli su
Drauge su mastodontais ir mamutais tvėrimams šlapių ir rinocerių skyriaus ir to
Siberijoj ir šiaurinėj ir rytinėj Europoj gy ne galėjo užginti, tai aiškino atsiradimą šla
veno kitas žingeidus sutveri mos Rhinocerus pių kaulų Anglijoj tuom, kad Pirrus atgabe
tichorhinus arba plaukais apžėlęs nosaragis. no į Rymą šlapius iš Afrikos, kurie vėliaus
Jo kaulus pirmiausiai rado sušalUsioj tundrų galėjo būt pergabenti į rymionų užimtą Bri
žemėj drauge su skūra, su plaukais, net su taniją; savistovio atsiradimo Europoj gyvuosušalusia mėsa; mat, pasidėkavojant niekada lių šlapių skyriaus ir jų išnykimo pabaigos
neįsileidžiančiai tundrų žemei, tas sutvėrimas pereito amžiaus mokslinčiai niekaip ne norė
teip gerai galėjo užsilaikyti, kad šiądien ma jo pripažinti. Cuvier vienok ne nusiminė,
tome visą žvėries pavidalą. Skūra jo buvo bet visokiais budais stengėsi netikinčius per
stora, lyęi be susistulpavimų, apžėlusi apačioj tikrinti, išrodyti klaidingumą visų prieštara
minkštais plaukais, kuriuos uždengė ilgi ir vimų.
stori. Ta dviguba vilna saugojo žvėrį nuo
Toliaus tasai garsus prancūziškas mok
šalčio ir per tai jis galėjo gyventi šaltuose slinčius ant surastų kaulų, išrodė savo prie
arkliškuose kraštuose.
šams, kad tie kaulai, randami žemės gilumose,
nors priguli gyvuoliams šlapių skyriaus, bet
skiriasi nuo kaulų šiądien gyvuojančių šlapių
ir kad juos randa drauge su kaulais hypopo
tamų, nosaragių net tokiuose Europos kraštuose, į kuriuos rymionys niekada neprisi
griebė, kaip antai Irlandijoj, šiaurinėj Vo
kietijoj, Maskolijoj, net Skandinavijoj. Ant
to Cuviero priešinįkai ne turėjo jau atsaky
mo.
(Toliaus bus.)
Bhinooanu tichorhinua.

Kūną to žvėries gruodžio mėnesyj 1771m.
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Apsnugojantis nuo azija
tiško maro skiepijimas.
-Ant apsaugojimo nuo tūlų
limpanczių ligų, kokias gimdo
bakterijos, jau nuo seniai wartoja
skiepyjimo hudą tų paežių bakte
rijų, kokios gimdo ligą, tik per
ypatiszką jų auginimą apsilpnytų. Per įskiepijimą tokių bakte
jų, žmogaus organizmas, teip sa
kant, prie jų pripranta, stojasi
twirtesniu ir pasekmingiaus gal
kowoti su tikroms neapsilpnytoms
ligos bakterijoms ir nuo jų atsigyti. Pirmiausiai pradėjo w«rto
ti nuo rauplių apsaugojimo skiepyjimą; paskui garsus Pasteur
iszrado
apsaugojant)
nuo
padūkimo skiepyjimą, tik nuo
szitos ligos skiepyjimas jau padū
kusio neiszgydo,saugoja wien nno
padūkimo dar neapsirgusj. Fo
tam išrado gydantį skiepyjimą
nuo difterito, nuo geltonojo dru
gio ir ant galo nuo baisius azija
tiško maro.
s.
Kol maras siautė wieu Indi jo
se, taigi toli nuo Europos, europeiszki daktarai neturėjo atšaka nežios progos iszbandyti placziai
skiepyjimo waistą; rods Indijos
laikraszcziuose tilpo gana rapor
tų daktarų, isz kurių matyt bu
wo, kad terp įskiepytų daug ma
žesnis nuoszimtis
apsirgusių
mirszta, mažiaus įskiepytų apserga, bet kad toki raportai talpinosi kasdieniniuose augliszkuose
laikraszcziuose, o ypaez amerikoniszkiems ir angliszkiems kasdie
niniams laikraszcziams, dėl jų melagystų, seniai paliowė tikėję, tai
Europos daktarai nelabai nė tėmyjo ant tų pirmutinių raportų.
Dabar wienok maras apsireiszkė
jau
paezioj Europoj, mieste
Oporto, Portugalijoj. Wisi Euro
pos krasztai iszsiuntė daktarus į
maro apimt? Oporto ant tirinėjimo ligos. Taigi ežia atsitiko jau
geresnė proga iszbandyti apsau
gojimo nuo maro skiepyjimo bū
dų ir pasekmes to naujo waisto
turėjo pregą pamatyti wisų civi
lizuotų krasztų suwažiawę ežia
daktarai.
Sztai sugrįžęs isz Oporto italiszkas daktaras Salimbani szitokį
raportą dawė Rymo daktarų
draugystėj apie pasekmingumą
skiepyjimo prie gydymo maru
serganezių. Nuo 3 d. rugsėjo iki
18 d. lapkriezio 1899 m. serum
nuo maro buwo įskiepytas 142
maru sergantiems. Isz to skaitliaus pasimirė tik 21 ligonis, tai
gi wos 14%; tuom tarpu isz 73
ligonių, kuriems tas apsaugojimo
vaistas ne buwo įskiepytas, pasi
mirė 45, taigi 62% (isz apsirgu
sių dabar ant prigulinezių Ame
rikai Havai salų, kur amerikonai
ne vartoja wisai to naujo vaisto
todėl, kad jis ne amerikono tik
• 'prancūzo iszrastas, mirszta dar
daugiaus, nes 75%). Salambani
sako, kad smarkumas maro mies
te Oporto ne mažesnis yra negu
mieste Bombay, Indijose, kur
nuo jo pasimirė jau kelios deszimtys tukstanezių žmonių, bet
jeigu mieste Oporto nuoszimtis
mierczių,sulyginant,ne didelis,tai
tas paeina vien nuo to, kad ežia
prie gydymo vartoja skiepyjimą
serum priesz marą, ko Indijose
dabar nieks ne daro. Taigi Sa
lambani laiko serum ui gerą ir
pasekmingai gydantį marą vais<?•
______________

Į skaitytojus.

prasidės ant 7 -30 vakare, Manhattan sa
lėje, po nr. 1013 E. Baltimore si. Užpraszome nuoszirdžiai vyrus ir moteris
kuockaltlingiausiai susirinkti.
•
Ckntk Komitetas.

Nauja Draugyste.
So. Chicago, III., 14 vasario susitvėrė
nauja lietuviszka paszelpinė draugystė
vardo Sz. Izidoriaus, prie kurios ant pir
mo susirinkimo prisiraszė 24 sanariai ir
nutarė laikyti antrą susirinkimą nede
lioj, 4 Kovo, 2 vai. po pietų, salėje K.
Palszio, 8737 Commerdinl avė. So.Chicago, ant kurio užkvieczia visus dorus lie
tuvius ateiti ir prisirasziti prie naujos
draugystės pakol įstojimas yra pigus •
w
I 8Puiszis. £
prez.
Vardan r.
Dr-tės]
s žllinfcklk
ro7t.

Didelis susirinkimas.
Balti m orte
lietuviai
sutart
vieszai apvaikszczioti 4 d. kowo,
kaipo
paminėjime
numetimo
baudžiavos. Bet, kad toji diena yra
nedelioi tai apvaikszcziojimas likosi
nukeltas ant panedelio, 5 kovo, kuri.

Kas norite, kad isasiųsti į
k rajų pinįgai gerai ir greitai suwaikszcziotų, siųskite juos per
“Lietuvos" redakciją, o greieziausiai su vraikszczios. Už greitumą ir
teisingumą kasdien apturime szimtus padėkawonių nuo lietuwių isz
wit<ų Ąmerikos krasztų. Teiposgi
už gerumą szifkorczių pas mus iszpirktų, nes mes laikome, geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas perwažiuoja per marias;
o prekės mus pigesnės kaip kitų.
Kas norite laimingai perwažiuoti
per marias, pirkite szifkortes
“Lietuvos” redakcijoj. Prisiusdarni pinįgus ant szifkorczių ar
aut iszsiuntimo į krajų, wisada
adresuokite teip:
A. Olszewskis,
Sub Station No, 60, Chicago, III.

NAUJIENOS,
kurios daugeli pradžiugin* ir pa
linksmins.
Kaip mama gerai Mnoma. tmonlja—lai pajrehUako. InulaktealUlko Ir net ekonaalizko at*wllirio- daliaaai InSkliaaaa: viena yra »welka, drūta, pulki, wUadoe bekūni, pasldezavojant tam. wtaur turi gera* pasekme* Ir pa.1 Me
di ma Miaokioje wertelgyetoje; antroji yra ligūs
ta. silpna, n n budus, sunikus. melsnrhollMka,
nedrąsi ir tankiai irisiazkai negabi prie darbo
ir nellnkanU sMlmyalMkame gywenim*.
I n sala pastara> kitas* priguli Wlsl tie. kurie
sawo jaunyetoje,daugumas gal wlsai Issnetyoilu.
atsidavė uaiklnancuam Žmogaus kuna Irdvasia
darbai — onanismirt arba patpollucljal. ir savo
welesnlaoae meluose perdaug da*e wale šatro
ly tisu lems pageidimams: taipogi ir Ue. kurie
isz prletastles neuMaktlno Ir blogo maisto, per
sldirblmo. per didy alkobollszku gerymu Mariojima.srba kuria per susidėjimą su nesMelkoms
ruoterems pražudė saMo linksmybes Ir SMelkata.
Siitokie žmonių suklydimai gailaus prlMeresla
juos per Misa ju gyMonima kentėti baisiausiu tu
ydų pasekmes kalpMe: silrdles drebejima.
spazmodtukus galMoa skaudėjimus, apetito ne
tekime, tarnu ir plleo kataru, nugaros ir kry
žiaus skaudėjime, nervriszkuma. dispepsija. Mlduriu Užkietejime. sekios bėgimą sujungmej su
nemorabszksis upnals. inkstu ligas, reumatiz
me, dusinime, negale, iszkorbuta, skaudaneslus
aut kūno ir lytieska daliu spuogus, gonorėja,
szankeri. sifili eta.
Bet dabar tegul niekas nenusimina: szio mie
sto daktarai iszrado naujus Maišias, su kuriu
nugelta* gali greitai, radlkallszkal ir Mlsiszkal
isz tu Ilgu iszsigydyti; kanklnamlejte atgaus samo SMelkata. sliprusaa, drulybe ir dailia lsswelzda gabume Mtsokiame darbe ir užalemlme.
Prisiusk 86c. markėmis ir mes pasiusime un
itai pamegiuti musu gtduoles per viena isztlsa
sanvalte. Visi, kurie jleszkote pagelbos. kreip
kitės ar per laierkus ar ypatlsakal pas daktaras

Chicago. III. Dr-tė Liuosybės laikys
savo czvermetinį susirinkimą, nedėlioj
4. d. kovo, tuojaus po 12 valandai vi
durdienio, salėje L. Ažuko. 3301 Auburn
avė., ant kurio bns apsvarstomi labai
svarbus dalykai, dėltogi kieavienas są
narys privalo pribūti ant szio susirinki,
mo. Naujiem sanariam įstojimas už ėloo
bepasilieka tik iki ateinaneziam pusme- Naujausloa Popieroa gromatoins. >» The State Medieal Dbtpennarv
“Lietuvos” redakcijoj dabar galima 76 E. Msaison et. CHICflCO, ILL.
tiuini susirinkimui.
Draugyste.
OftlsH. atidarytas nuo H*n. Iki 8 n.
Nedelioms nuo 10 am. Iki 12 um.
Chicaga, nedelioj, 4 kovo 1 valandą gauti gromatoms popierų su naujausiom
ir puikiausiom pawinczewonėm ir abrospo pietų salėje K. Liaudanskio, 3301 8.
dėliais.
Morgan St. Dr-tė 8. Daukanto laikys sa
J. NAUJOKAS,
f 50 popierų ir 50 kopertų 1.00
vo susirinkimą, ant kurio visi sanariai
sroomyn, ny.
Prekė: I 20 popierų ir 20 kopertų 50c. ase wyt»« «v«„
privalo pribūti.
I 10 “
ir 10 “
25c.
AGENTAS
į 1 popiera ir 1 kopertas 5c.
(
F. Pupauskis, raszt.
Lleluv. laik asacsiu irprekejas knyga: lietu-

Temokite Philsuielpbioa lietu wial!
Kas žinotumėt apie mirimą Antano
Skridulio, kuris turėjęs mirti apie 9 me
tai atgal Philadelphijoje, duokit žinią
Waterburio lietuvių klebonui, nes Jo
pati Agnieszka Skriduliene nori isztekėti už kito vyro, bet neturi paliudyjimo
apie myrį pirmojo vyro. Tnli liudija
buk Jis dar ėsąs gyvas. Paliudijimus
siuskite į “Bažnyczios Tarno” redakciją
o padarysite darbą didės mielaszirdystės.
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W. SLOMINSKA,
CHICAGO^ 4LL.

679 Milwaufcee Avenue,

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota
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Vyrams dykai,
Kiakvieaaa vyro*, kur* panazy* lakzka in
State Medloal lo*tltute, Key 864. Elektron Buildiag. Fort W»yne, Ind.. aplnlkys dykai prabos
pakuli gartlaga Naminiu Gyduolių, itscydžlutln
tukttancJui vyru, kurie per ilgu* metu* kentė
jo ljrtii:ku daliu eilpuumaia, paeinaBoztalt ano
jauay*to*4»zdyklmo, pražudymu palieto* ir at
mintie*, (lipnumą nugaroe, *umenkejimu ir *uvytimu lytiea daliu. Rašyk tzlyilen.

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciusckos Paro- \
dos už rūpestinga, teisinga ir artistiszką 1mxdirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ,
KUK ARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKINIŲ LAZDŲ irtt
Turiu už garbę apreikszti guodotiniems Kunįgamz ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wi-

E

sus augszcziaus paminėtus daig4
J
tu* Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metų
nfl
HT
užsiimdama iszdirbimais įgijau
įu|.p£a
jnl
geriausę praktiką ir dėl to galiu
’F M
@ SS
viską padlrbt pigiau ir geriau nefnl
/l!
gu kiti fabrikai.
■■
Su guodone •
“ '
■
W. 8LOMIN8KA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.
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LIETUWIU DAKTARAS

Apruzymu; tikros teisybė* ir
stebuklingi Dievo galybės apsireiszkimai....',........................... 80c
Apie popiežius, vyskupus ir kitus
Dievo tarnus ir jų gerus darbus.. , 50c
Knyga apie sutvėrimą Dangaus, že
mės ir kitų dangiszkų svietų bei
apie pabaigą svieto..................... 75c
Jieszkojimas peklos...................,.12.00
Galima gauti pas:
J. DaugmatiM,
73 Grand Street,
BROOKLYN, NY

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo broliu: Antano ir Jo
no Najaus; Antanas gyveno Mahanoy
City, Pa., o Jonas Chicagoj, III. Jie paei
na isz Kauno gub., Rasseinių pav. Szliužų valszcziaus.
Turiu į tuos labai
svarbų reikalą. Jie patys ar kas kitas
teiksis duoti žinią ant adreso:
Petras Juocis,
803 Bell St.,
Kansas Qity, Mo.
(28—3)
Pajieszkau savo draugo Wincemo
Giaczo, Kanno gub. Raseinių pav., ka
imo Užlaukio. Jis pats ar kas kitas
teiksis duoti žinią ant adreso:
Ignacas Sauspreskis,
Bo.vjfto,
IVestville, III.
(2-3)
Pajieszkau savo draugo Tadeuszo Levanauskio, kurs gyveno Marlboio, Mass.
Yra jam pas mane svarbi žinia. Jis
pats ar kas kitas teiksis duoti žinią ant
adreso:
Fr. Lankutis.
Box 622,
Stoughton, Mass.
(9-3)
Pajieszkau savo draugų: Jono Antulio ir Antano Užkuronio, abudu Wilniaus
gub., VValkinikų vals., kaimo Dainavos.
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinią
ant adreso.
Kaz. Jetkeviczia,
7 School 9L,
Nashua, N. H.
Pajieszkau savo draugės Marijonos
Pakinkitės, Suvalkų gub,, Wladislavavo pav., Zyplių gm. kaimo Plynių. Ji
pati ar kas kitas teiksis kuoti žinią adre
so:
Miss Antosė Adomaicziukė.
35 ISth St., S. S.
Pittsburg, Pa.
Pajieszkau savo draugo A. A- Aponaiczio, kurs gyveno IVestville, III. Teiksis
atsiszaukti ant adreso:
Mikolas Waliukonis.
26 Broad St.,
Nev Britain, Conn.
Pajieszkau MateuszoKudzmo. Pilviszkių parap. Suvalkų gub. Jis pats ar
kas kitas teiksis duoti žiną ant adreso:
Wm. B. Kudzma,
Mace, Idaho.
Pajieszkau savo draugu: Karolio Grozinskio, Franciszkaus Karlovskio ir Juo
zapo Dombrauskio, visi paeina isz Kau
no gub., Raseinių pav., Laukuvos parap.
Teiksis atsiszaukii ant adreso;
Jonas VVepslovas,
L. Box. 3
Seatonville, III.
Pajieszkau Petro Urbono, Kaunogub.
Telszių pav. Jis pats, ar kas kitas,
teiksis duot žinią ant adreso:
Frank T ag man,
3 Byron St.,
VVorcester, Mass.
Pajieszkau Juozapo Szuklio, Kauno
gub.. Telszių pav. Jis pats, ar kas ki
tas. teiksi duot žinią4nt adreso:
Anton Daukszis,
665 M i 11 būry St.,
Worcester, Mass.
Pajieszkau Antano Katauskip, isz kai
mo Pagramanczių ir Jono Bartkaus, isz
kaimo Kuturių. abudu Tauragės volasties, Kauno gub., Raseinių pav. Jie pats
ar kas kitas, teiksis duot man žinią ant
žemiau padėto adreso, nes turiu labai
svarbų reikalą:
K. Katoviki,
31 Pentland Ple.ce. opp. French 8t.,
Bridgeton, '
Glasgov, Scotland.
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vlszko masknllszka moksii.zku Ir visokiu kaip
ve: gramatikų, žodyną ir tt. Aut atsakymo.gro
matos prisiusk už fic. mark;

Springvalley, IIL Mieli tautiecziai ir
sanariai "Dr-tės Lietuvos 8unu Didvy
riu”, teiksitės prisiųsti savo adresus ku
rie gyvenate kituose miestuose, norėda
mi ir toliaus prigulėti prie virsz miuetos Dr-tės, galit dasižinoti apie Dr-tės
stovį ant žeminus padėto adreso:
A. Jokubkas, Dr-tės rasz.
Box 144,
Spring Valley, III.

Kuriu prenumeratos laikas pa
sibaidė, ir jokios žinios apie sawę
m tini s nedavre, tiems slunczianie
szi “Lietuvos” numeri paskutini.
Kurie norite “Lietuvą” ir toliau
rauti teiksitės prisiunsti prenu
Pajieszkau savo draugo. Jono Amblameratą arba nors duoti tinę ka žrejaus, Kauno gub., Raseinių pav.,
su tuoni norite padaryti.
Pasalupių kaimo, gyveno Pittsburg. Pa.
“LIETUVOS” 18ZLEI8TUWE- Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią
ant adreso:
N. Gendrolis,
“Lietuvos” keliaujanti arentai.
256 W. 4th St. į
So. Boston, Mass.
Sziaurrytiniuose steituose “Lietuvos’
Pajieszkau
Kazimiero
Reicziuno (an
keliaujančiais agentais yra: Wincas
Kudarsuckas iu Lavrence, Mau. ir Jo gį Lukai Ch. Ridley). Trys metai atgal
nas Tareila isz Waterburv, Oonn. Kur gyveno jis Homestead, Pa. Turiu labai
sale vyrai atailankvs. lietuviai gali pas svarbų reikalą. Jis pats ar kas kitas
juos užsirassyti ‘Lietuvą’ir prenumeratą teiksis duoti žinią ant adreso:
Dominikai Petraitis,
jiems užsimokėti, o pinįgai bus teisingai
Box 60,
Homestead, Pa.
mums priduoti. Pasjuos teipgi galima
gauti visokes knįgas už ta paezią prekę
Petras sūnūs Franciszkaus Martynaitis
kaip ir redakcijose.
tegul ateina į “Lietuvos” redakciją. Yra
“LlMTVTOS” IsZLBISTVVK.
iam labai svarbi žinia.

Draugyscziu Reikalai

Temykite.

Žingeidus swietul dalykas.
Tikrai'vienatinė gydykla ant užželdinimo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
už kągvarantuoju. Prof. Brundzasutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padėkavonių per laisskus ir laikraszczius.
Pagelba yra visiems, tik atsisznukite.

MARJA DOW1ATT
Kauno gub. Szauliu paviete
Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos
aptiekos.

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

Brooklyn. NY

OFF1SA1:

Norėdami pasiklaust rodo* per laiszkus,
adresuokite: The J M BRUNDZA CO.,
Box 2361, Nev York. U .8. A.

-------- DIRBA ----- —

Arnotus, Karūnas ir wisi
nytinins parėdus,

baž-

— Teipogi —

Drmgystems: Vellaf&s, Sarpis, lnku__
Mokinausi to darbo Warszajsoj. dirbau jį keli*
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wisa darba gerai pažystu. Lietu viszk i kunigai Ir
lietuviszko* draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu. raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
prekes yra pigesnes ir darbag gerasnis kaip lenku,
aszsavo isadirbimus gvarantuoju.
- Su Guodone,

Nesiųsk pinigų.
Daug žmonių serga ant poliucijos.kuri
apaireiszkia laike miego ar prij nusiszlapinimo, ir jeigu isz to nesigyd s,Ji neap
leis žmogų kankinusi. Žmonėa turinti ta
liga kenezia nemigą, galvca žkaudėjimą,
pilvo užkietėjimą arba netravinimą. nerviazkumą, vidurių i- nugaros skaudėji
mą ir apsilpnėiimą ytiszkų kūno dalių.
Jeigu tokiuose atsitikimuose reikalauji
pagelbos, nesiųsk pinįgų, bet raszyk pas
manę įdedamas markę, o . asz atsiųsiu
apraszymą,pagal kurį tikrai iszsigydysi.
Adresuok:
2—3
John Wasel,
Box 443, Iron Mountaln, Mich.

PIRK

TIKTAI

Kern’s Gudos Cieiisiios
Ruginius Kiltos.

UIIIIGŪOSE IHDOSE IISJM IRI lūZKL
1*500 Piiazut* ir *950Wariionai negali mot vtrzzvtl: da
mažiau jie gali grajyti norą klevtoziut turėdami. Home Nfueio

ChicagoK filija:

Už 1 dol. 66 lakštu

^Pevynes gįargas
užauknm*.. grožini kvletknolnz. tikrai amnrikonltzknli vidurini*, gvnrnntuotn* nnt 10 metu,
lazrodo knlp *40.00 nukztni* Inlkrodell*. AUIu*lme C.O.D Ir jei pn»id»bo«. vžmokek natezpmo
ngentni «S M ir Ikikrodeli* Uvo. jei ne sugrnžyk
•tgnl *nt mu* kn*zto. Rnmk koki nori vyri*ka
nr moterluka.Prte klnkvieno laikrodėlio duoda
me DYKAI suktu lieta lenaiageb jeigu sn orde
riu pri*lu*lfi3J6. tr apmokame katztu* prUluntl
mo Apaiztelieok tnnndlen. n eta ju preke* eina
augtztvn
Ratzyk o prlaiutime 300 putlu Kata
logu parodanti tuktlanciiui vlaoklu puikiu dai
giu. BOYAL BARDAIN HOU8E, U DearbornSt.
Čhicago, III.

Ant par<lawinio, pigiai namas su
lotu. Namuose talpinasi buezernė ir
Ar Kenti Silpnybę?
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu. AtsiszaukiJeigu teip, tai ra
te: Dan. Knakevicze, Box 408, Toluca, szyk, o asz atsiusiu
|ll.
‘
(7-3)
tau dykai užpeesetytoje gromatoje pamo
kinimą kaip isssigydyti namieje ir aprttszysiu kokiu budu asz
iszsigydžiau nuo tokiu
Advvokata* ir Notary Public.
silpnybių. Mano pa
VVienintelis lietuvrys advokatas, baigęs mokinimas tikrai iszmokslą jurtsprudencijosczion Amerikoj, gydys susilpnėjimą tavo lytiszku daliu
Raszyk
Lake Forest universitete. Wedaj>rqwas ir sulaikys naktine poliucija.
sziadien pas:
kriminaliszkas ir ciwiliszkas. Atjieszko
Chas Johnson,
užsenėjusias prowas, iszdirba visokius Box 516.
Hammond, Ind.
dokjimentus ir duoda rodą visokiuose
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų
gal rodą pasiekti per gromatas. Tuuntiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3259 8. Halated a t., Chicago, 111
Lietuwi»zlca-8 Daktaras'.
Telephone 1 ard s 772.
134 E. 24 UI.,
New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo
Naojas LilkrodnUts teriszkų ligų. Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoee:
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
Hospital Oollege ir t.L
■I*?.—®- .
J334O Fiak 8tr„
Uestikrizu* I«igr<irm*

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas arielka* ir kvepeneziuscigarus. Geriause
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Waterbury. Yra tai vienatinisezyseziau
sės ir teisingiauses lietuviukas saliu
nas mieste Waterburv.
J. F. DANISEWICZIU8,
839 Rnnk, kampu 8. Leonard Bt.

Conn.

Waterbury,

Dr. Leonard Landės,

S. J.
J^^įMIRAUSKY,
Mum

visų slapių ir i>aprastų ligų, kaipo tai:
plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
galvos,nepomletį, apalpimą, skaudulius,
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
, Taiso laikrodžius, laikrodėlius, armo
vaisingumą Gydymui nerviszkų ligų
nikas, koncertinas ir visokius kitus mureikia naudot elektrikinias prietaisas.
zikaliszkus instrumentus, auksinius ir
T^ytienku Daliu
sidabrinius daiktus. Dirba szliubinius
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
ir kitokius žiedus ant orderio. Teipogi
užlaiko krautuvę naujų laikrodžių, laik gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvirodėlių. ir kitokių daiktų. .Ant parei mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, akalavimo siunezia savo tavorus ' visas kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tL IszAmerikos szalis; visus savo tavaras gua- gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
ra n tuoj a. Reikalaujanti kokių daiktų me. Chroniszkaa ligas gydau pasekmin
gai, ir šlepe m ai ligas užlaikau slaptybėraižykite ant virsz padėto adreso.
(23-3)

CHICAGO, ILL

American $1O Typewriter,

Už 89 per 30 dienu.
Saitą drukuojamą masziną jau ne vie
nas naudoja. Ji yra kožnam gerai žino
ma ir pnpažyta už naudingiausią, su ku
ria galima geriausiai ir grelcziausiai
drukųoti. Prie jos galina perkeisti litaras: apart angliszko ir lietuviszko, ant
rusko, francuziszko, vokiszko ir romaniszko.
Norėdami gauti uią puikią masziną
už lokę pigią prekę pasiskubinkite su
prisiuntimu pinigų, o tikrai apturėsite
už tą prekę.
V m. J. Petkon,
305 N. Malu st,,
Brockton, Mass.
(14-3)

Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?
■Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
pecziaus daiktus pas

mtnucziu. W*ik*m«, žiūrint povai amžių, ūktu.* reik *u
vandeniu attkieati. Preke to Kryžiau* yra Wiena« dole* Ir gvarantuojame kad ji. tuteik* takia pat nauda kaip
*d geriau.iejle elektrittkfdiržai, kaaztuojauti penktęlika
ei dvldeizitnta tykiu daugiau Kožna* aielmyno* (įnory*,
■veika* ar ligota*, nlrkado* neturi bu ;be to El«ktri»ko Kryžiau., kur* yra geriausiu gelbėto- •
jum prieaiai viaokit* kūno negalei____________ ______________________ ,__ ___ _____ _________ ,
orderi arba regittru.uoj gromatoj. o me* lamttal »awa* kautai* p»*iu.im viena Elektrluka Dtam*nto Kryžių, arba 8 už *6.00 Gaunamo* tuotanczlai* rekomendacijo* nuo ypatų, kurio* ta
pagelba *zio Stebuklingo Kryžiau* l*ztigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magitzko* galybei.
Sztai pora tokiu rekomendacijų:
Atz tzirdingai veliju vartot biemanto Elektra* Kryžių nuo vlaokiu moterį taku liga.

Mn ELVINE JENSKN, Kootnaaza, Vva*.
Mano motere ilga laika turėjo a*tm| ir nervu *llpnuma. bet po keturi* ned.il* vartoMmo Diemanto Elektra. Kryžiau* tapo viai*zkai tvelka.—NIKL8 GUNDESEN, Jairaa. liną

Li6iuwiszKa flPilGka.

Kas prisius 35c.

257 Hanover St.,

Boston, Mass

Paczto markėmis, aplaikys tuziną, kas
50c—du tuzinu, kas #1.00— penkis tu
zinus naujai pagerinto* poperos gromatu
raszymui, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kivietkomis ir
naujos mados konvertais.
Adresas:

Aptiektoje wisada galima rast DAKTAELA, kurs duoda ligoniam*
rodau dykai.

W. Kudarauckas,

257 TJĮMYK GELTONA PABWĄ MUS APTIEKOS ?Ę7

Box 234

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, ruskai, lietuviukai Ir
daugelyj kitokiu kalbų.

Lawreoce, Mass.

Dr. M. P. Kossakauskis,
3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Leszczynakio,
kožna diena
nuo 10-tofi iki 12-tos adynos
priesz pietus.

CHICAGO. .

JLL.

:s,v’sx,,.,:£s

Baltriikoi}!!!

Rasite asaltą alų, seniauses ariel
kai, wyną net in Europos, o
HILLE’S FOTOGRAFAS,
cigarus net isz Turkijos.
8452 8. Halsted St.
Atsilankykite po nr.

▲st veesfllu ir kitokia raiką)* aetasa»>sasgai

VV adlnamat teipgi Voltą Kryžium, keletą metu atgal ta
po inzratta* Anurijoje, ir paaidekavojant *avo nauda)
Kryžius tat veik praaiplatiap Vokietijoj Franeuzljoj,

3249 8. Morgan 8L
o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
turime didelę daugybę visokių peczių
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

NedeliomU: aso 8 iki 10H vaLryto; nao t iki 4 vai.
popiet.
Rod* per Oroznataza Dykai.

tfaima pelkkM VMsgrsnjM; sž taUaą UkM
•2.00

v

The Diamond Electric Cross Co , 396 Milwaukee avė., CHICAGO.

Dr. Leonard Landės,

Užpraazydami gydyklas prisiuskite 11.00
WJeigu sergi, tai parassyk Įdek turi
metų, kiek sveri ir aprassyk savo ligą, o
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy
dysi.

Diemanto Elektros kryžius*

Outlet Fornitore & Stove Co,

134 E.24th 8t.,Cor.Lexlii<ton Ar.

oni»

Stamdard Mfa. Co., 46 Va^ St. N*v Yark; P .O. Boz 286*. Dept tt

Elektra* Uiemanto Kryžių, gydo Reumatizmą teip maakulu kaip Ir tunariu. Neuralgija ir kitu* kūno tkaudeji
mu*. Nerviatkuma, Nervu auailpnejlma. Silpnumą, Praatota Nervu Gyvumą. Nervu Nupuolimą. Nemiga. Abejo
tingumą. Dvatloa Mupuolima. Hyttenja. Paraiyiiu, Su*,
teugima. Drebuly. Neuralgija. Apoplektija. Muomara,8zv.
M’i to Szokl Szlrdlet Plakimą. Galwo* tkaudejima ir Vitas
Neryritzko Syttemo augedlmut.
Weikme jo sprireltdua pati per tave begy> keleto* die
nu. i»et kartai* užtrunka kelez diena*.
Kryžių reikia ne*zlnt diena ir nakty, pakabinta ant .iii
kinio azulurluko ant kaklo, aug.acziau trirdine* indaobo*

F.PBradchiilis

ksbtz

lifi I. Dirisloi St, Chlttjo, L

105—107 West Ra n d oi p h Street.

lietuviszko turinio davė 1898 mete

V metai stovįs ant sargybos Lietuvių
tautos: szviesos, tikybos ir kalbos.
Adresas: Jurgis Lapiną*.
TILSIT, Germany.
Ten pat gaunama “Ž1NYČIA”. Mokasi už kiekvieną Numerį. Tuodu laikraszcziu spaudine nežinomus Vyskupo
M. Valanczauskio rasztus.

_____ j,
T. Andriuszewiczaite.

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

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiukai - Lietuwiszka

APTIEKA
8310 S. Morgan St., Chicago, III.

CIGARU FABRIKAS

Turi geriausee gydyklas nuo visokių
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles.
Bebro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tL
Atsismaukusiems per laiszkus ir aprassantiems uvo ligas, duoda rodąs ir
pruiuncsia gydyklas per paeitą arbt
per ezpresą.
Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefon a gali psszaukti daktarą kas tik koki nori.
Dr. M. P. Kossakauskas visada aptiekoj e.
Tei. Yards 709.

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabake ant papierosų, inT
portuotą isz Maskofljos ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplevrood avė.
Ofisu ir Krautuve: 924 33rd str.
<po „LtatavM * Rtaalcoi» CHICAGO.

NĖR VITA

Conn.

Geo. M. Glaser, MM’
Medicinom Daktaru.

fA

Sugražina nužudyta vyra Gydo visokes .igas, turi geriausę pnP

busit taMSO
bazelių* Ir gvarantuojame lazgydy1 arba ptnlju. .ngražlntl

11 N. Kiver Side SL,

Viterbmj,

A. Sokarskis & Co.

AFGaanama yra tr Aptiakoj* Clark ir Va*.
Baran Sta.. CKloago.

ką ligose moterių, vaikų ir chroni
koše ligose. Teipogi geriaussi atl
ka aperacijas visokiuose ataiti)
muose,
867 32nd St,,
Chica*
OFibO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 w»
Tblklonas Yards 885. 1. «

