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Amerika.
Waidai partijų sztete Kentueky dar vis ne pasibaigė. Nesutinkanezios partijos nesutikimus
atidavė ant nusprendimo aug
szcziausio Amerikos sūdo. Wienas isz suaresztuotų republikoatszkos partijos urėdnįkų.Povers,
apskųstas už dalyvavimę užmu
zzystoj demokratiszko gubern įtoriaus Goebelio likosi paleistas
ant kaucijos $10000.
Kad re
publikoniszkas
gubernatorius
Taylor ne turi didelio pasitikėji
mo ant augszcziausio sūdo nus
prendimo, matyt jau isz to, kad
jis antru kartu atsiliepė į prezi
dentę McKinleyę su praszymu
pagelbos priesz demokratus. Be
abejonės prezidentas norėtų savo
azalinįkui duoti pagelbę, bet tas
yra daiktu gana pavojingu, ka
' dangi besikiszdhmas į partijų
vaidus, stabdydamas kokiu nors
budu žmonių norus, prezidentas
pakeltu tik žmonių neužsitikėjimę, o tuom sudrutintu d e mok ratiszkę partiję ne tik sztete Kentucky, bet it kituose. Taigi pi e
aide n tas, turbut, ne pagelbės sa
vo partijos gubernatorių ypacz
dabar, kada artinasi rinkimų lai

kas.

Chicago, III.

924 33rd 8t.,

Chicagtk
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Kad anglijonai ne kartę leidžia
sostapilės gyventojai prilankiai
priėmė, beut tokias žinias atsiun į Kvietę melagingus paskalus,
tė į Londonę angliszkos kariau apie tai ne sykį galėjome persi
nos virszinįkas lordas Roberts. tikrinti. Pirmiaus garsino, buk
Kadangi vienokOranijos republi Joubert pasitraukė visai nuo ka
kos nieks ne vertė pradėti karę, rės vedimo, kadangi buk jis ne
jos randa* be gyventojų pritari turi nė jokios vilties ant pasek
Dabar gi
mo teiposgi jos pradėti ne galėjo, mingo prieszinimosi.
tai isztikro sunku suprasti kaip garsina, kad tasai jeėerolas su sa
gyventojai gali, szirdingai prie- vo kariauna gina Trausvaaliaus
szus priimti ir tai dar tokius, ku rubežtus nuo Nataliaus ir buk
rie aiszkiai iszsitarė, jog nori pa stovi mieste Glencoe.
Ne galė
vergti abidvi republikas, panai- dami jau užginti, kad Joubert yra
kyti jų liuosybę. Nesinori tikėti, ant karės lauku, dabar leidžia
kad būrai galėtu szirdingai pri paskalus visai prieszingus: gar
imti savo tėvynės prieszus. Tei sina.buk vien Joubert ir Krueger
posgi angliszki virszinįkai garsi yra pneszingi pasidavimu*, bet
na, jog atskiros dalys būrų ka jų įtekmė terp gyventojų puola:
riaunos pasduoda anglijonams. užtai buk kiti jenerolai, kaip an
Kad ne visi vienok gyventojai tai Schalkburger, pasitraukė isz
prilaukus anglijonams, matyt jau kariaunos ir sugrįžo ant savo
isz to, kad prezidentas ir dalis farmų.
Jeigu anglijonai leido
Oranijos kariaunos isz Bloemfon- melagingus paskalus apie Joubertein pasitraukė į sziaurius, prie tę. tai kasgi tikės paskalams apie
Transvaalięus rubežių. Turbūt tie Schalkburgerę ir kitus jenerolus?
prilankiejie ir pirma karėj ne ėmė
Kaip paduoda isz Pretorijus,
dalyvinio, gal būt, kad didesnė būrai isz syk tikėjo, jog Anglija
jų dalis yra anglijonai. Ant ga atmes Amerikos tarpinįkystę ir
lo ir ne viskam, kę pranesza an nieko kito ne laukė.
Savo pragliszki jenerolai, galima tikėti. szymu Amerikos tarpinįkystės
Jie pranesza, kad Oranijos gy jie privertė Angliję atvirai- vi
ventojai pasiduoda, bet kyla ho- sam svietui apreiszkti savo mielandiszkos kilmės koliouistai an rius, atvirai pa sakyti, kad miegliszkose valdybose.
riai jos yra pavergti abidvi ret Dabar visos būrų pajiegos, ku publikas. Dabar visi kiti krasz
rios dar buvo iszmėtytos anglisz tai turinti kolionijas iszmėtytas
kos e valdybose, traukia į kruvę (M) visę svietę rods atvirai atsi
Transvaaliaus rubežių link. An sakė kisztiesi į tarpę kariaujangliszki jenerolai stengiasi tas da czių pusių ir apie tai praneszė
lis atskirti ir ne daleisti susijung buk Anglijai, vien Maskolija to
ti su didesnėms būrų pajiegoms. kio pažįdėjimo ne davė ir pasili-

Ant salų
Filipinų maisztaitraukiasi savo keltu. Rud>»
rikoniszki virszinįkai pagarsino
kelis naujus porlus ant salos Lu_zon jĮtięjarytąis užrubežių laiFvaioa, bet tua>se porFūose prekys
ta liuosai gali būt vedama vien me vėliaus. Tuom tarpu angliteip ilgai, kol porte stovi karisz- jonų traukimas pryszakin lyg ap
ki laivai, o miestuose ameriko- sistojo. Lordas Robertą iszleido
niszka kariauna.
Mieste Manil- atsiliepimę į Oracijos gyvento
lėj pilna pasikėlėlių. Neseniai jus, kuriems žada dangaus link
suvažiavo ežia ant susirinkimo ai y be s po angliszka virszinįkysdelegatai pasikėlėlių, bet apie tai ta; todėl jis laukia, kokię įtekmę
amerikonai, nežinia kokiu budu, ant gyventojų padarys jo atsidažinojo ir nedaleido susirinkimo, szaukimas, kurio paskui nieks nekelis delegatus suaresztavo. Wie- pildys.
Miestas Mafjkingdar vis tur
nok pats bandymas atlikti susirinkir'a Manillėj, kur koncent but būrų apgultas ir bombarduo
ruojasi visos amerikonų pajiegos, jamas. Prie jo artinasi dalis an
parodo, jog pasikėlėliams ne gliszkos kariaunos. Privatiszki
trūksta dręsos.
Provincijose telegramai paduoda, buk nuo to
Morong, Zam balos, N neva Eci- miesto būrai likosi nuvyti. Ran
ga, kurios neva buvo suvaldy das vienok patvirtinimo to dar
tos, vėl atsirado pasikėlėlių pul ne gavo. Be abejonės, prisiarti
kai. Paskutinėj provincijoj pa nus angliszkai kariaunai,ne skait
aikėlėliai iszpjovė 20 prilaukiu lingos būrų pajiegos turės pasi
amerikonams chinieczių. Ame traukti, bet apie jų pasitraukimę
rikonai gaudo dabar jau nuo tri jau dabar dar žinių nėra.
jų mėnesių Aguinaldę, kurisai Jenerolas Clements per saulinį
yra vienaitiniu palaikytoju pasi telegrafę nraneszė, kad Edenburkėlimo, bet iki sziol nežino, kur ge pasidavė 1400 būrų kareivių
Dabar angliszki
jis isztikro yra.
Mieste Bayam- isz Oranijos.
bang likosi amerikonų pakarti du oficierai eina į laižybas, kad iki
jų pagauti pasikėiėliai kaipo gegužio mėnesiui karė pasibaigs
ir abidvi republikos bus suval
žmogžudžiai.
Kadangi Chinuose apsireiszkė dytos. Jeigu tai teisybė, kad to
nekentimas svetimszalių, tasai ki dideli pulkai liuosybės apginė
vekentiiuas ypacz kreipiasi priesz jų pasiduoda anglijonams, tai iszamerikoniszkus misijonierius, ke tikro ne galima pranaszauti ilgo
lioe amerikoniszkos misijos likosi prieszinimosi, bet tie anglijonų
iszgriautos, tai Amerikos randas leidžiami paskalai gal būt paleis
į Chinų pakrantes siunezia kelis ti tyczia ant pakėlimo anglijonų
^ivasios, kadangi mat ir terp jų
aavo kariszkus laivus. Rods
1
laikraszcziai pagarsino, buk tie daug yra karės prieszų. * Žiūrint
laivai paskirti ant stabdymu į nuotrotas, rodosi, būrams ne
Maskolijos ir Prancūzijos, kurios, buvo iki sziol kę per daug nusipasinaudodamos isz Anglijos ka myti, nuotrotos jų szioje karėje
rės pietinėj Afrikoj, stengiasi la- per pusę mažesnės negu anglijobiaus iszplatinti Chinuose savo į- nų. Anglijonai iki eziol nužudė
tekmę, bet Amerikos randas sa tu virszum 16000 žmonių, būrų
vo laivams tokių mierių ne pas- gi nuotrotos-iki jų pasitraukimui
nuo Kimberley buvo: 677 užkiria.
muszti, 2129 sužeisti; drauge su
pasimirusiais nuo ligų yra tik
Pietini Afrika.
Ant karės lauko būrams pra- 4351; pridėjus prie to pasidavu
deda nesisekti. Anglijonai užėmė sius su jenerolu Cronje 4000—tai
Oranijos sostapilę be muszia visos nuotrotos pasiekia 8000
Buvusi mieste kariauna ir prezi žmonių, arba per pusę tiek, kiek
dentas tos republikos pasitraukė szioje karėje nužudė anglijonai.
į sziaurius. Tas viskas butų ne Nuotrotos tos isztikro nemažos,
teip svarbiu atsitikimu, kadangi kadangi būrai daug mažiau turi
ne kartę,užėmus prieszui sostapi kareivių, bet visgi dar ne teip
didelės, kad reikėtų jau iszsižadėlę, tautos nepaliauja prieszinusios ti vvilczių. Dabar didelio muszio
užpuolikams ir neretai atsigriebia galima laukti tik ant Transvaair iszveja prieszui; svarbesniu liaus rūbelių, kur sutraukė visos
ežia yra tas, kad kraszto prieszus būrų pajiegoe.

kaip pripažys ui reikalingę. To,
kę M as kol i j a laikys ui reikalin
gįi, Anglija labiausiai bijosi.
Jenerolę Cronje ir jo kareivius
anglijonai iszgabeno ant salos
Szventos Helenos, ant Atlmtiszko oceano.

^Vokietija.
Terp Maskolijos ir Wokielijos
užgimė koki nežinomi platesniam
svietui nesutikimai.
Neseniai
buvo Danzige apkrikszlytas ir
iszbandytas vokiszkose dirbtu
vėse Maskobjai padirbtas kariszkas laivas.
Ant iszkilmių pri
buvo Wokietijos ciecorius ir po
pas maskoliszkos cerkvės prie
ambasados Berlyne. - Wisiems
puolė į akis, kad popas savo
kalboj nė sykį ne paminėjo, ne
pagarbino
cziajau
ėsanczio vokiszko oiecoriaus, ant ku
rio žemės kriksztyjimas laivo at
sibuvo. Popas aplenkė visai Wokietijos ciecorių ne isz savo no
ro, bet ant caro prisakymo; teip
bent kalba visi vokiszki lai-iraszcziai. Už kę užgimė nesutikimai
terp kaimyniszkų krasztų valdo
nų, tikrai nežinia: vieni sako,
buk carasjužpykęs ant Willhelmo
už jo prilankumę Anglijai, kiti
gi pasakoja, buk Wilhelmas sto
ja apgynime Turkijos, nuo kurios
Maskolija nori Užgauti niekuom
neaprubežinotas koncesijas ant
dirbimo geležinkelių Mažojoj Azijoj. .
Pamokyta Maskolijos paveik
slu, Wokietija stengiasi paimti
nuo Chinų visę Szantung pussalį.
Gavo ji ežia nuo Chinų rando daleidimę dirbti geležinkelius ;dabar
daleidimu nepasiganėdina, bet
reikalauja dar, idant, teip kaip
daleido Maskolijai Mandžurijoj,
daleistu ir Wokietijai laikyti kariaunę neva ant apgynimo kelię
dirbanezių darbinįkų. Žinoma,
jeigu tik sykį sutrauks ežia vokiszkę kariaunę, chiniszkoji turės
pasitraukti ir tokiu budu visi tie
plotai, per kuriuos bėgs geležin
kelis, atsiras vokiecąių rankose,
Szantung pussalis pastos vokiszka valdyba visai teip, kaip Mandžurija pastojo maskoliszka val
dyba, nors ji skaitosi už Chinų
prowinc ję.
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^Vokietija ne nori apsileisti
Maskolijai Persijoj:
kadangi
Maskolija stengiasi užimti portę
Bender Abas,
porto
tuose
krasztuose pareikalavo ir Vo
kietija. Jeigu tę daro be pritari
mo Maskolijos, tai gal užtai ir
-užpyko caras ant Wokietijos val
dono, kadangi caras jau dabar
laiko Persiję už eawo valdybę.

Unijotai Suwalkų guber- Maskoliszki ciwillzatoriai [ iez kitos
szti, jog
nifoj,
pateko po sudu.

pusės ne privalo užmir- ■
Anglija yra nesziotoja
1875 m. ' maskoliszkas randas
23 d vasario Wilniaus tiesda- civilizacijos ir liuosybės po visę
panaikino ir Lenkijoj (Lietuvoj rių bute prasidėjo prova masko- pasaulę, ji yra galingiausiu Mas
Beniaus jau panaikintas) papras liszkų Lietuvos civitizatorių: kolijos ptieszu, kuri yra teiposgi
tu savo prisakymu unijotų tikė- bnvusio VVilniaus augszcziausio bjiauriausiu musų prispaudėju.
jimę, uždarė visas bažnyczias ir policijos virszinįko Rajevskio, Ergo, reiktu manyti, jog Lietu
prisakė unijotams vaik^ezioti su ugnagesių virezinįko Beko,polici va gali tikėtiesi prie nepasektikėjiipiszkais reikalais pas po jos sekretoriau? pavloviczoir t rijų mingos karės Maskolijos su An
pus, o aut dievmaldystų į sta- rasztinįkų. Kaltina juos užtai, kad glija, isz malonės paskutinės, su
cziatikiszkas cerkves. Nežiūrint jie terp savęs susikalbėję, lupo laukti liuosybę.
Maskolija.
Kas link būrų, kad dabartinėj
vienok ant caro paliepimo, dau- nuo žmonių ant savo naudos ne
Kaip Chinuose teip ir Mažojoj gelis unijotų ne nori būti staeziakarėj
kiekvienas doras žmogus
teisingus mokesczius; ypacz gi
Azijoj Maskolija stengiasi ant
tikiais, didžiausias nuoszimtis smarkiai lupo savinįkus doroikų, privalo su jais simpatizuoti, tę,
tvirtų pamatų atsistoti: tę jai
besiprieszinanczių yra Suvalkų ir kuriems kitaip neiszduodavo da- mums rodosi, kiekvienas supras.
palengvina Anglijęs karė pieti Sedlecų gubernijose.
Sedlecų leidimo ant važinėjimo mieste, Anglija savo erzinimais privertė
nėj Afrikoj, dėl kurios ji ne gali gubernijoj, pagal atskaiię Pobiejeigu ant naudos minėtų caro isz- burus pradėti karę, -kadangi jei
pasekmingai prieszintiesi Masko donoscevo, yra isz viso 153915
tikimų urnų Lietuvos civilizato- gu butu jie ne pradėję, Anglija
liui. Ji nuo Turkijos pareikala unijotų, tame skaitliuje 63470 ne
rių ne užmokėjo mažiausiai po sutraukusi kariaunę, butu pati ję
vo nsonopoliaus ant dirbimo ge nori būti staeziatikiais, neina į tris rublius. Anttprovos atėjo pradėjusi. Anglijos miuisteriai,
ležinkelių Mažojoj Azijoj. Turki
cerkves, ne kriksztyja vaikų, net keli szimtai dorožkorių netei bent tūli isz jų, per savp agen
ja vienok dar prieiziuasi, kadan be popų laidoja numirusius, singai nuluptų minėtų caro tar tus, papirkimais jau. pirma priesz
gi, jeigu iszduotų tokias koncesi
apart to toje gubernijoj yra dar nų, jo sosto ir carosla vijos apasz- tų republikų randę bandė maiszjas, tai visas tas Turkijos krasz- 8000 abejojanezių, koki, nors ne- talų. Sūdąs nusprendė Rajevskį tus pakelti, bet ant jos nelaimės,
tis atsirastų Maskolijos rankose: siszalina nuo cerkvės ir staeziati- ir Bekę ant 12 metų į Siberiję, tas ne pasisekė. Kadangi vienok
ji ežia sugabentų savo urėdnįkus kiszkų popų, bet neskaito savę mežesniuosius gi iszteisino.
Transvaaliuje yra daug aukso
ir agentus, kurie, mėtydami pinįkastynių ir tūli angliszki minisuž staeziatikius; vaikų ne krikszgus, isz neprilankių Turkijai gai
teriai
buvo sąnariais kompanijų
Isz
Alytaus.
tytų yra 22803, nevineziavotų
valų padarytu savo įnagius, tar
Padirbus geležinkelį, szitas užsiimanezių aukso kasimu, tai
porų 8496. Suvalkų gubernijoj
naujančius Maskolijos siekiams. visas buvusių unijotų skaitlius miestelis pradėjo augti kaip ant jie užsimanė visę tę krasztę pa
Jie prie tinkanezių sanlygų su
siekia 14670 žmonių (daugiausiai mielių, atsirado jau kelios gana imti kaipo Anglijos valdybę, kad
teiktu Maskolijai progę siųsti į
jų yra Seinų _ir Augustavo pa gražios triobos ir pardavinyczios. jų darbų nieks kitas ne galėtu
Mažaję Aziję kariaunę neva ant
viecziuose); tame skaitliuje besi Maskoliszkas blaivystės komite kontroliuoti. Taigi szitoje karė
apgynimo naujai padirbto gele prieszinanczių buvo 9776, taigi tas ir bandė isz to pasinaudoti ir je Anglija pasirodė tokia jau užžinkelio ir ,-ant jo tarnaujanezių didesnė pusė; va<kų ne krikszty- atidarė arbatnyczię, bet su ja ne puolikė, kokiu yra plėszikas už
maskoliszki| urėdaįkų. Ant pri
tų yra 2022, o gy venanezių be pasisekė: arbatnyczia vos laiko stojantis praeiviams kelię, nuo
vertimo Turkijos pasiduoti savo szliubo porų 806. Wisų gi Len si, kaimiecziai bęveik visai nesi Burių be priežasties veržia tur-r
reikalavimams, Maskolija kalbi kijoj gyvenanezių unijotų skai lanko, mat supranta maskolių tus.
na Bulgariję su visu atsiskirti tlius siekia 377733, o tame skai kilpas. Isz to jau galima matyti,
Kaslink gi nuopelnų priesz ci
nuo Turkijos ir apsigarsinti ne tliuje ne norinezių būti staeziati jog supratimas aplinkinių lietu vilizaciją ir tame Anglijos nuo
prigulminga
šte. Kadangi kiais yra 83000 ir 9214 abejojau- vių paskutiniuose laikuose ir ežia pelnai ne teip dideli. Anglija
armeniszkų ežių. Waikų ne kriksztytų bu pasikėlė.
Arbatnyczia užlaiko atidarė civilizacijai tulus žemės
pabėgėlių, su jų pagelba Masko
ir
du
plattnancziu
stacziatikisz- krasztue, bet už tai atidarytų ci
vo isz wiso 26177, Mažiausias
lija gali vėl maisztus Armėnijoj nuoszimtis besiprieszinanczių bu kę raugę laikraszcziu: "Russkyj vilizacijai krasztų gyventojų ne
sukelti. Per aavo agentus ir vo terp unijotų Lublino gub.
Polomnlk” ir “Sviet”, bet ant tik ne bandė, civilizuoti, bet
vientikius stengiasi sukelti mai
1 laimės, tie popų draiskalai terp stabdė jų pasikėhmę jeigu ir ne
šalus Macedonijoj ir Albanijoj;
labiaus už Maskoliję, tai vienok
Mėsa ^Vilniuje.
lietuvių ne turi skaitytojų.
paskutinėj maisztai jau isztikro
ne mažiaus. Anglija ne civiliza
Wilniuje ant gyventojų reika
užgimė. Matydam is,kiek jam blo lų. pjsuja galvijus miesto pjovi- Dabotojai pieno preke]ų. vo savo užimtų krasztų gyven
go gali Maskobja padaryti, be n yežiose, už kę galvijų savinįkai
Wilniau8 miesto rodą nuspren tojų, bet stengėsi juos iazuaikinti,
abejonės sultanas turės nusilenkti turi mokėti miestui atsakantį; dė, teip kaip tai yra jau Warsza- naudojimosi isz civilizacijos vai
priesz jos norus, nors norai t H? mokestį; isz to szaltinio miestas ! voj, parengti Wilniuje dabotojus sių vien sau pasilaikė ir isztikro
begėdiszki, neteisingi. Nors Wo- turi 106000 rubl. ant metų. Ka pieno prekėjų, kurie tankiai, ant į trumpę laikę iszpjovė, isznaikietija ir bandytų už sultenę už dangi VVilivuje yra 200000 gy padidinimo pelno, į pienę pripila kino ne mažai tautiszkų gaiva
stoti, bet ji ne duos kariaunos nė ventojų, tai skaitant po pusę pusę vandens. Parengus dabo lų. Pradžioj szio amžiaus ant
pinįgų Turkijai ant suvaldymo svaro aill žmogaus, ant valgio tojus, tokių prigavysczių prekė- Tasmanijos gyveno dar kelios
ma*koliszkų
agentų
sukeltų gyventojams turėtu eiti 800000 jai ne galės daryti; dabotojais deszimtys tuketanezių cziabuvių,
maisztų, o už juos su Maskolija pūdų mėsos kas metę. Tuom bus miesto daktarai. Už parda- o 1857m. isznyko paskutinis; ci
karės nepradės.
tarpu pereituose metuose mieste vinėjimę pieno su primaiszymais vilizuoti anglijonai ant jų reng
parduota tik 525000 pūdų mėgos; prekėjai bus atiduoti ant sūdo davo tokias jau medžiokles, kaip
Tas padawadyji- ant laukinių žvėrių ir į trumpę
taigi iszpuola tik po | svaro mė nubaudimo.
sos ant gyventojaus kas dienę. mas iszeis ant gero pieno pirkė laikę visus iszmedžiojo; ant
Naujos Zelandijos buvo 250000
matyt, kad betureziai, dėl jųLietuvos kalendorius sz| Taigi
maorių; sziędien jų liko jau vos
brangumo, ne gali nusipirkti mėmetą paslwdlino ant wie- soe ir retai ję valgo.
30000; kitus iszmedžiojo platin
Dideli parwlnyczia.
no8 dienos dauginus.
Prekėjas Žūk uždeda Wilniuje dami civilizaciję ttnglijonai. In
Maskoliai Lietuvai primetė sa
Suėmė pleszikus.
didelės, parengtas pagal naujausią duose rods anglijonai ne rengia
vo netikusį kalendorių, kurisai
Neseniai Mintaujoj polic ja 80- budę, su naujausioms įtaisoma par- medžipklių ant indieczių, kadan
nuo visų
civilizuotų krasztų ėmė du pagarsėjusiu plėsziku, vinyczias ant priemieszczio Lū gi tas butų pavojinga: ežia ant
skaitymo
dienų
ant
12 kurie savo plėszimais pagarsėjo ki szkių.
Miestas iszdavė jau 300 milijonų indieczių yra vos •
dienų stovėjo užpakalyj; nuo 17 Rygoj,' Kurszėj ir parubeiiuose daleidimę, prie kurio pridėjo keli sžimtai tukstanezių anglijod. vasario szių metų maskoliszkas nuo jos Kauno gub.
Abudu už vien pasargę, kad ne walia vartot nų, bet už tai jie užmuszė vieti
kalendorius dar labiau* atsitolino savo gražius darbus buvoiszsių- parvų su nuodingoms mede- nę iszdirbystę, o per tai pasibai
nuo europinio: nuo to laiko pa sti į Siberiję, bet isz ten pabėgo. goms, kaip antai su arseniku, ka sėtinas cziabuvių s kai liūs, lun
siliko maskoliai dar ant vienos Mintaujoje jie papildė teiposgi dangi tokios, paskui įleistos į kam anglijonams, badę kenezia.:
dienos daugiaus.
Nuo dabar diktai įsiveržimų į gyvenimus. Nerį, uinuodintų upės vandenį. juk dabar Indi jose yra 45 milijo
nai £aduo)ių. Tę patį ekonoskirtumas dienų mėnesių terp Suaresztavo juos ant geležinke
miszkę ir kulturiszkę nuopuolimę
maskoliszko ir europeiszko kalen lio stacijos,kada bandė ant plėsziProduktų prekes.
doriaus bus ne 12 bet 13: kada mų keliauti į Kauno gub. Rado
Pereitę sanvaitę už javus ir matome juk ir Airijoj, kuri, pate
pagal Amerikoj vartojamą bus pas juos ne tik daug vogtų daik valgio produktus mokėjo Wil- kusi po Anglijos jungu, kultū14 diena kokio mėnesio, Masko- tų, bet ir visokius reikalingus niuje: už pudę rugių 72—75 k.; riszkai nestovėjo žemiaus už An
lijoj ir Lietuvoj bus 1 d. to mė vagiliams įnagius, o vienas isz avižų 60—65 kap.; miežių 80— gliję. Anglijonai uždraudė Airi
nesio.
jų turėjo dar stiklinaitę chloro 82 kap.; grikų 80—83 kap,; pu joj rengti dirbtuves iszėmus linų
Pūdas audinyczių, žemę nuo gyventojų
formo, kurį vartojo ant užmigdi- pų 1 rubl.—1.10 kap.
Isz 8uwalkų.
uimo keliaujauczių geležinkeliais sviesto 10 rubl.—12 rubl.; pūdas paveržė anglirzki lordu; [>er tai
Czianykaztė miesto kreditinė pasaiierių, o užmigdę, 1 luošai kiaulienos 4 rubl. 40 kap.—5. r. Airijoj gyventojams atsėjo nuodraugystė atsiszaukė į raudę pra iszkraustydavo jų kiszenius.
10 kap.; szieno 35—39 kap.; latai baduoti: sztai pradžioj szio
amžiaus Airijoj buvo dar 8 mil.
rydama daleidimo iszplatinti
sziaudų 20—24 kap.
gyventojų, sziędien gi yra tik
operacijas kaslink skolinimo pinį
Geras radinys.
4 mil.; pusė gyventojų turėjo
gų ant nekrutanczių turtų visuo
Ukinįkas kaimo Dvoriezcze,
se gubernijos pavietiniuose mies Rieczicos pa v., Witebsko gub. Anglijonams ar barams kraustytiesi svetur, idant nuo
tuose.
Jeigu randas iszduos
pritarti?
nuolatinio bado apsisaugoti. Tę
savo daleidimę, tai dalys krediti Stepanec,taisydamas savo namus,
Neseniai “Tėvynėj” patilpo patį matome visose angliszkose
kasdamas
olę
sienų
paramoms,
nės draugystės bus parengtos:
Kalvarijoj, Senapilėj, Wilkavisz prikasė molinį puodę su senais straipsnis perkratinėjantis klau- valdybose, kurios anglijonams
kyje ir Naumiestyj. Rengiasi sidabriniais pinįgais.
Pinįgų symę, kam dabartinėj karėj pfeti - yra kaipi melžiama karvė ant
Suvalkų gubernijoj sutverti ir buvo 210: vieni buvo nuo laikų nėj Afrikoj lietuviai turi rodyti krovimo turtų.
Rods isz anžemdarbystės draugystę. Wiegavo pritarimę: anglijonams ar gliszkų valdybų, pavęiksian,
Petro
Didžiojo,
kiti
gi
vėlesni:
nas Warszavoe inžinierius keti
būrams? Raszėjas sako, kad lie Suvienytos Walstijos augsztai
na, kur nors Naumiesczio pavie buvo ežia teiposgi užrubežiniai
tuviai privalo rodyti savo pri pasikėlė, bet ir ežia angliszkos
tai
erai'
ir
sidabrinis
puodelis,
lyj, uždėti didelę su naujausioms
maszinoms linų audinyczię, prie, diskas svėrė 6 svarus. Radinį lankumę būrams, kadangi jie ka- kilmės uatyvistai visę naudę,
to kalbina dvarponius prisidėti tę nuo ukinįko atėmė valdžios ir riauja už liuosybę savo kraazto, vaisius civilizacijos vien sau pa
Iginajįnuo svetimo jungo, bet šilai ko. Cziabuvių, koki ant tų
pinigais.
nusiuntė į Peterburgę-

Isz Lietuvos.

1 YouHOflTovN, Oh. darbinį Makackui galima užsitikėti? Su nuveiktu.
Nialcilal
gerai; pradėjo jau dirbti ir nau
K? turi
szi?dien iszgriovė pirmiaus nuveiktas
plotų gyveno, ne liko jan nė dekai
czianykszczių geležies dirbtu ims pinįgus, o mums szpyg? pa augszcziausiai stovinezioe tautos, darbus. Liūdna ir paminėti apie
Nors
antai
Europoj
prasideda
jai
pastatytoj
dalyj.
szimtos dalies, o ir Isz tų nė vie
nos indijonų gminės ne pakėlė pavasaris, Amerikoj užstojo di
5 Saltsburg, Pa. Czianyksz- vių susitaikė su fabrikantais, ku rodys”. Ant uždėjimo biznio, nuveikė t? visk? tik todėl, kad toki? baisi? audr?, kuri visus ge
ant tokio jau laipsniu, ant kokio deli szalcziai su sniego darga czios geležies dirbtuvės pradėjo rie sutinka pakelti ant 25c. nuo mieli broliai, ne reikia pinįgus suprato naud? reikalingų ant pa ros valios tautieczių užmanymus
tonos darbinįaų užmokesnį.
teip siųsti Makauckui, kaip jus sikėlimo įtaisų ir t? sykį supra iszgriovė. Audr?, t? pagimdė
8towi baltveidžiai.
Buvusiose noms, kurie pasiekė ir pietinius dirbti ir dirba gerai.
iszpaniszkose,
prancuziszkose aztetus, kaip antai: Texas, Okla4f
S
andt Lake, Pa. Kalnaka neezate ir duodate kunįgams be tę, neapleido, kol nenuveikė. viena netikusi ypata, kuri plati;
41 Stockett.
Mont.
Cziaarba holandiszaose valdybose hom?, Louisian? ir Indijonų Teri- nykszcz'ose kastynėse darbai eina siai aplinkinių kastynių pakėlė jokių jų isziirokavimu.be kontro Taigi norėkime ir mes ir darbuo- na neapykantos sėkl? ir griauja
žrimės ant iszpildymo norų, o be gerus užmanymu*. Ji metė pir
cziabuviai ne nyksta teip smar torij?. Szalcziai ten užkenkė
sztraik?, kadangi kastynių savi- lės.
labai gerai.
Kodėl musų pagelbinių drau.- abejonės turėsime visk?,
kas miausiai neapykantos sėkl? - terp
nįkai ne sutinka pakelti už darb?
kiai kaip angliszkose, jeigu pas lepesniems vaisiniems medžiams,
5 Empire, Pa. Beesemer Co- užmokesnį iki 45c nuo tonos.
gysezių pinįgai ne žūsta, kodėl mums reikalipga!
musų vertelgų, toliaus ir teqj
kutinėse nyksta, tai ne isz gero. kurie tuose kraštuose pradėjo
nepražuvo pinįgai SusivienyjiJ. Naujokas.
tų paežių savo draugų, kurie nė
Politiszkuose dalykuose Angli jau sprogti. Isz Nev Yorko isz ke Co. parengs ežia 200 naujų
1 New Cabtle, Pa. Czianykmo, nors kasierius nusiszovė, ir
gytvatę suszalusi? isz bado pu
ja teiposgi kitoms tautoms ne keliavę ant farmų du fabrikantų kokso peczių.
sziose Greeno geležies dirbtuvėse
pinįgai buvo ne kunįgų rankose? Paryžiaus parodos reika siau nudvėsusi? szildė ir maitino,
4f Chicago, III. Kalnakasiai darbai eina gerai.
daug pagelbėjo, bet ui tai ji pju agentai, ant kelio suszalo. Nev
Shenango
luose.
kol tojė, atsigavus, nepradėjo sa
dė vienas tautas priesz kitas, Yorke ir Brooklyne sniegas užne Illinois szteto gaus ant 9c. dides dirbtuvėse, teiposgi ir Vulcan Kodėl nepražūva milijonai Ame
rikos
trustų,
kuriuose
gana
szė
ulyczias
taip,
kadk
sztritkarių
vo penėtojas kandžioti. Atsimo
Wienas
isz
svarbiausių
atsitikimų
nį
nuo
tonos
užmokesnį.
idant isz kraujo praliejimų naud?
dirba piln? laik? ir darbinįkai ant viens kit? godus sąnariui nori
perkralinėjainų
dabar
musų
laiktus
geradėjsm*, ta netikusi ypata
sau traukti, arba stengėsi kitas bėgiojimas pasiliovė. Tuom tar
4| Gallitzin, Pa.
Mitchelo stokos darbo nesiskundžia.
nusukti, ir į savo kiszenių dau raszCžiuose — yra užgimę nesu pradėjo'siusti isz piktumo ir sukė
vieszpatystes į kares ui sawo rei pu ir Amerikoj pasirodė pirmuti kastynėse 8000 darbinįkų pakėlė
4[ Little Rock, Ark. Rengia giaus pinįgų suvaryti? Darant tikimai terp sąnarių Paryžiaus lė tokius vaidus, kokių ir terp
kalus įtraukti, mat gaila jai an- niai pavasario paukszcziai: pereit? užmokesnį ant 10%.
ežia
vis daugiaus naujų medvil teip, kaip daro ainerikonisskos parodos komiteto. Mat mes au prakeiktųjų
pragare ne būva.
glijonų kraujo, tegul ui jos rei sanvaitę per Chicago perlėkė
•'1 Audenried, Pa. Kalnaka nės dirbtuvių. Naujai pastaty kompanijos ir trasiai pinįgai ant kautoja'} padarėme didelę klaid? Nuo pabaigos 1898' iki pradžiai
pulkas
laukinių
ž?sų.
kalus kiti jį lieja ir tai ne kart?
siams czianykszczių kastynių pa tos dirbtuvės Arkadelphioj, Dar- biznio sudėti ne gali prižuli, rinkdami į komitet? sąnarius isz szių metų beveik nesiliovė lie
Bjauriau negu Maskolijoj.
sawo padėtojus laikė karės aplei
kėlė užmokesnį ant 2%.
daneliuose, Little Rock ir Maro- kaip nepražūva pas kasteriu su dviejų musų partijų ar luomų, tai tuviszkų vertelgų provos šū
Nev Yorke, biuruose “Barge
do. Ne pagelbės Anglija teiposmouth Springs jau pradėjo dirb kaucija sudėti ir Susivienyfimo yra — isz svietiszkų ir dvasisz- duose. Pasibaigus vertelgų proMc
K
ee
port
,
P
a
.
National
gi lietuviams arba lenkams iszsi Office” darbuojasi tirinėtojų ko
ti.
pinįgai.
kų
szviesuolių. Dabar mat voms, prasidėjo nemoraliszld
Tube
Co.
pradėjo
rengti
naujas
liuosuoti isz po maskolių jungo, misija. Mat pasirodė, kad dau
Nors Philadelphijoj ir Water jiems nerupi tiek nuveikimas darbai isztvirkėlių žeminanti wiSmithdale, Pa. Darbai eina
kadangi tame ne turi ne mąžiau- gelis urėdnįkų priimanezių atei dirbtuves Christy Parke.
būryje buvo draugysezių uždėtos darbo kiek varymais) ant pakėli s? lietuvių taut?. Kada pasiro
sio reikalo, jai ne rupi ar bus vius szlykszcziai savo užduotę
•l Wheeling, VV. Va. Wisos ežia gerai ir isz kitur atkakusiam
pardavinyczios, bet kad jų už- mo savo asabiszkos ir savo luo dė Nev Yorko “Heralde” žemi
ne
sunku
darb?
gauti.
Lietuvių
Lenkija arba Lietuva. Europoj pildo: gražesnes merginas ir mo czianyksztės dirbtuvės dirba ge
ežia yra tik du nuvedę, lietu- veižėtojai ne buvo atsakanti ir mo* garbės. Tūli sanariai komi nantis lietuvių taut? straipsnis,
Maskolija Angį jai kelio neuisto- teris atkakusias vienas ir be pi rai, piln? laik?.
viszkų szeimynų nėra; lenkų yra pardavinyczių uždėtojai ne mo teto, kaip matyt, visai ne nori kuriame buvo įsprausti ir Mija, kadangi ant sausžemio pasku nįgų tūli ateivių užveizdos urėd1 PottoTOvn, Pa. Czianyksz trys szeimynos;. lietuviai lygiai kėjo apsaugoti savo turtų, už ap- kisztięsi ir prisidėti prie rengimo nersviliecziai, buvo pasakyta,
tinė ne turi svarb ų politiszkų nįkai leisdavo ant kranto tik t? ežiose geležies dirbtuvėse neušterp savęi ir su kitais sutikime saugojim? jiems užteko katali to dalyko: matome, kad iki sziol buk Wm. Pen. Pa. laiko susirin
reikalų.
Maskolija su Anglija syk, jeigu jos pasidavė norams ilgio pradės darbus.
kyšt ės užveižėtojų, o tojė ne vi kunįgas Milukas dar niekur ne kimus žmogžudė ų draugai. Už
gyvena.
pykstasi ne ui Europos reikalus, urėdnįkų. Be abejonės daugelis
sada saugoja svetim? turt?, kaip pasirodė. Prezidentas gi komi tėmyję t?, geresni tautiecziai bu
1
M
assjllon, Oh. VViena da
tų
gėd?
Amerikai
daranezių
ubet ui Azij?, kur su kiekvienų
Kaime Kairy, Dneprovsko
aiszkiai matome ant tūlų dvasisz- teto, apėmęs urėd?, nori elgtiesi vo besitarę užprotestuoti priesz
žingsniu Maskolija siaurina plo rėdnįkų už tokius darbus ne teks lis Republic Iron Co. sustojo; ne pavietyj, pietinėj Maskolijoj, į
kų vadovų pasielgimų, todėl ir komitete visai teip kaip elgiasi tokį musų brolių apjuodinim?,
žinia
dar,
kada
vėl
prasidės
dar

tus Anglijos įtekmės. Mums ar vietų, o kaip .koks gal pateks ir
namus dvarponio Michailovyczo
toms pardavinyczioms nesisekė. kunįgai parapijose, tai gi kunį- iszrodyti
melagingum? minėto
bai.
į
kriminaliszk?
sud?.
ba lenkams padėti ant atgavimo
įsiveržė plėszikai, papjovė dvaro
Kompanijose szi?dien tikėjimo giszkai bando elgtiesi ir Paryžiaus straipsnio. Isz to kilo smarkus
liuosybės Anglija ne turi galės;
J
anesville
,
O
h
Czianyksz
savinįk?,
jo
paczi?,
6
vaikų
ir
Isrvire.
kasierių neužtenka, bet nuo jų parodos komitete, visai ne paiso protestai priesz -‘Saulę” ir jos isznors ir sumusztų maskolius Azi
Ashland, Wis. Meriam kau ežios geležies dirbtuvės, kurios du tarnu. Atlikę su žmonėms, reikalauja kaucijos ant apsaugoji* ant kitų komiteto sąnarių. Nors
leistoj?. Mums besistengiant sujoj, tai Maskolija gali nuiudyti tynėse atsitiko baisi nelaimė. gana ilgai iszstovėjo, pradėjo isz namų iszueszė
visk?, k?
mo jų rankose ėsanezių kompani paroda užmanyta ant labo musų gręžinti g e r? garbę, dar bjauriaus
vien dalį azijatiškų savo- vai Trys darbinįkai darbavosi prie jau dirbti.
tik rado sau tinkanezio.
jos pinįgų; teip yra jau ir musų tautos, pakėlimo jos garbės, bet musų paežių isztvirkėliai pradė
dykų, bet ne Lenkiją arba Lietu garinės maszinos sėmimui van
5 Cleveland, Oh. Crescent
Susivienyjime. Jeigu teip bus prezidentui, turbut, Isbiaus rupi jo mus žeminti.
Tada • peiktini
vą. Su viltims paremtoms ant dens. Tuom tarpu iszszoko dū blėtos dirbtuvės, kurios buvo
ISZ
apsaugoti pinįgai ‘lietuviszkų pala<kymas niekuom ne aprube- darbai musų isztvirkėlių likosi
Anglijos mes apsiriktume, kaip dos kamsztis ir garas pradėjo sustojusios dėl pertaisymų, pra
kompanijų, jie ne gali pražūti, ii uoto« valdžios, tokios koki? aprašyti Nr. 5 “Vilties”, ant suapsiriko ne viena tauta.
Angli veržtiesi ant darbinįkų. Ant jų dėjo jau dirbti.
nieks ne galės nieko prisisavinti, turi parapijų komitetuose, negu gėdinimo, kad jie liautųsi žemijai sziędien nieks ne nori užsiti- riksmo atbėgo pagelba, bet bu
jeigu bus sumani ir sanžininiszka tautos garbė. Nėra dyvų: juk nanezių mus darbų; to reikala
4f Morgantovn, W. Va. A
kėti, kadangi politiszkuose da vo jau per vėlu gelbėti: nelai
8warbus klausymas.
užveizda ir jeigu ji bus atsakanti priežodis sako, kad papratimas vo Mioeraviliecziai, iszėmus demos Steck pirko 6000 akrų že
lykuose ji nesilaiko ne jokių do mingi darbinįkai su visu iszviMėgstame mes iszjuokti kitas ir po kaucija.
mės su anglims ir parengs naujas
pereina ir moks!?. Teip kunįgas szimtos dalies sėjanezių nesutikiriszkų principų. Sztai Chicagoj rė.
tautas, niekiname jas, o isztikro
Pinįgus reikalingus ant biznio Žilinskas stengiasi e'gliesi su Pa ntas isztvirkėlių. Tas dar la
kastynes.
Anglijos draugai pradėjo glostyti
mes už kitus visame žemiaus galima surinkti iszleidžiant bonPasimirė storule.
ryžiaus parodos komitetu, kaip biau* juos pykinu, bet ne galėda
4Į Nev Kensjngton, Pa. Dar stovime; vieton mokytiesi nuo
lenkus, tikėdamiesi reikale ir
Kakomo, Ino. Netoli nuo ežia,
dsus po $10,bet viena ypata ne tu elgiasi visi kunįgai su parapijų mi pagauti raszėjo kur karezejuos sunaudoti priesz Maskolij?; miestelyj Russianville, pasimirė bai czianykszcžiose dirbtuvėse kitų, sekti jų pėdoms, mes daro
rėtu turėti daugiaus . kaip už komitetais: ten kunige^ prezi moj, apskundė “Vilties” re lekto
mesgi ant glostymo Anglijos ga žinoma storulė, 32 metų moteris eina gerai ir rodosi, kad teip bus me kaip žydai fanatike', kurie
$1000 bondsų, kadangi tokia dentas, kasos užveizėtojas, nuzti rių, nors straipsnyj skundžiantis
lime atsakyti: Timeo Danaos et Juozo Greycrofto. Ji svėrė 550 per ilgesnį laik?.
iszmintingesnius už savę, visus daugiausiai sudėjusi pinįgų ypa
nįkas ir niekuom ne aprubežmo- visai ne buvo minavojamas.
dona ferentes. Nora būrai gal svarų ir jeigu ne buvo sunkiausia
krikszczionis tu įgautu per daug didelę val4f Cape Bretqn, Pa. Ketina apszviestesnius
tos parapijos ir komiteto valdo Mieli broliai! la'kraszcziai juk
bus sumuszti, kadangi tankinus moteriszkč visoj Amerikoj, tai In ežia pastatyti 400 kokso peczių, “gojais” vadina; žydai vienok
dži? draugystėj.
nas. Kada jau parapija ir hažny- ant .to yra, kad jie peiktu kenkianne tie, kurių pusėj yra teisybė, dianoj, turbut, storesnės ir augsz- bet jų įrengimas užims isztisu* dar už mus stovi augszcziaus,
Tuos ir kitokius dalykus kau czios savastis paskendo skolose, czius visuomenei darbus, o ra
pergali neteisingus, bet pergalė tesnės už j? moteriszkės ne buvo. metus.
kadangi net tie fanatikai nesisza- link didelio lietuvhzko biznio
kada nežinia ant ko nuėjo parapi- gintų prie gerų; jeigu laikrasztis
priguli drutasniems, . tai visgi Grab? reikėjo specijaliszkai pa
lina nuo mokslo, leidžia savo galima būt apkalbėti ant tam
Bessemer. Ala. Czinyksz
jonų sudėti pinįgai, tai sztai ko t? atlieka, neažy udamaa be pa-_
simpatijos visų dorai mananczių dirbti, kadangi gatavų niekur
vaikus mokytieji į “gojų” mok tikštai snanaukto susivažiavimo. kia* tūli parapijų valdonai iš
ežias plieno dirbtuves dabar
mato ypatų, tai kokia priežastis'
turi būt būrų pusėj.
ne rado teip didelių, kad butų tai-*o, kaip tik pabaigs, pradės slai nes. ^laskolijoj antai, uurs Prie draugystės turėtu būt pri duoda rokundas: $100 už 40 vai. gal Imt ant skundimo? Laikrasztis
Su viltimis paremtoms ant galėjęs patilpti numirusios kūnas.
žydams viskas apsunkyta, aug- leisti ne tik b znieriai, bet visa atlaidus; $90 užsuvažiavim? ku
jose dirbti.
atlieka tik savo užduotę. Skun
Anglijos pagelbos mes be abejo Numirė ji staiga.
sztesnėse mokslainėse didžiausias liet u visiką visuomenė.
nigų; $75 už jų važmėjim?; $25 džianti “Viltį” kodėl ne skundžia
4[
M
iddle
boro
,
K
y
.
Czianės apsiriktume:
Anglija dar
nuoszimtis yra žydų.
Antai
Lygiai seim?, kaip ir didelę už gaidukus; kelios deszimiys angliszkų laikraszcz ų, kurie ne tik
Nelaime ant geležinkelio.
nykszczios plieno dirbtuvė*, ku Kauno gubernijoj, nors žydų yra
niekam ne padėjo isz nelaisvės
pardavinyczi?, man rodosi, ge doliarų už Californijos vyn?; $40 juos,bet vii-? lietuvių t «ut? baisiai
Nev York. Ant kybanezio rios stovėjo nuo pradž es pereitų
iszsiliuosuoti ir mums ne padės,
tik 10%, bet gimnazijose moki riausiai būt parengti Nev Yorke, už skalbim? vaikų kamzelių; $30
Lzniekino?
vVdtyj” gi melo
geležinkelio linijos, netoli Kector metų, pradėjo dirbti.
kadangi tame ne turi savo asanasi 30% žydukų, o j«u k? mo- Brooklyne arba Philadelphijoj. už muil?; $15 ant krakmolo; $60
ne buvo, ne buvo nė apraszymo
st.,nupuolė nuo kelio pasažierinis
biszkos naudos.Jai rupi apsilpniWashington, Pa. Dirbtuvės teriszkose gimnazijose, tai yia Koki tavorai turėtu 1>ut parda- užtai, kad parapijonai pasivėlino wi>ų peiktinų musų isztvirkėlių
trūkis ant stacijos stogo ir isz da
nimas Maskohjos Azijoj, o per
American Tin Plate Co., kurios netoli pusė žydelkaicz ų, o už tai vinyczioj, apie tai galima apkal prieiti velykinės; $10 vaikams darbų. Gėda, rodomi, turėtu būt
lies susidaužė. Prie'to 9 žmogystos
musų iszsiliuosavim? pajiegos
stovėjo nuo lapkriczio praėjusio lietuvaiczių, nors lietuviai tve bėti antususi važiavimo.
už numarginim? kiauszinių am skųsti laikraszczius už raszym?
likosi sunkiai apkultos, o tame
Maskolijos Azijoj ne sumažės.
ria 80% gyventojų, nėra motemeto, pradėjo vėl dirbti.
Kiip dideles pardavinyczias, velykų; ant ko iszėjo kiti, tai teisybės, gėda siaurinti jų užduoskaitliuje penkios apkultos pa
Ne Anglija arba Amerika padės
4{ Hazleton, Pa.
Kilnaka riszkose gimnazijose nė 3%. Ne- telpjau sujungtomis pajiegomrs jau daugumas kunįgų ne atmena, tę. Teip ne daro- niekur ap
vojingai, gal mirtinai.
mums iszsiliuosuoti, t? gal pa
siams
Lehigh
Valley
kastynių simokykami nieko nuo iszmintin- galima įrengti ir kiloki rs ant vi gal ant špilkų easpadinei. Ar szviestesnės tautos, jos paezios
Gaisrai.
lengvinti vien vienybė terp vi
gesnių kaimynų, juos vien nie
Indianopolis, I n d. Sudegė ežia nuo vasariaus men. pakėlė ant kindami, szalindamiesi nuo mok sų labo įtaisai*, neisz-rkiriant ge gi ž'ngeidu, jeigu ne kunįgai Pa nesinaudoja isz visų ant paneziosų Maskolijos prispaustų gaivalų,
2% už darb? užmokesnį.
rų mokslainių. Reikia vien no ryžiaus parodos komiteto, maty jimo ir gazdinimo laikraszczių
jeigu mokėsime tokios vienybės drabužių dirbtuvės Cones ir Sū
slo, mes stovime žemiaus už ki
rėti ir mokėti noras iszpddyti. dami lyg aut juoko nieku neisz- užsilikusių nuo pereito amžiaus
5
CUMBERLAND,
M
d
.
Czianų.
Blėdį
ugnies
padaryt?
skai

ryszį užmegsti.
Per platinim?
tus ne tik moktliszkai, bet ir ma
Iki sziol mes vien svetimtau- aiszkinanczias daugelio kunįgų tiesų bziędien jau ue tinkanezių.
rūbelių,
per užėmim? naujų to ant $150000. Per sudegim? nykszcziose geležies dirbtuvėse terijabszkai, nes materijaluzkas
Minersvilietis. ‘
ežiams
duodame ant savo nuga i-z parapijos pinįgų iszduota*
dafffiai
eina
pusėtinai,
dirba
viso

krasztų su nema>koliszkos kilmės dirbtuvių 300 merginų siuvėjų
tautų būvis remiasi ant mokslo:
ros
plantacijas
rengti; bandyki rokundas ne sutinka ant kunįgo
se
dalyse
piln?
laik?.
ne
teko
darbo.
Prie
gesinimo,
gyventojais pajiegos Maskolijos
juo kokia tauta augszcziaus pasi
Isz Westwille8, III.
me nuo jų iszsiliuosuoti, o pats prezidento prisakymo siųsti pinį
ne auga, kadangi daug tų pajie- nugriuvusios sienos trys ugnage•Į Parkersblrg, W. Va. Ke kėlė moksliszkai, juo tvireziaus
gus nežinomiems žmonėms, nors
Lietuvių
czia yra apie 550; o
isz
to
turėsime
didesnę
naud?.
gų reikia apversti ant dabojimo siai likosi apkulti, o terp jų vie tina ežia pastatyti dideles plieno stovi ir materijaliszkai.
Mes
Ne vienas sako, buk lietuviai ue jie turėtu kun. prilankum?. Juk sziuotn tarpu, rodosi, daugiaus.
nas,
rodosi,
apkultas
mirtinai.
ir persėkioj mo naujai laimėtų
dirbtuves, ant ko nupirko jau stovime žemiaus už kilus ne tik
gali teip gerai visk? surėdyt už prapuolim? pinįgų reiktu atsa Nežiūrint vienok ant tokio gana
ukėsų. Szijdlvn jau Maskolijoj
musų tėvynėj Lietuvoj, kur
Flint, Mich.
Sudegė ežia pliacių užimantį 59 akrus.
kaip svetimtaueziai, ne g.di teip kyti ne vienam prezidentui, bet didelio skaitliaus, su tautiszkaia
daugi aus yra valdžių persekioja dirbtuvės
Armstrong
Steel
5 Young-tovn, Oh. Wienas mus spaudžia c.irų tarnai, bet ir iszdirbti kaip
darbais pasiliekame užpakalyj ki
svetimtaueziai. visam komitetui.
mų negu persekiojanczių, o juo Works. Blėdį ugnies padaryt? isz augsztų peczių National Steel ežia Amerikoj, kur nogėdami ir Jeigu teip, tai kas būt, jeigu
Paliksime vienok tuos nerei tų miestų lietuvių. Dabar vie
toliaus, juo jų bus daugiaus ir skaito
ant
$150000
Per Co. pradėjo jau dirbti, o kitas už mokėdami,mes galėtume pagerin svetimtaueziai ant syk isznyktų kalingus prezidento kelint? kart? nok ir musiszkiai pradeda darti savo būvį, sustiprėti materi
an* galo turi daeiti iki tam, kad sudegim? dirbtuvių 100 darbinį ^1 viejų mėnesių bus gatavas.
ir lietuviai pasiliktu? Ar todėl keliamus vaidus terp Parodos buotiesi ant tautiszkos dirvos,
jaliszkai. .
valdžios neįstengs visų persekio kų ne teko darbo.
lietuviams reiktu dvėsti, jeigu komiteto sąnarių linkėdami, kad k? parodo jų aukos ant Paryžiaus
1 Cedar Rapid*, Ia. Teplioriai
Svelimtaucziai turi daugybę
ti. Tegul tik terp persekiojamų
Sabatooa, N. Y. Sudegė dirb ir tapiceriai pakėlė sztraik?, ka
jie nemokėtu savo reikalų aprū jie pasibaigtų ir pasibaigę ne atsi parodos reikalų ir ant suszelpimo
visokių mokslainių, institucijų,
užsimezga solidariszkumo ryszis, tuvės American Ax Tool Co.
naujintų, o pereisime ant svarbes kankintinių.
dangi darbdaviai ne sutinka pa draugysezių, kompanijų, trustų pinti?
o tęsyk ne spaudžiami nusilenks, netoli Balhton S pa. Blėdį ugnies
Pirmiaus buvo czia tik viena
Kiek mus brolių yra Amerikoj, nio reikalu, taigi ant užmanytos
kelti už darb? užmokesnį.
su didesniais ir mažesniais kapi
bet persekioti paims viražų, carų padaryt? skaito ant $100000.
gerų tautieczių “tautiszkos die lietuviszka draugystė Szv. Pe
,
sunku
pasakyti:
vieni
skaito
jų
Fayette City, Pa. Wiso- talais, turi daugybę didesnių ir
despotizmas ir jų tarnų sauvalė
nos”. Išlikas jau įkūnyti užmany tro ir Povilo, o dabar susitvėrė
Davenport, Ia. Sudegė ežia kios kompanijos pirko szitame mažesnių pardavinyczių; o k? apie 300000, kun. 2 linskas gi
turės griūti.
tu? “tautiszkos dienos” ir jos už ir kita; į paskutinę priguli jau
tik
70000.
Tegul
bus
paskutini?
dirbtuvės Davenport Canning apskrityj naujus žemės plotus su gi turi ežia lietuviai? Apart nu
darbį
visiems geriems lietu daugiaus sąnarių negu į sen?j?,
Co. B ėdį ugnies padaryt? skaito anglims ir parengs daugiau kas skurusių grocerijų, buezernių, 8»- skaitlius. ’ Isz viso to lietuvių
viams
pavesti
ant tautiszkų rei bet visgi ne tiek, kiek galima
skaitliaųs ežia Amerikoj, kur
ant $150000.
liunų, kelių drapanų sz to relių
lynių.
»
žmogui nieks ne draudžia skaity kalų. Koki? dien? ant to paskir geisti; mat daugelis dar nesu
Alfred, N. J. Sudegė neto i
Nev York. 3200 darbinįkų nieko daugiaus neturi; visokius mo, visi lietuviszki laiktaszcziai ti, tegul sprendžia lietuviszka pranta naudingumo draugysezių
91000 ant socUaiistu naudos.
nuo czia namai farmerio Eugeni- cigarų dirbtuvių Kerbs & Schi- valgomus daiktus perkame pas
Uždarbį tos dienos ir ne nori prie jų raszytieei.
turi vos daugiausiai 10000 skai visuomenė.
• Nev Yurke žydiszkas darbinį
jo Ferrin. Ugnyje pražuvo ir tfero pakėlė sztraik?. Darbinįkai žydus ir pas kitus svetimtauapverskime ant Paryžiau* paro Naujai susitvėrusi kuopa “Tė
tytojų.
Žinoma,
prie
lokio
skai

kiszkas Thalia teatras parengė 10 d vejatas farmerio vaikų.
reikalauja pakėlimo už darb? už- czius. Lietuviai tankia*,pasigė tytojų skaitliaus laikraszcziai ne dos reikalų.
vynės Mylėtojų Dr.” rods dar ne
d. kovo perstatymu ant naudos
rę svetimlauczių saliunuose, pas
Aukautojas ant Paryžiaus paro daugiausiai tari stnarių, bet tiki
P
ort Girion, Mis. Sudegė mokesnia
gal
būt
geriausi,
o
jau
apie
iszleisoči jai istiszkos propagandos. At
saviszkį ateina iszsivemti arba
mės, kad skalbus jų pasidaugys,
dinėjim? kasdieninio, kokių dau dos.’ ,
1 Max Meadovs, Va. Virgiloszė dram?“Iszpaniszka iukvi'zi ežia didelės medvilnės prbsavi
susipeszti.
kad geresni tautiecziai ne pasi
mo
įtaisos,
o
jose
20C0
balių
gybę turi kitos tautos ir sapnuoti
nia Coal & Iron Co, pradėjo dirb
cija 400 metų atgal”, kurioje pa
P. Makauckas isz Elizabeth
Isz
Minersvllles,
Pa.
gailės
poros desz’mczių centų ant
supresuotos--*
medvilnės.
Blėdį
ti savo kastynėse. Tom ‘Creeke pernai per “Lieluv?” kalbino ne galima. Bet jeigu skaitytoj ii
rodyta, kaip katalikiszkoji dva
metų ant naudos musų nuvargin
ugnies
padaryt?
skaito
ant
Pur?
metų
atgal
Mineraville
iszsirinktų
sau
ąeresnį
ir
tas
tu
.
pastatė
300
kokso
peczių.
2500
si sz k* ja su pagelba baisių nežmolietuviszkus biznierius susivarėtu 100000 abonentų (žinoma buvo szaltiniu visokių ant musų tos tėvynės. Kaip visuose musų
darbinįkų gavo prie to darb?.
niszkų kankinimų baudė sau ne- $100000.
žiuoti ant apkalbėjimo kok u Hu
užsimokėjusių, o ne gaunanezių tautos labo užmanymų. Czia bu tautiszkuose darbuose patinkame
pnlankius žmonis arba nenoriu
5 Tyledale, Pa. Darbai ežia du galima būt parengti kur nors
laikrasztį
dykai),t?syk galima būt vo užmanomas tautiszkoe orga daug kliuezių, ne truko jų ir prie
ežius spangai dvasiszkijoe klau
nykszcziose geležies dirbtuvėse didelį lietuviszk? sztor? visiems
nizacijos; czia pasirodė pirmuti tvėrimo T. M. Dr. kuopos;
syti. isz tealto susirinko 1500
eina gerai; vien senoj dirbtuvėj susidėj»8, tokį, kurisai galėtu ap iszleidinėti kasdien?. Skaitytojai
nės aukos ant lietuviszkų reika kuopai priešingas buvo ir musų
pelno, o czianyksztė maskoliszka
vienas pecz us ne dirbi, bet keti rūpinti viių Amerikos lietuvių turėtu daugiaus žinių, laikrasz
5 Bridgeton N. J.
Ketina
socijalistiszka kuopa, susidedanti
ežiuose butų daugiaus vietos ir lų; žodžiu sakant, musų miesto dvasiszkas vadovas ir szlykszreikalus.
Ant to pakvietimo
isz maskoliszkų žydų ir maskolių ežia pastatyti nauj? blėics dirbtu na ji perdirbt’.
visokiems
pamokinantiems lietuviai ne pasiliko užpakalyj ežiais žodžiais iszkoliojo ne tik
vienok
lietuviai
biznieriai, nesu
nuo savęs pridėjo $500. Pinįgus vę.
4) Spring Valley, III. Dardidesnių lietuviszkų naujokynių; užmanytoju*, bet vis? draugystę.
tuos iszsiuntė Szveicarijos komi
prasdami naudos užmanymo, ne straipsniams.
Nepaisant vienok ant tų klin•Į Lisbon, Pa.
Cziapyksz- binįkamsczianykszczių kastynių
Mat ant visko reikia suprati stovėjome pirmose eJėse. Wi»? ezių, kuopa susitvėrė, laikosi ir
tetui ant iszsiuntimo: $500 į Mas
atsiliepė. Asz por? lietuvi-zkų
czios
Beaver
Tin
m
II
pradėjo
pakėlė
užmokesuį
ant
13c.
nuo
Ui>l i j? ant socijalistiszkoe propa
mo ir noro, o t?syk ir tas, kas ro t? musų krulėjim? ir dirbavi- drūti našitonos.
Dirba ežia kiekvien? biznierių raginau atsiszaukti, bet
g:t .-t s ir tiek jau ant tokios jau dirbti.
3 d. kovo atsibuvo czia rinki
dosi
ant pirmo’pažviIgio negali masi ant musų tautos labo, lyg
Elvood City, Pa.
Czia- d en?. Nuo 1 d. balandžiu, mo viens atsakė, kad ne moka rasz•-« "b * vakarinėj Europoj.
kokia užėjusi viesulą, isznakino, mai miesto urėdnįkų. Ant urėo
ant
galo,girdi,
“
argi
tokiam
I
mu,
be
didelio
sunkumo
gali
būt
.1. N injokas.
nykszczios blėtos dirbtuvės dirba kės po 76c. nuo tonos.

Lietuwiszku dirwu.

Isz Amerikos.

Isz darbo lauko.

do pateko ir w>eoa* lietu vys, p.
W. Kreivėnas. Tai ne daug,
bet tame musų paežių kaltė, ka
daugi trūksta mums organizac jos
ant nadojimosi isz politikos. Ro
dosi, priderėtu ežia sutverti politiszk^ kliubą, o per tai daugiaus
turėtume naudos isz politikos,
daugiaus musų brolių patektų
ant urėdų. Tikimės, jog su lai
ku ir kliubas pas mus susitvers.
Negalime mat ant syk vieko nu
veikti, ypacz kad daugelis musų
brolių dar nesupranta naudos
tautiszkų ir politiszkų organiza
cijų.
Prie tokio lietuvių skaitliaus
kaip pas mus, rodosi, galėtu susi
tverti ir “Susivienyjimo” kuo
pa; yra juk tos mu-*ų tautiszkos
organizacijos kuopos net tokiose
vietose, kur mažiaus lietuvių gy
vena, taigi ir pas mus galėtu už
silaikyti, jeigu tik czianykszcziai
lietuviai daugiaus turėtų supra
timo. Dabar prie “Susi vienyjimo priguli Szv. Petro ir Povi
lo Dr., bei atskiro-* kuopos nėra.
Priderėtu suszaukli visuomeniszką susirinkimą ir ant jo pakelti
užmanymu sutverti &uupą, o be
abejonės rasų pritarimą. Tik
bandykime!
Sakalas.

savo tautiszką skirtumą. Gal
pas mus pradės atsilankyti dau
giaus lietuwiszkų laikraszczių,
dabar ateina jų ne daug. Qąia
nykszcziai
lietuviai pradeda
skirties) nuo lenkų, matyt jau ir
jiems nusibodo laikytiesi lenkiszkos uodegos.
Ir isz to galima
jau džiaugtieji; toliau* gal* pasi
rodys ji*e ir su dar svarbesniais
darbais.
Paterson ietis.

11 Prancūzijos randas garsina
per laikraszczius, jog paroda bus
atidaryta ant paskirto laiko, taigi
15 d. balandžio. Amerikoniszka dalis jau dabar visai gata
va, bet užtai turkų trioba dar
vos pradėta. Nežinia, ar v akas
galės būt parengta iki paskirtam
laikui.

| Samaros gubernijoj. Masko
lijoj, Bugulmos stacziatikiszkame
klioszloriuje buvo jaunas 19 m.
zokonįkas Melkunov, kuiį per
dėtoms žiemos laike iszvijo isz
klio^ztoriaus. Neturėdamas nie
kur priglaudo*, iszwyta*is užsi
manė už savo vargą atmonyli
visam kl osztoriui; ant to nusipir
ko ir revolverį.' Atėjo jis vieną
dieną, padegė ant syk keliose
vietose kliosztoriaus trioba* ir
įėję* į pilną ant d iew maldysi o*
susirinkusių žmonių cerkvę, su
liko, jog dega klioszioriu*.
Ž-nouė* pradėjo veržtieji lnukan,
o Melkunov prisiartino prie alto
riaus, kur per kitas duris, iszgirdę* žmonių sumiszimą, iszėjo
kiio-z oriaus perdėti uis; Melku
nov szovė į jį isz revolverio,
bet ne pataikė. Užpultas pabė
go už altoriau-*, paskui jį vijo
užpuolikas, bet jam užstojo ke
lią vienas isz zokonįkų. Melku
nov szovė ir į tą, bet teiposgi ne
pataikė; trecziu szuviu norėjo
cerkvėj pa's nusiszauti, bet jam
pamuszė ranką ir kulka pataikė į
altorių Subėgę žmonės nedavė
gaiši ui iszsiplannti, ir p dėjo
iszvytą isz kdosz'oriuuj zokonįką
suaresztuoti.

SEKŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
r-

Pagal Hutchin^onc^.

;
(T%8a.)
Šitas mokslinčius užtiko Čia du buvusiu
kitiĮ kart ežerų beseinu: ajiatinį, kurio sluogsniuose randa liekanas gyvuolių giminingų
tiems, kokius randa Paryžiaus baseine, Euro
poj; Šitie sluogsniai senesni, pasidarę eoceno
laikuose. Sluogsniai vienok pasidarę vietoj
kito ežero, toliaus į šiauriui, turi vien dinoceratų liekanas.
Į rytus nuo Uolinių kalnų, štetuose:
Dakotoj, Nebraskoj, Wyominge ir Colorado
profesorius Marsh rado liekanas kitos veislės
i&nykusių sutvėrimų, kuriems mokslinčius
davė vardų Brontops. Šitie sutvėrimai gyve
no vėliaus negu žvėrys dinoceratų skyriaus,

sluogsniai, ledų išrėžytos uolos ir akmens ant
laukų, kad pabaigoj teip vadinamos trečiaeilinės eros klimatas Europos ėjo vis šaltyn ir
ant galo užstojo teip vadinami lediniai lai
kai. Tųsyk visa šiaurinė Europos dalis, o
tame ir Lietuva, buvo ledu užklota, kurisai
ir vasaros laike bu visu nenutirpo; ledai pra
dėjo tirpti, plotai jo užimti mažinosi pirmu
tinėj pusėj teip vadinamo akmeninio am
žiaus, kuriame žmonės, nepažindami metalių,
visokius darbo įnagius dirbo iš akmens. To
kius įnagius, tankiausiai mažus akmeninius
ir titnaginius kirvukus, žmonių vadinamus
perkūno kulkomis, randa ant laukų ir Lie
tuvoj. Indi jose vienok nėra ženklo buvimo
ledinių laikų, taigi čia ne buvo tokių šalčių
kaip Europoj, jose laikuose trečiaeilinės
eros buvo toks jau karštas klimatas kaip ir
dabar; čia šaltis ne stabdė gyvybės, augme
nys ant maisto žvėrims augo visada teip tar
piai kaip ir dabar.
Sivaliko kalvos, kuriose randa liekanas
visokių žingeidžių sutvėrimų, kokių kitur
neužtinka, traukiasi išilgai pietvakarinio šo
no Himalajų kalnų; didesni jų dalis yra terp
upių Indo ir Brahmaputros. Kalvos tos
traukiasi ant tūkstančio suviršum angliškų
mylių. Vardų jos gavo nuo indiško dievai
čio Sivos.
Tose kalvose angliški tirinėtojai užtiko
daug liekanų visokių žingeidžių žvėrių, bet
žingeidžiausi iš jų yra: Sivatherium (Sivos
žvėris) ir milžiniška
želvė Colos^ochdgs
(želvė milžinas).
Sivatherium buvo tai laibas didelis žvėris
y pa tiško pavidalo, ne panašus į nėjokį iš šiųdien kur nors ant žemės gyvuojančių žvėrių.
Kaslink didumo, pereina jis didžiausius ne
tik šiųdien gyvuojančius nosaragius arba rino
cerus, bet buvo jis didesnis už visus šiųdien
ant žemės gyvuojančius atrajojančius žvėris.
Jis turėjo dvi pori ragų: porų trumpesnių*
pryšakyj ir porų didelių, labiaus ar mažiaus
išsišakojusių,užpakalyj pirmutinių.

H Maskoliszka policija mieste
Lodz, Lenkijoj, užliko didelę,
gerai įrengtą su atsakanezioms
Atszaukinins Pittetono, maszinoms netikrų pinįgų dirbtu
Pa. BlaiwysU8 Dr
vę. Warszavoj gi buvo kantoSzvento Baltramiejaus Drau rai aut iszleidimo padirbtų pinį
gyslė 11 d.-kovo laikė mėnesinį gų. Dirbo sidabrinius maskoliszsusirinkimą, ant kurio vienbal ku» pinįgus.
šiai nutarėm atszaukti, kas buvo
U Per sausio ir vasario triėne
patil|>ę nnr. 1 ir 7 ‘ Lietuvos” apie
musų draugystę ir apie vietinį sius szių melų per Bromo* ir
klebonę. Mes i-ziuomi pranesza- Hamburgo ponus keliavo į už
me, jog musų draugystė apie tai marius isz viso 2285 7 iszeiviai;
(apie ką? Red.) nieko nežino ir pereitą metą per tuos paežius
jų tik
nieko ne turi su vietiniu klebo-. mėnesius iszkeiiavo
nu, viskas yra šutai koj. Jeigu 13800. Terp .-šių metų iszeikas prisiųstu korespondenciją ant vių daugiausiai buwo paeiaanvardo Szv. Baltramiejsua, tai czių isz Austrijos ir M.iskohjos.
melstumėte patalpinti jojo tikrą
pravardę (to daryti redakcijos ne ’ * Sibenjoj, Nercziiuko apskri
turi tiesos, liet gili padėti wien toj,gyventojus p-isiekė badas, dėl
tokią pravardę, kokia korespon- stokos maisto mir-zta czielos
szeimynos. Kaime Nerecza isz
tas pasiraszo. Red.)
Skeletas Brontops robustus.
115 gyventojų liko jiu lik 60,
Prezidentas T. Zerauckns,
liekanas jų randa myoceno sluogsniuose ir
kiti
pasimirė
nuo
bado.
Ką
gi
Sekr. J. J. Kriauczeliunas,
Nauji rasztni.
kaip matyt, jie buvo didžiausiais sutvėrimais
veikia caras su savo nutukusiais
Isz VVest Lynu, Mas.
Įtaisas Ainerikiecaiu Lietuviu gyvenusiais tuose laikuose šiaurinėj Ameri
Kad atszaukimas turėtu vertę,
tarnais,
jeigu
žmonės
jo
vieszpain Tėvą Szventaji Leoną XIII koj.
Darbi i eina ežia gerai, dirba reikia faktais iszrodyti neteisybes
Jie tveria atskirų žvėrių giminę, sto
ir gyvenimai dvieju Dievo tarnu
kiekvieną dieną. Lietuvių yra korespondento ir fiktais porodyti tystėj mirszta nuo bido?
vinčių
artymoj giminystėj su nosaragiais arba
Lietuviu:. kun. Andriaus Ruda
diktas būrelis, bet daugelis laiko kaip yra isz tikro. Toki gi atminos, JezaYito ir kuningaiksz- rinocerais ir panešesni labiaus į rinocerus
I Miestelyj Krivoje Ozero, czio Martino Giedraicaio, Žemai- negu į kokius nors kitus gyvuolius. Pilnų
sawę už lenkus, ne nori prie lie sZaukimai per vienbalsius nutari
pietinėj Maskolijoj, pasimirė dūk cziu Vyskupo, lotyniszkai ir lietu- skeletų brontopso prikasė
tuvystės prisipažyti. Užkalbi
1874m. Šitų
mus bė jokių faktų ne gali netiviszkai. 20 pusi, ųnarto formato. sutvėrimų daug gyveno šiaurinėj Amerikoj
nūs man sykį dėti aukas ant Pa kinezių pertikrinti, ypacz jeigu tė sziaucziaus žydo. . Tą paezią
Yra tai pasiskundimas lietuvių ^kraštuose į rytus nuo Uolinių kalnų laikuose
ryžiaus parodos reikalų ir ant atseina abejoti apie wienbal*umą dieną aprėdė numiru*ią ir wežė
Szventam Tėvui ant sunkaus sa darymosi myoceno sluogsnių. Brontops bu
ant
žydkapinių>
Wažiuojant
su
kankintinių, teip kaip daro kitų nutarimų su atszaukimais nežinia
vo padėjimo ir prispaudimų, ko vo sunkesnis ir didesnis už dinoceratus. Kaip
vie*ų lituviai, atsakė man, jog ko. Talpiname ežia Dr. Szv. kunu pio sinagogą, kada, i atėjęs
kius kenezia nuo maskolių vai matyt iš profesoriaus Marsho sustatyto pilno
rabinas,
pradėjo
katilėli
maldą,
ne gali jie szelpti visus paszel- Baltramiejaus atszuukimą, po kudžių, paraszyti dviejose kalbose: skeleto, turėjo 20 pėdų ilgio, ne skaitant uo
pos rėikalaujanczius. Lietuvisz- riuom pa&iraszę* prezidentas ir visi užtėmyjo, jog numirėlė su
Kojos trumpes
lietuviszkoj ir lotyniszkoj. Trum degos ir 8| pėdos augščio.
krutėjo.
Kūną
ineszė
į
sinagogą,
kus laikraszczius mažai ežia skai sekretorius, bet drauge su tuom
nės
negu
kojos
šlapių,
su
kuriais
brontops
pai
apraszyta
isztorija
iszsiplati
kur numirėlė suvisu atsigavo ir
to, užtai daugelis czianykszczių primenatne,joggavome nuu tos pa
nimo krikszczionybės terp lietu buvo lygaus didumo. Ant pirmutinių kojų
lietuvių, ne turėdami ką veikti ezios vienbalsiai nutarusios drau parėjo pati namon kaipo su visu vių ir istorija lietuvių tautos, turėjo keturis pirštus, kaip pas tapyrus, ant
teiposgi
prispaudimų, kokius paskutinių gi tik tris. Galva buvo siaura ir
liuobose
nuo
. darbo gystės ir protestu priesz atszau- sveika.
lietuviai kenezia nuo maskolių ilga. Galva atmainos Brontops ingens turi
valandoje, paprastai -loszia “ei- kimą visko, kas buvo “Lietu
g Mieste Berne, Moravijoj, valdžių. Ant parodymo, kad jie su viršum 86 colius ilgio.
Galva turėjo būt
nikį”'ir ne vienas lietuvys jau vos” korespondencijose nnr.l ir 7;
szlraikuojanti darbinįkai pradėjo užsipelno unt užtarimo Szvemo užbaigta krutančiu snukiu tokiu kaip pas
ne sykį wisą sawo uždarbį pra- po tuom protestu pasiraszę ne
Skeletus Sivatherium giganteum.
daužyti langus pardaviuyczių ir Tėvo, pridėtas apraazymas dvie šios dienos tapytus, bet ne ilgesniu, kadangi,
loszė. Tūli isz tų loszikų nori du, bet diktai sąnarių; protestuo
jų lietuviszkų pdūminių: kun.
Sivatherium todėl buvo tai didžiausias
dirbtuvių. Kada atsiuntė rotą
kaip
matyt
ant
kaklo,
brontops
galėjo
pa

Jeznvito Rudaminos ir kunį
dabar pasiduoti kaipo liuosnoriai janti sako, kad atszaukimas paei
iš pažįstamų kada nors ant žemės gyvenusių
kareivų, sztraikienai puolėsi ant gaikszczfo Martino G edraiczio lenkti galvų iki žemei, todėl tokios triubos,
atrajojančių raguotų gyvuolių. Šitie sutvė
į amerikoniszką kariauną ir ke na ne isz geros valios draugystės
Ant snukio
kareivių ir kariaunos vedėją ir trumpos žinios apie lietuvius kokių turi šlapiai, nereikalavo.
turi keletu atmainų, terp tų viena at
liauti ant Filipinų salų, kadangi sąnarių, bet buwo priverstinas, be
užbaigos buvo pora išaugų panašių į ragus, rimai
sumuazė. Aut galo vienok ka kunįgus jezavilų zokooo.
maina
ne turėjo ragų. Tų atmainų mokslin
jB^it jį^BBs Toks isz ten sugrįžę t pritarimo veik pusės draugystės
Prekė autos knįgutės yra 25 bet ar jos ištikto buvo uždengtos ragu, apie
reiviai įveikė darbinįkus, kelis
čiai praminė vardu HeUadotherium; bet šitos
' kareivis papasakojo, jog ant Fi sąnarių, kurie pripažįsta už teisin
kap.
Wieta
iszleidimo
ne
pamitai
nieko
ne
galima
pasakyti.
isz jų suaresztavo ir nuvedė į
atmainos liekanas, nors randa dabar ir Indinėta, kadangi waldžioe galėtu
lipinų galima loszti “einikį”, nie gus daromus *‘Lietuvos”koresponkalinį. Moterys bandė suaresz- persekioti užtai, jog lietuwiai
jose, pirmiausiai užtiko netoli Athenų, Grekas kareivių žeužžiuri, o kad ten dento
užmėtinėji musIsz to tuotus nuo kareivių Lzveržli,
kijoj, nuo ko paeina ir jo vardas Hellados
dryata skųntieni ir galėtu knįgutę
ėeanti turi diktai pinįgų, lai mat matyt, kad atszaukimas ne vien
žvėris.
bet ne pasisekė.
konfi-kuoil.
ir musiszkiai isz einikio tikisi ge bals ai nutarta*, o jeigu teip, tai
Statlatika LletuwiMzku kntgu
rai pasipelnyti. Isz viso betuv.ų be uzrodymo faktais neteisingu
| Pagal atskaitą apszwietimo Hpauatu užaieniuoHe Diditonia Lie
tuvon nuo 1SU4 Iki 11)00 metu.
yra ežia apie 40, bet Iukra.-zczius mo užmetinėjipų ne gali turėti
ministerijos, ant 130 milijonų KauztaU fondo Liet, parodoa Pa
skaito tik trys .ydų turi “Saulę” vertės. Jeigu užstojanti
už Maskobjos gyventojų yra tik ryžiuje 1WOO in.
ir vienas “Lietuvy”.
Pradžią szitoa knįgulė* užima
draugystės ir klebono garbę vie 44545 '
pradinių
mokyklų
perapadinimas
tokio jau darbo p.
Neloszikps.
name nesilaiko teisybės, tai kasgi (Prancūzijoj, ant 38 milijonų gy
Z*nawykuczio apie lietuvriszkab
gal užsitikėti, kad jie ir kituose ventojų, yra 82000), taigi viena knįgaa ir jų skaitlių, iszleistas
>
Isz Newarko. N. J.
dalykuose ne aplenks teisybės? mokelainė iszpuol* ant 1615 gy Prūsuose. Prie to pridėtas prie
L . Susitvėrė ežia
lietuv.szka Todėl isztikro norėtume žinoti,
ventojų. Mokslaines tas lankė das apie knįgas ne paminėtas Z*'‘Gražinos Draugystė”, isz ko kas atszaukia be jokių faktų “Lie
2673000 vaikų, taigi tik 2, 2% nawykuczio darbe iszleistas Prū
Brontops robustus.
matyt, jog jau ir musų moterys tuvos” korespondento parodytus (Prancūzijoj 14% )arba penkta da suose ir apie skaitlių iszleistų
egzempliorių.
'Užbaigoj
patal

Tūlos indiszkoN baisybes.
pradeda keltis isz miego, prade faktus? Kad tą daro ne draugystė lis vaikų,kitaip sakant, 11500000
pintos knįgoe ir laikra-zcziai įsi
da sekti pėdoms senovės moterų. per vienbalsį nutarimą, matome
Indi
jose, prie Himalajų kalnų, teip va • Helladotheriutn
vaikų nelinko nė jokių mokslai- leisti A uerikoj iki szių melų.
Sivatherium giganteum.
Mieriai tos draugystės yra tau- jau isz atėjusio nuo daugelio nių. Latvijo, mokslainėse mo
dinamose Sivaliko (nuo indiško dievaičio
Pas sivatherija jungiasi ypatybės šiųdien
Sivos) kalvose angliški mokslinčiai randa gyvuojančių ir toli stovinčių viens nuo kito
tiszki, kadangi prigulinezio* į draugystės sąnarių
protesto kinasi 5, 5% gyventojų. Lenki
NAUJI LSZKAD1MAI.
liekanas visokių išnykusių sutvėrimų, terp sutvėrimų—žirafų ir antilopų. Dantys jo
“Gražinos Draugystę” sanarės priesz atszaukimą; atszaukimo gi joj 2, 3%, Lietuvoj 1, 4%, ant
| Profesorių* Elii-hiGray isz kurių,apart giminingų ir panašių į kitur gy buvo toki kaip ir žirafų; tuom tarpu dėl jo
prižada
lavintiesi
paezios reikalauja vien prezidentas ir Kaukazo 1, 3%. Siberijoj 0, 8%,
Highlatid Park isz rado naują venusius, randa ir liekanas ypatiškų indiškų
lietuviszkoj kalboj, mokinti jos sekretorius.
Widurinės Azijos valdybose 0, prietaisą ant susikalbėjimo ant baisybių, kokių kitur niekur neužtiko. Tuo keturių ragų reikia jį jungti su turinčioms
dvi pori ragų antilopoms (Antilopa ąuadrisavo vaikus*, kalbėti. terp savęs
Redakcija.
3%. Wisame besimokinanczių jūrių plaukiantiems laiwams ir se kraštuose randa liekanas mkstodontų. ke
comis). Galva iš dalies panaši į jaučio gal
lretuwiszkai, o ne lenkiszkai arb^
skaitliuje buvo 2022000 vaikų panėrusiems ant dugno narams su lių atmainų hyppopotamų, nosaragių ir ar
vų, bet sevatberium apatinę lupų turėjo pra
angliszkai ir daboti, kad ir vai
plaukiancziu
ant
pawirsziaus
laiarba 76% ir tik 650000 mergaiklių; iš atrajojančių: verbliudų, jaučių, el tęstų pavidale trumpos triubos, panašios į tawu.
Pasinaudojant
isz
Grayo
kai iszsimokytu lietuviszkai; ant
czių arba vos 24%. Daugiausiai prietaisus,
norint
susikalbėti nių, antilopų, o drauge su tuom ir kaulus pyrų triubų. Žandai iš savo pavidalo pana
* iszsimokinimo angliszkai, vaikus
mergaiezių lanko Latvijos mok- su laiwu, ne reikia jungti dralais milžiniškos baisybės mokslinčių pramintas šus į bubalių žandus, tik dvigubai didesni.
U Podoliaus* gub.. Mogilevo
.*
leisti į vieszas mokslaines. Kiti
slaine«, nes 46%. L:etuvoj vos w.etų, dratą ežia užstoja patsai Sivatherium (Sivos žvėris), kokių iki šiol ki
Oolossochelys. atlas, kurios liekanas iška
mieriai draugystės* yra toki jau pav. rado labai turtingus szvino 5% vaikų, pradėjusių 1 niky t i vanduo.
Atliktos baudawon& tuose kraštuose niekur neužtiko; teiposgi lie sė teiposgi Sivaliko kalvose, yra neišpasaky
kanas milžiniškų želvių, visokių veislių dras to didumo želvė, ilgis uždangos arba serdoko
kaip ir vyriszkų pagelbinių tik sluogsnius. Bus ežia parengtos mokslaines, pabaigia visą kursą, buwo su wisu pasekmingos.
kančių žvėrių, beždžionių ir graužiančių.
su mažesnėms isz lygom s.
H kastynės.
turėjo su viršum šešias pėdas; tuom tarpu vi
kiti, kiek pasimokinę, daugiaus
| Prancuziszkas daktaras Gui'Ant 5 d. gegužio Gražinos Mo
Iš geologiškų žemės žievės sluogsnių ma sas ilgis šios dienos didžiausių želvių, kokios
llon
pradėjo
gydyti
uždegimus
ne lanko mokyklų.
| Ant Kaukazo', Maskolijoj,
tenj Draugystė nutarė ant savo
sąnarių ir reumatizmą su elektri tyt, kad pradžioj trečiaeilmės eros Indijos yra dar ant Madagaskaro, salų Sešelių, Mastvėrė salų, kuri nuo Himalajų kalnų buvo karenų, Galapagos ne pereina 5 pėdų; sveria
naudos parengti balių su prakal vėl buwo baisus žemės drebėji
£ Mieste Guatemala la N neva, ko* pagelbi ir tas būdas iszdaAnos išnykusios in
boms, ant kurio uipraszys kalbė mai, kurie isznaikino devynis republikoj Guatemalėj, Pietinėj wė kuo geriausius vaisius, ka atidalyta jūrių pertaka. Vietoj dabartinių klo gi jos apie 400 svarų.
dangi mat jam pasisekė iszgydy nių Indo ir Gangeso buvo įsipjovusios į salų diškos milžiniškos želvės buvo tokio didumo
tojus ir isz kitų miestų. Todėl kaimus. Prie to pražuvo 970 Amerikoj, ant mokslainių akto
ti ligonius su persenusiais ir chro jūrių kojos, į kurias tekėjo vandens nuo kal kaip ir didžiausi šlapiai. Nežingeidu, jeigu
uipraszo visas geras lietuviszkas žmonių.
susirinko daug vaikų, ant to at niszkais sąnarių skaudėjimais ir nų ir per eiles amžių nešė pieskų ir dumblų indiečiai tiki, kad visų pasaulę laiko ant
_____________
%
gO moterianesiszalinti.bet atsilankyti
kako ir patsai r e publikos prezi uždegimais. Minėtas daktaras ir klojo tas medegas ant dugno jūrių kojų. sprando milžiniškas šlapis stovintis ant žel
J Trockenberge, Szlezijoj, kal
B ’ ant baliaus. Kas ateis, nesigaidentas C istro.
Likosi pa tokius ligonius elektrizuoja po Paskui įsikėlė žemės žievė ir pertaka pavir vės nugaros.
E lės.
•*
pusę valandos ant dienos ir ne
nakasys parėjęs ant pietų, ka
rengta pliatforma, ant kurios su
Kojos išnykusios indiškos želvės buvo
vieną jau su persenusią ir chro to į lygumų, kuri susijungė su buvusia pirdangi
jie
jam
ne
paliko,
metė
į
"VFardan komitėto, Sinarė.
lipo vaikai. Tuom tarpu nuo niszka liga su vhu į tris dienas miaus sala ir tokiu budu pasidarė ant galo storos, bet tokio jau pavidalo kaip šios die
paezios torielką dinamito patro
Indijų sausžemis sujungtas su Azijos konti nos želvių; kaulai stambus; pečių kaulai turi
nu. Patronas expliodavo ir su stogo nupuolė cinkinės blėtos iszgydė.
Isz Paterson. N. J.
nentu. Kaip kitur, teip ir čią gyveno ypa- 28 colius; storis kojų toks kaip rinocerų.
žeidė kalnakasio moterį ir keletą szmotas ir užgavo vieną mergai
I Sūnūs garsaus ameiikoniszko tiški gyvuoliai. Paskui antru kartu pasikė
Musų miestas ketina piieszais jo vaikuczių.
Ar tos milžiniškos želvės, kurių liekanas
tę ant pliatformos.
Peftigandę iszradėjo
Ed>sono
ir
miesto rūmą pastatyti puikų pavaikai ir susirinkę aut akto jų tė inžinierius Holzer isz Nev Yorko lė žemės paviršius, tasai žemės žievės pasikėli atkasė Sivaliko kalvose, gyveno ant žemės
Bg miuklą neseniai pasimirusiam
| Provinc joj Cuerrero, Mexi- veli, giminės ir 'draugai pradėjo darbuojasi ant parengimo ant mas užgriebė ir dalį Indiškos lygumos ir iš drauge su žmogum, tikrai ne galima pasaky
jos pasidarė Sivaliko kalvos; tada ir Himala ti, kadangi tuose sluogsniuose, kur yra žel
&.
vice-prezidentui Hobartui net už ke, rado turtingus visokių minė veržtiesi
laukan. Prezidentas oceano dugnu telefono linijos jų kalnai pasikėlė ant kelių tūkstančių pėdų
vių kaulai, žmonių liekanų, nė liekanų jų
♦600000.
Tokių puikių pa tai ų plotus, ant kurių be abe ėsantis ant akto tikėjo, jog priesz terp Europos ir Amerikos. Kada
augščiaus.
darbų niekur neužtiko, bet kad indiečių pa
• miuklą nestato ir didžiausiems jonės bus parengtos Ijastynės. jį kyli revoliucija; iszdavėsivo tas bus parengta, galima bus su
Kaip pranesza specijalistai, yra
Žinoma, toki persikeitimai ant žemės pa davimuose ir įtikėjimuose yra minavojama
sikalbėti isz Amerikoj su Europa.
žmonijos geradėj ims, Hobart gi
ežia tiek mineralų, kad jų ant gvardijai prisakymą szaudyti į Bandavonės, kokias atliko iaz viršiaus turėjo atsiliepti ir ant klimato ša milžiniška želvė palaikanti visų pasaulę ant
į žmonijai, turbut, nieko gero ne ilgo laiko užteks ant kraszto rei pulkus beginklių vaikų. Tojė radėjai, buvo su visu pasekmin
lies, kadangi, kaip žinote, ant klimato kokio savo nugarbs, tai sutvertoj ai pasakos turėjo
įį padarė; visi jo nuopelnai pasi- kalų.
teip puikiai savo virszinįko pa, gos; kaip jie sako, ant viso tarjM) nors krašto, apart geografiško padėjimo,' ne matyti kada nors tokių milžiniškų želvę.
- baigia ant to, kad jis likosi isz
liepimą iszpildė, kad į trumpą terp Europos ir Amerikos reiks mažų turi įtekmę paskirstymas vandenų, kal Dabartinės Indijose gyvenančios želvės yra
rinktas vice-prezidentu.
Į| Sziaurinėj Italijoj iszdegė laiką 300 vaikų gulėjo ant plia- lingu bus tik viena tarpinė staci nų ir jų augštis; deltų klimališkų persikeiti- mažos, todėl ant jų sprando nieks ne bandy
Darbai eina ccia sziuom kartu kaimas Ri z žardi. Sudegė ežia 60 ciaus ir ant ulyczių gvardijos ja. hzradėjai tos naujos ant ju tnų, kokius turėjo pagimdyti pasikėlimas pa tu krauti visos pasaulės sunkenybės. Taigi,
rių dugno bėgaczios telefono lini
gerai, bet isz kitur atkakusiam ūkių. Po degėsiais rado 7 sude paszautų ir užmusztų. Kada jos, kada bus telefonas parengtas, viršiaus, išnykti turėjo ir anoje pirmiaus čia žiūrint ant indiečių pasakų ir padavimų, jie
prezidentas pamatė vaisius savo
sunku gauti darbą, kadangi ant gusius žmonių kuųus, o kel os neiszmintingo paliepimo, uždrau žada imti už susikalbėjimą su buvusi gyvybė, vietoj išnykusių gyvuolių turėjo matyti savo akimis anų milžiniškų žel
deszimtys yra apdegusių. Apart
vietos yra užtektinai darbinįkų. triobų ir naminių padarų, sudegė dė laikraszcziams raszinėti apie Europos pakrantėms ant pusės atsirado kiti, geriaus tinkanti prie persikei- vę, arba kitaip Nukaut, jf gyveno Indijose
drauge su žmogumi ir prie jo akių suvisu iš
Musų lietuviai pradeda po teiposgi keli szimtai naminių tą asitikimą, arba apie tai siųsti mažesnį užmokesnį negu kasz tusių sanlygų.
nyko nuo žemės paviršiaus.
'Mokslinčiai
žino,
tų
patvirtina
geologiški
tuoja
persiuntimas
telegramų.
kur
nors
telegramus.
t 'truputi labiau* krutėti, suprasti galvijų.

Isz wisur.

LltfTUA |

Wietines Žinios.
.— Geguiio mėnesyj atkaks į
Chicagą garsus isziiaikytojas isž
paniszkus laiwynės Manilles por
te, admnolns Dew»y. Susilwėrė
komitetas ant parengimo admiro
lui iszkelmingo priėmimo: dulywautojai priėmimo turės mokėti
po $1 ant uždengimo kasztų. Isz
Chicsgoe admirolas su savvo paczia keliauja į Paryžių ant wisosvvietinės parodos.

— Pereitos nedėlios dieną ke
turi medėjai iszplaukė ant ežero
medžioti ant anezių. Woa nu
plaukė kiek nuo kiauto, jų val
teles apsiautė wėjo ne?zamos lytys.
Medėjai, pamatę pawojų, iszszoko iaz walczių ant lyczių, tikėda
miesi joms prisigriebti kranto,
bet ir tas ne pasisekė; reikėjo
grįžti atgal į apleistas valteles.
Eidami, kelis kartus įpuolė į tar
pą lyczių, perszlapę ir perszalę
vienok sziaip teip prisigriebė
valužių.
Užtėmyje jų baisų
padėjimą garlaivys ‘ Yosemite”,
atplaukė nuo kranto ir, nelaimin
gus medėjus isz pavojaus perba
lusius, vos galinezius pat-ikrutinti, iszgelbėjo.

— Pereito panedėl o dieną
Chicagoj atsibuvo nepaprastas
seimas leukiszko ‘ Zviązku”. Ant
seimo suvažiavo
isz visų
krasztų
delegatai
gruppų
‘ Zviązko” ant apkalbėjimo viso
kių tos organizacijos reikalų ir
ant nutarimo kokių permainų
reikalauja konstitucija.
— Chicagoj susekė sukalbį tū
lų menkos doriszkos vertės ad
vokatų ant miesto nenaudos.
Minėti ' advokatai prikalbinėjo
tamsuuus,
daugiausiai lenkus,
skųsti miestą nors ant didžiausios
pinigų sumos už paslydimą ant
ulyczios ir už kitokius daiktus. Ant
to pasirūpindavo ir papirktus liudinįkus ir su jų pagelt>a,kaiy kada,
jiems pasisekdavo nuo miesto
iszgauti kelis szimtus doliarų.
Apart advokatų, apkaltina ir
vieną lenkišką daktarą, kurisai
lazduodavo paliudyjimus apie
ĮUirtinus neva skundžianezių apslkulimus.
Žinoma, jeigu lik
kaltė jų aiszkiai pasirodys, pateks
jie po sudu.

Pajieszkau Franciszkaus Martisziaus
ir Franciszkaus 8zt remi aus, abudu Su
valkų gub., Wladislavawo pa v., Szilga'iiu valscziaus, kaimo Ruksziu. Jie
patys ar kas kita^ teiksis duoti žinią ant
adreso;
Konstantinas Andriukaitis,
1551 Cutler st.,
Cincinnati, O.
Pajieszkau Franciszkaus Galboko,
Kauno gub.,Raseinių pa v., Rupeikų kai
mo. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
žiną ant adreso.
Jos Džiaugis,*
Bol 280,
Deckertovn, N. J.
Pajieszkau savo draugo, T. VVanszio,
Kauno gub., Rassenių pav., kaimo Balczių. Jis pereitą pavasarį atkako Ame
rikon. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
ti žinią ant adreso:
Kazimieras Szacauskis,
84 W. 14th Plaee, Chicago, III.
(30—3)
Pajieszkau savo pusseseres, Magdale
nos Jongicziukes, Kauno gub., Sziaulių
pav., Ligų mos parap. Ji pati ar kas ki
tas teiksis duoti žinią aut adreso:
P. D. Šagalas.
877 32nd st.,
Chicago, III.
Pajieszkau savo draugu: Izidoriaus
Mankaus, Roko IVireikio ir Petro Steponaiezio, visi trys Kauno gub., Raseinių
pav., Eržvilkos parap. Jie patys ar kas
kitas teiksis duoti žinią ant adreso:
John Mankus,
27Woodsave.,
Allegheny, Pa.
Pajieszkau savo pusbrolio Juozapo
Brazdžiaus, Kaunogub., Panevėžio pav.
kaimo Ugalaukių. Jis pats ar kas kitas
teiksis duoti žinią ant adreso:
Jonas IVickas,
164 Valley st.,
Lawrence. Mass.
Pajieszkau savo draugo Kazimiero
Mockaiczio isz kaimo Lusznos, gm. Tamoszbudžio.IVladyslavavo pav., Suvalkų
gub. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
žinią aut adreso:
Bronislovas
Somerville, Mass.
5 A. Poplar st.,
Kazimiero
Pajieszkau savo brolio,
\Vendrikio, Suvalkų gub., IVilkaviszkio
pav. , Pajevonio gm., kaimo' Espėrtavo;
jis gyveno Amerike mieste Cieveland.O.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinią
ant adreso:
,
,
Selvester M’endrikis,
Mossend Iron and Steel IVorks, •
Lanarkshire. Mossend. Scotland.
(30—3)
Pajieszkau savo draugu: Mikolo Kurlaviczio ir Petro Plokszczio, Kuralaviczia gyveno Shenandoah.Pa. o Ploksztis
AVorcester. Mass. Jie patys ar kas kitas
teiksis duoti žinią ant adreso:
Jonas Baleviczia.
76Lockst., Nashua, N. H.
Pajieszkau IVinco Judicko, Spvalkų
gub. Marijampolės pav., gyveno Shenandoah. Pa. Jis pats, ar kas kitas, teik
sis duot žinią ant adreso:
Williatn Kalinauskas,
138 IVashingtou St.
IVorcester, Mass.

, Pajieszkau savo draugo, Kazimiero
Bajeruno, isz Kauno gub., Panievežio
paw. Yasienų kaimo, teiksis atsiszaukli
ant adreso:
Ig. Gins. Box 103.Wilburton, Imi. Terr.
Aukos ant Paryžiaus Parodos
A. Jankovskis, IjOvell, Mass
J. Dapkevicze, Hudson, Mass

Draugyscziu Reikalai.

J. Szimkėvicze
M. Rimkus
Jos. Jakavicze
Jui. Jakavicze
Nuo S. Daukanto Dr-tes.
Jos. Burbulis
Chicago, moksliszka S. Daukanto Ign. Burbulis
K. Statkus
Dr-tė, kūrei pereitą metą aun. KravczuBaranauskas
nas užgrėbė knįgas su visais kitais daik p. Dzekcziarius
tais, sziadien atidaro naują knįgytią su
•3.00
Sykiu
naujomis knįgomis. Nors godus kunįIsz Spring Valley, III.:
gėlis suglemžė Dr-tės knįgas, vienok ge
J. Viszniauskas (2 kartu).
ri žmonės wėl jai suaukavo naujas knį Fr. Eisg>ont
(3 kartu).
gas, Sziadien szi Dr-tė, iszsikepurnėjuUrbonas
si isz po krawczuniszko jungo, jaucziasi J. Gurauskas
liuosa ir liuosai atidaro savo natiją knį- J. Žemaitis
gyna su naujomis knįgomis ir laikrasz•l 75
Sykiu
cziais, salėje K. Liaudanskio, po n. 3301
Aukos ant kankintiniu.
S. Morgan Su, kur kiekvienas sąnarys A. Jankovskis, Loveli, Mass..........
gali dabar ateiti ir pasiimti ant pasiskai J. Dapkevicze, Hudson. Mass..........
tymo koką nori knįgą, ar laikrasztį. Czia M. Rimkus
,.
.....•,.•
,,
,,
jau kravczuniszka cenzūra nė kontrolė P. Degutis
Elzbieta
Degutienė
., ..........
nepasieks skaitanczių.
Szimkevicze
„
„ ......
Draugystės mėnesinis susirnkimas bus J.
P. Dzekcziavicze „
„
........
nedėlioi, 1 balandžio, pusiau-pirmą wal. Jos. Jakavicze
,.
................
Jul.
Jakavicze
„
„
..........
vidurdienio, teip pat K. Liaudanskio
................
salėje, ant kurio vius sąnarius ir norin- K. Baranauskąs „
P. Naverskas
.,
., ..........
czius prisiraszyti užkvieczia. Norinti
Sykiu
•2.00
prisiraszyli prie szios Dr-tės teiksis pasi
. .10
F. Druktenis,Pittsburg, Pa..
skubinti, nes pigus už 31.00 įstojimas pa
.
.15
J.
Druktenis
,,
„
..
silieka tik ant 3 mėnesių.
. .10
J. Burblis
,,
S. Daukanto Dr-tk.
. .10
J. Ž imonczius - ,,
,. ..
t
. .05
Chicago, 24 kovo. 8 vai. vakare, saleje J. Kiveris
. .25
J. Ambloziejus
,,
» ,, ..
Szemaiczlo, 632 8. Canal St. Liet. De- A. Augaitis
. .05
„
,', ..
mokratiszkas Kliubas 7to* vardos turės J. Baltruszaitis („ ..
. .10
. .10
„
,, ..
didelį mass-mitingą, ant kurio visus V. Grabauskis
lietuvius užkvieczia kuoskaitlingiausei
IToo
Sykiu
susirinkti. Kalbės miesto kandidatai ir
kiti geri kalbėtojai.
Komitetas.
Temykite!
Westville, III 25 kovo, tai yra nedėlioj, 2 vai.. po pietų, svetainėje p. Warnagio Tėvynės Mylėtojų kuopa turės sa
vo susirinkimą, ant kurio visus lietu
vius kvieczia susirinkti, nes bus apgvarstomi labai svarbus reikalai.
- T. M. Dį Kuopa.

Philadelphia, Pa. Dr-tė Lietuvos
Dukterų siunczia szirdingiausią acziu
visiems lietuviams ir lietuvaitėms ir
lietuviszkoms Dr-tems: Szv. Antano,
Petro Armino, Szv. Juozapo ir Gedimi
no Kliubui, kurie ėmė daly vumą ant
musų baliaus laikyto 21 vasario ir bro
liokai mus rėmė, isz ko musu Dr-tė tu
rėjo dįiauksma ir gerą pelną. Labiausei
ėsame dėkingos Dr-tel Szv. Juozape
kuri padėjo mums vesti visą baliaus
IVardan Dr-tės Lietuvos Dukterų.
Marijona SaldaraUė, Rasztininkė.

Sziumi apreiszkiame visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad mes
perkeleme savo cigaru krautuvia isz po
“Lietuvos” redakcijos ant So. Halsted
St. prie 33-czios ui- po numeriu 3259,
kur žymiai padidinom krautuvia irtavorus. Dabar turime geriausius Hava
nos ir amerikoniszkus cigarus, savo dar
bo ir visu kitu fabriku: teipogi geriau
sia ant paperosu importuota Tabaka isz
Turkijos, Kaukazo, Wilniaus ir kitu žy
mesniu miestu. Cigarus ir tabaka par
duodame Retail ir Wholesale. Musų yra
vienatine lietuviszka cigaru krautuve it
vholesale prekyste Chicagoje.
Prekes
mus pigesnes kaip visame Chicagos
mieste. Biznieriai isz k-itu -miestu, rei
kalaudami geru cigaru ar inportuoto ta
bako raszykite ant szito adreso:
A. Sukurskis, .t Co.
3259 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Naujas Kaltūnas

z

NAUJIENOS,

Praneszame visiems aplinkiniems ir kartosi daugeli pradžiugina Ir pa
linksmina
pažystamiems, jegei sziose dienose ati
darėme West Sideje naują saliuną, kur Kaip mum* geru žinoma, žmonija—Isz paycbužlaikome geriausius gėrimus, szallą iszko. IntelektuAliszko ir net vkonomiszko at
—dalinasi in t kltaaas: vlana yra svei
alų. senisuses arielka* ir kvepenezius žvilgio
ka. drūta, paiki, visados liekami, paslduzavocigarus. Dėltogi užkviecziame visus ap jant tam. visur tart geras paaekmu* ir pasive
linkinius ir pažystamus pas mus atsi dima Visokioj, vertelgystoję; antroji yra ligūs
silpna, nulludua, sunykęs, melanoholisaks,
lankyti. Mes teipgi ant pareikalavimo ta.
nedrąsi ir tankiai vislazkai negabi prie darbo
pristatome visokius gėrimus savo kasz- U Betinkanti saslnsyniazkame gyvenime.
tu į visas miesto dalis už vholesale pre In ma paaiaraja kliaaa priguli visi Ua. kurie
aavo jaunystoje.daugumas gal vlaai iasaetyozln.
ke.
ataidave nalkieanozlam žmogau* kuaa Irdvasia
Antanas Balczinnas ir Jurgis Palionis. darbai — onamamul arba patpolinoijai. ir savo
valesniuose meluose perdaug 4*"« vale aavo
68 W. 25th st.kerte Hoyne avė..Chicago. ijrtisulems
pageidimams: teipogi ir tie. kurie

l*a<lekawoue.
Asz sirgau per 10 metų ant krutinės
skaudėjimo ir silpnumo szirdies. Iszmėginau daug daktarų, bet visi atsisakė
mene iszgydyti. Taigi nusidaviau pas
D-ra K. A. Butkevycziu ant VVabansia
av., Chicagoje, kuris mane isz pirmo
karto pagydė ir sziadien jaucaiuosi kaip
isz naujo atsigims. Dėlto ir visiem jieszkantyjms sveikatos veliju kreiptiesi prie
D-ro K. A. Butkewiczias.
Antanas Jakutis, Box 19. Westville, III.

PaHeszkojimai.

Grąžo* Iszkvtetkuotl l«a,
KdBfflta auk-uott lukszUi. *u Amnrikonlazkal* viduriais, gvan-

W. SEOMINSKA,

rodo

679 Milwaukee Avenue,
CHICAGO, ILL.
Mano Dirbtutoe tapo
u1
Apdovoanota
1 į;

so Birentai Ir laikrodėli,
įtawo.Jel ne pasidabos suI grąžyk ant musu kasno.
fO kad užmokėsi 13 7% ir
Ki preso kssilu*. tai leuAiuirell prisiusim dykai.
Apsisteliuok tuoJaut ne*

DVIEMS MEDALIAIS

ant Koacloszko* Pacof i!
don ui rūpestingą, tei- \;
singa ir artlstiazką ImsJI *
dirbimą.
'!

Isz priežasties neužtektlno Ir blogo maisto, per tik ant trumpo laiko.
sidlrblmo. per didy alkoholi saka gėrynių varto
The Uthuanian Watch Co.
jime. >rba kuria per auaidejlma au nesveikoms
inoterems pražudė savo linksmybe* ir sveikata. 880 33-rd 8t.,
Chicago. HL
Bzltoklv žmonių suklydimai gailaus prtverrzl*
juo* per visa ju gyvenimą kaulėti baisiausias tu
yda pasekmes
kaip va: szirdies drebejlma.
spazmo'!įsaku* galvos skaudėjimus, apetito ne
tekimą. žarnų Ir pilvo katare, nugaros ir kry
žiaus rkaudejima. aarvlszkum*. dispepsija, vi
duriu užkletejimg. sekios bėgimą sujungmej sa
nemorallstksis sapnais. Inkstu ligas, reumatiz
ROOM 601-602
me, dusinime, negale, szkorbula. skaudanezius
aut kuao Ir lytlazku daliu spuogus, gonorėja,
szankeri. *1811 eto
Bet dabar tegul niekas nenusimina: szio mie
sto daktarai lazrado nauju* vaisiu*, su kanu
JONAS MOŽEIKA,
pagvlba gali greitai, radtkaliazkal ir v Įsisukai
isz ta ilgu Isuigydytl; kanklnamlejle atgaus sa
vo sveikata, stipruma, drutybe ir dailia iszvelzda gabume vlaokiame darbe Ir užaiemlme.
Prislusk 25c. markėmis ir mes pasiusime tem Užaiima visokiom* provomis; už sužeidi
atai pamėginti musu giduoies per viena iszllaa mus fabrikuose, mainoae, ir visuose atsi
saavaite. Visi, kurte jieszkote pagrlboa, kreip tikimuose. l'žsisenejuses provas, užvilk
kite* ar per lataeku* ar ypatlszkai pa* daktaru*

THE0 PR0ULX

KARŪNŲ, SZARI’Ų,
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ,
KINIŲ LAZDŲ ir tL

Advokatas,

87 89 R. Washington st,

Chicago, Iii.

Turiu už garbę aprėikszti guodotiniema Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu vi
gus augszcziaus paminėtus daig
ius Pig-iaoBei, Teiain^iauriei
ir Geriausei, nes per 30 metų
užsiimdami iazdirbimais įgijau
geriausę praktiką ir dėl to galiu
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

Assi^tenta^ ir Notary Public.

Aut pardawfnio, pigiai namas su
lotu. Namuose talpinasi buczern? ir
ta* kitu advokatu, atjieizko ir issprovojagrosernė. Norintis gali pirkti viską sy *“ The State Medical DbtpeiMarv teisingai.
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszauki- 75 K. Msdlson *t. CMICRGO, ILL.
Jonas Možeikayra lietuvys. gyvena:
Offitas atidarytas nuo Rsb. Iki ti ru.
te: Dan. Knakevicze, Box 403, Toluca,
119 W.14th pi. CHICAGO.
Nedalioms nuo 10 am. iki 12 žm.
111.
(7—3)

Naujas lietoiiszkas Šaitanas.

EL6IN, WALTH*MZ„“::

D.Zubow ir J.Spragos,
GLOBEV1LLE,

ti laikrodėliai. gwarantu«ti ant
20 matu.
yra
piąinuai.
Ptri*. nupirkimo tau nteko ir
kMStuuja Iszrgzamlnuoti gerai
Laikrodėly Ir lenciūgai, ir
k viską už g I..*><». IBakirpk
Į\ salta apgarsinime ir prislusk
BĄjį muml drauge su pilnu su

COLOR.

arti Denver, Color.
Czia yra musu vienatinis saliunas uita
me mieste. Todėl lietuviai in czia at
kakę. teiksis pas mus atsilankyti, o gaus
visa informacija apie darbus ir visa szio
miesto padėjimą.
i
i»r~~l

DR. KALLMERTEN,

W. 8EOMIN8KA, 679 MILWAUKEE AV.,

Itau C O. D dėl apžiūrėjimo
Įšilta pulku I4k dvigubu lukss'ta. paauksuota, au*uke nus
tatoma ir užsukama Ižikrode-

MARJA DOWIATT.

laikrodėliams t» 00 vžrte*. Il
ga paauksuota leoeiug*ll dėl
vyru, gvarantuota ant S0 metu pndedam prie
kožno laikrodėlio. Po apžiūrėjimai, jeigu busi
užganėdintas, užmokėk ezpreso agentui:
ir
persiuntimo kasztas. ir laikrodėlis taVo. Pri
mink ar non vyriszka ar moteriszka.

Kauno gub. Szauliu paviete

Žingeidus 8wietui dalykai*.

723 W. 18th Street.
Nuo 8toa iki 12toa ryto.

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

Arnotus, Karūnas ir wisns baž
nytinius parėdus,
— Teipogi —

Draugystėms: Welians, Szarpas, Kokardas tr Lt
Mokinausi to darbo Warszawoj, dirbau jį kelis
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wisa darbe gerai 'pažystu. Lietuviszki kunigai ir
lietuv-iszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
prekes yra pigesnes.ir darbas geresnis kaip lenku,
aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.
Su Guodone,

DR. F. J. KALLMERTEN.

IO3—1O7 West Kandolpli Street.
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W adinama* teipgi Volu KrySium, keleU melu algai Upo iaarasua Austrijoje, ir paeidekavojant aavo naudai
Krytius tu veik prasiplatino Voktetijoj Prancūzijoj,
Skandinavijoj Ir kitose Kuropos szalyae. ir sičiui l|»
blausiai pngeMaaiamas kaipo galingas vaistas ntA BeuAaUrmo ir daugelio kita kūno negailu.
'
Elektros Diemanto Krutins gydo Reumatizme teip muakalu taip ir sunertu. Seuralgtja ir kitus kūno skundei!
nūn. Nerviazkuma. Nervu nnsilpnetlma. SUpnama, Pnatou Nervu Gyvume. Nervą Nupuolimą. Nemiga, Abejo
tingumą. Dvasios Nepuolime. Hvsterija. Paraivilu, 8u*
tengima. Drebuly. Neuralgija. Apopleksija. Meomara, Szv.’
Wito Szoki bzlrdies Plakime, Galvos skaudėjimu ir visas
Nerviszko Syslemo sugedimus.
V eikme jo spsirelstkia pati per save begyje keleto* dienu. bet kartai* aitru n ka kete* dienas.
Kryiiu reikia neszint diena ir nakty, pakabinta ant atil
I
kinio szuiuriuko ant kaklo, augsneziau szirdine* i .daubos
I
Mėlynoji puse turi bet in apaezia apversta . Prieez naudoI
jima ir viena syki ant dienos po to iadek Krvtin in trupaU
I
drungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per kelete
I
minuciiu. tvaikams, tlnribt pagal amžių, akauea reik su
I
vandeniu atskiesti. Preke to Kryžiaus m Vienas doie» ir gvarantoojame. kad jis suteiks takia pat nanda kaip
________________________________ I
»d geriausiejie elektriszkf diržai, kasztuojenti peskioltka
ei dwid«-szimts sykiu daugiau Knžnsa szelmvnos sąnarys
sveika* ar ligotas, niekados neturi bu ;be to Klektriazfco Kryžiau., kur* yra gvrianslu getbetojum prteszai visokias kūno negales tr skausmus. Prislusk viena doleri per ei prese, ar mosY
orderi arbaregistruotoj gromatoj. o mes lamstai savas kaustai* pssiueim viena Kiektrisaka Dle
mauto Kryžių, arba # ui gi.00 Gaunamos tusstanczials rekomendacijos ano ypatų, kario
shgelba salo Stebuklingo Kryžiaus Iszstgyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiszkoa
Sitai pora tokiu rekomendacijų:
Asu Ožtrdlbgai velyju vartot Diemanto Elektros Kryžių nw> visokiu moteriszkk ilgu.
I
Mr* ELVINE JENSEN. Koosuansc. Urs■. /
Manamoterr ilga laika turėjo aslmf ir nervu silpnume, bet po ketarin aedelia vartojimo Die•manto Elektros Kryžiau* tapo viaiszkal sveiks.—NIEL8 GVNDESEN. Jasna. Mm.
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nSsukames, gražiai kvietkaota*. tikrai amariko-
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WieuatiniM Waterburio

Lietuwiszka8 Šaitanas.

PPAIN EXPELLER1

I
A

ir laikrod.il* tauro.

ar moterlszka.Prt-kiekuriano laikrodolto duada

tuo Apslstelluok saradtea. nesą ja prokea .Ina
sugsityo
Kassyk o prisiusiu*. SOO pusiu Katalota parodanti takstanozlu* winoktn puikiu dai
riu. ROYAL BARGAIH HOU8E. M DesrbornSt.
Chicaao. UI-

Ar Kenti Silpnybę?

Užlaiko gerą alų, seniausea ir czysta* arielkas ir kvepeneziu* cigarus. vAMabse
užeiga dėl azviežiai atvaževuaiųį Waterbury. Yra tai vienatini* esyseziau
sės ir teisingiauses lietuv'.szka* <aliu
nas mieste Waterbury.

J. F. DAN1SEWICZIU8,
839 Bąuk, kampas 8. keonard st.

Waterbury,

Conn.

M3HH DRA HICHTKBA BHBU

Jeigu teip, tai raKOTWICZNY STOMAKAL D*jlętwym fcod
szyk, o asz atsiusiu
lt»m n* kolkl ni«*traw»o*4. chorob į SotędSa,
tau dykai užpeczetytoje gromatoje pamo
kinimą kaip iszsigyUž 1 dol. 66 laksztu
dyti namieje ir . apra
lietuviszko turinio davė 1808 mete
išysiu kokiu būdų asz
iszsigydžiau nuo tokiu
rPevynes gargas silpnybių.
Mano pa
mokinimas tikrai iazV metai stovįs ant sargybos Lietuvių gydys susilpnėjimą tavo lytlazku daliu
ir sulaikys naktine poliuclja.
Raszyk
tautos: szviesos. tikybos ir kalbos.
sziadien pas:
Adresas: Jurgis lepina*.
Chas Johnson,
TILSIT. Germany. Box 516.
Hammond, Ind.
Ten pat gaunama “Ž1NYČIA”. Mokasi ui kiekvieną Numerį. Tuodu laikraszcziu spaudine nežinomus Vyskupo
M. Valanczauskio rasztus.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwiszka8 Daktaras.

The Diamond Electric Crou Co., 300 Milwaukee avė., CHICAGO.

Li6iuwi§zkd ADUeka.
257 HanoverSt.,

Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?

F.PBradchulis

Aptiekoje wisada galima raNt DAKTAKA, kurs duoda ligoniam*
rodąs dykai.

' Ootlet Fonutore & Store Co.,

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuvisskai ir
daugelyj kitokiu kalbų.

257...T.EMYK. GELTONĄ PARWA MGS APTIEK0S ^57

J. LESZCZYNSKIO

APTIEKI

Turi geriausea gydyklas nuo visokių
ligų; užlaiko viaokes Europinėj žolele*.
Bobro mėsa, ruskas gyvas dielesirtl.
Ataiszaukusiems per laiszkus ir apra-"
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir
prisiunciia gydyklas per paeitą arb>
per expresą.
Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefoną gali ptazaukti daktare kas tik koki nori.
Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie
koje.

11 Nv River Side SL,

Ofltoo valandos:^

laterburj.

Conn.

Tei. Yards 709.

Iid jas Laiirodnikis

Užpraszydami gydyklas prisiuskite tl.00
tJTJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigydysi.

J.Burman & Stefenkevicz,

MIRAŪSKY,

W
>Wį Au

L

Flsk Str.,

Dsrvita MsdicslCo.,
Ollntsn * Jakaon tta.,
Chicago.

CHICAGO, ILL.

Bnren 8

pria Itetuviszkos bažnyczios.

Duok! duok mums brolau gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti
ne Alų, Vyną ir kitus minksztua gery
mus. Cigarai ir Cigaretei net nuo Philipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Prassau atsilan
kyti.
«

J. R. Miknaitis,
883 Bank st., Waterbury. Conn.

SasratlB* naSudyU wym
atlpruma ir drąsumą.
Gvdo Impotencija, stabdo naktini*
poluclja ir wtana li^as Inicautas per
Itzdykumanr nealsarirunio Szita gydykla sudrutlna nervas Ir daugina
krauju; priduoda veidui raudonume
ir sugretina Smogui jaunystla. 8i«nozlame pnczlu ui Wo baxell ui gt S0
bazelių* ir
aranluolarnc itzgydyNu, arba pinūns sugraiintl.

Į>er Oi-omntna Dykai

Taiso laikrodžius, laikrodėlius, armo
LletnYiszkia Sztoras Religiszln Dtiktn. nikas, koncertinas ir visokius kitus muUžlaiko Ražanežius, Szkaplierius, Abros- ztkaliszkus instrumentus, auksinius ir
dus, Maldaknyges lietuviszkas irlenklszkas, teipogi Ir visokias kitas knygas dva- sidabrinius daiktus. Dirba szllubinius
ir kitokius žiedus ant orderio. Teipogi
siszkos ir svietiszkos i n talpos.
užlaiko krautuvą naujų laikrodžių, laik
HLLLE’S FOTOGRAFAS, rodėlių, ir kitokių daiktų. Ant parei
kalavimo siunczia savo tavoms i visa*
3W2 8. Halsted St.
Amerikos szalls; visus savo tavaras guarantuoja. Reikalaujanti kokių daiktų
S2.00
raszykite ant vlnz padėto adreso.
.
(M®—®

CHICAGO.

Geo. M. Glaser, M. D.
Gydo visokes igas, turi geriausf prakti
ką ligose moterių, vaikų irchroniazkoše ligose. Teipogi geriauaei atlie- .
ka aperacijas wi«bkiuose atsitiki- , ~
muose,

807 32nd SU,

Chicaao

OFISO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 wak
Tklelonas Yaium 885.

Chicago.

Dr. M. P. Kossakauskis,
.

Dirba Cigarus isz tikro Havanos tabsko. Biznieriams dasiuncz.ia Į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią preke. Užlai
ko geriausią tabaką ant papierosų, im
portuotą isz Mas k oi įjos Ir Turkijos.
Fabrikas: 112S N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve; 8259 So.HaMed

Medicinos Daktaras.

NERVITA

Než*lloB>te:nuo8 iki 10V4 wal.ryto;nuol iki tral.
po piaL
T
UoiIh

Lietuviszkas

3310 S. Morgui St, Chicago, III CIGARU FABRIKAS

Baltrdkorji!!

Dr. Leonard Landės,

A. Sūkorskis & Co.

Lenkiszkai - Lietuwiszka

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, issdžiuvimą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- Rasite szaltp alų, seniauses ariel
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iszka?, wynp net iez Europos, o
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
cigarus net isz Turkijos.
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin Atsilankykite po nr.
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

134 E.24th8t.,Cor.Lexlngton Av.

Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekorissku tavorų esionykssesiu ir užrubežiniu.

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
peesisus daiktus pa*
134 E. 24 UL,
New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir moteriszkų ligų. Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose:
3249 8. Morgan St.
AdwokataN tr Nota ry Public.
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo o Jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
VVienintelis lietuvys advokatas, baigęs
turime didelę daugybe visokių peczių
mokslą Jurisprudencijosczion Amerikoj, kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.
lo I^ebanon. Rallevue, Port Graduale
Lake Forest universitete. Weda provas
Hospital Cpilege ir 1.1.
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjieszko
Uaatikrinn laBKydjrznn
Wisi —
užsenėjueias prosas, iszdirba visokius
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
dokumentus ir duoda rodą visokiuose plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius,
wyral —
gal rodą pasiekti per gromatas. Tuun- žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
pas —
325D 8. llaiNted st., Chicago, 111
reikia naudot elektrikinias prietaisas.
Telephoue 5 zrds 772.

231 8. Roeblingst-, Brooklyn, N. Y.

Chicago, 2 d. kovo, 1900 atidarėme
naują darbinįkiszką saliuną prie pat
Stock Yardu, kureme užlaikome geriau
sius gerymus. Kasdien ant pietų yra už
kandis ir zupe dykai. . Yra pataisyti
stalai dėl darbinįku. Teipoagi turime
puike salę visokiems susirinkimams.
IVisus lietuvius kviecziame atsilankyti.
K. Filipavicze ir K. Martinkus.
4508 Grose avė., Chicago.
(30-3)

116 W. DIyIsIod St, Chicago, III.

Diemanto Elektros Kryžius.

IMK MANE
sa pavilkta* ir

NIEMIECKICH

praw
I*wnv Dr RICH1 ERA
K/„K0TWICZNY,,Va

*«.,

T. AndriiiNzewiczaite,

Chicago* fillja:

■^.y.ZKsz.ro Ja ITr

W. Ad. Eiekter ECe.. tl»

Telefonai*: Canal 78.
Telefonuot galima isz kidkwienoa
aptiekos.

T. ANDRIUSZEWICZAITE

Ken's Grynus Calisilos
Ruginius Milius.

RK

CHICAGO, 1U>

LIETUWIU DAKTARAS

Tikrai'vienatinė gydykla ant užželdiniGARSINGAS SPECIJ AUSTASmo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
Chroniszku, -NerDiamond Jewelry Co.;
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
7 .JHh
visiku ir privalisz- 225 Degrborn St.,
Chicago, Iii* už kągvarantuoju. Prof. Brundzasutei
< M s. v a W i n, «
1 "
jL
ku ligų vyru, mokia puikius, szvelniu* ir tankius plau
teriu ir vaiku. Liw
gonius gydo per
kus, ką Budyje daugumas prisiųstų pa■HO
laiszkus.
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius.
$ 1 .(MM)
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
vNasrraih*
duos
OFFI8AI: Jg
Brooklyn.NY
kiekvienam gydy/
tojui, kuris iszgyNorėdami
pasiklaust
rodos
per laiszkus,
\
'
dys tiek ligoniu su
adresuokite: The J M BRUNDZA CO.,
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
Box 2361, Nev York. U .8. A.
les yra sutaisytos isz žolių ir. szaknu dėl
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kalltnerlen, iszgyd<‘ tukstanezius ligotu žmonių,
kuriuoa kiti gydytojai laike už neiszgydomus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra- PIRK TIKTAI
szyk tuojaus prie IX Kai.i.mkrtkn. o
rodą gausi DTKAI. Apraszyk gerai savo
liga, lyti (vyras ar moteriszke)amžy.kiek
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyme ar
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk
galima iszgvdvti ar ne.
Adresas:
ant kiekvienos barielkoe ir mamzelio,
kad butu musu gverancija, kaip yra ant
virsz padėto paveikslėlio. Klausk savo
TOLEDO. OHIO. grosemiko apie mus miltus-

Naujas darblninkbtzkas šaitanas.
Pajieszkau savo broliu: Antano ir Jo
no Nejaus; Antanas gyveno Mahanoy
City? Pa-, o Jonas Chicagoj, III. Jie paei
na isz Kauno gub., Basseinių pav. Jšzliužų valszcziaus.
Turiu į juos labai
svarbų reikalą. Jie patys ar kas kitas
teiksis duoti žinią ant adreso:
Petras Juocis,
803 Bell St.,
Kansas City, Ma
(23-3)

Pirk Laikrodėly už $3.75.

3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Lesrczynskio,
kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynoe
priesz pietus.

CHICASO.

ILL.

Kas prisius 35c.
Paczto markėmis, aplaikys tuziną, kaa
50c — du tuzinu, kas 11.00 — penkis Žū
simu naujai pagerintos poperos gromatu
raszymui, su naujais papuoszimaū, ap
skaitymais. Paryžiaus kvietkoinis ir
naujos mados konvertais.
Adresas:

K W. Kudaraucką^,
Box 234

Lawrence, Mass. 4

’il

