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Politiszkos žinios.
Amerika.
Užtvirtinimas sutarties kaslink
muitų terp Prancūzijos ir'Ameri
kos likosi abiejų krasztų atidėtas
ant toliau?, kadangi mat lygiai
Amerikoj, kaip ir Prancūzijoj
daug yra prieszų sutarimo. Meilė
terp tuodviejų krasztų, pasidėkavojant Amerikos
naty vistų
laikraszcziam?, kurie, pritardami
Anglijai, niekina Prancuziję, diktai atsza'o, mat tie laikraszcziai
užmirszta, kad jeigu prancūzai
ne butų padėję iszsiliuosuoti, dar
ir dabar Suvienytos Valsti
jos butų angliszka valdyba. Už
tėmyje vienok atszalimę simpati
jų terp gyventojų dviejų di
džiausių republikų randai abiejų
krasztų ir kad tas abiem pusėm
neatgabena nieko gero, todėl
stengiasi sziaip teip tę sumažyd.
Prezidentas atsiuntė į įiouen amerikoniszkę
kariszkę
laivę
‘ “Prairie”, prancuziszkas randas
parengė szirdingę priėmimę, szirdingumu atsiliepė ir amerikonai:
atkako czia amerikoniszkas amba
sadorius ir Įamerikoniszkas kominorius parodos Paryžiuj. Abudu
garbino prancūzus, kaip mokėjo.
Laivo kapitonui prezidentas pri
sakė pasveikinti prancuziszkę
vėlavę 21 kanuolių szuviu. Algerijos porte atsilankė kitas ame
rikoniszkas laivas “Dixie”. Ar
tie szirdingumai parengti randų
abiejų krasztų sumažys skaitlių
ra atysi m e, kada tas bus paduo
tas ant užtvirtinimo kongreso it
Prancūzijos parlamento,
į
Karės galo ant Filipinų salų
dar vis ne matyt. Kad filipinie
ti ežiai ne tik neina silpnyn, bet
l* drūti naši, apie tai slėpė isz prav tižių jenerolas Otis, bet apie tai
W*Da garsino svetimi laikrasz
’ aiai. Dabar jau ir amerikonai
„-e slepia, kad jenerolo Ociso vil
tys neiszsipildė; apie tai pradėjo
garsinti vietiniai laikraszcziai,
■ bet jenerolas pradėjo laikraszezius persekioti, redaktorių laik
raszczio “EI Liberal” pasędino į
kalinį. Jenerolas Otis savo raportnose garsina nuolatai apie
daugybę filipinieczių ginklų pate, kusių į amerikonų rankas; tuom
tarpu ateina privatiszkps žinios,
kuriose visai prieszingai pasiro
do; pagal tas žinias iszpuola teip:
■ daug filipinieczių netikusių gin
klų pateko amerikonams, bet už
tai ne mažai gerų amerikoniszkų
' pateko filipiniecziams, o pertai
jie dabar tvireziaus laikosi negu
kada nors pirmiau?.
Ypacz
tvirtai filipiniecziai laikosi distrikte jenerolo Youngo. Jie kelis
kartus užpuolė ant amerikoniszko
garnizono mieste Namagpacan*;
dabar ant apgynimo tą miesto
• - atsiuntė daugiaus kariaunos. Ma
žesni transportai su ginklais ir
amunicija tankiai patenka į filipinieczių rankas.

Pietini Afrika.
Ant karės lauko pietinėj Afri
koj nieko svarbesnio ne atsitiko.
Jenerolas Roberte dabar su savo
pajiegoms, kokių turi apie 70000,
. apsistojo mieste Bloemfontein ir
iszleidęs prokliamaciję, laukia
vaisių savo atsiliepimo į gyven
tojus. Apie įtekmę prokliamacijos ateina vien priesztaraujanczios žinios: anglijonai garsina,
buk ta lordo Robertso prokliamacija iszduoda kuo geriausius vai*
sius, buk būrai Oranijos republikoe atiduoda ginklus ir teip ne*
kenczia Transvaaliaus, įtraukusio
juos į nepasekmingę karę, kad
reikia wien norėti, o Oranijos bū
rai eis isz vien su anglijonais
priesz
savo
vientauczius
Transvaaliaus burus. Mat anglisz-

ki reporteriai kad sūdo, tai sūdo
iki persudyjimui! Žinios vienok
isz teisingesnių, taigi ne isz an
gliszkų szallintų paduoda priesz ingai: pagal tas žinias, teisybė,
jog Oranijos būrai iszduoda gink
lus augi i jonams, bet iszduoda
vien senus, sziędieu netinkanczius į karę karabinus, bet gerų
iki sziot dar nieks ne atneszė.
Pagal tas žinias, Oranijos kariau
na dabar renkasi po Kronbergu,
kur sutraukė ir dalis transvaalieczių isz Nataliaus. Apgynimę tos
vietos paėmė į savo rankas Juobert. Taigi tuose krasztuose rei
kia laukti ^markaus būrų pasiprieszinimo.
Isz angliszkų valdybų dar ne
visos būrų pajiegos iszsineszdino. Dalis būrų kariaunos užėmė
miestę Griųuatovn. Ant jų iszv i ji m o isztraukė dalis anglijonų
isz Kimberley.
Miestas Mafe
king, į sziaurius nuo Transvaa
liaus rubežių, dar vis būrų ap
gultas. Į tuos krasztus sutraukė
jų daugiaus. Traukiantis j pagelbę tam miestui pulkaunįkas
Plumer likosi sumusztas ir turė
jo pasitraukti atgal. Pereitos
subatos vakarę Europoj buvo
iszsiplatinęs paskalas, buk jenero
las Mathuen, būrų įtrauktas į
muszį, likosi sumusztas, nužudė
12 kanuolių ir atskirtas nuo kitų
angliszkos kariaunos dalių. Paskalo to vienok ne patvirtina augliszko rando garsinamos žinios:
jenerolas Robertą praneszė į Londonę, kad jenerolas Methuen sto

dalį angliszkų kareivių. Robertą
todėl priverstas tapo Kitchenerui pavesti užduotu suvaldyti
pasikėlimus Prieska apskrity],
kadangi ant vedimo karės su su
manesniais prieszais garbus derviszų pjovėjas pasirodė visai ne
linkancziu.
Vydamas Cronje,
jis daug klaidų padarė ir per tai
be jokio reikalo ne mažai karei
vių nužudė.
Kaip angliszki
laikraszcziai
paduoda, būrai besitraukdami isz
Nalaliaus, užėmė visas vedanczias į Transvaalių terpkalnes
Drakonų kalnuose, tiek ant kalnų užtraukė kanuolių, jog per jas
ne galimu kesintiesi įsiveržti į
Transvaalių.
Pnvatiszki telegramai paduo
da, buk nuo niaurių dalis an
gliukų raitelių perėjo Transvaaliaus rubežių ir, užėmė miestu
Christiania, 18 mylių nuo rubežiaus.
Kadangi vienok tuose
krasztuose pajiegos anglijonų ne
didelės, įsiveržę ne gali laukti
didelio nuo kitų kariūnuos dalių
pastiprinimo, tai nieks netiki,kad
įsiveržę galėtu užsilaikyt. Reiks
jiems grįžti atgal. Didžiausios
angliszkos pajiegos yra dabar
pietinėj dalyj Oranijos republikoe.

Maskolija.
Maskolija į rytinę Aziję siunczių vis daugiaus kariszkų lai
vų. Paskutinės isz ežia ateinanczios žinios garsina, buk Japonija
traukia savo kariszkus laivus į

AngMH laikraszcziai ant
ir sumuszti ne galėjo. Isz visko szio pavasario pranaszauja karę
vienok matyt, kad į angliszkas terp Maskolijos ir Japonijos. Ne
valdybas, į plotus terp Kimber- sinori vienok tikėti, idant Japo
ley ir Mafeking atėjo daugiaus nija viena drystu karę su Maskobūrų, todėl
nedidelės tuose lija pradėti. Greicziaus anglisz
krasztuose anglijonų pajiegos ne ki laikraszcziai tokiais pranaezatik ne gali įsiveržti, kaip norėjo, vimaisgazdina Maskoliję ir tikisi
į Transvaalių nuo sziaurių, bet tuom sulaikyti jos artinimasi
neįstengia iszliuosuoti nuo apgu prie angliszkų Indijų rubežių.
limo miesto Mafeking, kuriame Jeigu caras matys, jog daugiaus
užsidarę anglijonai didelį kenczia galima pelnyti nuo Anglijos, tai
vai^ę, ypacz cziabuvių kafrų,ne jis uesierzįs su Japonija. Kadan
nori nczių valgyti arklienos, nuo gi vienok sziuom kartu Maskolija traukia savo kariaunę vien į
bado labai daug mirszta.
Pagal apskuitymę angliszkų vidurinę Aziję, tai matyt, kad ji
kariszkų valdžių, nuotrotos an- jaiko už lengvesnį ir reikalinges
gbjonų szioje karėje pasiekė jau nį pasinaudojimę isz Anglijos ka
16418 žmonių užmusztų, paszau- rės Afrikoj ant iszplatinimo savo
valdybų vidurinėj Azijoj ant
tų ir paimtų į nelaisvę; prie to Anglijos ne naudos. Maskoliszki
nepriskaityti kareiviai teip ap laikraszcziai platina paskalus apie
sirgo ir kaipo netinkanti invali rengiamus maisztus Indijose.
dai sugražinti atgal.
Po Mafe Pipmiaus Maskolija buvo pradė
king likosi būrų užmusztad leite jusi tarybas su Afganistano val
donu,nuo kurio bandė geru iszdenantas Lygon ir paimti į neleis
rėti Herato apskritį, bet tarybos,
vę keturi ofičierai, kurie, patikę turbut, nėjo teip, kaip maskoliai
penkis burus, norėjo juosjpaimti. tikėjo, kadangi dabar iszeinanti
Būrai užbėgo ant kalvos, kur pa po rando įtekmę laikraszcziai
sislėpė už akmenų ir į trumpę apskundžia Afganistano valdonę,
laikę visi penki angliszki oficie- buk jis skriaudžia gyventojus ir
tuom gali naminę karę pagimdy
rai jų szuvių tapo užgauti, vie ti,kuri butų ne naudinga Maskoiinas likosi užmusztas, kiti gi pa- jai. Isz to matyt, kad maskoliszkas randas jieazko vien iszteiszauti pateko į nelaisvę.
Jenerolas Clements, įėjęs į sinimo, kodėl traukia savo ka
miestę Phillippolis, iszleido į gy riaunę ant Afganistano rubežių.
Kada ežia jos turės užtektinai,
ventojus prokliamaciję, kurioje nesidairys ant Anglijos priesztateikėsi iszreikszti, kad ateitė a ravimo, bet griebs nužiurėtę Af
biejų tepublikų yra Anglijos ka ganistano szmotę, arba gal dar
ralienės rankose, kaip ji nuspręs, daugiaus kę. Jeigu Anglija ban
teip busę, bet tiek gali'* pasakyti, dys su ginklu priesztarauti, už
gims karė terp Maskolijos ir An
jog buvusio prezidento Steyno
glijus Azijos viduriuose. Sz ędien
valdžia ne sugrįž į Bloemfontein. abidvi tautos mato, kad ateitėj
Ar tik ne per anksti pranaszauti be karės ne apsieis, Maskolijai
kas bus, kadangi karė dar ne pa parankiau? dabar pradėti, kada
baigta; pasirodo vienok, jog an dalis angliszkų pajiegų užimta
Afrikoj. Žinoma, Maskolija no
gliszki jenerolai mėgsta prana
ri karės iszvengti,kol nepasibaigs
szauti, nors jų pranaszavimai ne Paryžiaus paroda, kadangi laike
visada iszsipildo.
parodos Prancūzija ne galės Mas
Atėjo dabar per paeztę (taigi kolijai pagelbėti, saugosis įlipai
ne perėjusios per cenzoriaus ran nioti į terptautiszkus nesutiki
kas) žinios apie paskutinius atsi mus, nes tas užkenktų parodai ir
sumažytų isz jos pelnę.
Jeigu
tikimus ant karės lauko, isz ku
būrai įstengs gintiesi teip ilgai,
rių matyt, jog terp angliszkų ka kol nepasibaigs Paryžiaus paro
rės vedėjų Robertso ir Kitcheuero da, tai paskui gal atsiras padėtoužgimė nesutikimai.
Roberte jai. Klausymas vien, ar jie turi
priverstas buvo praszalinti Kit- užtektinai pajiegų ant prteszinichenerę isz Oranijos,
kadan mosi per septynis mėnesius. Jeigu
užgimtu Azijoj karė terp Angli
gi jis ne tik ne butų galėjęs pa jos ir Maskolijos, reiktų Anglijai
imti jenerolę Cronje, bet be jo apleisti Afrisę ir isz joe siųsti ka
kios naudos butų nužudęs trecz- riaunę ant apgynimo svarbiausių
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valdybų, Indijų; tęsyk ne tik
Transvaalius ir Oranija bęlų ap
gintos nuo anglijonų, bet jiems
gal atseitu su visu atsisakyti nuo
pietinės Afrikos, o jeigu taptų
sumuszti, gal nužudytu ir dau
giaus savo valdybų.
J
Vokiszki ir prancūziški laik
raszcziai pranesza, jog . Turkija
sutiko ant visų Maskolijes reika
lavimų ir daleido jai dirbti be
jokios kontrolės geležinkelius
Armėnijoj ir Anatolijoj {pirmiau
siai bus padirbtas geležinkelis
isz prigulinezio Maskolijai Karšo
į Erzerumę. Taigi, pasinaudoda
ma isz karės Afrikoj, Maskolija
be karės iszstumėsu visu Angli
ję isz Persijos sziaurinės Turki
jos, o jeigu karė traukais ilgiaus,
iszstums ir isz kitų dar krasztų.

Prancūzija.
Prancūzija teiposgi naudojasi
isz Anglijos karės Afrikoj ant isz
platinimo valdybų tuose krasz
tuose, kur pirma,dėl prieszinimo
si Anglijos, iszplatinti ne galėjo.
Dabar užėmė tulus apskriezius
pietinio Morokko, sziaurinėj Af
rikoj. Nors dabar Anglija ne
gali tam smarkiai prieszintiesi,
bet Prancūzija numano, kad jei
gu per pasekmingę karę Afrikoj
Anglija labiaus susidrutya, tai ir
po karei gali reikalauti, pasitrau
kimo prancūzų isz užimtų krasztų.
Prancūzija jauezia tokį teikalavimę, kurisai turėtu pagimdyti ka
rę terp tų ir be to nesikenezianczių tautų ir todėl vis gabena
kariaunę į savo kituos* krasztuo
•e iszmAiytaa vaidylM*š* drutina
porina.

įsigėrę arbatę, visi szeimynos
sanariai pajuto baisų pilvo skaudėjirnę. Nusiuntė pas daktarę,
kurisai, atkakęs rytmetyj, pripa
žino, kad visi apsirgo nuo nuodų
žiurkžolių.
Pasirodė, jog pet
apeirikimę, vie'.on szviežio pie
no, paėmė į arbatę kitę puodelį,
kur ant naikinimo pelių buvo
pritaisytas pienas su nuodais. Isz
apsirgusių vienas pasimirė, kiti
gi pasitaisė.
Netoli uuo ežia, kaime Pasiczi,
naktyj užgimė gaisras: sudegė
trys ūkės; pražuvo ugnyje teiposgi viena mergina, kurios beeigelbinti kiti namų gyventojai ne
prikėlė.

ras, kol jų ne peržiūrės ir neisz
tire miesto parengtos produktų
tirinėjimo į ta i sos; valia !bus par
davinėti vien deszras su plom
bomis tirinėjimo įtaisos.
Ar
deszrų su tnchinais žmonės ne
pirko, dftr nežinia, bet apie apsir
gusius iki sziol policija žinių ne
gavo.

W6tro8 Baltiko] pakran
tėse.

Pereitę sanvaitę Baltiko pa
krantėse, nuo Sztetino iki"Rygai,
siautė smarkios vėtros, laike ku
rių susidaužė ne mažai žvejų lai
velių. Prieszais Dancigęjprigėrė 9 žvejai. Prieszais^ Klaipėdę
teiposgi ne visos Užplaukusios
Lietuvos dwarai.
žvejoti valtys sugrįžo. Nežinia,
Statistikos komitetas pagarsi- kas atsitiko su buvusiais ant jų
no žinias apie žemės valdytojus žvejais.
Lietuvoj. Isz tų žinių matyt,
kad jie pats neįstengia apdirbti, Skaitlius Wilniaus*gywentodėl dalį jos paranda voja kitiems.
tojų.
Sztai Kauno gub. dvarų .žemės,
Pagal pagarsintas'.’statistiszko
vien ariamos dirvos savinįkai komiteto žinias, pradžioj šių me
parandavoja 41%, Grodno gub. tų musų tėvynės sostapilė, mies
37%, Wilniau? gi gubernijoj tą? Vilnius (be jo priemiesezių)
17%. Dvarų ne galinczių ap turėjo 152058 gyventojų, ne
dirbti savo žemės, bet ję paranda- skaitant czia stovinezios kariau
vojanezių kitiemsyra:Kaunogub. nos (priskaiezius katiaunę ir prie28%, Grodno gub. 20%, Wil miesezius, gyventojų bus apie
niaus gi gub. 17%; daugiausiai 200000): vyriszkių* J75904 ir
tokių dvarų yra maskolių sa- 76J.54 moterų. Pagal luomas ta
vasezia.
sai gyventojų skaitlius sziteip
skirstosi: bajorų 8983; urėdnįkų
Isz Borisowo, Minsko 9807; dvasiezkijos: stacziatikiszgub.
kos 318, katalikiszkos 59,liuteroNeseniai akezyžios sargai, mies niszkos 10, kalvyniszkos 4, žytelyj Smalevicziuose, Borisovo diazkos 42, mahometoniszkos 5,
pavietyj, užtiko paslapty degti- sentikiazkoe 2 -.miesezionių 83909,
Wsriffy»l. ta ukin|kų 22844, žydų femdarbių
buvo parengta gyvenime vieno 281; svetimų ukėsų 836 ir tt.
sziaucziaus, žydo.
Kaslink tikėjimų, Vilniaus gy
Wietinį telegramų iszneszioto- ventojai sziteip skirstosi: staję be mažo nesudraekė besival cziatikių drauge su sentikiais
kiojanti mieste ne turinti ponų 28641; katalikų 47098,Jliuteronų
pzunes. Szunes iszplėszė jam 2108, kalvynų 884, žydų 72866,
veidę, perkando gyslę ir teip karaimų 143, mahometonų 318.
sunkiai sukandžiojo, kad reikėjo
jį gabenti į Wilnių ant patalpini
Kauczukas<arba]guma.
mo ligonbutyj.
Kauezukę matote viaur, ka

Pusę svieto reikalavimų sziędlen uždengia provincija Para,
Brazilijoj, isz kur pereituose me
tuose į visus svieto krasztus iszgabeno 22000 tonų kaučiuko.
Czia nesveikiausiuose
krasz
tuose
paupiuose
Amazonkos auga
medis
Hkvea
'braziliensis duodantis geriausię
kauezukę. Rinkimu jo užsiima
cziabuviai, kadangi nesveiko tų
krasztų klimito neiszlaiko prie jo
nepratę europiecziai. Ant to su
specijiliszkais peiliais apkapoja
medžio žievę, bet atsargiai, kad
nepagadyti brazdo ir neuikenkti
medžjui. Syvai arba pienai teka
į blokinius indus. Surinktus pie
nus paverezia į kietę tystanczię
medegę. Aut to sukuria ugnį ir
lopetoms dažydami į skystę pienę,
palaiko ties dūmais ant ugnies,
prie to vanduo iszgaruoja ir aut
lopėtos pasilieka plona suktelėju
sio kanezuko eilė. Ant tos, to
kiu jau budu, uždeda kitę .eilę ir
tokių budu ant lopetos galo susi
renka ritinis sveriantis 100 ir
daugiaus svarų. Dalį pienų pa
lieka sukietėti tiesiog ant saulės,
bet toks kanczukas yra jau piges
nis.
...

Provincijoj Ceara, teiposgi
Brazilijoj, auga modis Manihot
Glaziovii ; auga jis sausoje vie
toje, duoda teiposgi kauezukę,
bet szitas yra geltonos parvos,
Provincijoj Matto Grosso, sukie
tindami isztekėjuaius isz medžio
pienus su pagelba alūno ir drus
kos, apturi baltę kanezukę, bet
szitame yra daug vandens ir per
tai jis visada drėgnas ir limpaatiš, dėl ko yra pigus. k
Provincijose Per naro buco, Bahia, Minas Geraes auga medis
Hancornia speciosa, kurisai duo
Paszelpa besimokinan
da raudonę kauezukę.
tiems
Andų kalnuose,ant rubežiaus Pe
ru, ir Bolivijos auga teiposgi dikWilniuje yra susitvėrusi drau
gystė szel pi mo besimokinanczių.
tai medžių duodanezių kanezukę,
Ant szių metų minėta draugystė
bet koki medžiai antai republi koj
turėjo 153 praszymus paszelpos
Peru jį iszduoda, dar nežinia, ten
nuo besimokinanezių miesto vi
vienok ne auga ne Hevea, ne
dangi
jis
turi
lobai
platų
j
pritaidutinėse mokslainėee. Isz pra Isz Lietuwiszko Minsko.
kymę; isz jo yra lankai ant bi- Hancornia. Isz Peru kas metę
si a nczių 117 davė paszelpę.
Mokintiniai I vyriszkos gimna-^ ^Neseniai czia buvo szitoks at cyklių ratų, isz jo nesziojate ka- išgabena 2000 tonų kaučiuko,
zijos gavo 270 rubl. paszelpos, silikimas. Nesusekti piktadariai, I108ZU8, neperlyjamus drabužius kurisai ne niekesnis už brazilijo2-oe gimnazijos 246 rubl., rea- pagavę 14 metų mergaitę, nu
ir tt.; taigi, rodosi, <ad su vargu niszkę.
bszkos mokslainės 350 rubl.; vilko ję ant kapinių ir ten viens
Vidurinėj Amerikoj auga me
merginoms
besimokinanezioms po kitam atliko su ję bjaurų dar- rastume tokį lietuvį, kuris nepa
žintu gumos, bet turbut ne daug dis Castillea elastica duodantis
augsztesniame Mariniszkame in
stitute 193J rubl.; merginoms bę, paskui apmirusię paliko. rasime tokių, kurie žinotu, isz ko kauezukę. Isz czia iszgabena po
besimokinanezioms moteriszkoj Matomai piktadarių buvo daug, ji yra.
Todėl pasistengsime 3000 tonų kas metę.
gimnazijoj 390 rubl., taigi isz- kadangi mergaitė teip buvo nu- czia skaitytojams paaiszkinti.
Afrika produkuoja tos rnedeviso ant paszelpos apversta kankyta, kad vos parsvyravusi
Kanczukas, isz kurio yra vi gos 12000 tonų. Czia vienok
1449j rubl. Pagal besimokinan namon, į porę valandų pasimirė.
kanezukę duoda ne medžiai, bet
siems pažinstama guma, yra tai rietenos Laudolphia, kurių yra
ezių tikėjimę paszelpa sziteip
sutirsztinti syvai arba pienai net kelios deazimtys atmainų, isz
paskirstyta: staeziatikiai mokin
tiniai gavo 519j rubl., katalikai Nevalia pasigėrusioms daugelio augmenų auganezių kurių 8 atmainos iszduoda kaa643 rubl., liuteronai 80 rubl., žy waikszczioti ulyczioms. szi (tuose krasztuose.
Pridėjus czukę. 1894 m. užtiko czia medį
dai 197 rubl., mahometonai 10
Vilniaus policijos virszinįkas prie jų 2-7% sieros, gauname Kicksia afkicana, kurisai duoda
rubl. Isz atsiliepusių su praszy- iszdavė atsiliepimę, kuriuom
teiposgi gėrę kanezukę; pereitę
tystanezię medegę, o jeigu pridėti
mu 26 ne gavo paszelpos.
metę iszvežė 4 milijonus svarų
prisako ]*olicijantams daboti, kad
sieros
dar
daugiaus,
pa
veikslam
kauezuko nuo Kickxios. Apart
ant miesto ulyczių nesi valkiotu
VVakariniai kursai Wil- pasigėrę girtuokliai, kurių, užda 20-40%, tai apturėsime kietę czia paminėtų, yra dar krūmai;
rius senas ksrezemas, daug pasi kaip medis, lankię medegę, bet Clitandra ir Carpodintu, auganti
niuje.
Kongo ir Angoloj, isz kurių
Per rūpestį naujo Wilniaus taiko ant ulyczių patikti, ypacz jau netystanezię.
Syvai tie, isz kurio apturime szaknų isztraukia kauezukę.
mokslinio apsknezio užveizėtojo daug tokių matyt aplinkinėse
Azijoj, kaip antai: aut puaaalio
Popovo likosi parengti mieste rando degtinės pardavinyczių. kanezukę, szviežiai isz medžio
populiariszki ; kursai.
Lekcijų Policijos virszinįkas bara polici-, isztekėję, yra skystimu, kurį dėl Malakkos, Birmoj, Assame, ant
salų Borneo, Sumatros ir Javos
bus 14, terp kurių yra ir gana jautus užtai, kad jie daleidžia ant
jo pavidalo panaszaus į pienę ir auga teiposgi augmenys duodanti
naudingos: « 15 d. kovo Svi- ulyczių gerti rando pardavinydersai skaitė lekciję apie Roent- cziose nupirktę degtinę. Lygiai praminė pienais. Vienok kau- gėrę kanezukę; augmenys tie
geno szviesę;18 ir 19 kovo Gili- pasigėrusius, kaip ir gerinnczius czuko yra nedaug, mažiaus negu yra: Ficus eclastica, Villugbeia
arevskis—apie degimę ir k vėpa- degtinę ant ulyczių liepia suaresz- riebumo paprastame piene. Ant Urceola lastica. Azija produ
vimę; 25 ir 27 Baraszkov—apie tuoti ir atiduoti sudams ant nu isztraukimo kaučiuko isz tų pie kuoja tos medegos po 5000 tonų
kas metę.
Rodosi nieko ne
maitinimosi; 1 ir 2 balindžio — baudimo.
nų vartoja arba^ierę, kuri jung
Nė Europoj nė Australijoj iki
Lieders, apie puolanczias žvaigž kenktu, jeigu ir Amerikoj polici
sziol
neužtiko medžių duodanezių
damasi
«u
kaučiuku,
isztrakia
jį
jos
virszinįkai
lazduotų
pana
des. Skaitymai tie gana naudin
Kadangi tos mede
gi, tik gaila, kad jie ne sistemati szius prisakymus žemesniems savo isz pienų, arba szildo, per kę isz- kauezukę.
zuoti, ne apima pilnos kokio nors tarnams, o tęsyk gal ne teip tan garuoja vanduo ir pasilieka kau gos reikalauja vis daugiaus ir
daugiaus, tai duodanczius kaumokslo szakos. Užmauytojai sa kiai ant ulyczių pasitaikytų musz- čiukas.
f
czukų medžius pradėjo tyczia
tynės
terp
pasigėrusių.
ko, kad szį metę jie tik daro
<■
Iki 1840 m. kaučiukas mažai augyti, rengti jų plantacijas, bet
bandymę ant persitikrinimo, kaip
gyventojai priims skaitymus. Trichinai maskoliszkose turėjo pritaikymo, iki tam laikai jie auga palengva: ant priaugi*
metinė produkcija 400 tonų bu mo iki davimui kauezuko Hevea
Įienga ant jų gana brangi: nuo
deszrose.
ir Kickxia reikalauja l&joetų;
20 kkp. iki 1 rubl. 25 kap. Isz
vo su visu užtenkanti. Varto
Neseniai Vilniaus valgio pro
Laudolphia gi ant to reikalauja
to matyt, kad skaitymai paskirti
jo tęsyk gumę ant isztrinimo iszne ant apszvietimo tamsunų, bet duktų tirinėjimo komisija at popieros paiszinių. Dirbo isz 25 metų.
Dabar direktorių? Paryžiaus
dėl inteligencijos, kuriai jie ne gabentose į miestę isz Maskvos
kolionijaliszko
sodo,
lenkas
deszrose
užtiko
trichiuus,
taigi
jos
neperszlapianczios
drabužius,
labai reikalingi, kadangi inteli
gentai gali gauti knįgas su pil pavojingas žmogaus sveikatai dūdeles,-lėles, krepszeliastabakui Dybovski susekė, jog krūmas
nesniu apraszymu prelegentų pa bakterijas. Isz 49 deszrų, atsiųs ir kitokius mažmožius. Sziędien Eocemia, augantis sziauriniuose
Chinuose, suteikia teiposgi gumę:
tų isz Miskvoe į Vilnių, trichikeltų klausymų.
nus rado penkiose; trichinai bu jis turi labai platų pritaikymę ir vuogos šiito augmenies duoda
vo gywi, todėl galėjo užsikrėsti todėl vis daugiaus jo reikalauja. 28% gumos, yra jos teiposgi la
Isz YVoložino, W11 niaus valganti deszras žmonės. Tas Sziędien metinė
produkcija puose ir jaunuose ūgiuose. Szigub.
padarė didelį triukszmę mieste; 45000 tonų vertės 270 milijonų tas krūmas gali būt auginamas
uždraudė markių vos uždengia svieto rei- krasztuose vidutinės szilumos, o
Trys sanvaitės atgal czis nusi- sveikatos užveizda
tame ir musų tėvynėj Lietuvoj.
uuodino visa viena szeimyna. pardavinėti maskoliszkas desz- kalavimę.

. Isz Lietuvos.

LIETUVA

Isz Amerikos.
Samaniu ftnnerjs

Netoli Elcton, Md. gyvenan
tis farmerys, pas kurį prisiveisuaios žiurkės daug blėdies pridirb
davo, isibandę* visus patentuo
tus ir ne patentuotus Amerikoj
iszradimus ant isznaikinimo tų
gyvuolių, užsimanė ant galo pa
bandyti savo iszradimo. Įneszė
jis į javų krautuvę medinę stati
nę, pui-ę jos pripylė kornais iszmirkjtais degtinėj. Ant ryto
jaus statinėj rado 92 pasigėrusias
žiurkes, kurias užmuszė ir dabar
ant farmos žiurkių nėra. Farmerys gal užpateutuoti savo iszra
dimę, juk ežia wisoki iszradėjai
rekliamuoja ir patentuoja daug
menkesnės vertės, net kopėcziss,
jeigu įdeda vienę virimlę dau
giaus ir iszgiria, jog dėlto vieno
įdėto virbalo žmonės galės į
dangų įlipti. Minėto farmerio
budę naikinimo žiurkių, tik be
pridėjimo degtinės, nuo seniai
vartoja Lietuvos ukinįkai, tik su
tuom nesigiria per laikraszczius.
Wai kai padege pataisymo Intai
sas.

Boston, Mas. Laike dievmaldystos užsidegė ant syk keliose
vietose vaikų pataisymo įtaiso*
Rainsforde. Kaip pasirodė, pade
gė įtaisų triobas pats vaikai, tikėdomiesi prie sumiszimo pabėg
ti. K <da sargai isz deganezios
bažnyczios isz v ėdė mažesniuosius
vaikus ant kiemo, didesniejie
szoko ant sargų ir bandė juos su
riesti, bet atėjo ant kiemo ant ug
nies subėgę polleistai ir pasikėlu
sius vaikus suvaldė. Blėdį 'ug
nies padirbtę skaito ant 115000.
Turbut melas.

Sugrįžę* isz aziaunų slastų
statytojas isz Kauados, La Joie,
tvirtina, kad jis, statydamas ant
žvėrių slastus, prisigriebė iki
sziauriniam žemės poliui, knr
Andree negalėjo prisigriebti ir
kaip sako, rado ir ant poliaus gyvenanezius indi jonus.
Rodosi,
kad tai melas, kadangi indijonus
užtinka tik teip toli į sziaurius,
kol auga girios; tolinus indijonų
nėra, bet wien mongobszkos kil
mės eskimosai.

Saules užtemimas.

28 d. gegužio szių metų Ameri
koj bus matomas saulės užtemi
mas; pietiniuose ir viduriniuose
sztetuęse jis bus vimszkas. Mok
slincziai rengiasi jau dabar ant
moksliszkų tėmyjimų.
Princeton universitetas ant tos dienos
iszoiųs tėmytojų expediciję į Wadesboro, sziaurinėj Carolinoj.

Philadelphia, Pa. White
Coal Mining Co. pagarsino, jog
ji pakelia ant 20% savo darbinį
kų uždarbį.

Cedar Rapids, Ia.
Czianykszcziai teplioriui ir tapicerai
pakėlė šatrai kę. Jie reikalauja
po.$3 už dienos darbę.

5 Binghamton, N. Y. Czia
nykszczios balnų dirbtuvės gavo
Gaisrai.
*
daug reikalavimų isz Anglijos,
Piqua, Oh. Sudegė ežia dide todėl dirba jose labai gerai.
lės aliejinyčios ir malūnai. Blėdį
^1 Cleveland, Oh. Kastynių
ugnies padarytę
skaito
ant
savinįkai Massillou apskiiczio
$250000.
nuo balandžio mėnesio pakėlia
| Flint, Mich. Sudegė ežia darbinįkų uždarbį ant 25c. nuo
“Flint Wagon Works” dirbtu tonos.
vės, per kę 500 darbinįkų neteko
Connelsville, Pa. Hayma
darbo.
Blėdį ugnies padarytę
kero
dirbtuvės
bus iszplatintos,
skaito ant $200000.
x
neužilgio jose pradės dirbti ir au
A labam oj su visu iszdegė mie tomobilius (vežmus važinėjimui
stelis Prattsville ir tai teip, kad be arklių).
nė viena trioba neiszliko.
•j Chicago, III.
Sztraikai
New York. Užsidegė ežia dirb maszinietų pasibaigė. Darbdaviai
tuvių trioba pn. 213—215 ant priven-ti likosi sutikti ant visų
14 ui.'Ugnį rods užgesino, bet darbinįkų reikalavimų, kurie jau
paskui įgriuvo virszutiuės lubos sugrįžo prie darbo.
ir užmuszė tris darbinįkus, o du
VV eir Cmr, Kans. Czianyk
ugnagesiu sunkiai apkūlė.
szcziai kalnakasiai
sztraikuoja
Flint, Mich. Sudegė ežia di nuo gegužio mėnesio pereitų me
dėlės vežimų dirbtuvės. Blėdį tų ir rodoei, kad sztraikas pasi
ugnies padarytę » skaito ant baigs laimėjimu darbinįkų.
$200000. Per sudegimę dirbtu
5 Weot Bay City, Mich. Dar
vių 200 darbinįkų ne teko dar
bai eina ežia gerai, užmokesnis
bo.
te posgi ne menkiausas. Ir iszExplioz(j<w.
kitur atkakę darbinįkai greitai
Loui-uana, Mo. Sortavimo gaunu darbę aplinkinėsė kastynė
dalyj Lamotte Hercules parako se.
dirbtuvėse atsitiko baisi explio
Wheeling, W. VA.Neseniai
zija, kurios trioba dirbtuvės li
susitvėrė
ežia
kompanija
kosi sugriauta ir du žmones į
Tube Co. su $1000000 kapitalo ir
szmotelius sudraskyti.
pastatys ežia nauję dirbtuvę, ku
Philadelphia. Pa. Pardaviny- rioje keli szimtai darbinįkų gaus
cziose McCollin & Co. ant S. II darbę.
ui. atsitiko smarki collodium ex
5 Hart-horne,
Ind Ter.
pliozija, kurios vienas vaikinas
Sztraikas czianykszczių kalnaka
likosi užmusztas, o 5 žmogystos
sių dar ne pasibaigė ir nežinia
sunkiai apkultos. Blėdį ezpliozikada pasibaigt. Scabsai ia* pajos padarytę skaito ant $100000.
lengvo
pradeda kraustytieji
Muncie, Ind. Lentų pjoviny- kitur.
cziose Hickorie, ne toli AnthoNev York. Dailidės distrik
ny, atsitiko bairi gurinio katilo
tų: Broux, Nev Rochelle, Mt
expFidzija, kurios keturi darbinįVernon ir Yonkers reikaliųjų nuo
kai likosi užmuszti, sunkiai su
žeistų yra daugiaus, isz kurių 1 d. balandžio 8 darbo valandų.
Jeigu darbdaviai to ne pripažys,
dviejų nėra vilties iszgydyti.
žada sztraikę pakelti.
Nelaimes ant geležinkeliu.

Ozark, Ala. Netoli nuo ežia
iszszoko isz rėlių pasažierinis ge
ležinkelio trūkis ir isz dalies susi
daužė. Prie to 15 pasažierių li
kosi sunkiai sužeistų, o isz jų trys
sužeisti mirtinai.

5 Charleston, S. C- Savinį
kai York vii les medvilnės dirbtu
vių nusprendė 3% pelno apvers
ti ant pakėlimo darbinįkų uždar
bio, isz to uždarbis bus pakeltas
ant 30%.

apreisskiu, kad pedalinimas Amerikos lietuvių į tokias parti
jas, kaip ve: kunįginė ir prieszkunįginė yra labai žeminantis,
asz jam nepritariu ir visiszkai ne
noriu, kad mano vardas arba ma
no pasielgimai butu vartojami
kaipo įnagiai dėl tų partijų, vie
nos arba kitos, ant platinimo tau
toj nesutikimų.
Į Parodos komi tėtę neėsmi rink
tas kaipo reprezentantas vienos
kokios partijos, tiktai visų Ame
rikos lietuvių, aukavusių dėl pa
rodos. Prieaz juos tik atsakau.
Ir atsakau ne kaipo kunįgas, tik
tai kaipo prezidentas ir kas erius
parodos. Jeigu nors priesz vienę isz aukavusių nusikaltau, tai
nusikaltau aaz pats vienas, nė
kunįgai, nė klerikalai, nė radika
lai, nė szliuptsrniai nenusikalto,
tik asz vienas nusikaltau, taigi
nereikalingiems kaltės nereikia
primesti.
Bet mano sanžinė kas link nu
sikaltimų yra rami. Jaučiuosi
tik, kad atlikau tę, kę kiekvie
nas mano vietoj privalė atlikti.
Reikalavau, kaipo prezidentą*,
kad “bonds” butu atsakančiai
užstatyti ir rekordyti dėl to, kad
to reikalauja Amerikos tiesdnrystė, to reikalavo aukautojai, pa
galios to reikalavo mus datinmas.
Tėvynės Mylėtojų Draugystės pi
nigai prapuolė pas a. a. Mi|iauc
kę, o “Susiwienyjimas” savo pi
nigus atgavo. Dėl ko? Dėl to,
kad “honds” buvo atsakantis ir
buvo rekordinti. To, man rodos,
pakanka. Ant ga o (nors U» ne
laukiau ir nelaukiu), bet jeigu
kartais sz okiu ar tokiu Hudu pi
nįgai butu pražuvę, kas tada bu
tu buvęs kaltis? Tas, kurs isz
urėdo turi rūpintis apie apeaugojimę pinįgų, tai yra prezindentas, tuom
labiaus, kad kasos
opiekunai suvis nėra rinkti. Ar
tada butu apsaugojus manę mano
kunįirystė? Ar butu tada manę
gynę mano komitetiniai draugai?
Jęigu pinįgai butu dingę, nors ne
'Kalčiausiu budu, kę butu visuo
menė apszaukusi kaltu? Pir
miausiai prezidentę. Dėlto, ma
lonus broliai, jeigu rinkote ma
nę ant prezidento, turite teip-gi

Isz Spriig Vųlley, III.
Isz musų miestelio ne daug pa
tinki laikraszcziuose žinių apie
veikimus lietuvių ant taut'iazkos
dirvos. Ne ž ngeidu,jeigu tokių
žinių nėra, kadangi mes dar, ga
lima sakyti, miegame; teisybė
darbuojamės, bet tie musų darbai
neina ant tautos labo. Lietuvių
yra čia apie 500,1 bet užsiiman
čių tautiszkais darbais su visu
no dau?.
Teisybė, daugumas
Springvallės lietuvių nesigaili
P*nigy» t'k ne ant visuomenės
gero: praleidžia ne mažri doliarų
ant kazyrų ir ant kitokių žemi
nančių ne tik juos, bet visę mu
sų tautų dalykų.
Jeigu musų
broliai paaukautų nors vienę
nuoszimtį tų pinįgų ant naudos
visos tautos, kę iszleidžia ant
girtuokliavimų, kazyrų ir kito
kių peiktinų reikalų, mes ne sto
vėtume teip žemai,kaip stovime.
Broliai mieli! meskime peiktinus
papročius, griebkimės prie akai
tymo kuįgų ir laikraszczių, stengt
kimės apriszviesti. o apszvieti
mas suves mus į vienybę, isz
nyks terp mus pravardžiavimai
ir nesikentimai, iszdils vaidai
szliuptarnių ir dieviioczių, su
valkiečių ir užnemunieczių, že
maičių ir lietuvių, paprieniokų
ir dzūkų ir kitokių. Mu-ų va
dovai nuo seniai aria dirvę, megi supraskime bent jų darbę ir
mokėkime nors vaisius surinkti.
Neužiuirszkime mes tų musų darbinįkų, kurie nesigailėjo aukauti
savęs ant rousų visų labo.
Susitvėrė čia Socijalistiszka
Darbo Partija, bet ji dar neinkor
poruota. Ji teiposgi turi daug
pneszų, kurie, nesuprasdami uvė
rių darbo partijos, jos uždėtojus
vadina bedieviais.
Tie vienok
ant to ne paiso,pasitikėdami, kad
jų darbas nenueis ant niekų.
Mes teiposgi ne panorėjonw
pasilikti užpakalyj k<tų lietuvių
apgyvenimo vietų ir atsitikus
progai, užsimanėme rinkti aukas
ant Paryžiaus parodos reikalų.
Geri tautiečiai tuojaus davė pa
gal iszgalę, bet atsirado ir toki,
kurie iszsitarė, kad ant gėrymų
nesigailės doliaro, bet iszgirdę,
jog mes renkame ant Paryžiaus
parodos reikalų, netik pžts nieko
ne davė, bet renkančius ir au
kaujančius iszniekino, isspludo.
Ant nelaimės, tokių neiazmanėlių
pas mus daugiaus negu kitokių.
Pinįgus, kokius surinkome, nu
siuntėme, į “Lietuvos” redakciję.
(Aukos tos ir aukautojų vardai
pagarsinti pereitame “Lietuvos1
numeryj. Red.).
P. E.

|

jtj nuomonę, Maižiesziaus
'mokslai, Sapninykai teipoegi po
piežiaus užtvirtinti?
Tie logeriniai ne nori nieko
klausyti apie tautiszkus darbus ir
apie aukas ant tautiszkų darbų.
Pernai, teisybė, aukavo po keletę centų kunįgui Griciui neva
ant bažnyčios; kitokių aukų rei
kalo daugelis musų brolių nesu
pranta. Isz palengvo vienok ir
čia mažinasi tamsunų skaitlius;
ateis laikas, kad ir logeriniai pra
regės; jeigu jie skaitytų gėrės
nius laikraszčius ir knįgas, tai
praregėtu gieicziaua Bandyki
te tik broliai, o pats pamatysite,
jog musų rasztai nėra teip baisus
ir be vertės, kaip jums rodosi.
I.

Apie komitetą dalinimui
panzelpos kankintiniams.
Asz patariu, kad iszrikti s-tna
riai pradėtu savo darbę.
*
Perstatytus naujai kandidatas
ant prezidento, p. Stagaras, yra
vyras geras, bet sziędten ne lai
kas jį rinkti, kada visas komite
tas dauguma balsų yra užrink
tas. Kur philudelphiečiai buvo
pirmiau* su perstatymu savo
kandidato? .Mes vaidysimės už
dryžas kelines,.o musų kankintiniai mirs Imdu Siberijos tiruose.
Kszakevycze.

Mes, Brooklyno aukautojai pa
tvirtiname dalinimui aukų komitetę susidedantį isz: D-roSzliupo
kaipo prezidento; rizerno — se
kretoriaus ir Olszevskio — kasieriaus ir reikalaujame, kad komi
tetas savo darbę jau sykį pradė
tu, kadangi kankintiniams reikia
paszelpos.
Ant
priesztaravimų nėra kę paisyti, kadangi,
kaip matyt,protestuojantiems ru
pi vien trukdymas darbo, kę
aiszkiai matyt isz atsiliepimo nie
ko ne aukavusio Philadelphios
Gedimino Kliubo. Prieszinįkai
turėjo laiko statyti savo kandida
tus, tai kodėl iki sziol jų ne sta
tė? Augszcziaus paminėti kan
didatai gavo daugiaus aukautojų
balsų, tai jie tuom ir likosi isz
rinktais. Jeigu visuomenė į ko
mitetu butų iszrinkusi nors kunįgaikaztį ir kun. Kravčunę su
Rusikiu, nieks neturėtu tiesos
priesztarauti, kadangi prie rinki
mų visuomenė savo balsais
,
sprendžia
o ne pavienios kelios,
nežinia keno sukurstytos,, ypatos.
Brooklyno aukautojai.

IszEHzabth, N. Y,
Lietuvių skaito ežia j 800 ypa
tų. Prie tokio tautieczių skaitliaus, rodosi, galima būt szį tf
nuveikti ant lietuviszkos dir
vos. bet ant nelaimės, mes tame
ne labai atsižymime. Daugu
mui musų brolių labiaus negu taetiazki reika'ai rupi alaus blokinės
ir degtinės stiklinės. ' Pėdės die
nose saliuuinkai nesuspėja pripilti
lietuvių blakines, kurių vaisiai
paskui isz tol > girdėt einant lie
tuvių apgyvetoms gatvėms.
Surbia bjaurų raugalę ne tik vyriszkiai bet ir moterys ir tuom
duoda ne gėrę paveikslę vai
kams, kadangi tie nuo tėvų blo
go ir gero mokinasi: jeigu tėvai
girtuokliai, tai isz kalno galimaįspėti, jog tori bus ir jų vaikai.
Prižodis sako, jog obuolys netoli
nusirita nuo obelies. Jeigu dau
giaus negu reikia yra pasmusgirtuokliaujanczių brolių, tai su
prantama, kad ne daugiausiai yra
ir skaitanezių laikraszczius ir kojgas, kadangi paprastai, kas apszvietimo jiesrico stiklinėj degti
nės ir alaus blekmėj, ne jiet-zkos
jo knįgos lapuose.
Kol daugu
mas musų brolių bus girtuoklys
tėse paskendę, ne toli nuženg
sime ir su tautiazkais darbais. To
dėl, man rodosi, kiekvieno labo
savo tautai velyjanczio priderystė turi būt'— naikinimas to
bjauriau* musų brolių palinkimo.
Matulevycze.

Isz Waterbury, Conn.
Czianyksziė Draugystė Szvento Juozapo, ant sawo susirinkimo nutarė atszaukti uuplėszmaę
garbės kunįgo Žebri o, kę buvo
padarę pas vysk upę. Mat susiprato, jog neteisingai buvo apskundę; norėdami savo klaidu
atitaisyti, padavė atszaukimę.
Rodosi, kad ir Szv. Kazimiero
Dr. padarys tę patį. (Gerinus
su skundais nesiskubinti, kadangi
per atszaukiinus tik sumažįs
vyskupų užsittkėjimę skundams
lietuvių. Red.).
Musų kunįgėlis iszkeliavo j
sveczius i Baltimorę: mat tenyksztis klebonas aut Szveuto

jūsų sudėtus pinįgus, tai bent pat
antai už Kalifornijos vynę arba
savę apsaugoti.
Astoria, Oregon.
Szitame
pastijalkas atseis užmokėti ias
Teippat ir kas link siuntimo
mieste tiek prisiveisė žiurkių,
parapijos kasos?)
pinįgų į Paryžių. Gyvena Pary
kad gyventojai nežino, kę su
Tūli lietuviai, kurie buvo užmažiuje dabar 4 lietuviai: pp. Dobjoms daryti. Miesto rodą ulgyny tojais pareik vietimo kun. Sankevyčia, Daumantas, Pautienius
rė mokėti po 5 centus už kiek
rusaičio,
dabar gailisi ir ne uorifo
5
W
hitoETT, Pa. Darbai cziaKamgi neužbaigiate rinkimų,
D Mason City, Ia. Prieszais
ir 2>tkevyčia. Mažas vaikas
vieną užmūsztę žiurkę- Kadangi
prigulėti prie parapijos; mit ma-i.
nykszcziose
kautynėse
eina
gerai,
Liet.
Kankintinių
Komiteto?
Juk
jų yra ežia labai daug prisiveisę, Hull užbėgo Chicago Milvaukee dirba visur pilnę laikę. Užmo čia gali suprasti, kad geriaus
veik viri vienbalsiai sutinka ant to jau,kaip ant naujo klebono anf
yra pavesti parodos pinįgus ir
tai bent iszpradžių medžionė ant pasažierinis geležinkelio trūkis
siriko. Taksos už tikėjimiszla
kės
sis
po
52jc.
nuo
tonos.
Pitl
Olszevskio, Szerno ir Szliupo?
tų gyvuolių medėjams galės duo ant tavorinio. Prie to kondukto Coal Co. pagarsino, jog nuo ba parodos reikalus visiems ketu
patarnavimę dabar daug didesrf|a
M.
J.
Damijonaitis.
ti pusėtinę be didelio darbo rius trūkio likosi užmusztaj, o landžio mėnesio pakelia darbinį riems kaipo komitetui, nė vie
negu buvo prie kun. Žebrio. Už
vagonų stabdėjas sunkiai, gal
nam isz jų, kaipo bosui. Taigi T
Lietuviai isz Weslvilles,aukavę kriksztę dabar ima po $4.00, už
Isz Nashua. N. H.
pelnę.
mirtinai apkultas. Abudu trukiai kų užmokesnį ant 14%.
teip lygiai, kaip ir užstatyme
Jauna čianykszlė Szveuto ant kankintinių.pritaria, kad per szliubę $10.00, už giedotas mi
Ateiviai.
Cleveland, Oh. Atsibuvo “bonds”, asz norėjau ir noriu, Kazimiero draugystė, ant savo statyta* komitetas su Dru Szliupu
dikeziai pagadyti.
ežius, kurias atlaiko į pueę va
Pagal atskaitę statistiszko ko
ežia susivažiavimas delegatų ma kad parodos pinįgai butu padėti susirinkimo, atsibuvusio 6 d. ko ir kitais butu užtvirtintais ir im
B
radford
,
P
a
.
Ant
Olean
&
landų*, $10.00.
miteto, per paskutinį bertainį
szinistų organizacijos, ant kurio kaip galint saugiaus, o kiekvie vo, nutarė isz savo kasos paau tusi už darbo.
Piligrimas.
pereitų metų atkako į Amerikę Bradford elektriszko geležinkelio
nusprendė pakelti sztraikę; rei nas gali numanyti, kad 4 yra kauti $3.Q0 ant Paryžiaus paro
74892 ateiviai; penkta jų dalis iszszoko isz rėlių trūkis ir isz
Isz Waterbury, Conn.
kalauti 9 vai. darbo ir tokio už- saugiaus nė vienas. Tuom, man dos reikalų. Rods tai ne daug,
Isz Boston, Mass.
pasiliko rytiniuose prie Atlanti- dalies susidaužė. Prie to vienas
mokeenio,
kokį
gauna
pne
10
rodos,
ne
nusikalstu
priesz
visuo

Terp
czianykszczių lietuvių
bet
ne
reikia
užmirksti,
kad
musų
pasažierius
likosi
užmusztas,
o
8
Pasimirė
ežia musų brolis,26 m.
ko sztetuose: 32049 apreiszkė,
valandų.
Sztraikas užims 55 menę. Atsiszaudamas į aukauto- draugystė jaunutė, dar silpna: ji sziuom kartu nieko ypatiszko
Juozapas Kalinauskas, paeinan
jog jie apsigy vęs Nev Yorko sunkiai sužeisti.
Jur, asz neskundžiau p. Szliupę ir susitvėrė tik 3 d. spalių pereitų negirdėt, tik ant nelaimės žmo
dirbtuvių.
tis isz VVilkaviszkio pavieczio,
sztete; 14356 keliavo į Penney 1Mikolainį, tik kviečiau, kad metų. Ant to paties susirinkimo nelės piktinasi isz musų dvasisz- parapijos Pajevonio, kaimo Už
vaniję, 4596 į Nev Jersey, 4479 į
visuomenė atliuosuotų manę nuo minėta draugystė vienbalsiai nu- ko vadovo darbų. Pu teisybei upių, iszgy venęs 7 m. Amerikoj.
ISZ
Massachusetts, 2461 į Connectimano priderystės, tai yra, kad tatė įraszyti į konstituciję, jog jis tik vaidus kelia, kaip bažny- Pasimirė jis nuo plauczių uždegi
eutę.
turint saugesnę vietę dėl siunti kiekvienas sąnarys, apart kitų ežioj per pamokslus, teip ir per mo 10 d. kowo. Welionis buvo
5 Ruski n, Pa. Czianykszczios
sąnariu D. L. K. Witauto Dr., tai
Ateiviai isz Finiandijos.
mo pinįgų, daleistu man parira- ant draugystė* reikalų mokes savo laikrasztį.
A. S. & M. Co. dirbtuvės dirba
jos kasztais likosi gražiai su miNuo pradžios szių metų žymiai gerai, pilnę laikę.
Parodos Reikaluose.
szyti ant menkiaus saugios.
Negana kę skriaudžia savo mai szioms palaidotas, kurias atlaikė
čių, turi mokėti dar po 1c. ant
pasidaugino skaitlius ateivių isz
Kame čion prasikaltau? Mis- mėnesio, arba po 12c. ant metų tintojus ir per savo laikrasztį angliszkoj bažnyczioj atvažia
Kaip matyt isz 8 ir 11 numerio
Masontovn, Pa. American
Finland'joe, mat isz ten žmonės
liju, kad priesz tuos, kurie nežiūri ant tautiszkų reikalų. Tasai už- apjuodina prakilnesnius tautie- vęs kun. Žebrys. VVitauto Dr. tę
Coke Co. rengia ežia 700 naujų “Lietuvos", tai da ir po sziai die
bėga ant apsisaugojimo nuo caro
nai tūli ne nori suprasti, dėl ko per partijiszkumo škuli orius, ne gyrimas isz t ikro vertas pagyri ežius, bet dar per vietinius paczię dienę užmokėjo velionio
kokso peczių.
pačiai $100 posmertinės.
geradėjyszczių. Antverpeno gur
kilo terp Paryžiaus komiteto ne praši kai tau niekame. Ba kaip mo; priderėtu teip jau daryti vi angliszkus laikraszczius niekina
Paskutinėj korespondencijoj ur
Nortonville, Kr. Carboniai vys “Svitzerland” | atgabeno
galima kaltint žmogų aprinktę soms lietuviszkoms draugystėms, visaip lietuvius. Parapijos rei musų miesto buvo neteisybė apie
supratimasdabar ant syk 2000 finlandieczių; dale kastynėse užgimė kalnaka
Dalykuose paezios parodos ant kokio nors urėdo už tai, kad o tęsyk ant tautiszkų reikalų tu kalai teipgi be airių kunįgų neap- musų parapiję ir apie Kliubę.
kiti gi Europos garlaiviai atga- sių sztraikai.
niekada juk terp komiteto ne bu jis pildo savo priderystee? Ypa rėtume kas metę po kelis szimtus seina, su czianykszcziaisairių ku Lazauckas padėjo kaucijos tiktai
bęs jų dar daugiaus.
1 Pittston, Pa. Sztraikas kal vo ginezų: aprinkime vietos, tingai szitame atsitikime, kur su doliarų, su kuriais jau galima būt nigais turi drutę sęriszį, kurie ir septynis szimtus ir kelias degsi ro
nakasių
Ternvood kastynėse dar rinkime dęiklų, knįgų, rengime visuomeniszkomis priderystėmis szį tę pradėti veikti ant musų rokundas suveda,’nes musiszkis to ti s doliarų. Parapija turi dabar
Kerosino skaitiniai.
ant rankų pinįgų $4500. Kliu,
nemoka.
Parapijonams įgriso bui nė ant misltee neužėjo rengti
Sztete Arizonoj, Mohave pa- nepasibaigė ir nežinia, kada pasi parodos, kad ir reikėjo vienam riszasi mano asabiszkos atskir- tautos labo.
mės,
ir
teip
sakysiu,
mano
kailis.
Laikraszčiuose mes užtin ne tvarka parapijoj, bet jie neži savo ruimuose žmonių girdymo
ar kitam nusileisti, visada susi
vietyj, užtiko labai turtingus ke baigs.
Su guodone dėl aukavusių ant
kame, jog kitų
vietų lietu no kaip atsikratyti nuo ne tvar vietę, kadangi čia^ teisingai sa
rosi no szaltinius. Geras tai radi
GreensbuRg, Pa. Coulter & taikėme.
parodos.
viai pasidalinę į neužsikenčian kę darančio vadovo.
kant, žmonės doresn^ negu kitose
Nesutikimai kilo tiktai:
Kn. J. Žilinskas.
nys, nes dabartiniai turtingiausi Huff Coal., Co. pakėlė savo 700
čius dievuoezius ir szliuptarStatant kasieriui paranka ar
Apie tai turėčiau daug rassyti vietose, palinkusių prie girtuoazaltiniai Pennsylvanijos jau bai darbinįkų uždarbį ant 10%.
nius. Pas mus iki sziol dar to
klystų, sulyginant, yra ne daug.
ba
“BONDe”, IR ANTRU KART,
nepasekmes
Isz Silver Creek, Pa.
giasi.
kio pasidalinimo lietuvių ne bu iszrodant visas
Kliubas teiposgi yra isz dorų
Fairmont, W; VA.Savinįkai 8IUNCZIANT SURINKTUS DEL PARO
Darbai eina pas mus ne geriau vo; musiszkiai dar ne visi apie paeinančias isz dalies kunigo.Asz žmonių,
prie
jo
priguli
Ingriuvo tunelis.
czianykszczių kastynių pakėlė DOS piningus in Paryžių.
siai,
Silver Creek dirba tik po tokius vardus žino, o yra dar to velycziau geros valios laikrasz- W i tau to, Szv. Kazimiero drau
Nesusitaikymas todėl ne buvo
Pittsburo, Pa. Ant Baitimore darbinįkų uždarbį ant 5c. nuo to
dalykuose tautiszkuosė, nė daly tris dienas ant sanvaitėa, todėl, ki, kurie apie Szliupęir jo pasekė cziui neužsiimti kritika nes, gysčių ir parapijos prezidentai.
& Ohio geležinkelio
įgriuvo nos.
M. Kavienas,
kuose tikėjimiszkuose, tiktai tie kas nori, turi gana laiko ant jus niekada ne girdėjo, vienok jie jau tik Lietuvos piemenukas geWhile Hali tunelis. Prie to vie
V. Gumauskas,
siog
pin įgiszkuose, arba, isz an- skaitymo knįgų ir laikraszčių, mokyti kituose dalykuose: tie ži riaus paraszo negu kun. Saurusai1
Braddock, Pa. Susitvėrė
nas darbiuįkas likosi užmusztas,
tik vargas, kad terp musų bro no, kad jeigu ant bertainaičio
M. Gendrolis.
ežia kompanija Braddock Tool gliszko sakant* “biznije”. “Vie lių ne daug yra norinčių skaity yra geltona popierėlė, tai vidu tis; užsiimti su tokiu polemika,
penki gi sunkiai sužesti. Daugu
nybės” vienog redaktorius ir iszCo., kuri parengs ežia naujas davėjas, besiteisindami ir besi ti.
ryj ėsęs “eilas", o jeigu mėlyna, tik savę žemintume. “Bažnyčios
mas užgautų yra italijonai.
Isz Gallnp New Mex.
Tarnas” Waterbury mažai randa
dirbtuves.
Musų miestelyj susitvėrė Blai- tai “logeris”. Isz knįgų tie lo- drangų, kiek girdėjau ir kitur
gindami,
pasinaudoję,
kad
prezi

Rado] piningus.
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Šeriniai skaito vien Sapninykus,
Nanticoke, Pa. Sztraikas dentu, kurs reikalauja atsakan vystės draugystė, 18 d. kovo [aižiesziaus Mokslus ir jam pa- neperdaug leidžia,nes tik apie 12 metų musų brolis Pranciszkuz
Nev Albany, Ind. Netoli nuo
čių pinįgų, yra kunįgas, tuoj musų guodotinas prabaszčius
exm. Ant jo polemikų visai ne Dragūnas. Kūnas palaidotas aut
ežia gy veuautia farmerys Jonas darbinįkų Susųuehana Coal Co. bandė patraukti tę klausymę po nuo sąnarių priėmė prisiegę ant naszius. Moksliszkų knįgų ir atsakau, nes dar ant pirmutinių
proteatoniszkų kapinių. Weliolaikraszčių
bijosi
jie
teip
kaip
pasibaigė.
Darbinįkai
susitaikė
metų,
kad
jie
ne
ims
nė
į
burnę
rubrika “tikėjimiszkai-kunįgiszWise, kasdamas žemę, ant savo
užklausymų tik nuragožiavo, o nis iszgyveno Amerikoj 18 m.
szėtonas
szvęsto
vandens,
kair
sugrįžo
prie
darbo.
nė
jokių
svaiginančių
gėrymų.
ka”, ba tai buvo lengviausias
farmos prikasė katilaitį pilnę au
neatsakė. Tę, kę musų klebonas
jog susitvėrusi drau dangi tie visi rasztai ėeę dar nuo atsako per “Bažnyčios Tarnę” ir Paėjo jis isz Suvalkų gub., Wilkaviszkio pav. Kas isz jo pa
1 Dės Moines, lA.Sagler Coal kelias, kad gauti savo partijoje Tikimės,
ksinių pinįgų. Pinįgus tuos turė
stabmeldiszkų
lietuvių
laikų.
1
draugų ir užtarėjų. Teip tai pas gystė i<ncnaikys girtuokliavimus
kitus laikraszczius, nieks ne pa
jo kas nors užkasti laike naminės Co. kastynėse, rodoei, užgims mus yr, visur partijiszkumai!
terp musų brolių, kad jie ne nesz Tik tas, girdi, knįgas galima laikys už iszaiszkinimę daromų žįstamų arba giminių norėtų dau
giaus dasiiinoti, tegul atsiszaukarės ir užkasęs juos gal pražu sztraikas,kadangi kompanija praAsz vienog jau priesz 3 ar tavo sunkiai uždirbtų pinįgų vi skaityti, ant kurių yra popiežiaus hto užmetinėjimų.
kia ant antraszo:
paraszas
rodantis,
kad
los
yru
.
vo. Farmerys vienok užtai ne szaiino nuo darbo kelis jai nepa priesz 4 metus “Tėvynėje” ap- i sokiems dykaduoniams.
John Whalen. Gailu p, N. Mex.
Daugkentys.
Szvento Tėvo užtvirtintos. Ar- Į
Dvilinskas.
reiszkiau ne kartę ir dabartės tai
tinkančius darbinjkus.
pyksta.
Kowa su Žiurkėms.

Isz darbo lanko.

Lietuwiszkn dirwu.

{

Isz Hudson. Mass.
Musų miestelyj lietuvių yra
ne daug: apsivedusių yra 3 szei
mynos, o pavienių 11 ypatų.
Wisi meę ežia gyvenanti užsi
manėme prs dėti su aukoms ant
tautiszkų reikalų; vien trys vilniecziai, ne norinti savę už lietu
vius laikyti, atsisakė visai nuo
aukų, kiti gi visi aukavo pagal
iszgalę.
Sudėjome ant Pary
žiaus parodos reikalų |3.00 ,ir
ant kankintinių 12-00. Pinįgai,
isz viso $5.00, nusiųsti į “Lietu
vos” redakciję (Wardai aukauto
jų ir jų aukos pagarsinti pereita
tame “Lietuvos” numeryj. Red.).
Darbai tuu-ų miestelyj eina ne
blogiausiai. Yra esia 8 dirbtu
vės: 5 dirbtuvės akunuių czeverykų, viena dirbtuvė guminių
drapanų, ir viena guminių czeverykų; dabir rengia antrę dirb
tuvę guminių czeverykų ir czebatų. Kada rengimas pasibaigs
ir pradės dirbti, pntilps joje 600
darbinįkų.
Paskutinėj dirbtu
vėj prasidės darbai nuo pradžios
gegužio mėnesio.
P. N a marškas.

kad tuos nevalninku* isz vergys
tes iszvalnyti? (patingai kę no
rės padaryti musų tenkanti jegamaecziai dėl tų vargszų labo? Ar
gal ir tame reikale jie norės elg
tiesi teip, kaip reikaluose Pary
žiaus Parodos: vien',pasilikdami
inditferentiszkais, o kti mėginda
mi trukdyti tokį iszvalnyjimę?
Kę tame d >lyke norės daryti mu
sų visokios draugystės? Ar lie
tu viai ne galėtu i»z tikto gelbėti
savo brolius isz nagų krauj įge
riszkų plantatorių?
J. Szliupas.

| Galicijoj. beveik su visu
| Į Wokietiję gabena vis dau
iszdegė miestas Kolbusaevo. Keli giaus mėsos isz Australijos, kuri
tukstaneziai žmonių atsirado be pasirodo geresnė Ir pigesnė už
pastogės ir turtų.
smerikouiizkę.
Pereit ę
metę
trecadslį VVoaietijos * re kalavi| Azijatiszkasmaras Auatralij >j mų uždengė mėia iri Auetral jus,
I
besiplatino dar labinus, dabar o 1897iu. apie ję visai nieke ne
mialijo.
nokiecziai tiki,
pasiekė jau miestę Adehidę, pie australiszka mėsa su visu jog
irZ
tinėj Australijoj, kur atsiliko tume amenkouir »*»•
penkios rainys nuo rasto.
| Pagal vokiazko rando
H M este Sendaisseve, G 4 Gi skalię, vokiazkos kolionijos ki
joj, savitarpinio kredito kaso* tuose žemės kraaziuose užima
direktorius. Dras Sędsielovsk', plotę 2863(100 keivirtaiuių kylu,
metrų, taigi peukia kartus dau
paszlavė 12oOOO markių pinįgų
ginus negu plutas VVokiettjos,
ir iozdumė nežinia kur į užrube- ne. visose koliotiijuse yra tik 16
žius.
milijonų gyventojų, Uiue akait
huje tik 5000 bdtvuidžų, u
| VVengrijoj, besikeliant per lialiveidžų saaitliuju yra tik
upę Danajų isa Kalasa j Pays, 3400 wuk>ecsių.
smarkus wėjas ant upės vridurio
|| Pagal paskutinę atskaitę,
spwertė valtį ir besikelianti su
ant 52 milijonų gyventojų Wopuolė į vandenį. Prie to 14 u- kietijoj, yra 593o0 mok laimų,
kinįkų prigėrė.
kurias Luko 866u000 vaikų; tuo
kiutejų £i yra 1370JU. Uzlaiky
U Wokiszki laikraszcziai pra* mas li .udėa muksiaiuių kasztuuja
neeza, buk ligonbutyj mieste aut me ų 3417UUOŪJ markių, aut
Lipcige, S iksuose, pmira rė vie ko landis i»z savu pusės duoda
98390000 markių, likusius sude
nas darbinįkas isz Prūsų Lietu da valszcziai. Augsztesuių tuok
vos nuo ligos, kur<ę dtk'arai lai si ainių y ra 1108aul6830 mokinto
ko už azijaliszkę marę.
jų ir 288UU0 mokiiitimų ;uilaikytu«s lų muksiaiuių kaszt oja aut
Ii Basibrigė didelis kalni km ų metų 7U milijonų markių.

SEKŲ GADYNIŲ

tėvių verbliudų skyrius nėra dar teip gerai
ištirtas kaip arklių skyrius. Iš randamų
liekanų matyt, kad gyvuoliai arklių skyriaus
savistoviai vystėsi dviejose vietose: Europoj
ir Amerikoj; amerikoniškas skyrius geriaus
vienok ištirtas. Profesorius Cope už seniau
Pagal Hutchineoną.
sių amerikoniško arklių skyriaus pratėvį lai
ko sutvėrimų jo pramintų vardu PhcfUMx>du&,
tino kurio paeina ne tik arkliai, bet visi gy
Mes pirma jau paminėjome, kad Sivali- vuoliai turinti kojas užbaigtas nagoms. Prie
ko kalvose, drauge bu kaulais sivathcrijų ir šitos gyvuolių giminės prigulėjo trys veislės:
milžiniškų želvių, užtiko teiposgi ir kaulus Pariptychus. Phenacodus ir Meniscotherium.
kitokių žvėrių, kurie drauge čia gyveno, kaip
Periptychus. Šitie sutvėrimai buvo labai
antai rinocerų arba nosaragių, hyppopotamų, prisiveisę laikuose tvėrymosi pirmutinių eo
šlapių ir tt.; tų žvėrių atmainų anose seniai ceno siuogsniųv Profesorius Copė surinko su
praėjusiose gadynėse buvo penkissyk dau viršum 50 skeletų ir kaulų šitų gyvuolių.
giaus negu jų dabar gyvena Indijose. Buvo Kaip matyt ant smegenų, šitie sutvėrimai tu
“Lietavos” Skaitytojui.
čia visokios atmainos šlapių ir mastodontų. rėjo labai geras uosles, taigi užuodė viekų
Netruko ir atrajojančių; drauge su daugybe nuo labai toli, bet už tai kitos smegenų dalys
Gaila mums labni, kad dėl wieatmainų giiųiningų šiAdieniniems žvėrienas, buvo mažos vertės ir tai teip, kad su menkes
tos, kurtę ant polemikų iazsinu
kaip antai: jaučių, bubalių, elnių, antilopų, nės vertės smegenims mažai yra žindančių
kote, mes ne galime užsiimti pla
muskusinių Jaučių ir tt., senoso^-gadynėse, žvėrių, terp šiųdien gi gyvuojančių nėra tu
tesniu perkratinėjimu Tarai stos
drauge su sivatherium, gyveno teipogi žira rinčių menkesnius smegenis. Taigi matyt,
raszto patapusio nr. 11 “Bažny*
fos, verbliudai, daugybė draskančių, grau jog pteriptychus ne prigulėjo prie protingų
ežios Tarno”, su kuriuom mes
žiančių, mintančių vabalais žvėrių; randa sutvėrimų. Kojas turėjo ilgas ir vaikščiojo
priwersti ėsame atsisakyti nuo
čia teiposgi kaulus Štrausų, kurie šiAdien gy ant kalnų, teip kaip šios dienos meškos. Tūli
polemikų. Matai TranLla ptts
vena vien Afrikoj. Liekanos randamos Si- kojų kaulai panašus iš dalies į tokius jau
pridėtame prie raszto kuu. S mvaliko kalvose teip jau kaip ir kituose kraš šlapių kaulus; šlapiai vienok išsiveisė vėliaus
rusaiczio priede, kad jis, dėka wo
tuose patvirtina mokslfnčių nuomonę, jog nuo to paties kelmo. Kaklas buvo trumpas,
dainas Tamistai už rasztę, k»iegyvybė perėjusių laikų kokiame nors krašte kas vėl priartina periptychų prie šlapių.
czia jus wisus stoti į kęwę pnesz
yra gimininga gyvybei vėlesnių laikų ir juo Buvo jis didesnis už lapę; galvų turėjo vidu
žemės sluogsniai jaunesni, juo panašesnių į tinio didumo. • Uodegų ilgų, storų pradžioj.
kitaip mananeziu*. Me.* kovoja
šiAdieriinius Juose palaidoti žvėrių kūnai. Ginklo ant atsiginimo, rodosi, ne turėjo, bet
me tik su tais prie*zai*, kuriuo*
Taigi pasirodo, kad šiAdien gyvuojanti ko jis buvo gana greitas ir brūzgus. Ant atsi
godojime
ir
kurie
kovoje
pasi
Isz Pittsburgo, Pa.
kiame nors krašte žvėrys yra persikeitę iŠ iš gynimo galėjo vartoti vien aštrius ir ilgus
S mari ri czianykszcziiM L etu- naudoja isz tų paežių ginklų.
nykusių tipų, tie išnykę tipai yra gimdyto gomurinius dantis. Žiūrint ant dantų, ga
i-s-rsikas
Czekijoj,
Moravijoj
ir
viizko Knįvyno draugystės tre Tegul kunįgas 'Saurusaitis pirma
jais šiAdien gyvuojančių. Apart to, iš lieka lima spėti, jog periptychus mito augmenims,
Srksonijoj, kuriiuie apie 100000
iazsiteisina
isz
parapijos
rokunWietinęs Žinios. nų gyvuolių galima spręsti ir apie sausžemių bet jis ne niekino nė jokio maisto, prie pro
ežiu kartu aukaudami ant suszel
darbinįkų ėmė dalyvumę. Darbi*
pino mu*ų kankini inių, 18 d. dų, ko nuo jo reikalauja nę lik
padalinimus. Štai šiAdien strausai gyvena gos ėdė ir mėsų; taigi galima sakyti, kad
uįkai priversti buvo grįžti prie
kovo susirinko į knįgyno ruiroę parapijonai liet ir ne bedievis
Ant Market str. pu. 12H perei- vien Afrikoj, bet kad Indijose ir kituose maitinosi viskuom, kas tik jam pateko, teip
darbo.
Per
sztraikę
jie
nieko
ne
ant apkalbėjimo klausymo komi kun. Ž ibrys, tegul nors kiek ap
lę s.iii*aiię ntsitiko didelė ne lai Azijos kraštuose randa žemės sluogsniuose kaip šios dienos viskų ėdančios kiaulės. Lie
pelnė.
teto ir nutarė reikalauti greito sitaszo, o tę*yk galėsime kovoti.
mė. Paaib.iiguB darbui i>pauatu Štrausų kaulus, tai matyt, kad senuose lai kanas šitų sutvėrimų užtiko Naujame Meksi
kuose ne tik šiaurini Azijos dalis, bet ir pie ke senuose eoceno sluogsniuose.
užbaigimo rinkimų. Perskaiczius Kovoje ir ne norinti priszai turi
| Azijatisrkas maras ludijoee wėae ‘Blakely Priuiing Cu. ėsaiitini jungėsi su Afrika, kadangi kitaip tie
priesztaraujanczius balsus Phila- vartoti tę patį ginklę, o jeigu
Phenacodus (iš grekiškos kalbos: phenaz
czio*e
aut
wuszutiuių
lubų,
26
siauezia vis ^markinus ir apima
paukščiai ne butų galėję į Indi jas prisigrieb reiškia prigavystę ir odons—dantis)gavo var
delphios lietuvių.kuom daugumas mes |>enmtume kun. Sauruaaiczio
»latėjai
sulipo
į
eieivatori
j
ir
lei

vis didesnius plotus. PereitfT
ti; per augštai iškilusius Himalajų kalnus jie dų dėl jo prigavingų dantų. Liekanas šitų
pasipiktino, musų draugystė nu kovoj mo budę, tai ne tik nieka
sanvaiię Bengalijoj pasimirė uuo dosi ieįuyn. Elevatorius ne i»z- pereiti nuo šiaurių ne galėjo. Ta patį reikia
da
kovos
neužbaigtume,
bet
ir
sutvėrimųranda eoceno sluogsniuose Naujame
tarė paremti daugumos nutarimę,
maro 4725 žmonėm. Kalkutoj hikė eutiaeuybės ir su wiaai-> pasakyti ir apie randamus Sivaliko kalvose Meksike ir aplinkinėse Big Horn,Wyominge.
taigi renka: D-rę Szliu|«ę ant Tamioti turėtumei tiesę gailes
pa-imirė 744, o Fu tuoj net 2014 žmonėms nupuolė: wiai likosi kaulus žirafų, hyppopotamų, šiAdien gyvuo Paskutinėj vietoj rado du pilnu skeletu dviejų
prezine^nto, Szernę ant ra>ztinįko tauti, jog musų laikraaslis teip
lengvinus ar sunki <us apkulti, 9 jančių vien karštuose Afrikos kraštuose.
žmonių.
atmainų šios veislės sutvėrimų: Phenacodus
ir Olszevskį ant kasieriaus. Pi žemai uupuolė. ki<I l»e p įsi bjau
alatėjd teip sunk ai likoei apkui
Sivaliko kalvose angliški tirinėtojai rado primaevus ir Phenacodus Wortmani. Iš viso
nigų dabar sudėjome 12.75, ku roji mo ne gjlnua jo į rankas pa
Aut prigulinczio* Holau lijai U, kad reikėjo juo-t gab uu į li- daug liekanų visokių veislių ir atmainų šla gi atmainų šitos veislės mokslinčiai pažįsta 9,
riuos bz'iantėme į “Lietuvos” re imti.
wakarinės Naujos Gwin-*jo* dalies gonbulį; ant iazg jmio w si/ nėra pių ir mastodontų. Terp tų sutvėrimų žin- kurios viena nuo kitos skiriasi pavidalu ir
Ne vesimeczia ilgų ginezų apie
dakciją. (Pravardėsaukautojų ir
Phenacodus primaevus, atmaina
cziabuwiai pagano tris oficierus wiai«i«, keli uuo apsikuliiuų turės geidžiausias buvo šlapis Elephas ganesa. Iltys didumu.
jų aukos yra ant paskutiniu pus dvigubę m i erę vienų ir kitų be- garlaivio “Generil Bell”, kada mirti.
šito šlapio buvo neišpasakytai ilgos, turėjo seniausia, iš dalies panašus į tapytų, tik už
lapio). Prie to mes priduriame, siėdanezių musų partijų, ta dvi tie iazlipo ant kranto ir kunus jų
su viršum 11 pėdų ilgio, bet buvo tiesesnės jį mažesnis; pagal didumų jis užėmė tarpų
— Peieitos nedėlios dienę ant ne teip užriestos kaip iltys mamutų.
Tose terp avių ir tapyrų.
kad savo aukų neimsim atgal, guba miera dabar gal yra isztik suėdė; ketwirtam gi,laukiant ka
Bridgeporto, aplinkinėse lietu kalvose yra dar daug neištirtų plotų ir juose
nors į komitetu visuomenė isz- ro, bet Tamista neužmirazkie, lei nos, pasisekė pabėgti.
vy isz k oe bažnyczioe, atsibusto lai- gal yra nemhžai liekanų ir mokslinčiams ne
rinktų deszimtgalvius drakonus; kad dabar terp musų partijų už
doluwėa
dwiajų seserų, jaunų pažįstamų praėjusių amžių išnykusių sutvė
gimė
kova,
o
kovoje
ne
visada
tikimės, kud ir Philadėtphtos lie
| Caras isz iždo pinįgų pas k y
merginų szkoezių, kuriedwi pe rimų.
tuviai atsiims atgal savo gazdi- galima tikrę ginklę paimti, bet

Išnykę gyvi sutvėrimai

rė 150000 rublių ant pastatymu
nimę, kad jie vieni ne norės dės- atseina vartoti tę patį, kokį VVarszavoj žmonių rūmo. Minė reitos aanvraitėu ęeredos dienę,
Arkliai ir jų pratewiai.
grįždamos nuo darbo, likosi gele
prieazaa vartoja ir negalima su
toje trioboje bos teatro*, skalti- žinkelio maszinos perwažiuotoe ir
Tėvu teip vadinamos evoliucijoniškos
visais prieszais ant syk kovoti,
vo kandidatę.
□yezia, pamokinančių lekcijų
užmusztos ant wietos. Ant lai- teorijos gamtos moksluose, taigi nuomonės,
bet reikia pradėti nuo svar
Knįgyno draugystė.
vieta ir kitokios įtaisus darbinį
dotuwių susirinko daug žmonių. kad lygiai augmenys kaip ir visi gyvuoliai
besnių. Jeigu Tamista peržiūrė
karna ir mažai apezviesliems mie
amžių bėgyje, besi keisdami iš žemesnių tipų į
si musų laikrasczius: “Auszrę”,
Isz ShenecUdy, N. Y.
— Pereitos nedėlios dienę,
sto gyventojams.
augštesnius,daėjo iki tų, koki šiądien gyvena,
“
Lietu
viszkę
Balsę
”
,
“
Varpę
”
,
Lietuvių yraeziadiktasburėlis,
Ch cagoa czekai, sawo halley laiko anglišku neperseniai pasimirusį mok
Skeletas Phenacodus primaevus.
bet nė savo bažnyczios,uė kunįgo tai pamatysi, kad nors jie ne kėlė
| Prancūzijoj, mieste Eper ant Ashland ir 18 ui., atlaikė di slinčių DarvTniĮ (bažnyčia jį keikia net u^
Kaip matote ant paveikslėlio, galva šito
ne turime. Wieni eina į lenkų.kiti iszpradžių kovos, bet teip vadi nay, kur yra didžiausios bron- delį susirinkimę ant iezreiszkimo tai, ko jis niekada nepasakė, taigi už tai, buk
į airiszių bažnyczias, o tretiejie nami klerikalai priesz juos platino giausių vynų krautuvės, įgriuvo simpatijų kariaujantiems už liuo jis išsitaręs, jog žmogus paeinąs nuo beždžio sutvėrimo siaura ir ilga,pryšakyj lyg užamaisybę sawo kra.*zto būram*. Kal
linta, kur buvo špervės. Dantis turėjo ypatai priguli prie saliunų; paskuti nepasitikėjimę, o toliaus ir kovę
nės. Nė Darvin, nė kiti mokslinčiai iki šiol
niera* jau ue rupi ar jie įeina į pradėjo. Tamista jos gal ne nori rusis, kurioje buvo nuo daugelio bėtojai nupeikė Amerikos randę žmogaus pratėvio nuežtiko). Tuom tarpu to tiškua, nuo ko ir savo vardę gavo; ant krū
lietuviszkę, airiszkę, ar lenkiszkę kelti, bet ir Tamistos vardu ke metų sukrautas vynas ir sudaužė užtai, kad jis ne tik ne geibi
minių dantų buvo keli koniško pavidalo gum
galiūnę jeib tik jame gali nužudy lia ję kiti. Kovose norai pavie 1500000 butelių. B ėdį per tai laisvės apginėjų, bet rodo dides kių nuomonę dar ant 600 metų prieš Chris- bai ne panašus į gumbus rinocerų ir elnių,
ti protę ir visiems gėdę daryti. nių kariautojų kovos nesustabdys. padnrytę skaito ant 5 milijonų nį prilankirmę užpuolikams. Rezo taus gimimų platino tūli grekiški mokslin panašesni į gumbus ant tokių jau dantų
Uncijoj czekai kafieczia wisus A čiai, o jie jų pasėmė nuo egiptiškų, babilioSztai pereitos s u balos dienę du Kitų musų iszsitarimų negalime frankų.
merikos gyventojus priversti uiškų ir indiškų kunįgų. Žinoma, nė tie ku- kiaulių, paeinančių teiposgi nuo labai seno
lietuviai, pasigėrę galiūne, paskui atezaukli, Tamistos iazrodymai
randę
užstoti už burus ir įdkiszti nįgai, nė grekiški mokslinčiai tų laikų nepa tipo. Kojos užbaigtos penkiais pirštais vie
ant ulyczios užkabinėjo praeivius, mus ne pertikrina. Tiek sziuom
|
Isz
Lodziaus
ir
Zgierzo,
į
tarpę
ant apstebdymo kraujo žinojo išnykusios nuo žemės paviršiaus gyvy toj vienos nagos, kaip matote pas £ios dienos •
kelia patiktus anglijonus norėjo tarpu musų atsakymą
arklius, arba trijų, kaip pas tapytus, arba
sumuszti, bet nepasisekė, nebagai
Tamista
tvirtini,
buk Lenkijoj, kur daugiausiai yra audi- praliejimų.
bės, taigi ir ant parėmimo nuomonės truko dviejų kaip pas elnius.
Taigi aišku, kad
pats gavo tiek, kad paskui ne mes,
nyezių,
raszo
apie
didelį
vargę,
taigi
“Lietuva”,
Pradžioj 19 amžiaus tų kojos phenacodus yra tai pradinė forma, nuo
— Ant policijos stacijos ant jiems darodymų.
galėjo nė namon pareiti. Teip iszsitirė, kad mes kada ra- tiesiog apie badę, kokį kenezia Desplainea ulyczios yra suarė-z- pačių nuomonę pakėlė prancūziškas mokslin
mat musų saliunų garbintojai ke szę, buk szvietiszki szvieeuoliai dabar, sustojus darbams audtny- tuotas Mykolą Fleming, kurį ap- Ičius Lemark, o prieš jį garsino jų jau Wil- kurios išsidirbo kojos visų naguočių, teiposgi
šlapių, o gal būt ir nagai draskančių ir ♦
lia terp svetimtauezių lietuvių stengiami nuo kunigijos hegemocziose, visi saito apskriezio audė kultiną, buk jis norėjo savo pa- niaus universiteto profesorius Sniadecki. Ta graužiančių žvėrių.
niję paveržti ir ję sau palaiky
czię gyvę sudeginti. Ji yra da pati nuomonė,nors ne aiškiai,išreikšta Zoolo
Liet u wy s.
ti. Tome* niekada neraszėme: jai. Miestelyj Zgierz, ant 12000 bar ligonbutyj ir pasakoja, jog, .
mažos vertės, puskamuoliai
kunįgo Kluko išėjusioj dar pabaigoj maži,Smegenys
musų mieriai yra naikinti viso gyventojų, 2000 ne turi kę val užslėgęs ję patalais ir kitokiais gijoj
iš ko matyt, kad phenacodus neprigu
1
pereito
amžiaus..
Taigi
ne
Darvin
yra
sut

kias hegemonijas, kadangi jos gyt’daiktais, jos vyras padegė lovę,
lėjo prie protingų sutvėrimų. Atmaina pAeIsz New Haven, Conn.
visur vodmgos, taigi ir apie pa
ant kurios ji gulėja Butų ji gal vertoj u evoliucijoniškos teorijos, bet jis, tu nacodus nuniensis buvo didesnė už kitas, šitos
15 d. kovo tiek ežia prilijo, laiky m ę ne galėjo būt kalbos.
rėdamas
ant
to
daugiaus
moksliškos
medegos,
| Italijoj, mieste Samughea, isztikro sudegusi, bet ant jos 1
atmainos žvėrys buvo tokio didumo kaip šios
jog ulyczios į trumpę laikę pa
pastatė jų ant tvirtų pamatų. Geresnis pa dienos malajiški tapytai; kitos atmainos
Pareiname dabar prie Tamistos
virto į upes, vandens užliejo priedo. Tamista ne gali supras laike saermenų, kada j numirėlio riksmo atbėgo kaimynai ir isz 1
žinimas išnykusios gyvybės ir sulyginimas iš mažesnės.
dirbtuves ir per tai ant tūlo lai ti, kodėl “Lietuva” stoja apgyni kambarį suėjo daug sareczių, į ugnies isztraukė. Wyras gi, pa- I
Trys vidutiniai kojų pirštai,
nykusių
tipų su gyvenančiais šiųdien, visame vaikščiojant žvėriui,
degęs
lowę,
iszbėgo.
Tę
wiskę
1
griuwo
grindys
ir
susirinkę
nuo
ko darbai jose turėjo pasiliauti.
rėmėsi ant žemės, du gi,
me Daumanto ir klausi, aas jį Keliolikos pėdų nupuolė žemyn patvirtina Flamingo kaimynai.
J
Darvino
nuomonę paremia; ant tų išnykusių po vienę iš kraštų, kybojo jos ųe siekdami.
Czianyksztė lietuviszka Szv.
rinko į delegatus ant sudavady- su grindims. Prie to 60 žmonių
tipų,
kurių
liekanos
užsiliko
senuose
žemės
Pranciszkaus draugystė
gana jimo mnsų parodos Paryžiuj?
Uodega buvo sunki ir ilga, sunkesni negu
žievės sltiogsniuose aiškiai matyt visi žymes kokio
smarkiai auga ir drutinasi; ant Rinko jį Lietuvos svietiszki in likosi sunkiai apkultų, o terp jų
nors iš turinčių nagus žvėrių, panašes
yra
ir
mirtinai
apkulti.
ni
ir
mažiaus
žymus
persikeitimai
gyvuolių.
kiekvieno susirinkimo prisiraszo teligentai, o tam neeiprieszino
ni
į
uodegą katės arba liūto negu į arklio.
po kelis naujus sąnarius. Dabar iki sziol nė dvasiszki reprezen
Kas norite, kad iszsiųsti i Nežiūrint vienok ant to, bažnyčia nesiliauja Akis turėjo mažas, snukį ilgę, bet minkštu iš
minėtos draugystės susirinkimas tuojami “Tėvynės Sargo”. Rinko
| Poznaniaus provincijos ka- krajų pinįgai gerai ir greitai su- keikusi ir niekinusi Darvino teorijų, nors jos
atsibus 8 d. be landžia Todėl, jį tęsyk,fcada reikėjo pradėti darbę reiviazkoe valdžios uždraudė vaikszcziotų, siųskite juos per vietoj nieko geresnio ir teisingesnio ne pas viršiaus. Ar jis turėjo triubį nors tokię, kokas norės prisiraszyti, galės tę ir kada pasirodė, jog D-ras Basa- unteroficierams
ir oAčienftna “Lietuvos” redakciję, o greieziau- tato, bent nieko tokio, kas galėtu pertikrin kilį turi tapytai, apie tai negalima tikrai pa
ant susirinkimo padaryti.
ežia
atovinezioe
kariaunos
vesti šiai suvaikszczios. Užgreitumę ir ti, jog Darvino ir jo pasekėjų nuomonės yra sakyti, bet tūli kaulai snukio užbaigoj rodo,
vyczius no galės tuom užsiimti.
J. Matulaitis.
už
paezias
lenkes
katalikes;
len teisingumękasdien apturime atim klaidžios ir neteisingos; tuom tarpu ano an kad trumpų triubų galėjo turėti. Kaslink
“Lietuva” sziame atsitikime sto
ja apgynime žmogaus be pamato kes protestones gi jie vesti gal. tus padėkavonių nuo lietuvių isz gliško mokslinčiaus nuomones kaslink persi maisto, kaip rodo dantys iš dalies panašus į
Isz Pittsburgo, Pa.,
ir netikaneziais žodžiais musų Mat ežia vokiszki jenerolai kisza visų Amerikos krasztų. Teiposgi keitimų gyvybės ant žemės tolesni tirinėji- kiaulių dantis, žvėris ne prigulėjo prie lepių
nosį jau ne į savo reikalus.
užgerumę szifkorczių pas mus iszant ėdesio, bet teip kaip kiaulės, ėdė viską,
Mes, Pittsburgo lietuviai' už komiteto prezidento užgauto.
pirktų, nes mes laikome geriau mai visame paremia ir patvirtina. Nors kų tik sugriebė.
dėjo m e skaitinyczię, kurioje tori Mes Daumantę gerai ir asabiszsias linijas, ant kurių į 8 die naujausių ištirimų perėjusių amžių gyvybės,
me visokios įtalpos knįgų ir kai pažįstame ir žinome, jog jis . Ne visada gerai turėti daug nas pervažiuoja per marias; kaip jau ne sykį paminėjome, dar ne užtenka
moterų.
Turkijos
sultonas
turi
laikraszczių. Skaitome patys ir vertas užsitikėjinao, svetimų pi
o prekės mus pigesnės kaip kitų. ant nusprendimo,ant parodymo visų laipsnių
raginame prie skaitymo ir apsi- nįgų ne prisisavys. Ar teįpjau net kelis sziratus paežių, bet ma Kas norite laimingai pervažiuoti vystymosi gyvybės, nors šios dienos pažinties
szvietimo Pittsburgo ir aplinki Įsitikimi yra prezidento siūlomi, tomai jis ne visoms patinka, ka per marias, pirkite. szifkortes
dar neužtenka ant išrodymo koki artymiausi
mes apie tai nežinome; tokio už dangi tūlos moterys padarė su
nių lietuvius.
tikrinimo ne duoda ir preziden kalbi ir nutarė nužudyti sultenę. “Lietuvos” redakcijoj. Prisius- protėviai yra visų šiųdien gyvuojančių ant
Skaitinyczios komitetas.
tas.
Ant gynimo be pamato Tę vienok susekė ir ant šaitano darni pinįgus ant szifkorczių ar žemės gyvuolių, bet ir to, kų pažįstame, už
niekinamo,
Mielas Pone, ne rei paliepimo, tris moteris užsiuvo į ant iszsiuntimo į krajų, visada tenka jau ant susekimo visų persikeitimo
Prowa. .
•kurinius maiszus ir įmetė į jūres, adresuokite teip:
kia nė Mikolainin suggestijos.
laipsnių tūlų žvėrių. Prie tokios geriausiai
A. Olszevsktb,
“Saulė” pranesza, kad ję ap
szeszias gi moteris iszvijo į Ara
ištirtos
žvėrių grupos priguli arkliai.
Sub Station No, 60, Chicago, III.
skundė į sudę Dr. Lietuvos Sū
bijos tirus.
Iš
visų
žvėrių veislių iki šiol geriausiai
nų. Prova bus gegužio mėne
ištirtas arklių skyrius. Šitasai skyrius teip
syj. Kaip pasibaigs, pamatysi
•Lietuvos
”
keliaujanti
agentai
| Terp stacijų Ribnoje ir Gogerai ištirtas, kad nėra nė jokio tarpo, gali
me.
rodiszcze, ant Kazaniaua geležin Ssiaurrytiuiuose ateituose “Lietuvos* ma peržiūrėti visus išnykusius to skyriaus
i Prancūzijos pakrantėse pas* kelio, rytinėj Maskolijoj, iszazo- keliaujancziais agentais yra: Wincaa
Ką daryti?
kendo norvegiszkas laivas “Tri- ko isz rėlių pasažierinis trūkis ir Kudarauckas isz Lavrrence, Maaa. ir Jo žvėris iki šiųdien gyvuojančių arklių ir aiš
Phenacodus
Hyracotherlum.
nas Taraila isz Waterbury, Conn. Kur kiai matyti'visus jų kūno persikeitimus, pra
Rusinu kunįgas Ardan pasako top”. Su juom prigėrė 10 imo- susidaužė. Ant vietos likosi už- szie vyrai atsilankvs. lietuviai gali pas
Ant kaulų ir kūno sudėjimo ne matyt
jo man, kad nevalioje pas plan nių.
musztas vienas pasažierius, trū juos užsirassyti ‘Lietuvj’ir prenumeratę dedant nuo pirmutinio arklių skyriaus pra
kio konduktorius į pusę valan jiems užsimokėti, o pinįgai bus teisingai tėvio turėjusio uodegų panašių į katės uodegų nė jokių užpuolimo ir atsigynimo ginklų;
tatorius, regis ant salos O»hu,
ant Hawai—ėsę keletas musų
Q Paryžiaus wagiliai pawogė dos nuo apkulimo pasimirė; sun mums priduoti. Pas juos teipgi galima ir kojas užbaigtas penkiais pirštais iki šių nors teisybė, tuose laikuose, kada ant žemės
tautieczių lietuvių. Tat-gi pasi- nuo kasieriaus sztaurinio geiežin- kiai sužeistų yra keliolikas gauti visokes knįgas už t) nžczią prekę dien gyvuojančių visiems pažįstamų ir augi gyveno phenacodus, nė buvo nė liūtų, nė
bet visgi ne truko priešų, nuo kurių
namų arklių turinčių kojas užbaigtas viena
dręainu paklausti musų visuome kelio 400000 frankų, kada lasai žmonių, terp kurių gal yra ir kaip ir redakcijose.
1
“LncTOVos" IszlzIstuve.
nės, kę mes galėtume daryti gabeno pinįgus į bankę.
naga. Paeinantis teiposgi nuo tų pačių promirtinai sužeisti.
(Toliaus bus.)

Temykite.

Isz wisur.

L 1 E T UA

Draugyscziu Reikalai.
Nuo S. Daukanto Dr-te*.
Chicago, moksliszka 8. Daukanto
Dr-tė, kūrei pereitą metą aun. Kravczunas užgrobė knįgas su visais kitais daik
tais, sziądien atidaro naują knįgyną su
naujomis knįgomis. Nors godus kuni
gėlis suglemžė Dr-tės knįtraa, vienok ge
ri žmonės wėl jai sušukavo naujas knįgas, Sziądien szi Dr-tė, iszaikepurnėju'si isz po kravczuniszko jungo, jaueziasi
liuoea ir liuosai atidaro sawo naują knįgyna su naujomis knįgomis ir laikraszcziais, salėje K. Liaudanskio, po n. 3301
8. Morgan Sf, kur kiekvfenas sąnarys
gali dabar ateiti ir pasiimti ant pasiskai
tymo koke nori knjgą, ar laikraaztį. Czia
jau krawczuniszka^eozura nė kontrolė
nepasieks skaitanezių.
Draugystės mėnssinis susirnkimas bus
nedėlioi, 1 balandžio, pusiau-pirmą vai.
vidurdienio, teip pat K. Liaudanskio
salėje, ant kurio wius sąnarius ir norinczius prisiraszyti užkvieczia.
Norinti
prisiraszyli prie szios Dr-tės teiksis pasi
skubinti, nes pigus už 91.00 įstojimas pa
silieka tik ant 3 mėnesių
8. Davkanto Dr-te.

Lietuwiszka8 Piknikas.

Ji* pal* ar ka* kita* teikeis duoti žinią
ant adreso:
Selvester Wendrikls, ’
■
Moasend Iron and Steel Work*.
Lanarkshire, Moasend. Beotland. '
(30—3)
t^ijieszkau savo draugų: Nikodemo
Daniuno isz kaimo Butkiszkiu ir Sta
nislovo Kranelio isz kaimo Kranelių, abu Remigalasvol. Panevėžio pav., Kau
no gub., gyveno New Yorke. Jie patys
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant adre
so:
Antanas Kristanaviczius,
159 E. Mala st.,
Amsterdam, N. Y.

Chicago, UL 1 balandžio, tuojau* po
12 wal. vidurdienio, salėje L. Ažuko
3301 Auburn av. Dr-tė Liuosybės laikys
sawo mėnesinį susirinkimą, ant kurio
wisr sanariai teiksis pribūti. Naujiems
įstojimas už 91.00 te pasilieka tik ant
.dviejų mėnesių.
Dr-iė Liuosybės.

Nauja Parapija.
Chicago* Arei-vyskupas daleido staty
ti lietuviams nauja bažnyczia Chicago
je. Daleidima dawė iszrinktam komi
tetui ant raszto.
Dėltogi dabar szaukiame wisuomeni*zka susirinkimą į Halle, 778 So. Halsted
str. ant 3 Boro, terp 19 ir 20 ulyczių, ant
7 valandos subatos vakaro, 31 d. szio
mėnesio. Ant susirinkimo bus perskai
tytas Arci-wy*kupo daleid'mas, iszaszkinta konstitucija ir užtvirtinu vyriau
sybė dėl pradėjimo darbo. Dėlto via!
Lietuviai ir Lietuvaitės, kuriems rupi
įkūrimas Naujo Dievo Namo, yra užkviecziami pribūti ir pagelbėti pradėta
me darbe. TOardankomiteto užkvieczia
J. Petroszius. pres.

PolltiBzki Mitingai Chkagąje:
6 vardo* Repub. Kliubas ture* savo
susirinkimą subatoj, 31 kovo, 730 vai
vakaro salėje K. Laudanskio 3301 S.
Morgan sL Bus tai paskutinis mitinga*
priesz elekcija*, ant kurio kalbėtojai
nurodys kaip apsisaugoti sunkiu laiku ir
pagerint darbymetę.Už tai visu* lietuvius
užkvieczia kuo skaitlingiausei susirinkti.
Komitetas.

iį , Naujas saliunas.

. NAUJIENOS,

Praneezame visiems aplinkiniems Ir kurios daugeli pradžiugins
pažystamiems, j ere i sziose dienose stllinksmins
darerne West Bideje naują saMuną, kur
Kaip marai gerai tlaoma. Si
Užlaikome gpriausius gėrimus, szaltą tozko Istelektualtosko ir sėt
alų, seniauses artelkns Ir kvepedczlus
cigarus. l)«l|ogi uzkvieczinme vistu ap
linkinius ir pažystamus pas mus ateit
stinta. neliūdni. •unvkna. melaaoltollaika,
lankyti. Mes leipgi ant pareikalavimo ta.
nedrąsi ir tankiai vtoteakai negabi prie darbu
pristatome visokius gėrimus savo kau ir netinkanti snmmyniaikame av venini.
tu į visas miesto dnlis už vholesale pre
ke.
Antanas Balczinnai ir Jurgis Palilionis. darbai - oaaniiani arba pnlpofiucijal ir u»*
68 W. 25tb st.kerte Hoyne avė.,Chicago. wele,nieoie neteoir perdaag Šame wal« Mwo

Naujau darbininkbtzkM Maliunaa.

Pajieszkau Juozo Maskieliuno. kaimo
Pavieliszkių. Seinų pav,, Suvalkų gub.
Jis pats arkas kitas teiksis duoti žinią
ant adreso:
K. Bamnovski.
Box. 574.
Hudson, Mass. 1 j
i
Pajieszkau savo tetos Elzbietos Smalanskiutės (po vyru Rimkeviczienė) is^
kaimo Udrupio. Liudvinavo gm. Kalva
rijos pav.. Suvalkų gub. Ji pati ar kas
kitas teiksis duoti žinią ant adreso:
Joe Walenta.
1168 W. Coal 8t.,
Shenandoah, Pa.

CjiiCHgo, 2 d. kovo, 1900 atidarome
naują darbinįkiszką saliuną prie pat
Stpck Yardu, kurorne užlaikome geriau
sius gerymus. Kasdien ant pietų yra už
kandis ir zupe dykai.
Yra pataisyti
stalai dėl darbioįku. Teiposgi turime
pulke salę visokiems susirinkimams.
Wisus lietuvius kviecziatne atsilankyti.
K- Filipavicze ir K. Martinkus.
4508 Gros® avė.. Chicago.
(30 -8y

P<Mt«'dnaanu: teipogi ir Ui. karta
“'“ttektlno Ir blogo matote, por
•idirbirao. nar didy elkoholltska giryma įtartojtata. arba kerta per laiidejiaa ia aeivelkomi

Pirk Laikrodėly nž|SS.75.
Gradas isskvtoikuetl 14*.
l«k«ztal, ia Aarorikootoikali viduriais. <waateoU ant M mtn. dailu«. iaz.
rodo kali-------

pratvino prisiusi
C.O.D. UAmolr.l

Mano Dirbtume tapo
Apdomanota

DURIS MEDALIAIS

Bet dabar tegul niekai nanuilralia: tUo mie•to daktarai lnrodo naujai valitae. la kurta
MeUraiTOlI trroitai. rodlkaliiikal ir vliUikal
i« tu Ilgu liMizydytl; kanklaamlejle atgaui ta
vo • velkate, itipruraa. drulvbe ir dailia lnwei,d* S»buma wlioktaaw darbe ir utalemlme.
Priiluik »c. markeraii ir me. pailaitrae tara
itei pamegtutl motu glduole, per viena luti.,
aanvalto. Viii, kurte )teeikoto pagelboi. kn-ip
kltei ar per laiirkni ar ypaUiikal pa• daktarui

irumo. R.'ITK aiiRDUK reikalaudama! tnuau
nauja||lulaiito pulkam V pu ai u kaiallago.

Victor NlranuftafturinigCo.. Dapt.O-i
įeito 18 7 Plymouth M ,
Chicago, III.

Chicago, II),

THEO PR0ULX

ADVOKATAS IR K0NSUL1S.
JONAS, MOŽEIKA.

AMMtentas ir Notary Public.
ROOM 601-602

87-89 E Vashington st,

Chicago, III.

Užsiimame elviliszkoms ir kriminaliszkoms provoms. Geriausei iszvarame pra
ves už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju

D.Zubow ir J.Spragos,
GLOBEVILLE, ^COLOK.

arti Denver, Color.
Csia yra musu vienatinis saliutus szitame mieste. Todėl lietuviai in ežia at
kakę, teiksis pas mus atsilankyti, o gaus
visa informacija apie darbus ir visa szio
miesto (tadejima.

Aukos ant Paryžiaus Parodos.

užsiimdama iazdirbimais įgijau
geriausę praktiką ir dėl to galiu
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

W. 8EOMINSKA, 07 W MILVVAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

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

mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką ii udy ja daugumas prisiųstų paUhiciigos fllljs:
1O3—1O7 We«t Itauctolph Street. dėkavonių per laiszkus irlaikraszczius.
Pagelba yra visiems, tik atsisząukite.
OFF1SAI. JggSS“;, Breoklyn. NY

T. ANDRIDSZEUCZAITE

^IMK MANE

ujitsor

DR. KALLMERTEN,

<i*

▼**-----Oraža. I4K

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

Norėdami pasiklaust rodos per Isisskus,
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO.,
Bpz 2361, Nev York. U .8. A.

Arnotus, Karūnas fr wisu8 baž
nytinius parėdus,
— Teipogi —

Chroniszku, Nerviszku ir privatiszku ligų vyru, mo
terių ir vaikn. Li
gonius gydo per
laiszkus.

DR. F. J. KALLMERTEN.

Baltramiejus Miglynas, Lynn, Mass. 15c
Jonas Miglynas,
••
••
••
15c
Juozas Sziurcszna, ’•
••
••
35c
^Vincentas Wehgraitis,
“
••
05c
Barbora Jasinčkiene.
“
••
25c
Marijona Sziurpszniene, “
“
10c
Wiktorija Jasinckiene,
“
••
Hc
Petras Grikienis,
••
•• . ••
10c
Franciszek Arkacki, (lenku) **
9c
Viso'
•1.25c

’ tus Pigiausei, Teisingtausei
ir Geriausei, nes per 30 metų

GARSINGAS SPECIJALISTAS

Vagradoe
duos
kiekvienam gydy
tojui, kuris iszgy(MM)
dys tiek ligoniu su
___ ,
Pajieszkau savo brolio, Antano Pili- tieK
kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
pauskio. Kauno gilb., Ssiaulių pav. les ya autaisytoa isz žolių ir szaknu dėl
Dvariszkių kaimo, gyveno East St. kieaV eito ligonio skyrium. Dr. Kailmerten, iszgyde tuk«tanczius ligotu žmonių,
Louis, m. Jis pats, ar kas kita*, teiksi* kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgyduoti žinią ant adreso:
domm. Jeigu kenti ant kokios ligos, raJonas Pilipauska*. Mc Kee* Rocks, Pa. szyk tuojaus prie Da. Kallmbstks, o
rodą gaiši dykai. Aprassyk gerai aavo
Pajieszkau sawo pusbrolių: Ignaco liga, lyti (vyras ar ■oteriszke)amžy,ktek
Po) i ūko, isz Girztakių. Juozapo Kulia- j sveri,
sveri, indek truputi plauku ir nž du cen
sziaus ir Izidoriaus Pi k u no. abudu isz tu pacztine marke o gausi atsakyme ar
Adresas:
miestelio Triszkių. Panevėžio pav., galima iszgyflvti ar ne.
Kauno gub. Jie pats, arkas kitas, teik
sis duot žinią ant adreso:
____________ TOLeOO, OHIO.
Antanas Kuliszius,
359 Oak St.
Lavronce, Mass.

Pajieszkau Wineo VVenclovo ir Anta
no Jankausko, abu Suvalkų gub.. Wiikaviszkio pav.. Gudelių kaimo. Gyve
no Nev Yorke. Jis pats, ar kas kitas,
teiksis duoti žinią ant adreso:
W. Rigelis,
Boz 204, Luzerne Borough, Ps.
Kas žino Jono Macziulaiczio adresą
Chicagoje, ar jis pats, teiksis priduoti
savo adresą “Lietuvos” redakcijon, yra
svarbus reikalas.

Tnriu už garbę apreikazti guodotlniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad ase dirbu vi
sus augszcziaua paminėtus daig-

TIKTAI

LAOIKS

SI,000

EUMATiZM

NEURALOIB 1 podobea eboroby,
vryrabtenr aa podateurto Sclaiych

NIEMIKCKIOH
PIAH 1EIYCZIYCI.
w»y Dr. RICMTIRA

K0TWICZNY’

AIN EKPELLER

IK KA KIC LEPUMO! Prowdalwy ty

m.,KOTWICE"-~?------ --

.Ad.ZiehterACa.tiSPssri $a, N«wY

31 MEDALI ZEOTTCHllMKh
1* tilt.

Wtanra fsbrykl eakta.
[>OV. Ūmąja *c

lilawDte)ii h-karas. otatetotete
fluid* apteciDych dnchovul

atsekamai, greitai kvtetkaotal. tikrai amerikoaltiktl. viduriai* g war su t uolas ant 10 metu,
lizrndo kaip MO.UO auksinis laikrodėlis. Atsiusi
me C.O.D ir tei pa.ldibos, v Įmokėk snt ei preso
agentui *S.S* ir laikrodėlis tawo. tol n»*u*rn*yk
atgal snt mus kulio. R**srk koki nori wyrtaka
ar taotensrka.Pri* kiekvieno laikrodėlio duoda
me DYKAI auksu lieta lenclngell Jeigu su orde-

Drugystems: Vėliavas, Šiurpas, Kokardas ir Lt

WAŽIUOJU

Mokinausi to darbo Warszawoj, dirbau jį keli*
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Vi
sa darbe gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir
lietuviszko* draugystes reikalaudami draugys
tėm* ar bažnytiniu iszdirbimu, raazykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
prekes yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku,
asz«awo iszdirbimu* gvarantuoju.
Su Guodone,

Dtoisevlczin,

augutya.
Rauvk o prleiuilme a» penu Kata
loge parodanti tukitaaetiui «iaoklu puikia del
sta. ROYAL BARGAiN HOUSE, M Dearboni St.
Chicago, Iii.

T. Andriuszewiczaite,

Ar Kenti Silpnybę?

W .dinama, leipui Voltą Kryilnm, keletą meta atgal ta2°
Anatrijoje. ir puidekavejant «wo naudai
Krytim tai weik prailplatiao Vokietijoj Franeuzijoj.
Skandinavijoj ir kitoM Snropoe izaiyK. ir------- ■**—

gydys susilpnėjimą tawo lytiszku daliu
VVienatlniN Waterburio
ir sulaikys naktine poliucija.
Raszyk
sziądien pas:
Lietuwiszkns Salionas
Cha* Johnson,
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas
Box 51d
Hammond, Ind. rielkas Ir kvepeneziuscigarus. Geriause
užeiga dž nviežiai atvaževusiųį Waterbury. Yra tai vienatinisezyseziau
sea Ir teisinžiauaes lietuv'.szkaa saliu
nes mieste Valerbury.

Dr. Leonard Landės,
Lietumiszkas Daktaras.

134 E. 24 UI.,

Advokatas Ir Notary Public.

118 I. DItIsIod SI, Chlctgo, UL

Diemanto Elektros Kryžius

Jeigu teip, lai raszyk, o asz atsiusiu
tau dykai užpeoaetytoje gromatoje pamo
kinime kaip iszaigydyti namieje ir apraszysiu kokiu bodu aaa
bzsigydžiau nuo tekiu .

J. F. DANI8EW1CZIU8,
New York. S3W Bank, kampas 8. Leonard st.

Garsingas gydytojas vyriukų ir mo
le rišikų ligų. Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo ligonbucsiuoee:
Wiedniuje, Berlyne, k arai isz koj e mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir 1.1.

Conn.

Waterbury,

Ueatikrinn įnagyd yni*

iazgydyaiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimu tarnų, iszdžiuviAr T»wo peczlus
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, areikalauja pataisymo?
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir lt. IssJeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
pecziaus dsiktus pas
me. Chronisskas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Oitlet Foroiture i Stove Co.
3249 8. Morgan St.

W lėni n telis lietu vys advokatas, baigęs
O
Dr. Leonard Landės,
F. Žalis, S. Glutonbury, Conn.. .. .42 mokslą jurisprudencijos czlon Amerikoj,
turime ataeię daugybę visokių peczių
134
E.24th
8t-,Cor.Lexinirton
Av.
Gvazdinskas, S. Boston, Mass . .50 Lake Forest universitete. Weda provas
ui plgianatą prekę, pigiau kaip fabriką
9 vardo* Rep. Kliubas turės savo pas J.
B. Živatkauskas, 8. Chicago, III . .75
<Xh>
kriminadszkas Ir ei viliszkas. Atjieszko
kutinį priesz elekcija* mitinga 31 kovo G. Churas, Marinette, Wis.........
Nrtellorals.aeo S iki 10% vaLryto;neot iki 4 vaL
8 yal. vakąro. salėje Pulaskio, 800 8. M. V. Janczaitis, CantralL, Iii...
91.00 užsenėjusias provas, issdirba visokius
W18l—
dokumentus ir duoda rodą visokiuose
Ashland avų Terp kitu kalbėtoju praAukos ant kankintlniu
k 11 bes aldermanas Jo* Smaikal. Wi»us
reikaluose.
Lietuviai
isz
kitų
miestų
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 11.00
Nuo Pittsburgo knįgyno Draugystės.
wyral —
A. Miškinis
T
tV*Jeigu sergi, Ui paraszyk kiek turi
lietuvius užpraszo
Komitetas.
25c. gal rodą pasiekti per gromatAi. TuunFr. Urbanavycze
25c tiejie reikalą tesissaukla tuojaus.
metų, kiek sveri ir aprassyk savo ligą. o
10 vardo* Rep. Kliubas tures didelį I. Jauilis
3250 8. HalNted st., Chicago, III. asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigypas —
mass-mitinga nedelioj, 1 balandžio, 4 M. Jauitienė
25c.
dysi.
Teleplione 5 «rds 772. .
A.
Bukauskas
25c.
vai. po pietų, salėj P. Kareckio, 1193 8.
Fr. Dulckis
50c.
J.Burtnan & SteOmkevlcz,
Oakley avė., ant kurio kalbės visi mies P. Lorantz
50c.
231 8. Roebling st-, Brooklyn, N. Y.
to kandidatai ir kiti geri kalbėtojai. 8. Dominaitis
50c.
pri. lietuviuko* balnyouo,. jUžpraszo visu*
Rasite nsalią alų, seniauses ariel
Isz viso
92.75
UetoTiukis Sztons RellglsZla Daiktu. kai, wyną net iu Europos, o
Komitetas.
Baltramiejus Miglynas, Lynn. Mass. 25c
Užlaiko Raža n ežius, Szkaplierius, A braz
cigarus net isr Turkijos.
~ Chicago, Liet. Rep. Leaga ant savo Jonu Miglynas,
“
“
••
9*^.
25c
dus, Maldaknyges lietuviszkas Ir lenkiu
“
25c
kai, teipogi ir visokias kitas knygas dva- Atsilankykite po nr.
metinio susirinkimo,laikyto 17 kovo,išb VYincentas Wengraltis,
*• . “
sisskoa ir svietisskos intalpo*.
25c
rinko naują administraciją isz sekaneziu Andrius Palonla,
11 N. RlverSIdeSL, .
Tamoszius Kierszauckas, “
25c
ukeeu: P. J. Jonaitis, prez., J. Z ubov Juozas Palonis,
**
“
50c
Už
13.25 Nupirksi Puiku J OOO movice prez., J. A. Jauksztas. sekr. Gee. Pa vėl ęhlud/inski, (lenku)
25c
f Q-tS
teriazka ar wy
50c
Palilionis An. sekr., K. Liaudanskis ka Kazimieru Morkievicze,
I VU
rtMka dvirati
, **
25c
S. dwl(nib«l» henr«
Maoj&s Uikrodilhs
steri us, A. Bijanskis. tvarkos dabotojas. Juozu Raczefskis,
rialA
PsancoDAn
Ambroziejua Kibirksžlis,
__ 25c
J. Norvaisza, J. Zubov, J. A. Jauksztas
1ZK1AV.IO DARBO DVI
Wiso~ •3.00
iacziu. pigia, nei
ir G-Paliliouis iszpildantis komitetas.
zIU tai sali padaryti'
Utallik. i.ite ioAnt szio susirinkimo I^eaga indorsavo p. F. Mikolainis, Thorp. Wis. .... ....50
daltal b« pis.,8. ne...50
McKinley ant antros kadencijos prezi J. Gvazdinsku, 8o Boston. 3įass
B. Živatkanskas, 8. Chibago, III.
------------ - .riju Crown
dentu Suv. Walst. ir ragina visus lietu
r»m. yro paskui
n.do. sst i«on m A•1.00
gantu reikalaujama. Dviraoslo Ir kitokia daly
vius už tą patį balsuoti.
G. Churas, Marinette, VYi*.
.25
ku katalioea tiuaodaaa ai dyka,
1340 Fisk 8tr.,
kalno narslk ttaejarao, Adrtsnok:
J. Aleksandravicze, Chicago.
.50
Liet. Rep. I^aga, Chicago.
J. Laibinis. Thorp, Wi
50
P. Lazaunikas
CHICAGO, ILL
M. Laibinis
Pajteszkojimai.
J. Kurtinaiti*
Už 1 dol. 66 laksztu
Taiso laikrodžius, laikrodėlius, armo
■ Pajieszlatu savo draugo, T. VVaoszio, J n. Kurtinaitis
lietuviuko turinio davė 1898 mete
12
nikas, koncertinas ir visokius kitus muKauno gub., Rasseoių pav., kaimo Bal P. Zavacki*
J.
Szneideris
elių. Jis pereitą pavasarį atkako Ame
sikaliszkus instrumentus, auksinius ir
„
rikon. Jis pats ar kas kitas teiksis duo J. Kazlauskis
sidabrinius daiktus. Dirba ssliubinius
M. Wiltgen [vokiety*]
25
ti žinią ant adreso:
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti
V metai stovįs ant sargybos Lietuvių ir kitokius žiedus ant orderio. Teipogi
8. Christenson[norvegas],.
ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gery tautos: szviesos. tikybos ir kalbos.
Kazimieras Szacauskis,
Misa Ida Barr [amerikonė]
užlaiko krautuvu naujų laikrodžių, laik
mus. Cigarai ir Cigaretei net nuo Phi84 W. 14th Place, Chicago, III.
T. O. Mosher [amerikonas]
36 lipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta
rodžių, ir kitokių daiktų. Ant parei
(30-3)
Dr. McCutchen
25 vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
TILSlT, Germany.
kalavimo siunczia savo .tavorus visas
N. P. Hansen
25 su uvo broliu lietuviu. Praszau atsilan
Ten
pat
gaunama
“
Ž1NYČIA
“
.
Mokė

Pajiesakau savo brolio,
Kasimiem 8. Vaicziuli*
Amerikos iželis; visus savo u varas gua10 kyti.
si už kiekvieną Numerį. Tuodu ĮeikWendrikio, Suvalkų gub., Wilkaviazkio B. Zavackis
20
rantuoja. Reikalaujanti kokių daiktų
na v., Pajevonio gm., kaimo Espertavo;
J. R. Miknaitis.
raszcziu spaudine nežinomus Vyskupo
raižykite ant viro* padėto adreso.
rgyveno n m erine mieste v.eve.ana,v. |
•4.03; 883 Bank nt., Waterhury. conn. M. Valancrauskiarasstus.

Baltrdkorji!!

Viterbon

Conn.

MIRAUSKY,

Duok! duok moms bro.aa gert. tpevynes į^argas

tote Nervu Gyvame. Nervu Nupuofima
tingume, Dvailoe Nupuolimą. Hyiterije
____,___ _____
teagtraa. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Nuomaro, Biv.
M ito Stoki bzlrdles FlakTraa. Galvos ikaudejtaia ir visas
Nervink o Systerae sugedimui.
Veikme jo speiraiizkla petį per tave begyje keleto! dieaa. bet kartais aitru nka kėlėt dienai.
KrySlu reikia nenlnt diena ir nakty, pakabinta aat izil
kinio szuiuriuko ant kakio, augiaosiau •rirdlnei iadaubos
Mėlynoji pese tari bet in apaozta apversta. Prteiz naadolima ir viena lyki aat dienoa po te Išdek Krykia la truputi
Irungaa geriausio ūkinio skystimą rr laikyk per keletą
nineczlu. Veiksnu, klanai perai imkis, u kiūra reik n
vaadeaiu atskiesti. Preke to Krykiant yra Vienai dole. ir gvarantuojarae. kad jis įsteiki takia net nsnds kaip
d gertauiiejte elektriiski dtrkal. kainuojanti penkiolika
—^^1*
ei <i*ldeszimii lykiu daugiau Koiuaa izeimynoe aaaaryi.
•veikai ar ligotas, niekados neturi bs !be to Klek triuko Krykiant, kuro yra geriausiu gelbetojum prieitai visokiai kūno negalei Ir įkaitinus
Pniiuik viena doleri per eipęeaa. ar nooe
orderi arba regiatru.Moj gromatoj. o mei lamstai aavai kalt tai• pailuelm viena Elektrisaka Dle
masto Krykia, arba S uk *S.00 Gaunamoa tegstaneziaii rekotnendaoijoi nuo ypats, kurto
pagelba tilo Stobukitago Krykiant laiaigvde. Yra uktektina dėl parodymo jo maginki*
Sitai pora tekis rekoatandsciju:
- An nirtingai valyje vartot Diemanto Elektros Krykiu ano viaokiu moteriuke liga.
Mro ELVINE JENSEN. Koomabbn, ūtan.
. Muo motore lln laika taroje aitra* ir a.rvu itlpaana. bet po ketarta ned.Ha wartojtrao Dtomanlo Elektro. KrySlaui tapo viunkal .valka.—NIEL8 0VNDE8EN, Jaam. Morą

The Diamond Electric Cross Co , 3«« Milvankee avė , CHICAGO.

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
plaVczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
galvos, nepomietį, apalpimą, skaudulius,
žaizdas, tynimą, moteriukes ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui n arvisikų ligų
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

terauk Co.N.Y

F.PBradchulis

i

KARŪNŲ, 8ZARPŲ,
KUK ARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALK1N1Ų LAZDŲ ir tt.

Kern’s Grynos Ciekisikns
ŽingeiduK svietui dalykas.
Ruginius Miltus.. Tikrai'vienatinė
gydykla ant užželdini-

Klojas lletovtsdis Salinus.

Stragutės kąimo, gyveno Pensylvanijoj.
Jis pats, ar kas kitas, teiksis douti žinią
ant žemiau padėto adreso. Kas paduos
jo adrosa. gaus už tai31.00.
Felix Wojczekauskis.
4537 S. Wood St.
Chicago. 111.

Pajieszkau Juozapo* Kulisziaus isz
Stragutės kaimo, Raseinių pav. Kauno
gub. Jis pas mane paliko savo boselį su
drabužias ir pinįgas.
Teiksis man pri
duoti aiszkius davadus kam tas turtss
priguli.
Jurgis Szneideris, Thorp. W i s.

PIRK

ant KoacitiNzktM Paro
dos už rupeai ’
teiglnga iri
dirbimą.

im

The Lithuanlan Watcb Co.
880 33-rd St.,

par w»ia ju gjrnrooima ksatatl batolguilai tu
yda paaekraei
kaip va: izirdiaa dkbejiaa.
ĮMzraodlizkui u«lwo« ikaudejlmui, apetito
toktraa. tarša Ir pilve kataro, n u irom ir krvSiaui Ikaudejlma. aerwl,zkuma. dUpepiija. w|durie utkletojlme. ūkio, berlraa Mjua<raej ,a
neraor.li«ik»ii ispaais. iakitu lig**, relmatli■a. duiinlma. ueaata. lakorburo, ikandaaosiai
SLkeTdSH^"
,P“°*U*' BOno"*’

W. SLOMINSKA,
CHICAGOS ILL.

679 Mtlwaukee Avenue,

Pigiai ant pardavimo 2 pentru medi
nis nžmas su lotu, grocerne ir buczerne.
,n The State Medical IMnpensary
(6—t). • 76 C. MaUlson it. CN1CHOO, ILL.
Pajieszkau savo draugu: Jono Svote 3236 Illinois Court
Jonas Možeika gyvena po n r. 119 W.’
lio, Tarno Burincko ir Kazio Augustina14lh pi , kur galima ji rasti iki U vai.
Ant partiauinio, pigiai namus su
vieziaus, jie primiau gyveno Szkotijoj, lotu. Namuose talpinusi buczernė ir
szymet gi atviko Amerikon, norecziau grosernė. Norintis gali pirkti visk} sy
kiu arba tik namą su lutu. Atsiszaukigauti jų adresus.
le: Dan. Kntkevicze, Box 403.' Toluca,
John Laukis.
III._______ ’______________(7—3)
• 9 Harkins Lane, Wilkes Barre, Pa.
(13-4)
Už 2.75 nupirksi Kliugu pi
. karna aroiim.li au paleruuto plieno
.Pajieszkau savo gralio Franciszkaus
Bendoraiczio. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso:
Cauuub'*. buolatur 10 dienu
. Stan. Blendoraitis.
37Arthurst.,
Brockton, Mass.
,-------- uiuau irti-----------------------------------------

Chicago, III. Draugystė Liuosybės tu
rės, savo piknįką 24 d. sėjos, 1900, Bergman’s Parke, prie Desplaines avė. ir 26
ui. River Side. III. Parkas labai gražus,
dideli uksmėti medžiai, puikus takai ant
pasivaikszc žiojimo, teiposgi graži nau
ja platforma szokiams. bovling alley.
kiekvienas bus užganėdintas.
Ant piknįko grajys gera muzika: įženga vyrams
Pajieszkan Stanislovo Budrians, Kau25c., moterims ir merginoms dykai. Sgub. ir pav. ka|mo Padargupiu. Jis
. Imkite virszutinį “Metropolitan 48tos
ts ar kas kitas teuksis duoti žinią ant
avė. Elevator geležinkelį, kurs davež iki adreso:
Martinas Bud ris
W. 48tos avė. tenai gausite “La G range
Baitimore. Md.
stroelkarį” aut kurio bus isztiestas au- 704 E. Baltimore st.,
Pajieszkau Franciszkaus Navickio,
i
dėklas su paras*zu:
“Lietutaiazkita
pikniką* ' ir tasai davež į vietą. Gali isz kaimo Psrakauskiu ir Dominiko
ma važiuoti ir visais streetkariais, kurie Baliukaiczio Užventos pa ra p.. Abu Kau• eina į W. 48avė., o isz 48 avė. imkite [ no gub. Jie patys ar kas kitas teiksis
duoti žinią ant adreso:
Grange Street karį.
Jul. Navickas,
šuguod. Dr-tė Liuosybės.
1311 So. Front St-,
Philadelphia, Pa.
(Mar. 30 June 1. 8, 15, 22.)
Pajieszkau sawo brolių: Kristopo ir
Antras metinis Balius.
Juozo Baublių isz ^Vilniaus red. Trakų
Brooklyn, N. Y. 21 balandžio, salėje paw , Warinas wolostės. Terlojoe kaimo.
po nr. 101—103 Grand st. Dr-tė D. L. K. Pirmiaus gyveno Pitsburg. Pa.
Gedimino turės savo antrą metinį balių,
Ramunda Baublis.
ant kairio visus lietuvius ir lietuvaites
38 Jackson str. Newark, N. J.
užkvieczia atsilankyti.
Pajieszkau sawo szvogerio. Jono
Komitetas.
Szneiderio, Kauno gub. Raseinių paw.,
Philadelphia, Pa. 1 Balandžio, bažny
tinėje salėje tuojaus po sumai Susivienyjimo Liet. A.Kuopa laikys savo czvertini
susiritfkTmą. ant kurio visus sąnarius ir
■tisus kitu* lietuvius ir lietuvias, norinczins'prisiraszyti prie Susivienyjimo, užkvjeczia kuoskaitlingiausei susirinkti,
nes yra labai svarbus reikalai ant ap
svarstymo. Teipogi prisimena, kad ant^
szio susirinkimo sanariai apsimokėtu sa
vo mokestis, nes kitaip taps centraliszko
komiteto suspenduoti.
J, Butkus, kuopde sekr.

I /

L16iuwiszka; flDiicka
257 Hanover St.,

Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekorissku taworų esionyksseziu ir Užrubežiniu.

Apttekąje vrisad* galima ra«t DAKTA&A* kurs duoda ligoniam*
rodą* dykai.
Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, raškai, lietuviazkal ir j
daugelyj kitokiu kalbų.

257..Tli:MirK.QR.l.T01lA PARWĄ MBS.AgTlgKiB..257

A. Sūlnrskis & Co.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwtezka

APTIEKA

1

Lietu viszkas

3316 S. Morgu SL, Cbicigo, 111.
Turi geriause* gydykla* nuo visokių
Cisyus isi bkro Havanos taba
ligų; užlaiko wi*oke* Europine* žolele*. ko. Biznieriams daaiunezia į visus AmeBebro mėsa, raikąs gyvas diele* Ir ltuv Pi<lau,,f P«*kę Užlai
Atsiszaukuslemi per laf*zku* ir apra ko geriausią tabaką ant papieroaų, im
išantiems *awo liga*, duoda rodą* Ir portuotą isz Maskolijov ir Turkijos
pruiunesia gydykla* per paėstą arbi
per expresą.
Aptiekoje visada randasi keli dak
CHICAGO.
tarai, teipogi per telefon a gali pa
maukti daktare ka* tik koki nori.
Dr. M. P. Koaaakauaka* visada aptiekoje.

Geo. M. Glaser, M. D.

Tel. Varde 709.

Medicinos Daktaras.

NĖR VITA
Ordo Įtapote,

kTBBja; pridaoda valdai raudonam,
ir .egnŽaa teoyui jaaayrtta. Maaęztaan paeit. J Ko bazall. ad K M
»•
ir rw.rutaojame laasydy.
•tt. arba pinigai ,ugraiinU.

Ollnton a Uakaon *ta,

Ohlcags

Chioago.

Dr. M. P. Kossatakis,
3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Leszczynskio,
kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynoe
priesz pietus.

CHICAGO.

JLL.

Gydo taisokes .igas, turi geriausę prakti
ką ligone moterių, vaikų ir chrpniukoee ligose. Teipogi geriausei atlie
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

8«7 82nd St.,

Chicags

OFISO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo lt—2 po pietų Ir po6 vak
Tblklomas Yards 885.

Kas prisius 85c.
Paežio markėmis, splalkys tutina,
50c — du tuzinu, kas •1.00 — penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu
rassymui, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkop«i* ir
naujos mados kon vertai s.
Adresas:

W. Kudarauckas,
Box 234

Lawreoce, Mas*.

