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Amerika. ’
Nesutikimai politiškų partijų
sztete Kentucky dar vis nenu
žengė toliaus.
Gubernatorius
Taylor sugrįžo isz Washingtono,
jo szalinįkai ant szteto rubežiaus
susirinko pasveikinti sugrįžusį.
Kadangi demokratai ir Taylor?
apkaltina, buk su jo. žinia ir pri
tarimu demokratiszkas guberna
torius Goehel likosi užmuštas,
tai prasiszalinus jam, demokratai
pradėjo garsinti, kad republikoniszkas gubernatorius pabėgo nuo
sūdo. Sugrįžus todėl jam atgal,
jis savo prieszams atima prog?
leisti tekius apkaltinimus. Pro
va kitų republikoniszkos partijos
szalinįkų ir urėdnįkų, apskųstų
už dalyvavim? užmuszystoj Goebelio, traukiasi toliaus.
Nesutikimai Amerikos su Tur
kija už sųnaikytas misijas dar neiszdilo.
Amerikos pasiuntinys
reikalauja pilno ir ūmo isztnokėjimo pažadėtų 1100000 už nuotrotas padarytas amerikoniszkoins
misijoms. Angliszki laikraszcziai
garsina,
buk
Masko ija
kalbina
Turkijos
sultan?
ne pasiduoti Amerikos reikalavi
mams ir žada apginti Turki]?,
jeigu ant jos amerikonai bandytu
užpulti. Ar teisingas tas angliszkų laikraszczių paleistas paska
las, tikrai ne galima pasakyti, bet
tas iszrodo,-lyg kad Anglija no
rėtu pasinaudoti isz progos ir
supjudyti Amerik? su Europos
kietžemio. vieszpatystėms, kad
jos ne galėtu kisztieši į Anglijos
karę pietinėj Afrikoj.
Tas vie
nok, turbut,ne pasiseks, kadangi
Amerikos laivyne per silpna aut
kovos su didesnėms Europos
vieszpatystėms ir tai Europoj:
jeigu Turkija tik ras užtarim?
kietžemio tautų,^Amerikai atseis
nusilenkti, jeigu nieks jai ne pa
dės. Tuom tarpu į užgimusius
nesutikimus nieks nesikiša.
Iszpaniszki gyventojai
ant
Kubos iszreiszkė, kad jie ne nori
dabar amerikonų valdomos sa
lo** pavaldiniais pasilikti, bet pa
silieka iszpaniszkais pavaldiniais.
Madrido laikraszcziai pagarsino,
.buk Santiago apskrityj pakėlė
maištus buvęs kubieczių vado
vas Rabi.Prie jo buk pristoja visdaugiaus žmonių, kuriems ne pa
tinka amerikdhų valdymo būdas.
Pasikėlimas Rubies buk ės?s
priesz amerikonus; vietinės val
džios simpatizuoja su pasikėlu
siais.
Ant Filipinų salų musziai nesi
liauja, maisztinįkai atsirado vėl
Manillės aplinkinėse.
Jie nu
traukė telegrafų dratus ir tokiu
budu ėsantioms salos viduriuose
amerikoniszkiems jenerolams per
traukė susineszimus su Manille.

Pietini Afrika.
Į pagelb? būrų apstotai angliszkų kolionijų kariaunai Vepenere atsiuntė , net tris jenerolus. Būrų vadovas Botha, pa
matęs, jog angli jonai kėsinasi jį
paimti, kaip paėmė pirmiaus jenerol? Cronje, ne laukė visų angliszkų pajiegų atėjimo, bet ap
leido apguli m? ir pasitraukė į
šiaurius Ladybrad linkui. Lor
das Roberte iszsiuntė jenerol?
French vyti besitraukiančzius
burus ir perkirsti jų pasitraukimo
keli? teip, kaip savo lake pasise
kė perkirsti pasitraukim? būrų
jenerolni Cronje.
Dabar vienok
būrai buvo atsargesni: didesnės
jų pajiegos su kanuolėms ir veži
mais pirmiaus jau pasitraukė
nuo Vepeoer, pasiliko ežia tik
mažesni pulkeliai, kurie stabdė
znglijonams Avijimę didesnių;
anglijonai tikėjo, kad tie pulke
jiai yra wisa būrų armija ir kada
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tikėjo, kad juos apstojo, tie gra-Į virvių ir maisztas apimti turėtu
žiai, ne sulaikyti perėjo per tarp? —
!-!- -D1 *
visas Auksinių
ir Sloniaus
kaulo
angliškos kariaunos dalių ir su pakranezių angliukas kolionijas.
siliejo su didesnėms pajiegoms. Maisztus tuos suvaldyti jau ne
Isz Anglijos
Jenerulas Freuch, pamatęs, kad butų teip lengva.
ne gali užstoti kelto būrams, su atsiuntė ežia 300 kareivių, bet
sawo raiteliais sugrįžo į Bloem- t? gubernatorius laiko už neuž
fontein. Dabar vėl lordas Roberte tenkantį pastiprinim?; o ežia
praneša, buk pietinė dalis Ura vėl Anglijai reikia vic? :ivo kanijos republikos ėsanti suvaldy riaun? gabenti į pietinę Airi k?,
ta, bet užtai privatiszkos žinios ant karės sa bura:s, kuri? jeigu
to ne patvirtina.Pagal privatisz- pralosztų, Anglijos būtis butų
kas žinias prezidentas Oranijos pagraužta, ji taptų iszstumta isz
liepė mažesniems būrų pulkams tarpo didžiųjų vieszpatyscz ų,
Užgimė kokį ten nesutikimai
pasilikti ant vietos ir pasiuaudoti, kada angliška kariauna isz- terp Anglijos ir jos Austrai joj
t rauk s į sziaurius; tęsyk jos su«i- esauezių kolionijų. Nesutikimus
neszimus nuo pietų pertraukti. tuos pagimdė tas pats kolionijų
Paliktos pietiniuose Oranijos ap- ministeris Chamberlain, kuris pa
skrieziuose * būrų dalys užkasė gimdė ir karę pietinėj Afrikoj.
ginklus ir sugrįžo ant savo far- Jis reikalavo, kad Australijos
mų; bet pria geros progos,atkasę kolionijos pripažintu Anglijos su
užkastus giinlus, kaip galėdami d? kaipo augszcziausi? instancij?
stabdys privežim? auglijonams tiesų nusprendimuose. Australi
maiste ir amunicijos. Ant dabo jos kolionijos t? Chamberlaino
jimo kelių, pietinės Oranijos reikalavim? atmetė ir nepripaži
krasztuose atseis anglijotiams pa no augszcziausiam Anglijos
likti skaitlingus garnizonus, o dui tiesos kokiu nors budu k isz
per tai traukimui į Transvaalių, tiesi į koliouijų reikalus.
mūšiams liks jos wis mažiaus.
Wokietija.
Iki šiol musziuose būrai nužudė
Wokietijoj iszkilmingai a p6000 žmonių užmusztų, pažeistų
ir paimtų į nelaisvę, tame skait- vaikszczioja sukaktuves pilna
liuje užmuštų yra tik 6G0; metystes sosto įpėdinio. Ant tų
nuotrotos gį anglijonų pasiekė iškilmių atkanka Austrijos ciejau 25000 kareivių, taigi su vir- corius, kitos vieszpatystės siun
szum keturis kartus daugiaus. ežia savo delegatus; caras, kaipo
Nors nuotrotos tos ne mažos, bet savo delegatę, siunezia kunįgaikanglijonai Afrikoj turi šeszis sztį Sergijų.
kartus daugiaus kareivių negu
Paskutiniuose laikuose po ran
būrai.
do įtekme iszeinanti laikraszcziai
Į Natalių būrai sutrauks savo pradėjo smarkiai peikti neprilangyvulių bandas ii ant prigulin- kum? Anglijai, koks aps*reiszkė
ežių anglijonams ganyklų rengia terp vokieczių. Tm neprilanku
si praleisti žiemę; ant nuganytų mas neparankus mat ciecoriui ir
pievų pritruks angliszkiems rai užrubežinių dalykų ministeriui,
teliams žolės arkliams. Nuo neg kurie,besigerindami Angbjai,tikisi
Rando
rų angliszkų valdybų burti pa isz to daugiaus pelnyti.
reikalavo mokesezių. kokius an- laikraszcziai sako, kad isz vokie
glijonams mokėjo ir darbo prie -ežių neprilankumo Anglijai nau
dirbimo apkasų.
Kas isz negrų dojasi vien Maskolija, Prancūzija
ant to nesutiks, turės pasitraukti ir Suvienytos "VVieszpatystės
Sziaurinėe Amerikos. Ar randui
isz būrų užimtų apskriezių.
Kadangi 800 anglijonų iszsody- pasiseks per savo laikraszczius
tų portugal iszkoae valdybose nors sumažinti terp Wokietijos
nuoiBeiros traukia Transvaaliaus gyventojų nekentim? Anglijos ir
galima abejoti, ka
rubežių link, tai dalis būrų Už anglijonų,
traukė prie portugališkų val dangi simpatijų per valdonų
dybų rubežiaus užstoti keli? an- prisakymus ne galima pelnyti,
glijonams, kaip tik tie pereis per randų įsikiszimai ne tik neužsirubežių.
Mat anglijonai tikisi kentimų nesumažina, bet gimdo
nuo portugalmzkų valdybų len- paprastai terp gyventojų neken
gviaus paduoti pagelb? apsto tim? rando, kurisai.drysta stoti
tiems mieste Mafekinge anglijo- apgynime nekeneziamų.
Kaip matyt, randas savo rei
nams. Kaip paduoda laikraez
ežių reporteriai, ir mieste Kim- kalavimo pinįgų ant padidinimo
berley anglijonai rengia kariau laivynės dar szioje sesijoj ne pa
nos divizij?, kuri? Mhndys Siųsti duos parlamentui ant užtvirtini
ant iszliuosavimo apgulto Mafe- mo, kadangi terp pasinntinių nė
kingo. Iš ežia vienok siunezia- ra daugumos po rando pusei.
mai pagelbai nepasiseke iki šiol Rando užmanymui ne pritaria
prisigriebti iki tam miestui, nes drueziausia parlamente partija,
Kol randas tos
traukianezię ežia anglišk? ba taigi katalikai.
riau n? ant kelio būrai sumuszė. partijos neįstengs patraukti į ga
Būrai ėdanti anglijonų nelai vo pusę už kokius nors svarbes
svėj skundžiasi ant nežmoniszko nius paliuosavimus katalikams,
laikymo: ant laivų, kur laiko ne tol nėra vilties užtvirtinimo
laisvius, yra per mažai, ruimo, rando reikalavimų.
laiko juos užrakytus, sugrustus
kaip silkes baczkoj. Per tai terp
Maskolija.
nelaisvių platinasi visokios ligos.
Sziuom kartu pranaszavimas
Ant šios Szventoe.Helenos lai vokiškų laikraszczių, kad caras
ko iszgabentus ežia burus nelais- Maskvoj iszleis atsiliepim? į gy
viu8 nes veikiausioj šios dalyj, ventojus, kuriame pagarsys karę
kur nėra vandens, o vandenį priesz Angliję, neiszsipild3: caras
duoda pagedusį, netinkantį gėli nė jokio atsiliepimo neišdavė.
mui.
Jeigu tokius'mierius caras turėjo,
Paszautų dabotojai iszsiųsti į tai, turbut, kokios'nors pastelinės
būrų pusę Amerikos airiszkų or priežastys tuos įmierius suardė.
ganizacijų, atkakę į Pretorij?, Austrijos laikraszcziai už toki?
ėmė karabinus ir isztraukė muš 8Ustubdžiu»i?|Ma8kolij? priežastį
tie^i prieš anglijonus.
laiko įsikiszim?*Amerikos į Tur
Pasikėlimas negrų aszantų kijos reikalusįir gazdinim? Tur
priesz Anglijos valdži? vakari kijos atsiuntimu Amerikos laivynėj Afrikoj dar vis nesu valdy nės. Maskolija mat laiko Turkitas. Negrai apstojo miestę Kū j? už savojsavastį, tikisi paimti
ra a ss i, kur yra tik 150 angliszkų svarbiausiu* jos krasztus, kada
kareivių.
Angliszkas guberna sugrius sultono sostas. Todėl
torius atsiliepė į Anglijos randę mat dabai Maskolija laiko visas
reikalaudamas išsiuntimo kuo savo pajiegas parengtas ir tylė
greieziausiai daugiaus kariaunos, dama laukia, įkaip pasibaigs už
kadangi kitaip pasikėlėliai paims gimę nesutikimai terp Amerikos

ir Turkijos.
Jeigu Amerika
bandytu griebti kokį Turkijos
sztnot?, tai be-abejonės Maskoltja, o gal ir kitos vieszpatystės
tam pasiprieszys.
Bet rodosi,
kad dalykai teip toli nenužengs.
100000 dol. ne teip dideli pinįgai, kad už juos reiktu vesti
kruvinas kares. Vokiszki Vindobonos laikraszcziai sako, buk
Maskolija pažadėjusi sultanui sa
vo pagelbę, jeigu atplauks ame
rikoniška laivynė ant Terpže
minių jūrių. T?syk maskoliszka
laivynė išplauksianti iez Juodųjų
jūrių prieszais amenkoniszk? ant
apgynimo Turkijos
*
Persijos valdonas atkako jau į
Maskolij?. Jis isz tikro yra jau
dabar kaipi maskoliszkas guber
natorius, o jo viešpatystė kaipi
Maskolijot- valdyba, joje maskol ai daro kaip namieje, k? tik nori; Anglijos įtekmė, kuri pirma
stovėjo ant gana tvirtų kojų, li
kosi isz Persijos, iurbut, ant vi
sados maskolių ismtumta. Tehe
rane, Persijos soetapilėj, szacho
sost? daboja mask(>liszki kazokai
ėsunti po valdžia maskoliszko
pasiuntinio, o ne po valdžia sza>cho.

Isz Lietuvos.
Judosziszl

darbas

Kauno gubernijoj, Subocziaus
parapijos, Ti U a gilių kaime gy
veno apšviesttmnis ukinįkas
Juozas Zaleckas, kurisai laikė lie
ta viazkus laik4ueczius.
Prie
!Z1U8.
skaitymo ir iezairi.szymo jis prikalbėjo tf nnMttti,
mynę Juoz? Adomynę. Apszvie
ptasis vienok per girtuokliavim?
nupuolė lygiai doriazkai, kaip turtiszkai ir neįstengė jau užsimokėti
už laikraszczius; kaimynas gi,
pripratęs prie skaitymo, laikė ne
tik laikraszczius, bet pirko prie
progos ir svietiszkos įtalpos pamokinanezias knįgutes. Wien?
kari? Zalieck? sugriebė aut vo
gimo medžių girioj ir padavė
pas asesorių. Apskųstas, uorė
damas išmelsti maakolpalaikiu
prilankum?, beaigerindamas, pa
pasakoju, kad Adomynas laiko
lietuviškus laikraszczius.,- Ase
sorius, išgirdęs apie toki? baisi?
kaltę Adomyno, metė visk?, paė
mė uriadnįk?, šimtinįk? ir deszimtinįk? ir su ta ruja atkako
pas apskųst? žmogų daryti krat?.
Krėtė visur, net stogus, plyšius
ir palėpes išbadė,bet laikrašczių
nerado, užtiko vien tris lietuviszkus kalendorius ir kelias ki
tokias knįsrutes. Užtai tas knį
gutes ir Adomyn? padavė žan
darų komisijai ant ištirimo, ar
tie raštai ne yra priešingi maskoliszkai valdžiai. Ar sziaip ar
teip tie dalykai pasibaigs, visgi
tam žmogeliui atseis daug nu
kęsti, gal jį nubausti uždėdami
pinįgiezk? bausmę, gal pasodyti
ir į kalinį. Užvedęs ant savo
brolio maskolius Zalieckas užmir
šo, kad Beniaus ir jis skaitė, kol
tarėjo už k? nusipirkti, lietuviš
kus raštus ir prie skaitymo jų
kalbino kitus, dabar gi, dėl girtukliavimų ne turėdmas už k?
isesiraszyti, pavydi jų kitiems,
uveda
maskolius. Didžiausia
musų nelaimė, kad terp mus pa
ežių atsiranda niekszai, išdavė
jai. Pernai kaime Žvirbliuose,
nežinia kas užvedė maskoliszk?
policij? ant lietuviezkų knįgų
isznesziotojaua; dabar gi mat už
vedė raudonsiulius kaimynas ant
kaimyno. Ar toki judosziai terp
lietuvių niekada ne iunyks!
Sakalas.

toj i m? ryksztės kaipo pataisymo
įnagio valszczių suduose Kauno
gubernijoj; rykštę kaip kada sū
dai vartoja ir priesz kaimų
advokatus. Sztai vienas isz to
kių kaiminių advokatų per nedabojim? praloszė sau pavest?
prov?. Praloszusi prov? per
advokate kaltę moteriszkė ap
skundė advokatę į valszcziaut
sud?, kuriši prisu^yjo ne tik 10
rubl. atlyginimo moteriškei, bet
nuspredė duoti advokatui ant at
minties 10 rykszczių. Nuspren
dimas ežia jau sude likosi iszpildytas. Luknikų sude pabėgusiam
nuo tarnystes jaunam vaikinui,
kurisai vietoj dirbti, pradėjo
girtuokliauti, davė 15 rykszczių
ir ant persitikrinimo, ai tasai
vaistas pataisys, atidavė dar
po priežiūra valšcziaus valdžių.
Sziaulių Vdlszcziaus sude vienam
vaikinui, kurisai bandė prieszta
rauti atkakusiam ežia tarpuiįkui, ant numažinimo dręsos dawė
20
rykšezių.
VVėksznos
valszcziuje gyveno du nesutin
kanti kaimynai, kurie sude ne tik
susitaikė,
.pažadėjo daugiaus
nesipeszti, bet dar pridūrė, kad
jeigu katra pusė sulaužytų paža
dėjim?, tai turi gauti 20, ryksz
czių. Žinoma, kad pažadėjimas
likosi sulaužytas ir sūdąs, pagal
jų sutartį,abiedviem kaimynam įkrėtė po 20 rykszczių; prova ta
atsibuvo jau ne valšcziaus sude,
bet susivažiavime santaikos sudžių, taigi augsztesniame. Triszkių valszCziaus
sūdąs, tėv?
merginos, kuri pal»ėgo nuo tar
nystes, nusprendė ant 15 rykszk“’
kia buvo tame tėvo kaltė,kadan
gi nuo tarnystes pabėgo ne tėvas,
bet jo duktė. Tame jau sude bu
vo kita prova: ^gąspądinė, nu
žiūrėdama tarnaitę, kad į j? įsimylėję« jos vyras, nuolatai , j?
muszė ir ant galo iszvijo. Gaspadorius tarnaitę apskundė į sud? už pabėgiui?. Ir k? gi Budas
padarė? Nusprendė tarnaitę ant
10 rykszczių, užmokėjimo 18
rubl., o jos tėw? pasodino ant
trijų dienių į valszcziaus areszt?.
Kitame atsitikime į t? patį sud?
kreipėsi- tarnaitė besiskųsdama
ant gaspadoriaus, k u riša i pasigė
ręs, j? musza; tarnaitė praszė sū
do, idant j? paliuosuotų nuo tar
navimo pės an? girtuoklį. Sū
dąs tarnaitės rods ne paliuosavo,
bet užtai girtuokliaujaneziam
gaspadoriui ant atmienties davė
10 rykszczių. Ypacz apskųsti
už vagyst? retai iszeina isz sūdo
be rykszczių; plaka, nors apskųstam vagystes ne galima darodyti. Panevėžio sūdąs turi net
specijaliszk? kodeks?: už nor?
pavogt — 5ryksztė*; už wogi
m? avižų ir ne ger? pasielgim? —
20 rubl. ir 20 rykszczių; už vogi m? obuolių — 15 rykszczių ir
5 rubl.; už pravardžiavim?
parszu — 10 rykszczių; už prily
gini m? žmogaus prie szunies — 5
ryksztės. Daugiausiai įkrėtimų
per paskutinį deszipitmetį buvo
suduose Sziaulių pavieczio, bet
ežia isztikro ir provų buvo dau
giausiai: per paskutinį deszimtmetį buvo valszczių suduose
szito pavieczio 23904 provos;
skundų paduotų buvo trissyk
daugiaus, bet didesnėj jų dalyj apsiskundę priesz prov? susi
taikė, gal pabūgo rykszczių.
Daugiausiai provų buvo Žaga
rės vahzcziaus sude, nes ežia isz
puola ant metų po 273 provos;
Wėkazno8 sude 272, Gruzdžių
206, Joniszkių 149, Panevėžio
142, mažiausiai gi Luknikuose,
nes tik 47. Wisose' tose pro v o
se 25
nuoezimeziai apskųstų
gavo paragauti ryksztės.

No. 60.

Metas Vili
palukų ir amortizacijos bankui
nuo paskolytų pinįgų, Vilniaus
gubernijoj bus parduota bajoriszkos žemės 5234 desiatinos, ant
kurios banko skolos yra 6520
rubl., taigi ne kiek daugiaus kap.
po rublį nuo desiatinbs. Vertė
gi tos žemės iszskaityta ant 268
621 rubl. Viena pusė tos žemės
bus parduota 15 d. gegužio, kita
gi pusė 26 d. gegužio. Kadangi
bajoriszkas bankas bajorams ka
talikams Lietuvoj paskolos ne
duoda, tai visa už skolos bankui
paskirta aut pardavimo žemė
priguli maskoliams.

Isz Minsko pavieczio.
Miestelyj Rakove, Minsko pavietyj, nusinuodino trys žydelkailės. Mergaitės nuėjo į sveczius pas sawo sandraugę ir radu
sios ant lango pritaisytus naikini
mui žiurkių nuodus, tekėdamos,
kad tai koki saldumyna*, visus
juos iezlaižė. Pasekmė nuodų
tuojaus apsireiszkė. Kol spėjo
ateiti daktaras, dwi mergaitės
pasimirė; treczi? gi išgabeno į
Minsk? į ligonbutį.
Kaime Obrowe, du ukinįkai,
Greczny ir Szumovicz, ant paė
mimo rando degtinės pardavinyczios pelno, nutarė užmušti
rando ezinkorių ir paimti isz
pardavinyczios kasos pinįgus.
Kada vakare szinkorius užda
rė pardavinyczi?, Greczny su
garuotais užprovytu karabinu
prisiartino prie lango ir szowė
tiesiog į sėdintį prie lango szinkorių, kurį sunkiai sužeidė. Ant
šūvio vienok subėgo žmonės,
Aiekšę .zUAteSZtavo.

Javų prekes.
Pereit? šnvaitę ui lietuviš
kus javus ir kitus produktus mo
kėjo Vilniuje: ui pud? rugių 75
kap., avižų 70 kap., miežių 81—
90 kap., grikų 80—90 kap. Pa
das szviežio nesūdyto sviesto
10 rubl. 75 kap.; sūdyto 9 rubl.
50 kap—10 rubl. 50 kap.

Ti rin6 toj a VVilniaus gu
bernijos.
Maskvos Gamtos tirinėtojų
draugystė szi? vasar? siunezia
savo aanarę D-ię Miegsunienę ant
tolesnių moksliškų tirinėjimų į
\Vilniaus
gubernij?.
Minėta
draugystės eanarė darys ežia
geologiszkus tiriuėjimus, taigi
tirinės žemės sluogsnius, jieszkos juose mineral>szkų turtų;
teipoegi rinks kolekcijas minera
lų ir uolų.

Užpuolė maskoliai.
Vilniuje, ant
priemietczio
“Naujas Svietas” be gerdami su
si vaidyjo darbinįkai: stalioriai
Juozas ir Jonas Korzeniovskiai ir
jų draugas Bondar, paeinantis isz
Trakų, su keliate maskoliais.
Vienas maskolius dailidė kirto
su kirviu Korzeniovskiui tiesiog
per galwę ir leip sunkiai sužeidė,
kad bevežant į ligonbutį,' tasai
ant kelio pasimirė.

Prigėrė.
Netoli Rusnies, Prūsų Lietu
vio], ant Nemuno susidaužė bo
tas. Prie to prigėrė keturi botinįkai: Gottschalk, Latatis, Gelssert ir nežinomos p ra v ardės
žmogus, lietu vys.
.

Wilnians daktarų drau Karczema vietoj Gedimi
gyste.
no zamko.
Seniausia musų tėvynės sostąpilėj, Wiluiuje, moksliszka dak
tarų draugystė dabar pagarsino
atskait? apie savo darbus už pe
reitus mėtos.
Sąnarių minėta
draugystė turi jsz viso 264; prie
draugystės prigfili 11 svetimų
mokslinczių. Draugystės knįgynas susideda isz 17781 tomo knįgų, 272 rankraszczių ir daugelio
laikraszczių.
Bėganczių įėjimų
pernai draugystė turėjo 1434
rubl. 12 kap.. iszleidimų gi 1440
rubl. 79 kap. Stipendijų kapitalas
pasiekę 7077 rubl. 51 kap., rezer
vos kapitalas 700 rubl.

Waisių jomarkas.
Vilniaus Sodaunįkystės drau
gystės per vis? sanvaitę, prade
dant nuo 4 d. spalių szių metų,
rengia sodų
vaisių jomark?
Vilniuje. Pardavinėjimu vaisių
užsiims specijališkas komitetas
paskirtas nuo draugystės. Vai
sius galės komitetui atsiųsti ant
pardavimo ne tik sąnariai Sodau
nįkystės draugystės, bet visi tu
rinti sodus Lietuvos« gyvento
jai. Vaisius galima siųsti lygiai
szviežius, kaip ir džiovytus, teiposgi visokiu* isz jų iszdirbimus.
Norinti dalyvauti tame jomarke
privalo atsiszaukti prie sekreto
riaus Sodaunįkystės draugystės
Povlovyczo, gyvenanezio
Botaniszkos ui. Perkausko
muoee, Vilniuje.

Netikri pinĮgai-

Netoli Lietuviszko Branto, kai
me Szpanovycziuose, Grodno gu
bernijoj, užtiko dirbtuvę ne tikrų
maskoliszkų sidabrinių pinįgų.
Dirbėjais buvo ukinįkai minėto
kaimo Raczkovski ir Soroka.
Policija rado jų gyvenime ne tik
medeg? pinįgų dirbimui, taigi
cin?, cink? ir szvin?, kelias desz'miis padirbtų pusrublių, bet
ir maszin?. Abudu tų pe tikrų
llykszte Lietuvos suduo
pinįgų dirbėjai likosi suaresztuoti.
Apart dirbėjų pinįgų, likosi su
Dvarai ant pardavimo. areštuoti ir jų draugai, kurie pa
Iszleidžiamoj kas met? Kauno
Maskoliszkas bajoriukas ban dirbtus pinįgus leido terp žmo
statistiszko komiteto “Pamiatnoj
į
kmžkoj” yra straipsnis apie war- kas garsina, jog ui nemokėjimę nių.

'Vilniaus miesto rodą, ant su
rinkimo didesnių pinįgų, paliovė
godojusi senovės isteriszkus pa
likimus: ji persamdė biznie
riams net kaln?, ant kurio sto
vi griuvėsiai Gedimino Zamko.
Vietoj, kur gyveno garsus Lie
tuvos valdonai ir apginėjai, pasisamdę kaln? biznieriai parengė
gėrimo viei?, kurioj pardavinėja
ne tik kav? ir arbat?, bet ir višokiui svaiginanezius gėrymus.

Parodos reikalai.
Paryžius, 10 d. Balandžio.

Mus paroda i>zeis gerai, nes
tas, ko troszkome ir laukėme,
tapo prisiųsta.
6 d. IV atėjo
daiktai isz Suvalkų gub., dvi di
delės skrynios, isz kurių viena
sveria 115 kilo, kita 155 kl.
Rytoj ryt (11.IV) priims admin stracija muzejaus dar vien?
skryni?, atėjusi? isz Prūsų su
daiktais, atsiųstais isz Kauno
g ub. ir surinktais Prūsų Lietuvoje. Be tosziędien gavau laiškę
isz Kauno gub., kur surinkta
teipgi daug akyvų eksponatų.
Vėliaus bus pranešta placziaus
apie iszstatytus daiktus, czion tik
paminėsiu, kad terp tų daiktų
yra kelios gražiai iszmargytoa
lazdos, puikus isz šiaudų pintas
gurbutis, senoviszkos kanklės,
puikus tautiszki parėdai ir labai
gražai ir mintriai austi audekFiguros jau veik padarytos ir
bus sustatytos 15 d. balandžio.
Lietuviszka grinczia jau veik už
baigta; ties grinczia yra iška
itytas “szildas”, kur ant mėlyno
dugnu matyt “Žirgvaikia”, o po
juo parašas “Liihuanie”. Szalirnis to szildo yra vieta iškabi
nimui pritinkanczių mus parodai
žem lapių: vienas žemlapis bus
ethnographiczkas, arba, geriaus
sakant, žemlapis lietu viszkos kal
bos, o kitas žemlapis apreiszkiantis garsipgę-Lietuvoe praeitį isz
gadynės kunigaikszczio Olgerdo
(“Liihuanie dons sa grandeur”,
“Lithuania felix”). Gal, būt mus
tepliorius p. 4. suspės padaryti
ir tas mapas iki 14 d. balandžio,
bet jeigu ir nebutu galima tai at
likti iki paskirtai dienai, tai ir
nieko nekenks: nieką isz to nepasipiktįs, nės visur matyt susjvėlinimas ir neužbaigimas ne tik
menkų, bet ir didesnių parodos
darbų.
Daumantas.
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LjK T U V A
Bihih Run, Guernsey Co, nutarta pasilikti vėl Plymouth’e.
Mahanoy City, Pa. Darbai
žmogystos, o trys likosi sunkiai
Draugystės gerovė, galės būti
Raszykite tiesą.
1 h. Rado o« toli nuo czia itau- Kakię tiesę turėjo Sudvieuyjimo
apkultos. Wisi nukentėję, kaip eina ežia ne geriausiai: Philadel- O
perneszta į Prusus, j Didiięję
Nr.
16
“
Lietuvos
”
patilpo
rodosi, buvo maskoliezki ar vo phia Reading brekeris dirba 4 ; U8 anglių plotus. Susitvėrė jau centraliszkas komitetas sulaužyti ,
rasztas p. Szliupieuės, kurį niekę .Lietuvę, arba į kitę kokię dalį;
Nekenczia negru.
dienas, o Lehigh Valley tik 2—3 kompanija, kuri parengs naujas Seimo nutarimus, nesuprantama. .
kiszki žydai.
kartu sn Draugystės turtu.
Nev Orleans, La. Dsrbinįkai
kast y n es. Kada prasidės darbai Piymouth’e jau nuo aeniai yra už teisingę nepalaikys. Į*. Szl.
Parubežiuose Texaso, Meksike, per sanvaitę.
S-nariai dalinasi į:
raszo,
buk
asz
sziukiau
moteris
dirbanti lentų
pjovinycziose
beveik su visu iszdegė miestas
5] Boston, Mas. Maszinistai naujose kastynėse, dar tikrai ne “Vienybės Lietuvninkų” spaus po vienę ir kalbinau bedieves
1. Sąnarius aktyviszkus, įIron Mounta'm, netoli Rochelle,
Ponuca, turintis 11000 gyvento 32 czianykszczių alaus leidin^czių žinia ; isz syk ras ežia darbę 200 tuvė ir lenais Susivienyjimo iszmesti. Tame vienok nėra nė mokancz'us reguiiariszkai į Drau
pareikalavo nuo pjovinyczių už- jų. Blėdį ugnies padarytę skaito
darbi nįkų.
spaustuvės visai nereikėjo įtai
nusprendė pakelti sztraikę ant
trupuezio teisybės: asz neszau- gystės kasę mažesnę ar didesnę
weizdos, idant visi dirbanti pjoaut trijų .milijonų doliarų. Ka iszkariavimo 8 darbo valandų ir
5 Toledo, Oh. Dirbtuwčse. syti, bet kokiame kitame mieste, kiau po vienę moterų, nedariau mėnesinę mokestį. Tie turės sa
winycziuee negrai darbinįkai butų dangi daugumas triobų buvo
National Malleable Castings Co. kur ne butų konkurencijos. Da su joms sukalbto ant iszgriovimo vo laipsnius arba skyrius.
didesnio už darbę užmokesnio.
praszalinti nuo darbo, jeigu to sziaudais dengtų, tai ugnis plati
bar iszrodo, kad Susi v. yra apsi
2. * Sąnarius draugus, kurie au
draugystės. Asz parėjau nuo li
5 Sztete Msryland 700 kalna darbai eina ne geriausiai. Nese
neiszpildytu, baltveidžiai žadėjo nosi su neiszpasakytu greitumu
ėmęs “Vienybės Lietuvninkų”
niai
kompanija
priėmė
prie
darbo
gonės ir radau dvi moterį ne pri kaus Motinėlei neregulianszkai
negrus iszszaudyti;
baltvei teip, kad gyventojai ne spėjo isz- kasių sztržikuoja; jie reikalauja
negrus. Tose dirbtuvėse dirba spaustuvei darkyti biznį ir sykiu gulinti prie draugystės,kurios ne viensykes.
džiai darbinįkai apsiginklavę atė neszti krutanezių turtų. Kalba tokio jau užmokesnio, kokį gau
daugiausiai
lenkų ir slovakų. pats žudyti, nes vienai spaustu žinojo nė kur tas kambarin,kur mi
Draugystės, maloninczios pris
jo prie darbo. Ant nedaleidimo ir apie sudegusius, bet apie skait na Pennsylvanijos kalnakasiai,
Darbai
stiklo
dirbtuvėse eina vei apsiėmus atlikti kokį darbę, tinga atsibūva, o kad jos reikala toti prie Motinėlės, galėt* prigulė
taigi po 60c. nuo tonos.
kraujo praliejimų,pjovinyczių ui- lių sudegusį žinių dar nėra.
antroji kvorteriu arba ant lygių
geryn.
vo pasimatyti su viena(isz moterų, ti prie vieno arba prie kito ekyveizda specijaliszku trukiu iszveCONNELLSVIULE, Pa. Czia
tik kssztų darb ninko apsiima tę
M
onrteal, Canada.
Beveik
tai
asz turėjau tiesę paszaukti ir■ riaus.
Paryžiuj
susztraikavo
10žė negrus szalyn.
nykszczios Tm Plate Co. dirbtu
patį atliktį pigiaus ir dirba be
Motinėlės rėdę, ne ilgiaus kaip
suvisu sudegė miestelis Hull,
parodyti, kas paszauktos mote
000
skalbėjų.
Jos
reikalauja
di

vės bus padidintos; paskui pri
Baisi nelaime kastynese.
pelno. "Tėvynės” num. 13 Centr.
prieszais Ottavę.
Wėjas užkrė
ries reikalauja. Ant susirinkimoi ant 2 ar 3 metų, rinks aktyviszki
desnio ui savo darbę užmokesnio.
ims
prie
darbo
daugiaus
darbinį

Salt Lake, Utah. Netoli Scotsekr. T. Astramskaš, begindamas,
tė ugnį ir Ot'avoj, kur isznaikine asz vaidus ir riksmę kėliau,, sanariai tik iš prakilnesnių dr<uSkalbinycziose Paryiiuj dirba isz
kų.
kad spaustuvė yra ne kunįgų
field, kastynėse N. 4 Pleasant no miesto vidurį^
ne asz vartoj m į laikrasztį ne gystės šelpėjų, Įmones ne vienviso apie 25000 imonių. Jeigu
Valley Coal Co. atsitiko baisi ga1 Scranton, Pa. Darbinįkai skelbėjoms pasisektų ir kitus prie het Susi vienyjimo,kaipo tautiszka likanezius koliojimus (tę godo- pusiaujanezius, dorus, a psz Vi ės
Ottava, Ont. Kanadoj. 26 d.
zų explioz'j'*, kuri su visu iš
trmyn & Co. kastynių pakėlė sztraiko prikalbėti, lai lygiai Pa įrėdnė, kreipia akis gerų tėvy jautis savę laikrasztis pats netal- tu*, patrijotus.
griovė kastynių . olas ir užbėrė balandžio siautė czia baisus gais sztraikę, kadangi darbdaviai ne
na>nių ir Susiv. sąnarių, kad pri
Rinkimai bus visuomeniszki.
pys, nes priesz visuomenę atsa
ryžiaus gyventojai, aut parodos
jose dirbanezius darb'iiįkus. Prie ras, kuriasi isznaikino 2000 namų pildo pažadėjinęo ir ne pakelia
siųstu darbų, nes nedateklius
Kiekvienas
aktyviszkas sąnarys,
ko
ne
tik
raszantie,
bet
labiaus
suvažiavę
svecziai
ir
hoteliai
at
to pražuvo mažiausiai 200 darjbi- ir krautuvių. 7000 žmonių ne užmokesnio.
prie 1000 dol. iszleidimui “Tė
Amerikoj
ar
Europoj gyvenęs,
už
jį
laikraszczio
redakcija.
Už
si
rastų
be
skalbinių.
nįkų.
Iki sziol isztraukė 157 teko pastogės. Blėdį to baisaus
vynės”, žinoma,kad yra, ir ta neDraugystė arba
faktus gali redakcij i neimti at- turės balę.
Sztete Kentucky 3000 kal
gaisru
padarytę
skaito
ant
17
kunus, bet trūksta dar kelių de
dateklių-užlopiuti gal ma tik isz «akymo, kadangi apie jų teisin- kuopa skaitys tiea balsų, kiek
nakasių sztraikuoja. Dahar pra
milijonų
doliarų;
asekuracija
už

18Z
szimezių darbtnįkų,kurie yra dar,
privatiszko darbo.
Man rodosi,
gumę ne gali žinoti, bet už formę turi aktyviszkų sąnarių. Balsa
sidėjo tarybos terp darbdavių ir
tuibūt,užgriuvusioje olose. Nieks dengia tik pusę nuotrotų Pne
kad nereikia tikėtis daugelio to rsszto visada turi
atsakyti. vimai bus siuneziami tam tyczia
darbinįkų, Kurios nežinia dar ko
to
sudegė
7
žmonės;
apdegusių
netiki, kad jie dar gyvi galėtu
kių privatiszkų darbų, kur yra Red.).
paskirtam Rinkimų Komitetui ir
kius iszduos vaisius.
gi
ir
apkultų
laike
to
gaisro
akai
dvi spaustuvės.
Asz nusitikiu,
ten būti.
Isz
Soprls,
Col.
bus garsinami laikraeztyj, Drau
Jeigu
prie
atidarymo
draugys

to 200 žmonių. Anglijos randas
Pitt-bl rg, Pa. Welle Foun
kad tę supras ir musų centralhz tės mitingo nepasakiau visko, kę gystės organe.
Pasimirė katalikiszkas vyskupas.
Darbai einę ežia gerai: dirba
isz iždo paskyrė kiek pinįgų dry & Mach'tie Co., netoli Alle
kas Susivienyjimo komitetas.
Kandidatus ant vyriausybės
Erie, Pa. 22 d. balandžio pa ant suszelpimo padegėlių; renka
norėjau ir kę reikėjo, tai todėl,
gheny rengia nauję liejinyczię, kiekvienę dienę lygiai iiemę kaip
Tas pate num. “Tėvynės” vėl kad kelios priedšinįkės pakėlė to geriausiai butu po du, po tris ar
simirė virszinįkas ezianykšezios teiposgi aukas po visę krasztę
ir
vasarę.
Uždarbiai
ne
men

kurioje nuo lapkriezio mėnesio
bara Susiv. sąnarius, kurie pasi- kį riksmę, jog ne galima buvo po daugius ant kiekvieno urėdo
katalikiškos dijecezijos, vysku ant to mierio, tę patį daro Kana
kiausi, galima uidirbti po $2—3
ketina pradėti darbę.
prieszino garbės sanarystai p. kalbėti, tai bereikalo Tarauta už paskirti. Skirs kandidatus ak'tyant dienos.
pas Tabijoszius Mullen. VVelio doj. ~ Montrealiaus bankas per
1
C
alumet
,
M
ich
.
Kastynė
nis gimę* Airijoj 1818 m. 25 me telefonę praneszė, kad paskiria
Lietuvių yra ne daug: dvi Baczkaucko. Redakcija, neturė visos draugystės kaltei ant manęs viszki sanariai pirmojo skyriaus,
se
O-ceola
pakėlė
sztraikę
darbi

tus iszbuvo jis kunįgu Pittsbur- $10000 ant suszelpimo Ottavos
sžeimynos ir vienas wienstipys. dama tiesos, nes “Tėvynė” yra vienos užsipuoli. Juk ant susirin arba, jei tas butu per maiai skait
nįkai užtai, kad kastynių savinį Apsivedėliai tautiškai numirę, organu Susivienyjimo, o ne jo kimo 11d. kovoj moterų reikala lingas, tai sanariai pirmojo ir an
go dijecezijoj; 1868 m. įszven- padegėlių.
kai praszalmo vienę prigulintį kadangi apsivedę su lenkėmis, prezidento, atmetė protestus vo, kad įstatai butų permainyti! trojo skyriaus.
tintas ; vyskupus. Įpėdiniu jo
Garinio katilo exptiozija
prie organizacijos darbfnįkę.
bus vyskupas Fitzmaurice,teipos
Kiekvienas aktyvisąkas sąna
namieje kalba lenkiszkai ir per priesz Susiv. prezidentę ir Bacz- (Kadangi draugystė gyvuoja
Tilon, Pa. Czianykszcziose 1.
kauckę, bet buvo gana “Tėvynė vos porę mėnesių, tai tokia ūma rys Motinėlės mokės įsii’aszant
gi airys.
Muni.-ing, Mich.
Darbai tai.ne jausdami, pats pastoja len
je” vietos kn. Žilinsko rasztams
N. Bruy & Co. lentų pjovinyczioo |pa-kiaus
permaina konstitucijos vien pa įlengtinę,
eina czia gerai, žmonių be darbo kais, o jau apie vaikus, tai nėra
Apgy nimas svetimtaueziu
se atsitiko smarki garinio katilo
erziniipui žmonių ir -‘szpicbu lodo,kad susitveriant draugystei, mėnesines mokestis, dides
Tiesdarių komisiji
kongre explioz ja. Iszlakszcziusių szukių nėra, kadangi ir isz kitur atkakę nė kę kalbėti: vaikai, lenkių mo
kams” parodos dėlei.
Kunįgo daugumas sąnarių ne žinojo visai nes ar mažesnes, pagal skyrių,prie
se, ant apsaugojimo svetimtau- penki darbinįkai likosi ant vietos greitai czia jį gauna. Mažiau tinų auginami, lietuviszkai visai
riebiems
iszreiszkimams
yra
vie ko reikia. Nuomonės teip grei kurio prigulės.
Neiinia, kodėl lietu
czių nuo skriaudų, ypacz gi nuo užmuszti; vienas isz sužeistų ne sias užinokesnis yra $1.50 už 10 ne moka.
tos, ne kunįgų gi rasztams ir tai ne galėjo persikeisti. Red.).
Wi*»o8 “įiengtinės” bus ap
visi teip limpa prie lenkių, nors
iynezų, kę labai pamėgo ameri galės iszgyti. Expliozija buvoI darbo valandų.
Susiv. kuopoms nėra. Susiv. Draugystės konstituciji nedrau- verstos ant teip vadinamo “gele
nė
protiszkai,
uė
doriszkai
jos
ne
konai, o kad nuo atlyginimo lyn- teip smarki, kad nuo jos sugriuvo,
Kalnakasiai sztete Kentucky
centr. komitetas, suteikdamas1 džia permainymų įstatų, kadangi žinio” nep<judinamo kapitalo,ku
czuotų—szeimynotns randas atsi ir kelios kaimyniazkos triobos.
sulaukė ant 13% padidinlę už sa gali lygintiesi su kitų tautų mer garbę p. B., norėjo įsprausti jį j
i ji sako, kad jie gali būt perkeis ris neatbūtinai bus sudėtas į bankę
ginoms?
Kaip
prie
lenkiszkų
sako, paduoda ant užgyrimo bi
vo darbę• užmokesnį. Ant tiek
musų eiles, kad mes anę garbin ti reikalaujant dviemtreczdaliams ar kitę saugię vietę ant procenP
ittsbl’rg, Pa. Prie dirbimoI
merginų,
teip
ir
prie
lenkystės
lių, pagal kurį lynezuotų svejau nuoszimczių bus pakeltas užtumėmper
draugių ir laike metų; dabargi N*
timtauezių szeimynoms pripažin tilto Union geležinkeliui
mokesnis ir darbinįkų Tanneese*j. daugelis lietuvių limpa teip kaip
Susiv. Sąnarys.
Monongahela
upę;
atsitiko
baisi
to reikalavo f draugių, taigi
Mėnesinės, procentai nuo nepa
musė
prie
medaus.
ta tiesa j:eszkoti nuo rando per
< Lynn, Ma«. Darbai liejitaygarinio
katilo
expliozija.
I-Zdaugiaus
negu
to
konstitucija
judinamo
kapitalo ir releguliaCzianykszcziai
gyventojai
susi

sudę Court of Claims atlyginimo
cziose ir geležies dirbtuvėse eina deda isz visokių tautų, daugiau Isz Elizabeth Bort, N. J reikalauja. Argi galima todėl kal- riszkos mokestys sąnarių draugų,
už skriaudas. Kadangi kongre lakszcziusių katilo szukių penki
Lietuvių yra czis apie 10001 bėti, kad mano buvo padarytas kolektos, dovanos, legačijos, tes
labai gerai, dirba per dienas ir siai yra meksikonų ir italijonų.
sas susideda ne isz geriausių žmo darbinįkai likosi labai sunkiai su
galvų,
bet terp jų ne daug yra sukalbi* ant paardymo draugys tamentai, pelnai nuo balių,
naktis.
Lz
kitur
pribuvęs,
jei

Meksikonai veik visi karszti ka
nių, tai galima abejoti apie priė žeisti, isz jų ne visi galės iszgyti;
gu czia turi pažįstamus, greitai talikai, bet savo apeigose apsiei suprantancziųtautiszkus reikalus; tės? Pritariant f draugių permai- prakalbų, teatrų ant Motinėlės
lengviau*
sužeistų
yra
8.
mimu saito biliaus, nors jis iszgauna darbę.
na ne te>p, kaip kiti katalikai. mažai yra skaitanezių laikrasz- uymui konstitucijos, ne galėjo būt naudos laikytų, jaabaai umo-Uote*
tikro nupuolusię Amerikos garbę
czius ir knįgas.
Daugiaus yra nė jokios paslapties.
,
rijų, fairų, nauda nuo parduoto
5 Allegheny City, Pa. Pitta- Gavėnioj kelia balius su muzika
pakelti galėtu.
czia
pamėgusių
girtuokliavimus
U. L’paviczienė.
dovanoto turto, nuo Motinėlės
ir szokiais, o kas įstabiausia, kad
burg.
Šlove
&
Rang
Co.
visose
Sūkurys.
negu tautiszkus darbus; kiti dar
iszleistų arba gautų knįgų, laiksavo dirbtuvėse, ėsaneziose Alle- gavėnioj ima szliobus bažnyczioDalas, Tex. Kaip pranesza
supranta truputį reikalus bažny
5 Nev York, N. Y. Czia
Pamatai Konstitucijos raszcžių, sugręžintos paskolos ir
ehenyj, Pittsburge, Monongahela se ir kelia veselijas kaip ir pa
isz szito miesto, 27 d. balandžio nykszcziai dailidės pakėlė sztraiežios, bet tokių yra mažiaus negu
Motinėles Dr-tCs.
t. p. |>elnai ir įėjimai bus apver*
City ir Nev Castle pakėlė ant prastose dienose, taigi su muzika
baisus sūkurys perbėgo per pietinę kę. Sztraikuoja su virszum 1000
girluokliaujanczių. Apart szitų
a it
pildymo
ir
Mieriai Motinėlės tautiszkuosei ežia m i
ir szokiaia, užbaigia gi szimtu
10% darbinįkų užmokesuį.
dalį Johnson ir sziaurinę dalį darbinįkų.
yra vienok ir gerų taulieczių pu dllykuose bus kuoplacziausi: kel atsiek'tno Draugystės mierių.
szuvių.
Sulaukę
didėsės
pėtnySpring Valley, III. 1800
Hill pavieczių ir viskę ant savo
sėtinas būrelis.
Poughkeep ie, N. Y. Dar
ti, gaivinti, užlaikyti lietuvystęi
Didesnes pinįgiszkas aukas,
kalnakasių Spring Valley Coal czios, pradeda apv <ikazczioli at
kelio kaip szluote nuszlavė. Sū
Yra czia trys lietuviszkos ir padėti kariauti Lietuvai ir lie ^inertinius palikimus, užraszus,
bai eina ežia gerai, dirba wisi,
minirnę
kanezių
Chii-tau**.
Su

Co. kastynių pakėlė sztraikę. Ne
kurys tas beveik su visu iszgriodraugystės ir jos ne mažai turėjo, tuviams už laisvę žodžio, laisvę Motinėlės
rėdąs apvers ant
kas tiz dirbti nųri, žmonių be
su! ikimsi užgimė už tai, kad kala didelį kryžių ir traukia lio- nukęsti, kada užsimanė prisidėti
vė miestę Blum. Prie to be
darbo nėra.
■*
spaudos, laisvę tikėjimo, laisvęi kiekio, paskirto paties aukautojo,
sus,
katram
iszpuls
neszti
kryžių.
kompanija nesutinka nutraukti
abejonės likosi ir kiek žmonių užsu savo aukoms ant reikalų Pary
jeib tas nesipriešintu Draugystės
Joliel, III. Trys sztangų nuo darbinįkų uždarbio, skolų Kam tas iszpuolė, tas nusivelka žiaus parodos: atsirado daug to neprigulmingumo.
muszrų. bet dar apie tai žinių nė
Todėl draugystė isz pamato bus įstatams ir dvasiai. Jei aukau
drabužius, įsi vynioja į baltę dro
dirbtuvės
II
įbois
Sieel
Co.
likosi
prigulmczių į uniję.
ra; apkultų gi skaito kelias de
kių, kurie norėjo sudėtus ant rei Įauginus politiszka, nė mokslisz- tojas neiszrėikš, ant ko minėtę
bulę. Paskui iszveda jį į kalnus
uždarytos ir per tai 700 darbinį
asimtis žmonių.
YounG'TOvn# Pa. Darbai kur nors 'arti kapinių, uždeda kalų parodos pinįgus apversti >h, ekonomiška, atmetant, kad dovanę ar b* palikimę skiria, au
kų ne teko darbo.
Giriu ^atarai.
eina czia prastai. Silpniausiai dir kryžų ant peczių ir tam tikri va ant užpirkimo egzekvijų už nu politika atidaro mokslui ir eko ka bus priskirta prie abelnos Mo
Coli mbus, Oh-. Czianyk- ba Brovno ir Bonnel Co. dirbtu
mirusių duszias. Nežiūrint vie nomijai kelius.
Winn:peg, Manitoboj. Iszilgai
Mieriai tie su tinėlės kasos.
rytojai, plakdami rykaztėmis ir
s
z
ežio
s
Nailonai
Steel
Co.
dirb
nok
ant priesztaravimų, viena pakilimu draugystės plėsis, bet
vėse,
vien
Valley
dirbtuvėj
dirba
geležinkelio linijos dega girios.
Centraliszkas Motinėlės Komi
botagais, varo ant kalno; plaka
Blėdį tų girių gaisrų padaryię t u vės likosi uždarytos, o per tai pilnę laikę. Prastai dirba ir gi teip smarkiai, kad kiekvienas draugystė paaukavo ant parodos uesimainys.
T
tetas turi kas metas sausio mėne
Republican Iron & Steel Co. dir, kirtis prakerta kunę iki kraujų. reikalų $10, kita $5, o Neprigulskaito jau darbar ant milijono do- 400 darbinįkų ne teko darbo.
Dėl atsiekimo tų mierių Moti-' syj iszleisti “atskaitę”, kurioje
mingas Kliubas $10. Atsirado nėlė vartos yvairiausius dorus patilps suraszas sąnarių, kaip ak- ,
tuvėse.
l arų; vien vertę sukrautų sude
Pittkburo, Pa. Darbinįkai
Kiti musza su kumszcziomis,
dar keli paszaliniai, kurie ant to įrankius, gaivindama tautos su- tyviszkų, teip ir sanarių-draugų,
gusių medžių paduoda ant |150- Cuninghimo Co. stiklo dirbtuvė
Sharasse, Mich. Susitvė spjaudo ant veido, stumdo teip
000. Isz žmonių rods nieką ne se
i ant South Side ketina sztrai- rė The Parkes Coal Co. kun czia ilgai,kol tas nelaimingas žmogus, mierio audėjo po kiek centų. Bu pratimę per mokslę ir pakeldama aukos ir sziaip visoki įėjimai ir
vo užmanyta išrinkti kelis vy tautos dvas'ę per agitacijas.
pražuvo, bet už tai arklių sudegė kuoti.
iszėjimai su visais mažmožiais
rengia naujas kautynes; nupirko apaljięs, ne puola ant žemės.
rus ir j ereitl per lietuvių gyve Kas link mokslo:1 g. gelbės ma atšakiausiai surašytais.
ne m ižai.
Be mažo nesudegė
5 Duncan,
Pa.
Pudleriai ant to 500 akrų žemės su anglių Apalpusį dar plaka ir spardo, bet nimus ant kolektavimo ant paro
per deganezijf girię bėgantis pa (
terijaliszkai besimokinanezię jauJeigu kada nors pareitu, kad
czianykszczių geležies dirbtuvių sluogsniais. Darbai naujose kas jeigu ne gali atsikelti, tęsyk so
dos, isz ko gal būt surinkta ke nuomėnę.kuri paskiaus dirbtu dėl Draugystė turėtu pairti, tai visas
* sažierinis trūkis, bet maszinista, pakėlė sztraikę. Jie
dina
ant
vežimo
ir
veža
namon.
tynėse
prasidės
berželio
mėnesyj.
reikalauja
lios deszimtys doliarų; užmany tautos ir tautystės labo,'duos lie jos turtas: ka*a, nepajudinamas
pamatęs pavojų, paleido trūkį su
Ka<p pasakoja seni czianykszcziai
Paiilps czia 1000 darbinįkų.
po $4.50 nuo tonos.
mas vienok ne rado pritarimą
wi-u greitumu ir perbėgo per detuviams studentams stipendijas kapitalas, visi užraszai, paliki
gyventojai,
tankiai
tokį
kryžiaus
Chicago, III. Sztraikas
1 Saoinav, Mich. SusitvėA. Czužas.
ganezię vietę.
arba viensykių paszelpę.
mai. Jei buvo batikose arba kasoje
neszėję teip sumusza, kad kaip
rė ežia St- Charles Coal Co-, kuri sienų tepliorų 'priemieecziuuee Ci
2. Szelps užsitarnavusius rasz- sudėii, knįgynas arba knįeyuai ir
Nelaime prie trtobos statymo.
kada
jau
visę
savo
amžį
neiszgyIsz Newarko, N. J.
ateinantį mėnesį atidarys naujas cero ir Provizo pasibaigė.
tinįkus reguliariszkomis algomis sziaip visas nepajudinamas tur
Birmingham, Ala. Prie staty
Dirbtuvėse Republican Iron
kautynes.
Kaip
jau buvo minėta nr. 15 arba dovanomis; garsins konkur tas, prigulintis Draugystei, turi
Jankauskas.
mo triobos Dimmick Pipe &
and Steel Co. prasidėjo darbai
“Vienybės”, ant patraukimo mo sus.
•] Solina, Pa. Frank Sterret
būti saužiniszkai perduotas, per
■ Foundry Co. nugriuvo pasietoji
nuo 1 d. gegužio ir 400 darbinį
terų prie naujai susitvėrusios
pirko
ežia
1300
akrų
žemės
su
Kada
įstengs,
iszleidinės
mokrašytas,
atiduotas kitai su panėMnsų
Su8iwienyjimA8.
mo lentos ir su joms nuo didelės
kų gavo jose darbę.
daininįkų draugystės, p. Szeszto- sliszkas populiariazkas knygeles, sziausiais mieriais lietuviškai
augsztybės nupuolė 13 darbinįkų, angį ų sluogsniais, ant korius ne■Musų Susivienyjimas Letukas užmanė duoti nutraukti Ge steigs draugystes, mokslaines, draugystei Amerikoj arba Euro
1 Rhone, Pa.<? Darbai eina
isz kurių du likosi užinuszti, liku užilgio parengs kaslynes.
vių Amerikoje turi už mierį vi
dimino paveikslus ir kiekvienai knygynus ir teatrus.
czia
vidutiniszkai.
Dirba
po
ke

poj gyvuojaneziai.
sieji e gi visi sunkiai apkulti.
Blair->ville, Pa.
Cziasame scelpti lietuvius ir lietu sanarei duoti po paveikslėlį. Mū
turias d enas ant sanvaitės, no'8
Kurlink
agitacijos, platins
Tokie tebūna pamatai konsti
nykežezios
blėros
dirbtuvės
likosi
vystę.
Gražus,
garbingas
ir
Debesų praplyszlmai.
rų mokintojas, p. Eretninas, vie laikraszcziue ir plakatus politisz- tucijos
valandas ant dienos.
Lietuvių
Draugystės Motinėlės.
uždarytos;
jų
vietoj
ketina
pas

reikalingas
mieris.
Bet
kaip
tas
" Waco, Tex. Aplinkinėse szito
nok patarė, kad geriaus butų ko turinio,* lietuvystės agitato P >cz ę konsti tuciję te iiaplėtos ir
yra czia pusėtinas būrelis ir jie
yra veikiama? 1898 m. net savo
miesto siautė smarki audra su de tatyti kitas McKeesporte.
atspaudint vardus ir pravardes
elgiasi ne blogiausiai.
spaustuvę įsitaisė isz priežasties draugių moterų Draugystės, o rius szelps pinįgirzkai, nukentž- apdirbs vėliaus. Draugystei kiek
besų praplyszimais, kurie ne ma
Concord, N. Y. Sztraikas
J. Kup.
usiems ir isztremtiems už lietu prasiplatinus, jos sanariai.
kun. Burbos myrio, kad nepatek vardę “Gražina” pauksinti.
iai b ėdies ir nelaimių pridirbo. darbinįkų akmenų skaldinyczių
vystę
kuom galėdama gelbės.
Mes vienok, žemi aus pasiraszę,
Mums rodosi, kad ant patrau
T Buefalo, N. Y. Darbinįkai tu spaustuvė velionio “Garso
Iki sziol isztraukė tris prigėru pasibaigė, darbinįkai gauna dabar
S mariai ir rėdąs Motinėlės bus kaslink aktyvi szkų s a kimo moterų prie naudingų už
Amerikos
Lietuvių
”
pavaldėjai
varstotų
Nev
York
Central
ge
šių kunus, bet mena, kad prigė po 35c. už darbo valandę.
Motinėlės patariame,
ležinkelio pakėlė sztraikę. Jie rei kn. A. Burbos turto, p. Bigdo- manymų reikia jas apezviesti, pan-lietuviszkas. Prigulėti prie> narių
rusių yra daugiaus. Blėdį au
prileisti prie perkratinėjimo vi jos galės kiekvienas lietuvy* kad juos padalinti į tris skyrius:
Braddock, Pa. Czianyksz
droš padirbtę skaito ant $5000000 ežios American Steel & Wire Co. kalauja $4 už dienos darbę ir priė nienei. Spaustuvė tojė.kaip ma sokių užmanymų, tegul sykį su
arba lietuvė, buk kur gyvenęs.
1. Mokės 10 dol., arba 10 rub.,
dirbtuvės bus padidintos ir pas mimo prie darbo tūlų pirmiaus tyt, tycziomis tapo įtai-yta Ply- pras naudiugumę organizacijų, Svetimtaucziaų prilankus lietu
• 7 žmones prigėrė.
20 markių. 25 frankus įstojimo,
praszalintų darbinįkų. Sztraikę mouih’e, ir pernai ant Seimo tęsyk nuo jų nesiszalįs. Czia
kui
priims
daugiaus
darbinįkų.
Jackson, Wis. Negrus Horton,
Waterburyje tapo nutarta, kad gimusios merginos turi geresnę viams ir lietuvystei, tęiposgi ga ir 1 dol. arbų 1 rub., 2 markes, 5
ima dalyvumę 2200 darbiuįkų.
1 Detroit, Mich. 150 maszijo pati ir 5 vaikų, besigelbėdami
ję
isz Plymonth'o iszkraustyti į progę apriszvie^ti negu gimusios li prisirašyti prie Motinėlės ir ję frankus mėnesinės.
1 Red Lodge, Mont. Sztrai
nuo tvano, prigėrė upėj Pearl. nistų eziauykssczių spaustuvių
po maskolių valdžia, (kvėpti szelpti, bet jokį urėdę niekados
2. Mokės 5 dol. arba 5 rub., 10
Jie reikalauja kas czianykszczių darbinįkų. ku- kitę kokį miestę, kad vienoje vaikams meilę savo tautos, tauWeiimas, kūpame jie važiavo, pakėlė sztraikę.
Motinėlėj
negali
laikyti.
Į
urė

markių,
12Į fran. įstojimo, ir 50
didesnio už savo darbę užmokesvietoje ne butų dvi lietuviszkos tistkę dvasię, apezviesti juos —
risai prasidėjo 15d. kovo, pasibai
nupuolė nuo tilto į upę, kurioje nio.
dę turi būt renkami ne vięiy lie-arba 50 kap., 1 markę. 2 j frau,
spaustuvės.
Kaip matyt isz tai prideryatė tėvų. Jeigu jų
gė; darbdaviai priversti tapo su
visa szeimyna rado galę.
tuviai isz paėjimo, gimimo, bet mėnesinės.
Windber, Pa. Darbai eina likti ant visų darbinįkų reikala 3czio num. “Tėvynės”, spaustu- dukrelės supras vertę mokslo ir ir isz dvasios.
Gaisrai.
3. Mokės 1 dol. arba 1 rub., 2
lorybės,
tada
bus
ir
geros
lietu

’
vę
ketinta
perkraustyti
į
Wilkem
d<
ežia ne blogiausiai, užmokeenis
Central i szkas rėdąs bus Ameri
Nev York. Sudegė ežia dide- (teipoegi ne mažiausias. Nuo 1 d. vimų. Dabar ir isz kitur atka Barre, bet aprokavus perk raus ty vės. Apszvielimo gi Amerikoj koj, bet |»oiii-zkomK eaulygoms markes, 5 frankus įstojimo, ir 25
c. arba 25 kap., 1 frankę mėnesiIi nakvynės namai po nr. 74 For- ibalandžio pakėlė darbinįkų už kę darbinįkai greitai gautų czia mo kasztus, kad nžczėdyti iš nieks negali drausti.
persimainius,
jei to reikalaus jnės.
|
K. Rutkauskas.
1
Susivieuyjimo kasos arti 1250,
syth str. Ugnyje pražuvo trys j imokėsiu.
darbę.

Tory

Amnrilrna

Lietuwiszkū dirwu.

Isz darbo lauko.
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Sanariai-draugai, nors menSuprantame, kad Maskolijoj tamento, pereitę metę ant visos
SENŲ GADYNIŲ
Nauji rasztai.
tai matyt, kad žolėdžiai naguočiai turėjo
kiau^ię prisius aukę, skaitysis gywenanczių lietuwių waidus ne žemės pavireziaus surinko svar
Žinycsta. Kvartalinis lalkranzti*
priešus. Vienu iš svarbesnių priešų maerauper isztiaus metus Motinėlės są galima garsyti, todėl metinėje biausio žmonių maisto, taigi paskirtas apszviestesniems Lie
cheniją ir kitų naguočių žvėrių galėjo būt
nariais tautiecziais ir jų vardai atskaitose dėsime jų peeudocy- kvieczių 2725407000 bu-zelių, tuviams. N-I. Preke ut numeri SO
Machairodus necator, kitaip vadinamas Smifenlffiu TilzeJe. 15B pusi.
patilps "atskaitoj”.
mus arba pirmas wardo ir pra Europoj surinko didesnę pusę vi
lodon,
arba tigras turėjęs iltis kardo pavida
Kaip matote isz antgalvio, yra
Sanariai-draugai, kurie vien vardės literas arba kitokius ien sos produkcijos, nes 1499604000
lo. Jis turėjo ilgas 12 colių užriestas kaip
tai naujas lieluviszkas Itikrasztis
Pagal
Huichintoncį.
kart padovanos Draugystei ne klus, kokius aukautojai palieps.
huszelių, arba 56%; sziaurinėj
iszeinsntis sykį ant bertainio me
mažiaus kaip lOdol. (lOrub.
Amerkoj 622264000 buizelių
Kun. J. 2 linskas,
(Tąsa.)
tų; it-zleidžiamas tų paežių isz20 markių, 25 frau.) bus priskai
arb« 22%; Azijoj 399106000 bu
Kun. J. Kaulakis, w
leiatcjų, kurių kasztais iszeina
Astropotherium
buvo dar didesnis už
tyti prie garliės sąnarių ir rinki
eželių arba 14%; pietinėj Ameri
Kun. M. Szedwydis,
Tilžėj "Tėvynės Sirgas”. "Ži- homolodontotheriją; dantų turėjo mažiaus, bet
muose vyriausybės tuiės pata
koj 112331000 buszelių arba 4%;
Kun. A. Kaupas,
nycz oj”, teip kaip Amerikoj kun. apart dantų, abiejuose žanduose turėjo po
rianti bal-ę.
Australijoj 56212000 buszelių
Kun. W. Matulaitis. _
Miluko iszleidžlamoj "Dirvoj”, porą ilgų ilčių; viršutiniai krūminiai dantys
**
1 "W ?
arba 2%, Afrikoj 35800000 bu
Labdaringi,
kurie pavestu
telpa didesni rasztai moksbszki panašus į rinocerų dantis. Pilno skeleto ši
szelių arba lj%. Lz atskirų
Draugystei žymias aukas daigiai*
ir literariszki; skiriasi ji nuo to žvėries iki šiol dar neužtiko. Artymos ši
vieszpatysczių didžiausi surinki
ar pmįgais gali pasilikti, kaip ir
"Dirvos” tuom, kad szita talpina tiems žvėrims formos buvo: Thigodon-Toxomai buvo Suvienytose Kieszpadontotherium ir Zotodon;ii, liekanų šitų žvėrių
kitose draugystėse, "garbės sąna
hĮ Brazilijoj, netoli įtakos upės tystėse Sziaurinėa Amerikos, nes ilgus rarztus turinezius
La Platos muzejuje yra tik kelios galvos ir
riais”— 1 a b d a r i u g a i s, bet
terariszkę
vertę
arba
moksILz
Skeletas Machairodus.
žandai. Pilno skeleto iki šiol ne pasisekė
per visuomeniszkę balsavimę, Amazonkos, susidauiė ir pasken jos produkcija užima 20% ; antrę
kus, užimancz us tankiai visę dar surasti.
kardas iškarbuotas iltis, ant 8 colių išlindu
do
garlaivy
s
"America
”
.
Su
vietę
užima
Ma*kolija,
kurios
pertveriant i balsų.
laisrasczio knįvę, "2 nyczioj” gi
Žingeidžiausias vienok, pleistoceno lai sias iš žandų. Ilčių tų ne galėjo vartot ant
produkcija padaro 17, 88%, to
Tuom tarpu šzito sąnarių pada juom prigėrė 11 imoįrių.
rasztai trumpesni, todėl jų dau kuose gyvenęs pietinėj Amerikoj sutvėrimas, kramtymo, kadangi žvėris ne galėjo teip pla
liau* eina Prancūzija su produk
linimo mes ir laikys mės,kol nebus
čiai išsižioti; jas galėjo vien vartoti ant įsi
U Syrijos pakrantėse iszlėkė į cija 13, 43%; Rytinės Indijos su giaus patelpa. Kaip isz pirmo buvo be abejones Macrauchenia (iš grekiškos
kada kitaip perkeista konstituci
kabinimo į kūną užpulto žvėries, kaip tai
numerio
matyt,
"Žinyczia
”
bus
kalbos:
maeroe
reiškia
ilgą
ir
auchen
—
I
-kaklą),
padanges turkiszkas torpedinis produkcija 8, 35% (232585000
matote ant žemiaus padėto paveikslėlio, kujoj.
teip
pramintas
dėl
ilgo
kaklo.
laikrasztis patrijotiszkas lieturisai parodo macraucheniją užpultą machaiDraugystė yra da jauna ir silp laivas, prie ko 23 jurinįkai likosi buizelių), Austrja su 7, 04% viszkai-taui užkas;
pat
lipusios
rodo. Galva šito draskančio žvėries iš savo
(2 91842000 buszelių), Kokietina, visų punktų meriuose isz- uimuszti.
numeryj upysakot, jeigu ir ne sto»
sudėjimo panaši į galvą liūto ir tigro šiądien
j* su 5, 19% (141396000 busze
reiksztų susyk placziai pildyti
vi ant augszcziausio laipsnio
0 Chinuose,
mieste
Chin lių).
gyvuojančių ant žiemės. Didumo buvo jis
negalėdama, taikysis prie aplin
pagal savo literariszkę vertę, tai
Sham atsitiko baisi parako krautokio kaip didžiausi šiądieniniai liūtai, todėl
kybių. Aplinkybės dabar tokios:
užtai visos turi patrijoliszkę
ir ant maisto reikalavo tiek jau jeigu ne dau
vės expliozija. Prie to 234 na
maskoliszkoji valdžia persekioja
Įtekme Roentgeno szwie- lietuviszkę tendenciję.
giaus už liutus žvėrių.
mai likosi sugriauti ir 30 žmonių
lietuvystę, jaunas mus pajiegas
sos ant augmenų.
Nr. 1 "Žmyczios” telpa szitie
uiinusztų.
tremia ant "poselenijų”, sodina į
Neseniai surasti žingeidus gam rasztai, apart atsiliepimo redak
kalėjimus, prie kitų tų nukentė
|| Mieste Port Said, kur prasi toj Roentgeno szviesos spinduliai, cijos: Istorija darbo, paraszytas
jusiu už lietuvystę szeipėjų prisi
deda Suezo kanalas, sziauriniame kurių, nors žmogaus skys ne ma Kalvelio; Lietuvaitei ne modės ir Motinėlė kaip pradžioj
Egipte,' apsireiszkė azijatiszkas to, bet jie yra; terp daugelio ki kancziai lietuviszkai, eiles Ado
nors mažomis savo aukomis.
Skeletus Macrauchenia patachonica.
maras: 30 d. balandžio nuo maro tokių ypatybių, jie pereina Luo mo Jakszto; Leonas XIII popie
Maskoliszkoji valdžia daugelį isz
Iš pradžių tikėjo, kad Macrauchenija
šai per ne permatomus daiktus, žius, paraszytas Sa m ogi tos; Ku
ežia pasimirė viena žmogysta.
besimokinanezios
jaunuomenės
kaip antai per medį, akmenį, ir nigai Žemaicz’ų vyskupystės nu' stovi artymoj giminystoj su šios dienos pie
iszgujo už "lietuviszkus daly
lt.,
per kokius matomi szviesos bausti isz priežasties maiszto 1863 tinėj Amerikoj gyvenančioms lamoms, nors
B Prūsų seimas uigyrė siųsti
daug didesni už paskutines, bet dabar visi
ku*” La mokslain ų, kartais jau
ant apžiūrėjimo Paryžiaus paro spinduliai pereiti ne gali. Atra m., paraszytas vyskupo Motiejaus ją priskaito prie žvėrių turinčių nagas, taigi
bebaigiant mokslus; su nauda dėl
dus
tę
bz
viešę,
mokslincz
ai
pra

Kalanczauskio; Prasmė ir gražu- prie naguočių; su kokiais gyvuoliais macrau
dos 100 darbinįkų.
Kiekvie
lietuvystės ir žmonijos j e galė
nam darbinįkui ant kelionės ir už dėjo tirinėti jos ypatybes, ypacz ms8 lietuvtszkų dainų, paraszy chenija stovi artymiausioj giminystoj, ant to
tu užbaigt mokslus užrubež)j,
silaikymo Paryžiuj paskiria po gi griebėsi tirinėjimų ant persi tas Samogitos; Saulei nusilei klausymo ne galima dar atsakyti.
Kaulus
džiant, novelė paraszyta Szatrijos
bet neturi isztekliaus. Motinėlė
Macrauchenia ir Machairodus.
tikrinimo, kokię ta szviesa turi
300 markių.
šitų
žvėrių
pirmiausiai
rado
Patagonijoj;
Raganos; Kaip kas kam, eilės pa
pribus jiems, kiek galės, su pagel
Mokslinčiai užtėmyjo tūlą ryšį terp išny
įtekmę ant ligas gimdanezių raižytos Dagilėlio; Terp erazkė- garsus Darwin tuose kraštuose atkasė beveik
ba. Pirmutinė stipendija isz Mo
y Maskoliszka vidurių minis bakterijų, taigi ant mažų, ne ma czių, trumpos eilės Paleistspar- pilną skeletą žvėries, kuris buvo verbliudo kusių žingeidžių žvėrių šiaurinio žemės pustinėlės iždo yra paskirta p. Grau terija, ant perstatymo Mogilevo tomų be padidinanezių stiklų gy- nio; Kunįsras Lietu vys, paraszy didumo. Kadangi augščiau iškilusiose vie kamuolio ir dabar gyvuojančių ir neseniai
iai, besimokinaneziam viename gubernatoriaus, panaikino Home- vuolėlių ir tokių jau grybelių. tas Adimo Jakszto; Jautis ir tose klonies, kur rado liekanas to žvėries, išnykusių ant pietinio puskamuolior Tūli
isz Kakarinės Europos universi lio daktarų draugystę. Kuom Tirinėjimai tie vienok neužda Arklys, sakmė paraižyta Aldo randa šiądieninių jūrių sliekų dėžės, tai iški vietiniai, ne atgabenti kolionistų iš kitų
tetų, kuris j*u gauna 30 frankų daktarai nu-ikalto priesz gulier- vė tokių vaisių, kokių mokslin no; Negeistini apsireiszkimai mu lusios vietos turėjo pasidaryti aukščiaus ne kraštų, Australijos žvėrys šiądien gyvuojan
sų literatūroj, paraszytas Kuisz
ti stovi artymoj giminystoj su gyvenusiais
ant mėnesio nuo 1 dienos balan natorių, ministerija ne aiszkina.
ežiai laukė: vieniems tirinėto- ganto; Lietuvystė, paraszytas gu klojosi dumblas klonies lygumose, kur
palaidotas buvo macrauchenijos kūnas; iš to kitur laikuose darymosi juriškų sluogsnių;
džio, 1900
metų. Maliname,
jams pasirodė, kad Roentgeno Dėdės Atanazo. Užbaigia nume
matyt, kad tie žingeidus žvėrys gyveno čia tipai gi pietinės Amerikos ir Afrikos gimi
kad po metų, kitų, Motinėlė į| Pietinėj Maskolij j, Charko szviesos spinduliai užmusza gy rį recenzijos naujų knįzų: Lėtu jau po atsiradimui šiądieninių jūrių moluskų ningi yra tipams gyvenusiems ant šiaurinio
stengs tokiu budu iszduoti keletę vo gub. beveik su visu iszdegė vyl>ę bakterijų, stabdo jų veisi vos istorijos, Stmano Daukanto
ir Wiiorto raszto — Zarysy Pra- dirbančių dėžės, kokias randa iškilusiose klo žemės puskamuolio eoceno laikuose: tapytai,
stipendijų dėl lietuviszkų studen miestelis Malinovka.
Sudegė mas!, kiti gi tokios įtekmės ne
Darvin palaikė tą sutvėrimą oposumai, lemurai, toxodontai gyveno Eu
va Zvyczajovego ludu litevs- nies vietose.
tų.
500 namų ir per tai 2600 žmonių užtėmyjo. Tie prieštaraujanti kiego.
už giminingą lamoms ir verbliudams, bet ta ropoj ir šiaurinėj Amerikoj eoceno laikuose,
* Keliems tik sąnariams tuom ne teko pastogės. Ugnyje pra rezultatai iazpuolė, turbūt, per lai,
Prekė szitos knįgos tik 50 me nusprendime jis paklydo. Kojos macrau dabar gi jie užsiliko tik aut pietinio puskatarpu prie Motinėlės beprigulint, žuvo ir keli žmonės, apdegusių kad bakterijos tik per trumpę fenigių, tai ant metų iszpuola tik chenijos panašios iš dalies į kojas tūlų išny muolio, a toxodontai ten išnyko ne seniai.
sutvėrėme tuom laikinį komitelę yra ne mažai.
laikę buvo po įtekme spindul ų 2 markės arba pusė doliaro. Tos kusių seniai arklių veislių. Dantys panašus Liekanos išnykusių gyvuolių ir giminingu
T ir renkame isz savo tarpo vytos žingeidžios szviesos; laiky prekės ‘Zinycaia** verta ir veli į dantis rinocerų. Žingeidžiausiu yra šner mas jų su dabar gyvuojančiais tipais jjarodo
| Kaip didelį badę kenezia In mas gi per ilgesnį laikę gana jame ję ir Amerikos lietuviams vių padėjimas, kurios buvo ant viršaus gal praėjusiuose laikuose, kada dar ant žemės
vos, beveik akių tarpe. Šios dienos žvė žmonių ne buvo, buvusias tuose laikuose per
Prezidentas: kun. J. Žilinskas, d i jose, matyt isz to, kad viename painus. Todėl tirinėjimus apru iszsiraszti.
rys turi šnerves snukio pabaigoj, vien šla mainas: padalinimą sausžemių ir jūrių.
Plymouth, Pa. U. S. A.
tik apskrityj rado 1500C00 nuo bežiavo moksliueziai tokiais apsipiai, ir didžžuviai turi jas toliaus nuo snukio Teip, terp dabar gyvuojančių šiaurinės ir
Sekretorius: kun. A. Kaupas, bado numirusių žmonių ;nuo neda- reiszkimais, kokius urnai galima
galo.
Mokslinčius Leydecher tvirtino, jog pietinės Amerikos gyvuolių yra didelis skir
Scranton-Providence, Pa. U. S.A. tekliaus maisto iszgaiszo 1000000 buvo užlėmyti. Jeigu, paveik
macrauchenija
turėjo triubą ir dėl jos šner tumas; iškilimas Meksiko yra rubežiumi terp
Kasierius: kun. M. Szedvydis, galvijų, arba f viso jų skait- slan, į vandenį, kuriame yra
vės buvo į užpakalį nustumtos; ant parėmimo vienos ir kitos dalies gyvuolių: mat per jį ne
Pittstou, Pa. U. S. A.
— Ant State str., ties 24 ui.
liaus.
anglerugsztis, įmerksime maurų
vienok tos nuomonės nėra davadų; kadangi daug žvėrių galėjo persikelti iš vieno į kitą
Sąnariai: kun. J. Kaulakis,
likosi
ulycziuič karo pervažiuota šitie žvėrys turėjo ilgą kaklą,
lapus, tai jie, po įtekmę saulės
. galėjo kraštą.
Ph ladelphia, Pa. U. & A.
| Paryžiuj, ant visosvietinės szviesos, atskirs gazę, kurio dau- ir užmuszta ant vietos 4 metų galvą palenkti iki žemei, tai jiems triuba vi
Pietinėj Amerikoj gyveno ypatiški tipai
Kun. K. Matulais,
sai ne buvo reikalinga, o gamta paprastai gy- graužiančių žvėrių, beždžionės, lamos, pekari,
parodos phaciaus atsiliko nelai gumę ne sunku susekti; tokię mergaitė Ida DanlofF.
Shenandoeh, Pa.
mė :žmonių sunkenybės neiszlaikė jau įtekmę turi elektriszka szvie
— Pasiutęs szuo, atbėgęs ant vuoliams ne duoda nereikalingų kūno dalių, tapytai, oposum, ypač gi žvėrys nepilnaPamatai Motinėlės Draugystės, medinis tiltas ir su stovineziais sa, teipoagi szviesa paprastos salės Evanston Beach, kur atsi kadangi nereikalingi sanariai butų vien sun dančių skyriaus, kaip antai: tinginiai, skruzsunkintų kovą už delėdžiai, ir serdokiniai. Tūli iš , tų žvėrių
ezventam tautos aukarui, padėti. ant jo žmonėms Įgriuvo.
Prie tampos; be szviesos gi, nors į buvo balių*, kol jį užmuszė, kenybė žvėriui, kuri
Budavot-ime ir puoszime toliaus, to 6 žmonės likosi užmuszti, su tokį vandenį panaršytume ir sukandžiojo tris ant baliaus bu būvį. Žanduose buvo lygi bepertrukio dan iš pietinės Amerikos prisigriebė Ą. šiaurinę;
tų eilė, ko išėmus žmogaus, ne turi nė joki prie tų priguli: puma, oposum ir pekari.
o neabejojame, kad lietuviai dės žeistų gi skaito apie 40; daugu daugiausiai tų augmenų, gazas vusius žmones.
žindanti žvėrys.
’
Šiaurinėj Amerikoj gyvena tūlos veislės
ant to gausias aukas.
ne
atsidalina
isz
vandens.
Itamas sužeistų yra kareiviai; 3
— Policijos seržantas O’Con
liszkas mokslinczius Tdoni už
Reikia čia pridurti, kad dar senesniuose graužiančių, keturios atrajojančių raguotų
Amerikiecziai, kurie pastaruose isz sužeistų pasimirė.
tėmyjo, jog augmenų 1 <pai, pa nei pereitos nedėlios naktį, apie žemės sluogsniuose Paranoj ir Patagonijoj žvėrių, kaip antai: jaučiai, avys, antilopos.
metuose pasirodė beėsę labai
nardyti į vandenį sn anglis- 11 valandę, ant viadukto ties 18 rado mažus tos pačios veislės sutvėrimus, nuo Iš tų visų žvėrių pietinėj Amerikoj nėra nė
duosnmgais dėl abelnų lietuvisz| Transvaaliaussostapilėj,mies rugszczia, po įtekme Roentgeno
ui. likosi nuszautas ant vietos. kurių matomai paeina macrauchenija; sutvė vienos vietinės veislės. Seniaus vienok gykų dalykų, pavieniai ir draugys te Pretoiijoj amunicijos krau szviesos atidalina gazę tik daug
Užmuszėja*, atlikęs savo bjaurų rimai tos veislės yra visokio didumo, vieni vuoliai abiejų Amerikų stovėjo daug artytės, tikimės, neatsisakys nuo aukų tuvėse atsitiko baisi sukrautų silpninus negu tai būva po į'ekmažesni, kiti didesni, bet didesnių už tapyrą mesnėj giminystoj negu dabar. Tas aiškiai
darbę,
pabėga
dėl Motinėlės.
ežia patronų ir parako dįrbtuvių me saulės arba žiburio szviesos.
iki šiol neužtiko. Iš savo pavidalo, dantys parodo, kad dabar stabdantis perėjimą žvėrių
Toliaus
Taloni
ant
tirinėjimų
—
Pereito
panedėlio
rytę
užsi

Europoe lietuviai ir szelps Mo expliozija, kurios 13 žmonių li
paėmė tūlas bakterijas jauslias ant degė didelės alaus leidinyczios tų macrauchenijos protėvių panašus į dantis iš pietinės į šiaurinę Ameriką Meksiko iškili
tinėlę kuo labiausiai, kadangi tai kosi aut vietos uimusztų, sunkiai
szviesos, kokios šviesoje nesi Al l*s Brvg Co., po nr. 680 Bl.ue palaiotherijų; paskutiniai turėjo po vieną mas pasidaręs vėliaus, arba kad dabartinės
bus jų Motinėlė.
gi sužeistų yra 30. Kalba, buk veisia:
po įtekme Roentgeno 1*1 and avė. ir su v<su sudegė. porą pjaunančių dantų panašių į iltis viršu vakarinių Indijų salos yra tik liekanoms nuGirdime, L etųvoj yra renka tas įtaisas padegė anglijonai.
szviesos j(>s nors sunkiai, bet Blėdį ugnies padarytą skaito ant tiniame žande ir po dvi pori apatiniame žan grimzdusio į jūres sausiemio, kurisai jungėsi
veisėsi, ta m i-oj gi veisėsi labai $200000.
mi pmįgai ant maskoliszkojo
de, iš kurių viena poi^t turi platesnius dan su pietine Amerika. Dabar gyvuojanti ant
tis negu kita.
vakarinių Indijų salų gyvuoliai stovi artyRaudono Kryžiau*, ant visokių
| Japonijoj, nuo smalkių lytų greitai. Taigi pasirodė, kad ant
— Atkako į Chicagę garsus
pravoslaviszkų ir cerkviezkų ir tirpstanezio kalnuose sniego, ligas gimdanezių grylielių Roent amerikonisskos laivynėa virszinį
Žingeidžiausiu vienok yra tas, kad kojos mesnėj giminystoj su gyvuojančiais pietinėj
geno szviesos spinduliai turi to
ikonų, ant cerkv ų, belo, net ant upė Horonai urnai užtvino, van kię j«u į'ekmę, tik silpnesnę, ne kas admirolas Devey. Parengė tūlų to skyriaus sutvėrimų - yra visai tokio Amerikoj.
Pietinėj Amerikoj ant pampasų plotų
paminklų Lietuvos budeliams; dens iszsiliejo per krantus ir už gu matoma szviesa, daug silp ežia jam iszkilmingę priėmimę Pe sudėjimo kaip pirmiaus aprašyto arklių pro- /
tėvio hyppariono, k u riša i, apart didelio vi medžių nėra, visi tie plotai apžėlę augštai
argi tad butu ■ lietuvių jausmai liejo kelis ant kranto stovinezius nesnę negu saulės spinduliai.
reito ketvergo dienę admirolas durinio piršto, turėjo po du kraštiniu mažu, išaugusia tole; jeigu čia ir išdygsta koks me
Prancūziški moksliueziai d*rė iszkeliavo isz Chicagos.
teip sustingę, szirdys teip atszalę kaimus. Tvanuose prigėiė arba
po vieną iš kiekvieno krašto didžiojo; gal delis arba krūmas, tai jį nustelbia žolė teip,
ir protas teip nukrypę*, kad dėl likosi sugriautų namų sienų už teiposgi bandavones ant persiti
— Skaitlius žvėrių Lincoln būt, kad yra atmainos turėjusios tik po vie kad išdžiūsta, išnyksta dėl nedatekliaus trą
krinimo, kok'ęįtekmę turi R >entsavo tautos labo ne norėtu au muszti 25 žmonės.
geno szviesa snt augmenų sėklų. Parke pasididino: p. R‘diske da ną pirštą teip kaip tai yra ir pas šios dienos šos, kurią paima žolė.
kauti?
Ant tirinėjimų paėmė sėklas rie bar paaukavo du laukiniu Aus arklius. Nežiūrint vienok ant to panašumo
Ant tų puikių ganyklų seniaus gyveno
| Nelaimingus Indijų gyvento tenų ir sorų ir persitikrino, jog
Gal nekurtuos tautystė neapei
trai isz k u šauniu. E-auti dabar sudėjimo kojų, macrauchenijos protėviai ne» guanako, pampasų elniai ir pietinės Ameri
na? Motinėlės mieriuose szale jas, apart maro ir bado, atlankė po įtekme Roentgeno szvieso*
buvo arkliais, ne prigulėjo prie arklių gimi kos Štrausai; kitokių stambesnių žvėrių atka
Lincoln Parke tie žvėrys yra
nės, bet prie kitos, prie giminės litopierna. kę čia išpanijoiiai ne rado. Europiečiai at
tautiszkumo stovi ^labdarystė; ir cholera, kuri terp baduolių sėklos leidžiu diegę daug greivienaitiniais Suvienytose Kalstiaukaukite dėl apszvietimo ir me- baisiai pradeda siausti. Ba d uo cziaua, taigi dygsta daug greiŠietie turėjo Ilgus sąnarius kaklo kaulų, to gabeno paskui arklius, avis ir’ raguotus gal
cziaus negu be tokios szviesos. joee, jų niekur daugiaus nėra.
degi-zko pakilimo brolių var lių stovyklose po Godra, vienę Sėklos rietenų, iszbuvusios po įkius, kokifs turėjo ir macrauchenija| o iš vijus, kurie pavirtę į laukinius, teip prisivei
— Dirbtuvėse Illinois Steel dabartinių žvėrių
verbliudai, bet sana sė ant puikių ganyklų, kad baigia iš jų
guolių, isz kurių tarpo i-zėjotel
tik 26 d. balandžio nuo choleros tekmę Roentgeno szviešo*spindu
stumti vietines žolėdžių žvėrių veisles. Suly
Norėdami pristoti prie Drau pasimirė 250 žmonių, o 100 su lių 3 valandas, iszleido diegę j*u Ca South CKcagoj atsitiko smar riai lygus ne įgaubti.
po 46 vai.,be ► z viešo s gi ant isz- ki sutirpusio meUliaus cxpliozija,
Sluogsniai, kuriuose randa liekanas tų ginus šiądien ant pampasų gyvuojančius
gystės Motinėlės, pavieniai ar virszum apsirgo nauji).
dygimo tokio-e jau sanlygose kurios trys darbinįkai likosi žingeidžių sutvėrimų, rodosi, yra jaunesniais žvėris, ne išskiriant ir kolionistų atgabetų iš
draugystės ir kuopos, kreipkitės’
“ Miestuose Konitz, Balden- reikėjo 144 valandų- Sėklos so skaudžiai užgauti. Užgauti dar- už Europos eoceno ir myoceno siuogsnius, ku Europos arklių ir ragnotų galvijų, šiądieni
prie vieno isz tuomlaikinio komi
rų ii-zdygO po įtekme Roentgeno
niai yra mažyčiai, ne gal būt prilyginami
Prech’au, Kandshutg, szviesos 7 dienę, be szviesos gi biuįkai lenkai: Jonas Męnaręvs- riuose randa liekanas arklių skyriaus skitvėteto, kurių adresai yra augsz- burg,
rimų. Taigi iš to matyt, kad tuose laikuose, prie išnykusių milžiniškų jnegatherijų, glypki,
Stanislovas
Navrocki
ir
Czersk
ir
Kdle,
Kakarinių
cziaus padėti.
ant to reikjo 18 dienų. D egai
kada Europoj ir šiaurinėj Amerikoj iš že todontų, storaskurių ir kitokių. Kaip matyt,
Pavieniai ar keli sudėję, suko Pru«ų provincijoj, užgimė maisz- vienok buvo paisai, taigi matyt, Kalenty Ovczarek.
mesnio
laipsnio sutvėrimų pradėjo vystjrtiesi tie milžinai pietinėj Amerikoj gyveno ne
lektavę pinigus, ar draugystės, tai: krikbzczionys pradėjo muszti kad ant auskobinimodarymosi ža
— Pereitos subatos dienę par- arkliai, pietinėj Amerikoj visai arkliams ne teip labai seniai, drauge su šios dienos čia
komitetai kokių labdaringų dėl žydus, griauti jų namus, naikinti lių lapų Roentgeno szviesa ne turi davinycziose Kleino, ant Kals giminingi sutvėrimai pradėjo įgauti kojas jau gyvenančių moliuškų atmainoms, ką pa
įtekmės.
tautos naudos parengtų pasi žydiszkas parda viny ežias. Mieste
led ui. suaresztavo tris jaunas panašias į arklių kojas, kokios geriausiai tin rodo dėžės moliuškų randamos tuose jau že
Baldenburg
krikt-zezionys
sugrio

linksminimų, norėdami suszelpti
merginas sugautos bevagiant ta- ka ant greito bėgiojimo po kietus laukus; mės sluogsniuose, kuriose randa liekanas anų
Redakcijos atsakymai. vorus. - Minėtos merginos, mato taigi mat pietinėj Amerikoj negiminin^iems išnykusių milžiniško didumo žvėrių. Nuo
Molinė ę, pinįgus siųskite tiesiog vė žydų sinagogę. Waidžios isz
Brombergo ir Dancingo irzsiuntė
1*. Mikuliui. Tas viskas, apie mai, specijal ieškai užsiiminėjo arkliams sutvėrimams gamta suteikė kojas, atsiradimo dabartinių moliuskų tipų ant že
Motinėlės komitetui; Europos po'ic stus, bet jeigu jų ant su
mės paviršiaus ne galėjo pasidaryti teip di
lietuviai savo aukas gali siųsti valdymo maiszlų neužteks, at kę Tamista raszai, huvo jau, tik vogimu ta vorų didelėse parda- iš savo sudėjimo panašias į kojas arklių^
arba tLsog į Amerikę arba į re siųs kariauną.
kitais žodžiais iszreikszta, redak vinycziose, kadangi jos savo dra
Kadangi tuose jau sluogsniuose pietinės delių permainų, kurių dėl butų turėję išnyk
dakciją bent vieno lieluvisako
ti anie milžiniški žvėrys, o galėtu pasilikti be
etikos, kur randa liekanas maerauchenima
cijos priede prie Tamistos pur- bužiuose turėjo apecijaliszkus ^nerikos,
Prūsuose iszeinanczio laikraszpersikeitimų moliuškų tipai. Kasgi todėl
jų
ir
kitų
turėjusių
nagas,
taigi
bočių
| Pagal atakaitę Amerikos kralinėjamo raszto. Antrintijto kiazenius įsiūtus kavojimui pa
czio, paženklindami, kad pinįgai
tnčių,
žvėrių,
randa
teiposgi
liekanas
di
. (Toliaus bus.)
vogtų
daiktų.
dėl
to
paties
nėra
reikalo.
žemdarbystės
atatistiszko
deparyra paskirti Motinėlei.

Išnykę gyvi sutvėrimai

Isz wisur.

Wietines Žinios.

L I E T UA

Pajteszkojimai.

Draugyscziu Reikalai.

Pajieszkau WeronikosPagareckiukės,
Kauno gub., Panevėžio pav., kaimo
Szeuku; szįmet atvažiavo Amerikon ir
nežinau kur dingo. Ji pati ar kas kitai
teiksis duot žiną ant adreso:
Mateuszaš Pagareckis,
107 Market st-,'
Baltimore, Md.

Nashua, N. R. Dr-tė Szv. Kazimiero
turės savo antrą metinį balių subatoj,
5 gegužio, Franklin Opera House salėje,
ant Loveli Depot. Prasidės 6 vai. vaka
re, įžengs vyrams 50c., moterims ir
merginoms dykai. VVisus lietuvius ir
ietuvaiies szirdingai kvieczia atsilankyIti
Komitetas.

Diemanto Elektros Kryžius.
W.dinamas taipgi Volu Kryžium, kaista metu atgal to
po tazraataa Austrijoje, ir paaidekawo)ant aawo naudai
Kryilua tas w«lk prasiplatino WokteUjoj, Francu uJoj.
Skandinavijoj ir kitose Europos SMlyaa, Ir šiandien yra la
biausiai pageidaujamas kaipo galingas *aiatea nuo BsumaUimo ir daugelio kitu kūno negaliu.
Elektros Dtomaato Kryžius gydo Bsumatiima telp mote
kalu kaip ir sunarlu. Neuralgija Ir kitus kūno skaudėj!
mus. Mervrteskuma. Nervu nusilpnėjimu, Silpnumą, Pruatota Nervu Gyvume, Nervu Nupuolimą, Nemiga, Abejo
tingumu, Dwa,ios Mnpeolima Hysterija, Paralyžių, Sus
tengima. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Nuomare, 8iw.
Wlto Bsoki 8x1 rdles Plakime.Galvos skaudėjimu ir visus
Nervtsako Bystemo sugedimus.
Welkms jo ap.ltel.ikla pati per save bėgyje kslstoe die
nu, bet kartais užtrunka kėlės dienas.
Kryžių reikia nesaint diena ir nakty, pakibinta ant sxilkinio siuiurluko ant kaklo, eufiaosiau irirdines indaubos.
Mėlynoji puie turi bet in apacila apventa. Priesi naudo
jime ir viena eyki ant dienon po to Indek Kryžių in truputi
drungna gerlauito ūkinio skystime n laikyk per keletą
mlnucsiu, Walkams,žiūrint pagal amžių, uksusa telktu
vandeniu atskiesti. Preke to Kryžiaus yra Wlenas dole11. ir svaramuojame. kad jis sutelks takia pat naeda kaip
kad gertausiejie elektrisski diržai, kainuojanti penkiolika
bei dvldessimta sykiu daugiau. Kožnas Maimynoe sąnarys,
~i yra geriausiu gefbetoper esptesa. ar money
1 vleaa Ele ktrisska D IŠ

Kur būna Pijuszas Skuczas, szįmet
pribuvęs Amerikon isz Skuczu kaimo,
Pilviszkiu parap., Suvalkų gub.; pajieszko jo dede Winc. Skuczas. Tegul atsiszaukia ant adreso.
G. F. Lanauckas,
Box 518,
Mc. Carmel, Pa.

Brooklyn, N. Y. Kareiviszka Dr-tė D.
L. K. Vytauto turės tavo pirmą metinį
balių, subatoj, 12 gegužio, Cecilia salė
je, 101—103 Grand st. Prasidės 7 vai. va
kare. Dr-tė su muzika iszmarszuos kareiviszkuose rūbuose į buliaus salę. Ant
Pajieszkau savo paczios, Barbaros Klbaliaus
grajys lietuviszka muzika
bartienės, kuri 18 kovo mėnesio 1900,
po vadovyste Rinkevicziaus. Wisus lie
sėdo laivan su Franeiszkum Jagie.a isz
tuvius ir lietuvaites kvieczia atsilankyti
Hamburgo į Ameriką. Paeina isz Pa
D. L. K. Vytauto Dr-tė.
pilės miestelio, Kauno gub., 36 metu
Newark, N. J. Naktyje 5 d. gegužio moteriszke, gelsvu plauku ir neturi vie
czianykszcziai lietuviai turės prakalbas, no virszutinio prieszakmio danties. Kas
ant kuriu pribus ir Dras J. Szliupas, man prisius apie ją žine, gaus gerą už
gryždams isz Brooklyno nuo apvaik- mokestį.
szcziojimo 25metinio Sz. Kazimiero
Ludvika* Kibartas,
Dr-tės jubiliejaus. Dėltogi visus lietu - 66 Walnut st., Nev Haven, Conn.
vius ir liotuvaitės užkvieczia ant to va
karo į salę po nr. 7 Bedford st. Newark.
Pigiai ant pardavimo geras saliunas,
Komitetas.
randa pigi, biznis geras, nes geroje vie
Didelis balius.
toje. Parduoda isz priežasties ligos. AtScranton, Pa. Dr-tė Lietuvos Dųkto* siszaukite pas: *
Andrev Vinskis,
rų turės savo pirma balių seredoj, 9 ge
636 Driggs avė.,
Brooklyn, N. Y.
gužio, Music salėje, 213 Ixxx>kvanna kve.
Salė bus papuoszta puikiomis kvietkoGeras gHlukis.
mis, grafofonas dainuos lietuviszkas dai
Iszvažiuodamas į seną kraju, privers
nas ir t. t. įženga 25c. \Visus lietuvius tas esiu parduoti už pusę prekės ($150)
40
akrų, gero, apaugusio dideliais me
ir lietuvaites szirdingai kvieczia atsilan
džiais lauko,valstijoj Arkanso. kur man
kyti.
~ Dr-tk L. Dukterų.
perkant kasztavo $300 Oi).
Tėnai jau
nuo 6 metų yra keletas lietuvių apsigy
Naujai tveriama parapija Chicagoje
venę. Norinti pirkti tegul pasiskubina
paj'ieszko doro lietuwiszko kunįgo. Jei szetne mėnesyje. Atsiszauk ant adreso;
gu kur randasi geras, doras lietuvys, ku- L. Stankevicz, Box 712, Campello, Mass.
nįgas,prigulintis prie Rymo katalikiszkos
Pigiai ant pardavimo 2 pentru medinis
bažnyežios, teiksis atsiszaukti ant že namas su lotu. Namas naujutėlis, 40
miau padėto adreso. Szi parapija turi pėdu ilgas, viduryje klozetai su vande
pavelyjima nuo Chicagos Rymo katali- niu. Atsišaukite po nr. 4522 Wood st.
kerte 45 ui.
(A—5)
kiszko vyskupo tverti parapija ir pasirū
Ant pardawinto, pigiai namas su
pinti sau kunįga.
lotu. Namuose talpinusi buczernė ir
Jonas Petroszius, prez.
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
46 W. 18-th St.,
Chicago, III. kiu arba tik namą su lotu. Atsiszauki
Chicago, Dr-tė Liuosybės turės savo te: Dan. Knakevičze, Box 403, Toluca,
Iii.
<7—«)
susirinkimą nedelioj, 6 gegužio, 12 vai.
vidurdienio, salėje L. Ažuko, 3301 AuSzuva sz. Bernardo veislės, didelis,
burne avė., ant kurio yra labai svarbus
reikalai ttnt apsvarstymo.
Todėl visi mokintas, vertas $100.00 pigiai parsiduo
sanariai privalo pribūti: Naujiems už da. Atsiszaukite pas P. Karecka, 1193
$l.oo įstojimas pasilieka tik ant 1 mėne S. Oakley avė. Chicago, III.
sio
Dr-tė Liuosybės.

swulkaa »» ngoiaa.

Ai> aurdiuni w«lyju w arto t Diemanto Ekktroa Kry*lo uan wlaokiu moterį alku 11*1.
Mra ELVINE JF.NSKN. Kooaaiua, UvaR.
Maso motete Hk* laika tunto aatm, ir oenru ailpnuma. bet po keturis nedaliu wartojimo Diamanto Elektroa Krykiau, tapo wiaiaxkal awaika.—lilELS 0UNDE8EN, Jasrnn. Minu

3321 So. Morgan st.,

COLOK.

arti Denver, Color.
Czia y/a musu vienatinis Mliunss szitame miesto. Todėl lietuviai in czia at
kakę. teiksis pas mus atsilankyti, o gaus
viš informncija apie darbus ir visa szio
miesto padėjimą.

F.PBradchulis

LlGiuvviszKa ADileKa,
MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto

723 W. 18th Street.
Nuo 8to* iki 12to* i*yto.

TdefonM: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiAvieno*
aptieko*.

Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.

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

J.Buruian A StefhnkevicK,
231 8. Roebling st-, Brooklyn, N. Y.
prie lietuvisskos bažnyctios.

WienatiniK Wate burto

LietuwfRzkM Saliunas.

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

CHICAGO.

LL

‘ 11 N. River Side St.,

Waterbury,

Conn.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3408 S. Halsted St.

Aukos ant kanklntiniu.

Matae peikiąs Mocrafljas; et taztaą tiktri
$2.00
Adam Ignacki [lenkas] Thorp, Wis. 50c.
L. Prokopovicz,
.“
25c. Aa$ llitMi ir kitokia raikata nuima <>Mag*>

$3.00

n

•
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LletuTisikas Sztoras Rellflszkii Daiktu. Waterbury,

Conn.

Užlaiko Raže n ežius, Szkaplierius, Abrozdus. Maldaknyges lietuviszkas ir lenkiu
kas, teipogi ir visokias kitas knygas dvasiukos ir svietiukoe intalpos.

konlsskai. viduriai*, gvanteotl *nt 30 metu, dailus, isz.
kaipo *36 auksinis Laik
rodėlis. aut tamstos užpraszvmo pnsluslm per
C.O.D. Užmokėsi Espre•o agentui Ir laikrodėlis
į-avoJei nepasldaboe suI tražyk ant musu kaisto
Į .1 kad užmok*-.! *3 7b ir
' rlzpteM kultus, tai len-lugell pri.luaim dykai.
' Apeutelluok tuojaus nee
paskui bus brangesni.Pi
gus tsiperdavimas yra
Adresuok:

Chicago, III

Gydo viaokes .igas, turi geriausę prakti
ką ligose moterių, vaikų ir chroniš
kose ilgose. Teipogi geriausei atle.
ka aperacijM visokiuose atsitiki
muose,

867 32nd 8t.,

Chicag*

OFlbO WALANDO8:

^kams vežimėli su pa leno to plieno
ra ais. usemls, springsats, e«o. Guarantuotae ant 3 motu. Už O SS
■unaKii nau Įausto darbo -GoCaar
Canaiaon". Duodame 10 dienu ant
Adresuok: issbandymo. Pinigu iss kalno nerei
"Vic-tor- AlnnufactmringgCo..
Dept.d-I,
kalaujame. Sutelkiame geriausias
IBIto 16Tpailudyjlmns
Plymouth PI,
Chicago,
III. 
kasliak
musu teisin
gumo. Kasstk nišom reikalaudamas musu
eaujal įsileisto pulkaus *8 pusiu katallogo.

Visi Vyrui pas

Kazimiera ir Joną

KUDULIUS,
839 Blue IMaiid av.. Chicago.

Rasite szalta Alų, seniauses Arielkas,
Europiny Vyną, Havanos Cigarus.

Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?
Jelga teip, tai pirk wisus reikalingus prie
pecziaus daiktus pas

Ootlet Fnrnituro A Stove Co.,
3249 8. Morgan St.
o jie sutaisys tavo pecxiu dykai. Teipgi
turime didelę daugybe visokių peesių
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Dool! duok mums brolau gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti
ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gerymus. Cigarai ir Cigaretei net nuo Philipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo brolio lietuviu. Praszau atsilan
kyti.

J. R. Miknaitis.

883 Bank st., VVaterbury. Conn.

NAUJIENOS,

kurios daugeli pradžiugins ir pa
linksmins.

NĖR VITA'-

S“*raiina nužudyta vyra
stipruma ir drąsumą.
Gtžo Impotencija, stabdo naktini*
poluclja ir visas ilgas tegautas per
isždvkumaar neatsargumo. Szita gyVv*dyki* sukrutina nervas it daugina
aU krauju; priduoda veidui raudonumu
k
ir sugražina žmogui jaanystia. 81 enoriame paeitu už 50c bareli, už tt 30
Kaselius Ir gaanuliuojame isagydyvti, arba pinigus sugražinti.
Dervlta MeSicalCo.,
Cllnton * Jakeon 8t*.,
Chicago
Gannama yra ir Aptiekoje Clark D Van •
Buten 8
Chicago.

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu telp, tai raszyk, o asz atsiusiu
tau dykai užpeczetytoje gromatoje pamo
kinimą kaip Iszsigydyti namiej e ir apra
išysiu kokiu budu asz
iazsigydžlau nuo tokiu
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai iš
gydys susilpnėjimą tawo lytišku daliu
ir sulaikys naktine poliuclja.
Raszyk
sziadien pas:
Chas Johnson,
Box 516,
Hammond, Ind.

Kaip mums gerai žinoma, žmonija—Įsi peychissko. latelektueMssko Ir net ekonomissko at
žvilgio—dalinasi ioS kilsiąs: wleoa yra svei
ka. drūta, puiki, visadoe linksmi, peside^avotant tam. visur turi gera, pasekmes ir pasive
dima visokioj, vertelgysioje; antroji yr» ligūs
ta. silpna, nuliūdai, sunykus, mel.nebolisska, GARSJNGAS SPECIJ AUSTASnedrąsi ir tankiai vteiszkai negabi prie darbo
Chronissku, Ner
ir oeUnkanU szeimynlsskem. gyvenime.
višku ir pri valiu
in ui* pastara> kilai, priguli visi tie karto
savo jaunystėje,daugumas gai visai issnetyetlu.
ku ligų vyru, mo
atsidavė nalkloaocziam žmogau, kuša lrdv*ala
terių ir vaiku. Li
darbui — ouanismui arba petpoUueljal. ir savo
vėlesniuose metuose perdaug davė vale eavo
gonius gydo per
lytisskiems pageidimams; teipogi ir tie. kurie
laiszkus.
isz priaŽMtles oeužtektlno Ir blogo maisto, persldirblmo. per didy alkoholiazku gerymu varto
jimą, arba s urip per su.id.Jima su msveikoms
Nagrado*
duos
motorams pražudė savo linksmybes ir sveikata.
Szltokie žmonių suklydimai gailauspriveresia
kiekvienam gydy
juos per wis* ju gyvenime kentei! balsiausias tu
tojui, kuris iszgyydų pasekmes, kaip v.: szirdies dtel.-j m.
spazmodisskus galvos skaudėjimus, apetito ne
Ą,
<
dvs tiek ligoniu su
tekime, žarnų ir pilvo ketam, naflžro. ir kry diek laiko, kaip !>(. Kallmerten. Gyduo
žiau skandejima. nervisskuma dispepsija, vi
duriu užkletejima. sekios bėgimą sujungiu.) s* les yra sutaisyto* isz toliu ir szaknu dėl
n.morallsskais sapnais, inkste ligas, reamatls- kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kailmerma. dusinimu, negale, szkorbuta. skaudancslns ten, iszgyde tukstancaius ligotu žmonių,
ant kūno ir lytissku daliu spuogu, gonorėja,
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgyszankertslfllieto.
Bet dabar tegu) nieku nenusimina: sxto mie domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, rasto daktarai Iszrado naujas vaistus, su kurtu szyk tuojaus prie Dr. Kai.ijikrtkm. o
pagelba geli greitai, mdlkallsskal ir visisskai
įsa ta Ilgu iiMlgydytl; kankiaaaiette atgaus sa. soda gausi dtkai. Aprsszyk gerai savo
vo sveikata, stipruma, drutybe Ir dailia lssv.1iga, lyti (vyras ar moter szke) amžy.kiek
zda. gabume visokiame darbe Ir užalemime.
Prlslusk Nto. markėmis ir mes pasiusime tam sveri, indek truputi plauku ir ui du cen
stai pamėginti musu giduoles per viena isstiaa tu paestine marke o gausi atsakyme ar
aaawalto. Visi, kurie jiesskote pageibos kreip <galma iszgydyti ar ne.
Adresas:
kite nr per laiarku ar y p* t Ieškai pas daktarus
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lipt n>
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Gražus Isskvtetkuoti 14*.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czyztaz arielkaa ir k wepeoczi na cigarus. Geriause Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 wak
užeiga dėl szwiežiai atwažewusiųį VVa
Tblklona* Yards 885.
terbury. Yra tai wienatinisczyscxiau
sės ir teisingiauses lietuviszkas saliu
Lž 2.7 impirkHi Kliugu pinta wainas mieste VVaterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8,
839 Bank, kampas 8. Leonard nt,

116 W. Dirision St, Chicago, III

Lawrence, Mass.

Box 234

Medicinos Daktaru*.

Dr. Leonard Landės,

Baltriikorji!!

,

T. Abdriu8zewiczftite,

W. Kudarauckas,

Geo. M. Glaser, M. D.

Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdinimo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
už kągwarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padėkawonių per laiszkus ir laikraszcziua.

Mokinausi to darbo Warszawoj, dirbau jį kelis
metus Lietuvroj ir treti metai kaip Amerikoje. Wisa darbe gerai pažystu. Lietuviški kunigai ir
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu uždirbimu, raižykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
prekes yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku,
mzmvo iszdirbimus gvarantuoju.
Su Guodone,

Kas prisius 35c.

1

0FHSAI, SS SS,*;.

Rasite szallf alų, seniausea arielkas, wynp net isz Europos, o
cigarus net isz Turkijos.
Atsilankykite po nr.

— Teipogi —

Draugystėms:mielinas, Szarpas, Knkardis ir tt

Pirk Laikrodėly už $3.75-

ŽingeiduN Hwietul dalyktut.

Lietuviszkas Piknikas.

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

Dr. M. P. Kossakaoskis,
LIETU WIU DAKTARAS

I

4nniqJip
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VISNIMI01S M
TIKTAI DEL SYRDr
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas
piacztu kožnam wyrui, katras prisius
sawo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelis stebuklingo gy
duolių bus atsiustas kodnam, kas paraszys in Sta
te Medical Institute. Jie
tiek išgydė vyra, kuria

per metu amui su pro
Uszkais D kuniszkais ken
tėjimais, teip kad Institu
te nutarė už dyk* dalyt
bandymo paketins tiems,
kurie papraszys.
Išaigydysi namie nuo
kiekvienos lytiškos ligos,
putaanozios ano jaunys
tes išdykimo, sugražins
patrotyta pajiega ir at
minti. panalkys skaudėji
mą strėnų, sudrutys silp
nus lytiškus šnarlua.
Gyd roles yra labai sma
gios ir pamacslyvoa, ro
do* plaukte plaukta prie
nesveiku sanaria sadratlndamos kur reikia. Jos
gydo kožna ilga ir panai
kina nesmagumą D kiek
vienam atsitikime visiss
kai išgydo. Atsiszauk in
State Medical InstituteSM
Elektron Bulldlng. Ft.
Wayne, Ind.. o aptarealt
až dyka aampelL laatltate stengiasi aasinasst sa
didžiausia skaitliam žmo
nių, kurie negali atsi
traukt ttį narna, kad gydytina ir šie sampoliai parodys jiems, kaip lengva iszsigydyt nuo lyties
ku liga, kada vartojai! atMkaacstos gyduoles. Instltate ne vieno ne atmeta. Kožnas, kurs
atiMsae|s, gaus dailiai aptpeMetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra Baszjrk dabar^*atidek

t DR. F. J. KALLMERTEN.

TOLEDO, OHIO.

U* 13.20 Nupirksi Puiku 1900 mo$14.25
tertszka ar wy
■V** y
rtszka dwlratt

i Lietuviszkas

CIGARU FABRIKAS
Dirba Cigarus iš tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krėstu* už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaką ant papierosų, im
portuotą) isz Mukolljos ir Turkijos.
Fabrikai: 1120 N. Maplewood are.
<*su ir Krautuve: 3209 So.Halsted

CHICAGO.

S 1,000

Ofisas atidarytas nuo 8 am. Iki i™.
Nudiltoms nuo 10 AM. iki U AM.

mofVH
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A. Sukursfcis & Co.

DR. KALLMERTEN,

*■ The State Medical Dtspensary
7B K. Mndigon «|. CMICHOO, ILL.

Chicago

Arnotas, Karūnas ir wisa8 baž
nytinius parėdus,

Paeito markėmis, aplaikys tuziną,
50c — du tuzinu, kas $1.00 — penkis tu
257 Hanover St., Boston, Mass
zinus naujai pagerintos poperos gremžtu
raižymui, su naujais papuošimais, ap
Pilna wisokiu aptiekorissku taurorų czionykszcziu ir užrubežlniu.
skaitymais, Paryžiaus kwietkoinis ir
naujos mados konįvertais.
Aptiekoie wiMtda galima raxt DAKTARA, kurs duoda ligoniams
* Adresas:
r<xliM dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lletuwiszkai ir
daugely] kitokiu kalbų.

019 Milwaukee avė.,

T. ANDRIUSZEWICZAITE

Telephoue 5 ards 772.

The Lithuanian WatchįCo.

Chicago, III. Dr-«ėtD. L. K. Gedimino
turės apvaikszczioj ima savo 10-metinio
Jubiliejaus nedėlioj, 13 gegužio, Walsho
salėje, kertė Noble St. ir Milvaukee av.,
kurs prasidės 3 valandoj po pietų. Apyaikszcziojime ims dalyvumą visos Chi
cagos lietuviszkos tautiszkos draugystės,
kurios pilnoje parodoje,- su tautiszkomis
vėliavomis ir muzikomis lydės ulycziomis Gedimino draug’stę į apvaikszcziojimo salę. Papuosztoje salėje bus kai
bos, deklamacijos ir tautiszkos dainos, c
polam balius. Visus lietuvius ir lietu
vaites, tūrinezius tėvynės Lietuvos mei
Lietuvjiszkas Daktaras.
lę szirdingai kvieczia atsilankyti. į 134 E. 24 UI.,
Jiew York.
Garsingas gydytojas vyr’.szkų ir moženga vyrams 25c., merginoms ir mote
teriszkų ligų. Mokinosi unjversitete
rims dykai.
D, L. K. Gedimino Dr-tk.
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoee:
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
Perstatymas.
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
Salėj Pulaskio po nr. 800 S. Ashlam lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
avė. tarpe 17 ir 18 ui. 5 i. gegužio t. y. Hospital College ir Lt.
subatoe vakare 1900m. bus didelis lietu
Uastikrina I„ay<lytn»
viszkas perstatymas: “Prapultis miešti
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo Ui:
Sodomos ir Gomoros” ir kitų žingeidžit plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
matymų. Prasidės tas persUtymas I galvos, nepomietį, apalpimą, skaudulius,
vai- vakare, o salė bus atidaryta 7 vai žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vakare. Trauksis per dvi adyni: nuo i vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
lyg llui adynai: kils dyvnl matymai, reikia naudot elektrikinias prietaisas.
kurių nėra galima apraszyti szitami
Lajgaa I^ytiasku Daliu
išgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
programe. Szitą perstatymą nėra gali
ma surengti bile kokioje kalėje, bet kai gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvipo yra salė Pulaskio kiekvienam žinoma, mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, ajog galima ant visokių priUisymų pada kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iš
ryti, dėltogi lietuviai ir lietuvaitės ne gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
pamirszkite 5tą d. gegužio, subatoe va me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
kare atvažiuoti į Pulaskio salę, kur gali gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
ma isz visų dalių miesto už 5c. priva je.
Dr. Leonard Landės,
žiuoti. ir kožnas vienas ten gerai veli
jantis pamatyti neapsakytai puikaus 134 E-24th 8t.,Cor.Lexington A v.
Offiso walandos:|:~į?*itI|gl‘^1g*
perstatymo; o teiposgi ir apvaikszczioti
5tą d. gegužio. Gralis visas kompletas Nedėliotais: nuo 8 iki 10% wal.ryto; nuo t iki 4vaL
popiet.
lietuviszkos muzikos.
Muzikantai pra
Rodą per GromatM Dykai
dės 7 vai. grajiti priesz salę; o po persta
Užpraszydami gydyklas prisiuskite $1.00
tymo bus balius. Jženga tiktai 25c. ;kožtyjeigu sergi. Ui paraižyk kiek turi
nas vienas galite pribūti ant 9 adyn. Ba
metų, kiek sveri ir apraszyk uwo ligą, o
lius, po perstatymui bus Balius!
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigySu guodone szirdingai užpraszo ren- dysi.
gentis komitetas.
Jonas Jonuszonis.

Dri F. M. Božyncz

N B. Tamyklt. idant ant bonkeliu butu parastas: Dr. F. M. Božyaos, nes tik tose bonkežeee
' randasi tikrosios gydyklos.

The Diamond Electric Cross Co , 300 Milwaukee avė., CHICAGO. 3209 8. Halsted st., Chicago, 1U

880 33-rd St.,

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pagrabu, veseiliu ir ki
tuose reikaluose galima ežia gauti. Tolymesniejie gali paszaukti per telefoną:
Vardu 709.
(3-9)

lingos Gydyklos.
Daug metu tyrinėjimu ir šankiu darbu pa.lseke
man issrastlįkombinacija žolių ir ssaknu. kurios
tutnaiszylos fu vynu duoda Instabiu gydykla aoo
kataro pilvo, žiknu. netravinlmo, k.pena Ir odos 11g«, padaugi k krauj* ir sudraus* wls* system*.
Kartu* 1 o F. M. Boiysczo vyaas, dirbtas po jo
asabislka s:____
_____________
___________
Įsra,___
jrr*__pripažintas
ažssrcstausiuju
daktaru grkinuslu už visas buvusias ir e»*nexias
tam tykslut tidyklss. Yra tai vaisius, jieszkotas
per ilgus mąus žmonių, atsidavusiu amatui, o ne
žmonių, nepatystaneziu mokslo, tuom labiau mok
slo uudlelai. Jeigu ligonis, po suuaudoliniu vteJo. bonkuti iancsla dld.ll palengvinimu, tas Įtū
žyje apie gydyklos verte. Pamėginkit*, o persitik
rinsite apieju stebuklinga veikme.
Galite g«ut aptiekoM arba pas

Adwokatas Ir Notary Public.

VVienintalis lietusvys advokatas, baigęs
mokslą jurisprudencijos esion Amerikoj,
Lake Forest universitete. VVeda prowš
krlminaiiszka* ir ciwili*zka*. Atjieszko
užsenėjusia* provvas, Uždirba wi*okius
dokumentus ir duoda rodą visokiuose
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų
gal rodą pasiekti per gromatas. Tutin
tieji* reikalą tesi»zaukia tuojaus.

Chicago, III.

10-metinls J ubiliej us.

“

GLOBEVILLE,

tik aut

Chicago, III. • Dr-tė Apveizdos Dievo
turės savo pikoįka, nedėlioj, 12 rupjuczio, 1900, Bergmans Grove Parke, prie
Desplaines avė. ir 26 ui. Todėl meldžia
kitų draugyscziu nedaryti toje dienoje
piknįkų. Idant galėtume vieni kitiems
padėti, o negadinti.
Dr-tk A rv. Dręwo.

8. Mack, Elizabeth, N. J,

D.Zubow ir J.Spragos,

Povilas Možeika,

Chicago, Dr-tė Sz. Mateuszo A p. ir
E v. turės savo bulių, nedelioj, 13 gegu
žio, Freiheit’Turner salėje, 3417S. Halsted st. arti $4 ui. Prasidės 4 vai. po pie
tų. Dr-tė iszmarszuos isz bažnytinės
salės inkorpore su muzika į baliaus salę,
įžengs vyrams 25c.. moterims ir mergi
noms dykai. Wisus lietuvius ir lietu
vaites kvieczia atsilankyti. =^-.
Sz. Mateuszo-Dr-tė.

Chicago, 111.1 Draugystė Lietuvos Sū
nų turės savo pikniką 17 d. sėjos, 1900,
Bergman’s Parke, prie Desplaines avė. ir
26 ui. River Side, III. Parkas labai gra
žus, dideli uksmėti medžiai,puikus takai
ant pasivaikszcziojimo,teipogi graži nąuja platforma szokiams,bowlingalley etc.
,Kiekvienas bus užganėdintas. Ant pik
niko grajys gera muzika. Įžengs vyrams
25c, moterims ir merginoms dykai. Im
kite virszutinį ..Metropolitan“ 48tos avė.
Elevator geležinkelį, kurs davež iki W.
48tos avė., tenai gausite „La G ringe“
stritkarį, ant kurio bus ištiestas audek
las su parašu: „Lietuviszkas Piknikas“
ir tasai davež į vietą. Galima važiuoti ir
visais stritkariais, kurie eina į W. 48 av.
o nuo 48 avė. imkite-Grange stritkarį.
Su guodone, Dr-tė Lietuvos Sūnų.
(Apr. 37, Jonai.!, 18)

Naujas itetoitszkis Saliunas.

THE0 PROUJLX

♦VaayvgyMt MANE

ADVOKATAS IR KONSŪUS.
JONAS MOŽEIKA,

Assistentas ir Notary Public.
ROOM 601-602

87—89 E. lashitfgton st, Chicago, IR.
Užsiimame clviliszkoms ir kriminališkoms provoms. Geri a ūse i išgverome pro
gas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame.
JonM Možeika gyvena po nr. 31 W.
14th pL kur galima ji rasti iki 9 vai.
kas rytls. .

-u

Gražus 14 K
* »u»

su ausuke
niiafąjtzim f Įp
sžsakamM. KtM.ai avtetkvotas, tikra! amerikoalszkals viduriais gvarantaotaa ant 20 meta,
I širmio kaip M0 <O auksinis laikrodėli*. Alai u ei
me C.O.D, Ir jei pasidabos, užmokėk aat expra*o
' *
ir laikrodėlis tawo, jei ne sugrąžyk
sus kulto. Rassvk koki nori vyriška
ar moterį! zka.Pr!* kiekvieno laikrodėlio duoda
sa* DYKA I auksu lieta lenciūge Ii jeigu sn orderia prisius 1*3.9*. Ir apmokame kaštus prtatentlmo. A pila telteok snendien, nešta prakšelna
Rašyk o prisiusime 800 pusiu Kata__ _____ antį lukslanoslus vlaoklajinikta dal
gia. AoyAL BARCAIN HOUBE, H Itavbora St.
CMeaco.ni-

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKI

3810 S. Morgan St, Chicago, IH.
Turi reriause* gydyklas nuo visokių
ligų; užlaiko viaokes Europines žoleles,
Bobro mėš, ruskas gyvas dielee ir tt.
Atsišaukusiems per laiškus ir apta
ršantiems ssvo ligas, duoda rodąs ir
prisiuncsia gydyklš per paėstą arba
per expresą.
Aptiekoje visada randasi kelt daktatai, teipogi per telefoną gali pa
szaukti daktare ku tik koki nori.
Dr. M. P. Kossakausku visada apliakoje.

TeL Yards 709.

