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Per vis? paskutinę aanvaitę gl'szka kariauna, liet kanuolių
Balkanų pussalis.
Szipliszkių karczemoje ir terp į vienas sptiekorius; ir ant tų Bla- Berlyną deputaciją pas Prūsų aptraukėsi smarkus musziai, kurie szuviais užpuolimą numuszė.
užvedė žandarus, ale szvietimo m misterį ir paduoti
.
Bulgarijoj buvo užgimę smar savęs susimuszdavo; vieną sykį, ževycziįis
nesiliovė pradedant nuo Taba Prie to kelios deszimtys forto ap- kus ukinįkų motetai.
Ukinįkai vasaros dieną, apie keli kacapai nieko nė pas tuos nerado. Ant jam peticiją (praszymą).
Lietu
Amerika.
Neha iki angl jonai persikėlė per ginėjų likosi užmu«ztų arba pa- pasipriesziuo rando uždėtiems ant pasigėrę užpuo'ę ant vietinio galo žandarai azaukė Milonczį į viai reikalauja, idant visose pra
Sztete Kentucky traukiasi to Vet River upę. Kiek tuose mu szau ų. Daugumas pasikėlėlių tu jų peczių dešimtinės mokės Zibarszkių vaito ir ant žemskio, Seinus lįnt tirinėjimo; iszklausi- dinėse mokslainėse, kur lankosi
liaus prova republikoniszaų u- kiuose anglijonai nužudė žmonių, ri senus netikusius ginklus, bet ežiams. Ypaca amarkus maisztai norėdami juos sumuszti; bet nėjo jojo, ar neturi pažįstamų lietuvių vaikai, jie butų mokina
rėdnįkų apskųstų už dalyvavimą nežinia, kadangi skaitliaus ne pa dalis turi naujus gerus kuriuos buvo pakilę R Mac z u ko apskrityj. jiems suvis nepasisekė, nes wisi Amerika ir Prūsuose, ar neveda mi lietuviszkos kalbos ir idant
užmuszystoj demokratiszko gu duoda lordas Roberts, jis prane- nežinia, ar gavo nuo prane izisz- Priesz juos iszsųjst? miž? kariau žmonės Szipliszkių sodžiaus su kokių nors korespondencijų su už- tikėjimo mokslas jiems butų iszbernatoriaus Goebelio.
Dalis sza vien į.London?, jo? tiki, kad kų ar nuo ang iszkų prekėjų. nos dalį ukinįkai suvaldė. Susi- bėgo ir teip supylė kacapus, kad rubežiu, ar ne žino, rasi kas isz- guldomas jų prigimtoj kalboj.
apskųstų praszė perkelti jų provą nuotrotos ne labai didelės. Ar K idangi szitos angliszkos koLioui- tikimė net 16 kareivių likosi už- mažai k? jie gyvi liko. Pamalę' aplinkiutų skaito lietuviszkas
į kitą pavie'į,ant kosudas sutiko. isztikro vienok jos ne didelės, ne jos rubežiuoja su prancuziszkoms, musztų; ukinįkąi atėmė ginklus tą karę vietinis Szipliszkių ži- knygas ir laikraszczius? Milon- Szwent<5 sodinimo medžių.
Provos gubernatoriaus Tayloro galima žinot, bet kad musziai tai pasikėlėliams ne sunku gauti ir per tai labiau* susidrulinę, isz- gunės naczelninkas p. B.iikovas, czius ant tų visų klausymų atsa
Kaip tai yra Amerikoj, ir
augszcziausiame
vieszpatystės trukėsi per visą sanwai<ę, būrai ginklus ir amuniciją isz prancu- traukė aut miesto Ruszczuko, irgi kacapas, nusiuntė į Suvalkų* kė: ne. Potam judo^zius Blaže Maskolijoj
apszvietimo minis
sude dar ne buvo, todėl nežinia, nustumti nuo vienos kalvos rin ziszkų valdybų, jeigu tik turi už prie upės Dunajaus, užmuszė pas gubernatorių telegramą, pra vyczius Įr Szesztakauckas apskel terija parengė szventę sodinimo
ką tas sūdąs pripažys gubernato kosi ant kitos ir gynė kiekvieną ką juos pirkti. Angliszkas gu miesto prefektą, | nors tas, laiky rydamas kariumenės inai-ztui bė savo gmino žmonėms, kad medžių mokslainių vaikams. Szį
riumi.
savo žemės žingsnį ir kad jie ne tieruatorius reikalauja .ūmo pri damas rankoj kryži ų, meldė už nutyldyt.
Ant rytojaus atjojo lietuvinzįka spauda ėsanti liuosa, pavasarį mokslainių vaikai ir
Nesutikimai Amerikos su Tur szaudė į debesis bet į anglijonus, siuntimo daugiaus kariaunos.
puolikų pasigailėjimo, bet to ne isz Suvalkų asztuoni oficierai ii* kad lietujviai gali pirkti lietu Lietuvoj sodino medžius, tik gai
kija už atlyginimą misijoms isz- tai sudėjus visus užmuszius anPrancuziszki laikraszcziai garsi- iszmeldė; picziaį prefekto vienok penkios rotos kareivių, isz kurių viszkų kpygų, kiek tik nori; o la, kad tas ne visur atsibuvo.
naikytoms laike -garsių armenisz- glijonus, pasirodys, kad nemažai na,
kad
pernai
lordo ir jo vaikams nieko ne darė. dvi rotos pasiliko Sziplrazkiuose paskui pprgabeno į Krasnavo Su didžiausioms iszkilmėms tas
dervi- Prie-z pasikėlėllus ukiuį'cus isz- ant pLanto, o kitos trys rotos at kanceliarjjj? apie kelis szimtus atsibuvo Grodne. Prie sodinio
kų pjovynių dar vis neiszdilo, žmonių tuose musziuose pražuvo. Kitchenero sumuszti
ir įpe- siuntė didesnę kariami?, kuri ant jojo į Punską, ale jau maisztinin- maldaknj jgių “Aukso altorių” mo medžių dalyvavo vaikai
ant paskutinio Amerikos rando Muszyje prie Vet Rver pats Ro szai vėl susidrutino
reikalavimo pinį?ų Turkijos ran berta sako, kad negalima buvo dinis užmuszto pranaszo dabar galo pasikėlimą suvaldė. Ūkinį kų nerado, nės sziplirkiecziai, su gudibz|comis raidėmis ant par pradinių mokslainių ir gimnazis
das ne atsakė. Jeigu Amerikos nuo pryszakio iszvyti būrų isz turi daug daugiaus pasekėjų ne kų vadovai pabėgo į R-imuniją. suriszę tuos vi^us kacapus, nuga davimo. Tos msldaknygėg dar tai. Jaunmedžius ant sodinimo
laikraszcziai isJ^>yk raszė teisybę drūtų jų pozicijų, tai jis dalį sa gu jų turėjo užmu-ztasis. Skait
ir dahur guli kanceliarijoj ir nieks davė rando girių užveizda. Ru
Mucedonijoj ir Alban j >j jau vėl beno į Suvalkus į kalėjimą.
apie gazdinimus, jeigu Turki vo kariaunos iszvuntė apeiti po lių pasekėjų dabartinio pranaszo pakilo maisžtai priesz Turkijos
Isz szito atsitikimo aiszkiai pa jų neperki.
denyj szių metų panaszios szvenja neuž nokės greitai reikalauja ziciją ir užpulti nuo szono ir jei skaito ant 10 milijonų, užmusz- valdžią, bet t? Tmkijoj laiko už sirodo, kaip labai maskoliai nori
Uk.
tės bus parengtos ir kituose Lie
,,«no atlyginimo, tat ta ne Araeri gu galima, užimti užpakalį. Bu tasis gi jų turėjo tik 3 milijonus. teip papras*ą daiktą, kid nela ir laukia maiszto isž pusė* lietu
tuvos kra*ztuo-e. Szventės tos,
isz Sziaulių.
ką pasiekė nepasisekimas, kadan rai l? pamatę, naktyj su visoms Kliba, buk dabartinis derviszų bai apie tuos maišalus ne rūpina vių, kad paskui priesz vis? svieuors jos maskolių užmanytos,
gi, vokdama atsakymą, tuom j tu kanuolėms ir gyvul ų bandėm* pranašas rengia kariauną, su ku si.
t? ajiskelhti, buk lietuviai ės? ne
Per užg;avėues buvo įtaisytas nieks negali peikti, per tokias
Turkija parodo, kad tų gazdini- pasitraukė toliaus, ant muszio ri? vėl rengiasi užpulti ant pieti
ramus žmonės. Kacapai, atvykę lietu viszkįaš naminis spėk ta lis szventes jaunoji gentkartė pamy
mų nenusigando. Turbut todėl lauko paliko užmusztu* ir paszau- nio Egipto provincijų ir isz jų
į svetimą szalį, kelia maisztus, o vienoj szeimynoj, o po jo bu.vo lės labilius medžius, pradės ge
Maskolija.
koks nors isz galingų draugų pa tus; nespėjo paimti vienos ka- nori iszvyti augbszką kariauną
Caras iszkeliavo isz Maskvos. paskui liėdą verezia aut mus ne- szukiai. Susirinko būrelis pažį riau* guodoti ir pakelėms pasožadėjo Turkijai pagelbą, jeigu nuolės, kuri pateko angį jonams. Pranaszts didelę klaidą p įdarė Laikraszczių pranaszavimai, kad kaltų žmonėlių.
štamų, Į airė pirm? kart? spek dylus, ne laižys jų teip, kaip tai
Europoj pasirodytų amerikonisz- Roberte tikisi prisiartinti prie susierzinęs su Abisinija, vieton caras Maskvoj pagar-ys prokliaWei»iejų bažnyczioje (Seinų taklį “Wsiito pirszlysta”. Szoko dabar daro.
ka laivynė ir jeigu ji bandytu ką Smakų kalnų ir arba iszvyti ba su ja susitarus,bandyti angį jonus macij? apie karę priesz Angliją pav.) pakilo musztynės terp lie ir po vidųitnakczio.
Dalis dervbzų dabar nei užsipildė. Dabartie pats laik- tuvių ir lenkų už giedojimus,
Amerikos rus isz terpkalnių, arba įtraukti iszvyti.
nors prieaz Turkiją.
Pakėlė bals? priesz lietuvius Isz Radoszkowlecų. Wiirandas ir nesiskubina dabar isz- juos į muszį ir tokiu budu palen likosi sumuszta abisiuieczių ir raszcziai garsina kit? paskalą: lygiai kaip anuomet Lazdijų baž pirmiausia žinomas musų kuuįniaus gub.
pildyti gazdinimą, uet laikrasz gvinti jenerolui Bullerui įsiver Abisimj->s kariauti i užėmė tulus jie sako, kad Maskolija pradėjo nyczioje. Reikia žiuoti,
kad gas sznipu ias R<>dzevyczius.
Į
14 balandžio cz*a buvo pirmu
cziai r i-zo daug szvelniaus apie žim? į Oi'anijos republiką arba į iip-kriczius upės Niliaus isztako- tarybas su kitoms Europos saus- tVeisiejų parapija yra grynai lie antrą dieną bažnyczioj jis szoko
tinė szį pavasarį audra su perku-*
Maskoliszki
laikraszcziai žetnio vieszpatyMėms ant ap- tu viszka (dzūkai), tik apie keli su kėiksm^is ant tų “naujų lietuTurkiją, negu tai buvo isz pra L'ransvualių nuo vakarų. Jeigu se.
nija. 17 balandžio Laukai iazaidžių. Jeigu teip greitai ameri jenerolas Roberts prie Vet R ver pranesza,buk garsusafridai Hima stabdymo karė* piakiaėj Afrikoj.
yra vių.”, kuiie neva prisiriazę prie tiuosavo nuo sniėgo Ir ledo. Uki
konų nuomonė persikeitė, tai ma norėjo buvus apsiausti, tai tas lajų kalnuose vėl prie-z Angliją Tie laikraszcziai sako, k «d Mas- Weisiejų miestelyje. Giesmės ir savo kainos, įtaiso szokiu*, isz nįkai pradėjo arti dirvas, sėti
tyt, kad už Turkijos peczių stovi jam nepasisekė, kadangi būrai ne pasikėlė; pasikėlimas tas sunkina kolija pareikalaus nuo Anglijos pamokslai nuo vyskupo atsilan tikrųjų gi dori sugriauti tikėjimą. ankstybus vasarojus.
galingi draugai, su kuriais susi sidavė ap'iajsti, bet pirm to pa anglijonams karės vedimą pieti paliovinio karės; jeigu gi to rei kymo atliekami yra abiejose kal
Žinoma, Rodzevycziui pritaria
YViensme kaime Radoszkovicų
pykti, ir erziotiesi ir Amerikai sitraukė ant tolesnių kalvų. Di nėj Afrikoj.
kalavimo Anglija ne paklausytu, bose. Tie “szlektos”, norėdami kiti lenkeliai. Y vairios jų yra valszcziau8,per nedabojim? tėvų,
pavojinga,daug pąvojingiaus ne desnio muszio terp kanaujanczių
tai maskoliszka kariauna užims, isz Weisiejų bažnytėlės suvis isz- veislės, teipogi yvairios priežas nusinuodino trijų metų vaikas.
Wokietija.
gu vesti karę su nupuolusia Isz- pusių laukia dabar po Kronsberg,
Vieni pyksta Jis pagriebė stiklinę su vaistais,
Afganistan?. Ar isz-ipildys sai gyti lietuviszką kalbą, p įkėlė tys jų rūstybės.
Su didelėms iszkilmėms Wo- tas laikraszczių pranasza vimas, pesztynes net paezioje bažnyczio- už tai, jme patys nepakliuvo
panija. . Europos vieszpatystės kur sutrauktos didelės būrų pa
kokius vartojo tėvas ant gydy
Roberts tiki, kad ežia kietijoj apvaikszcziojo sukaktu nežinia; bet rodosi, kad jame tiek je, Dievo namuose. Dzūkai, ir gi ten, kiti—-jog tai buvo lietuėdasi terp savęs už žemės nlotus j>egos.
mo ausies ir tikėdamas, kad tai
kituose krasztuose, bet įsikiszusį susirinkusius būrus sumuszti pa- ves pilnametystės ->osto įpėdinio. yra teisybės, k? ir pirm«me.
suprasdami savo tiesas ir laiky viszkai ir tL Kiti ant tiek įnir- yra pienas, iszgėrė. Waisiai nuo
Europos reikalus Svetimiems, I lengvįs jam nuo vakarų jenero- I-zkilmės traukėsi tris dienas. Į
damiesi to, ką vyskupas Bara- to ant lietuvių, ten buvusių, jog dų tuojaus apsireiszkė, vaikas į
ant trumpo laiko užmirszta apie j las Buller. Dabar anglijonai ant Berlyną atkako Austrijos cieconauckas prisakė, nenorėjo savo sako, tulus:atstatysę nuo vietos, porą valandų pasimirė. Už ne
65 angį szkų mylių piisigriebė į rius, Italijos sosto įpėdinis,., isz
savo nesutikimus.
apleisti, o isz to iszėjo kova pa- jeigu ir tolinus turė-ę pažintį su dabojimą tėvai pateko po sudu,
Ant Filipinų salų pasikėlėliai sziaurius nuo Bloenfoutein, bet Anglijos kunįgaiksztis Yorko, isz
czioje bažnyczioje. Sunkiai nu lietuviais, j ems nepatinkaneziais. kurisai nežinia dar kaip pasi
įgauna vis daugiaus drąsos ir nuo dabar jų užimtų krasztų į M įskol jos kunįgaiksztis Kon
kentėjo už tas muaztynes vieti Teip daro 'Rimgaila miesto gal baigs. Mat ant vienos nelaimės
Isz Suwalkų gub.
užpuldinėja ant miestų, kuriuose Transvaaliaus sostapilę yra dar stantinas ir daugelis smulkesnių
Suvalkuose maskoliai laiko nis kamendorius kn. žvingila ir vinis.
nepasibaigia,bet tankiausiai viena
Szirdin ant savo kaszto sznipuk? lietu- klebonas kn. Skrinskis. Kameti
yra mažos amerikonų pajiegos. vis suvirszutn 250 mylių. Jeigu VVokielijos valdonų.
Atsirado'nauji musų ganytojai. atgabena dar kitą.
Prie Subig Biy fi.ipiniecziai už ir toliaus traukimas eis teipjau giausiai vienok priėmė seną Au viszkų rasztų, Šakaliuką; tas Ša dorių vyskupas nusiuntė į Sena- Szulczim if Jazdauckas ikisziol
puolė ant mažos amerikonų da palengva kaip iki sziol, tai į tą Sirijos ciecorių ir Ma^kolijos at kaliukas gimęs Punsko parapijoj pilės kliosztorių ant mėnesio bau dar tik keikdavo tūlas knygutes
Elektriszki karai WilUž- (S tvaikų pav.), ale labai s Ipnai smės, o kleboną ir skaudžiai pa lietuviszką* per pamokslus, o
lies susidedanezios isz 26 karei vietą anglijonai nė iki Kalėdų siųstąjį kun. Konstantiną.
niuje.
rubežmių dalykų ministeris iszkė- kalba lieluviszkai.
vių.
Amerikonai pasislėpė į nepriaigrielis.
Maskoliai, baudė; abudu iszkėlė isz VVeisie dabar jau klausinėja per iszpažinIszirus taryboms terp miesto
lė
pietus
ant
garbės
Austrijos
užGarsus angliszkos kariaunos
bažnyczią ir joje gynėsi per tris
kur tik sustveria kokį numerį jų- Wy-kūpąs B u anauckas szia- tį, “kokias knygutes lietuviszką* rodos ir belgiszkos ulyczinių ka
* dienas. Filipiniecziai uždegė baž virszinįkas lordas Roberts, karės rubežinių dalykų mmisterio grafo lietuviszko laikraszczio, arba ko me dalyke labai neteisinga pasi kas skaito, isz kur gauna, ir lt.”
rų kompanijos kaslink įvedimo
nyczią, bet sudegė jos tik stogas. vedime griebiasi jau ne civili Goluchovtkio. Laikraszcziai gar ki? nors knygutę, arlia kokį lai- elgė, nes tiedu kuuįgaisuvis nie Jeigu nori, kad kunįgas per spaelektriszkos paj ėgos, vieton ar
sina,
kad
susinszimas
Italijos,
Ketvirtą dieną atėjo pagelba ir zuoto budo; rods ir isz pats pra
Nereikėjo duoti viednę nesjmipinėtų, tai iszpas*kę, tuojau* si u neria pas Šaka ko nekalti.
klių, ant varymo karų Wilniuje,
besiginanczius bažnyczioj iszliuo- džių jis nesilaikė terptautiszkų Austrijos ir VVokietijos likuti at liuką, kad szis isaverstų ant mas- “užlėktos" ragams užaugti, tegul žink savo tyaltes lenkiszkoj kai
dabar
vėl miestan pradėjo tary
savu; liko jų tik 10.
Jenerolas tiesų,nežinia ar per nežinią, o gal naujintas. Nors to viso visi lau koliszkos kalbos.
Šakaliukas, Weisiejų bažnyczioje viskas butų boj, tada gali nesibijoti naujų bas su kompanija, kuri rengia
kė,
bet
kad
tokį
susiriszim?
lai

Otis liansi galutinai paliuosuota* todėl, kad civilizuotas karės ve
gerai nesuprasdamas, ka* ten yra lietuviszkai, tai to butų neatsiti žandarų bieziuolių. Ot kaip mu elektriszkus žiburius
mieste.
ir keliauja nuo Filipinų į Ameri dimas jam nepatinka. I-z pradžių, ko už paskiri? priesz Markui ją, paraszyta, verezia, kaip jam pa kę.
Uk.
sų kunįgėliąi platina lenkystę!
Mie-tas
nori,
idant
tojė
kompani

Nėra ką kąlbėti apie Rodzevyką. Jo vietoj likosi ameriko neturėdamas tiesas, j s nuo gy jeigu tojė bandytų ant Austrijos tinka; už t? darbą maskoliai mo
ja, statydama pajiegos staciją ži
užpulti,
tai
antsumažiuimb
M
isventojų
užimtų
Oranijos
krasz
ų
Isz Seinų paw.
czių; jis užgynė ir ant korcziuniszkoe kariaunos virszinįku pa
ka Šakaliukui aut melų 700 rub.
buriams, teip j? iszplatintų, kad
skirtas jenerolas
McArihir. reikalavo prisiegos, kad jie neis kolijos piktumo,szirdingiau negu Mat maskoliii visiems kvai Krasnove yra k >ncel arija, ku- kių raszyti | Lėtuviszkai: liepia stac ja galėtu padirbti pajiegą ne
Mieste Jaen amerikonams piteko priesz anglijonus. Dabar anglisz- kitus priima dabar ^Vokietijoj ir liams moka po 700 rub., o mums rioj yra ra^zlininku garsus judo raszyti ar leftkiszkai ar lotynisztik žiburiams, bet ir varymui
į nelaisvę vienas isz svarbesnių ka kariauna degina farmas tų bū caro delegatą. Po randu įtekme lietuviszkos spaudos neatiduoda; szius Blaževyczius ir sėbras jo kai (nors nevisi klauso tokio ulyczinių karų,
Tokiu budu,
Szieau kvailo paliepimo).
\ pasikėlėlių vadovų, jenerolas rų, kurie kariauja priesz Angliją, iszeinanti laikraszcziai, kaip galė kaip pavelys lietuviams spaudinti vaitas Stesztakauckas.
kaip
elektrisztki
žiburiai,
teip ir
nors tie būrai gina tik savo dami, augsztina Mtskoliją, iszgi- knygas, tai tada liks maskolių velnio vaikai laksto po visus so
L,tikas jau baigti.
Matome,
'k Garcia.
karai butų miesto savastis.
ria
prilankumą
ir
mei
ę
M
takoti
krasztą
nuo
svetimų
užpuolikų
ir
Patekusių Amerikai Suluh salų
delmone daug pinįgų. Czia reik džius savo g*nino ir krato žmo jog žandarai ir policija persekiojo
sultonas iszkeliavo į angliszką už tai nė joks prieszas,pagal civi jos, kuri daug gero Wokietijai atsiminei, kad Kaune, VVilniuje nės, jieeztodami lietuviszkų k n y lietuvius, drk iskė ataiszaukimus,
Džiowintojq komisija.
valdyti? -Hongkong.
J s skun lizuotų krasztų karės vedinio bū padariusi ir kalba apie reikalą už ir dar kituose miestuose masko gų ir laikraszczių. Ir teip, juo bet nieko a eį veikė. ‘ Pradėjo
Maskoliszka
žemdarbystės ir
džiasi,kad amerikonai laužo senus dą, ne turi t eso* bausti. To n* laikymo ant toliaus MaskoLjos liai užlaiko panašaius sznipukus du p įdarė kratą pas Tamoszių persekioti m us saviszkiai, bet vieszpatystės turtų ministerija
Milonczį Naviuinkėliuose. Ju- ežia tokie pa t vaisiai to darbo.
sutarimu8,stabdo prekystę uždėda gana. Mieste Kapstadt anglijo meilės ir prilankumo, apie ką ir daug pinįgų j-ems iszmoka.
-zi? vasarą siunezia į VVilniaus
Ka
mi didelius muitus. AntSuluhsalų nai susz iudė paimi? į nelaisvę randas privalo rupintiesi.
Perqai metuose, vienas lietu doszms Blaževyczius turėjo pik- Lietuviai kadkart stiprinasi,skai- guberniją specijaliszką inžinierių
dangi
vięnok
Wukietijoe
ciecoiki sziol maisztų ne buvo. Gal j mną oficierą Crouje,suuų. ar ko
vy*, paeinantis isz Gelgaudiszkio tum? už kas žin k? ant Milonczio, tlius jų didihasi, ir juo labiaus komisiją ant atlikimo reikalingų
sultanas tų salų seks filipinieczių kį artymą giminaitį garsaus būrų rius rodo ne mažesnę meilę ir paiap. (Naum. pav.), Jurgis Bil- dėlto gi, 8U*tvėręs kas žin kur nuolesni darosi, ir tamsybės var darbų prie džiovinimo dabar ne
pėdoms ir teiposgi pasikels priesz jenerolo, už nepaklusnumą an- prilankumą didžiausiam Maskob- truazailis S tvaikuose
priėmė apie du numeriu “Ūkininko", už tai jų nepergt Ilės.
naudingų klampynių ir durpigliszkoms valdžioms. Tuom jau jos prieszui Anglijai,' tai, turbut, pravoslaviją tik dėlto, kad gauti darė juos į kopert?, paraszė ant
Daug bėdoj turi žmonėm su tais
amerikonus?
nyczių, teip kaip tai ne perseniai
užtektinai anglijonai
parodė, tas kan>ztas priėmimas masko- antžemskio; maskoliai, palaikę virszaus antra-z? ant vardo Mis uždarbiais.
Pinįgų nėra, reikia
padarė su garsioms Minsko ir
kaip jų karės vedėjai menką turi liszko delegato B rlyne ir laik jį czielus metas Suvalkuose ir lonezio, paėmė savo b'cziuoij kur uuoszalia| užsidirbti aut mu- Groduo gubernijų klampynėms.
Pietini Afrika.
raszczių
straipsniai
ne
sumažys
Kaip dabar pasirodo, jenerolas supratimą apie civilizuotą karės
iszmokinę staeziatikiseko tikėji Sze-ztakauck? ir vien? žemskį, kesezių; už nuvežimą a*zies me Ere exi>ėdicijos priguli inžinie
neužsitikėjimo Maskolijos savo mo, iszsiuntė į Punską kaipo nuvažiavo į namus- Milonczio ir džių isz misgko į miestą moka riai: Mal ch ivski, Radz'kovski,
Robertą isztraukė su visoms savo vedimo būdą.
Negrų p įsikėlimas angliszkose vakariniam kaimynui.
žem-kį: szis judo-zius dabar šni paszaukęs tų namų szeiminint?, Sziauliuose laibai pigiai: po 3}— Oppokov, Komsin ir Gladkyj.
pajiegoms isz B'oemfunlein ir
Laikraszcziai
kalba,
kai
randas
traukia ant Transvaaliaus sosta- valdybose Auksinių pakranezių,
pinėja po Punsko parapiją, ar ne atplėszė t? uždarytą laiszką. 4 rub. Su ketvertu arklių le
Staiga mirtis.
pilės Pretorijos. Wieua anglijo vakarinėj Afrikoj,ne suvaldytas, tikisi i.-zgauti reikalingus kredi skaito kas lietuviszkų rasz ų. Laiszke radęs minėtu du nume psimai tik pųsaszį, tokiu budu
tus ant padauginimo laivyuės,
17 d. balandžio, katalikiszkoj
nų dalis, kurią veda patsai lor bet dar labiaus išzsiplatino. Gu kadangi mat jon pasisekė pa Dėltogi punskieoziai labai saugo riu “Ūku.", nekaltai užpuolė ant iszpuola po j rub. ant arklio. O katedros bažnyczioj Wilniuje, 7
Milonczio, buk jis turys susinę- kiek paszaroiszeina, kiek žmogus vai. vakare, laike dievmaldysdas R<)»erts, persikėlė jiu per upę bernatorius tų va dybų prane&zė traukti į savo pusę pasiuntinius kitės to judosziaus.
Vet Rver; kita gi mažesnė isz į Londoną, kad 25 d. balandžio ž-mdarbių partijos. Randas mat
1897 metuose tapo nuo Stip- rzimus su Tilže. Ale to negana: privargsta!
los staiga pasimirė vienas isz tur
tingiausių ir geriausių mieste
(Ūkininkas.)
Kimberley traukia į pagelbą ap 10*00 pasikėlė!ių aszantų apstojo už balsavimą po rando pusei pa liszkių (Suv. pav) aut Lazd jų t? pacz? dien? Blaževyczius,
daktarų, Hdarijus Radu«zkewygultam mies ui Mafeking.
Ant miestą Kumassi ir baudė jį paver žada1 žemdirbiams užlraueti ga padarytas pilant**.
Maskoliai ifz«ižiojęs nulėKė į Seinus ir už
benimą įsa Amerikos de*žrų, mė
czia, perdėiinis mieeto sveikatos
Prusii lietuwiai.
vedė žandarus ant Milonczio.
Vet River būrai iszgriovė tiltus, žti. Ant jo apgynimo tvirtynėj
sos biekihėse dežė*e, daleidžia at- nepriėmė vietinių žmonių dzūkų
komisijos. Neseniai raszėme, jog
Liikraszczihi garsina, buk lie- D-ras R'duszkevycz'a padova
bandė su dinamitu iszardyti ir yra tik 358 karei viai. 30 balan gaben i szviežias czielus gyvuo- prie darbo, ale pargabeno isz gi Žandarai krėtė pas Milonc/į, ale
Dar Milonczio tuvhi Szilok|<rczem<m pavieczio. nojo Wil niaus
gelež nkel'o liniją, bet ant iszpil- džio pasikėlėliai bandė užpulti lių dal s mažiausiai po 8 svarus ir lios Markokjos daugybę kaeapų. nieko nerado.
žemdarbystės
dymo to per mažai buvo laiko. ant forto, kuriame pasislėpė an- pezliuotą mėsą.
Tie kacapai tankiai pasigerdavo yra trys broliai mokintojais ir Prūsų Lietuvoj, nutarė siųsti į iraugystei puikius namus.

Politiszkos žinios.

Isz Lietuvos.

t

LIETUVA

Isz Amerikos

nors
parapijonai butų
la 'kaip ir žmonės griebiasi darbo nors Lietuva sziydien pavergta
i
į
prieszų, bet per moksly, vie
blausiai
nedoro kunįgo skriau- iant naudos savo globai pavestų. jos
I
džiami,neranda
pas*vyskupus tei L'etuviai teiposgi darbuojasi, tik inybę, meilę tėvynės, per susi<
Dar apie baisią nelaimę kastynesybės
(faktais galėtume isž gaila, kad ne ant savųjų naudos, <draugavimy su kitais sziydien tų
i
se.
paežių prieszų pavergtais gaiva
irodyti, kad neteisingai “Tėvynės ne ant tauthzkos dirvos.
Salt Lake, Utah. Skaitlių už
lais, gali iszsibuosuoli isz po
Czitjnyksztė
SzventO
Juozapo
Sargas
”
raszo,
jog
vyskupai
cemusztų laike paskutinės expliozi5 MlNNEAPOLlS, MlN. 800 ID6 '
draugystė, ant savo czvertmeti- svetimo jungo, bet ne prie sziyapgina
kunjgų),
vyskupas
ne
jos Se< fijld kastynė^e dabir pa
džių taszytojų ir apdirbėjų nuta- 1
iszliuosuoja parapijos nuo ne do nio susirinkimo 18 d. kovo nu- dieninio kapitalistiszko svieto
du odi ant 199 žmonių. Kaip da
rė pakelti sztraiky ant iszkariaro. duszių ganytojo, bet stengiasi eprend^ surinkti kiek ant Pary surėdymo, tik prie to, kokį
bar garsina, nelaimę pagimdė
St. Francisoo, Cal. Gari ai vys v>mo geresnio už darby užmokesparapijonus lyg vaikus lėle vien žiaus parodos reikalų. Užmany- mums siūlo jaunoji genkartė, tai
ti iLndiecziai, kurie nesziojo su “Gleneig”, laike smarkios vė niouubovyti; augsztus turinti, mie my pakėlė p. J. Jokubinas. Li gi prie socijalistLzko.
savim parak? ir dinamity ir tas tros isziro ant jūrių ir paskendo.
PiTTSBURG, Pa. Sztraikas rius bažnyczia nupuola rankose kosi ięzrinkti p. Juozas Kalinau
Potam 10m. Bernardas Maslauturėjo explioduoti ir pagimdė Su juom prigėrė 20 pasažierių ir dirbtuvėse Jonės &. Langhlino
nedoro kunįgo, (o tokių pas mus skas if Feliksas Zdanavyczia ant ckutis dekliamavo eiles apie Tė
baisiy susirinkusių gazų expliozi- 13 jurinįkų.
ant South Side pasibaigė. Dirb daugiau negu dorų), pavirsta į rinkiko aukų. Bet sztai kas to- vynės meilę. Dekliamacija vi
jy. Ant vietos pritruko grabų
tuvių savinįkai sutiko, teip kaip vietp pardavinėjimo sakramentų 1 aus jdarosi! Wienas “Saulės” siems patiko ir susirinkę mažam
ant sudėjimo užmusztų kūnų. Ar
darbinįkai reikalavo, ant 8 dar už brangius pinįgus. Taigi mat skaitytojas paleido paskaly, jog dekliamaloriui padėkavojo rankų*
terp užmusztų ne buvo lietuvių,
bo vai mdų.
pasirodo, jog ne principai va užmanytoje* aukų rinkimo ant plojimais.
dar nežinome. Dabar renka au
Toliau kalbėjo p. Jonas Kurti
5
M
arysdale, Pa. Darbinįkai džioja žmonis, tik jie juos tankiai Paryžiaus parodos reikalų staiga
C
oshocton
,
O
h
.
Rengia
kas ant suszelpimo szeimynų už
cziany kszczių kastynių sugrįžo vartoja kaipo savo įnagį. To numinė Philadelphioj ir buk su naitis, neseniai pribuvęs isz BiP.iczia
naujas
kastynes.
Darbus
jose
musztų
darbinįkų.
Nuplaukė ledai.
prie darbo; jie nuo dabar gaus dėl ir gražiausių Motinėlės mierių juom Į ir visos surinktos aukos morės. Saitas kalbėtojas gailes
pradės nuo lierželio mėnesio.
18 d. balandžio, ties Ryga pa
Negyveie kaipo siuntinys.
po 55c. ’nuo tonos, bet užmokės neužtenka, bet reikia rupintiesi, pražuįvo. Dėl to, tyczia gal pa tavo, kad lietuviai, atkakę nuo
T Jo liet. III. Dirbai cziasiliuosavo nuo ledų upė Daugu
Cambridoe Springs. Ant Czia
iu neužilgio pakels iki 60c. nuo kad jų nieks ne drystų vartoti leiski paskalų, paskirti kolekto žemės isz Lietuvos, grudžiasi į
va. Wandensupėj pasikėlė ant nykszczio geležinkelo stac jos at nykszcziosė Stėel & Wire Go.
už įnagį savo asabiszkų arba sa riai njegalėjo jiems paskirto darbo miestus, į kastynes ir dirbtuves,
tonos.
28 pėdų. Garlaiviai į Higens- važiavo jaunas vyižszkis ir no dirbtuvėse jau vėl prasidėjo.
atlikti, kadangi mat pas mus ne kur oras nepripratusiems ne
Quincy, III. “Stove tri vo luomo* reikalų. Tuom tarpu
bergy, dėl plaukianczių lyczių, rėjo paduoti ant persiuntimo di
Buffalo, N. Y. 200 dratų
sutvertojai pamatų jos konstitu daug; yra skaitanezių geresnius sveikas, patsai darbas vodingas
murti
”
ir
“
Cupola
Tenders"
cziapaliovė bėgioję. Prie geleži n ke- delę skryniy, bet kad buvo per jungėjų czianykszczių telefonų
nykszcziose |>ec»ių diibtuvėse cijos ne duoda nė jokios gvaran laikr^szczius. todėl negali tikrai sveikatai. Musų broliai, pripra
* lio stacijos susigrūdo lyczių kal vėlu, tai praszė telegrafisto palai pakėlė sztraiky.
žinot|,kaip stovi dalykai su Pary tę prie sveiko L etuvos oro, czia
pakėlė sztraiky. Jie reikalauja c:jos, kad Motinėlė ne bus keno
nas turintis 24 pėdas augszczio. kyti skryniy iki rytojui. Ka
žiaus! parodu; “Saulė” apie jy tei Amerikoj, užsidaię nesveikuose
uore
įnagiu,
bet
prieszingai
pats
Greensburo, Pa. Czianyksz- pakėlimo užmokesnio ant 20%.
Nuo Rygos žemyn upė jau visai dangi per ilgy laikę nieks ne atė
suteikia nužiurėj'tnp, kad joje sybės ne garsina. Wertėtu visy miestų ruimuose, prisigrūdę ma
cziose plieno dirbtuvėse, kurios
iszsiliuosavo nuo ledų, bet lyczių jo, tai skrym? atidarė. Widuryj
West Homkstead, Pa. Sztrai bus teip, kaip ir musų parapijo užmtįnymy atnaujinti ir nežihan- žuose kabariuoee, nupuola fiziszkai
buvo uždarytos, pradėjo vėl
kas darbinįkų czianykszcziose se, kad j', patekusi į rankas para 'iemi tikro dalyaų stovio isz- ir sutrumpina savo amžį. Klibi
laukia dar nuo virszutinėa upės jot rado kuny negyvos mote
dirbti.
Carnegies dirbtuvėse pasibaigė. pijų užveizėtųjų, bus nauju įna aszkjnti, kaipjie isztikro stovi. no lietuvius apsigyventi ant farriszkės apiberty medžių pjaulais.
dalies.
Colfax, Ia. Czianykszcziai Tūlose dirbtuvių dalyse prasidėjo
Ind(Jonai mirszta nuo bado
1 ęl. gegužio.per rūpestį Dr-tės mų, kur yra sveikas oras. Prie
giu ant pjudymo žmonių, kaip
kalnakasiai pakėlė sztraiky. Dar jau darbai.
Aresztawimui.
Wichita, Kans.« Indijonai gy
tai yra ir tūlose musų parapijose Szvinto Juozapo ir czianyksy- tokių vietų priguli Thorp, VVis.:
Priesz maskoliszkas Velykas, venanti ant rezervacijų Kiove ir binįkai reikalauja po 12.25 už
Žmonės paskutiniuose laikuosei ežio lenkų kunįgo, tėvo Damijo- czia klimatas toks jau prie kokio
Buffalo, N. Y. Šatrai kai
pėtnyczioj ir subaioj maskolisz- Comanche baisų kenezia budy, dienos darby.
isz
Ch cagosi lietuviai tėvynėj priprato;. czia
darbinįkų varstotų Nev York pradėjo rugoti ant kunįgų sav no, pribuvo
kos valdžius vėl, neturėdamos ky jų ezeimynos ne turi ky valgyti.
5 Little VVarrior, Ala. Glo Central geležinkelio pasibaigė; valios musų tautiszkose organiza kun. Pėža ant aprūpinimo czia ir neturtingi gali lengviaus negu
veikti, ar gal ne mokėdamos nie Aplinkinėse
Mountain
nuo bė Coal Co. atidaro czia nauj is darbinįkai geru susitaikė su cijose, kalba, jog įsigrūdęs į vir nykszczių lietuvių dvasiazkaisi kitur pradėti gyven my ant fir
ko geresnio, griebėsi aresztavi- budo pasimirė daug žmonių, o kastynes. Patiips jose 1000 dar darbdaviais ir sugrįžo prie dar szinįkus kunigas už nieky Liko reikalais. 9 vai. isz ryto Szv. mų.
Kalbėtojas priminė, kad
mų, ne davė žmonėms ramiai ap dar 50 szeimynų tas pats likimas binįkų.
bo.
visy organizacijy, elgiasi teip, .Agnieszkos bažnyczioj atlaikė mi-. pats.gyvendamas pirma Baltimovaikszczibli nė paminėjimo Lz laukia. Teip mat užmoka Ame
1 BridGepokt, Omo. Ameri
1 Bavung er,Pa. Darbai sziuom kaip jam patinka, visai nežiūri szias ir pasakė lietuviszk? pa-■ rėj, buvo susilpnėjęs, nupuolęs
ganytojaus kanezių ir mirties. rikos randas už paveržtas nuo in
fiiiszkai, o dabar, gyvendamas
can Tin Plate Co. ketina perkelti kartu eina czia gerai.
Dibar į konstituęjjy. Tuom tarpu ap moksly.
Saarcsztavo daug aug^ztesmų di jonų žemes. Teip daug žno į Connellsvillę savo czianykszSžį
mėnesį
czianykszcziai
lenant firmos, pa-idėkavoiant svei
dirbėjai
pamatų
Motinėlės
konsti

stato czia 600 naujų kokso peczių.
mokintinių mų mirszta nuo bado kraszte,
kliasų gimnazijų
kai
rengiasi
pradėti
darby
prie
tucijos
stengiasi
visy
valdžiy
pa
kam klimatui, yra vėl sveiku ir
czias dirbtuves.
Už dienos darby prie kokso pe
Wilniuje ir Minske; teiposgi ir kur • milijonieriai milijonus ant
savo
locnos tvirtu. Toliaus ragino lietuvius
vesti kunįgains, tai jiems ne statymo
ežių
moka
po
11.50,
o
kastynėse
Darbai
5 Boonville, Ind.
darbinįkų diktai pasodino už gro metų praleidžia ant savo asabisz
reiks laužyti nė konstitucijos, bažnycz'os p. v. Szventos Gimi prie geresnio susipratimo, prie
czianykszcziose kastynėse, teipos po 50c. nuo 39 buszelių anglių.
Aresztsvimai buvo ir kų reikalų
telių.
Rods tas aiszkiai ne pasakyta, nės. Pirm? berželio mėnesio ne- skaitymo geresnių liikraszczių,
gi Evansviilėj, eina labai gerai,
Nev York. 600 darbinįkų1 bet teip isztikro iszpuola. Juk: deldienį pribus vyskupas ant pa- kaip antai “L:etuvos” ir “Vieny
Kaune, Už ky aresztavo, ty žillefra kastynes.
darbo yra užtektinai.
Oxford C<*pper Smtlling Co. pagal Pamatus konstitucijos vir szventinimo kampinio akmens. bės”, gyvenanti Thorpe, kaipo
no tik beprotiszkos maskolių
Bristol, Ten. Užsidegė cziaT
T
oledo, Oh. Czianykszczios Constable Hook’e, N. Y. pakėlė szinįkus Motinėlės gali rinkti tik Žinoma, lenkai stengsis prikalbė ukinįkai, kad iszsiraszytu Tilžės
valdžios.
nykszezios anglių kastynės. Kasztraiky. Darbinįkai reikalauja1 sąnariai pirmo skyriaus isz ne ti lietuvius, kad jie savo auko “Ukinįky”, kur ras pamokinimus
da czia pasirodė ugnis, olose dir East Side Rollings Mills likosi
Užniuszysta ant scenos.
9 darbo valandų ant dienos ir to1 vienpusiaujiu?zių prakilnių pa mis padėtu lenkams bažnycziy pa apie ūkės vedimy. Teiposgi kal
bo darbinįkai, isz kurių kiti isz- uždarytos ir per tai keli szimtai
paties užmokesnio kokį dabar trijotų, už kokius kunįgai savę statyti.
Lietuviszkame Minske, masdarbinįkų
ne
teko
darbo.
bėtojas nupeikė tuos lietuvius,
sigelbėjo; trūksta vienok 9 dar
gauna dirbdami 10 valandų.
koliszkame teatre Likę parody
3 d. gegužio lenkai rengė dide kurie savo szunims duoda netinlaiko. Ty ne tik mes, bet mums
Davson, III. Darbai czia
binįkų, su kuriais nežinia, kas
mo, aktorius Martynov PrzeBay City, Mich. 400 dėžiųI rodosi, iszėmus kunįgų tarnų, lį apvaikszcziojimy ant pami kanezius musų nieksiu iszgamų
apsistojo ir nežinia kada jie vėl
atsitiko.
valsky ant scenos nu»zowė aktodirbtuvių darlmrįkų ir jų pagel- nieks nelaikys už teisingy. Prie nėjimo savo 3 gegužio konstitu vardus, kadangi neprilinkancziu
prasidės.
Todėl
tegul
czia
dabar
Dinamito explioz|Ja.
Hrę-Zolotarevy. o paskui ir vata
binįkai 7 czianykszcziose dirbtu pirmo skyriaus priguli sanariai cijos; ant to užpraszė visas, ko yra gėry gyvulį szaukti vardu
Port Abthur. Ontario, Kana nieks neina darbo jieszkoti.
czia jau ant scenos persiszovė. Su
vėse pakėlė sztraiky ant iszkaria- mokanti įstojimo po |10, taigi kios tik czia yra, draugystes, o žmogaus tautos paniekinto ne už1 Si. Paul, Mo. Dūdų klosirinkusi teatre publika isz syk doj. Atsitiko czia smarki dina
vimo didesnio ui darby užtnokee- turtingi, o toki pralobėliai pas tam* ir 1 etuviszky. Kadangi vi gerus darbus,, Sįtfiręake, pritarnesuprato, kas darosi, tikėjo, kad mito expliozija, kurios keturi tojai pakėlė sztraiky. Jie reika nio. Keturios dirbtuvės per tai mus juk beveik tik kunįgai yra. sos kitų tautų draugystės atsisa dami-kalbėtojui, padėkavojo jam
dramoj teip yra; suprato vien darbinįkai italijonai likosi ant lauja trumpesnio darbo laiko ir likosi uždarytos, kitose gi dirba Taigi pasirodo, kad rinkimy vir- kė dalyvauti lenkų apvaikszczio- rankų plojimu.
tpsyk, kada aktorius, apsiž’O- vietos užmuszti; sužeistų gi ir geresnio užmokesnio.
F. A VVaitkevyczienė padaina
keli seabsai.
szinįkų nori sumonopolizuoti ku j me, tai ir letuviszkai ne buvo
jęs revolverio vamzdį, įvarė tai sunkiai, yra daugiaus.
5 Youngstom^, Oh. PlumB
ay City, Mich. Nors tūli nįgai vien aut savo naudos (rods paranku skirtiesi nuo kitų sve vo dwi daini :Oi eisim,eisim ir Bi
Gaisrai.
beriams ir tvurinįkams prigulinsau kulky į galvy.
angliszki laikraszcziai garsina, Pamatuose konstitucijos pasaky timtauezių ir ji atmetė lenkų ui- rutės d»iny. kurios susirinkusiems
Milvauk.ee, VVis. Miestelyj tiems prie organizicijų pakėlė
teiposgi patiko ir visi dainininkei
ta, kad jeigu pirmo skyriaus są praszymy..
*
Isz Dinaburgo, Witebsko Be.iver Dom, Wis. sudegė maszi- užmokesnį ant 25—50c. ant die kad darbo czia yra daug, bet isz narių prigulės permažai, įstatų
Lietuvos artojas.
labai dėkavojo. Paskui susirin
tikro yra kitaip. Geresnį darby
nų dalis M dleable Iron Works ir nos.
gub.
kę, vieni szoko, kiti kiaulelę muapdirliėjai
kunįgai
maloningai
czia gauti sunku, o kastynėse
14 d. balandžio nuplaukė ledai-. geležinkelio stacija. Blėdį ugnies
>zė ir dainavo dainas isz Dr. V.
Isz Thorp, WisNev Ken-hngton, Pa. Pra ■rieks dirbti ne nori, kadangi jos į prile s prie rinkimo ir antro sky
ties Dinaburgu ant upės Daugu padaryty skaito ant I10U000.
sidėjo darbai czianykszcziose Has rengtos ne gerai, darbas pavojin riaus sąnarius, — bet ir be tokios
Svetainėje p. F. Mikolainio, 22 Kudirkos Kanklių. Dainuojanti
vos. Wandens teip greitai pasi
Nev York. 4 d. gegužio sude sey-Fiaxall Co. dirbtuvėse. Prie gas. Atkakę czia pirmiaus dar malonės galės apsieiti). Jeigu d. balandžio, cŽianykszcziai lietu lik dabar dažinojo, kad tai Dr.
kėlė,kad gyventojai miestelioGri- gė czia nakvynės namai ant darbo patilpo 300 darbinįkų.
gerai pažiūrėsime, tai pats supra viai apvaikszcziojo trią szven- Kudirka buvo anuom pavargu
binįkai,kraustosi szalyn.
la, kitoj Dauguvos pusėj, nespėjo South str. Ugnyje pražuvo ke
sime, kad tokiems pralobėliams te«; parengti buvo visokį pasi siu užsitarnavusiu rasziiuinku,
Zanesville, Oh. Sztraikas
Czra- nuo žmonių aukų Abromaicziams
1 SpRINOFIEU), ILL.
iszsikraustyti, dalį miestelio prie turios žmogystos, viena gi yra
linksminimai ir prakalbos. Na ant kurio naudos rinko aukas
czianykszczių kalnakasių pasibai nykszcziai “Core Makers” pakėlė
upės užliejo vanduo. Prieplau mirtinai sužeista.
ir Kravczunams lengviaus isz- mus buvo papuosztas isz lauko “Lietuva” ir “Vienybė”; visi
gė ir jie sugrįžo jau prie darbo- sztraiky. Jie reikalauja užmo
ka Dinaburgo teiposgi likosi už
Nev York. Sudegė czia sto Nuo dabar gaus jie po 80c. nuo kesnio pe |2.25 už dienos darby. mesti 110 negu varguoliui 50c. eglėms, vainikais ir lietuviszko jautė nuliudimy, kad neszelpė jo,
lieta. Jeigu vanduo pasikels
Ne mieruokime todėl žmogaus mis ir amerikoniszkoms vėla- kada buvo gyvas, kuom gal ant
vyklos g/frhivių Mallory lin’jos. tonos.
Dai binįkai Architectoral Iron vertės skailliumi doliarų bet jo
nors ant pėdos augszcziaus, tai
voms; viduryj svetainė buvo kokių'metų arba daugiaus butų
Prie to sudegė diktai valczių,
5 Los Angėlos, Cal. Susi VVorks, Grey Foundry Co., Rosi darbais. Toliaus, ka-*gi spręs papuoszta tautiszkais pa wei k- galėję pailginti jam gyvenimy
užlies ne tik žemesnę Dinaburgo
mažesnių laivų ir visos linijos
tvėrė kompanija The San Juan Co., Bettendorf Metai VVhęel Co. apie vienpuaiszkumyarba visopu 4ajs.
dalį, vadinamy Gaika. bet ir
ir tuom butų suteikę galėjimy
įtaisos. Blėdį ugnies padaryty
Tin Mining & Smelthing Co., ku •r Amstrong Foundry Co. teipos siszkumų kandidatų? Argi ne
tvirtynę. Isz Grivkos pareika
dirbti dar daugiaus ant musų
Susirinkus
svecziams,
p.
F.
skaito ant 2 milijonų doliarų.
ri czia pastatys dideles blėtos gi paliovė dirbę.
lavo pagelbos^. mat ta vieta jau
tie pats, kurie szydien vinzihį- MikoLims pasveikino visus, lin tautos naudos. D-ras Kudirka,
Ugnyje pražuvo ir viena žmo
dirbtuves.
vandens užlieta. Prieszais GriT Dabar sztraikuoja darbinįkai kais apsigarsino, taigi vien ku kėdamas gražaus sutikimo ir nors vargo ir ligos suspaustas,
gysta.
1 Pitt-burg, Pa.
1500 czia prie triobų statymo szitose vie nigai, kurių visopusiszkumui broliškos meilės, kaip pridera nesdiovė darbavęs! ant lietuvių
Victoria, B. C. Dzdegė dides
bet juos kanuolių szuviais ir mi
nykszczių murinįkų pakėlė sztrai tose: Denver, Col.; Onahi, mažai rasime tikinėsiu terp ne vaikams vienos motinos Lietu labo, iki paskutinei valandai
noms iszardė atsiųsti isz VVilniaus nė dalis miesto Sandon. Sudegė ky ant iszkovojimo geresnio už Nebr. Racine, Wis. Dėl sztraikų kunįgų. Teip, kaip dabar su vos. Luke pietų buvo keliami neiszleido plunksnos isz stingkareiviai. Ant upės matyt plau- geležinkelio stacija ir telegrafo darby užmokesnio ir trumpesnio darbai prie triobų statymo be- rengta ir kaip užmano kunįgai toas’ai: už D-ry J. Basanavyczių. stauezios rankos, kol ji su visu
kianezius stalus, kėdės, lovas ir biurai. Aplinkinėse Sandon y^a darbo laiko.
veik suvisu pasiliovė miestuose konstitucijos apdirbėjai, Motiuė už D-ry Szliupy ir už via? lietu nesustingo. Teip, reikia nuliūs
vaikų vygutes, isz ko matyt, turtingiausios Britiszkoj Kolum
E<stSt. Louis, III. • Kansas City, lės ne galima laikyti už visuome- vįszky inteligeoc jy. Paskui jau ti, kad mes apleidome tokį vyry,
Litlle Rock, Ark. Motorkad virszutiniame tekėjime upė bijoj sidabro kastynės.
Mo. ir Philadėlphioj, Pa. Akrone, niszky institucijy, kadangi ku nifnas iszkeliavo į mhzky, ir neszelpėme jo, kada tas buvo
manni ir konduktoriai czianykszNelaimes ant geležinkeliu.
turėjo užlieti kaimus ir mieste
Oh. sztraikuoja katilioriai ir gi- nigų apdirbta konstitucija visuo ten, pririnkę kvietkų, dainuoda reikalingu,
nesistengėme teip
czių sztritkanų pakėlė sztraiky
seriai; giseriai sztraikuoja ir Mil- menei ne pripažysta lygių su sa mi linksmas pavasario dainas, naudingam darbinįkui pailginti
Ant Spanish River, Manitoboj,
lius.
ant iszkariavimo didesnio užmo
ant Pacific geležinkelio susimuszė
vaukeej, Wis.
vim tiesų, taigi ir Motinėlė, nors ?rįžo namon; grįžtanezius patiko gyvenimy.
Isz Liepojaus, Kurszėj. du į prieazingas puses bėganti kesnio.
Svetis.
uždėta tutiszkiems reikalams, gali senesniejie ir pritardami savo bal
5 Buffalo, N. Y. 500 darbi
Netoli Liepojaus smarki vėtra trukiai. Prie to vagonų stabdėpavirsti greitai į kunįgiszky in sais, padėjo dainuoti jaunimui,
1SZ
Isz Plymouth, Pa.
ant jūrių užmetė ant pieskų su jas likosi užmusztas ant vietos; nįkų prie rengimo panamerikostitucijy.
už ky tie apdalino kvielkoms paNors pas1 mus yra didesnė dalis
durnos norvegiszky laivy “Lom” keli tavoriniai vagonai susidaužė. niszkos parodos pakėlė sztraiky.
Czia reikia dar pridurti, kad dėtojus. Czia visi jautėsi teip
užmanytojai Motinėlės iszprsdžių linksmais, kaipi kad butų savo parodos komiteto sąnarių, ta- '
Nelaimę pagimdė telegrafistas, Jie reikalauja didesnio už darby
ir iszardė.
Motinėlės konstitucija. atsiszaukusiems ne kunįgams gimtiniame kraszte. Susirinkus cziaus raginimo žmonių aukauti
Ant savo susirinkimo, atsibu kuris užmigo ir ne iszsiuntė tele- užmokesnio,ky jiems ir pripažino.
Pereitame “Lietuvos” numeryj kitokius pamatus konstitucijos visiems į svetainę, p. F. Miko- parodai, tai kankintiniams isz jų
vusio 12 balandžio,Liepojaus ber gramo ant kitos stacijos apie iszė5 Boston, Mas. 3000 maszi
Man rodos, ėžės komitetas vienbalsiai nutarė jim? trūkio.
nistų czianykszczių alaus leidiny- mes patalpinome Pamatus konsti nurodė; su konstitucijos apdirbi ląinis laikė prakalbę, kurioje lupų negirdėt.
tucijos Motinėlės Draugystės. mu nesiskubino ilgai lyg slėpda- pirmiausiai aiszkino tris ap- sant ežia centrui komiteto, gali
savo kasztais parengti ir užlaiky
Pittsburg, Pa. Netoli Gaston- czių pakėlė sztraiky ant iszkaria
ti prekystes mokslainę, kurioje ▼ille,ant kelio užsisukimo iszszoko vimo geresnio užmokesnio ir Mieriai draugystės gražus ir jai darni jy, kada gi ant galo pagar vaikszcziojamas szventes, taigi: ma butų iszrinkti kelety kolek
reiktu pritarti visiems, bet mie sino, tai tik ant parodymo, kad Orės szveu'ę; 2230 m. sukaktu torių, kurie pereitų per lietuvius
bus trys augsztesnių mokslų kur isz rėlių^ pasažieriuis trūkis ir trumpesnio darbo laiko.
rių neužtenka; kaip pasirodo y- užmanytųjų nuomonės persikeitė ves pirmutinio apraszymo apie rinkdami aukas, kaip tai lietu
sai.
Mokslai nę žada parengti nuo kėlio pylimo nusirito į grabę.
^1 George City, Pa. Sztraikas pacz musų draugystėse, tankiai greitai. Taigi, kas užtikrįs, kad
dar szį mėty, jeigu galės j laikę
siai daro kitose vietose. * PlyPrie to keliu inspektorius Horan czianykszczių kalnakasių pasibai
ir prie szelpimo tautiszkų reikalų lietuvius keliaunįko Putėjo ir
iszgauti raudo daleidimy.
gražus mieriai yra tik dangeziu,
moutho draugystės ir tūli pavie
25
m.
sukaktuves
darbavimosi
jie nemainys net dabar jų paežių
likosi ant vietos užmusztas, pecz- gė. Užmokesnis darbinkams li
po kurio uždanga atsilieka ne apdirbtų konstitucijos pamatų? apt lietuvių naudos D-ro J. Ba- ni paaukavo parodai per 1100,
kuris Lythe turi abidvi kojas nu kosi pakeltas ant 5c. nuo tonos.
visada su mieriais sutinkanti Dabar, kaip garsina, gauna pa- sanavycziaus. Toliaus kalbėtojas bet yra gana tokių, kurie dar
Redakcijos atsakymai. pjautas ir turbūt, turės nuo to
800 darbinįkų sugrįžo prie darbo. darbai; menkos doriazkos vertės szelpy vienas universiteto stu
P. SeRDUOKUI IRSu.'IVIEN YJIMO
nurodė senump lietuvių tautos, nieko neaukavo, bet ir jie paau
mirti, trūkio gi vedėjas sunkiai
SEIMO RENGĖJAM". Tamisi ų rasztai
Minneapolis, Min.
Czia- vrrszmjkai tankiai j niekus pa- dentas, bet kas užtikrįs, kad ant kfcip lietuviai, persikėlę isz Ma kautu, jeigu ateitu kolektoriai ir 1
nuplikįtas.
Terp
pasažierių
suntoliaus paszelpa ne bus dalinama
patiips sekaneziame “L eluvus”
nykszcziai medžių taszyiojai su verezia gražiausius organizacijos vien semiuiristams? o jau mote žosios Azijos į Europy, kitų stu jeigu prie šukavimo paragintu
numeryj; turėsime apleisti vien kiaus apkultų nėra.
Kasgi pasakys, kad rys
grįžo prie darbo; darbdaviai isz* inierius.
besimokmaczios
vargiai miami, traukėsi j sziaurius, kol kn. Žilinskas, kaipo parodos pre
vietas, kur yra koliojimai, kadan
Susidaužė laivai.
pildė didesnę dalį darbinįkų rei pamatai ir mieriai bažnyczios ir ky pelnys, kadangi joms ne pri neatsidurė Baltiko pakrantėse, tai zidentas.
gi jie į laikrasziį ne tinka.
Cape Henry, Va. Netoli nuo
parapijų yra blogi? Juk bažny- lankus, kiek girdime, vienas už gi szios dienos Lietuvoj. LeNors jau vėlai, vienok pra
kalavimų.
czia, laike smarkios vėtros likosi
ežios ir dvasiszkų vadovų pride- įiekmingeanių Motinėlės virszi- tuvių kelionę aiszkina lietuviszki neš z u apie nusidavimu mu«ų pa
Prekė plnĮgų.
PhiLadelphia, Pa.
3000 rystė yra palaikyti d ory, meilę nįkų.
užmestas ant uolų angliszkas
vardai vietų; lietuvi-zkose dai rapijos f sir’o, kuris buvo pirm
Ruskas rublis po...................... 52 jc ’ garlaivys “Virginia”, kurisai darbinįkų namų statymo organi
artymo
ir
kitokius
gerus
darbus,
nose
randame paminėjimus apie Užgavėnių. Esant nesutikimams
Prusiszkos markės po........... 24jc
Isz Ashland, Wis.
zacijų pakėlė sztraiky. Jie reika tuom tarpu, kadangi pas mus bažPrie kiekvieno pinįgu siuntinioj plaukė nuo Kubos į Baltimorę.
Upę
Dunojų
ir Karpatų kalnus. parapijoj, sumažėjo jos į Imi m ai.
Užstojus pavasariui, viskas
reikia pridėti 30c.ant paczto kasz- Žmonių ant Livo buvo 26. VVie lauja 8 darbo valandų už dienos n yežios užraszytos ant vyskupų,
Toliaus
kalbėtojas
priminė, kad Plymouth’e surinkdavo per mėgamta.
pradėjo
žaliuoti
;
lygiai
nors kuuįgaa butų nedoriausia*,
na valūs su 15 jurinįkų laimingai darby ir didesnio užmokesnio.
tų.

Uždraudė kirsti medžius.

Wilniaus gub .Lydos pavietyj.
ukinįkas Cz’geras pirko szmotelį
girios priguliu, į prie Lipiczanų
girių kunįgaikszlienės Hohenluhe
ir teip smarkiai pradėjo kirsti
medžius nupirktoj girios dalyj,
kad neužilgio būt jų visai ne
likę. Todėl girių apsaugojimo
komitetas minėtam uiinįkui nu
visu uždraudė kirsti ant toliaus
. medžius ant minėto girių szmo
tolio. Apart to, uždraudė minė
tas komitetas kirkti medžius gi
. riose Golonovo, Dianos pavietyj,
priguliueziose dvarponiui Sairinuk

priplaukė kranto, kiti gi valtis
su 11 žmonių apvirto, 6 isz jų
prigėrė, o 5 pripl akė ant skęstanezio laivo, kur iszbuvo per
naktį; rytmetyj nuo gelbėtojų
stacijos atplaukė pagalba ir ėsanczius ant laivo paėmė ir atgabeno
ant kranto.

Tiefin, Oh. Di strik to darbinįktii ant Big Four geleži n kelio pakėlė sztraiky. Darbinį kai
reikalauja uždarby po 11.25 ant
dienos.
.
f
,

Isz darbo lauko.

Lietuwiszku dirwn.

■

nesj kartus nuo 6 iki 10 dol. tik ga^tp pakilti. Yra pas mus ir
tai, o E lward*villės ir Luzernėd keletas merginų, bet jos nė savo
parapijouai 8ume*dawę arti 100, dorybėmis, nė protu ne atsižymi,
ui kę plymoutiszkiai pasijuokda o užtai savę per daug brangina.
vo. Tas nepatiko aniems ‘ir jie Dėl jų vaikinai tankiausiai pesusitarę net buwo pasistatyti sau szasi, o paskui provojasi ir gabe
bainyczią tarpe Ed vardavillčs ir na sunkiai uždirbtus pinįgus
Luzernė*, kad su wisu nesiduoti skvajeriams ir advokatams.
užjuokti sawę plymoutiszkiams.
Wienas ežia gyvenantis lietuKad nepastovu antra bainyczia, vys parsitraukė isz Lietuvos
kun. Žil inskas numažino mėnesi merginę, kuriai nusiuntė szipkor
nę mokestį nuo 50 ant. 25c., bet tę ir norėjo su ja paeziuotis. At
kad iszspausti dar dauginus isz kakus ant vietos, merginę per
anų piuįgų, užmanė fat’rus ant. visokias melagystes paveržė ki
bažnyczios naudos ir iszrinko ne tas, o tas, kuris iszsika«ztavo,
va komitetą fdr’ų vedimui. Pre isz nuliudimo iszkėlė’ balių už
zidentu buvo vienas karczemny- $10. Mums rodosi, kad mergina,
kas, kas'erium kitas karczemny- kuri duodasi kitam perkalbėti, ne
kas— abudu nepižjstantt nė verta teip didelio nuliudimo.
raidės, o sekretorium pats k‘n. kad ant pasiraminimo reiktų $10
Žilinskas, nas treczio karczemny- '■atleisti.
Wisų draugas.
ko mokanczio raszyti nebuvo ga
Įima surasti. Su dideliu vargu
N r. 18 lenkiszko laikraszczio
likosi surengtas fair’as; pats kunįgas visur vaikszcziojo, rinkda ‘ Gizeta Pittsburgska" patilpo
mas daiktus.
VVien Breving straipsnis apie rengiamą musų
Co.isz Wilkes-Barre padovanojo spaudos dalį ant visos vietinės
Laikrasztis
baczką alaus ir 25 dol. kunįgui parodos Paryžiuj.
ui žygį. VVtenok laimė nenulė- apie tę viskę raszo teisingai ir
mė fair’uį pasekmės.
Fair’ui su prilaukia! lietuviams, pagiria
pabaigtuvėms truko 10 dienų ir juos už meilę savo kalbos ir au
gryno pelno atliko apie 600 dol., kas, kokias sudėjo ant parodos
kurie nugarmėjo į kompanijos reikalų.
kasę ir kunjgas negavo su jais
nė pasidžiaugti. Sztai kaip bu
vo: kunįgan,užmanydamas faii’ę,
patarė dėl viso ko aprinkti kaH Kriokavoj, 3 d. balandžio,pa
sier ų, kad parodyti žmonėms,
simirė Lembeigo archivyskupas
jog viskas eina teisingai.
Isz
dalies teip ir buvo. Knnįgas ti kun. Moravski.
kėjosi, kad užbaigus fair’us, ka
d Kaip raszo isz Indijų, szį
sierius atnesz jam pinįgus ir bus
metę arbatos auginimo apskrivtąkas gerai. Kasieriui, turbut
cziuose beveik su visu pražuvo
keks szliuplarnis pakukždėjo,
arbita ir mažai jos surinks. Plan
kad kuo. Žilinskui pinjgų neduo
tac'joms užkenkė ledai ir dideli
tu, nes teip p<dary.-ęi kaip kn.
lytus. .
Kravczunas ;geriaus, sako.užmo
--------------------X
kėti už lotus, kę yra užpirkti
| Prancūzijos karės ministeris
priesz bažuyczię. kur gal kada
uždraudė kazarmėse ir kitokiose
nors bus lietuviszka mokslainė
kariaunos susirinkimų- vietose,
pastatyta, o kaip atiduosi kunj
i ficierų kliubuose gerti ir parda
gui, tai mokslainės nebus per
vinėti svaiginanezius gėrymus,
amžius, nes kunjgo kiszenius juk
iszėmus tikro vyno ir alaus.
be dugno.
Kompanija tuos lo
tus tuo parduos kam kitam, nes
| Odesoj pasibaigė prova ap
tuodu 200 dol. rankt inįgių j tu kaltintų už maisztus Nikolajeve.
baigiasi už procentus.
Ktsierius -Sodas devynis apskųstus nusprenteip ir padarė.
Km. Žilinskas,
dėant atėmimo tiesų ir atidavimo
jioroms uenurums,neva ant to su ant trijų me'ų į aresztantų rotas?
tiko, l>et pits kompanijai mokėti 24 ant 2Į meto, 3ant pusantrų
su prezidentu ir kasierium neke metų ir 3 ant vieno meto.
liavo isz sarmatos su tokiais, bet
pakvietė Juozę P. kaipo tlumo
| Atėjus isz Charkovo į Odesą
ežių, nes prez. ir kas. negal au geležinkelio trūkiui,konduktorius,
gliszkai ir jų priveizėjimui, ar peržiūrėdamas vagonus, vienamu
isztikro užmokės, parsikvietė kn. vagone pirmoskliasos radopapjauKaupę isz Scrantono. Teip tai tę jaunę merginę, kuri,kaip pasiro
visas triasas ir per 1000 dol. (su dė, yra mokintoja Goricz ir į trūkį
fair’o k a sz tais) tapo lietuviams įsėdo ant stacijos Wladiejevka.
iszpl'szta ir įmesta kaip į balę.
Kas ję papjovė, dar nežinia, bet
Rods, tūli gal ir sakys, turė kad ne plėszikas, tas matyt i»z to,
sim kada nors savo lietuviszaę kad daiktai jos ne krutinai.
mokyklę. Tiesa, tokia budu ge
■
J
rai, bet kas ję užlaikys su atsaU Kaime Aleksijevka, Sarato
kaneziu mokytoju? Parapija ne vo gubernijoj, vienas ukinįkas,
įstengia vieno kunįgo užlaikyti, neužkeidamas mooeekos vaikų,
o kaip įstengs antrę tiek kasztų žiemos laike-iszvežė ant lauko
pakelti su mokintoju ir pastaty tris mažus jos vaikuczius, iszrėdė
mu mokyklos?
Gal dudorius ir paliko ant sniego. Žinoma,
mokįs? Bet musų dudorius pats vaikai susza<o, bet užtai ir
turi pirma mokintis, o kur pradi niekszas beszirdis ukinįkas pate
niai mokslo rankvedžiai? Isz ko į kalinį ir sūdąs be abejonės
ražanezinių knygelių juk vaikai pagal darbo vertę jį nubaus.
nedaug iszmoks!
Pas mus yra szv. Prancisz
H Kijevo merginos, nekęsda.kaus tretinįkų draugystė, suside mos angį i jonų, pažadėjo ne teks
danti isz moterių, kurios už savo ti už prilankaus anglijonams vy
vyrų pinįgus kas nedelię užperka ro. Ar užlaikys pažadėjimą, ne
aukstybįsias miszias.
žinia; bet kad Maskolijoj mažai
Susivienyjimo organas “Tėvy yra anglijonų szalinįkų, tai Kije
nė” kenezia sausmetį ant žinių. vo merginoms vyrų ne štokuos.
Teip isz lietuviszkų dirvų rubri Lietuvaitėms ir gi priderėtu ne
kose yra žinios, kur geras alus, tekėti už prilaukiu maskoliams,
kur anglus suaresztavo be liampų arba už girtuokliaujanezių vyrų,
dviraeziu važuojmt ir t.t.
o tęsyk gal ir tuos uiekszus pa
Kun. Ž linskas, szelpdamas Su taisytu.
sivienyjimo spaustuvę, darbus
| Tunelyj St. Molo, vakarinėj
rodyja siųiti p. Stagarui į Shenadorį, kurių negal atlikti “Tė Prancūzijoj, priesz atbėgimę grei
tojo trūkio rado padėtas dvi di
vynė”.
Nabagas.
narni to bombas, kurios, užbėgus
Isz Seatonville, III.
trukini,butų turėjusios explioduoDarbai ant pavasario pradeda ti ir be abėjonės daug žmonių
eiti mekyn. Gerų naujienų ne trukiu važuojanezių butų* uždaug girdėt, bet užtai pesztynės musztų. Kas tas bombas pametė,
pasitaiko gana tankiai. Lietu nežinia, bet matyt, kad tai dar
vių aps‘ivedusių yra ežią apie bas nepilno proto žmonių. Sua
15 szeimynų, pavienių gi bus resztavo keturis žinomus policijai
apie 80 ypatų. Musztynių pas mus anarchistus, kuriuos nužiūri, buk
ne trūksta; tokios buvo ir pa jie tas bombas ant kelio padėjo.
baidoj pereito mėnesio; musz[ Mieste Plocke, Lenkijoj, ne
tynes paskui gimdo provas šū
duose terp susimuszusių, kurios sugauti vagiliai paszlavė isz padaug pinįgų isz lietuvių kisze- czto rando siuntinį, kuriame bu
niaus isztraukia. Kad tai nors vo 10000 rubl. nužudžiusių vertę
dalį tų pinįgų, kę kasztuoja gir- popierinių pinįgų ir 6000 rublių
'tuoki avimai ir musztynės lietu auksinių. Pinįgus tuos iszsiuntė
viai apverstų ant taut szkų reika Mlavos pavieczio kasa į dalį
lų, kaip tai au^sztai musų tauta vieszpatystėe banko Plocke. Pa.

Isz wisur.

| Laikrasztis “Popolo Roma
no” pranesza. kad italiszkas pulkaunįkas Comara, gyvenantis
mieste Turine, sziaurinėj Italijoj,
iszrado naują explioduojanczią
medegę, kurią praminė vardu
“Cosmos”. Medega ta turi 28 kar
tus didesnę p jiegę negu dinami
1899 m. Maskolijoj paėmė į tas. Ji yra tai autirsztintas van
kariauną isz viso: 260984 kriksz- duo, kuris po elektrikus įtekmę
czionių, žydų 16825, karaimų įgauna neiszpasakytą ardanezią
912. mohometonų 838, stabmel pa jiegę.
džių 500.
$etinkanczių į tar|| Angliszki laikraszcziai garsi
iiysię pripažino 58251; pasislėpė na, buk inžinierius Juhn Buller
nuo-tarnystes 31566 krik-zezio- iszrado budę pavertimo anglių į
nys ir 8787 žydai. Mažiausiai skystimą; angly* dega teip jau ge
nuo tarnystos pabėgo žydų isz rai kaip ir kietos. Lz kastynių
gubernijų toliau* nuo ruhež aus, jos gali būt iszvadžioj įmos dūdo
kaip antai Wilniaus, Minsko, mis į fabrikus ir į privatiszkus
Grodno; daugiausiai gi jų pabėgo namus teip kaip ir vanduo. Rods
isz parubežinių gubernijų: isz parengimas dūdų kasztuos ne ma
Kauno gubernijos pabėgo jų 489, žai pinįgų, bet už tai už perveži
Suvalkų 129, VVarsz-ivos 121.
mą tokių skystimo pavidale an

cztas tik tęsyk užtėmyjo vagystę,
kada bankas pareikalavo siunti
nio. Pakelį su 10000 rubl. neturinezių vertės popierinių pinį
gų rudo pamestą ant paczto kie
mo, bet 6000 rubl. auksiniais pi
nigais prapuolė.

U Abisinijos valdonas Menelik
iszdavė savo prisakymę, pagal
kurį ant visos Abisin jos ploto
ne valia pardavinėti nė dirbti
nė jokių svaiginanezių gėrymų,
teiposgi tabako ir iszdirbimų isz
jo. Lietuviams todėl nėra kę
į Abisiniją keliauti, kadangi dau
gumas jų ne ras ten niekur nė
jokių svaiginanezių gėrymų. Už
gėrymą ir rūkymą uždėtos sun
kios bausmės. Budo to reikėtų
griebtiesi ir labiaus civilizuotuose
negu Abisinija krantuose.

glių ne reiks nieko mokėti gele
žinkeliams.

0 Ne daug dar vieszpatysczių
savo kariškoj laivynėj, turi po
vandeninius laivus, prie turinczių tokius laivus priguli vien
Prancūzija ir Amerika. Kitos
vieszpatystėe, neturinezios tokių
laivų, pradėjo jieszkoti geriausio
budo apsisaugojimo nuo pawandeninių laivų. Anglijoj ant to
darė bandavones su specijaliszkais balionais, kurie, kaip persi
tikrino, kuo geriausiai parodo
nuo virszaus, kur neria povande
0 Australijoj, kohonijoj Victo- ninis pneszo laivas ir todėl nuo
ria likosi užgirtos tiesos, pagal jo guli apsaugoti savo laivyną.
kurias ne valia darbdaviams
Mieste Austin, Tex. susitvėrė
mokėti darbinįkams mažesnio už kompanija “Custead Ain-h p
paskirtę normę užmokesnio. Pa Co.” kuri žada užsiimti dirbimu
gal tas tiesas: duonkepių užmo- pasažierinių orlaivių važiojimui
kesnis ne gal būt mažesnis kaip pasažierių į Europą ir | kitus
1 shilingas už daria) valandą, krasztus. Iszradėjumi tų naujų
kriaucz ų 7| shil. už 8 darbo va lakiojimo prietaisų yra inžinie
landa*, siuvėjų 8} shil., sziauczių rius Custead ir kaip p įsakoja.jis su
7 shil. Motery? diibanczios savo orlaiviais atlikosu visu pa
sziaucziszkose dirbtuvėse ne gal< sekmingas bandavones. Didžiau
gauti mažiaus kaip 20 siutingų, sia greitumą, su kokia jie lekia,
•kalbėjos 16 shdingų ant sanvai yra 125 mylios į vsl., taigi greitės už 8 darbo valandas ant die cziaus negu greieziausi trukiai.
nos.
Custesd iki liepos mėnesiui žadu
padirbti pirmą pasažierinį orlai
|| Kaime Nkolsk<»je, Pietinėj vį, o pjutės mėnesyj lėkti su paMaskol j"j, 27 metų ukinįkas sažienais ant Paryžiaus parodos.
Wasnev miega per isztisus ketu
| Leukiszki ląikraszcziai įgarsi
ris metus ir per tą laiką nė sykį
na, kad koksai Robert Klinger
nepabudo.
Pri«sz užmigimą
i-z Przemyslio, Galic joj, iszrado
VVasnev apsirgo, teip buvo ap
kok'ę ten naują apkurimo medesilpę-, kad vaikszczioti negalėjo.
trą, jo paties padirbtą isz nežino
Užmigęs gi sykį, miega jau nuo
mų sudėtinių. Medegę tą iszraketurių metų ir |>er tę laikę nė
dėjas praminė vardu “Robertina
sykį ne pabudo ir prikelti jo ne
Helius". Medega ta duoda a nt į
galima. Maitina jį, pildami ka
d mgiaus šilumos negu anglys.
da ne kada pienę į gerklę, kurį
Ne duoda suodžių tiek kę anglys
jis, miegodamas, ryja. Wasnev
arba malkos.
Ant apezildymo
buvo ienotas, bet piti jo numirė
didelio kambario
užtenka 12
pagimdžiusi duktetį, kuri yra gy
szmotelių Robertinos, kurie ne
va ir sveika.
kasztuoja nė czielo cento. Taigi
tasai naujas kuras, jeigu apie jo
- | Bremos garlaivių kompani
vertę teisingai raszo laikraęzcziai,
ja diibdina dabar uauję garlaivį,
butų ant 70% pigesnis už malkas,
kurisai ne tik kad bus didžiau
o ant 40% pigesnis už anglis.
sias ant svieto, bet ir greieziausias. Maszinos jo turės 45000
arklių pajiegę, todėl garlaivy*
galės plaukti su greitumu 35 maz
gų kas valandą ;<sz dabartin ųgar
laivių greicziausias yra Hamburgo
— Likosi inkorporuota lietu“Deulchland”, bet tas g»li į va viszka draugystė “Panų Szven
landę pasistumti tik ant 23 maz cz'ausios Marijos Ražanczavos”
gų. Ilgis naujo Bremos garlai Chicagoj. Ikorporatorėms yra:
vio 752 pėdos; taigi jis bus ant J >dvyga Konopackytė, Ona Ki48 pėdų ilgesnis už didžiausią gylė ir Marijona SereikytS.
dabar pasažierinį laivę “Ocea— Ant Lincoln avė. Harvey
nic”. L ii v as tas bus ateinantį
McConn, lipdamas isz karo į ne
metą paleistas ant jurų. Dirbdi
tikrą ss.ilį, likosi isz kitos pu»ės
na jį S<.eltino laivų dirbtuvės.
einanezio karo pagautas ir teip
sunkiai sumankytas, kad į porą
| Maskolijoj, ant 130 milijonų
valandų nuo to pasimirė.
gyventojų, iszeina isz viso 779
lukraszcziai (Finlandija ežia ne • — Dirbtuvėse Illinois Steel
priskaityta).
Iszpuola todėl Works pereitos pėtnyczios dieną
vienas laikrasztiB ant 167000 atsitiko nelaimė. Karas, kuria
gyventojų. Wokietijoj, ant 50 me buvo dvylika tonų sutarpyto
milijonų gyventojų iszeina 6500 metaliaus, iszszoko isz rėlių ir
laikraszczių, taigi vienas laik jame buvęs meteliu* iszsiliejo ant
raštis ant 800 gyventojų. apaezioj dirbanezių darbinįkų
Sziaurįnėj Amerikoj, sztele Michi • penkis isz jų sunkiai apdegino;
gan, ant 3 milijonų gyventojų du apdegę mirtinai.
Apdegę
iszeina 800 laikraszczių, taigi darhinįkai yra: Cvik, Salnakiudaugiaus negu Maskolijoj. Isz
vi-ų iszeinanczių Mukolijoj laik ski, Badzik, Zimara ir Ring;
ra-zezių išeina: 631 maskolisz- Cvik jau pasimirė.
koj kalboj. 65 lenkiszkoj, 42 vo— Sz vedai turinti namus
kiezkoj. U e»tiszkoj, 8 prancuziszkoj, 9 latviszkoj. 6 armėniš ant Mdton ulyczios pakėlė
koj, 5 gruziniszkoj ir 2 žydiszkoj. prekes gyvenimų ir tai ant
teip ilgai, kol isz gyvenimų
neiszsikraustys visi negrai ir
NAUJI ISZRADIMAI.
| Wokiszkas laikrasztis “Cen italijonai. Mums rodosi, daug
tral Malt fuer Bakteriologie” gar lengviaus buvo atsakyti savo
sina, kad profesorius Sehueller namuose gyvenimus nekeneziasurado bacilių, kurisai gimdo iki miems, tai jie ir be pakėlimo pre
sziol neiszgydomą vėžio ligą. kių butų iszsikraustę. Isz tikro
Jeigu sykį surado priežas į ligos,
baltve dziai ne goriausią negrams
tai be abejonės neuždgię euras ir
vai-tą nuo jos.
Dabar nuo vė krikszczioniszkoe medės paveik
slą rodo, o paskui kaltina negrus.
žio diktai žmonių mirszta. ...

Wietines Žinios.

SENŲ GADYNIŲ

Galvoj šito žvėries esančioj muzejuje Airiškos

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pagal Hvichin^onc^.
(Tąsa.)
galėjo iAnaikyti Čielas gyvuolių gimines ir
veisles lygiai mažyčių, kaip ir milžiniško di
dumo ant viso ploto nuo pietinės užbaigos
Patagonijos iki šiaurinei AlaskaH Ant iš
naikinimo tų visų gyvuolių, kokių liekanas
randa lygiai šiauriniuose kaip ir pietiniuose
kraštuose, reikėjo didelių permainų ant že
mės paviršiaus.Tuom tarpu sluogsniai La PlaBos primigenius.
tos ir Patagonijos parodo, kad urnų permainų
ne buvo, viskas keitėsi palengva. Tuose žemės mokslo akademijos Dubline matyt trikampė
skyle tokio didumo, kokių galėtu padaryti
sluogsniuose lygiai Amerikoj, kaip Europoj, jetis
su bronziniu galu, kokių daug randa
Azijoj, Afrikoj, kuriuose pietinėj Amerikoj
Airijos
durpinyčiose; tas parodo, kad tasai
randa liekanas milžiniškų megatherijų, glyptodontų ir kituose žemės kraštuose yra žvėris likosi medėjų užmuštas, taigi jis Airi
turėjo gyventi drauge su žmonėms teip
gyvuoliai didesni už dabar gyvuojančias vei joj
sles. Taigi matyt, kad tuose laikuose ant vadinamų bronzinių laikų, - kada jie, apart
žemės buvo sau lygos tinkančios gyvenimui titnago, vartojo jau ginklu ir darbo įnagius
iš bronzo, bet geležies dar nepa
milžiniškų, tvirtų gyvuolių. Kokios vienok padirbtus
žinojo.
buvo tos sanlygos, nežinome ir jų žemės
Pilnų skeletų turo rado neseniai Angli
sluogsniuose prie šiądininio mokslo stovio
susekti ne galima. Kodėl išnyko milžiniška joj sluogsniuose teip vadinamų ledinių laikų.
praėjusių amžių gyvybė, kodėl išnyko tų lai Ilgis rago šito žvėries buvo 39 coliai, o storis
kų girios ir kitokį augmenys ir vieton išny prie apačios 18 colių aplinkui. > Tuose jau
kusių milžinų atsirado mažesni ir silpnesni kraštuose ir tuose jau sluogsniuose rado
sutvėrimai ir augmenys, to nežinome, žinome teiposgi kaulus elnio, bobro ir kitokių žvėrių,
vien apie žmogaus išnaikytus tulus gyvuo- teiposgi šukes molinių puodų. Garsus Ry
liūs, bet priežasčių išnykimo kitų milžiniškų mo istorikas Caesar, rašydamas apie turų,
sutvėrimų gyvenusių ant žemės prieš atsira- sako, kad “jis buvo truputį mažesnis už šladimą žmogaus ir prieš jo atsiradimu išnykusių pį; pagal plaukų ir pavidalų jis toks kaip ir
tikrai nežinome, ir kaip sakėme, dabar jas su naminiai jaučiai. Kadangi jie neišpasaky
sekti negalima dar kėsintiesi. Išrišimas to klau tai greiti ir drūti, tai medžionė ant jų gana
symo priguli ateinančįų amžių mokslinčiams; pavojinga: medėjai retai stoja prieš jį su
ginklu, bet stengiasi įvaryti į tyčia iškas
dabar gi apie tai galima vien spėti.
Žinome, kad kiekvienas gyvas daiktas, tų duobę ir joje jau užmuša. Turai nesiduo
teip žmogus, kaip ir žvėris turi mirti, bet per da prisavinti, nors butų maži pagauti.”
Cuvier ir kiti mokslinčiai laiko turų už
tų pasimirimų ypatų nė veislė žmonių, nė ki
tų gyvuolių neišnyksta; todėl išnykimų čielų pratėvį šios dienos naminių raguotų galvijų,
skyrių, giminių, veislių ir atmainų gyvuolių nors šiųdieniniai daug mažesni. Atmaina
sunkiaus jau suprasti, kadangi tas ne atsi Bos longifrons ir Bos frontonus, kokių kaulus
tinka prie musų akių, tokių išnykimų ir per randa durpinyčiose Anglijos ir Škotijos, be
sikeitimų čielų gyvuolių skyrių ne matome. abejonės yra pratėviais šios dienos mažyčių
Profesorius Owen tvirtino, kad dideli Walijos ir Škotijos naminių galvijų.
sausžemių sutvėrimai veisiasi palengviaus ir
nyksta dėl savo didumo greičius negu maži. Išnykę didžžuviai ir krepšiniai žvėrys.
Kiekvienas persikeitimas aplinkybių svar^
Terp šiųdien gyvuojančių ant žemės gy
biaus puola ant didelių sutvėrimų degu ant vuolių žingeidžiausi yra didžžuviai: jie pana
mažų. Laike didelių sausmečių dideliems šus į žuvis, gyvena vandenyj, bet jie ne žu
reikia labiaus kęsti negu mažiems, i Jeigu vys tik žvėrys, kvėpuoja plaučiais, todėl pa
dėl kokių nors klimatiškų permainų Įiasima- nėrę, ne gali ilgai išbūti po vandeniu, bęt
žys augmenys, kuriais gyvuoliai maitinasi, ant atsikvėpimo turi iškilti aut vandens pa
tai tų labiaus pajus dideli žvėrys daug maisto viršiaus. Didžžuviai yra didžiausiais šiųdien
reikalaujanti negu maži.
Mat viena fiziška ant žemės gyvuojančiais sutvėrimais; rodosi,
pajiega ne )>alengvina kdvos už būvį, naudos kad ir terp išnykusių senų gadynių sutvėri
ji ne atgabena; kovose apart kitko, rieikalin- mų didesnių už didžžuvius ne buvo. Prie to
g&s ir protas. Matome todėl, kad vėlesnių skyriaus sutvėrimų priguli didžžuviai, delfi
laikų sutvėrimai, nors buvo mažesni, bet jų nai ir ki'i, Kada pirmiausiai to skyriaus
smegenys buvo didesni ir geresnės vertės ne žvėrys atsirado ant žemės, to tikrai negalima
gu tai buvo pas išnykusius milžinus J Mok pasakyti. Liekanų vienok tikrų didžžuvių
slinčiai užtėmyjo, kad pirmiaus negu; atsira iki šiol neužtiko senesniuose kaip pradžios
do žmogus Afrikoj ir Indijose, čia duvo ko trečiaeilinės eros žemės sluogsniuose; taigi
kios nors priežastys stabdančios vjeisimasi reikėtų manyti, jog žvėrys didžžuvių skyriaus
šlapių, kurie, nuturėdami galingų priešų, bu atsirado ant žemės pradžioj teip vadinamos
tų turėję labiaus prisiveisti. Tūli mokslinčiai trečiaeilinės eros.
už tokių stabdančių veisimasi priežaštį laiko
Seniausias protėvis šito skyriaus žvėrių,
vabalus, kurie nuolatai erzindami žvėris, ne iš kurių su laiku išsiveisė tikri didžžuviai,
davė jiems veistiesi ir gimdyti vaikus ramy delfinai ir kiti atsirado ankščiaus, gal laikuo
bėj. Dabar persitikrino, kad vabalai ir vam se darymosi kreidinių sluogsnių,arba gal lai
pyrai (gerianti žvėrių kraujų šikšliotspar- ke didelio tarpo atskiriančio antraeilinę nuo
niai) mažina vaisingumų atgabentų įš Euro trečiaeilinės eros.
Liekanas tų didžžuvių
pos į pietinę Amerikų didelių naminių galvi protėvių rado pirmiausiai eoceno sluogsniuojų. Apart to, ant išnykimo didelių žvėrių se šiaurinėj Amerikoj.
galėjo atsiliepti ir kitos priežastys. I Jeigu,
• Seniausias iš iki šiol žinomų didžžuvių
Įiaveikslan, dėl geografiškų permainų, taigi protėvių yra tai mokslinčių pramintas vardu
dėl susijungimo sausžemių, žvėrys įš vieno Zznglodon, kurio liekanas rado eoceno sluogkrašto keliauja į kitų, atkakę iš kitur varo sniuose Alabamoj. Clyborne Charles Layel,
konkurencijų su vietiniais tipais, d j tokioje drauge su sliekų dėžėms, liekanoms jūrių ekonkurencijoj ir kovoje dideliems it menko žių,rado teiposgi liekanas išnykusios didžžu
proto sutvėrimams sunkesni kova negu bruz- vių veislės. Didžžiuviui tam davė vardų
giems, mažesniems ir turintiems didesnį pro Zenglodon cetoides (vardas paimtas iš grekištų. Maži paprastai veisiasi greičiaus, dau kos kalbos: Zengle reiškia naščius ir odons—
giaus atveda vaikų, tai ant galo mažųjų veis dantis), nuo krūminių dantų panašių į naš
lė ir paima viršų ant nerangių, mažai1 vaisin čius, turinčių dvi Šakni; dantys tie turėjo
gų milžinų, nuėda žolę, kurios milžinams pri pusę pėdos ilgio. Liekanas Zenglodontų ra
trūksta ir ant galo tie nerangus, menįo pro do teiposgi štetuose Mississipi, Georgijoj ir
to milžiniški sutvėrimai išnyksta, o jų vietoj pietinėj Karolinoj. Senesniuose už eocenų
pergalėtojai dar smarkiaus išsiviešpatauja; sluogsniuose liekanų šitų žvėrių jau neužtin
tų matome ne vien terp žvėrių, bet terp tautų ka; neužtiko jų teiposgi niekur ant pietinio
ir viešpatysčių.
žemės puskamuolio. Nors Alabamoj ir ran
Kada Rymo kariauna pirmų kartų prisi da daug kaulų šitų sutvėrimų, bet iki šiol ne
griebė į girias vidurinės Europos ir Belgijos, pasisekė surasti pilno skeleto.
Tuose kraš
tuose kraštuose užtiko dvi didelių jaučių tuose vienoje vietoje rado kaulus su viršum
veisli: vienų veislę, kurios kūnas apžėlęs buvo 40 žvėrių, iš ko matyt, kad tie sutvėrimai bu
ilgais garbiniuotais plaukais, pramini vardu vo gana prisiveisę.
Nugarkaulio sąnarių
bi^ontu arba zubru, kitai gi davė vardų tauro zenglodontų žemėj buvo teip daug, r dad vie
arba uro\ paskutinis turėjo ilgus ragus. Iš liniai gyventojai vartojo juos vietoj stulpų
tų jaučių veislių pirmutinė, taigi zubfai už prie aptvėrimo laukų, farmeriai tiesiog degi
siliko iki šiam laikui Lietuvos giriose,: Grod no kaulus ant išvalymo savo laukų, kadangi
no gubernijoj, Pružanos pavietyj, ap|e Balt- mat daugybė kaulų sunkino žemės apdirbimų
bokštį ir ant Kaukazo, bet jau jų liko ne teip, kaip akmens per daug ant laukų prisi
daug ir tai užsiliko tik todėl, kad girios Balt- veisę. Tamsus žmonelės mat nesupranta,
bokščio priguli Maskolijos ciecoriui j ir jose kokių svarbų turi žemėj surasti kaulai ir gal,
žvėris rando sargai saugoja nuo išnaikinimo, pirm negu mokslinčiai spėjo dažinoti, nesu
bet ir čia jie suskaityti, visose Lietuvos gi prantanti vertės farmeriai išnaikino ne vieno
riose nėra jau jų nė 600. AntKaukązo, kur gyvuolio liekanas surastas ant lauko.
jie ne teip saugojami, skaitlius jų ir lįedidesZenglodontai turėjo būt dideli sutvėri
nis. Kaukazo atmaina mažesnė už lįetuviš- mai, kaip matyt ant stambumo jų kaulų.
kų. Zubrai turi plaukus ilgesnius nįegu tai Tūli nugarkaulio sanariai, surasti Alabamoj,
matyt pas naminius jaučius, pas . patinus turi po 18 colių ilgio, o diametro 12 colių.
plaukai garbiniuoti. Kad zubrai senimus gy Vienas nugarkaulis buvo Čia surastas čielas;
veno ne vien Lietuvoj, bet visoj vidurinėj jis turėjo 70 pėdų ilgio; netoli tos vietos pri
Europoj, Prancūzijoj, Belgijoj, net Anglijoj kasė kitų pilnų nugarkaulį, kurisai turėjo 50
parodo tų kaulai, galvos, kokius randk žemės pėdų ilgio. Iš to matyt, jog žvėrys tie buvo
sluogsniuose. Anglijoj, aplinkinėse Wor- ne maži, didžiausi galėjo turėti apie 80 pėdų
cester surasta galva turi pusantro^ pėdos ilgio jeigu ne daugiaus. Europoj liekanas
pločio terp galų ragų.
šito skyriaus žvėrių, žinoma ne pilnas,
Turas, mokslinčių pramintas varęlu Bos
primigenius gyveno tuose jau kraštuose kų ir
(Toliaus bus.)
zubras; kita jo atmaina buvo Bos latifrons',
šita gyveno ne tik Anglijoj, bet ir Airijoj.

L I E T UA

Draugyscziu Reikalai.

GRAND OPENING.

Brooklyn, N. Y. Knreiviszkn Dr-tė D.
L. K. Vytauto turės tavo pirmą metinį
balių, sūbatoj, 12 gegužio, Cecilia salė
je, 101—103 Grand st. Prasidėt 7 vai. va-,
kare. Dr-tė su muzika iszmarszuos karei viszkuose rūbuose į bu linus salę. Ant
baliaus
grajys lietuviszka muzika
pp vadovyste Rinkevicziaus. Wisus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia atsilankyti
Chicago, III. subatoj ir nedėlioj, 12
D . L. K. ytauto Dr-tė.
ir 13 gegužio darome savo naujo saliuno
Chięago, Dr-tė 8z. Mateuszo A p. ir įkurtuvių balių, ant kurio grajys gera
E v. turės savo bulių, nedelioj, 13 gegu muzika ir bus smagus pasilinksminimas.
Todėl visus aplinkinius ir pažįstamus
žio, Freiheit Turner salėje, 3417S. Halkviecziame atsilankyti. Ralius prasidės
sted st. arti 34.uk Prasidės 4 vai. po pie
tų. Dr-tė iszmarszuos isz bažĄtinės 6 vai. subtilus vakare.
John Kudulis,
839 Blue Island avė.
salės inkorpoie su muzika į balinus salę,
Piusilinksntiniino Baliu*
įžengi vyrams 25c., moterims ir mergi
noms dykai. Wisus lietuvius ir lietu
Šubatoj, 12 gegužio. 7 valanda vaka
vaites kvieczia atsilankyti.
re, darau pasilinksminimo balių, ant
Sz. Mateuszo Dr-tė.
kurio grajys gera muzika ir kiekvienas
atsilankęs galės gražiai su Susirinkusiais
lO-nietinis jubiliejui.
pasiboviti. Wisus aplinkinius ir pažys
Chicago, U). Dr-tė D. L. K. Gedimino tamus užkviecziu atsilankyti.,
P. Kareckas,
turės apvaikszcziojima savo 10-metinio
1193 8. Oakley avė.,
Chicago.
Jubiliejaus nedėlioj, 13 gegužio, YValsho
salėje, kertė Noble St. ir Milwaukee av.,
kurs prasidės 3 valandoj po pietų. ApShenandoah. Pa. 30 balandžio persis
vaikszcziojime ims dalyvumą visos Chi- kyrė su sziuom svietu Jieva Gieniuviene,
(po tėvais Macziute.) palikdama dicagos lietuviszkos tautiszkos draugystės,
kurios pilnoje parodoje, su tautiszkomis džiauseme nuliudime savo vyrą, 9 vaike
lius, 2 brolius ir 2 seseris. Paėjo isz Igvėliavomis ir muzikomis lydės ulyczio- laukos parap. Suvalkų gub. turėjo 37
mis Gedimino draug’stę į apvaikszezio- metus amžiaus, pergyveno Amerikoje 17
jimo salę. Papuosztoje salėje bus kai4 metu; palaidota tapo ant Shenadorio lie
bos, deklamacijos ir tautiszkos dainos, o tu vi'szku kapiniu.
?
A. Maczis, brolis.
potam balius. Visus lietuvius ir lietu
vaites, turinczius tėvynės Lietuvos mei
lę szirdingai kvieczia atsilankyti. įGeras giliukii.
Isz važi uodimas į seną kraju, privers
ženga vyrams 25c., merginoms ir mote
tas esiu parduoti už pusę prekės (9150)
rims dykai.
40 akrų gero, apaugusio dideliais me
•
D. L. K. Gedimino Dh-tk.
džiais lauko,valstijoj Arkanso kur man
perkant kasztavo 9300 00.
Tenai jau
Nuo Dr-tesi Panų S. Marijos P. R. nuo 6 metų yra keletas lietuvių apsigy
venę. Norinti pirkti tegul pasiskubina
Chicago. Dr-tė Panų Sz. Marijos P. szerne mėnesyje. Atsiszauk ant adreso;
Ražanczevos laikys savo susirinkimą ne- L. Stankevicz, Box 712, Campello, Mass.
deliuj 13 gegužio, tuojaus po 12 vai. vi
Ant par<lawinio, pigiai namas su
durdienio, namuose Marijonos Sereikai- lotu. Namuose talpinusi buezernė ir
tez, 3305 Auburn avė. prie 33czios ui. grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lutu. AlsiszaukiYra labai svarbus reikalai ant apsvarsty te: Dan. Knakevičze, Box 403, Toluca,
mo; draugystė jau gav;> savo czarterį, 111.
(7—3)
dėl togi visas drauges užkvieczia kuo
skaitlingiausei 'susirinkti.
Priežastis
perkelimo susirinkimu isz bažnytinės
yra tokia: vietinis probaszcžius kn.
Kas norite, kad iszsių.sti į
Kravczunas iszsimaiszeį mus Jraugyste krajų pinigai gerai ir greitai sunepraszylas ir pradėjo kabinėtis prie
vvaikszcz otų, siųskite juos per
merginu, nežinia ko norėdamas; jis už
simanė jam nepaklusnes sanares iszvai- “Lietuvos” redakciją, ogreieziaukyti isz draugystės, o kad draugyste ant siai suwaikszczios. Uigreituinp ir
to nesutiko, jis užgrėbė draugystės kny te singumjtkasdien apturime szitn
gas ir neįsileidžia į bažnytinę salę mitin tus padėKavvonių nuo lietuwių isz
gu laikyti.Už tai esame priverstos szatik- wi-ų Amerikos krusztų. Teiposgi
ti szį susirinkymą privatiszkoje vietoje už gerumu szifkorczių pas mus iszir tą viską apsvarstyti.
pirktų, nes mes laikome geriau
Administracija Dr-tės Panų S. M. P. R- sias linijas, ant t kurių j 8 die

Temykite.

Sąnariams S. Daukanto ^Dr-tes.

Diemanto Elektros Kryžius.

Atidaręs nauja saliuną darau balių subatoj Ir nedėlioj, 12 ir 13 gegužio įkurtu
vių, ant kurio grajis gera muzika ir bus
smagus pasilinksminimas. Todėl visus
aplinkinius ir pažįstamus kvieczin atsi
lankyti. Prie saliuno turiu puikę salę
ant mitingų, balių, veseliu ir kitokių
zabovų.
Juozapas Rashinskis,
(
' 635 S. CanalSt., Chicago, II).

□as perwaiiuoja per marias;
o prekės mus pigesnės kaip kitų.
Kas norite laimingai perw*žiuoli
l>er marias, pirkite szifkortes
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius
darni pinigus ant szifkorczių ar
aut iszsiuDtimo į krajų, wisada
adresuokite teip:

Chicago, nedelioj, 13 gegužio Dr-tė Simano Daukanto ims dalyvuma apvaikszcziojime 10 metinio Jubiliejaus Gedi
mino Dr-tės. Toje dienoje, ant 2 valan
dos po pietų, visi S. Daukanto Dr-tės są
nariai privalo susirinkti į salę po nr. 106
Cleaverst., kerte Bradley, 1 blokas į va
A. Olszewskis,
karus nuo Noble st. isz kur su muzika
pilnoje parodoje iszeis į apvaikszczioji Sub Station No, 60, Chicago, III.
ma. - Kiekvienas sąnaris tu*ri turėti
Dr-tės tautiszką ženklelį ir baltas pir
štinaitei. Už nspribuvipą ant laiko į
virsz minėtą vietą bausmę 91.oo. Tik
metai stovįs ant sargybos Lietuvių
svarbi priežastis paliuosuos nuo baus tautos: szviesos, tikybos.!r kalbos.
mes tuos, kurie priesz apvaikszcziojima
Adresas: Jurgi* Lapinas.
paduos rasztinįkui iinjį^
TILSIT, Germany.
S. Abromaviczia. prez.
Ten pat gaunama “Ž1NYČIA”. M o ka
' / F. Pupauskis, raszt.
si už kiekvieną Numerį. Tuodu laik3252 S. Morgan St.
raszcziu spauditaa nežinomus Vyskupo
M. alanezauskio rasztus.
Chicago, III. Dr-tė Teisybės Mylėtoju
turės savo metinį susirinkimą nedėlioj,
13 gegužio 1 waL dienos, Salėj K. Liaudanskio, 3301 S. Morgan St. ant kurio
Lietuwi*zkae Daktarai.
yra labai svarbus reikalai ant apevarsti134 E. 24 UI.,
New York.
mo. Todėl visi sanariai privalo pribūti;
Garsingas gydytojas vyriszkų ir monaujiems įstojimas 91.00. Dr-tė T. M.
teriszkų ligų. Mokinosi universitete
Chicago, Liet. Republ. Kliubas Algir New Yorke; praktikavo ligonbueziuose:
do? vardos, laikys savo mitingą suba-' Wiedniuje, . Berlyne, kamliazkoje mo
toj, 12 gegužio, 7 vai. vakare, sa.eje K kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks
Szem^iczio, 632 S. Ganai St., ant kurio lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir t.L
visus lietuvius užkvieczia susirinkti,
Usstikrinv Itugytlyma
—P. Wodminas, prez
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
plauczių. kepenų, skaudėiimą vidurių,
galwos,nepomietį, apalpimą, skaudulius,
Pajieszkojimai. ‘ žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
Pajieszkau Ignoto VViktaravicziaus isz vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
Prigvs kaimo, Kirsnos gm. ir Prano reikia naudot elektrikinias prietaisas.
Reszkavicziaus isz kaimo Marinkos,
Liga, L.ytiarku Daliu
Krosnos gm. abu pav. Kalvarijos, Suval
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
kų gub. Jie patys ar kas kitas teiksis gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvimą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, aduoti žinią aut adreso:
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. IszJ. Czernlevski, 9193 E. 8. P.
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
Philadelphia, Pa.
me. Cbroniszkas ligas gydau pasekmin
Pajieszkau savo pusbrolio, Jurgio Bagai, ir įlepemas ligas užlaikau slaptybė
kuczio, isz Kauno gub. Mankunų vol., je.
Raseinių pav. Graužu kaimo. Jis pats,
Dr. Leonard Landės,
ar kas kitas, teiksis duoti žinią ant adre
134 E.24th 8t.,Cor.Lexingtoii Av.
so:
John Bakutis,
Offiso wa1Mdo.:KSį:MtUP^
Box 1385, Ansonia, Conn.

Wsdlnan>s* telpei Volto KryAlsm, keleto metu atgal to
po isarastos Austrijoje, u n Maskavojaut savo naadal
Kryžius tos veik prasiplatino Wok»tijoj. Francuzijoj,
Sksndlnsvijoj ir kitose Europos esalyss. ir ssendieu yra la
biausiai oageraauiamM kaipo šilingai Švaistas nuo Bsamalirno Ir daugelio kitu kūno negaliu.
Elektros Diemaito Krylius cy4o Baumatirma teip mus
kulą taip Ir eunariu. Neuraltijs ir kitus kūno skaudejl
mus. Mervtozkums. Nervu nusilpnėjimą, Silpnumą, Pras
tota Nervu Gyvume. Nervu Nupeoums. Nemiga, Abejo
tingume. Dvasios Nepuolime Hyetenja, Psrefyttn, 8uatengime. Drebuly Neurelgije, Apoptoksije. Muomere,Biv.
Wlto Szoki brlrdies Plekime.Gelvoe skeudejima ir visus
Nerviazko Systemo sugedimus.
Veikme jo apslrelszkla pati pęteave bagyje keleto, dtonu. bet kartai* užtrunka kvies diena*. •
Krykiu reikto neszlnt diena Ir nakty, pakabinto ant .sil
kinio asuiariukb ant kaklo, augsaozlau arirdinae indaeboa.
Mėlynoji puse turi bet in apuosto apversto Prieez naudo
jimą D viena syki ant dienos po to indek Krykiu in trupėti
drungna geriausio ukeueo skystimą n laikyk per keleto
mlnuczin. Walkams, Aiunnt pasai amAlu, u k susą reik en
vandenin atskiesti
Preke to Kryitoua yra W lenas d ote
lis ir gvarantuojame. kad jis sutelks tokia pat naada kaip
kad gerlaualejle slektrieaki dirkal. kasstuojantl penkiolika
_____________ bei dvldeasimcs sykiu daugiau KnAnaa ezeituynoa aanarys,
sveikas ar .izotaa. u leicadoe neturi būt be to Elektrissko K r.vila na. kurs ym geriausiu ge'tMtojum prteazai visokias kūno o era les ir skausmas Pris.aak viena doleri per ez prese ar mooey
orderi arba registru--toj gromatoj, o mes Lamstai savas kaastois pasiusim visas Klektrlszka Die
manto Krykiu, arba 8 uANi.OO Gaunamos tusstouosiais rekomendactjM nuo ypatų, kurios ra
pagelba szio Stebuklingo K ryklaus iszsigyde. Yra uktoktina dėl parodymo jo magiszkos galybes.
Sztoi pora toliu rekomendacijų:
Asz szirdingai velyju vartot Diemanto Elektros Krykiu nuo visokie mo'erlszku ilgu.
Mrs ELVINE JEN8KN, Koosaanzn, Cean
Mano motore i'ga laika turėjo astm| ir nervu silpnume, bet po keturis nedeliu vartojimo Die
manto Elektros Krykieus lapo vtotszkal sveika.—NIELS GUNDE8EN, Jasrzn. Mink

Pajieszkau savo brolio Jono Bartkaus
Kauno gub., Rasseiniu pav., kaimo
Mosteikių, gyveno Chicagoje. Jis pats
ar kas kitas teiksisduoti tinę ant adreso:
J. Bartkus,
2600 E. Florence st., Philadelphia, Pa

pas —

Baltrdkoųi!!

Aukos ant kankintlnlu.

AoIsm paikiai Fotografijas; ak taslią tikto*
*2.00
AM o ■■Kilto te k'tokia rolkaia salas '.Fotegia 1
'»1m kaopalkiasaiaL

25c.
50c.

Czia yra musu vienatinis saliunas szitame mieste. Todėl lietuviai in czia at
kakę. teiksis pas mus atsilankyti, o gaus
visa informacija apie darbus ir visa szio
miesto padėjimą.

F.PBradchulis

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

Telefonam (Janai 78.

723 W. 18th Street

Telefonuot galima isz kiekvienos
aptiekęs.

Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs
mokslę jurisprudencijos esion Amerikoj,
Lake Forest universitete. Weda provas
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjieszko
užsenėjuaias provas, iszdirba visokius
dokumentus ir duoda rodę visokiuose
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų
gal rod} pasiekti per gromatas. Tuuntiejie reikal} tesiszaukia tuojaus.

.1. K.

Daniseiiczifl.

ornsAi.

n*»kiJn.NV

prie Itetaviazko, balnyczv a.

,

LL

Grakus iszkvietkuotl 14a.

WienatinlA Wate burto

Lietuwiszkns Saliunas.

J. F. 1>ANI8EWICZIU8,
830 Bąnk, kampas 8. Leonard n t.

Conn.

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

Geo. M. Glaser, M., D.
Medicinos Daktaras.

Gydo wikokes .igas, turi geriausę prakti
ką ligose moterių. vaikų irchroniazkoše ligose. Teipogi geriausei atlie
ka a perse ijas visokiuose atsitiki.
muose,
887 32nd 8L,
Chicagv

Ar Kenti Silpnybę?

kurios daugeli pradžiuguu ir pa
linksmina
Kaip mum, gvrai ilaoma. Žmonija— lai paycblazko. lutelektuaHizko ir net ekoBOBiiiaku at
žvilgio—dalioaal tas k liauto: wt,n, yra ,w«lka. drūto, puiki wiaa<io> linkami. paaldeaavojani :am. wl,ur turi g*ra* paukme, ir paai*edima aiškioj- wcrtvlgy,luj«: antroji yra Ilgin
to. supna nulludu*. suniku, mrlancboimka.
nedrąsi ir tankiai wl,i,zkai negabi prie darbo
ir netinkanti aaeunyniazk.mr gyvenime.
In ana paaiara> kliaaa prlgul. viai tie kurte
aawo Jauuy.loje.uadguiua, ga> wiaal ia.neiyeiiu,
atsidavė nalkiuancaiam Smogau* kuna irdv.aia
darbui — onamaniui arba patpoilucijal ir iawo
wele*alnoar metui.,, perdaug da*e vale aawo
lytlazslem, pagvhiunama: taipogi te tie. kurte
lai prieZaatiea neeZtektino ir blogo malate, peraidlrbimo, per dldy alkoboliaaku geryn u w»rlojima. arba Kuri, per auaidejima ,u aeawelkoma
motarema praZude »a»o llnkamybea ir sveikata.
Šaltoki, įmonių auk lydimai galiaua privemto
juo, per viaa ju gyvenimą kentei! ba.aiauaiaa tu
yda pnaekniea
kaip ve: ailrdiea drebejima.
apeimod>azku, galwo, •kaudejlmua. apetito ne
tekimą. kernu ir pilvo ka>ara. nugara* te krvZiaui •kaudeylma. nerviaikuma diapepalja vi
duriu uZkietejime. aeklo, begina aujungnej au
nemoralia,kai, aapnala. Ink atu llgaa, reumatlima. duainima. negale, arkorbuie. akaudancalua
ant kūno ir lytieaku daliu apuogua, gonorėja,
aunkeri. aitui etc.
Bet dabar tegul ntekaa nenusimina: szio mieato dek torai laarado aaujua vaistas, su kunu
pagelba gali greitai, radikalia,kai te visiazkal
lai tu liga lazalgydytj; kankinamieji, atgaua aavo aveikato. atlpruma. dratybe te dal.la isaw,iada. gabumą vlv kieme darbe ir ulaiemime.
Frlaluak ŽSo. mark,mla ir mea paaiuaim* tem
atai paneglutl meau giduoiea per vien, laztlaa
aanasito. Vlal. kurt, jieaikote pageibo, kreip
kite, ar .per lalarkua ar ypallarkai paa daktaru,
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Jeigu telp, Ui raszyR, o asz atsiusiu
tau dykai užpeczety.
toje gromatoje pamoai
kinioik kaip isssigyZ
dyti namieje ir npraA EF
szysiu kokiu budu asz^,VL^
iszsigydžiau nuo tokiu
\
silpnybių. Mano pamokinimas tikrai iea
x
gydys susilpnėjimą tavo lytlszku daliu
ir sulaikys naktine poliucija.
Raižyk
sziadien pas:
Chas Johnson,
Box 51fi,
Hnmmond. Ind.

karna vežimėli au peleni,,to plieną

Adresuok:
Vk-tor ManufkcturiugCo.. Oept.Q-l,
lOlto W7 Plymouth Pt,
Ohicago, III.

Visi Vyrai pas

324H 8. Morgan St.
o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
tur'me didelę daugybe visokių peczių
už pigiausi} prekę, pigiau kaip fabrike

nupirksi Kliugu pinta«wai-

Cabeugi ’. Duodame 10 dienu ant
i tsMbaudymo. Pinigu iss kalno n*rviKalauiame. Sulekiame |reria.»»iu«
pąiiudyjimua kaulink musu teisia*

Ontlet Fnrnitare A Stote Co.,

NAUJIENOS,

T. ANDRIUSZEVICZAITE
-------- DIRBA --------

t

Arnotus, Karūnas ir wisus bažnytiniiis parodus,

‘

~ Teipogi —

i

Mokinausi to darbo VVarszavoj. dirbau jį kelis
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wisa darba geni pažystu. Lietuviszki kunigai ir
, lietuviszkoi draugystes reikalaudami dnugyit?ms ar bažnytiniu iszdirbimu. raszykite pas mane klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku,
asz sawo iszdirbitnus gvatantuoju.
Bu Guodone,

EC]

U
i.

T J Andriuszewiczftite,

Offiaaa atidaryta, nao lite, iki 8ra.
Nedvliuna nuo 10 an. ikilZaa.

3452 S. Halsted St.

Kazimiera ir Joną

KUDULIUS,
839 Blue Island av.. Chicago.

Rasite szalta Alų, seniauses Arielkai,
Europiny Vyjia, Havanos Cigarus.

NĖR VITA

Sugražina nužudyto vyru
stipruma Ir drąsumą
Gedo impuenciia s stalo naktinis
p- locija ir alsas litras ingautaa per
iszdvkuma ar ursisargutno. Šri * gyd'kla sudrutina nervas ir daugina
wį Jtej kraujai priduoda vrldui raudonumą
L. >,
ir -ugraiina Smogui jaunystia. HlanmJV^SV rvtaiur peo.in us M)e bsieli aigM
Itavlius Ir g»»’,munjatne isrgydyW^Vv.| arba pinigus sugraiintl.

narvita McdicalCo.,
Otlnton A Jakaon 8ts.,

Chicago.

(JT" Ganaama yra Ir Aplinkoje Clark ir Vaa-

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS

Burvn 8

Chicago.

SPF.CIJAUSTAS

/V*
r

Chron įsaku, Nervisiku ir privatiszku ligų vyru, moteriu ir vaiku. Ligontui gydo per
laisskus.

REUMATYZM.
. NEURALG1E 1 podobno eboroby,
k
Vyrabteny na įodatevie Idatych ,

NIEMIEOKICH

aJZ-^ Nagrados

duos
kiekvienam gydyJ
tojui, kuris iazgyA
'
dys tiek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos iss žolių ir ssaknu dėl
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmerlen, iszgyde tuk«tancsius ligotu žmonių,
kuriuos kiti gydytojai laike už neissgydomus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuojaus prie Du. Kallmkrtem. o
rodą GAVM dykai. Apraišyk gerai savo
iga. lyti (vyras ar moteriške jamžy.klek
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacctine marke o gausi atsakyme ar
galma iszgydytl ar ae.
Adresas:

DR. F. j. KALLMERTEN.

SK puw HEDVczntfly/4
,KOTWICZNY”\S

UUJ0WA

iru

DVIEMS MEDALIAIS
ant Koscluszkos Paro
dos ni rūpestingą, tei
singa ir artiKtinzką iszdirbimą.

IARUNŲ, SZARi'V
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ,

. Turiu už garbę apreikszti guodįotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu vi
są* augszcziaus paminėtus daig

ius Pigiausei. Teisingiausei
ii- Geriausei, nes per 30 metų
džsiimdama iszdirbimais įgijau
^eriausę praktikę ir dėl to galiu
♦iską padirbt pigiau ir geriau ne(Jft kiti fabrikai.
‘
Su guodone

W. StOMINSKA, 67« MILVVAUKEE AV., CHICAGO, 1U*

TIKTAI DEL Wm—
Už?dykasampelinis pakelis bus atsiustas
pacztu kožnam wyrui, katras prisins
sawo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Fskelia atebaklinga gy
duolių bu, ateinate, kosnam, kas paruzya in Sto
te Medical InaUlute. Jin
tiek Jazgyde wyra, kuria
ptr metu, emeai au pro
tiazlteia te kuniazkaia kentejlmaia, telp kad Institu
te nutarė ui dyka dalyt
bandymo pakeline tiema,
kurie papraazys.
lazaigydyai namie nuo
klės vieno, lytiaikos ligoa,
paeinančio, nuo jaunys
te* iszdykamo. sugražina
patrotyta pajiega ir at
minu. panaikya ikaudejima strėnų, sadratya silp
nas lytiaakas aanariua.
Gydvolea yra labai sma
gios ir pamacalyvoa, ro
dos plaukte plaukia prie
nesveiku sąnariu audru
ti n damos kur reikia. Jot
gydo kožna liga ir panai
kina neamaguma te. kiek
vienam atsilikime wisisakai iatgydo. Atoiszaak in
State Medical InaUlute884
Elektros BuUding. Ft.
Wayue, Ind.. o aptnresit
už dyka aampelL Inarita
te stengiasi ausineaatsa
didtiaaaia skaitliam žmo
nių, kurie negali atiikad gvdytiea ir aria aampellai parodys jiems, kaip lengva isulgydyt nuo lytis,
vartojusi ataekanezios gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kodana, kurt
gaus dailiai apipectetyta pakely, kad IIU nežinota kas ten yra Bastyk dabar .nesudek

A. Sakorskis & Co. '

TAIN EXPELLERJ

IIB MA NIC LEPSZEGOI Pravdslvy tyl
ko ma „KOTWICE"aman* ochronni
f. A*. Kiebtsr * Co.. tu ėm,I St., N»w Vok.

31 MEDALI ZLOTYCH i innych

lt «Ut
Wtarae f.brvkl nuk'a. 1
«5©T. ISOCT. Vanajo go i poleoa: j
L •a)«'awnh-j»i įkarta vtafck-tete J
A ilUaddu apu-cnitch duuhowul
k jone auakomite nioby.
■RV Suocnagčiv u K A.R
tera.ICo.NY
ŽSSlH D RA RKHTERA

Lietuviszkas

CIGARU FABRIKAS
Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunciia į visus Ame
rikos krasxlul už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tsbaka ant papierosų, im
portuotą isz Mas k oi tjos ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3250 So Halsted

CHICAGO.

TOLEDO. OHIO.

Povilus Mozei k a,
3321 80. Morgan ak,

Chicago, III.

To Repalr
Broken Artl-

THEO PR0ULX

MK MANE

ADVOKATAS IR KONSULIS.

už |3»5

Grsėsi 14E

JONAS MOŽEIKA,

Aesieteniae ir Notary Public.
ROOM 001-002

87-89 E ItsluagtoD it, Chicago, III.

IVBBKR
CKMENT,

115 W. Dlvision St., Chic&go, III.

{ERLŲ,
INIŲ LAZDŲ ir tt

U* 2.7

J. R. Miknaltis.

Chicago-

W. SLOMINSKA,

OFIbU WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 8 wal
Telklonas Yarm 885.

883 Itank Ht., VVaterbury. conn.

510 Milwaukee avė.,

N>. Taisykle idant ant bonknlin butu paraižai: Dr. F. M. Soly nez, nestik Urna bonzetoaa
randasi tikrosios gydyklos.
__ _

679 Milwaukee Avenue,
CHICAGOę 1LL.
Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

daliu- įsa•utis Lalk-

Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, Abrozdus. Maldaknyges lietuviszkas ir lenkiu
kas, teipogi ir visokias kitas knygas dvasiszkos ir svietiszkos intalpoi.

Užlaikau geriausia ie seniausia Degti
ne Alų. Vyną ir kitus minkantus gerymus. Cigarai irCigaretai net nuo Philipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta
vieta dėl sveteliu Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Prašiau atsilan
kyti.

y

Dr. F. M. Božyncfc

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

i

Lletovlsihs SZtoras ReligisZka Daiktą. Waterbury,

Duok! duok Dums brolau gert.

rinsite apie ju stebuklinga veikme.
Galite galit a pliekose arba pas

Dr. M. P. Kossakauskis,

Užlaiko gera alų, seniauaes ir czystas aNorėdami pasiklaust rod<te per laiszkus, rielkak ir k wepencaiuacigaru*- Geriaune
adresuokite: The J M BRUNDZACO., užeiga dėl Bzwiežiai atvaževusiųį WaThe Lithuanian Watch Co.
Box 2301, New York. U .S. A.
< :
terbury. Yra tai vienatinisciyscziau 880 33sės ir te'singiausea lietuviukas žaliu
nas
mieste
Waterbury.
J.Bunnan & Stefankevicz,

231 S. Roebling st-, Brooklyn, N. Y.

teoaiu^napadystanozlu mokslo, tuom labiau mok
slo medMsoe. Jeigu ligonis, po sunaudojimu vie
nos bonk u les ianezia dideli patoagvlalma. tas lludyja apie gydyklos varta. Pamėginkite, o persitik

Lawrence, Mass.

Pirk Laikrodėly už $3.75

Žingeidus *wietui dalykas.

gu. padivgina krauju ir sudruUna visa systema.
Kartus Dro F. M. Boiynczo vynas, dirbtas po jo
asabiszlfa uUlura. yra pnpaiintas augsreztausiuju
daktaru,geriausiu ui visas buvusias Ir vanczlas
tam tykąiui gydyklss. Yra tol vaisius, jtoszkotas
per Ilgui matas Amoniu, atsidavusiu amatui, o ne

7m\ L^eqgM"ĮĮm^ZlKĮ)

W. Kudarauckas,

CHICAGO,
Tikrar vienatinė gydykis ant užželdinimo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
už kągwarantuoju. Prof. Brundzasutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padėkawonių per laiszkus ir laikraszczius.
Pagelba yra visiems, tik atiiszaukite.

tumahzytos su vynu duoda lastabia gydykla
katare pilvo Sarau, nelravtnimo. kepenų ir odos

Drin^ystems: Vėliavas, Szarpis, Knkardas ir LL

Paczto markėmis, aplaikys tuziną, '
50c—du tuzinu, kasti.00— penkis tu
zinus naujai pagerintos poperos gromatu
raižymui, su naujais papuoszimais, ap
skaitymais, Paryžiaus kvietkotnis ir
naujos mados kon vertais.
Adresas:

Box 234 •

WAŽIUOJU

Dauf matu tyrinėjimu ir sunkiu darbu pasiseks
man Iszįastl kombinacija Soliu ir szaknu kurios

Adwokataa Ir Notary Public

Kas prisius 35c

Conn.

HILLE’S FOTOGRAFAS,

rr .Stravkss 8. Chicago.

arti Denver, Color.

L1ETUWIU DAKTARAS

11 N. River Side 8t,%,

Vaterborf.

Aukos ant Paryžiaus Parodos.
M. Vakrina Shenandoah, Pa.
25c.

M. Vakrina Shenandoah, Pa.

COLOR.

Stebuklingos Gydyklos.

i»

Rasite ozal'^ alų, seniau^es ariel
ka*, wyną net ira Europos, o
Pajieszkau savo brolio Justino Koncigarus net i-a Turkijos.
tauto isz Kauno gub. Telszių pav. Paukszczių šalmo; teiksis auiizaukti ant Atsilankykite po nr.
adreso:
Fr. Kontoft,
55 Cohansey st.
Bridgeton, N. J.

GLOBEVIELE,

Telephoue T ards 772.

Dr. Leonard Landės,

Pajieszkau Jono Krivicko, isz Kauno
Roti, per Grom»t», Dykai
gub., Panevėžio pav., Parvalkių kaimo.
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią Užpraszydami gydyklas prlsiuskite 91.00
tW~Jeigu sergi, Ui paraszyk kiek turi
ant adreso:
,
metų, kiek sveri Ir apraszyk savo ligą, o
Antanas Juzėnas, W ind be r, Pa.
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigyPajieszkau savo dėdžių: Kazimiero dyii.
Ringai los ir Jurgio W ai nauakio, abudu
gyveno Chicagoje. Jie patys, ar kai ki Wi8i —
tas, teiksis duoti žinią ant adreso:
Martin Bernik,
wyrai —
/Vt Į
237 Lowjay St., Buffalo, N. Y.

D.Zubow ir J.Spragos,

The Diamond Electric Crotut Co , 3U6 Milwaukee avė., CHICAGO. 3200 8. Halsted et-, Cbicago, III.

Tevynes gargas

NeSeliomicnuo 8 iki 10% w»l.rjlo;nuo2 Iki 4vsL
po pint.

Ninjas lietuviuku Stllnots.

Užlaiko grauu* ir visus Kitua reikalin
gus ant p«grabo daiktus. Teipogi Karie
tas Ir arkliui ant pagrabu. veaeiliu ir ki
tuose reikaluose galima czia gauti- Tolymesniejie gali paszaukti per telefonar
Y»rd« 7OV.
(3-»)

Užsiimame dvilinkoms ir kriminaliszkoms provomi. Geriausei įsivarome pro
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame.
Jonas Moceika gyvena po nr. 31 W.
l*th pi, kur galima ji rasti iki 9 vai.
kas rytas.

tol. >u nu,uke
BBKteV’te I te
aS.KK.uia. «... — awietkaotas, tikrai am-rikoal.skal. vidurtete
rantuoto, aut ZO meta,
leziodo kairi 040.00 inkilBli l»ikr-«ieli,. Stalas!-

IfmAteriKskaPri- ktekwsno lalkr> 4«Ito d soda
DYKAI »»kra Iteto lenrianll jeigu »n orde-

V iiRM lu tai gali pouaryUž~
^JILkT Jž-iliks i«t W modeltai u* pigesne sa
itu v-ries preke; kiU p>>•< *10 ir III. Gvarantunll aut t m*lu Muau modeli-, i 41, trijų Crovn
rėmu yra p*aku«inlau-io, medau ant INO m. Agentu rainalMtjanta. Dviraoate ir kivita daly
ku katalloea aiuac -.lama už dyka. Pinigu lai
kalno nereikalaujame. Adreaook:

Victor Manufat-tnringęo Oiai. HIII-II7 Plymouth PI.
Chicago, 1M.
111-117

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietnwiszka

APTIEKA

3310 S. Morgan St , Chicago, UL
Turi geriauses gydyklai nuo srisokių
ligų; užlaiko vriaokei Europines žoleles,
Hobro mėsa, ruikas gy was dielea ir tt.
Atsiszaukusiems per laiszkui tr apra
usantiems savro ligas, duoda rodąs ir
pnziunczia gydyklas per pacztą arba
per expresą.
Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefon* gali paszauktl daktarą kas tik koki nori.
Dr. M. P. Kossakauskas visada įplivkoje.

Tel. Yard«7O9.

