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ne bandė stot į muszį, bet pasi negrų aszantų. Aszantai laiko ropos vieszpatyatėms ir ne rupi bar dvarponiams ne draudžia,suIsz Wllniaus gubernijos.) mokintojai, kuriame tai skaitliutraukė toliaus į sziaurius. Per dar vis apgulę miestę Kūmausi, sudrutinimas Chinų, bet prieszin- ai taikius su turineziais servitutus
Pirmoje pusėje balandžio mė- je buvo 22879 moterys; besimo
sikėlimo anglijonų todėl nieks kuriame yra užsidariusi augliszka gai, jos be abejonės bandys pasi ant dvarų žemės ukinįkai*, be
nosio
M iiniaus gubernijoj buwo kinanezių gi 3800133, tame skaiAmerika.
dabar ne stabdys.
Apie tikrus kariauna. Wiena dalis kariaunos naudoti isz silpnumo raudo ir rando prisidėjimo
panaikinti
isz viso 23 gaisrai; gaisrai tie už tliuje 831544 mergaitės.
Waidai sztete Kentuckyje ant mitriu-, būrų dabar anglijonai bandė prasimuszti per apgulusių griebs sau kokius tik galės Chinų servitutus.
gimė: 1 nuo neatsargumo, 1 nuo Nors per paskutinį szimtmetį
galo pasibaigė: republikoniszkas nieko nežino, kadangi apie tai miestę eiles, iszėjo su trims re krasztus, kol ant galo terp savęs
ir negerai įtaisytų teip žymiai pasidaugino skaitlius
gubernatorius Taylor pasitraukė būrai slepia.
Kaip angliszki volverinėms kanuolėms, bet ne nesusipyks. To lai ir laukia ly Klausymas žemiszkų Įtai nevalytų
kaminų, 1 nuo padegimo ir 17 mokintojų ir besimokinanezių,
nuo vietos, szteto kapitolių užė laikraszcziai paduoda,
atski grui nuvijo iszėjusius atgal. Prie giai Maskolija, kaip ir kitos Eu
sų Lietuwo|.
mė dęmokratiszkas gubernatorius ros būrų dalys traukia Heilbruno to trys angliszki ofieieiai likosi ropos vieszpatystės, kurios dabar
Maskoliszki laikraszcziai pra nuo nežinomų priežasczių. ’ Wi- bet visgi Maskolijoj vos 15%
Beckham.
Žinoma, dabar de link ir ežia renkasi į kruvę, bet užmuszti, o kapitonas ir 100 ka Chinų pakrantėse drutina savo nesza, jog klausymas įvedimo suose tuose atsitikimuose ugnelė gyventojų moka skaityti ir
mokratai stums sparcziaus provę kur jie bandys užstoti kelię an- reivių paszautų. Nuotrotos ne kariuzkas pajiegas; kas tų pajie žemiszkų įtaisų ir žemiszkų na- pridirbu blėdies ant 26776 rubl. raszyti, 85% nepažįsta literų.
republikoniszkų urėdnįkų irszali- glijonams, to nieks nežino. I-z grų buvo didesnės,, bet jų yra gų turės daugiausiai, galės griebti czelnįkų Lietuvoj, Mažrusijoj ir
Staigų mirezių per tę laikp. bu Iszėmus Finladijos, kuri kaulink
nįkų apskųstų už dalyvavimę Natai i aus rods būrai pasibraukė, daug daugiaus negu mieste ap kuo geriausius kąsnius, nesibijo ant Kaukazo bus perkratinėjimas vo 12, patžudysezių 1 jnegyvėlių žmonių apszvietimo stovi pirmo
užmuszystoj demokratiszko gu liet visgi dar jų rankose yra gultos kafiaunos. Aplink miestę damas silpnesnių priesztarawimo. vieszpatystės rodoj pradžioj ber rado 5. Wagystų, iszplėszimų se eilėse terp apszviescziauuių
bernatoriaus Goebelio, kadangi terpkalnės vedanezios į Transvaa- Kūmausi buvo jau keli susimusziželio mėnesio szių metų, bent užmelduota policijai 26; daiktų tautų, kituose Maskolijos kraszWokietija.
jų valdymas ir neilgas. Szį ru iių; ežia stovintiems atėjo pa inai, viename isz jų, kaip garsinu
teip paduoda laikrasztis “Peter- pavogta už 1832 rubl., gatavų tuose žmonių apszvietimas stovi
Latvijoj,
Estijoj,
denį bus kiti rinkimai ir per juos stiprinimas ir jie stovi ant viso angliszki laikraszcziai, 500 negrų
Wokiszkų valdybų Afrikoj burgskija Wiedomosti.”
pinįgų 27 rubl. Arklių pavogė geriaus:
Maskvos
ir
Peterburgo
mokrepublikonai vėl galt vinzų pa ploto nuo Laiugs Nek iki Nev likosi užmusztų.
Tos didelės plantatoriai skundžiasi, kad dėl
25: Wilniaus pavietyj 3, Trakų
imti.
Padegėjai.
Republįc, stovyklos jų likosi su- nuotrotos vienok nedaug sveria, stokos darbinįkų jų plantacijos
2, Lydos 9, Dianos 5, Asztnenų sUazkuose apskrieziuose.
Tirinėjimas nusidėjimų ameri drutytos apkasais.
Būrai vėl kadangi vietoj užmusztų prie ne gali užsilaikyti. Wokietijos
2 d. gegužio mieste Borisove, 2 ir VVileikos 4.
konų
paczto
virszinįkų užėmė miestę Kuruman. “Staų maiszto pristoja daugiaus negrų. randas, ant užganėdiuimo planta Minsko gubernijoj, ant Maskvos
Kiek karszczio pakenezia
ant
Kubos traukiasi
to- dard” pranesza, buk pereito ket Be abejonės anglijonai suvaldys torių, rengiasi gabenti chiniszkus ulyczios antsyk dviejose vietose MčsinĮkal nenori lietu*
augmenų sekios?
jie papildė .prigaverge dienę 30000 būrų perėjo turinezius netikusius ginklus pa- darbinįkus isz Kito Czau į Afri užgimė gaisrai, matomai nuo pa
wiszkų galwijų.
liaus. Kiek ...
„
Neseniai mes “Lietuvoj” pa
•wysczių,ant kiek nuskriaudė pacz- per miestę Vredefort ir persikėlė sikėlėlius, bet aut to reiks ne ma kę. Mat krikszazioniszkas Wo- degimo. Kada atbėgo gesintojai,
Juo toliaus, juo mažiaus Wil- tai pi uonie rasztę apie naujausius
tę, to tikrai turbut niekada ne per upę Vaal. Jeigu vienok bū žai pinįgų ir kareivių paszwęsti. kietijos randas griebiasi naujo stovinti prie deganezių namų niaus pjovinycziose pjauja ant mokslinczių tirinėjimus aut persi
suseks, kadangi prigaudiuėjanti rai vienoje vietoje turėtu tiek
Kaip rodosi, sziaurin^j Afrikoj verguvės budo. ’
žmonės stengėsi neprileisti gesin mėsos galvijų vietinių lietuviuz- tikrinimo, kiek szalczio gali pa
urėdnįkai, turbut, rokundų savo kariaunos, tai be abejonės jie užgims karė terp Prancūzijos ir
Wokietijos parlamente likosi tojų prie ugnies. L uke to gaisro, kų veislių ir jų vietoj mėsininkai kęsti augmenų sėklos; isz to
prigavysezių ne vedė: jie pats bandytu jieszkoti laimės muszyje Morokko. Prancūzija prie Mo priimtos tiesos apsunkinanezios pasinaudodami isz sumiszimo, į wis daugiaus parkigabena galvi raszto matėme, kad augmenų
gal ne žino, už^ek į svietę pa ir stengtųsi anglijonų kariaunę rokko rubežių sutraukė 10000 gabeuimę mėsos isz Amerikos į stovinezię kaimynystoj su užside jų isz Maskolijos, teip vadina sėklų gyvybės neužmusza szaltis,
leido nužudžiusių vertę pacztinių atgal nustumti. Juk iki sziol, kariaunos; prie neseniai užimtų Wokietiję ir parengimę specija- gusiais namais pardavinyczię įsi mos ukrainiszkos veislės. Sztai kadangi sėklos laikytos tūlę laikų
markių.
kur būrams atsėjo kovoti priesz prancuziszkos kariaunos kelių į liszkų peržiūrėtojų atgabentos kraustė vagiliai ir pavogė daug per visę kovo mėnesį VVilniaus didžiausiame,koks tik yra gamtoj,
Karė ant Filipinų salų traukia trigubai didesnes pajiegas, angli pietus nuo Morokko oazų artinasi mėsos. Nieks ne abejoja, kad tę brangių auksinių daiktų.
pjovinycziose papjovė isz viso szaltyje, paskui pasėtos iszdygsta
si toliaus. Kaip matyt isz priva- jonai jų ne įveikė; lordo gi Ro- Morokko kariauna. SusinŲiszi- priims ir augsztesnis teip vadina
1700 galvijų, o tame skaitliuje teip jau kaip ir tos, kurios ne
Negeistinas kaimynas.
tiszkų žinių. Amerikos randas ne bertso kariauna susideda tik isz mas prieszingų pajiegų, rodosi, mas ponų butas.
Amerikos pavietinių veislių buvo tik 300. buvo szaltyje laikytos. Dabar
garsina teisybės apie tikrę stovį 50000 žmonių, taigi nėra nė neiszvengiamas, o jau po tokiam siuntinis Berlyne atsiliepė į WaMaskolisaki laikraszcziai garsi Mėsos prekėjai teisinasi, kad vie peržiūrėsime, kokię įtekmę ant
dalykų ant tų nelaimingų ameri- dvigubo “Standardo” paduoda susimuszimui turės užgimti tikra shingtonę užklausdamas, kokioj na, jog Groduo gubernijoj, Slo tiniai galvijai užbadėję ne tinka augmenų sėklų turi sziluma, kiek
koniszkų valdybų, kadangi pri- mo būrų skaitiiaus.
Isz visko karė terp Prancūzijos ir Morokko, formoj pakelti protestę priesz tę nimo pavietyj, didelius dvaras ant mėsos; bet gal būt, kad žydai J08 gali
pakęsti augmenų
vatiszkos žinios visai ne sutinka matyt, kad nė apie tikrę barų kuri gali pasibaigti pavertimu apsunkinimę. Nėra vienok vil Kossovo pirko ciecoriszkos gimi padarė sukalbį ir ne perka vietinių sėklos be nužudymo gyvybės.
su garsinamoms Amerikos rando. skaitlių, nė apie jų mierius angli Morokko į prancuziszkę valdybę. ties, kad protestai daug gelbėtų, nės kunįgaiksztis Oldenburgo, galvijų tyczia, norėdami jų pre Tirinėjimus ant persitikrinimo
Į Paryžių atėjo telegramas, buk jonai tikrų žinių ne turi.
kadangi Amerika* pirma pakėlė tarnaujantis maskoliszkoj kariau kes numažinti. Kadangi kitokių apie tai darė prancuziszkas mok
Rytini Azija.
viename susitikime į pietus nuo
Angliszki laikraszcziai, nežinia
muitus ant voitfszkų tavorų. noj. Dvarai tie užima plotę
Mumllea amerikonai nužudė net kelintę kartę jau,garsina apie užLiikraszcziai pranesza, kad Mat kaimyniaakd^ viesapatyetės 17000 deeiatinų žemės, yra ežia junės susikalbėjusiems Žydams nb,l.d).*ų grud.i.,l
žmonių. (iat*bCrJ? Aad*pa gl^iusius nesutikimus terp paežių Korėjos randas atmetė Maskolijos viena kitai užmoka tuom paežiu: ir puikios girios. Kunįgaiksztis tas ir pasiseks.
oro gali būt įszildyti iki 100°
skutiniame telegrame ne daugiaus būrų: sako, buk Oranijos būrai, reikalavimę kaulink atidavimo jeigu vienu krasztas sunkina ki Oldenburgo už visk? užmokėjo
pagal Celciaus termometrę, taigi
yra teisybės, kę ir garsinamuose įsiveržus anglijonams į Transvaa Maskolijai purto Masampo ant tam prekystę, tai tas griebiasi to H milijono rublių ;d varai tie pri Pradines mokslainės Mas- iki karszcziui verdanezio van
seninus jenerolo Otis, bet ir ah- lių, atsisako toliau kariauti, di stacijos maskoliszkai laivynei ir paties ginklo priesz sunkintojaus gulėjo pirma lenkui Puslovskiui,.
dens ir ne žudo gy vybės, grudai
kolijoj
gliszkų laikraszczių korespon deli jų pulkai pasiduoda anglijo anglių sukrovimo. Be abejonės tavoruu.
kuris juos buvo pardavęs mas
Neseniai Maskolijoj iszėjo eta-, teip įszildyti, paskui pasėti į že
dencijos užmeta amerikoniszkam nams, atiduoda ginklus ir praszo- Maskolija savo reikalavimę atkoliui Aleksandrovui. Dabar
tistika apie pradines mokslainės.^ mę, iszdygsta. Teip būva vie
randui, kad jis ne paduoda tikros si, kad jiems daleistų grįžti ant uaujįs ir darys tę prie kiekvienos
ežia be abejonės susitvers tikra
Žinios surinktos iki 1897 m. už nok tik tęsyk, kada grudus szilIsz Lietuwos.
teisybės apie dalykų stovį ant apleistų farmų. Jeigu tai teisy progos teip ilgai, kol savo ne
burliokynė, ko mes ne galime visę szimtį nuo 1796—1896 m. dome isz palengvoj įdėti isz
Angliszki laikraszcziaiJ
Filipinų. Angliszki laikraszcziai bė, kad terp būrų nėra vienybės atsieks.
geisti.
Lz tų žinių matyt, kad ant viso syk į karsztį 100° C.uužudo savo
Isz ^Vilniaus.
tvirtina, kad net į suraszę už ir noro toliaus ginti savo krasztę vėl garsina, kad Maskolija su-j
ploto 1796 m. pradi gyvybę ir nors tokius grudus
Po karszcziui szaltis. Maskolijos
Wilniaus miesto rodą iszdęvė
musztų amerikonų ne visi už nuo svetimo jungo, tai, žinoma, traukė į Mandžuriję 40000 ka
nių mokslainių buvo tik 316 su pasėtume į geriausię žemę, jau
muszti patenka. Dabar ant Fili kad karė turi neužilgio pasibaigti. riaunos ir dabar skubiai darbuo daleidimę lietuviui iužinieriui
Pradžioj, gegužio mėnesio Lie744 mokintojais ir 1734T mokin jie ne iszdigsjmat ant palaikymo
Kaip vienok iki sziol pasirodė, jasi aut pabaigimo Siberijos gele Wileisziui, ant prigulinezio jam voj buvo szilta, szilumos būda
pinų užstojo lytų laikas, lytus ir
tiniu, 1896 m. buvo 78726 mok- gyvybės reikalinga yra per panetikę keliai sunkina ameriko ne viskę galima už teisybę laiky žinkelio. Tie laikraszcziai kalba pliaciaus terp Wladimiro ir Pol vo vidutiniszkai po 20—25° pa
slainės su 113984 mokintojais ir lengvę szildymę atimti grūdams
nams traukimę į salos vidurius. ti, kę anglijonai garsina; nuo bū vis apie neiszvengiamę karę su tavos ulyczių, pastatyti varsto gal Cielciaus termometrę; 13 ge
3801133 mokintiniais. Wisame jų drėgnumę. Grudai^ žirnių,
Japonija, liet isz maskoliszkų tus ant apdirbimo geležies. We- gužio Kauno gubernijoj užstojo
Amerikonai stovi vien miestuo rų gi žinių nė jokių nėra.
tame mokslainių skaitliuje po ųž- szildyti per 24 valandas iki 60°
Isz Londono pranesza, buk laikraszczių ne matyt visai, kad lyjame uždėtojui dirbtuvės musų szilcziai, stovinti vandens užsi
se, bet toliaus negu gali pasiekti
veizda apszvietimo ministerijos ir paskui por 1G valandų iki 98°
jų szuviai, visur pilna pasikėiė- Transvaaliaus prezidentas Kruc- terp Japonijos ir Maskolijos butų tautiecziui geros kloties su nauja dengė ledo pluta, apart to po
buvo 32708 mokslainės su 69983 Celciaus termometro užlaikė di
Garbe inžinieriui visę guberniją siautė smarki snie
lių net didžiausių miestų aplinki ger iszleido prokliamaciję į gy koki svarbesni nesutikimai, isz dirbtuve.
mokintojais ir 2339934 mokinti desnėj dalyj savo gyvybe ir paWileisziui, kurisai nors dalį IčitūF go dargana. Gyventojus apėmė
nėse. Kur yra Aguinaldo, ame ventojus, kurioje kvieczia burus kurių turėtu užgimti karė.
niais,kurių skaitliuje buvo tik 564 sėti iszdygo. Isz pasėtų žirnių
Jeigu Maskolija, drutindama uždirbtų pinįgų apverezia ant baimė, kad tie szalcziai rieužrikonai vėl nieko nežino. Ame- spręsti: ar vešli kovę toliaus, ar
O73mcrgaitės; visame vienokskai- teip įszildytų iszdygo 30% gru
rikoniszkas brigados jenerolas praszyti anglijonų paliovimo ka savo pajiegas rytinėj Azijoj, nori pakėlimo savo prigimto kraszto. kenktų gerai sužėlusiems ant lau
tliuje po apszvietimo ministerijos dų. Jeigu vienok grudai buvo
Funston buvo patekęs po sudu rės. Apie teisingumę vienok isz ko pasinaudoti, tai greieziau Naujose lietuvio uždėtose dirbtu kų javams.
užveizda ėsanezių mokslainiij tik atidarytame stotke urnai įszildy
už suszaudymę be jokios priežas tos prokliamacijos galima abejo šiai isz silpnumo Chinų rando, vėse be abejonės lietuviai ras
3094 užlaikė randas, 26373 už ti, tai jie visi nužudė gyvybe ir
Jawq prekes.
ties kelių filipinieczių; sūdąs vie ti, kadangi būrams nėra reikalo kad, tuiėdama ežia tvirtę kariau--' darbę ir reikalingę pamokinimę.
laikė valszcziai, miestai, zems nė vienas grūdas ne iszdygo, ka
Neužilgio Wilniuje prasidės
nok jį iszteisino.
Žinoma juk, praszyti paliovi^no karės, ji pati nę, galėtu kuo didžiausię Chinų
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- tvos, 219 fabrikai ir 254 priva- dangi mat tzitame atsitikime
kad varnas varnui akių ne kapo pasiliaus, jeigu būrai priims an szmot^ į savo nagus pagriebti. darbai prie statymo specijaliszkos kus javus ir kitus produktus mo tiszkos ypatos. Prie mokslainių ėsantis grūduose drėgnumas, pa
gliszkę jungę. Ant tokių iszly- Chinuose teip vadinama Boxerų triobos naujai ežia parengtai kėjo Wilniuje: už pudę rugių 75
buvo 45235 skaitinyczios. Sta- virtęs į garę, iszkyla ūmai į orę.
Būrų delegatai lankosi dar vis gų angbjonai ir be karės butų su partija drutinasi, jos szalinįkai techniszkai-chemiszkai mokslai- —78 kap., avižų 68—74 kap., cziatikiszkų cerkvinių mokslainių Tas pats buvo, jeigu grudai bu
Amerikoj. Priėmė juos teiposgi sitaikę; per paliovimę karės to yra visokiose vieszpatystės pro nei.
miežių 80 kap. Pūdas sūdyto buvo 34836 su 29078 mokinto vo scildomi užkimsztoj stiklinėj
8 d. gegužio Wilniuje ant gele sviesto 10 rubl., nesūdyto 11
Amerikos užrubežinių dalykų mi- dėl būrai nieko ne pelnys, trauk vincijose. Priesz juos iszsiųsta
jais ir 1177492 besimokinanezių, dūdelėj. Pupos ir žirniai szildy
nisteris Hay ir patsai preziden dami gi priesziaimasi.gali jie dar rando kariauna likosi sumuszta. ižinkelio likosi trūkio pervažiuotas rubl. 50 kap. Pūdas szieno 55 kuriame tai skatliuje tik 205732 ti užkimsztoj dūdelėj nužudė gyKadangi boxerai neužkenezia kelio szėnių nustatytojas Kon —56 kap.
tas McKinley, kurisai delegatams iszderėti geresnes iszlygas.
mergaiezių; taigi cerkvinių pra vybę jau prie 40° C. szilumos.
Anglijonams pasisekė sziuom. s vetimtauezių, tai pasiuntiniai stantinas Derevinis.Bestatant szėpasaka, kad daugiaus nieko dėl
dinių mosklainių yra daugiaus ne Jeigu vienok į tokię szildomę
būrų ne gali padaryti.
Ir pir- tarpu susitaikyti su Abisinija ir visų Europos krasztų, terp savęs nis prieszais atbėgantį trūkį, įsi Paroda Plungėj, Kauno gu ėsanezių po užveizda apszvie dūdelę drauge su grūdais įdėsi
gubernijoj.
miaus jis nieko jiems gero ne pa nereikalauja nors baugytiesi jos susitarę, pareikalavo nuo cieco- spraudė koja į tarpę szėnių teip,
timo ministerijos. Po užveizda mo kokię nors medegę įtraukiandarė. Delegatai vienok ir ne ti užpuolimo ant angliszkų valdy riaus rando suvaldymo boxerų, kad jos negalėjo isztraukti ir trū
Pabaigoj rugsėjo, Kauno gu įtaisų ciecorienės Marijos buvo czię drėgnumę, tai grudai užlai
kėjo nieko pelnyti nuo Amerikos bų Sudane. Abisinija daleidžia bet raudas ne įstengia tę padary kis tiesiog ant DereVinio užbėgo bernijoj, miestelyj Plungėj atsi 357 mokslainės su 1122 mkinto- ko gyvybę teip jau kaip ir pa
Wisi laukia revoliucijos ir pervažiavo.
Rods isz po ra bus szį metę žemdarbystės ir na
rando, jie ežia atkako jieszkoti ne Anglijai padirbti geležinkelį per ti.
szildyti
ant
jais ir 16769 besimokinaneziais, lengva
prezidento pritarimo, bet ameri- tulus Abisinijos krasztus, užtai Chinuose, praszalinimo ciecoriaus tų isztraukė jį dar gy vę, bet be- minių iszdirbimų paroda; prasi tame skaitliuje 10817 mergai- 1szviežio oro. Jeigu, paveikslan,
koniszkos tautos, su kurios no Anglija atiduoda Abisinijai tulus ir gal pasidalinimo Chinų į kelias vežiant į ligonbutį, pasimirė. dės ji 28 d. rugsėjo ir trauksis ežių. Po užveizda ciecoriszkos sujungsime szildomę su grūdais
rais ir prezidentas turi rokuotiesi. parubežinius krasztus. Taigi mat atskiras vieszpatystės. Svarbiau Mat ir Wiluiuj pasitaiko suvaži iki 1 d. spdių mėųeslio. Tegul labdaringos draugystės buvo 45 dūdelę su stoikelių, kuriame bus •
Abisinija gauna be karės tuos siose Chinų provincijose Petcheli nėjimai žmonių ant geležinkelių, Lietuvos nkinįkai pasistengs su mokslainės su 175 mokintojais ir negesintos kalkės, kurios prie
Kare Afrikoj.
krasztus, kokius per karę norėjo ir Shantung nieką valdžių ne* bet visgi ne tiek, kę Chicagoj, savo darbais ant parodoe pasiro 2906 besimokinaneziais, kuriame palengvo szildymo įtraukia van
Jenerolas Hamilton pereitos nuo Anglijos paveržti. Už tai klauso; provincija Shansi mai- kur trūkiai unt vietos užmusza dyti, ypacz tegul nesigaili paro tai skaitliuje buvo 1547 mergaitės. dens garus, tai tokioj dūdelėj gs- (
Maisztinįkai, kur mažiausiai tūkstantį žmonių per dyti savo naminius iszdirbimus.
nedėlios dienę persikėlė su raite dabar Abisinijos valdonas ne at sztų apimta.
Po užveizda ministerijos cieco- Įima szildyti grudus iki 40° szi- .
liais per upę Vaal ir isztikro įsi silankys ant Paryžiaus parodos, tik gali, naikina europieczių ir metus,o trissyk tiek raiszais pada
riszko dvaro (dėl caro tarnų) lumos pagal Celciaus termome
trę net per 206 dienas, o grudai
',
Didelis gaisras.
veržė į Transvaalių.
L ž tai kadangi mat padaryta su Anglija krikszczionių turtus. Pulkai ap- ro.
buvo 39 mokslainės su 66 mokin ne nužudys gyvybės, bet pasėti į 'j
kriksztytų
vhiniecziųir
katalikiszWilniau8
gubernijoj
beveik
su
sutartis
ne
patinka
prancūzams.
miestas Heilbron, sziaur ianie
tojais ir 1836 besimokinanezių, žemę iszdigs teip gerai, kaipi' kad •
visu iszdegė miestelis DaiginoPraszymas Lietuwos
Oranijos kraszte, pateko v>' bū Ne pasisekė mat prancūzams ir ki ir protestouiszki misijonieriai
vo. Sudegė keli užimtai namų. kuriame tai skaitliuje buvo 569 jie visai ne butų buvę seildyti.
dvarponių. •
rams. Tokiu budu pasirodė kad maceliams,suerzinti Angliję su bėga isz vidurių provincijų į
Per Ui keli tuksUncziai gyvento mergaitės; iždo rninisterij*-užlai- Wisuose vienok bandymuose pa- .
krasztus ėsauczius europieczių
Atkako dtbar į Peterburgę de jų, daugiausiai žydų, ne teko nė ko 3 pradines mokslainės su 11 si rodė, kad tėklos. nepakenezia
būrai yra dar vis užpakal uose Abisinija.
Maišalai angliszkose valdybose rankose. Europos viesz palys- putacija dvarponiųisz Witebsko turtų, nė pastogės. Po visę Lie mokintojų ir 203 besimokinan didesnio karszczio kaip karszlis
aogliazkos kariaunos. Pajiegos
lordo Roberts prisiartino jau tei- Auksinių Pakranczių, vakarinėj tės tariasi siųsti kariaunę į cieco- gubernijos praszyti žemdarbyėtės tuvę susitvėrė szelpimo komite- ežiais, tame skaitliuje 86 mergai verdanezio vandens.
posgi prie Transvaaliaus rublių. Afrikoj, ne tik ne suvaldyti, bet riaus sostapilę Pekinę, ęut apsau ir vieszpatystės turtų ministerijos Ui, kurie renka aukas, rengia pa tės; vidurių ministerija užlaiko
Prekė pinįgų.
Būrai kitoj upės pusėj buvo aptf- dar labiaus iszsiplatino. Isz An gojimo pasiuutinių ir europeiszkų greitesnio iszriszimo klausymo silinksminimus aut naudos nelai 459 mokslaines; jurinįkystės mi
mingų Dolginovo padegėlių.
52fc f
kasę, bet lordas Roberts isz sz ^o glijos atsiuntė ant pastiprinimo pavaldinių. Kariauna ta vienok panaikinimo servitutų, Lietuvoj Wilniaus miestas isz savo kasos nisterija 7,karės ministerija 10270 Rus kas rublis po...............
su 13549 mokintojais ir 301093
24fc •
iszsiuntė su raiteliais jenei |ę ežia stovinezios kariaunos wienę ne apstabdys maisztų Chinuose, Dvarponiai padavė minlsteriui paskyrė 500 rubl.; tiek jau pa besimokinaneziais, tame skaitliuje Pruatazkoe markės po...
Prie kiekvieno pinįgų siuntinio I
French; būrai, pamatę isz se no nauję batalijonę, bet to neužten- kurie gali ant syk pasikelti viso rasZtę, išarei kuždami priežastis sa- skyrė ir užveizda žydiszkos sina 48720 mergaiezių. Wisoee pradi
reikia pridėti 80c.ant paczto kasa- ■
že inanezius angliszkus raitelius, ks ant suvaldymo pasikėlusių se jų provincijose; ant galo Eu vd praszymo. Nieks juk ir da- gogos.
nėse mokžlainėse buvo 113984 tu
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Isz Amerikos
Protestas Japonijos ir Chinu
priesz skiepyjimą maro vaisto

Nelaimes ant geležinkeliu.

San Francisoo, Cąl.
Netoli
Oakland iszszoko isz rėlių trūkis
Southern Pacific geležinkelio.
Prie to trūkio wedėjas ir jo pa
gelbinįkas likosi ant wtetos užmuszti. Terp važiuojanezių tru
kiu pasažierių ne mažai yra ap
kultų; terp jų yra ir mirtinai
apkulti.

Apsireiszkus azijatiszkam ma
rui Sm Francisco chiniszkoj mie
sto dalyj, sveikatos užveizda lie
pė priverstinai visiems chinieežiams skiepyti Havkino apsaugojimo vaistę. Bet kad paskui
nuo maro pasimirė keli chinieCleveland, Oh. Ant Lake
ežiai, kuriems vaistas tapo įskie
Shore geležinkelio, netoli Westpytas, chiniecziai, laikydami vai
tield, iszszoko isz rėlių greitojo
stę už vodingę, pasiprieszino to trūkio lokomotywa. Trūkio ve
kiems skiepyjimamš ir atsiszaukė
dėjas ir jo pagelbinįkas likosi ant
į sudę, kunsai chiniecziams pri
vietos užmuszti.
Laimė dar,
pažino tiesę ir uždraudė priver
kad trūkyje pasažieriiį ne buvo,
stinai skiepyti tę vaistę. Ant to todėl daugiaus nelaimės aukų
dar nepasibaigė ergelis už vaistę.
nėra.
Friesz padavadyjimę sveikatos
užveizdos pakėlė per savo repre
Greenville, S- C. Ant Wes
zentantus protestę Japonijos ir tern Corolina geležinkelio, netoli
Chinų randai. Japonija asztria- Laurens, iszszoko isz rėlių tavome atsiliepime reikalsuja, kad, rinis geležinkelio trūkis. Prie to
sveikatos užveizda, jeigu skie trūkio vedėjas ir jo pagelbinįkas
pys vodingę vaistę, tai kad jį likosi iszmestų isz pecziaus deskiepytų visiems gyventojoms o ganezių anglių užberti ir abudu
ne vien mongolams, kadangi nė sudegė.
jokių iszėmimų nedaleidžia pada
ryti Japonijos su Amerika trak Alton, Oh. Ant czianykszczio
priemiestinio elektriszko geležin
tatai.
kelio iszszoko isz rėlių trūkis ir
Didelis nusibankrutininias
susidaužė. Prie to 3 žmonės li
Nev York.
Nusibankrutino
kosi užmuszti, 3 mirtinai apkulti;
ozia bankieriai ir berzės makleriai
lengviaus apkultų yra daug.
Frice, McCormięk & Cd. Skolos
szitos nusibankrutinusios Širmos
Gaisrai.
siekia net 13' milijonų doliarų.
Alliace, Oh. Sudegė ežia di
Kreditoriai vienok tiki didesnę delės garinių katilų dirbtuvės
dalį pinįgų atgauti.
brolių Re ves. Blėdį ugnies patVetros Pacifico pakrantėse.
padarytę skaito ant $144000.
AsTORIa, Ore. Czianykszcziose
Middleton, Oh. Sudegė ežia
pakrantėse netikėtai užkilo smar
ki vėtra ant jūrių ir užklupo iš Gardnero popieros dirbtuvės.
plaukusius ant žvejonės žvejus, Blėdį ugnies padarytę skaito ant
daugelį laivelių sudaužė ir pas $100000.
kandino. Trūksta 11 žvejų, kuJackson, Mis. Iszdegė wisas
rie turėjo prigerti.
widurys miestelio Forest, ėsanezio
Jn 3 metus szeszetą vaiku pa- 50 angliszkų mylių nuo Jackson.
gimdė,
Blėdį ugnies padarytu skaito ant
Nev Haven, Con. Moteriszkė
$250000.
*
gyvenanezio czia alaus leidėjo
Petro Horno į trejus metus pa
|| Išradėjas pirmutinio galingimdė szeszetę vaikų,du kartu po czio lėkti priesz ne didelį vėję
tris. Paskutinį kartę pagimdė orlaivio, prancuziszkas pulkaudu vaiku vyriszkos lyties ir vie nįkas Renard, iszrudo dabar eleknę mergaitę. Mergaitė ir vienas triszkę automobilę, cu kuria
vaikas gyvi, trecziasis vaikas galima važiuoti ne tik ant sauspasimirė. Gerai, kad tėvas yra žemio, nors niekiausiais keliais,
bet ir ant jūrių vandens. Banturtingu, kitaip nesidžiaugtu jis davonės atliktos Paryžiaus ap
isz tokio vaisingumo savo mo linkinėse iszdavė kuo geriausius
vaisius.
teries.
Malsztas ant kariszko laivo.

Ant amerikoniszko mokytinių
kariszko laivo “Texas” ant jūrių
užgimė raaisztai. Pasigėrę jurinįkai ne tik paliovė klausę ofinerų, bet koliojo juos, norėjo net
sumuszti. Ofieierai turėjo suszaukti su ginklais kareivius ant
atsigynimo nuo girtų jurinįkų.
lOmaisztininkų surakino ir atplau
kus laivui į Brooklynę, atidavė
valdžioms ant nubaudimo.

Isz darbo lauko.
5 Etna, Pa. Dirbtuvėse Spana, Chalphant & Co. pakėlė darbinįkų uždarbį ant 10%.
• 1 Torrington, Con. Darbai
eina czia dabar labai gerai.
ba iki 9 vai. vakare.

Dir

Vandergrift, Pa. Neužiigio pastatys czia naujas geležies
Niagara Falls, N. Y. 25 d. liejinyczias.
gegužio į Niagaros vandens puo
Niles, Oh. Dirbtuvės Niles
limo vietę szoko dar nežinomos Boite Co." bus padidintos, o pa
pravardės katalikiszkas kunįgas skui priims prie darbo daugiaus
ir
’ pasiskandino.
Ant darbinįkų.
kranto paliko drabužius ir skry
Decatur, III. Darbinįkai
bėlę ir surikęs:“good bye”, szoko
su puolancziu vandeniu į gilumę. dirbanti prie szėnių klojimo ant
Paliko jis rasztę, kuriuom praszo naujai dirbamo miesto geležinke
fotografiję persių-ti prabaszcziui lio pakėlė sztraikę.
Szv. Andriejaus bažnyczios Nev
5 Cleveland, Oh. 420 dar
Yorke. Prie minėtos bažnyczios, binįkų Bell Telephon Co. pakėlė
apart prabaszcziaus, buvo du asis sztraikę. Darbinįkai reikalauja 8
tentai. Mena, jog pasiskandinęs darbo valandų.
kunįgas yra tai asistentas buvęs
Dubois, Pa. Pradėjo czia
prie minėtos bažnyczios, kun.
statyti dideles lokomotyvų dirb
Leonard.
tu ves. Kada viskas bus pa
Nelaime kastynese.
rengta, patilps prie darbo 2000
Charlotte, N. C. Cummock darbinįkų. .
kastynėse 22 d. gegužio atsitiko
5 Benvood, W. Va. Cziabaisi expliozija. Prie to, kaip
sako, 22 darbinįkai likosi už nykszczios “National Tube
muszti, o terp jų 9 baltveidžiai. dirbtuvės likosi padidintos. Jose
dirba 3000 darbinįkų.
Dega kastynes.
Pasiskandino kunigas.

Hazleton, Pa. 23 d. gegužio,
2 dalyj L. Partee & Co. kasty
nėse Lat ti mere užgimė gaisras,
kurisai iki sziol ne užgesintas.
/ Buvę oloje darbinįkai viii iszsigelbėjo.
Maszinų dalis likosi
ugnies isznaikinta. BĮ ėdy8 pada
rytos yra didelės.
Paszove daug žmonių.

Terre Haute, Ind. Laike rodymo
“Buckskin Bill Wild West Co.”,
kadi szovėjas Mendelhdl norėjo
pasigirti priesz susirinkusius sa
vo taikiais šūviais, pasidirgė
szruotais užprovytas karabinas
ir szuvis pala kė į susirinkusiuant rod) mo žmonis. Devyni li
kosi sunkiai paszauti, i lengviaus
; gi paš u ų yra duug.

Altoona, Pa. Darbinįkams
ant Pennsylvanija geležinkelio
pakėlė užmokėsiu: nuo dabar
gaus jie po $1.56 už dienos darbę.

West Elizabeth, N. J. Neužilgio pastatys czia naujas plie
no dirbtuves, kuriose patilps
prie darbo 3000 darbinįkų.
PiTTSBURG, Pa. Kalviai Joneso & Laughlino dirbtuvių pa
kėlė sztraikę. Jie reikalauja 9
vai. darbo, dabargi dirba po 10
valandų.
Syracuse. N. J.
Darbai
Svetsono dirbtuvėje eina g«Tai;
nuo 1 d. pjutės ketiua pradėti
darbus visose dirbtuvių dalyse
su dviem d.irb nį'tų atmainom.

vo pamokėlę sąnarius vienos la tautę; faktai isz privatiško gy-| prie aukų, visi tuojaus dėjo apie moterų tiesas senovėj ir da
bai naudingos ir reikalingos lie- venimo tinka į laikrasztį vien pinįgėlius, pritardami: vieni sakė, bar. Rodyjo moterims drausti
tuviszkoo draugystės iszvadino tęiyk, jeigu jie turi euairiszimę kad jeigu tikrai tie kęnkintiniai vyrams girtukliavimus, mokyti
kirmėlėms,, žalcziais ir kitokiais su wi8uomeniszkais; ežia reikia gauna isz paaukautų pinįgų pa- vaikus, leisti juos į mokslaines.
Laike prakalbų salėje ne buvo
bjauriais
žodžiais, kokius Lietu- iszskirti vieiv smulkias informa- szelpę, tai rėiktu po daugiaus dėCz;aIndianopolis, Ind.
tiszkas žinias. Koliojimai į laik ti; kiti tvirtino, kad kankinti- didelės tvarkos, kadangi mat bu
voje
tik
piemens
vartoja.
20
d.
nyksztė Central Steel Co. didina
rasztį ne tinka, palikkime juos niams maskol'szka valdžia ne vo pardavinėjamas alutis.
savo dirbtuves. Paskui priims gegužio, tas pats doros ir meilės
Tautietis.
menkos doriszkos vertės kuni prileis priduoti paszelpę (dau
prie darbo 400 naujų darbinįkų. mokytojas keikė valnamanius.
Terp
kitko pasakė,
jog gams ant suvartojimo bažnyczio- gumas isztreintų kankintinių ir
•Į Wilkesbarbe, Pa. Sztrai- valnamaniai, netikėdami nė į se vieton doros pamokinimų žmo dabar gyvena tik' isz paszelpos,
Isz Wilkesbarre, Pa.
kas anglekasių Button kastynių D.evę, ne į kunįgę (kasgiį kutiį- nelėms, jeigu toki kunįgai kito kokię jiems draugai nusiunezia,
8 d. gegužio czianykszcziose
pasibaigė ir 800 dsrbinįkų sugrį gę ypacz Amerikoj ne tikėtu, ka kių pamokslų, pasakyti ne įsten tai tas jau parodo, kad pinįgai anglių kastynėse užsidegė gazaL
žo prie darbo. Dirba czia dau dangi czia per tankiai mato ne su gia. Czia turime pridurti, kad jiems gali būt prisiųsti. Red.), Elpliozijos likosi sunkiai apde
giausiai lietuvių.
visu gražius darbus tūlų tos luo kas link tų pamokslų, ne viskas liet ir tie nuo aukų ne atsisakė. gintas lietuvys Antanas Sznipas,
Spring Valley, III. Ban mos sąnarių), gali vogti (nė vie tinka į laikrasztį, tuom tarpu Todėl malonu butu, idant garbin geras tautietis. Sunkiai apdegin
dymas sutaikyti czianykszczius nas isz jų iki sziol dar ne pavogė daugelis korespondentų skubinasi gas komitetas placziau paaiszkin- tu nugabeno į ligonbutį, isz kur
kastynių savinįkus su darbinįkais deszimczių tukstanezių doliarų praneszti net tokius atsitikimus, tu visuomenei paiėdkę aukų da nežinia kada pareis pasveikęs.
ne įasisekč; darbinįkai sztrai- visuomenės pinįgų, o terp kunį- kurie ne gali visuomenę apeiti, linimo, jeigu tas niekam neuž Sznipas, lyg prijausdamas nelai
pranesza
net kenktų*), o per tai gal plauktu mę, prisiraszė į vietinę Szvento
kuoja toliaus.
' ,gų jau tokių jieszkodami surasi kaip antai
daugiaus aukų. Sziuom tarpu Mykolo ir Plymoutho Wytauto
katrę
koję
kunįgas
lipdamas
ant
Greensburg, Pa. Pittsbur- me), apgaudinėti, užmuszti žmo
sakinycz os pirmiausiai į ję įkėlė. surinkau ant kankint ųjų $4.50. draugystes, isz kurių turės laike
gų
ir
pats
nusižudyti;
priminė
go kapitalistai netoli nuo czia
Mažmožiai skaitytojui ne gali VVardai aukautojų ir aukos pa ligos paszelpę.
pirko 20000 akrų žemės su ang net vardus tų bjaurių tiedievių,
Musų klebonas labai nekenezia
labai rupėt. Begaliniai asabisz- garsinti pereitame ‘‘Lietuvos”
Kuncmonę,
Szilingį.
Shenandolių sluogsniais, ant kurios ueužigirtuoklių (bet kę daro ant jų
ki gineziai teiposgi naudos neat numeryj.
ryj
valnamanių
vadas,
girdi,
nugio parengs kelias naujas kasty
Nemaža garbė užtri Somervil- isznaikinimo? Pamokslų ant to
szovė Andriukaitj, kiti gi valna gauna, tik užima vietę laikraš
nes.
maniai patys nusižudo. Tokius tyj. Ginkimės ir ginezykimės už les lietuviams ir visiems Juš- neužtenka. Red), per pamok
5 Columbus, Oh. "Likosi czia mat teisybės žodžius skelbia Die principus, bet liaukimės ginezų kausko darbinįkam*, kad jie ne- ius labiaus bara girtuoklius negu
uždarytos National Steel Co. vo namuose tūli muši doros mo ir kandžiojimų asabiszkų, kadan užmirszta apie savo brolius isz- szliuptarnius. Nežiūrint wienok
dirbtuvės ant atlikimo reikalin kytojai,už kūrinos greitai gali at gi toki gineziai ne pertikrįs juk tremtus netikus ų maskoliszkų ant to, girtuoklystės pas mus ne
gų
pertaisymų. • Youngstovn sirasti kaipo apskųsti svietisz- ne tik užgaulę, bet ir jų prieszę. valdžių ui szwencziausius kiek nyksta; girtuokliai, lyg norėda
Forge Co. pastatys ežia naujas kuose suduose. Argi žingeidu
vienam žmogui darbus: kaip an- mi parodyti kunigui, kad ant
dirbtuves.
Ibz Pittsburgo, Pa.
'ai uždarbiviniasi ant nustumitno isznaikinimo to b.auraus palinki
todėl,jeigu terp jų gaibintojų do
Musų laikraszcziai, kaip antai maskoliszkos miglos nuo lietuvių mo neužtenka pamokslų, bet rei
Jeanette, Pa. Pennsylva- ra ir teisybė puola žemyn ir krau
nia Iron Co< netoli Pittsburgo stosi kituiį, terp geriaus ję su “Lietuva”, o paskutiniuose lai akių, už meilę tėvynės ir prigim kia dar ko daugiaus, kaip kada,
stato naujas geležies dirbtuves, pi ant anezių. Kunįgų laikrasz- kuose ir neseniai užgimęi “Kūrė tos kalbos. Matome isz laiszko gerai užsidulinę su aptemdytu
kuriose lapkriezio mėnesyj prasi cziuose teiposgi pilna melo V isz jas” kalbina lietuvius uždėti koo- Meszkuczio, kad ne wienas isz protu ateina net į bažnyczię kunįdės.. darbai. Patilps czia 1000 nie*inimų.
Koks mokinimas, peratywi«kę krautuvę, kuri ga maskolių isztremtų musų brolių go pamokslų klausyti ir jo žo
lėtu užganėdinti wisų lietuvių už darbus ant musų tautos labo džiams bando priesztarauti.
darbinįkų.
toki ir vaikiai!
Į reikalus. Užmanymas tas nau Maskolijos gilumoj wargę ir ba-t
Tautietis.
1 Pittsbvrg, Pa. 400 kalna 1 įiežodis sako: kaip paszauksi,
dę
kenezia,
tik
gaila,
kad
ne
visi
dingas
lietuviszkai
visuomenei
kasių Vulcan anglių kastynių teip atbalsys atsilieps. Pas mus
tuos laiszkus skaito, per tai ne Wiskas turi turėti rubepakėlė sztraikę. Nesutikimai už isztikro teip ir yra: kunįgai kei ir neatlmtinai reikalingas, bet
žių.
prijaucziame ir nežinome apie
gimė užtai, kad kastynių savinį- kia ir niekina, griebiasi tankiai kad isz pradžių trūksta norinezių
vargus
tų
aukų
maskolių
netei

Isz
priežasties
patilpusio “Lie
tuom
užsiimti,
trūksta
parėmėjų,
kai ne nori darbinįkams mokėti melo (rods ne visi teip daro, bet
sybės. Paaiszkinus vienok wi- tuvoj” atsiliepimo p. Daumanto su
tai
ir
naudingiausias
užmanymas
kad
ir
geresniejie
tyli
ir
stengiasi
už darbę pagal pinuiaus užgirtę
skę, lietuvių širdis užsidega ir rugojimais ant“Vienybės” redak
uždengti kaltes niekųjų, per Ui ne gali įsikūnyti.
tabelę.
nesigaili aukauti sunkiai uždirbtų toriaus už perkraipinėjimę raštų
Pas
mus
tokį
jau
užmanymę
negalima daryti iszskyrimo: kas
5 Springfield, III. Czianyk- tyli,
tas patvirtina) ant iszoie- dar liepos mėnesyj pereitų metų pinįgų. Su savo centais prie apie Paryžiaus parodos reikalus
szczios Republic Iron & Steel
kinimo nenorinezių jiems spaugai pakėlė Pittaburgo Sočiai demokra- tautiszkų darbų prisideda jau ir ir nupeikimu, kad p. Mikolainis
kompanijos dirbtuvės nuo berže
kojas laižyti; ar gi žingeidu to tiszka Darbinįkų kuopa. Užma musų merginos.- Garbė joms po komiteto nutarimu padėjo
lio mėnesio bus uždarytos ir 800
D ro Szliupo pravardę, “Saulė”
dėl, jeigu to paties ginklo grie nymę rengėsi įkūnyti ežiuose užtai!
darbinįkų ne teks darbo. Iš 36
Kaip jau buvo “Lietuvoj” pa- patalpino savo patėmyjimus apie
biasi ir kunįgų niekinami? Kokię <netuoie. Buvo parengtos akci
fabrikų szitos kompanijos dirba
sėklę kas sėja, tokius ir vaisius jos, jau ir pinįgų buwo kiek ka minėta. jog czia likosi suaresz- parodę ir stengiasi tais patėmyjidabar tik trys ant viso Amerikos
renka. Sėklos tos vienok ne ga soje, bet, dėl stokos tolesnių pa- tuotas žydas Bronski, nužiūrėtas, mas mesti bjauriausię nužiurėjimę
ploto.
lima už gėrę laikyti. Ne viskę, rėmėjų, pradėtas darbas nuėjo buk jis ant gatvės užpuolė ant ant parodos komiteto ir visę pa
kas darosi ir kunįgų priešingoj ant niekų, pirmutiniai pristoję Neveckio ir iszveržė nuo jo $355. rodos užmanymę iszgriauti; sako,
ISZ
partijoj galima pagirti.
Sztai draugai, dėl stokos užtektino ka 16 d. gegužio atsibuvo Bronskio kad parodos nėra ir tL Wiskaa
Dabar prova; sūdąs pripažino jį ne kal turi turėti rubežių, be to ne gali
pasitaiko ir mums gauti kores pitalo, turėjo skirtiesi.
terp
tų
paežių
lietuvių
kilo
kitas tu. Buvo bandyta apkaltinti būti ir mėtomi užmetinėjimai,
pondencijas apie tūlų kunįgų
Juszkauskę, bet ne pasisekė, ka nužiūrėjimai, griovimai tautiszkų
koop...darbus
ir
pamokslus
ne
visada
Ne wisi ginklai geri ir
dangi tam imogui
i
ne galima bm uimĮnymu^Ž mįgtfj, kad,č .
tyviszkoms
pajiegoms
organo
paremtus ant teisybės. Neseniai
tinkanti.
iauaios kaltfe primes*] yra friesliff^ musų tautiszkiemi?
wo
ne
mažiausios
darbinįkiszkos
partijos
o
po
Pas mus dabar traukiasi karszta atsiuntė mums korespondenciję draug ir krautuvės valgomų arA. Romanauckas.
darbams, matėme p. Biczkausko
iš
Nev
Britain
apie
kowa terp dviejų partijų: kunį*)
Dalinimas
aukų
pavesta Europos laiszkę raszytę pas vienę kunįgę,
kn. Ž >brj, tuom tarpu gauname b< kitokių daiktų. Nuo 18 d.
gų szalinįkų ir jų prieszų.
Prie
lietuviams; jų vardus garsinti pavojin kuriame pasakyta, jog “Saulės”
žimę nuo ištikimų žmonių, jog kovo yra jau iszriiktas komitetas ga,
bet Komitetas pagarsys pseudonytų sanlygų, kokiose gyvena Ame
ir kasierius po kaucija ir kasoje m*is ar kitaip, kam Amerikos lietuvių iszleistojui rupi vien lenkystės
viskas
neteisingai
aprašy

rikoj lietuviai, kova partijų bū
yra
jau
kelios
dešimtys
doliarų
sukos likosi paskirtos ir po kiek kas ga- reikalai, matome “Saulės” nesuti
ta. Kę gi redakcija, nežinoda
va neiszvengiama, kadangi dau
kimus su “Vienybe”, bet tas vis
pinįgų
Užmanymui,
rodos',
ma tikros teisybės, gali daryti?
gumas musų kunįgų ne tik pats
kas neiszteisina budo, kokio “SauWienaitinis kelias, rodosi, turėtu reiktų rasti pritarimę terp vietinieko ne daro ant pakėlimo žmo
Isz Newarko, N. J.
lS**£riebiasi ant ardymo užmanymo
būti ne talpinti daugiaus raštų nių lietuvių. Teiposgi buvo nu
nių apszvietimo, bet jį įdreižę
Pas mus atsibuvo net du susi musų spaudos parodos Paryžiuj.
taria
atsiliepti
į
lietuvius
toliaus
stabdo.
Mat apsiszvietę-i la i tokių kores|>ondentų, kurie sykį gywenanczius, užkviesti juos pri rinkimai su ,prakalboms. 6 d. Rods ypacz Amerikos laikraszmelagingas korespondencijas at
biaus žmogus mato, kad, apart
gegužio Dr. Szliup.is, grįždamasi ežiai laužo doros prisakymus, bet
siuntė. Pasitaiko, kad asabiszkai sidėti prie įkunyjimo užmanymo.
kunįgo kiszeuiaus, tautos turi ir
isz Waterburio ir Nev Yorko,i ir dėl jų yra rubežius, kurio perAkcijos
padaryto*
ant
mažos
su

susipykęs stengiasi iszniekinti
kitokius reikalus, kuriuos priva
laikė prakalbę. Paaiszkino susi• žengti ne valia; tę rubežių “Sauprieszę, o kad redakcijos papras mos kiek viena, todėl jas nesun
lo teipjau aprnpinti kaip ir baž
rinkusiems, kaip Lietuva buvo) lė*’ savo straipsniu isz priežasties
ku
kiekvienam
nusipirkti.
Liū

tai po raštais ne talpina tikros
nyczios ir kunįgų reikalus, todėl
dna vienok, kad iki sziol didelio galinga ir laiminga, kada turėjo' p. Daumanto atsiliepimo toli per
toki ne nori jau aukauti tiek pi korespondento pravardės, tai pritarimo ne matyt ir per tai ir savodidvyrius ir savo lautiszkę žengi Tegul “Siūlė” pasako,
platinanti melagystes nesibijo už
nįgų ant labo bažnyczios arba teitikėjimę.
Nelaimės prasidėjo,, kur Daumanto raszte yra pasaky
melę atsakymą Rods per netal- tas antrasis musų tarpe užmany
singiaus sakant, ant kunįgų nau
kada popiežius užleido ant Lietu ta, jog musų parodos nėra? Ant
mas
gali
teip
nueiti
ant
me
ų
pinnnę melagių korespondencijų
dos, kadangi mat pas mus bažnyvos bjaurius kryžiokus, kurie» ko pasiremdamas ‘ Saulės” iszleisskaitlius
korespondentų pasima- kaip ir pirmutinis. Jeigu koo
czia ir tikėjimas yra tai tas pats
nuolatiniais
užpuolimais per ke- tojas meta bjaurų nužiurėjimę
žys, bet per Ui vertė laikrasz peracija ne nusiseka, tai nežinia
kę kunįgas. Kunįgai, nuglemžę
lis amžius vargino musų tėvynę. ant Amerikos aukautojų iš
kas
czia
kaltas:
ar
nerangumas
ir
ežio ne sumažės, nes geriaus ma
nuo žmonių Dievo ir bažnyczios
nesupratimas musų brolių savo Susituokus gi Jagailai su Jadvi- rinkto komiteto, kuriame yra lyaukas, ne nori nė mažo nuoszim- žiaus turėti korespondencijų, ne paežių naudos, ar gal u many
ga, pradėjo pulti Lietuva poli-- giai isztikirai dar lietuvisski ku
ežio pašvęsti ant
pakėlimo gu talpinti melagystes, kurios, jai ir ragintojai ne moka raginti tiszkai ir ekonomiszkai. Toliaus nįgai, kaip ir “Saulės” gelbėtojas,
juk ir laikrasztį žemina. Pasitai
žmonių apszvietimo: jų rankose
priminė ir baudžiavos laikus, ku- kada jos i-zleistojas buvo pateko ir dar bjauresni koresponden ir prikalbinėti mažiaus supranyta mokyklos už žmonių pinįgus
riuose
kunįgija ir bajorija, eida- kęs į tiesdarių globę. Argi tas
ta nerius, ar g-1 tę reikalę stabdo
užhikomos, bet jos netikusios, tai: kaip kada siunezianti mela kitokios priežastys?
mos isz^vien, baisiausiai kankino» komitetas ant monyjimo žmomokintojai ne atsakanti, paprastai gingas korespondencijas po joms
Mieli broliai pittsburgieczmi. žmonis; apie moterų tiesas ir apiei nėms akių garsina žinias, renka
paraszo nei svetimę, ne savo
pats liėtuviszkai ne moka. Apie
Amerikoj trustų uždėtę jungę, isz-- knįgas ir pinįgus, kuriuos sau
neduokim. l»nt
pagerintmę mokinimo daugu pravardę (ne pseudonymę). Szi- szitam užmanymui isznykh.
Galima neužkęsti
( aiszkico, kaip kapitalistai skriau pasilaikyk?
lų korespondentų nežinome nė
džia
darhinįkus
ir
kaip
darb
nįmui mokyklų užveizėtojų ne
lietuViszkų
reikalų,
bet ant jų
tome juk, kad augszcziaus supra
galima ne užsiminti, mat jį sumo- kaip pavadinti. Pasinaudojimas time stoviuezios kitos tautos turi kai gali kapitalistų jungę numes griovimo gėda reikia turėti pasi
ti. Nupeikė ir lietuviszkus dar- naudoti isz melo, ir tai tokio
nopolizevo kunįgai, bet ne ant isz svetimos pravardės ar po
„.lik koop.r.'y-^kbinįkus, kurie teip sunkiai už kurisai toli rubežių pereiua. Kad
lietuvių, tik ant savo paežių vekseliu, ar po korespondencija
lmpo>g'd'del“
yra tas pats ir už tokį darbę pri .inyczi...
dirbdami graszį. vietoj statyti paroda yra, kad ant jos bus lietunaudos. Kas priesz tai tik drysta
dirbtuves
ir
kastynes
ir
««
to
mokslaines, kurios neatbūtinai viszkos spaudos dalis, bus tei
atsiliepti,tę apszaukia bedieviu ir sidengę svetima pravarde gali
i; pelnę.
nvlna tukstancziai
turi didelį
™
reikalingos, ant
nenaudingų posgi •“Sunlės” iszleidimai, žino
atliktas kriukis. Todėl eu bedie patekti į kalinį teipjiu kaip ir už
tanmųuri j«e d>^ . Kodė
daiktų pinįgus išmėto. Kalba gerai “Saulės” iszleistojas, o
viais arba, teisingiaus sakant, su padėjimę svetimos pravardės po
m., nieko .ujnnglom, l’.l"^0“’
D-ro Szliuposusirinkusiems labai vienok nesidrovi leisti į svietę
prieszais klebonijų monopolių ir vekseliu arba czekiu.
nuveikti n. gulime? Bendyk
Ne
paisykime
ant
to,
kaip
el

patiko; jie delnų plojimu dėkovoja musų kunįgai, ant to pa
me tik broliui, o tol.uu. e« «»• kavojo kalbėtojui. įženga vy begėdiszko melo. Kaip stovi pa
sinaudoja isz bažnyczių, kuriose giasi musų prieszai, gal jie sau
rodos reikalu, tę mato .visi isz
k„ gerinu., tik pr«dl>« .“"i“1
rams buvo po 10c. ant uždengi vėlesnio raszto p. Daumanto, pa
ne tik keikia, bet kolioja visus, kovoje vartoti melagystes ir ki
Kud.
-i
P«m.ty.
n.u
d
f
kurie drysta prieszintiesi kuni tokius nepritinkanezius doram ...tyviMko pnrd.«ioy®U. to mo kasztų. Paskui buvo dar tilpusio pereitame “Lietuvos”
padaryta kolekta. Pinįgpi, atli numeryj; kodėl to “Saulė” ne
gams ir jų biznį gadyti. Ir kaip žmogui ginklus, bet mes, jeigu liau. bu neeibaugy.
*
kę nuo kasztų, likosi paskirti ant perspaudina? Užtarti už patį
kovoja? Ant diskreditavimo norime užsipelnyti ant guodonė.-,
k ,„ki . i«iKibkim’ "k
nekeneziamų nesidrovi paversti ne vartokime melo bet lik grynę prie darbo ir puduryk.m. P™- kankintinių naudos, ant to susi- parodos komitetę ne musų už
duotis, nuo metamų ant jo “Sau
rinko $2.30.
btžnycz'ę į vielę karezeminių teisybę, kokię visada galėtume
džię!
lės” nužiūrėjimų jis pats atsiprakalKitę
susirinkimę
cu
plovonių, nesibaido kaip koks darodyti. Laikraštis talpinan
Jasaitis.
gya,
mes giname vien parodos
tis
me'ę
nužudo
žmonių
užritikė
parengė
boras 12 d. gegužio
dvasiškas vadovas ant iszniekireikalus, kę, ant nelaimės, lietu
“
Gražinos
”
moterų
Ųraugystė.
nimo sau nepatinkauezių bėgė jimę, o tęsyk, nors daugiausiai
Isz Somerrille, Mas.
viškas laikraštis
stengiasi
Pirmiausiai kalbėjo p. Szeszto- griauti mesdamas nužiūrėjimus ir
diszko melo ir wis tai ant Dievo žinių talpintume, ne daug iš to
Musų
brolių
gyvenanezių
Sobus naudos, jeigu žmonės paliaus
kas, kurisai suteikė Gražinos sunaudodamas melagingus mo
garbės! Ypatiszka tūlų musų ku
tikėję.
Saugokimės asabišku- mervillej ne galima peikti; ypacz draugystei puikų vainikę nuo tyvus. Teip daryti gėda ne tik
nįgų supratime yra ta Dievo
reikia
juos
pagirti
už
sanjausmę
bet kiekvienam
garbė! Sztai vienas korespon mo, kadangi laikrasztis ne yra musų kankintiniams. Atėjus man Dr. Kudirkos giedorių draugys ■lietuviukam,
laikra>zcziui!
paskirtas
ypatų
reikalam;,
bet
tės.
Toliaus
kalbėjo
p.
Švitra
dentas raszo mums (jo žodžiams
į p. Juszkausko kriaucziszkę Ko
ne turime pamato ne tikėli), jog privalo užsiimti vien visuome pę, kur buvo diktai lietuvių su apie darbinįkus ir maszinas. P.
Kam reikia meluoti?
Gaubienė dekliamavo eisles.
niszkais,jia
ne gali būti sergėtoju13 d. gegužio, vienoje lietuviaz
Toliaus
p.
V.
Abrozevyczius
kal

sirinkę,
trumpai
paaiszkinus
apie
Paskutiniame
nr. “Bažnyczos
koj bažnycs'oj rytiniuose sztetuose mi privatiszkų keno nors reikalų,
bėjo apie naulę draugysezių ir Tarno” patilpo melagingas straip
musų
kankintinius
ir
paraginus
bet
vien
apeinanezių
visę
musų
lutas dvasiškas vadovas per sa

1 Cootesvillb, Pa. Dirbtu
vės Lukeus Iron & Steel -Co, bus
padidintos; paskui priims prie
darbo daugiaus darbinįkų.

Lietuwiszku dirwu.

.

»«...

,n.

■

Bais apie prakalbus D ro Szliupo
laikytas Watefburyje. Nors kunįgo Saurusaiczio liikrasztis pa
pratęs neteisybes garsinti, bet
paskutinėj korespondencijoj jos
yra per daug.
Korespondentas
sako, jog D-ras Szliupas, nepastganėdindarnas sudėtoms aukoms,
iszmetinėjo susirinkusiems, kad
jie nesudėjo 30 dol. Kur tp gir
dėjo “Bažnyczios Tarno” kore
spondentas?- Kaip mes persi
tikrinome, Szlilipas nėra teip go
dus ant pinįgų kaip daugumas
musų jagamastėlių.jis uereikalau
je nė waiszinimo Kalifornijos vy
nu. Kamgi ant niekinimo neužkencziamo žmogaus griehtiesi me
lo? Matyt vienok, kad tūli mu
sų kunigėliai be jo negali apsiei
ti!
Teisingasis.
“Viltis” nr. 19 patalpino mela
gingą apraszymą privatiszko pa
sikalbėjimo D-ro Szliupo: korės
j Ridentas sako,, buk Szliupas
veidmainiauja ir kę kitę kalba
kalbose, o kę kitp privatiszkuose
pasikalbėjimuose.
Pasikalbėji
me, kurį melagingai apraszo
“Vilties” korespondentas, ne
Szliupas, bet susirinkę žmonės
pradėjo
apkalbinėti
visokius
jiems žinomus atsitikimus ir ginczyjosi: vieni stojo už kunįgus,
kiti gi stengėsi juos apginti.
Tik ant pabaigos ginczų D ras
Szliupas pasakė peikiancziam koW£ su kunjgais draugui, jog mes
priversti ėsame kliudyti kunįgi
ję, kadangi mat katalikiszkoj
bažnyczioj, kurię kmiįgai repre
zentuoja, per daug yra virsziuįkų, o tie, ant paliikymo savo į
tėkmės, |>l įtina terp žmonių me
lus, vaidus, tamsybę. Kalboj
savo D-ras Szliupas pasirėmė ant
faktų.
Rutkauskas.

Atsiliepimas S. Daukanto
Teatraliszkos Dr-tčs WaterburyjeConn.
Kad musų Teatraliszka Drau
gystė atloszė dramę Keistutis 4 d.
spalių 1399 m. t. y. per XIV seimę, tas yra visiems žinomu, ir
apie tai ne dat®F*laikas kalbėti.
Bet mes nesitikėjom, iųg mums
teks su visuomene dslintiesi da
bar anų laikų nusidavimais. Ki
tos, rodos vienok nerandame, nes
iki sziol seimo rengėjai ne buvo iszdavę galutino iszsirukavimo. Ko
dėl mes iszrokavimo geidžiame,
tai ežia paduodam.
Pernai (1899 m.), vidurvasaryj,žinodami,kad bus 1 aikytas“Suaivienyjimo” seimas musų mies
telyj ir kad reikia kuo geriausiai
pasirodyti, nusprendqpie iszsimokinti dramę “Keistuczio”, ypacz
kad gavom nuo “Susi v.” kuopų,
^Vietinės ir Union City’es, prita
rimu ir pažadėjimę, kad jo8 už
dengs musų kasztus; mums isz
puolė vien iszsimokinti ir savo
darbą paaukauti. Ant to mes
sutikom, nes kitaip iszpuolus,mes
visgi butume loszę teatrą bet sa
vo kasztais ir ant sawo naudos.
Žinodami, kad kasztų ne ma
žai pasidarys imant atsakanezią
salę ir drapanas, darėme Piknįaą,
isz kurio uždirbom $16.85; pa
leidome $10.60 ant tikietų.bet isz
to nieko ne uždirbome; priesz
seimą turėjom balių,ant kurio uždarb o buwo $18.00, o kad ant
baliaus kun. A. M. Milukas tei
kėsi atsilankyti isz Brooklyno su
prakalba ir už tai pareikala
vo nuo mus Dr-tės 10.00, ką ir
iszmokėjome,
tai mums liko
$8.00, taigi viso surinkom ant
“Keistuczio” perstatymo $24.85,
o nuo paminėtų ‘ Susi v.” kuopų
po atloszimui gavome $50-00.
Musų S. Daukanto T. Dr-tė iszsikasztavo aut perstatymo “Keis
tuczio”
$91.97 o kad įeigos
turėjom $74.85,-iszdavimų $91.
97, taigi turime skriaudos ant
$17.12.
Ant tokios mažos sumos musų
draugyslėlė ne paisytų, jeigu
būt paezios “Susiv.” kuopos sukiszę visus savo įdėtus piuįgua,
bet jos atsiėmė savo įdėtus pinįgus
dar su palukais, o mums atsėjo
pridėti $17.12. Rods tai nedide
lis pinįgas, bet musų Df-tė ne
turtinga; žinot, kad ne daug mu
sų brolių pratę atsilankyti ant
perstatymų... tai isz ko uždirb
ai.

Mes turime tiesą apkaltinti
komitetą seimo rengėjų už ne at
moksimą mums prigeiinezių mu
sų įdėtų pioįgų. Mums rodosi,

kad rengiant seimus, jų rengėjai
ne geidžia padaryti isz to“biznį”,
bet nori pasirodyti akyse svetimtauezių, ir ant seimo, kaipo tautiszkos szventės, darom iszk'lmes
ne dėl“biznio” u tik dėl akių kittauezių.
Nr. 20 “Lietuvos” tilpo neva
:szsirokavimas seimo
rengė
jų, bet isz to i«zsirokavimo
matyt,
kad
mieriu
komi
teto buvo labiaus noras apjuodin
ti p. Ž rgvaikį negu iszsirokavimas. Kas yra Žirgvaikis, tas
mums ne rupi, bet matyt, kad jo
pusėj dauginus takto- negu pusėj
anų 6 pasiraszusių.
Rengėjai seimo, matyt, isz sa
vo Iiuosos valios paskyrė užmo
kęst į už savo darbą, nors ant
kuopos susirinkimų ne buvo kal
bas, kad bus apmokėta, kadangi
komitetas apsiėmė tą atlikti ant
visuomenės lubo.
Musų Dr tės pirmsėdis p. K.
Senkus važinėjo į Nev Yorką ir
kasztavosi, kol atrado tinkamas
drapanas teatrui. Dėlko jis ne
reikalauja atlyginimo kelionės
kasztų ir dienos sugaiszitno? Kti.
A. M. Milukas buvo pirmu pri
tarėju, kad tik mes ant “Susiv.”
seimo perstatytume ‘Kei-tutį”,
prižadėjo
pats
szelpti
ir prabas prižiūrėti, bot paskui
suvis kitaip dėjosi, ne tik ne paszelpė, bet dar isz mus bieinos
Dr-tės atėmė $10.00 už prakalbą.
Wardau “Sim. Daukanto Tei.trabszkos Dr tės”,
M. J. Damijonaitis,sekretorius.

Paryžiaus parodos reika
luose.
“Lietuvos” 20 me numeryj p.
Daumantas guodžiasi ant Ameriko parodos komiteto, kad “turė
damas savo rankose mano laiszkus ne parodo teisybės”, “ne lai
ko už naudi gę praneszti visuo
menei apie tai, kas buvo mano
raszyta”; “Mikoltiniui, Ameri
kos komiteto sekretoriui, rasziau
ir persergėjau, kad jų (žinių) ne
talpintu laikrasztyje ir žadėjau
atsiųsti
tam t tikrą
at
siliepimą, bet p. Mikolainis ne
paklausė manęs, jam nusibodo
belaukiant ir ps Nr. 14 “Vienyt>ės* ’s'ūdnrk6—ptrnTa|ą. ~ptRę
straipsnio “Parodos reikalai”.
Iki parodos atvėrimui mes isztikrųjų sulaikė' je tūlas žinias
nuo pagarsinimo dėlto, kad kar
tais maskoliszka valdžia, matyda
ma musų ruoszimasų, nepastotu
kelio, ne sutrukdytų viso musų
darbo. Nuo parodos atvėrimo,
15 balandžio, galima garsinti jau
be baimės visas žinias apie musų
paroią. 27 kovo p. D. žadėjo
raszyt per “Vienybę” (kitaip
ne!), 10 balandžio vėl žadėjo
paraszysęs “apie 15 balandžio,
apie visą mus p įrodę. Wėliaus
paraszyti sistematiszkas žinias,
kurias reikės garsinti laikrasztyje”. Bet žadėjimas nėra paraszymu ir isztikrųjų nusibodo
laukti. ^Visuomenė ir per laisz
kus ir žodžiu klausinėja apie palodą ir mes jai negalime nieko
praneszti.
VVietoje praneszimo
apie parodą, p. D. užvažiuoja su
rimbu Amerikos parodos komite
tui, vienok teisingai. Bet tai ne
žinios apie parodą.
Straipsnis 14 “Vienybės”, nors
sudarkytas, bet be tokios, man
rodos, iszkados, kokią p. D. nu
rodo. Tiesa, yra iszkraipymas p.
D. paduotos mislies— projekto.
P. D. 21 kowo raszė szitiek: “Fi
gūros bus (apsteliuotos) 6, isz
kurių 5 sėdi arba stovi apie sta
lą, o 1 nuoszaliai. Scena — at
silankymas pirszlio su jaunikiu ir
ta scena persta to grupę isz 5 fi
gurų: 2 szeimyninkai (apyseniai),
pirszlys (eenis su lapine kepure),
duktė ir jaunikis. Nuoszaliai
sėdi senukas vienmarszkinis, pra
stai
apsirėdę! su
nuleistais
marškiniais ir suka isz linų
gryžtės virve”.
Taigi lapinė kepurė nuo pirsz
lio tapo uždėta senukui ir į grinczią tapo suneszta spintos su
knįgomis, ant sienų iszkabinėta mapos bei portretai, ir ūžtąjį
suneszimą tikra mano kaltė.
Wienok tą butu buvę galima pafkisyti raszant statei į “Vieny
bę”; isznesztijjtuos daiktus isz
grinezios ir sudėti wėl prieszais
grinezią.
Sunaudot
žinias
kitaip
buwo statei ne galima; viena
dėl maskeliszkos valdžios (iki

isz valszczių arba ksntonų kasos.
Už tas tiesas h<Isavo tik 150000
žmonių; prieszingų gi buvo
320000. Taigi mat jos daugiaus
negu dvigubu balsų daugumu
likosi atmestos.

SENŲ GADYNIŲ

Skeletai šitų žingeidžių ir naudingų be
mielaširdystės ne sanžiniškų medėjų išnaikytų žvėrių yra: Londono, Peterburgo; Mas
kvos, Helsingforso, Stokholmo ir Washingtono muzejuose.
Syrenos priguli prie seniai ant žemės at
Pagal Hutchinsoną.
siradusių sutvėrimų; jų liekanas randa sluogsniuose nuo eoceno iki pleistoceno didesnėj
|| Mieste Glasgove, Szkotijoj,
(Tiįsa.)
dalyj Europos, Anglijoj, liolandijoj, Belgi
prieszais staeją Chirnig Cross
Augččiaua eilių juodo molio (bu augme
susimuszė du darblnįkiški gele nų liekanoms), kuriuose randa liekanas mil joj, Prancūzijoj, Vokietijoj, Austrijoj, Itali
žinkelio trukiai. Trys pilni dar žiniškų elnių,eina eile gryno molio, bet šitoje joj, Egipte. Amerikoj jų liekanas rado Ka
rolinoj, New Jersey ir ant salos Jamaikos.
binįkų vagonai likosi sudąužyti, eileje ne randa niekur ne galvų, ne kaulų el
Kita, europeiška atmaina syrenų buvo
o juose sėdinti arba užmu-zli ar nių. Mokslinčius Williams tvirtina, jog šita
Halitherium;
liekanas jos randa royoceno
ba sunkiai suiėisti. Isz viso su eilė darėsi laike, kada Airijoj klimatas persi
sluogsniuose Vokietijoj: 'šitos turėjo apie 8
žeistų ir užmusztų yra kelios keitė, pasidarė daug šaltesniu, elniai pradė
pėdas ilgio; dantis panašus į dantis diugo
jo nykti, o jų vietoj atsikraustė iš šaltų šiau nės.
deszimtys žmonių.
rinių kraštų muskusiniai jaučiai, kurie šią
Rhytina,turbut,buvo tarpine forma terp
|l Maskolijoj ant apszvietimo dien yra dar Himalajų kalnuose ir šiauriniai diugonės ir lamantino.
Smegenys jos,
elniai.
Kiti
vienok
mokšlinčiai
tvirtina,
kad
reikalų, pridėjus prie to ir tą, ką
prilyginant
prie
didumo,
labai
maži. Visų
ant
apszvietimo
prideda, milžiniški elniai gyveno Airijoj ir vėlesniuo išnykusių syrenų mokslinčiai pažįsta keturiose
laikuose.
Tą
tvirtinimą
remia
jie
ant
valszcziai,
že niszkos
įtai
fakto, kad kaip kada milžiniškų elnių kau liką veislių ir 30 atmainų. Iš to matyt, kad
so* ir' privatiezki
žmonės,
luose randa smegenis pavidale riebios inede- seniai šito skyriaus sutvėrimai labiaus buvo
1889 in. apversta isz viso 39 gos, kurie uždegti dega balta liepsna. Tas išsiviešpatavę negu dabar. Dabar syrenos
400000 rublių; 1897 m. ant to rodytu, kad žvėrys, palikę kaulus su smege gyvena tik karštuose kraštuose; kadangi iš
apversta 53700000 rublių. Ant nims, turėjo gyventi vėliaus, jeigu kaulų nykusių liekanas randa kraštuose vidutinės
šilumos, tai tas aiškiai parodo, kad laikuose
augsztesnių mokslainių 1889 m. smegenys su visu ne išnyko.
trečiaeilinės eros klimatas šiaurinių Europos
iszleista 5400000 rublių, 1897 m.
Šiądien gyvuojančios ant žemės šiltuose kraštų turėjo būt daug šiltesnis negu dabar.
74(X 000 rubl.; ant vidutinių kraštuose syrenos tveria atskirą grupą žol
Šiuomi Užbaigiame aprašymą išnykusių
1889 m. 10300000 rubl , 1897 m. ėdžių vandeninių žvėrių ne Įianašių nė į
nuo
žemės
paviršiaus sutvėrimų. Kadangi
Prie syrenų pri
11600000 ? ant pradinių 1889 m. didžžuvius, ne į delfinus.
tokių sutvėrimų yra labai daug, ,tai apraše-*
guli
diugonės
ir
lamantinai.
Šitie
sutvė

5500000 rubl., 1897 m. 11600000
rimai visą savo amžį praleidžia vandenyj, ne me vien žingeidžiausius. Pasitikime, kad
rubl.
giliose jūrių vietose, upių Įtakose, didelėse darbas musų atgabęs naudą skaitytojams,
mes gi nieko daugiaus ne geidžiame. Iš to
0 Kaip paduoda IVarszavos upėse; gyvenanti jūrėse nepasitraukia to raštelio skaitytojai mato, kad šiądien gyvuo
liaus
nuo
kranto.
Jie
maitiųasi
vandeni

laikrMsiai, miesto vyno prekėniais augmenims augančiais po vandeniu janti ant žemės žvėrys yra ne tie pats, koki
jai, apart vyno, dabar pradėjo
tęip, kaip sausžemių žvėrys minta pievų žole. iš syk ant žemės atsirado, bet šiądieniniai
prekiauti vorais ir vortinkliais,
yra išsiveisę iš seniai išnykusių formų.
Apie syrenas daug yra visokių pasakų,
užsiima speęijaliszkai vortinklių
GALAS.
kuriose jos perstatytos kaipo gyvenančios
veisimu ir aug nimu vorų, ku jūrėse merginos turinčios vietoj kojų žuvies
Isz visur.
riuos perka, kur tik gali. Wor- uodegą.
Išpanijonys ir portugaliečiai latinkhai mat vyno prekėjams rei mantiną vadina vardų—mergina-žuvis; hoAPIE TURTŲ IŠDIRBIMĄ.
U Pietinėj Maskolijoj, netoli kalingi ant apauginimo vyno bu landiečiai diugoniui davė vardą “mažas bar
t'
.
Jaltos, terp darbinįkų d:rbanczių telių, kad jie iszrodytu senais zdotas vandeninis žmogus”.
Paraše
Scjiram.
naują pliantą, apsireiszkė raupai Wyną vortinkliais apaugusiuose
Ijamantinas, mokslinčių vadinamas Mabuteliuose,
nors
jis
butų
jaunas
ir
(ne rauplės).
luitui gyvena šiltuose kraštuose vakarinių
pigus, parduoda paskui kaipo se Afrikos pakrančių, teiposgi ujiėse vidurinės
Darbas ir jo paskirstymas.
ną už brangią prekę. Ko m d Afrikos, rytinėse pakrantėse karštų Ameri
Kaip skelbia Šventas Raštas, kada žmo
|| Ant Ch niszkų jūrių pasken
žmonės ant prigaudinėjimo ariy
kos dalių/prie Antilių salų ir Floridoj.
gus buvo išvarytas iš dykavimo rojaus, jam
do didelis nežinomo vardo gar- mo nesigriebia!
Diugonė, mokslinčių vadinama Halicort, buvo įiasakyta: “duoną-gi tavo valgysi ant
laivys, su juom, apart jurinįkų
veido prakaituodamas”. Šitoje pasakoje yir laivo tarnų, pražuvo 140 pasaIi M este Odesoj, pietinėj Mas pasitaiko Įiakrantėse Raudonųjų jūrių, prie
ra paslėpta gili mintis, nes tik nedaugelyje
krantij
Rytinių
Indijų,
Indiško
archipelago
kolijoj, namų savinįkas Malajev,
žierių.
vietų, kaip antai puikiuose Indijos kloniuo
iki
šiaurinių
ir
rytinių
Australijos
pakran

priešais savo namus ant Mažruse, kur pagal padavimus rojaus butą, pats
U Paskutinės szalnos Wokieti- siszkos u ly ežios užtėmyjo pa čių.
mestą
didelį
gurbą.
Persitikri

Didžiausia iš syrenų buvo tai teip vadi prigimimas duoda žmogui viską, kas tik rei
joj nušalnojo vynyežias,užkenkė
nęs, kad gurbas neužrakytus ir nama Milžiniška Stellero juriu karve arba kalinga jo maistui, ir dar-gi teip daog% jogžieminiams javams.
Kviecziai ne tuszczias, nes jis huvo sunkus,
jis gali gyventi be sunkausdarbo. Bananai,
ir rugiai visoj Wokietijoj iszro- Malajev uždegė briežiuką ir už Khutina gigą*. 1885m. užveizda Britiško mu- duoninis medis ir dattelinės palmos' ten
zejaus
pirko
beveik
pilną
skeletą
šito
dabar
do labai prastai. Jeigu nepasi simanė paž’urėti, kas yra vidu
su visu išnykusio nuo žemės paviršiaus sutvė puikiai tarpsta be jokio žmogaus truso ir vi
taisys, szį m»»tą ^Vokietijoj su ryj. Wos pakėlė antvožą, suri rimo; rado jį pleistoceno si uogautuose ant sada duoda gausų vaisių; apart to, ten
kęs isz iszgaszczio, puolė antli'yrinks mažai žieminių jawų.
šilta, jog galima apsieiti be drabužio, taukus
ežios. Aut jo balso subėgo žmo
gi medžių lapai šiaip teip uždengia net nuo
nės ir policijantai. Gurbe mat
smarkaus lytaus.
"T Maskolijoj pradžioj szių me gulėjo kunaa ne gyvos jaunos
tų buvo atidarytų trukių bėgio moteriškės. Ant vietos atkako
Visose gi kitose svieto šalyse smogus turi
jimui isz viso 49000 viorstų gele policijos virszinįkas ir audžia tidirbti, idant gyventi galėtu, todėl žmonių
gyvenimas priguli vien tik nuo to, ką patys
žinkelių, tame tik 8331 vior. tu rinėtoj-ts. Kasyta ne gyva moSkeletu Rhytin* gigą*.
teriszkė, nežiną, kadangi iki Beringo salos, prie rytinių Siberijos pakran uždirba.
rėjo dvigubą szėnių eilę.
sziol nieks jos ne pažino. Neži čių. Seniaus jų daug ištaikydavo prie
Bet prisižiūrėkime žmonių draugijai.
nia teipgi, isz kur ir kas ją atvil
|| Isz Dorpato universiteto ant ko ir pametė ant ulyczios. Kaip Kamčatkos ir Alaskos pakrančių, teiposgi Nors visi žmonės minta dąrbu? vienok darbas
antro pusmeczio szių metų pra- rodosi, minėta moteriszkė likosi prie Kurdiškų salų. Ją pirmiausiai aprašzė atskyrių žmonių atliekamas yra nevienodas.
szalino 143 studentus už ueuimo- užmuszta, bet kaa tą ^padarė, i ai vokiškas mokslinčius Steller, nuo kurio gavo Štai, matote kuningaikštį, kurio, visas darbas
kėjimą pripuolanczio už mokslą sziol valdžios neįstengė susekti. ir vardą Stellero juriu karves, kurisai,keliau yra tik valdyti, duoti prisakymus, vadžioti
damas tuose kraštuose su maskoliško laivo kareivius, vaikščioti į teatrą ’ ir tt.; štai vėl
mokesezio, taigi praszalino 15%
kapitonu Beringu, Ii kosi 1741m. išmestas ant jenerolai, kurie visą savo gyvenimą perlei
visų studentų.
B Mieste Charkove, pietinėj Beringo salos, kur Bering numirė ir jo var džia kareivius bemokindami ir bevadžiodami;
Maskobjoj, ant geležinkelio tar du sala likosi įiavadinta^ Steller šitą sutvė
ant kurių pečių guli visi
|| Pasimiręs mieste Lodz* Len navo urėdnįkas W. Urėdnįkas pa rimą matė gyva gyvendamas ant Beringo ministeriai,
kijoj, turtingas fabrikantas žydas simirė, bet keli metai pnesz tai salos. įtaikė terp 1742 ir 1782m. jie su visu viešpatystės reikalai ir kurie valdo ją per be
galį visokių valdininkų (Činovninkų). KuPoznanski, paliko ant visokių jo pati girdėjo kokius ten stebu išnyko, likosi išnaikinti medžiotojų dėl jų
nįgai, kareiviai, policija, tiesdariai, gydyto
klingus
balsus,
kurie
pranaszavo
labdaringų įtaisų, pusę milijono
brangios mėsos ir skurų.
jai,
mokintojai, pasiuntiniai, giesmininkai,
rublių. Jo gi turtų palaikėjai mirtį jo^ vyro ir tai teje dienoje,
aktoriai ir tt.—visi jie ką nors veikia ir tei
Skeletus
šitų
žvėrių
randa
ant
visokių
kada
jis
ištikto
pasimirė.
Tas,
dar nuo savęs pridėjo 630000
žinoma, ant moteriškės padarė sahj prie rytinių Šiberijos pakrančių iškilu singai ar neteisingai sakosi darbą dirbą.
rublių ant labdaringų ir mok- didelį įspūdį.
Toliaus, labai daug yra dar pramoninin
Szį metą petny- siuose iš jūrių krantuose ir durpinyčiose
aliszkų inierių. Kad tai lietu czioj priesz Velykas moteriszkė gana giliai. Jieško jų su Įiagelba geležinių kų ir pirklių, kurie vandeniu ir žeme gabena
viai kada sulauktu panaszių ge- per sapną iszgirdo balsą, “tu szią- smaigų teip, kaip Airijos durpinyčiose jieško tavoms iš vienos vietos j kitą. Daugybė
dien mirsi”! Moteriszkė nusimi seniai Į jas Įiatekusių medžių.
radėjų!
žmonių atlieka viešus (publiškus) darbus,
nė, su niekuotn ne norėjo kalbėti,
kaip antai: kasa kanalus, dirba pliantus,sta»
nieko ne valgė, nieko ne gėrė,
to geležinkelius. Šitie darbai visiems yra la
U Ant karės lauko pietinėj
laukė vien besiartinanezios mir
bai naudingi, bet ir nemažai jie įvargina
Afrikoj, mieste Darban terp an- ties. Kelis kartus bandė užmig
tuos žmonės, kurie, juos atlieka. Kiti-gi
gliszkos kariaunos apsireiszkė ti, bet staugimas kambiryj ėsanžmonės trusia apie suvalymą ar išėmimą iš
azijatiszkas maras.
Nuo maro czio šunyczio užmigti ne davė;
žemės ir iš vandenij žalių gamtos produktų,
pasimirė ežia vienas kareivis in staugimas tas žvėries dar didesnį
kaip antai: kalnakasiai, girininkai, ūkinin
ant
laukianczioa
mirties
moteriš

dietis.
kai, piemens, žvejai, medžiotojai. Neužmir
kės padarė įspūdį.
Diena bai
gėsi, bet mirtis ne atėjo. Ant
škime ant galo ir tų darbininkų, kurie per
| Mieste Judenstein, netoli nuraminimo mislių, namiškiai
dirba žalius produktus ir tokiu budu prista
Insbruko, Tiroliuje, nesugauti iki užmanė kuom nors užsiimti, lau
to visuomenei jau gatavus tavoms. Apie
sziol vagiliai pavogė isz katali- kianti mirties tą užmanymą paė
žiiionės, kurie nieko neveikia ir tik iš procen
kiszkos bažnyczios kūną Szvenlo mė ir užsimanė ant spiritinės
tų gyvena, teip gi apie plėšikus, vagis, elge
Anderlio. Kūną rado^paskui pa liampos užvirinti degtinę su
tas
(ubagus) čia nekalbėsime, viena dėl to,
medum. Wos uždegėliampą.per
mestą netoli bažnyczios, bet bran jos neatsargumą su spiritu aplieti
kad jų labai mažai yra, antra gi, kad jie ne
MilžiniSk* Stellero jūrių karvi arbia Rhytina gigas.
gus drabužiai, akmens ir dideli drabužiai užsidegė, o paskui ir
Steller sako, jog tada, kada jis likosi verti vardo dirbančių žmonių.
žemeziugai prapuolė.
plaukai ant galvos.
Namiszkiai išmestas ant Beringo salos, milžiniškos jūrių
_IDidelis yvaimmas žmonių darbų, iš ku
ugnį rods tuojaus užgesino, bet karvėsgy veno pulkais prie jiakrančių ne gi rių tik kelis dėl pavyždžio paminėjome,—nes
0 25 d. gegužio Ryme, Szv. visgi laukianti išsipildymo sap liose vietose. Laikas nuo laiko turėjo pakelti skaitytojas pats gali jų skaitlių padidinti,—
ne iszreikszloo pranaszystos gana
Petro bažnyczioj atsibuvo kano
Plauki verčia mus paskirstyti darbą į kelis skyrius
sunkiai apdegė, ir kaip daktaras iš vandens galvas ant atsikvėpimo.
nizacija dviejų naujų šventųjų; sako, veidas jos bus pagadytas. nėje palengva ir nerangiai, todėl negalėjo pagal jo paties yjiatybes.
Berods šita mintis ne mums pirmučiau
už szventus likosi pripažinti r Pasirodo mat, kad tikėjimas į greitai pasislėpti nuo medėjų, kurie tuos
Parvos buvo siai atėjo į galvą. Anglijos mokslinčius Ado
prancūzas misijonierius La Šalie, stebuklingus pranaezavimus ir sutvėrimus sb visu išnaikino.
kurio vardą Chicagoj nosaioja balsus per sapną kaip kada gimdo tamsiai rudos; oda buvo plika, bet stora ir mas Smith dar pirm šimto metų paskyrėte
Jeigu ne įtikėjimas drūta. Ilgio turėjo 85 pėdas. Protą turėjo darbą į skyrius, prie vieno skyriaur jis pas
viena ulyczia ir viena moky nelaimes.
pranaszavimui, nelaimė ne butų nedidelį, todėl ir gintiesi ne mokėjo. Jeigu, kaitė darbą tų žmonių, kurie trusia apie iš
kla, ir minyszka Rita de Cascara. atsitikus.
paveikslan, medėjai užmetė iš pulko vienai ėmimą iš žemės žalių produktų arba jų per
La Salio pagarsėjęs savo ti rinki
kilpą ant kaklo, tai kitos, vietoj bėgti, pirma dirbimą, ir šituos žmonės jis pavadino našiais
mais Sziaurinėj Amerikoj ir pla Chicaęo, III. 26 gegužio, dirbanti* ge stengėsi savo draugę iš kilpos išliuosuoti. arba produktyviškais darbininkais; prie kito
tinimu krikszczionybės ir ap- ležiniame fabrike “Illinoi* Steel Oo. "lie Milžiniškos jūrių karvės buvo teip sunkios, gi skyriaus paskaitė darbą visų kitų žmonių
tuvy* Laurynas Levickas tapo gaao už
szvietimo terp indijonų.
kad ant išvilkime pagautos ant kranto reikė ir pavadino juos nenašiais arba neproduktytraukintas ir utamyke, 29 gegužio tapo
viškais darbininkais. Vienok reikia perser
palaidotas. Weliouis pa«Jo isz Suvalkų jo 40 žmonių.
gėti,
jog visų yvairių darbų negalima tikrai
| 20 d. gegužio Szveicirijoj gubernijos, būdamas 16 metų, atvažiavo
Kada 1743m. Europj išgirdo apie atradi išskirstyti į šituodu skyrių, nes tankiai sunku
buvo paduotos ant užtvirtinimo pu savo d«dj į Shenandoah. Pa. o pa
mą Kamčatkos ir apie brangius tų kraštų pasakyti, ar darbas yra našus ar nenašus.
žmonių susirinkimo tiesos apsau skui į Chicaga, kur pragyveno iki my
riui. Jeigu kur randasi Jo dėdė ar kiti žvėris, pradėjo iš visų kraštų keliauti ten Dėlto tai paskirstymas darbo į našų ir nena
gojimo darbinįkų nuo bedarbės,se
giminės, kurie norėtu pajištakoti atlyginatvės ir ligos. Pagal užmanytas ninimo už jo gyvastį, teiksi* atoissaukti žvėjų ir medėjų laivai ir medžiojo teip kar šų pakėlė Maug ginčų terp mokintų vyrų;
štai, kad 1754m. milžiniška arba Stellero jū
tiesas, laike bedarbės, ligos ir dėl geresnės informacijos pas: '
rių karvė likosi beveik su visu išnaikyta.
senatvėj darbinįkai turėjo gauti
Franciszkų Girciiu,
(Toliaus bus.)
Paskutinį žvėrį užmušė-1768m. •
ant gyvenimo reikalų pensiją 8407 Fisk 8L,
Chicago, 111.
atvėrimo parodos), antra, visi
matė, kas darėsi tarp Amerikos
parodos komiteto sąnarių. Man
reikėjo atsiimti rimbą nuo kun.
Žilinsko už tai, kad p. D. užmirszo ant vieno laiszko pa^iriezyti.
Toliau* žinias pagarsino knįt
giu-i (kun. Žilinskas) padarydama
ištraukas;
buvo ne
gerai.
Rsszė Dr. Szliupas, dar ne ge
rinus. Mikolainis sudarkė. Rtszyta tik komitetui privatiszkai
dėl žinios,ne garbinta — ne gerai.
Pagarsinta — vėl ne tropyta ant
tų, ką reikėjo p įgarsinti, ir ap
garsinta tos. kurias ne reikėjo
garsinti. Wėl ne gerai. “Rei
kėtu raszyti į laikiasztį, bet vėl
sunku butu įtikti”. Ir vėl ne
gerai. Kaip tą teisybę dabar
išrodyti visuomenei?.Ofic<jaliszkas ir privatiszkas komitetui ži
nias, tai vieni tai kiti sudarko.
Bet mes tikrų žinių apie parodą
Paryžiuje pagimdyti juk ne gali
me! '
Tiek to, dabar jau visi paro
dos rengėjai, amerikiecziai ir paryžiėcziai, savo rimbus iszmėgi-,
nome. Nuo dabir garsinsiu to
kias žinias, kokias gausiu ir la
bai jų laukiam pagal prižadėjimą.
Talpinant visas gautas žinias
isz Paryžiaus orginaliszkai, ne
nusiduotu
jokių
sudarkymų.
Lauksim tokių.,.
*
P. Mikolain s, ,

Išnykę gyvi sutvėrimai.

LIETUVA

Wietines Žinios.
— Pereitos nedėliosdienę.laike
audros perkūnas užmuszė ant W.
23 ui. 13 metų Lucy H<>lden.
— Berželio mėnesyj atsibus
Vi-otinas suskaitymas Suvienytų
AValstijų gywentojų. Lietuwiai
tegul neužmirszta uisiraszyti lie
tuviais ir gimtinį krasztjt pa
duoti kaipo .maskoliszk^ arba
wokiszk^ Lietuvą.
— Pereitos nedėlios dienę, ties
18 ulyczia geležinkelio trūkis
perwažiawo 22 melų Fiemingji ir
užmuszė ant vietos. Toki atsi
tikimai tai ne naujiena Chicagoj,
ežia per miestu bėganti trukiai
užmusza mažiausiai po 3 žmonis
ant dienos.
— Pereitos nedėlios dienę po
nr. 248 Armitage avė. likosi
mirtinai paszautas Juozas Dėlioti'.
Paszowė jį lenkas Piotrowski,
gyvenantis po nr. 950 Girard st.
Užpuolikas, wos 19 metų vaiki
nas
pabėgo.
Pa
szautę nugabeno į bgonbutį, bet
daktarai neturi vilties jį iszgydyti.

Draugyscziu Reikalai.
Seimas.
Wis tiek, turtingas ar beturtis, jei tik
valnatnanis, teiksis pribūti isz New
Yorko, Brooklyno. Jersey City, Newarko, Ehzabeih ir isz visos Amerikos ant
Lietuviszko Valnainanlu Seimo!
kuris atsibus 3 d. berželio, 1900m., prasi
dės 1 vai. po pietų po 213 Forsyth str.
New York, N. Y.
Dėlto biznieriai,
darbinįkai ir valnamanių delegatai bukyt ant Seimo. Bus labai, labai žingei
dus dalykai girdėti.
Su guodone labo linkėjantis
,
Seimo Komitetas.
Latviu Piknikas.
Nedolioj, 3 sėjos, 19»X), {Ilinojaus Lat
viu Dr-tė turės savo piknįką, ^lergmans
Grove, prie Desplainesir 26 ui. Riverside, III. Įženga 25c. nuo y patos: vaikams
žemiau 12 metu ir seneliams augszcziau
60 metu įženga dykai. Bergman’s Grove
yra graži uksmeta vieta, sveikas, sviežes
oras, kiekvienas atsilankęs galės pasigė
rėti ir atsilsėti.- Imkite Metropolitan
48tos avė. virszutinį geležinkelį, o paskui
La Graugestritkarius ir tie davež į vie
tą- IVisus lietuvius kaipo savo sąbrolius
užkvieczia atsilankyti.
Komitetas.

Lietuvi.szkas Piknikas.
Chicago, III. Draugystė Lietuvos Sū
nų tifrėssavo pikniką 17 d. sėjos, 1900.
Bergman’s Grove, prie Desplaines avė. ir
26 ui. River Side, 111. Parkas labai gra
žus, dideli uksmeti medžiai,puikus takai
ant pasivaikszcziojimo.teipogi graži nau
ja platforma szokiams,bowlingalley etc.
Kiekvienas bus užganėdintas. Ant pik
niko grajys gera muzika. Įženga vyrams
25c. moterims Ir merginoms dykai. Im
kite virszutinį ..Metropolitan“ 48tog avė.
Elevator gelęž'nkelį. kurs davež iki W.
48tos avė., tenai gausite „La Grange“'
stritkarį. ant kurio bus isztiestas audek
las su paraszu: „Lietuviszkas Piknikas“
ir tasai davež į vietą. Galima važiuoti ir
visais stritkanais. kurie eina i W. 48 av.
O nuo 48 avė. imkite Grange stritkarį.
Su guodone, Dr-tė Lietuvos Sūnų.
Chicago, Dr-tė S. Daukanto .turės savo
mėnesinį susirinkimą nedelioj, 3 sėjos,
pusiau pirma vai. dienos, saleje K.
Liaudanskio, 3301 S. Morgan st., ant
kurio kvieczia visus sąnarius pribūti ir
apreiszkia kad pigus už 81.oo įstojimas
ant szio susirinkimo yra paskutinis. To
dėl norinti prisiraszyti prie ‘virai minė
tos Dr-tės teiksis pasiskubinti pakol dar
galima už pigu įstojimą.
Fr. Pupauskis, rasz., 3252 S. Morgan str.
Chicago, Liet. Demokratiszkas Kliubas
6 vardos turės savo susirinkimą subatoj,
2 sėjos 8 vai. vakare, saleje L. Ažuko,
3901 Auburn avė. ant kurio svarbus rei
kalai bus apsvarstyti. Todėl visus lietu
vius kvieczia atsilankyti.
F. J. Pupauskis, prez.

Chicago, Dr-tė Liousybės laikys savo
pusmetinį ir visotina susirinkimą nedėIfoj, 3 d. sėjos, 1900 m. tuojaus po 12
valandai vidurdieno salėj L. Ažuko, 3301
Auburn avė. prie 33 ui., ant kurio bus
apsvarstomi labai svarbus dalykai.
Dėltogi kiekvienas sąnarys minėtos
Dr-tės privalo pribūti.
Dėlei naujeinorinezių įstoti Dr-tg szis
susirinkimas yra paskutinis už 81.00
priėmimo.
Dr-tė Liuosybės.

Setauket N. Y. ir Wincento Dermeikos
isz kaimo Szarkaites, Lubavo gtn., Su
valkų gub. Jie patys ar kas kitas teiksis
duot! žinią ant žemiau padėto adreso.
Turiu labai svarbų reikalą.
Fr. Szipaila.
Box 234,
Lawrenee, Mass.
Pajieszkau savo pusbroliu: Kazio,
Povilo, Petro ir Jurgio Degucziu, Suvai
ko gub.. Marijampolės pav., Fredos gm.
kaimo Ilgakieanio. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinę ant adreso:
J. Skuczas,
65 Intervale st.,Brockton, Mass.

Pajieszkau Jono VVitkevicziaus, Wilniausgub., Traku pav., isz miestelio
Darsuniszkiu. Jis pats ar kės kitas tei
ksis duoti žinę ant žemiau padėto adreso,
nes asz iszvažiuodamas Lietuvon norecziau su juom pasimatyti.
Fr. Stank,
Zimmerman H o ūse, Greensburg, Pa.
Pajieszkau savo draugu: Juozapo Prabiszevicziaus isz IVainutos miestelio ir
Ciprijano Gailevicziaus.abu Kauno gub.,
Raseinių pav. Jie patys ar kas kitas tei
ksis duoti žinę ant adreso:
Ant. Lechavicziž,
Box 1328,
Duąuesne, Pa.

Diemanto Elektros Kryžius.
Wadiaama. Ulpgl Volu Kryžiam, kelete msta atgal tapo luruui An.trijojs, ir p<*ld»k»wo)«tit u»o naudai
Kryčiu, tas «elk prasiplatino Vokietijoj. Franoasijoj,
Skandinavijoj ir kitose Europo. (kalyte, ir (rendieu yta lablausiai pageidaujamas kaipo galingas valaisi nuo ReumaUrmo ir daug.Ho kitu kūno negaliu.
Elektros Diemanto Kryžiui gydo Reumatizmu teip moskulu kaip ir sunariu. Neuralgija ir kitu, kūno akaudejl
mus. Nenriszkuma. Nerwu nusilpnėjimą. Silpnumą, Praalota Jterwu Gy«uma. Nerwu Nupuolimą, Nemiga, Abejo
tingumą. Dwaeios Mupuolima Hystarija, Paralyžių, Bus
tengtma. Drebuly Neuralgija. Apopleksija. Muomara, 8tw.
Wito Bzoki Itzirdies Plakime.Galvos teaudejima ir wuus
Nenviszko Syslemo sugedimus.
Veikme jo s Mirei alkia pati persą we begyje keleto, dlenu. bet kartais užtrunka kėlus dienas.
Kryžių reikia aeszlnt diena ir nakty, pakabinta ant szllkinio szuluriuko ant kaklo, augaseziau srirdines indauboe.
Mėlynoji puse turi bet in apaozia apversta Priešą naudoUrna ir viena syki ant dienos po to indek Krykiu In truputi
drungna geriausio ukauso skystimą rr laikyk per kelete
minuosiu. Vaikams, žiūrint pagal amžių, uksusa reik su
vandeniu suklesti. Preke to Kryžiaus yra Wienaa dole11- Ir gvarantuo>me. kad jis suteiks takia pat na.da kaip
kad geriauslejie elektrisskl diržai, kamuojanti penkiolika
mubmuksmhkmJ
bei dnideuiimlS sykiu daugiau Kožnas sseimynos eatiarys,
sveikas ar ligotas, niekados neturi bot be to Elektrisiko Kryžiau., kurs yra geriausiu gelbėto
jom prirašai visokias kūno negales Ir ik»o»tnu. Pris.usk viena doleri per ezpreaa. ar money
orderi arba registruotoj gromatoj, o mes lamstai savas kasstais pssiueim viena Klektrteska Die
manto Kryžių, arba fl užžB OO. Gaunamos tusstanoziais rekomendacijos nuo ypatų, kurios su
nagelba sxio Stebuklingo Kryžiaus isulgyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magtszkos galybes.
Salai pora tokiu rekomendacijų:
Asz naudojausi lusu Diemanto Elektros Kryžium nuo 21 Kovo ir persitikrinau, kad tas kryžini
tik ai teip pagelrdaims. ko)p sakele. Per liga laika asr iM-galejau valdyti savo d>szlnes tetiko,
ir daug kentėjau; visada turėdavau laikyti ja pariszia. I’v naud-Jiino begyj dvieju sa.vai-zln
jutu Dieniame Elektros Kryžiaus galėjau apsieiti jau be parisaliuo. D tbar gi su ta ranka nešiu
Ctina kibirą -andeus Asz ir nežinau, kaip atldekavot jums už t>-ip didele suteikta man pagela.—ANDRĖS M iD-EN. 2red> Quiooy A»e . Ootiin Užen . Aprtl 1*. I8M.
The Diamond Electric Cfoms Co., 30(1 Milwaukee avė., CHICAGO.
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Aukos ant Paryžiaus Parodos
St.Petronaviczia, Georgetown, N. J. .50
M. Jurgelaviczia
„
,
.25
J. MikeUitis
,,
.10
J. Možeika, Baltimore. M i.
.50
J. Rinkeviczia'
,,
,,
.50
J. Kurliandskas ,,
,,
.25
Aukos ant kaukintiniu.
F. Mikolainis, Thorp, Wis.

GKAND OPENIN’G.
Atidarę naują galiūną, ant subatos Ir
nedėlios 2 ir 3 sėjos darome balių jo įkurtuvių, ant kurio grajys gera muzika
ir bus smagus pasilinksminimas. Todėl
visus pažystamus ir aplinkinius kyiecziame atsilankyti.
J. Jonaitis ir St. Ruzgia,
650 S. Canal st., Chicago.

Ant partlauimo, pigiai namas su
lotu. Namuose talpinasi buezernė ir
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszaukitp: Dan. Knakeviczė, Bos 403, Toluca,
III.
(7—3)
Pigiai ant pardavimo getas galiūnas
lietuviu apgyventoje vietoje. Priežastis
pardavimo kad mano familtja iszmirė,
asz tunu važiuti į krajų ir todėl turiu
szį biznį parduoti.
‘
,
Mateuszas Norvilas,
572 S. Jetfersonst. Chicago, 111.

M po VITA
Sugražina nužudyta wyru
“-ė* T 1 1 " .tipruma ir drąsumą.
Gvdo iiupot<-nei;a. .labdo naktinia
poluci> ir wi.a» litrą, i niauta* per
J i.zdvkuniH ar uralumrumo. Sziia gydikfa sudrutiua nerira. ir daugina
Vi jteį krauja: priduoda veidui raudonumą
ir sunraiina žmogui jauuy.Ua. Si«noriame paeitu už Mle tuneli, ui W
tuneliu, ir irwarantuojame iazgydyvii, arba pinigus sugražinti.
nervita McdicalCo..
Clinton a Jakson Sis.,
Chicago.

(ST Gaunama yra ir Aptleko> Clark ir VanBuren S
Cbicairo.

Pajieszkau savo pusbrolio Motiejaus
Cseplos: gyveno Pittston, Pa. Turiu
svarbų reikalą. Jis pats ar kas kitas
teiksis duoti liną ant apreso;
Ant. Guraviczia,
914 Second avė. Seatle. Wash.

Skyrius 1. Jos. Rosenthal’io 86.00 Siutai po 82.981 DYKAI^Js®
r
ik
. .i
Boles, Kuciai,
Skyrius 2. Jos. Rosenthal’io 7,50 Siutai po 4.98 Base
Piratines ir Maskos
bei tįsoki bovos da-

Skyrius
3. Jos. Rosentlial’io 15.00 Siutai po 8.88 nos
,Jk*' duosis prtekož-l
, 5______________________
valku drapanos.
Vyru pavasariniai ir vasariniai Siutai.

Vaiku Siutai.

Sziuos siutus gali prilygint 26 ir 27 siutams'
Padaryti jie isz grynai vilnonio cheviot'o, bal
tu ir molinu kletkucziu, kaszmerinial ir vorsteds, wieneiliniai ir dvieilinial, visi puikaus
darbo ir kiek vieša pirkėją
užganėdina. Jos. Bosentlia*
>1, ifl O
■ lio wholosale preke 40.00,
paleisime už....................

Vertes 82 ir 83 vaiku siutai, tame puikus vil
noniai vestee, sailor, vieneiliai ir dvieiliai siu
tai, padaryti isz chevlot, kaszmero ir flanelio,
nfellnoe, juodos ir šviesios
parves, puikiai garniruoti,
I ■■
mieros vaikams nuo 3 iki 14
~
metu, už...................................

Vertes 83,50 ir 84.00 vaiku siutai, grynai
clay worsted, kaszmero ir skotiszko tweed%
sailors, vestee ir dvieiliniai
a
naujausios mados ir parvu, fl* "J JI
szilkais siūti ir drūto darbo,

AingeidiiH Nwietui (lalykaH.
Tikrai'vienatinė gydykla ant užželdinimo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
VYRU RANKU DARBO SIL’TAI-Už tokia
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
kaip musu preke jus nupirksite bilekur siutus,
už ką gvarantuoju. Prof. Brundza sutei
ale jie nebus toki kaip musu, gryno clay worsted arba \Vashington seržo, ranku darbo sky
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
rankoms pamusztl pecziai ir ataiuletoe
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- t lutes,
padalkoc. su pamuszalais lygiais 225 siutams,
dėkavonių jter lai.zkus ir laikraszczius.
padarytiems ant pasteliavi-^to
į
mo. Uj, siutai be galo pui J^F
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
kus! .1. Rosenthaiio whule-^fe
OFFISAt:
B™kb-..NV
sale preke 815, tiktai........... 5
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
.
Vyru Kelnes.
adresuokite: The J M. BRUNDZA CO.,
Box 2361, New York. U .S. A.
20 tuzinu vyrama kelnių, worsteds. juodai ir melinai drižuotu. padary
su fraucuziszkais juosmeniais, vi-^a
aų
J.Buriiian A. Stcfankevlcz,
sokios
mieroe iki 48 numerio, ver-m>
I■
231 8. Roeblingst-, Brooklyn, N. Y.
prie lietuviszkoa bainyezio.
Vyru iHzelartneH kelnea, grunai vilnonio Fe<lora lrnerbv, rudO8
Lietnvisikas Sztoras ReliglsZka Daiktu.
Užlaiko Ražanezius, Szkaphcriut, Abrozdus. Maldaknyges lietuviszkas irlenkiszkas, teiĮiogi ir visokias kitas knygas dvasiszkos ir svietiszkos intalpos.

“*. . . . . . . . . . . . . . . . . Vyrisikos Skrybėlės

Long Pants Siutai vaikams nuo 12 iki 19 mdtu. padaryti ant pardavimo po 85 ir 86, grynai
vilnonio juodo ir tnelino cheviot bei krtszmero, dailiai
garniruot:, vieneiliai ar dvi-J^^^
eiliai, už............................. VMV W

Vaiku Confirmation Siutai.
Vaiku 3-stūkiai prie ilgu kelmu šutai, juodo
clay worsted arba angliszko seržo, ant 3 guzlku, su nuskliauptais skver-^L m
nais, su storu farmeriszko|^ ii
atlaso pamuszalu, vertes 87
fr 87.50, už........................................ **V**

Trumpos vaikams kelnaites.
Pilninga eile prabų Banner Brand Kneg
Pants, nupirktu 40c. ant dolerio pigiau, paraiduos už pigesne nei materijos verte preke.

35c vaiku kelnaites............... 15c
50c vaiku kelnaites...............įge
75c vaiku kelnaites.............. 25c
$1.00 vaiku kelnaites........... 48c

Lietutfiszkas Daktaras.

Musu sankrovoj dirba daugybe klerku, su kuriais visada gali susiszneket lenkiszkai.

----

134 E. 24 UL,
New York.
Garsingas gydytojas wyriszkų ir moteriszkų ligų. Mokinosi universitete
New Yorke; praktikavo ligohbicziuose:
Wiedniuje, Berlyne, karalisz.koje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon.. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir t-1.

KLEIN BROS

795-805 So. Halsted st., Cor. Canalport avė., CHICAGO.

ITaztikrina lugydyma

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
galwos,nepomietį, apalpimą, skaudulius,
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Ar Kenti Silpuybę.'

I^ytiMKku Daliu

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvimą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, akių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iszgydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
Ar vėžys iszgydoma liga? me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin-'
Visi gydytojai sutinka ant to, kad tik gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti
ypatinguose, labai retuose atsitikimuo je.
ne Alų, Vyną ir kitus minksztus geryse, ir tai kada liga vos tik yra užsi
mus. Cigarai ir Cigaretei net nuo PhiDr.
Leonard
Landės,
mezgus, vėžys, prie pagelbos sunkios ir
-iipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta
pavojingos ojieracijos, beveik gali būti 134E.24thSt.,Cor.Lexiiigton Av. vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
iszgydytas. Bet kaip veik vėžys labiaus
su savo broliu lietuviu. Prasz.au atsilan
Offiso valandos:insiszaknyja, tašyk jokiu jau budu
8 iki 10H w»l.rylo;nuot iki 4»aL kyti
jin isz žmogaus organizmo neprasza- Nedaliomis:nuo
po piet.
J. R. Miknftitis.
linsi. Jokios gyduoles tada jau nepaUosta per Groinatn. Dykai
gelbes, ir jei kas garsina, buje jis gali sa Užpraszydami gydyklas prisiuskite 81.00 883 Bank st., IVatcrbury. l onn.
voms gyduolėms veži iszgydvti, — neti
lyJeigu sergi, tai paras zyk. kiek turi
kėkite: grynas humbueas' Jei tik syki'
vėžys gavo insigyventi pilve ar sziaip ko metų, kiek sveri ir apraszyk sivo ligą, o
NAUJIENOS,
kiame organe, jau jin isz tenai ueiszkra- asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- kurios daugeli
pradžiugins Ir pa
psztysi, nes jis veikiai visa krauja už- dysi.
linksmins.
nuodyja.
Bet yra vaistai, su kuriu paKaip
mum,
gersi
žinoma,
—i,r psjrchgelbA galima apsisaugot nuo vėžio ligos. Už $9 Drukuojama niasziutike. isiko. Intsleklusii.zku Ir ostžmonija
ežoaoiBiszko at
Vaistas tas yra pigus, bet labai pagelbin—dalinasi tu s kllasaa: viena yra owelMisiniginems Ii taroms, greitai gali ant žvilgio
Ica. drūta, pulki. viMdoa linksmi, pasideaavogas, o tuomi yra Triner’io American Ejant tam. visur turi in-raa pasekme. Ir parve
lixir of Bitter Wine, kuri jau 10 metu jos iszmokti drukuoti gromatas. Asz dima
Visokioje VertejgyStoja; antroji yra ligūs
fabrikuoja Jos. Triner, 437 \Vest 18th st. užlaikau siuvamas maszinas, laikrodė ta. silpna, nuliudu^ suavkns. melancbollMka,
nedrąsi ir tankiai vi,Įsakai negabi prie darbo
Chicago. III., ir kurs tukstaneziuose at lius, laikrodžius žadinamus ir su muzi ir
netinkanti ssrimynuikaM gyvenime.
sitikimu jtarode savo pasekminga veik ka, albumus, knįgas visokes, ražanezius,
In stta pastara;, kiiasa priguli visi tie. kurie
me sudrutinime pilvo bei reguliavime szkaplierius net isz Lietuvos ir daug ki : savo jau ny.Soje,daugumas gal visai iiznetyczi u.
atsidarė
žmogau, kuna irdvasla
viso žmogaus organizmo, o podraug ir tokių daiktų. Mano prekės pigesnės darbui —nalkinancziam
ooanismui arba patpollualjai. Ir eawo
Meldžiu atsiszaukti ant vėlesniuose
organu mislies. Jis sudrutina skilvi bei kaip kitų.
metuose perdaug davė vale savo
vidurius ir tokiu budu apsaugodams nuo adreso:
ijrtl,akiems pageidimams; telpten ir tie. kurie
isz priežasties neužtek tino ir blogo maisto, per
labai vodingu intekmiu perdaug karszto
J. J. M. Laukaitis
sidlrblmo, per dldy alkoholtssku gėrynių varto
ar perdaug szalto maisto, apsaugo teipgi 425 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. jime, arba kurie per susiliejimą su nesveikoms
moterems pražudė savo linksmybes ir sveiksta.
nuo ingyjimo vėžio ligos, kuri ypacz isz
Siitokie žmonių suklydimai gailausprlverezia
to ir prasideda. Apart to Triner’io Ame
JAMES .1. H1GG1NS,
juos per Visa Ju gyvanima kentatl baisiausias tu
rican Blixir of Bitter Wine yra teipgi
ydų pasekmes, kaip ve: asirdiea drebejima.
Successor to M. Durning.
naudingiausiu vaistu sudrutinimui ner
apazmodlszkus galvos skaudėjimus, apetito ne
tekimą. tarnu ir pilvo ketera, nugaros it kry
vu ir reguliavimui kraujo cirkuliacijos.
žiau, skaudėjime, nerviazkuma, dispepsija, vi
Nerasi kitu toms lygiu gyduolių, ypatin
duriu užkietejima. sekios bėgimą sujungtnej su
gai laike dideliu vasaros karszcziu; lo
nemorsliszkals sapnai,, inkstu ligas, reumatiz
me. dusinime, negale, sikorbuta. skaudancuu,
dei kiekvienam verta turėt po ranka ke
ant kūno ir lytlszku daliu spuogu,, gonorėja,
letą bonkucziu tu gyduolių apsaugoji
szankerl. sifili etc
1 .teigto. 1888 metuose.
mui savo sveikatos. Tašyk niekas neturi
. Bet dabar tegul niekta neauslmina: szio mleEli*abeth, N. J. Isto daktarai Iszrado naujas vaistas, su kuriu
reikalo bijotis gauti vėžio liga arba kito 167 First St.,
Ipegelbagali greitai, radikalinkai ir visiszkai
kia negale, kaip viduriu užkietejima,
Telefonas:
Dlįunce, » B. | sz tu Ilgu isizigydytl; kaaklnamlejie atgaus sa
žarnų uždegimą, galvos sukimą, dusini
vo sveikata, stiprume, drulybe ir dailia iazveizda. gabume visokiam, darbe Ir užsiemime.
mą, živatavima ir t. L, nuo kuriu tai li
Kiekvienam ant jiarelkalavimo pasiusima
gų žmogus bus pilnai apsaugotas.
Krabe musu gyduolių (užtektinai viešai nedė

Duok! duok moms brolau gert

Rėdytojas Pagrabn ir
Balsamnotojas Kūno.

Jeigu idlįi, * tai ta
isyk, o asz atsiusiu
tau dykai užpeczetytoje gremžtoje pamo
kinimą kaip iszsigydyti natnieje ir apraszysiu kokiu budu asz

silpnybių. Mano pa- f
mokinimas tikrai isz
gydys susilpnėjimą tawo lytiszku daliu
ir sulaikys naktine poliucija.
Raszyk
sziadien pas:
.
Chas Johnson.
Box 516.
Hammond, Ind.

TIKTAI DEL W!RŪ.
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas
pacztu kožnam wyrui, katras prisius1
sawo warda ir adresa.
Sugražina sweik^ta ir smagumą urnai.

DR. KALLMERTEN.

te Medical Institbte. Jie
<iek iszgyde vyru, kuria
p<r tartus ėmėsi su pro
Uszkalsir kualsakeis ken
tėjimais, teip kad Institu
te ntftare už dyka dalyt
bandymo pakelius tiems,
kurie papraazys.
Iszsigydysl namie nuo
kiezvienos lytiszkos ligos.

garsingas specijalistas
Chroniszku, Nerviszku irprivatiazku ligų vyru, mo
terių ir vaiku. Li
gonius ’ gydo per
laiszkus.
,

$1,000

Nagrados
duos
'kiekvienam gydy
tojui, kuria isxgy_ _ __, .
dys tiek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isa žolių ir tzaknu de)
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmerten, iszgyde tukstanezius ligotu žmonių,
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgydomus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuojaus prie Dr. Kallmkrtkn. o
rodą oauu dykai. Apra zyk gerai savo
iga. lyti (vyras ar moter ke)amžy,kiek
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyme ar
galma iszgydyti ar ne.
Adresas:

DR. f' J. KALLMERTEN.
TOLEDO, OHIO.

Povilas Možeika,
3321 So. Morgan kt.,

patrotyta pajiega ir ai
minti, panalky, skaudėj!
ma stresą, sudrstys silp
nus lytiszkss sąnarius.
Gyd voles yra labai sma
gios ir. pamaezlyvos, ro
dos plaukte plaukia pne

tirdamos kur reikia. Jos
gydo kožna liga ir panei
ki na nesmagume ir kiek
vienam atsitikime wl«iszkai lasgydo. Atsteuuk ta
State Medical Institute 8M
Elektros BuUdlng. Ft.
už dyka sampell. Institu
te stengiasi sastaesztse
didžiausiu skaitllum žmo
nių, kurie negali atsi
traukt isz namu, kad gydyties ir s».te sampellai parodys jiems, kaip lengva iazsigydyt nuo lytlsz
ku Ilgu, kada vartojasi ataakancsioe gyduoles. lastitute ne vieno ne atmeta. Kodaas. kurs

Chicago, III.

A. Snkorskis & Co

'» The State Medical Digpensary
76 K. Madiaon at.
CMICRGO, ILL.
«
Offlsas atidarytas nuo 8am. iki irs.
Nedtliom, nuo 10aa. IkiUaa.

Lietuviszkas

CIGARU FABRIKAS

Užlaiko grabus ir visas kitus reikalingus ant pagrabo daiktus Teipogi Karie
Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
tas ir arklius ant pagrabu. veeeiliu ir ki
tuose reikaluose galima ežia gauti. To- ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
Medicina, Daktarai.
rikos
krasztus už pigiausią prekę. Užlai
lymeeniejie gali pastauki! per telefoną:
Gydo visokes J gus, turi getlausę praktlv Yards 709.
ko geriausią tabaką ant papierocų, im
(3—»>
portuotą isz Maskolljos ir Turkijos.
ką ligose moterių, vaikų ir chronltzFabrikas: 1123 N. Maplewood avė.
koM ligose. Tsipogi geriausei atlis
Ofisas ir Krautuve: 3239 So.Halsted
ka apericijas visokiuose atsitiki*
CHICAGO.
muose, i
. ,
867 32nd St.,
Chlcaga

Geo. M. Glaser, M. D.

Užlaikau Pabst alų, visokius likierius ir
kvepenezius cigarus. Teipgi turiu gera
sale mitingams laikyti, baliams, veeeliAr rawo peczius
joms ir kitokioms zabovoms, ir ruaiszka
reikalauja pataisymo?
b a n e (pirtį) kas petniezia, subata ir
Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
nedelioa rytais. Užpraszau atsilankyti.
peesiaus daiktus pas

Ontlet Fmitnre & Stote Co,
J. K. Cinnielaiiskas,
3249 S. Morgan St.
jie sutaisys tawo peoziu dykai. Teipgi
J. Siiverstein, & Co. oturime
didelę daugybę visokių peezių
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

.98

OFlhO WALANDO8.
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak
Tblelonaž Yards 885.

Gražus 14K
dvigubai auk
su pavilktas ir

Cigaru ir Cigaretu

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 S. HalRted St.
Kaina paikins Fotografijas; ui tssta| tikM
S2.001,

——

j jįG ■ • !

• ’

Už 13.25 Nupirksi Puiku 1900 moIO.2B
teriszka ar wy
riMEka dwlratt
ezaiacsto nA ubo dvi
Rscztus pigiau nei
.1 ParytiU Bsililre Įsa
mo
deliai u£ pigesne nevertes preke; kiti po88 810 ir 81t GvaranU aut S meta Musu modeliai 41. trijų Crovu
mado. ant lobe m. A.
centu reikalaujame Dviraoztu ir kitokiu daly
ku k.tahoge slunctlame až dyka. Plnteu 1L.

t

J. LESZCZYNSKIO ;!

Lenkiszkai - Lietnwiszka

APTIEKA

MANE

SSfJf "‘83»»

Kas prisius 35c.

Paczto markėmis, aplaikys tuziną,
Už 2.73 nupirksi Kliugu pinta wai- 50c —du tuzinu, kas 21.00 — penkis tu
kams wssimsl> su paleruoto plieno
ratais, aslomis, sprintais, eto. Oua- zinus naujai pagerintos poperos gromatu
raatuotaa ant 3 motu. Už
FABRIKAS.
raszymui, su naujais papuoszlmait, ap
irnsui naujausio darbo “Go
Pajieszkau Adomo Grigalevicziaus ir
CaBaiAOi“. Duodame 10 dienu ant skaitymais,
Paryžiaus kvietkotnis ir
Dirbame Cigarus isz tikro Havanos taba
iszbaadymo.
Pinigu
tas
kalno
narslPovilo Augustaiczio. Jie patys, ar kas ko, Cigaretus isz Rusiszko ir Turkiszko.
kalaujame. Sutelkiama geriausius naujos mados konvertais.
pslludyjimas kaallnk musu teisin
kitas, teiksis duoti žinią ant adreso:
Biznieriams dasiuneziame in visus .
Adresas:
gumo ItassTK (žaroms, reikalaudamas musu
Amerikos k raszt us už pigiause preke.
W-m Karpus, Throop, Panaujai iszl lito paMaas 48 pusiu kateliogo.
W. Kudarauckas,
FABRIKAS: 498 80. Halsted st. Adresuok:
%
Pajieszkau savo draugu: Antano Mu- KRAUTUVE, OFI8A8 IR
Vii tor MmnuibscturincCo.. Ospt Q-f, Box 234
Lawrence, Mass.
įeito 107 PlymouUi Pi., Ohlcago, III.
‘U . I;•! •» ' ■ “*»■ ‘
t
j
Cekio ir Jono Žeimio, seniau gyveno E. 798-880 W. 33rd8t,, CHICAGO.

■<

Pakelis stebuklingu gy
duolių bus atsiustas kod-

si) WI8AI 0YKAI. J tenkanti pu geibo, kreip
kitės ar per laiszkus ar ypMiszkai pas daktarus

4458 8. Wood st., Chicago.

Didžiauisas Lietuviszkas

• t-

Drapana ir vyrtBzku parodu Departamentai Nedelioms atidaryti iki pietų

V. PIKELI,

Pa jiesz kojiniai.

ŽIŪRĖK KOKIOS PREKES

Dr. Leonard Landės,

Chicago, 2 sėjos, 8 vai. vakare salėje
Karecko, 1193 S. Oakley avė. West Sides
lietuviai turės susirinkimą reikale uždė
jimo lietuviszkos kolionijos vakarinėj
miesto dalyje, kur lotai yra pigus, vieta
graži, o davaževimas į miestą tik 5c.
Todėl visus lietuvius kvieczia susirinkti
Jose p h Triner,
ir tą reikalą apsvarstyti;
437 W. 18-th St.,
Chicago, III.
Komitetas.
Chicago, 3 d. sėjos 3 vai. po pietų sa
lėje Polilionio, 68 W. 25-th St. Dr-tė
VYRUCZIAI!
D-ro V. Kudirkos Daininikų. kuri susi
Daili zabova ir užeiga paa
tvėrė 20 d. gegužio, turės savo susisrinkimą, ant kurio užkvieczia jaunas mer
ginas ir vyrus, turlnczius gerus balsus,
susirinkti.Draugystė.

Pajieszkau Juozapo Butkaus isz Girdiszkiu parap., Rasseiniu pav., Kauno
gub. Mojaus 5 dienoj persiskyreme- Jis
nuvaževo į Chicagą. o asz į Kansas City.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žiną
ant adreso:
Mrs. Anie Juciene,
803 Bell st.,
KansasCity, Mo.

Nūo firmos .JOS, ROSENTHAL, 44E.Broadway,NčwYorL

Vyru Siutai—Skotiszko tweeds, kaszmero ir
cheviot'o. szviesiu parvu, drižuoti'ir ^cjetkuoti,
padaryti pagB francuziszka mada su' ilgais atlagais, su’atlasiniais palimavimais, sn geriau
sio seržo pamuszalu, gvaran-^to
i
tuoto darbo. Jos. Rosc.ntha-fl*
lio wholesale preke 87.50,
my _
pas mus tik..’......... ............

.70

Pasilinksminimo Balius.
Chicago, Subatoj 2 sėjos darau pasi
linksminimo balių, ant kurio grajys gera
muzika ir bus smagus pasilinksminimas.
Todėl visus aplinkinius ir pažįstamus
kvieczia atsilankyti.
Mike Nieviadotnskis,
1161 S. Hoyne avė.,
Chicago.

1MILZINIŠŽ]
®DRAPAND KOPCZYSTA®

darais luksstels, su susuks
PP nustatom** ir
utsuksm'M. gražiai ktetetteotas, tikrai smsrikonlzzksl. vtdurtais. zvsraAtaotas su t 10 artą.:
iszrodo ksip |40 00 sukzlnls talkrodells. Atsinsi«« C.O.D. Ir M pasidabos, užmokėk aat ssprūso
agentui 88.M Ir laikrodėlis tavo, jei MMtratak
atgal ant mus kaisto. Raszsk koki neri vyriška
ar moterį suka
kiekvieno laikrodėlio dunda
n« DYKAI auksu lieta tendngell jeigu sn orde-ty.
Rnsvk e pri^nim. Žb» pusiu Katą,
parodanti tukataaoslua visokiu puikiu dglforst BAROAIN MOU6C, UDMltoraBt |

J316 S. Morgan St, Chicago, ŪL

l

□Turi gerlaueea gydyklas nuo visokių ‘
bgų; užlaiko wtaolee Europines žoleles? f
Bebro mtaa, nuskęs gvwas dielee ir U.
Atsiuaukuatems per laiszkus ir anre- tanttems fewo ligM, duoda rodąs Ir u
prisiunesia gydyklas per p^zta arba 11
per t?xprcs^.
r
(~ ,
*
A pliekoje visada randasi kali dek- J
/I1***1 I*r telefoną gali pa
saukti daktarą kas tik kek» norC
M‘ P KoMak*u»>t*« *iMda aptieTr

‘

T«l

Tams to®.

.
I

>

