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Kiek teisybės tame nužiūrėjime,
nrėks ne žino. Maskoliszkas ran
das pagarsino, kad paleistas pir
,ma paskalas, buk Maskolija pri
įskiria Mandžuriją prie sawo val
«dybų yra neteisingas: Masko|
lija
ne griebs ne jokių Chinų
|
krantų,
jeigu to ne darys kitos
>viešpatystės.

užpuolė ant miesto Sii Wan, bet
likosi numuszti. Mieste San Au
gyventojai laukia teiposgi bokaerų užpuolimo.
Chiniszka laivynė taikėsi paskandyti masko
lišką karisz^ą laivą “Kiuri k" ir
butų tą padariusi, jeigu “Riurik”
ne butų pabėgęs.
Angliški
laikraszčiai vis tvirtina, kad
maištai vis labiaus platinasi pie
tinėse Chinų provincijose. Jeigu
laikraščiai teisybę garsina, tai
nors Europos viešpatystės ir su
sitaikytų su Ch nų randu, bet jei
gu maisztai ne pasiliaus, svetima
kariauna ne gali iszlraukti ir ji
erzys chiniečius, kas gali susku
binti pasikėlimą visų ch nįęczių
priesz svetimtaučius.

dėl visų kalbintojų apleisti tėvy. | išrodė , viduryj vasaros Nuo
nę ir kraustytiesi kitur negalima pradžlos
—
pjutės wtakas pradėjo
tikrais būrų draugais vadinti,tie, eit niekyn. Pirmiausiai užken
viliodami burus pas švę, nori kė augmenims szaltis, paskui sto
tik Anglijai pergalę palengvin ka lytaus; ypacz tas užkenkė Vė
ti.
lybiems vasarojaus; ir našumas
Jeigu burei galėjo dar tikėti, jų prie kūlimo pasirodė menku.
kad per parlamento pasiuntinių Geresni jau bu aro ankstybi vasa
rinkimus Anglijoj paima viršų rojai. Apakr.tai vienok užderė
liberalai ir jie nors dalį Nuogybės jimas laukuose uitame pasvietyj
paliks užkariautoms
republi- ne užganėdinantis. Csia reikia dar
koms, tai ir tame apsiriko, kaip pridurti, kad daugel s ukinįkų.
ant užtarimo draugų. Per rinkimus dėl ne turėjimo sėklos pavasary),
nalinįkai Chamberlaino paėmė ne galėjo užsėti savo laukų. Jei
viršų, išrinko jų beveik dusyk gu todėl surinkimif ir užteks ant
daugiaus negu pasiuntinių visų gyventojų reikalų, tai užtai ant
kitų paitijų. Isz tos todėl pusės pardavimo beveik nieko ne liks
būrai nieko gero laukti ne gal. ir nuvargę ukinįkai ne galės aUiPrispaudimas vienok, kokio be grieliti po pernykščiam neuždeabejonės griebsis Chamberlaino rėjimui šitame pavietyj.
partija, greiesiaos suenįs visos
pietinės Afrikos holandlškos kil Pailgino laiką apmainymo
mės kolionistus ir gali pagimdyti senų popierinių pinigų.
prie tinkamos progos pasikėlimą
Maskoliaskae randas nusprendė
visos pietinės Afrikos.
panaikinti seno pavidalo popieri
Prezidentas Krueger dar vis nius pinįgus iszleistus nuo 1887—
neišvažiavo į Europą. Kaip 1894m.: 25 rubl., 10 rubl. ir 5
laikraszšiai paduoda,
atkak- rub. ir 100 rubl. pagal formą
jis pirmiausiai į Belgiją, paskui 1866 m. Liikas ant galutino jų
atsilankys į Paryžių irHolandiją; apeikeitnmo isz syk buvo paskir
gal užsuks ir į Maskoliją,
tas tik iki pabaigai šių metų.
Dabar vienok lai k f pailgino dar
Belgija
ant vienų metų. Taigi žmone
Belgijos sosto įpėdinis, kunį- lės,turinti seno pavidalo bumašgaikaztis Albertas, apsipačiavo ku 25 rubl., 10 rub., 5 rub. ir
su Bavarijos kunįgaikszcziute 100 rubl. gali apsikeisti ici pabai
Elzbieta. Lęikraszcziai garsina, gai 1901 metų. Nauji gi popieri
buk po vestuvių karalius atsisa niai pinįgai :500 rubL pagal formą
kys nuo sosto ir valdžię atiduos 1898m.; 100 rubl. pagal pa v i da
sosto įpėdiniui.
Randas vienok li 1898m.; 25 rubl. pagal pavi
tę paskalę laiko už neteisingę. dalą 1892m., 10 rubl. pagal pa
Bruxellej praplito paskalas, buk vidalu 1894m., 5 rubl. pagal pa
policija susekė sukalbį ant kara vidalu 1895m.,3 rublinės visokių
liaus gyvasties; prie sukalbio metų, 50 rubl. pagal pavidalą
buk prigulėjo ir garsus Sipido, 1899m..pasilieka geri ir ne reikakurisai ne per seniai azovė į va lauja perkeitimo.
žiuojantį per Belgiję Anglijos
sosto įpėdinį, už kę likosi nus Isz Dinaburgo, Witebskoi
pręstas į kalėjimu, bet isz jo pagub.
bėgo.
Ant geležinkeliu linijos nuo(
Peterburgo į Wilnių, 6 d. rugsė-.

vių, o naudos isz jų lietuviai nė Kzynskų pats ne mokėdamas lietojokios ne gali laukti.
viszkai, ne labai tinka j aiszkintoMaskoliškas laikraštis “Ra jue lietuviszkų rasztų).
Sziaurini Amerika.
skyj Kurjer” paduoda dabar tik
Isz susirinkusių, praocuziszkas
Republikonai, ant pakėlimo
ras priežastis, kodėl maskoliškč mokslinčius p. Rene Ailain pa
•garbės savo partijos prezidento
valdžios nedaleido šį metą pa klausė, ar teisybė yra, kad mas
McKinleyo, wėl surado neėsantį
rengti Wilniuje prekystes moky koliai k oe valdžios užgyaė lietu
sukalbį neva ant jo gyvasties ir
klą. Mat ją apsiėmė palaikyti viams jų rasztuose vartoti lotyapie tai pagarsimo laikraszčiuose.
VVilniaus prekėjai uždėdami ant niszkas literas? Patvirtinus tį p.
\ Skaitytojai vienok jau priprato
savę-i atsakantį mokestį. Kadan G., praocuziszkas mok si mėžtas
Pirm prasidėjimo tarybų, pir
prie kzmislų laike rinkimų ant miausiai VVokietijos randas atsi
gi čia prekėjai, su mažu tszėmi- nupeikė tokį maslmliszkų val
parėmimo vienos ar kitos partijos liepė
|
mu, veik visi žydai, tai užlai džių pasielgimį, ypač kad lietu
į kitus kraštus turinčius sa
kandidato, jiems ne tiki, teip vo kariauną Chinuoee^u iszreisz
kymas mokyklos guli ant jų vien viai jau toli priesz 1863 m. var
kaip ne tiki visokiems apkaltini- kimu,ant kokių iszlygų ji rengiasi
sprando. Tuom tarpu valdžią tojo lotyniszkas literas. Mok
•snams prieszingų partijų kandi- ,susilaikyti. Toliaus su panasziu
turinti maskoliai reikalavo, kad slinčiai Al lai n ir Raynaud isaaidatų ir vądovų, ypač jeigu to- atsiliepimu atsiszaukė Prancūzija,
į mokyklą priimtų tik 25% žy tarė, kad juos labai interesuoja
kius perstata kaipo parsidavusius kurią parėmė Maskolija. Prancū
dų vaikų. Žinoma, ant to žydai istorija kultūros lietuvių tautos,
už pinįgus. Kisgi tas Amerikos ,ziškas atsiliepimas stato susitai
nesutiko ir sutikti ne galėjo, jie kuri iki sziol užlaikė savo ta
virszinįkų ne imtų pinįgų? Ne kymą su Chinais ant truputį ki
reikalavo, kad jų užlaikomoj niausią Europoj kalbą ir praaaė
ima tik tąsyk, jeigu jų nieks ne tokių pamatų negu VVokietija,
mokykloj įstojimas žydų vai p. G. parodyti Maltinius, kuriuo
•duoda, o jeigu bus duodanti, tai liet viens nuo kito skiriasi vien
kam* ne butų niekuom apsunkin se yra dokumentai, sreheokoKare Afrikoj.
teip juos ima šalinįkai vienos, mažmožiuose.
tas. Ant to vėl maskoliai ir len giszki linkiai apie Lietuvą. Iš
Lordas
Roberte,
pažeminę*
gar

Taigi šitoms
kaip ir kitos paitijos. Rodosi, vieszpatystėms ne sunku bus su bę kariško amato
kai miesto rodo* sanariai ne su girdęs,
kad
rinkini
tas
bjauriais
kad sukalbinįkams nėra labai rei sitaikyti. Iš visko matyt, kad pritinkančiais geriaus plėazikams
tiko. Dabar jau žydai ant tiek issmėtyti po visokius maskoliš
kalo rupintiesi spte sutrumpini Chinuose VVokietija, Maskolija ir negu karės vedėjams darbais, pa
nusilenkė, kad jie sutiko, idant į kus ra užėjus (daugiausiai doku
mą gyvasties Amerikos prezi Prancūzija eina iš vien, šalyj baigoj szio mėnesio sugrįž į An
jų užlaikomą mokyklą žydams mentų yra, turbut, Karaliaučiaus
dentų, kadangi ir be to jie ne il lieka Anglija ir Amerika.
butų ne daugiaus kaip pusė vie muzejuje), užmanė atsiliepti į
Bet gliją; jo vietą Afrikoj užims lor
gai ant urėdų pasilieka ir renka kad paskutinė isztraukia savo ka das Kitckener, teiposgi tokiais
tų paskirta. Ant to dar vis maskoliszką randą su praszymu,
i—■- juos ne iš geriausių ir įtekmin riauną isz Chinų ir siunčia ją ant jau darbais pagarsėjęs angliškas
krikszčiunys, remiami maskolių, idant rinkiai turinti susiriszimą
giausių ypatų, ne iš tokių, ko Filipinų salų, Japonija teiposgi jenerolas, kuris, ne galėdamas
nesutinka ir pertai atidarymas su Lietuva,butų visiems prieina
kiems galėtų kas ar doros, ar traukiasi, tai ant Anglijos, jeigu liek svetimos gerovės išmaitint:
mokyklos užsivelka. Wisoe tos mi. Wengras Jauko parėmė tą
proto pavydėti.
Nors valdžią ji norėtų priesztarauti, nieks ne karėje priešą MahAį, pietiniame
vienok derybos žiupsnio tabako užmanymą pridurdamas, kad
turi didesnę negu, paveikslan, paisys.
ne
vertos: krikszčionys ne labai Rygoj pats matė, kaip maskoliai
Egipte, ne davė ramiai ilsėtieji
Prancūzijos prezidentas arba Ita
mėgsta užsiimti prekyste, todėl yra neprilankus lietuvių kultūrai
Chinų rrndas pagarsi no cieco- net kunui mahometoniško pralijos karalius, pasitraukimo vie riaus paliepimą praszalinti nuo naszo, jį atkasė ir sudeginęs, lie
ir norinčių į mokyklą pastoti jų (Rygoj to ne galėjo užtėmyti).
nos partijos prezidento ir iszrin- urėdų visus tuos virszinįkus, ku pė pelenus po laukus išbarstyti.
vaikų bus nedaugiausiai. Argi Meksiko delegatas Chily Naranjo
kimo kito gyventojų daugumas rie kokiu nors budu ėmė daly vu Tokius mat žvėriškus kariaunos
todėl, kad krikszčionys ne mėg pakėlė protestą priesz Raynaud’o
| nė ne pajunta, jaučia tą politi mą europiečių skerdynėse; terp virszinįkus turi šios dienos besi
sta to mokslo, turi būt žydams užmanymą, kadangi lietuviszkas
kieriai ir ištuštinta partijos kasa. kitko praszalino ir garsų kunį giriant! savo civilizacija Asgliapsunkintas tas mokslas? Už klausymas ėsąs politiszku ir kon
Ant Filipinų baigiasi lytų lai guikštį Tuaną, jo vietoj virazi K
draudžiančioms tiesoms, kokias gresas ne gali kisztiesi į viduri
kas. Filipiuiečiai jau dabar la nįku vieszpatystės rodos liekasi
teip labai mėgsta maskoliški ca nius Maskolijos reikalus; jis užArtinasi laikas išpranašautas
rai ! r jų tarnai, ne toli galima nu Į manėlietnvizzkuose laiknszčiuobiaus subruzdo ant parodymo, giminaiti® ciecorienėa. Ant vie anglitzkų laikrauosių, buk karė
žengti: tokios neteisingos tiesos se pakelti klausymą parengimo
kad jų amerikonai dar ne perga tų kitų praszalintų urėdnįkų liko pasibaigs 11d. spalių, bet turbut
lėta Dabar pats amerikoniszki si paskirti teiposgi prilaukus eu- ant to termino ji ne pasibaigs.
niekur gerų vaisių ne iszduoda. pri vatiszkoms spėkoms lietuviu
efieterai pripažįsta, jog fidpinie- ropiecziams chiniecziai. Gal ant Rods dali* būrų pasidavė, daugu
Ant Paryžiaus parodos gavo ko muzėjaus. Ant to p. Giersidabrinius medalius: 1 VViluiaus szynski atsakė, kad toks užmany
eziai iszmoko geidaus karę vesti, galo ir pasiseks be karės susitai mas liuosnorių iškeliavo iaz pie
gimnazija, augsztesnė Mariniszka mas jau seniai lietuvių pakeltas,
susitikimuose jie dabar ne žudo kyti, žinoma, jeigu reikalavimai tines Afrikos, Transvaaliaua ran
merginų mokykla, Wilniaus žy- ką parodo jų parengta paroda
jau teip daug savo žmonių kaip ne bus per dideli.
das užmokėjo jiems algas, bet
diszkas mokintojų institutas, rea- Trocadero rumuoee; jis teiposgi
buvo isz pradžių; užmusza ir paPrancūzija ir su ja einanti visgi tikri būrai, pasilikę namieliszkoa mokyklos Wilniaus, Balt- parėmė užmanymą p- Raynaud’a
azauja dauginus amerikonų negu drauge Maskolija reikalauja, a- jje, dar nesirengi* pasiduoti. Jestogės ir Dinaburgo. Pagyrimo Užmanymas tas likosi nusiųstas
pirmiaus. Taigi juo tolinus, juo part nubaudimu kaltų urėdnįkų, nerolas De Wett su keliais tuksunkiaus amerikonams kariauti užmokėjimo atlyginimo už nuo stanezisis ginkluotų būrų vėl at-į
jo, prio stacijos Kalkunų susi m u- laiszką gavo Witebsko gimnazi ant nusprendimo specijaliszkoe
ant Filipinų.
Filipinieczių ge tratas padarytas prancūzams, tei sirado Oran ijos re publikoj ir ga
szė tavorinis trūkis su renkančia ja, o suks nį medalį < Wilniaus komisijos.
Toliaus p. Raynaud užmanė
riausiu padėtoj ura i yra nesveikas posgt nukasimo ir išgriovimo na pasekmingai užpuldinėja ant
vagonus lokomotyvą. Bėgantis miesto žemdarbystės mokykla.
amerikoniškiems kareiviams o visų tvirtynių terp jūrių pakrau mažesnių anglijonų pajiegų. Pa
Ciecorius Ko m lutuose. isz Dinaburgo trūkis užbėgo ant 26 d. rugpjūčio VVilniaus kri- mokslinčiams atlankyti lietu
ras. Terp amerikoniškų karei ežių ir Pekino; kitoms viešpa baigoj pereitos san vai lės į būrų
Wokiszkas cieoorius atkako į stovinczi >s prie stacijos Kalkunų minaliszkame sude prasidėjo pro- viuką parodą. 30 d. pjutės visi
vių niekada čia mažiau kaip tystėms užmano uždrausti gabe rankas pateko trūkis vežantis savo
medžiojimo rumį Romintų lokomotyvos. Surimiuzimas bu va D.čkausko, Skaibos ir Mei etnografai susirinko į Trocadero
i
Aiszkintojais buvo p.
10% sergančių ne buvo; vidu- nimą ginklų į Chiuus, dirbimą maistą ir amuniciją angliškai giriose, Prūsų Lietuvoj, netoli vo teip smarkus, kad 7 vagonai lūno, kurie pereitą žiemą užpuo- rūmą.
Gierszynski
ir Zitkevyčius. Terp
tiniszkai ne galinčių karėje daly jiems kariszkų laivų.
kariaunai;
apart
to
į
fnehisvę
maskoliazko
rubežiaus
ir
apsigy

iszbiro, o daug kitų viens į kitęi lė ant Kaplano karčemos, VVilKaslink
vauti amerikoniszkų kareivių atlyginimo nuotrotų, ta>, kaip pateko ir trūkio eskortą suside veno čia ant poros sanvaiozių. įlindo. Wienas pasažierius, bu- niaus aplinkinėse,užmuszė Kapla- mokslinczių buvo ir p. Lemirė,
yra apie 10900; ant filipinieczių lai kraszčiai paduoda, nukentėju danti iš 80 kareivių. Tranov da Jis už-iikvietė pas sawę aplinki vęs susidaužusiame' vagone,> ną ir jo pačią ir ant paslėpimo buvęs gubernatorius praneuzisznesveikas klimatas ne tari įtek sios vieszpatystės pasirengusios liaus randas daleido pats būram* nių kaimų vaikus ant kavos ir Krinskyj, likosi mirtinai apkul-• savo bjauraus darbo, padegė kar kų Indo-Chinų. Wisi mokslin
mės, kadangi jie prie to pripratę. pareikalauti isz viso 1200000000. ne turintiems gerų arklių ^pasi pats jiems kavę dalina Ge
czemą tikėdami, kad jų užmusztų čiai iszreiszkė savo simpatiją
lietuviams. Mokslinčius GauTaigi tokiose sanlygose nieks ne Tiek atliekamų pinįgų vargei bo duoti anglijonams, kadangi toki naus butų, jegu jis, vietoj apda
Ant Szilderinės ulyczios, ant aukų kūnai sudegs.
gali pasakyti, ar amerikonai ga turės Chinų iždas. Todėl vieszpa trukdytų tik greitą persikėlimą linėti lietuvių vaikus kavos grįžtančio namon turtingo žydo,
Peterburgo senatas paaiškino, ttard užklausė, ar moksliszki
lės Filipinų salas palaikyti, ko- tystėms ne liks nieko dsugiaus. iaz vienos į kitą vielą ginkluotų puodeliu, kad su savo urėdu į- Hj retos Srogovyęzo, užpuolė kad sykį gubernatoriaus lazduotas rasztai D ro Basanavyčiaus ir
<
kių aukų ir kasztų reikalaus pa kaip griebti naujus Chinų plotus pajiegų; dabar būrai gali dar pa kais liautasi persekiojimo lietu keli vyriškiai, kur,e ne tik jį daleidimas pirkti Lietuvoj žemę Jono yra.versti į kokią nors svie
laikymas. Dabar amerikonų pa nors ant teip ilgai,kul tutsi tas at sekmingai gintieji tik per galėji* vių ir lietuvystės.
baisiai sumuszė, bet apliejo veidą ar tai stačiatikiams ar lietu tišką kalbą, o išgirdęs, kad jie
' jiegos šiauriniuose salos Luzon lyginimas ne bus užmokėtas.Taigi iną greitai persikelti iš vietos j
su szilwasariu. Srogovicz mena, viams katalikams ukinįkams yra spaudini! tik lietu visikai,iszreiszkraštuose pasirodė per silpnos, ar per karę, ar be karės, nors da vielą, atairasdami ten, kur jų an
Ibz Lietuwiszko Minsko. kad užpuolikais yra darbinįkai duodamas ne ant vieno sykia kė gailesti, kad nesuprasdamas
joms atsėjo siųsti pastiprinimą. bar kiekviena wieszpatyslė gina glijonai patikti nesitikėjo.
Lietuviszkame Minske yra šepečių 'dirbtuvės miestelyj Taigi sykį gavęs daleidimą, jei balboa, ne galės su tais rasztais
Wadovu
filipiniečių
tuose si, jog nieko nuo Chinų veržti ne
5000 būrų su 25 kanuolėms su apie 100000 gyventojų, o jame Krėsląve, kur jis buvo užveizė- gu nori daugiaus dar žemės prisi susipažinti (daug D ro Basauavykraštuose yra exkomunikuotas nori, visgi viskas pasibaigs ant sirinko aplinkinėse Pilgrim Ręst. yra tik viena vyriszka gimnazi tujumi ir turėjo progą užsipelny pirkti, ue reikalauja melsti naujo cziaus mokszliszkų rasztų apie
katalikiškas kunįgae Aglipay sumažinimo Chinų, kurių pajūrius Prieš tas pajiegas ištraukė ja. Per tai visi geidžianti mok ti ant jo skriaudžiamų darbinįkų gubernatoriaus daleidimo, bet lietuvius tilpo specijaliazkuose
etnografiškuose
Jen^rolai Tino ir Villeneure, ku griebs turinčios kariauną Chi Buller su visa savo kariauna. slo miesto ir jo aplinkinių gy piktumo.
gali naudotiesi iš pirma iszduoto vokiškuose
Itūkraszčiuose).
rie iki šiol užsilaikė ramiai,* da nuose vieszpatystės.
ventojų
vaikai
ne
gali
į
gimna

Su laiku, Lmosnorius grąžina dabar į An
ir rejentai
ne
turi
Isz Wilniaus.
bar vėl sudrutino savo pajiegas kada Chinai susidrutys, iszmoks gliją. Wieton kariaunos,Robertą ziją patilpti, didesnė jų pusė ne
sos reikalauti kiekvieną sykį
naujais liuoeuoriais ir pradeda pats dirbti ginklus,kada gyvento suorganizovo vietinę policij^eu- randa vietos ir ne turi kur tnokin| Woki»zkas
laikraštis
Witniaus žydai renka sau rabi naujo daleidimą
reikia
užpuldinėti ant amerikonų. Pro jai įgaus didesnę tėvynės meilę, Hideduncz ą iš 12000 ginkluotu tiesi. Todėl miesto rodą tariasi nu, bet kaip visur bažnytiniuose vienok pridurti, kad lietuviai “Zeit”, išeinantis Berlyne, pa
vincijose Abr<* ir Uokos teiposgi tąsyk jie galės išvyti neprašy žandarų ant dabojimo tvarkos a- parengti
antrą
gimnaziją. reikaluose, teip ir ežia terp vien- katalikai gali pirkti žemės tik duoda, buk turtingas ir mokytas
pasikėlėliai labiaus subruzdo.
vokietis Hermann Gansvindt
tus savo žemės valdytojus. Da biejose pietinės Afrikos republi- Kadangi nėra vilties, kad randas tikių nėra sutikimo ir per tai iki 60 deeiatinų.
Į Porėtos, ant salos Marindu- bartiniai maisztai ir pasikėlimas kose. Kol vienok būrai dar ne užlaikytų antrą gimnaziją savo rinkimai užsivelka: a |>šw i es
rengiasi keliauti ant planetos
Marso, ėsanezios nuo žemės
que, kur į filipiniečių nelaisvę p ieaz europiečius, krikszczio- pasidavė, tų ginkluotų žandarų kasztais, tai miestas pasirengęs tes n i žydai geidžia apšviesto rabi
Lietuwiai Paryžiuj.
pateko 50 amerikoniszkų karei niszkus misijonierius buvo tik ne užteks ant jų suvaldymo; di užlaikytąją savo kasztais be jo no, tamsunai gi reikalauja kvailo
Po tokiu užvadinimu nr. 228 '47000000 mylių. Ant to jis dirbatsakanezię prietaisą. Prievių, iszsiunlė dabar du karišku bandymas, nepasisekimas iszsiliuo desnė dalis angliškos kariaunos kios isz rando pusės paszelpos. fanai ko, apszviestus tie laiko už lenkiszko laikraezčio ‘‘Dziennik dina
1
tojė ėsanti panaszi į didelę
Sutvėrė dabar atsakančią komi bedievius. Taigi mat Wilniaus Narodovy" patilpo . straipsnis tsisa
laivu su kariauna. Niekur vie suoti iš europiečių globos paro turės visgi pasilikti Afrikoj.
1
nok jų ne rado, matomai juos dys tik silpnas puses vieszpatyaAnt savo draugų barai apsiri siją, kuriai pavesta apdirbti įsta žydai visai panašus į Amerikos apie lietuvius. Raszėjas prime kanuolės kulkę, kurios viduryj
pervežė ant salos Luzon.
tės organizacijos. Kada sykį pa ko, tikrų užtarėjų niekur ne atsi tus naujos miesto gimnazijos ir lietuvius.
na, kad ant atsibuvusio Paryžiuj sėdi žmogus, Jas syk tą kulką
90 d. rugsėjo, kaip kitais me etnografiszko kongreso, terp kit isr.szaus isz atsakančios kanuobus tauta,teip kaip pabudo japo- rudo. Amerikonai antai, lyg ant surasti szaltinį užlaikymo. Gy
Kare Chinuoseniečiai, tąsyk europiečiams ne juoko, kviečia juos atiduoti an- ventojai noriai sutinka mokėti tais, teip ir tzįmet, ant priemies ko buvo skaityta “-Apie paėjimę lės, o tolia us keleivis kada ne
glijonams savo tėvynės žemę, o atsakančius mokesčius ant rei čio Lukiszkių atsibuvo didelis lietuviszkoe tautos”, kas dide kada padegs ant tolesnio pasiiriGarsus Li Hung Czang iszke bus vietos Chinuose.
patiems persikelti į Suvienytas kalų rengiamos gimnazijos. Tai arklių jomarkas. Stį metę arklių liai pakėlė simpatiją lietuviams mo explioduojančias medegas
Tuom
tarpu,nors
Chinų
randas
liavo ant galo į Pekinę ant už
mezgimo tarybų su Europos iszreiškia norą susitaikyti su VValstijas. Kadangi būrai geidžia gi rodosi, kad ji neužilgio bus pa suvedė gana daug, bet terp at terp viso svieto mokslinčių. 27 kulkoj pritaisytos, kurios ję pa
vieszpatystėms kaslink susitaiky svetimoms vieszpatystėms, bet liuoeybės ir už ją kariauja, tai rengta, žinoma, jeigu tik randas vestų ukinįkų gražesnių arklių d. pjutės p, Gierszynski, sąnarys staras, kol ji neprisigriebs ant
buvo labai mažai.
lietuviszkos draugystės Želmuo, naujos planetos. Kadangi vie
mo. Weda jį maskoliszka ka maištininkai ne paiso ant val jiems tiek vertas Anglijos juti- to ne trukdys.
Maskoliški laikraszcziai prana skaitė apie naujausias teorijas D ro nok greičiausia kulka lekia su
L-uikrauLaikrasztisi gas ką ir Amerikos.
riauna ir kareiviai chiniszkos džių prisakymo.
Isz Babruisko, Minsko šia, buk visose Lietuvos gu Basanavyč'aus ir Jono (paskuti greitumu 1 viorsto į sekundę,
gvardijos. Li Hung Czang prieszį “Standard“ paduoda, buk 5 d. aivdami isz savo tėvynės, jie apgnb.
bernijose nuo 12 d. sausio 1901 nis iszreiszkė tik spėjimę, taigi tai ant nulėk i mo ant Marso reikia
silpnina
namieje
likusius
ir
turė

spalių,
netoli
Tien
T«iuo
vokiš

iszkeliavimę rodavijosisu virazijai netoli 100 metų, todėl ir GauŽmonelės surinko jaa nuo laukų m. bus įvesti teip vadinami že hipotezę; ant pavertimo to į teo svindto tik vaikų wžikai galėtų
nįku maskoliszkos kariaunos, to ka kariauna turėjo smarkų^susi- ti) iszsižadėti visų vilčių ateidėl angliszki laikraszčiai tvirti tikimą su 8000 bokserų ir pri tėj; pasilikdami namieje, jie ga savo darbo vaisius. WiHyse sa misz'ti nsczelnįkai. Žinoma, su riję jo broszurėlėj per mažai yra ten atkati, žinoma, jeigu paimti
na, buk jį maskoliai papirko ir■ veista tapo trauktieji atgal į lės pasinaudoti in geresnės pro- vo vienok jie apsiriko; uiderėji- tuom paskiaugįs tik skaitlius ca davadų), priminė teipo*gi a|ūe jo vaikai kulkos viduryj laike
ro reni pūkų ant dabojimo lietu- persekiojimus lietuvių (p. Gier- |Į kelionės ir veistusi.
padarė su juom paslaptį sutarimį. miestą. 6 d. spalių pasikėlėliai gos ant atgavimo laisvės. To-,masne toks, kokio laukė, kaip

Politiszkos žinios.

Isz Lietuvos.

s—
visikai Saitas iszrodė, kaip ka Sudžia prisadyjo ję pirmutiniam |ti apie visi ę (tik ne apie Euro- liucijoniškas. Oficierai ir karei
pitalistai isanaudoja darbinįkų vyrai, o antrasis likosi be nieką jpoa lietuvių darbavimosi paslap- viai iszsitraukė kardus, socijaliėm.- lietuviams
—1----- —
—--------*-:-1  tie, Red.). Ramiau darosi ant tai pasinaudojo isz Itezdų ir akme
spėkas, kokias skriaudas aniems Tai
geras
pamokini
daro. Nurodė, kad tik eidami su mas, kam jie griebia lenkes.
szirdies, skaitant jūsų laiszkę, nų. Susimušime daug žmonių;
H.
jog iietuviai-amerikiecziai ne tik isz abiejų pusių likosi sužeistų,
Ne v York. Czianykszcziai socijaliatais, darbinįkai gali su
neužmiršta, bet labai rūpinasi tame skaitliuje vienas oficieras ir
angliški ir vokiszki kapitalis laukti geresnio Ijuvio ir iszsiliuoapie
mus iszguitos į dumblynes, kapelės dirigentas.
tams tarnaujanti laikraszcziai pa savimo isz po kapitalistų vergu
Isz Lawrenee, Mas.
rinkdami aukas ant musų nau
garbino, jog sztraikai darbinįkų vės. Kalba ta teipoagi susirinku
Kaip jau iš pagarsinimo laik| Iki 15 d. rugsėjo Paryžiaus
cigarų dirbtuvių, kūne traukėsi siems patiko, kę rodė garsus ran ratzcziuose daugelis lietuvių ži dos. Teisybę sakant, aukos tos
nuo vasario mėnesio, pasibaigė. kų plojimai. Treczias kalbėtojas, no, czianykszcziai lietuviai pa manę neszildo, nes iki sziol nesii- parodę atlankė 25491600 žmonės^
Kitų miestų laikraszcziai, teipoe- p. Balcziunas, aiszkino var- rengė balių ant naudos naujai į. laukiau nė vieno skatiko, nors bilietų pardavė 29056769; per
gi lenkiszki ir lietuviszki, tam gingę darbinįkų gy ven>mę paei kurto knįgyno vardo D ro Jono' daug kartų szaukiausi į |mžįsla- tokį jau laikę Chicagoa parodę,
patikėję, tę patį atkartojo. Tas nantį labiausiai isz jų paežių tam Baunavycziaus; balins atsibuvo( mus savo (Už pavėlimmę ne atlinkė 14660777 žmonių. Už įvienok neteisybė — sztraikai ne sumo ir nesupratimo. Ragino tan 29 d. rugsėjo. Ant baliaus pri kaltas nė Amerikos, nė Europos ėjimę ant parodos Paryžiuj surin
$5520000, Ch'cagoj gi
pasibaigė ir ne matyt dar visai kiai apsvarstyti savo reikalus, buvo keli kalbėtoj «i. Msn. vie komitetu, bet visai kitokios ko
$7113000, kadangi mat Chicagoj
jų pabaigos. Kapitalistų laik- skaityti laikraszcaius ijr mokri si- nok labiausiai patiko dainos jau priežastys. Red).
Dr. Ssliupas ir J. J. Paukštis bilietai buvo trissyk brangesni
raszcziai apie pas^baigimę cigar- kas knįgai>, susipažinti su mieriais nos D-roW. Kudirkos draugystė?.
raazė
man, buk ir man yra pa negu Paryžiuj.
ir
darbais
socijalizmo.
nikų sztraikų garsina jau beveik
Ant salės prisirinko diktai mer
skirta kiek ten muštinių, bet
Ketvirtas ir paskutinis kalbėjo
kasdienę nuo poros mėnesių.
ginų, iš ko tik džiaugtiesi galt
| Wagiliai įsikraustė į popie
Tas buvo melagystė, tyczia laik- p. A. Lapas, prezidentu Lietu ma, kad ir musų merginos bundaį tokių dar nesulaukiau.
žiaus
rurnę Watikanu vadinamę,
Apie
mano
padėjimę
tai
tiek
vos
Sūnų
Draugystės.
Kalba
jo
raszczių paleista, kad bosams pa
isz sunkaus miego ir ima dalylengvinti parsitraukimę isz kitur buvo ilga ir svarbi. Jis iszrodė vumę tautiškuose apvaiksz- galiu pasakyti, jog ne turėdamas kur visada popiežius gyvena, ir
darbinįkų. Leidžia į avietę me sunkų padėjimę darbinįkų, ypacz cziojimuose ir baliuose pareng aut markės, siuneziu šį laiszkę paszlavė 357000 lyrų popieriniaislagystes hizraszcziai politiazkų kriauezių, kurie dirba nuo 4 vai. tuose ant tautiškų reikalų. Už be tokios. Jeigu bueziau turėjęs pinįgais, o 3000 lyrų sidabru.
partijų ant palengvinimo perėji ryto iki 10 vakaro, ka'p palieka dainavus dainininkams ir daini kąsnį duonos, nukeseziau badę. W ienas isz nužiūrėtų vagilių li
Bet kad jokio uždarbio ne galiu kosi suareštuotas, bet visgi dar
mieganezius
užei
mo per linkimus kandidatams vaikus
ninkėms D-ro. W.Kudirkos drau
dabar valdanczios partijos. Mat dami į darbę, randa jau užmigu gystės, asz net užmirszau, kur gauti, tai neturėdamas savo ma . ne žinia, ar jis isz tikro prie SV.
artinasi prezidento rinkimai, tai sius, kada pareina. DJl menko ėsu; tokių gražių dainų, teip pui terijališkų spėkų, priverstas gilių apvogusių popiežių prigukapitalistų laikraszcziai įkalbinėja uždarbio, ne galėdamas iszmaityt kiai sutaikintų balsų dar man! esmi neszti tę kryžių, kurį pats jėjo.
darbinįkams, jog dirbtuvių savi- szeimynę, darbinįkas veda pa- ne pasitaikė niekur girdėti. To sau užsidėjau. Išareikszii savo
| Mieste Lubnuoee,Poltavos gu
nįkai pristojo ant darbinįkų rei czię ir vaikus ir meldžia bosų gražumo aš ir apraazyti ne galiu. szirdies skausmus asz ne bepajiebernijoj, Mažrusijoj, valdžios iš
giu
ir
ne
norėcziau,
kad
veidas
pasigailėjimo,
kad
ir
jiems
duotų
kalavimų, kad jie duotų savo
Pabaigus dainę,visi ganiais rankų
varė isz gimnazijos visus paskuti
balsus už tuos paežius beturezių kokį nors darbę. Bosas duoda plojimais karštai dėkavojo D-ro mano gadintų linksmas dienas
nių
kliasų mokintinius rusinus ui
k&r&liulcii
•
e
e
darbę,
bet
ne
i<*z
pasigailėjimo,
si urbė liūs. Czia bosų pasamdyta
W. Kudirkos Dr. už teip puikięį
tai, kad jie terp savęs namieje kal
Jei
gyvas
išliksiu,
papasako

tik
isz
apsirokavimo,
nes
t
e,
ga

policija jieazko visokių prieka
Khinę. Garbė jums bruliai ir se
bėjo rusiniškai. Ui tokias ezaabių; jeigu tik sztraikieris užkal vę sykį darbę, isz baimės, kad jų serys už jūsų trusę! Nepaisykite siu placziaus apie tai, kas mano
kianezius atmonyjimo caro tarnų
širdyj
darosi,
o
tuom
tarpu
vely
ne
pavarytų,
dirba
paskui
už
bina kokį svetimę cigarn’nkę, tai
ant tų, kurie, nieko neišmany
darbus isz tikro turi ateiti kada
ju
sau
gulėti
berlogoje.
Walgyt
tris.
Argi
tokiose
sanlygose
tė

dami, tarszka ir niekina jūsų
dinamitas expliodavo ir karvę į
5 CoNNKLLSVIULE, Pa. Hum policija aresztuoja ir uždeda
asz noriu ir jeigu rastųsi man nors atmonijimas, kitaip reikėtų
vai gali mislyli apie mokinimę ir
draugystę. Tie nežino patys kę
ezmotelius sudraskė ir juos iszmė- berto blėtos dirbtuvėse, po trijų bausmę po $10. Nežiūrint vie
paszelpa, tai meldžiu tokię siųsti abejoti apie buvimę teisybės aut
iszlavinimę
savo
vaikų?
daro.
mėnesių stovėjimo, prasidėjo nok ant viso dabojimo, štraikas
tė po laukę.
—
per “Money order” staeziai ant svieto.
J. Naujokas.
traukiasi
toliaus
ir
nežinia,
kada
J. Bulevycze,
darbai ir 400 darbinįkų rado jose
Sūkurys.
mano
vardo
(per
daugelį
rankų
Kompanija vienok ne pasibaigs.
Minneapolis, Min. Baisus. su- uždarbį.
| Maskoliszkos valdžios dabar
ne galiu sulaukti jau ketvirtas
J. Naujokas.
nori
priimti
unijų užmokesnio.
Isz 8o. Bostono, Mas.
karys atlankė pereitos subatos
griebiasi persekiojimo FinlandijosIsz Britlszkos Kolumbi1 metas)".
Czianykszcziai lietuviai dar
dienę miestelį Bivabik ir terp
Trys laikraszcziai
Connellsville, Pa. Darbai
Girdint tokį aidę ir akmens tu laikrašczių.
jos.
ISZ
buojasi, kiek galėdami, kad tik
kitko sugriovė Cantono dirbtu- prie kokso peczių eina truputį
likosi suvisu valdžių uždaryti, o
,
ri
surigraudyti,
pamislijus
apie
Darbai czia eiua gerai. Extensykį iszsilmosuoti nuo globos gar
ves. Prie to, kiek iki sziol žino, geriau, ant to atsiliepia ir užgimę
trys sustabdyti ant 3 mėnesių.
sion,
B. C., anglių kautynėse dir tokį padėjimę, kortus gi li
saus
geradėjo
sakramentų
perdvi žmogystos likosi užmuštos, sztraikai anglių kastynėse.
Pekimas musų brolių kankintinių Rodosi, kad kvailas valdž'ų perkupeziaus kun. Griciaus. Wasa- ba net ant trijų sziptų. Wellinviena prapuolė, sužeistų gi yra reitę sanvaitęadegė isz viso 13968
| .| sekiojimas visko, kas nėra ma«Isz Brooklyno, N. Y.
tuojaus atsiliepia musų szirdyse.
rio mėnesyj pereitų metų su gton Co. Wellingtone baigia au
daugiau?, o terp tų yra ir mirti pecziai. Dirbo vidutiniškai po 5
Argi nors vienas geras tėvynai 1 koliszku, turės suartinti visus
Czianykšcziai lietuviai dabar
szaukė mitingę, ant ko beveik visa anglis, tai ji Extensione ati
nai sužeisti.
Blėdį padatytę dienas.
n 18 ne sakys, jog tik tie musų persekiojamus gaivalas. Eiaansmarkiai subruzdo. Wieni, tikė
vienbalsiai nutarė pasitraukti darė ketverius naujas kastynės;
skaito į 150000 dol.
brol'ai
kenezia už mus visus. Ar czių vienybėj valdžios ne dry»
NokribTOVn, Pa. Pudleriai dami, kad teip visur turi būt, nuo kunįgo Griciaus, pirkti- plia visose dirba ant 3 sziptų. Moka
teip bjauriai persiekioti.
Explioztjos.
czianykszczių Rolling Mills suti skubinasi ant rudens apsivesti.
kasėjams po 80c. nuo tonos, pu- gi pati žmogaus dora ir meilė
San Antonio, Tex. Mieste ko ant numažinimo užmokesnio Gobtuvių ežia atsitinka po 4 ir cių ant pastatymo bažnyczios, gerums ir drai veriama po $2 50, tėvynės ne verezia mus paduoti
| Į kliosztorių szvento NikanWaelder,Tex., Winkfieldo degti snt$l nuo tonoe. Todėl dirbtu daugiaus per mnvaitę. Prie tos nes pirtniaus pirktas yra rankose o tembermonams po $3 už 8 dar kits kitam rankę? Argi reikia
nės leidinycziose atsitiko smarki vėse, kurios iszstovėjo pusę me progos, žinoma, lietuviai gerai drueziai susiriszusių terp savęs bo valanda*. Darbinįkai uždirba didesnės spėkos, kokię turėtume dero, Charkavo gub., Maskolijoj,
archivyskupo ir kun. Griciaus. 26
susirinko 5000 pelegrimų. Sumi
garinio katilo expliozijs. Iszlak- tų, prasidės darbai.
eidami visi isz vien?
gerklę pavilgo. Atsitinka ežia
d.
kovo likosi nupirktas pilsčius. po $45—150 ant mėnesio. Kom
gus jiems, nugriuvo viršutinė*
szcziusių szukių trys vaikai WilMatome,
kaip
vienas
mus
bro

tokios vestuvės, ant kurių kiek
panija reikalauja dal»ar 500 dar5
B
loom-burg, Pa. Dauville
Nuo
to
laiko
darbavosi
visi,
kaip
kliosztoriaus lubos ir užmušė ir
eooo likosi ant vietos užmuszti,
lis, kovojęs ant mus visų labo,
plieno dirbtuvės, kuriose neseniai vienas veselnikss prageria po tik buwo galim,. d.rt».om«si binikM- ” "***> f««i‘““k‘ *0
sužeidė daug apaezioj gulinczių.
trys gi sunkiai sužeisti. .
paskendęs varguose, miršta isz
$10. Argi tsi ne gema pelnas
pradėjo dirbti, ’ dabar vėl tapo
ant labo musų naujos parapijos. kalnakasių isz Szkotijos.
Mieganti kituose kambariuose
Shamokin, Pa. Parako dirbtu
Union, B. C., kastynėse darbai bado, žiūrėdamas į mus soezius ir
uždarytos, kadangi mat dęrbinį- soliunininkams, alaus ir degtinės Dabar 23 d. rugsėjo pradėjo kasti
persigando ir pradėjo veržtiesi
vės Henry, netoli Shamokino,
pilnus gėrybių?
varytojams? Kad Amerikoj ne
kai nesutiko ant sumažinimo už
pamatus liuosos nuo negeistinos eina teipoegig«*rai, dirba ant d vie
laukan. Susigrūdime 36 žmonėe
Taigi kiekvienas gali suprasti,
išlėkė į padanges. Prie to du
butų lietuvių, gal tiek ne galėtų
jų
sziptų;
darbinįkų
yra
czia
600
mokesnio ant 25% ir pakėlė
Gneisus globos lietuviszkos bažlikosi su visu sumynioti, gyvų,
kaip reikalingus yra aukos Lietu
darbinįkai teip sunkiai i kosi su
užsilaikyti “proto vandens" dir
ztraikę.
nyežios, kuri bus ant 5 gatvės chtnieczių ir 200 baltveidžių.
bet sunkiai sugrumdytų yni
žeisti, kad jie neužilgio pasimirė,
vos kankintiniams. Mes, szelpdabėjų ir jo pardavinėtojoj. Mat
Mokestis
80c.
nuo
tonos.
D
rhę
daug.
Lexington, Ky. Aplinkinė lietuviai priguli prie geriausių So. Bostone Taigi į pusantrų lengva gauti, nes dabar atkaku mi
treczias gi teip sunkiai sužei
kenezianezius,
apginda
metų Bostono lietuviai žymiai
stas, kad ant jo iszgijimo nėra ne se szito miesto, teiposgi Thalher, pelaikiutojų airiškos ir vokiš
mi nuo vargų jų kunę ir dvasię
pastūmėjo savo parapijos reiks sius baltveidžius greit priima, o
| Londono laikrasztis “Times**
W.
Va.
anglių
kastynėke
užgimė
ir kitiems, kovojantiems už tę
mažiausios vilties.
kos pramonės Amerikoj.
chinieczių
ne
nori,
kadangi
mat
lūs.
Už
tę
mes
ėsame
dėkingi
ir
praneša
apie pasiprieszinimę
nesutikimai terp kastynių sawiuįdręeus
Sumanesnių lietuvių dalis pa
pernai laike rinkimų baltveidžiai pat idėję, priduotam
Oaisras.
400 prancuziszkų kareivių teip
kų ir darbinįkų, kurie gali daeiti rengia psmokinsnezius praneszi- kunįgui Griciui, kuris savo ne padavė valdžioms skundę, kad sekti tvirtai anų paveikslę.
Williamsport, Pa. 3 d. spa
vadinamos svetimtautiszkos leiki sztraikui.
Tegul todėl isz mus ir prakalbas. Ant dviejų pa iazmmtingu pasielgimu ir godu per chinieczius ne gali gęut dar
Dėltogi visi lietuviu, kam tik
linio siautė czia didėlis gaisras.
mu
padaugino
skaitlių
pritarėjų
gijos,
siuneziant juos į Chinus,
kitur nieks czia ne keliauja dar skutinių parengtų prakalbų ir pra
rupi tėvynės labas, kiekvienas
Pirmiausiai ugnis pasirodė cze
musų užmanymui. Kun. Gricius bu.
Putniausiai kareiviai nenorėjo
bo jieszkodamas.
nešimų susirinko po 200 žmonių. nors pei 6 metus renka nuo žmonių
Nanaimo, 7 mylios nuo Exten- pagal savo išgalę, aukaukime ir keliauti į Chinu*.
verykų dirbtuvėse Dayton & Co.,
Kada laivas
^1 Victor, Col. Likosi czia Ant paskutinio susirinkimo, atsi aukas ant statymo bažnyczios ir sion, darbę sunka gauti, nes czia rinkkime aukas ant Lietuvos
kurios drauge su krautuvėms su
įplaukė į Suezo kanalę, kareiviai
apie
visu sudegė. Apart szitų sude-. uždarytos “Indepeudence” kasty buvusio 23 d. rugsėjo, pirmiausiai nors per tę laikę turėjo gana au vietos geros, todėl visi jų laikosi. kankintinių, rūpinkimės
pakėlė maisztę ir stengėsi pa
viens
kitę
kaip
brolis
apie
brolį,
kalbėjo
advokatas
Polck.
Jis
nės.
Kompanija
mat
reikalauja,
Dirba
czia
daugiausiai
fi.ilandidgė teiposgi įtaiso? Royal Braid
kų surinkti, bet iki dabar dar ne
bėgti; 20 kareivių szoko į van
tada
mums
bus
lengviau?
kovuti
Co. ir Whiteman & Co. knįgų kad isz olų darbinįkai keitusi iszaiškino darbus repubbkonų ir pradėjo statyti ir dabar ragina ir cziai. Moka po 75c. nuo tonos.
denį, ofic erai pradėjo į bėganapdirbinyczia. Blėdį ugnies pa nuogi augsztyn, kad negalėtų demokratų ir po drnug ir mierius ragina duoti pinįgus, bet nors Draiveriai ir pugeriai reikalauja už musų pamint iŠ tiesas tėvynėj. czius šaudyti, bet t-k keturis pa
Ypatingai turi pasirūpinti da
auksinės žemės paimti, per uždą socijalizmo. Po tam teip daug žmonės jų nesigailėjo isz pradžių po $2.75 ir žada sztraikuot, jeigu
darytę skaito ant 300000 dol.
sisekė sugauti. Paskui ant laivo
bar ėsantis Kankintinių komitetas,
rytnę kastynių kompanija tikisi atsirado kalbėtojų, norinezių kal ir dabar dar atsiranda kaip koks jiems po tiek ne mokės.
užgimė gaisras; pasirodė, jog an
priversti darbinįkus sutikti ant bėti apie socijalizmę, kad prakal duodantis, bet visgi- kunįgas nė
Extens:one irNanaimo lietuvių kad visuomenės sudėtos ant anų
glys buwo palaistytos su kerosina
bos traukėsi nuo 2 — 7 vai. Wito reikalavimo.
beveik nėra. Yra czia keli au- nelaimingų aukos butų iszdaliutos ir padegtos. Ugnį vienok į lai
nepradėjo statyti bažnyczios.
81 stengėsi išrūdyti geriausią bu
strijokai
ir italijonai. Jie turi teisingai Rodosi iš iszsiųstųpinįgų
Lietuviezka bažnyczia bus mū
kę dar pitėmyjo ir užgesino^
5 Sztraikuose kietų anglių ap
dę, kaip darbinįkai gali iszsiliuo rinė su 2 boksztais 100 pėdų pasistatę būdas isz netaszytų me reikėjo apteikti po kiek visiems,
Svetimos legijos kareiviai, isz•j Daugume anglių kastyniųI skrityj Pennsylvan joj nieko nau suoti isz |K> kapitalistų jungo.
o matome uz virš tilpusiu laiszaugi-zczio. Pasta tyma* jos kasz džių ir gyvena jose be rando*.
ėmus < ficierų, susideda isz sveti
aztete Indiana darbai pradeda ge jo nėra. Darbinįkai ne priėmė kasko, kad jam nekliuvo nė dale
Nutirta uždėti lietuviszkus
Girdėjau,
kad
We.-tvillej,
III,
tuos $28500 be vidurinių įtaisy
mų krasztų liuosnorių.
tynių
savinįkų
pasiūlyto
pakėli

rintieji.
darbinįkiszkus asloms. Ant ap mų. Žemė kasztavo $6500. Sė mažai dirba. Taigi jeigu West- lė, iš tėviškės ir gi ne gali su
mo užmokesnio ant 10% ir nu
5 Cannonsburg, PA.Neužilgio' mažinimo parako prekių iki svarstymo to klausymo buvo jau dynių joje bus 1001. Pagal pa villey ir Springvalley yra lietu laukti.
| Kaime Lastunove ant WolM. J. Damijonaitis.
bus czia atidarytos naujos kauty $1.50; jie tarybas pavedė orga du susirinkimai, bet dar tas klau daryt ę kontraktę sienos turi būti vių be darbo, jie Britiszkoj Ko
gos, ūkės savinįkas, iszvažiuosymas galutinai ne užbaigtas.
nės.
damas isz namų, liepė ' savo
užbaigtos ir stogas uždengtas ik' lumbijuj galėtų jį Rauti, kadangi
nizacijų vadovams. Dabar dar
Wietinė Lietuvos Sūnų Drau
metų dukterei nuomarintnkei da
naujų metų, o iki 1 d. gegužės cz*a darbas toks jsu, kaip ir mi
5 Lpbon, Oh.
Czianyksz- kelios kastynės pristojo prie
gystė teiposgi parengė prakalbas
boti ir szerti namieje paliktę
cziose blėtos'dirbtuvėse prasidė sztraiko; Readingo kompanijos
ateinanczių metų statymas turi nėtose Illinojaus kastynė-*e.
apie darbinįkų reiks lūs. Pirmiau
Buvęs Illinojaus maiuieris.
būt pabaigtas. Taigi dabar Bos
jo darbai ir 300 darbinįkų rado stovi jau visos kastynės. Dar
i Pietinėj’Prancūzijoj, Pirinė arklį. Į porę valandų po išva
siai kalbėjo p. Wokietaitia, pre
tono ir aplinkinių lietuviai teik
jose uždarbį.
binįkai laikosi vienybės ir todėl,
jų
kalnų a|«skricziuose,tvanai ne žiavimui tėvo, mergins, paėmu
Reikaluose kankintinlų.
zidentas lietuviszkos parapijos
5 South Shabon, Pa. Stato nesibijant apsirikimo.galima jiems komiteto ir Szv. Juozapo Dr. tu sitės ne mėtyti pinįgų ant palai Rodosi, kad jau pabaigt «s rū iszpasakytri d.ug blėdies pridir si į glėbį plu»ztę šieno, neszė
jį į arklininkę. Paskui ję nusekė
czia dideles plieno dirbtuves, prana>-zauri pergalėjimo kapita rinezios jau 350 sąnarių. Kalbė kymo Sakramentų pardaviny- pestis su musų nelaimingais k a n bo.
du dideli szunos. Net >li tvartų
czios
ir
ant
penėjimo
pardavinėlistų,
kurie
isz
baimės
nustojtmo
kuriose nuo pradžios ateinanczių
tojas nurodė, kad geriausias ke
| Pietinėj Afrikoj, netoli Hei- mergina įpuolė į nuomariu, puolė
tojo, bet czėdykite pinįgus ant k i n t i n i a i s, mažai matyt
didelio pelno, turės sutikti ant
metų prasidės darbai.
lias ant psgerinitno darbinįkų
lietuviškos bažnyczios; kada at laikraszcziuose apie jų pasilaiky delberg, susimuszė du į priešin ant žemės ir pradėjo trankytiesi.
Lat ti
darbinįkų reikalavimų,
5 Anglių kastynėse szfete mero £kastyn&e dirbo Ikėli ita- būvio yra — laikytiesi Darbo leis visų išrinktas įsitikimai ko mę ir aukos, rodosi, apasistojo gas puses bėganti trukiai. Prie Pamatę tę szupes, puolė prie
partijos; ant teisingumo ir doros
Wyoming trūksta darbinįkų. Szį
mitetas, tai nesigailėkite pinįgų. plaukę. Rods tipo surinkta per to 5 žmonės likosi užmuszti, o 75 merginos ir pradėjo besitrankanliszki seabsai, bet juos iszvaikė
republikonų arba demokratų ma
metę darbinįkams moka czia ge
czię draskyti ir kandžioti, nuėdė
Kun. Gricius yra So. Butono azimta dol., kurie musų Komitetu sunkiai apkulti.
dabojanezioe kastynės moterys;
žai darbi'iįkai gali užstiikėti. Ne
naus negu pernai.
iki kaulų veidu? ir raumenis nuo
lietuvių utmes'as nuo lietuviš iszsiųsti ant rankų Europos komi
nė peiliai, kokius italijonai
| 8 d. lapkriczio, Madride atsi kairė-ės rankos; paskui, kad»
Young-»tovn, Oh. Pepu turėjo, ne iszgelbėjo jų nuo mo- dorybes tų partijų kalbėtojas tsz- kos parapijos ir jis prie dabar teto, ir lasai dalį pinįgų iss«iunrodė faktais. Piiminė, kad ir da
tęs paszelpos reikalaujantiems. bus kongresas visų iszpaniszkai
blican Iron & Steel Co. stato czia terių lazdų ir akmenų — italijostatomos bažnyczios nieko ne gali
pradėjo draskyti pilwę, užtėmyjebar užgimę anglekasių sz t raikai
nauję plieno dirbtuvę. Įrengi nams atsėjo bėgti. Sziaip darbi
turėti ir neturės, nes jo parapijo- Bet isz patekusio man kankinti- kalbanczių pietinės ir vidurinės tę vienas kaimynas ir įdukusius
nio laiszko matyt, kad ne vi Amerikos republikų, kurios nori
mas jos kaštuos pusę milijono do- ninkai užsilaiko ramiai ir ne duo tyczia kapitalistų surengti, kad nai ne priims, kad ir kasžm kaip
šunis nuvijo. Szunų sudraskytę
gauti darbinįkų balsus per ateiaiems
yra suteikiama paszelpa. užmegsti vienę ryšį su Iszpanija merginę reikėjo gabenti į miestę.
į mums norėtų įbrukti.
liarų.
da užstojanezioms už kastyčių
nanezius rinkimus.
Kalbėtojas
Sitai vienas teip nszo. - “Bran ant paaiprieszinimo šiaurinei
Parapijomis.
į ligunbutį. Daktarai vienok ne
5 Stiklo dirbtuvėse: Marion, savinįkus valdžioms progos k iš persergėjo darbinįkus ir ragino
gus Tautieti 1 Skubinu pranešti, Amerikai, kuri nori visas tas returi
didelės vilties, kad ji galėtų
liesi
į
tarpę.
Jeigu
vienybė
Red Key ir Muncie, Ind.; Lockjuos nepardduoti kapitalistams
og ju*ų laiszkę isz 13 tos dienos publikas praryti.
iszgyti.
ne išira, sztraikai neport, N. Y. ir EUner, N. J. neuž- darbinįkų
1
Isz Haverhilt, Mas.
už stiklę alaus,
balsuoti vien
rug, juczio sz. m. asz apturėjau.
ilgio prasidės darbai ir 3000 dar užilgio turės pasibaigti, kadangi už darbo partijos kandidatus. Kal
| Mieste Gandavoj (Gente),
Neseniai ežia vienas lietuvys Aežiu *iž atmintį. Koreiponden
binįkų ras užbarbį.
‘anglys reikalingos visiems, o ba ta visiems susirinkusiems pa apsivedė su lenke, bet ne ilgai ciję savo sziuom tarpu aptariu ne Belgijoj, užgimė smarkios muš
Prekė pinįgų.
apsLtojimę darbų kapitalistai
JouiET, Iix. Po dviejų mė- per
1
tiko ir jie rankų plojimais padė- džiaugėti, kadangi atkako isz cenzuruntę, ir per tai, meldžiu ra- tynės kariaunos su soči ja lietais. Ruskas rublis po...................... 52fc
daugiau žudo negu darbinįkai.
kavnjo kalbėtojui.
Lenkijos pirmutinis joe vyras ir szyti laiškus drę-iti ant paduoto Laike kareiviazkos kapeles kon Prūsiškos markės po............ 24Įc
nėšių ileėjimosi, pradėjo dirbt*
Dal>ar viskas guli rinkose dar
Toliaus kalbėjo lenkas lenkisz- pareikalavo savo paezioe.
czianykszczioae McKennos dirbtu
Ka mano antrašo. - Asz atsakau tik certo, kada muzikantai užgrajijo
Prie kiekvieno pinįgų siuntinio
binįkų vadovų.
kai; jis sakėsi gimęs lietuviu, tik dangi jam jo savasties atiduoti už ta*, kę asz pats raszau, patrijotiškę tautiszkę dainę, so- reikia pridėti 30c.ant paczto kasz
vėse. Dirba jese 300 darbinį
1 Pibt*bubg, Pa. Drato dirb- per tėvų kaltę ne iszmokęs lietu* ne norėjo, tai j s kreipėsi į sudę. bet pas manę lietuviai gali raszy- cijalistai pradėjo dainuoti revokų.
\
'"'į''*- - . ...... 7*5

Isz Amerikos

5 Chicago, III.

Elektriszkų
iszdirbimų dirbtuves Siemenso &
Halske Tovn of Grante, ne toli
Tvanal.
Minneaoloj,
pietrytiniuose Chicagos, likosi uždarytos ir per
kraštuose, ypacz gi aplinkinėse tai 900 darbinįkų ne teko darRed Wing, Lake City ir kitose bo.
siautė smarki audra if* lytas, ji
5 Altoona, Pa. PennsylYaniperėjo placziu diržą terp Lake jos geležinkelio kompanija reika
C'ty ir Wabasha, nuo ko užgimė lauja, idant darbinįkai lokomoty
dideli tvanai Chicago, Milvau- vų dirbtuvėse dirbtų po 13 vai.
kee & St. Paul geležinkelio linija ant dienos. Truputį pakėlė ir jų
daugelyj vietų likosi paplauta. užmokesnį.
Pasikėlę vandens nuneszė kelis
5 Sztete lova daugelyj kas
tiltus ant geležinkelio linijos, už tynių skundžiasi ant stokos iszlaliejo kelias kastynės.
vintų darbinįkų. Szįraikąs kas
tynėse Muckakiuock ir Buxton
198 metus kalėjimo.
Consolidated Coal
Columbus, Oa.
Likosi ežia pasibaigė.
atsiųstas ir lazduotas valdžioms Co. pripažino uniję.
Henry L. Seifridge. - Jis savo
Homestead, Pa. Dirbtuvėse
amžyj papildė kelias žmogžudys Hovard Axen kalviai pakėlė
tes ir daug plėszimų. Už tai sū št raikę. Priežastis štraiko yra
dąs jį nusprendė ant 198 metų ta, kad kompanija nori įvesti
kalėjimo. Žinoma, tiek metų jis užmokesnį nuo tonos, vietoj nuo
ne gyvę* ant svietą Amerikos štukos, kaip iki sziol buvo.
audžioa mat kaip kada lyg ant
Ovensboro, Kr. Kalnaka
juoko iszduoda nusprendimus.
siai Basket kastynių privertė
Pririszo dinamitą prie karves kautynių švinįkus pripažinti uni
uodegos.
ję ir pakelti užmokesnį ant 5%.
- Cleaifield, Pa. Gyventojus
Per tai sztraikas pasibaigė ir
mažo miestelio Greedvood, netoli darbinįkai sugrįžo prie darbo.
nuo czia, iszgazdino smarki di
1 Columbia, Pa. Susquehannamito expliozija. Pasirodė, kad
na
Iron and Steel Co. dirbtuvėse
vaikai, sugriebę nežinia kur dina
darbinįkai
pakėlė sztfaikę, ka
mito, suvinioję į popierę, pririazo karvei prie uodegoe. Karvė, dangi mat kompanija numažino
y besigindama nuo moskitų,sudavė jų užmokesnį ant ketvirtos da
su uodega sau per szonę, nuo to lies. Dirba czia 1000 darbinįkų.

tuvėse American Steel and Wire Co., ant 14 ui., kurios stovėjo
nuo balandžio mėnesio, dabar pra
dėjo dirbti.

Lietuwiszku dirwn.

Isz darbo lauko,

Isz wisur,

Persikeitimai Europos
krantų.
Beireik pusė, jeigu ne didesnė
dalis Holandijoe yra žemiaua ju
rtų pawirsziaii8. Ant apsaugo
jimo laukų uuo įsiweriimo jurit>*
gywentojai iszilgai pakranczų
nupylė storus ir augsztus pyli
mus, kurie kaip kut turi net 6
sieksnius augszczio. Iki sziol pa
krantės Saiaurinių jūrių ant Eu
ropos kietiemio leidosi žemyn,
jūrių gi wandens kilo augsztyu.
Holendiecziams ne sykį reikėjo
apaaugojanczius nuo jūrių pyli
mus augsztinti;Sr.iaurinėj gi Wo
kietijoj, dėl kilimo jūrių ir leidi
mosi žemyn sausžemio, tūlos jo
dalys pawiito į pakranczių. salut«. Dabar wienok prie Houndyjos krantų galima užtėmyti
wisai prieezingę apsireiszkim;,
tai gi ne tik jūrės nesiweržia jau
teip kaip pirma j sausiem į, bet
traukiasi tolinus nuo kranto. Nuo
1896 — 1897 m. prie wiso kran
to, pradedant nuo Delflando pa
kranczių, pieskų arba diunų pa
matai pasitraukė ent 5 metrų ar
ba su wirszum 2 sieksniu į jūres,
ant tiek jūrės likosi nustumtos
toliaus*. Krantas dar smarkiaus
lenda į jūres pietinėj Holandijoj:
aplinkinėse Rhinlando per wieuus
tik 1897 m. krantas užaugo ant
20 pėdų. Isz paskutinių iszmatawimų krantų pasirodė, kad
Sziaurinėj Holandijoj nuo 1843
m. jūrės pasitraukė ant 100 pė
dų; aplinkinėse Texelio nuo 1850
m. iki 1897 m. diunų platuma
pasididino ne toli ant 100 pėdų
ir jūrės nuo kranto pasitraukė
ant 250 pėdų, o miestas Texel ką
ra et ę ant poros pėdų atsitolina
nuo jūrių. Jeigu teip eis tolitus,
tai per kelis amžius Anglija wėl
susijungs su Europos sausžetniu,
kaip tai buwo labai senuose am
žiuose.
Užtai prie Atlantiko pakranczių duodasi užtėmyti kitoks apsireiezkimas: antai Prancūzijos
pakrantėse oceano wandens wfis
giliaus pjaujasi į sausiem į. Tas
wienok atsitinka ne per leidimą
si sausžemio žemyn, bet krantus
graužia oceauo wilnių smarku
mas. Ypacs pietinėj Prancūzi
joj, aplinkinėse Biarritz, oceano
wilnys smarkiai ardo krantus.
Wienę kartę tuose krasztuose
wiena tik wilnis nuplowė ant sya
pieekinę diunę tunnczij 5 pėdas
augszczio ir 2400 tonų sunkumo.
Wisose Wakarinės Prancūzijos
pakrantėse smarkios ocerno wil
nys įsigraužia į sausiemį widuti
niszkai ant 4—5 pėdų kas metę,
bet yru wietoe, kur jūrės jripjauja dar giliaus: sztai prie kalkinių
krantų Ony jūrės kas metę pa
weržia po 100 nėdų sausžemio.
Net į granitinius krantus B re t a
nijoe jūrės ant kelių pėdų kas
metę į-iweržia. Czia wilnye pa
graužia ^rantę nuo apaczios ir
paskui wisas krantas griuwa į jū
res. Ant wiso wakarinio Pran
cūzėj*-s kranto traukiasi kowa
terp sausžemio ir jūrių ir kaip
dabar, jūrių wilnys pergali kran
tus.

NAUJI ISZRADIMAL
| Anglijoj, dirbtuwėse Heaky
Road Iron Works įwedė nauję
maszinę, kuri su wisu užstojo
peczkurius prie didelių peczių.
Maszina ta ne tik gabena anglis
j peczių, bet jas iszbarsto lygtai,
be jokio prisidėjimo žmogaus.

| Garsus Amerikos iszradėjas
Tamoszius Edison twirtina, kad
jis iszrado nauję budę daug pa
rankesnį dirbimo elektnkos. Pa
gal nauję budę, kaip sako iszra
dėjas, ant padirbimo elektrikos
užteks kaitinti atsakanezius mete
lius ir i'Z to turėsime elekrikę
tokios pajiegoe, kokios kas gei
džia ; ne reiks wisai dinamo ma
szinų.
j Prancūzas dakt iras R i che t isz
Bruxelles tvirtina, kad iszrado
nauję waiatę nuo džiovu s. Naujas
waistas yra tai skystimai isztrau
kti isz mėsos. Iki sziol dakt iras
darė bandawones wien ant žwėrių
ir wisuose atsitikimuose serganti
žwėrys pasitaisė. Riekėt twirti
na, kad skystimuose isztrauktuuee isz raumenų yra nuodai,
kūne naikina dž'owos bikterijas.
Bruxellej likosi parengtas speci
jaliszkas inst tūlas ant tolesnio
iszbandymo Richeto w»isto.

| Szweicaras A. Lambting isz
Saint Gallen iszrado nauj| budę
užstojantį inirkinimę arba kloji
m j linų ir kanapių; jis tę atlieka
su bakterijų pagelba į 3 dienas,
ko prie klojimo ant piewų rei
kia kelių sanvraiezių. Linus jis’rau
gina uždarytuose stoikuose ir po
3 dienų iszima, perplauja ir džiowma. Ant džiowiniino reikia
12 walandų. Polam galima tuojaus ant paprastų mintuwų iazminti ir darbas atliktas. Taigi
prie to budo ne reikia linų kloti
ant pievrų, nė jaujų ant jų džiovrinimo.
Angliszkas inžinierius Richard
Hudson giriasi, jog padirbo nauję
didelį garlaiwį, kurisai kelionę isz
Europos į New Yotkę atliks lik į
2 dieni, ant ko dabartiniai greicziausi garlaiviai reikalauja ma
žiausiai penkių dienų. Dibaftiniii greieziausi garlaiviai pasiiri
mui turi du sznubu; naujasis gi
turės jų aet 14, po 7 isz kiek
vieno szono. Kaip iszradėjas
tvirtina, naujas laivas ne sups
teip kaip dabartiniai ir keliaujan
ti ant jų ne reikalaus baug) tiesi
jūrių ligos. Kada laivas bus pa
darytas ir iszbandytas, tęsyk pa
matysime, ant kiek jis iszpildys
visus iszradėjo pažadėjimus.

J Mieste Blankenberg, Wokietijoj, neseniai darė bandavvones
su nauju apsaugojaneziu nuo pri
gėrimo diržu, iszrastu vokiszkoe laivynės inžinieriaus Kamffero. Szitas diržas tuomi skinasi
nuo dabar vartojamų, kad js ne
lik palaiko įpuolus} į vandenį
ant jo pavirsziaus, bet dar gali
būt
prikraut <8 valgiais ir
gėrymais.
Laike bandavouių,
pats iszradėjas, apsivynioję* į
sawoiszrastę diržę, szoko į van
denį ir plaukė liuosai ant jo pavirsziaus, valgė ir gėrė liuoaaų
kaip kad sėdėtų geroj valtyj.
Susirinkę ant bandavonių pripa
žino iszradimę už su visu atsa
kantį savo mieriams.

| Koksai vadinantis savę pro
fesoriumi, Julius Tantrove, giriasi
per laikraszczius, buk jis iszrado
prietaisę, su kurios pagelba auo
10 augliszkų mylių galima bus
karė) laike lieciog sutarpieti ne
tik visus kariszkus plieninius la’vus, bet kanuoles, karabinus ir
kitokius metalinius prieszų gin
klus. Prietaisę savo js davė jau
užpatentuoti. Prietaisa ta ėsanli
sudėti pagal iszradėjui iinomę
bud? deginanti stiklai, kurie su
traukia saulės spindulius ir jie
užleisti ant metelių, turės tokię
dide'ę pajiegę, kad viskas turės
sutirpti. To ne gana. Iszradėjss
tvirtina, kad su pagelba jo prietaisos galima bus surinkti saulės
spindulius ir juos laikyti kaipo
szilumę atsakanezioee krautuvė
se kaip anglis ir suvartoti, kur
prireiks, kaip antai: ant apszildymo gyvenimų, virimo, pada
rymo garo maszinų varymui, net
ant apszildymo didelių žemės
piotų žiemes laike auginimui
augmenų. Su pagelba tos prietaisos galima bus sutarpinti ledus
sziaunniuose krasztuose ir ne tik
liuosai prisigriebti prie abiejų
žemės galų, bet net tų szaltų
krasztų sausžemių žemę padaryti
linkanezia žemdarbystei. Taigi
ar ne puikus iszradimas? Puikus
iszlikro, bet turbūt iszrasta ma
szina su ta r pi no ir smegenis isaradėjo, jeigu jis tikisi rasti daug
tikinezių į jo pasakiszkbs savo
iszradimo ypatybes ir naudę.

Wietines Žinios.
— Pereitos Seredos naktį apie
2 vai. po 12, užsidegė Ch'3agoe
sz. Jurgio lietuviszka bažnyczia.
Pakol spėjo ugnagesei užgesinti
ugnį, iszdegė visa zokristijs su
visais bažnytiniai daiktais.
— Ant kertės Stony Island
avė ir 79 »tr. susimuszė elektriszkas karas Calumet linijos su
trukiu Lake Shore & Michigan
Southern geležinkelio. Susimuszimas bu volei p smarkus, kad karas
iszhyrėjo ir visi jame sėdinti, isz
viso 8 žmonės, likosi gana sun
kiai apkulti; motormanas apkul
tas mirtinai. Iszliko neužgautas
lik konduktorius, kuris, nuszokęs
nuo karo, nubėgo pažiūrėti, ar
galima per geležinkelio liniję
pervažiuoti. Žinoma,ui tai kai-

jai gali ramiai šokti. Vienas nupjautas nuo
kamieno šitų medžių ritinis yra Chicagos
Fieldo muzejuje, kur norinti gali jį pamaty
ti; šitas vienok nupjautas ne nuo storiausio
Pagal Lunkevyčių ir kitu®.
medžio. Gaila vien, kad godus ant pelno
medžių prekėjai baigia naikinti Kalifornijos
L
Užstojus pavasariui, kaip tik užstoja giriose šituos milžinus augmenų veislės; jei
šiltesnes dienos, kaip tik saules spinduliai gu naikinimo ne uždraus, tai jų gal visai ne
pradeda labiaus šildyti žemės paviršių, tirp likti. Medžius tuos dabar bando auginti ir
sta žiemos uždangalas-sniegas ir ledai, atgyja Europoj, jie išlaiko pietinės Vokietijos žie
miegoję per žiemę augmenys, pievos pradeda mas; turi jų ir Varšavoe sodauninkai, bet
žaliuoti, medžiai sprogsta ir pasipuošia ža auganti soduose neuždengti, vieną šaltą žiemę
liais lapais. Toliaus atsiranda žiedai, žydi Varšavoj visi iššalo.
Jeigu terp augmenų yra milžinai, tai su
kvietkos mergų darželiuose, aut pievų, vaisi
niai medžiai net iš tolo baltuoja nuo tūk prantama, kad turi būt ir mažutėliai, kadan
stančių žiedų, iš kurių užsimegs gardus vai gi gamta mėgsta tverti kontrastus, priešin
stei. Taigi matome, kad užstojus pavasariui, gumus, lyg ant parodymo, kad ji moka tverti
augmenys pradeda gyvuoti. Vienok ne vie ne vien milžinus. Iš tikro, terp augmenų ne
nas norėtų žinoti, kaip tie augmenys gyvuoja, trūksta tokių, kokių be pagelbos padidinau
iš kur ir kaip užsilaiko jų gyvybė. Apie tai čių stiklų musų akys ne mato. Toki neuž
matomi liuosomis akims augmenėliai auga
ir pakalbėsime toliaus,
jūrėse, upeliuose, upėse, ežeruose, tankiau
11.
siai balose; yra jų gana ant sausos žemės,
Žinote, kad terp gyvūnų kitę kart gyve ant dirvų, drėgnose rusyea, ant sienų drėg
nusių ir dabar gyvuojančių yra visoki: vieni nuose gyvenimuose, net ant kitų augmenų.
teip maži, kad jų liuosomis akimis, be pagel- Vieni iš tų mažutėlių augmenėlių yra nau
bos padidinančių stiklų, ne galima matyti, dingi, palengvina žmogaus darbę, pakelia
kiti gi, kaip antai šlapiai ir didžžuviai—yra vaisingumą auginamų javų, kiti gi vodingi,
tai milžinai terp gyvų sutvėrimų. Tas pats gimdo daug visokių ligų. Daugumas iš to
yra ir terp augmenų: ir čia, greta, su neuž kių augmenėlių yra smulkus grybeliai; prie
matomais mažutėliais grybeliais, kaip visiems tokių priguli visiems žinomi pelėsiai; pavie
žinomi pelėsiai, auga milžiniški medžiai, kaip nio skyrium tokio grybelio, be pegelbos padi
antai aržuolai, eglės, pušys muši} apgyven dinančio stiklo,ne galima matyti, užtėmyjate
tuose kraštuose, palmos, augančios šiltuose juos tik tęsyk, kada jie apauga visą kokio
kraštuose, išrodo lyg augštos nutekintos ko- nors daikto paviršių. Kaip žinote, pelėsiai
lumnos užbaigtos viršūnėj žaliais dideliais yra palši, ne žali, bet terp tokių smulkių
Knygos *awos spaudos.
lapais, be jokių šakų; auganti Australijoj augmenėlių yra ir žali, ir tie teip smulkus,
Ajryvt ApairaiazklmatBviata. aat kurta Sdo
nea nuolatoa žiuri, bet ju furat neaupraala;
kad šimtai jų patelpa viename vandens la
tu 7 abroaeltalt. Ntudlaaiaate kaysela ant eukalyptai ir Kalifornijos milžiniškos pušys,
,wUlo daaUUnoJtmul 111 ko daroti kai
šelyj.
Šitie augmenėliai gyvuoja, auga ir
Afrikos baobabai—yra tai tikri milžinai terp
bal, rrtauiiaal. lietai Ir antesat; katyr*
debesiai ir ant ko )is laikosi.......... SOc
veisiasi teipjau kaip ir pirma paminėti milži
augmenų.
Kiękvienas
kraštas
turi
atsakan

AjitaMtika. Knisa Inziinoklnimui rokaoda.
nai.
Čia padėtas paveikslėlis parodo viso
Preke........................................ .'................. S5c čius milžiniškus augmenis.
HYO1ENA I>skUrl«lkt knyga arba moki. 11
kio pavidalo pelėsius, teip kaip juos matyt
t pis utlaikymf svsikatos. lik kurios gali be
Ant
Kaukažo
auga
medžiai
vadinami
pagelboe daktaro liaelurd'u nuo daugybes
Ilgu. Šilu kursais privalo rastis kiekvie Činarai#.
Nevienas lietuvys kareivis buvo
nuose namuose, nes kas su atrda psrskaltys.patalkys apsisaugoti nuo tukslanrriu vi ant Kaukazo, todėl gal ne vienam ir pasitai
sokiu Ilgu, patalkys užlaikytieuelybeje savo
sveikata, pailginu savo amžl ir mokės užse kė matyti netoli mahometonų bažnyčios mie
gint! sveikais ir tvirtais savo vaikelius.
Preke..............................................................3So ste Elizabetpoliuje augantį vieną iš šitų me
Gteograf i ja arba žemes apraasymas. Pagal Oel
kte. Na kosskl Ir kitus, sutaisė Sssran. Yra džių, kurio išpuvusiame viduryj apsigyveno
tai naudi n lauila lai rliu sulyirsilol ilsėju
siu lietu rinku knyga. A įsakini ir supran vargšas šiaučius su visa savo šeimyna. • Kita
tamai a prasto rl«a musu žeme, jos pavidale,
diduma ir platuma, tos kalaaa. ja vardus, me, teiposgi tuose kraštuose, bet jau kaštanų
aug-ztl. vulkanus asstanozlas lassavas ugnį:
iss kokiu žeme sluoksniu susideda kur ir medy j, yra išskaptuota krikščioniška koply
kiek joje yra anglis, geležtes, aakso, drui
kas ir kitu gervbla; kiek mariu, ežerą, apie, čia, kurioj yra ne tik altorius, bet ir vieta
ja vardai, plotis, gylis: koki kariuose van
Lietuvoj teiposgi ne
denys: suras, prėski, saldus, ar kartus, ko atėjusiems pasimelsti.
ki juose gyvenai gyveuĄlrtt. Žeme apra
Girdėjote gal,
usyta dalimis issskaltytoa visos t leaspatys- trūksta milžiniškų medžių.
tes, karalystes, keaiealksstystes. respubli
kos Ir tt Kiek kurioje ž-meje yra gyvento kad garsus pradžios šio amžiaus lietuviškas
ja : koki ju likt jimai, kalbos, psproesial. už
Poška ra
siėmimai. pramones. Isadlrbial ir Uosos; ko dainius ir raštininkas Dijonizas
ki miestai, su kiek gyventoju, fabrike, pra
mosiu; kur koki orai: ezalcziai ar karss- miai gyveno.ir rašė gražias lietuviškas dainas
eslai. lietus ar giedros; kur koks ilgis dienos
Pelėsiai.
išpuvusio aržuolo viduriuose,
Ir nakties: kur visada yra lygi diena ir nak gyvendamas
tis kur saule per kelete dienu nenusileidžia
“baubliu”; gaila vien, kad per padidinantį stiklę. > Daugumas skaityto
arba neužteka ir tu Knyga didele «xž oollu. kurį vadino
«M> puslapiu, ant geros standžios pepieros
į kokį nors daiktę pelėsiais
, poodi n ta, su 71 persikėlei leis: taupa, gyvu tuos musų tėvynės milžiniškus medžius nai jų, žiūrėdami
lis ir tt. ............................................ gii.'OO
Tapati, apdaryta audimu kietuose apda- kina laikas, naujiems neduoda užaugti žmo apaugusį,gal nė nedasiproti, kad taš daiktas
. ruoee, auksinėmis literou.is atspausti darn
esni aut nugaros ir srono Preke . gS 30 nės, kerta ant savo reikalų arba ant pardavi yra kaip pieva arba dirva apžėlęs smulkiais
Istorija Suvienytu Wsl«tlju Szlaurines Ameri mo dar
ne suaugusius.
Kituose vienok augmenėliais. O vienok teip yra—pelėsiai
kos. Aprauso kaip Koliumbas atrado Ame
rika. koki ošia tada žmones gyvavo, koki
prie kurių mūsiš yra toki jau grybai kaip ir dideli jums pa
žmones pins ta aslai les Europos pradėjo va kraštuose yra augmenys,
žiuoti In Amerika, kokios k ar • buvo, už Im kiai milžinai išrodys lyg maži vaikai prie su žįstami, auganti giriose, tik pelėsiai yra teip
karevo Ir kokiuose meluonr: kiek preudentn
buvo, koki ir klek kuris gero padare estei augusio vyro.
Terp tokių milžinų užima maži, kad jų jūsų akys ne gali matyti; kaip
žemei. O aut pat galo talpinau Konstitucija
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausiu pirmę vietę tūli auganti karštų kraštų jūrė jie išrodo, kad jie yra smulkučiai grybeliai,
dalyku
perskaityti kiekvienam ■■ogui
asloje Amerikos žemeje gyvenanesiam. idant se augmenys, turinti nuo šaknų iki iškilusių galite matyti tik su pagelba labai padidinan
suprastu kokes jis e»a tiesas turi, kas jam
vra vale daryti, kas no vole. Turi puslapiu plaukinėjančių ant vandens paviršiaus lapų čių gerų stiklų vadinamų mikroskopais.
ŽM Preke.......................................... >1.00
Drutu-ee, gražluoee apdaruose........... *1 33 po 1000 pėdų
augščio.
Brazilijos balose
Krėslu Skvrdyae.Aprauso ana baisu atsitikima
ksdsIMMm. maskoliai užpuolė autbažny- auga puiki kyietka vadinama Victoria rtffia,
III.
csloa miestelvje Kražių, mūsas, saandutr pjo
vė nekaltus žmonis, nugriovė altorius Ir ui- turinti teip plačius lapus, plaukinėjančius
peeaetijo bežoyosia. Ala skina šiai apraasc
ta visa atsitikima................................. 13c
ant vandens paviršiaus, kad jie gali palaiky
Augščiaus paminėti smulkus augmenė
Uetuvisskas Uemeatorins su poteriais, kateklstnais ir mlstranlura........................ 13c ti pasodytą mažę vaiką ant vandens teip kaip liai, neužmatomi liuosomis akims,trumpai gy
Mokslas apie Zamf ir kitus svietus, ju būvy ir valtyj; kvietkas tas galite matyti ir Amerikoj vuoja, atsiranda ir miršta greitai, bet už tai
pabaiga. Aprauso kas yra žeme, iss ko ji su
sideda. pat »o laikosi Ir kaip sukau;
ksa didesnių miestų parkuose, tyčia parengtuose jie veisiasi neišpasakytai greitai, terp stam
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra
ia kitan žvaigždes; kas yra pllaaetos. kome vandeniniams augmenims vandens rezervua besnių augmenų nėra teip vaisingų kaip tie
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. 8u SO
astronom lįsk u abroaelin turinti 2» pusiu ruose, tik žinoma, čia lapai yra mažesni nėgu mažutėliai: vieni
miršta, ant jų dygsta ir
emu. Yra tai vienatine knyga, iss kurios
krai žmogui gali apelssvleati........ ., 7tlc augančių šiltuose Brazilijos vandenyse. Kar veisiasi nauji: tūkstantis miršta, jų vietoj
D'utvoM. gražiuos* apdaruose........... ėl.OO
tūkstančiai naujų ir tai į labai
Kaip MaskoMa persekioja Lietuva. Pagal L'ojp- štuose vidurinės Afrikos,negrų apgyventuose atsiranda
pression re save n Lithuaale supieszo kan. v.
kraštuose auga medis vadinamas baobab. Ši trumpą laikę,apskaitomę minutomis ir valan
Dembekls.................................................. lOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli f Plessiays Dro tas medis rods ne išauga labai augštai, bet jo
domis. Už tai milžinai augmenų veislės gyvuo
L. Weblam. Iss angllsiko lasgulde kan V.
DembsSis.................................................. 13c
šakos teip išsikeroja, kad po joms gali pa ja labai ilgai,ilgiaus negu milžinaiterp gyvū
įlenkei ir Lietuviai nuo I2K iki 1430m. Paraase
pagal ienkisskua istorikus Žemksinis. įsi sislėpti nuo saulės arba lytaus šimtas kelei nų; jie ir veisiasi ne teip greitai, ant užaugi
leista "Tėvynėn Mylėtoju Draueyetee'*.—Yrs
tai aprasrymai Lietuvon su Lenkija suslvie- vių.
Kamienas šitų medžių rods heišauga mo ir išdavimo veislės reik&bpija ilgo,apskai
nvjlmoir>> pasekmes. Csiaai sklat yra ap
raišyta lenku politika kaip jie pasielgė su nė teip augštai kaip musų tėvynės pušys, bet tomo metų eilėmis laiko.
Vieni iš milžiniš
Lietuvos kuaigalkseosisia: Keistuosiu. Vy
tautu Ir kitais, lu suos knygeles skaityto už tai storis jo teip didelis, apie kokį,ne ma kų medžių gyvena čielus šimtmečius, kitų gi
jas atsuktai supras, ar lenku prietoiyste yra
mums naudinga ar bledlnga..............15c
tę jo, ne gali turėti nė supratimo.
Užtenka amžis skaitosi tūkstančiais metų.
Lietuviu pratartai Mažojoje A sijoje auo senovee
Iki Jie pateko po veldžii persu. Penite Lu pasakyti, kad išpuvusiuose baobabų viduriuo
Welingtonijos, eukalyptai, baobabai,
tavos Mylėtojai. Knyga turi KS nut apius
ir 4 didelee mapas. parodapciias vietas, kur se ramiai gyvena, kaip ruiminguose namuo dracenos gyvena po kelis tūkstančius metų;
senovėje gyveno lietuviu pratevlal Aprašu
lietuviu padėjime dar R00 metu priees Kris se, čielos negrų šeimynos, su visais padarais Australijoj pakirto
vienę drauenę, kuri,
taus glmimf..........................................BOc
Prie augščiausiai išau kaip pasirodė iš kamieno eilių, išgyveno žaPfaujausis Lletnvisskas Sapnlnykaa. surinktas ir darbo įrankiais.
ir surediA les daugel svetlmtauttsaku sapnl- gančių medžių priguli Australijos aukalypliudama ant žemės 6000 metų. Terp musų
Sku ir surėdytas pagal tikra Persisukai
Iptlsska sapnlnyka.—ia Ž10 aissklu abrom.—su aprassymu planetų ir naelapcsln tai, kurie, apart savo augštumo, turi dar tę tėvynės liepų, aržuolų ne trūksta gerai at
kokias senovės žmones vartojo Inspejimul ypatybę, kad išdžiovina nesveikas klampy
menančių laikus, kada lietuviai buvo dar
ateitas —Oerlaueei Issguldo visokius
sapnus........... ..................................... BOc
nes, paverčia jas į sveikus laukus, naikina stabmeldžiais; terp tų musų tėvynės medžių
Apdarytas..................................................... O5c
0111y pa. apysaka Iss laiko terpta visskos karas šiltines ir drugių ligas.
Medžių tų, dėl jų atrasime teiposgi, jeigu tik nemielaširdinga
Indijon u Amerikos.................................. W5c
Pulki Istorija upe Kantria Alana.kurl per U mo naudingumo,priveisė dabar šiltesniuose Eu ranka nesutrumpino amžiaus, išgivenusiu su
tes vaiksnosiodama po svietą, daugybe
ropos kraštuose, jais išsodyti keliai pietinėj viršum tūkstantį metų ir daugiaus.
bedu ir vargu kantrai Isakentejo.. QOc
llankvedls G romele matymui. Yra labai
Pracuzijoj, Išpanijoj, Italijoj. .Eukalyptai
naudinga knygele, kari mokine kaip reik
Apskritai, amžis visokių augmenų, kaip
raaayue g romutes In: pažystamus, prleteužauga iki 80 sieksnių augščio, bet kaslink ir visokių gyvūnų, yra labai yvaims. Vieni
llua, giminias, mvllmaialaa Ir ■jrUBUOa.ua priees apsivedlma. In ponus, kuni
storio, už juos yra aut žemės paviršiaus sto iš žaliuojančių augmenų gyvena tik vienus
gus, vyskupus Ir kitas aunstei stovėt
ąsias ypatus Paavelklulmalipavlnesevoresnį medžiai.
nee) aat Nauju Mžte. dienoje varduvių,
metus ir todėl juos vadina vienmečiai#; prie
gimimo ir kltuoea avarbluooe atsitiki
muose....................................................... BOc
tokių priguli daugumas žmogaus auginamų
Amerikoj
ne
trūksta
teiposgi
milžiniškų
Robinsonas Knisius, morali laks Ir žlngodl
apysaka paasveete jaunamenei..... 05c
medžių. Pirmą vietę terp jų užima augan- javų ir daržovių; kiti gyvena ir auga ilgiaus
Pamokslai I asm i n ties ir Teisybės laaguldinetl
ir juos vadina daugmečiai# augmenim#.
Galvosite visu amžių. Ošia yra patiIpplM čioš Kalifornijoj Welinotonijo# arba Stfįuogražiu.Juok'ugu Ir lumlntlngu paaakaiosiu
_ Kaip gi gyvuoja augmenys? Paimkime
Kas nori tureli giežiu Juokingu Ir pamoki jo#.
&itie
ne
tik
kaslink
augščio
ne
daug
nenešiu įkaitimu tegul nusiperka uis knlnpažįstamę vienmetį augmenį,
gela o gardttel pasijuoks, žmonose turės ks terp kitų kraštų medžių turi sau lygių.Įaug- nors visiems
papasakoti Ir ant kiekvteno užklausimo mo
štį jie išauga 70 sieksnių, taigi augščiau nė paveikslan, žirnį ir pažiūrėkime, kaip jis au
kės duoti lismintiagį atsakymu..... BOc
Hena Gadynių tesayks Grgl Sutvėrimai. Pagal
Kaslink ga ir miršta, arba kaip užbaigia savo amžį.
Hatcblnsonf: sutaisė Ssereas. JI aprasro gu visų Lietuvos bažnyčių bokštai.
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gjrvestorio
kamieno,
tai
yra
terp
jų
toki,
kad ant
Pavasaryj sėkla, nupuolusi ant dirvos,
nuiiui am žemes dar priess žmogaus ant jos
atsiradimo. Briaadlen tu intvenmo tunui
Per vasarę
žmonas kasdami giliui staliniu!, kanalus ar nupjauto kelmo liuosai, kaip kokioje didelė leidžia diegą ir stiebę su lapais.
Imdami Iss žemes anglis randa giliai palai
12 porų šokėjų su muzi- augmenėlis auga, didinasi, išauga labiaus,
dotus žemoje. Tėte sutvėrimu atrado este je salėje, patelpa
tas, nesugadintus, kanas, užklotas eile ke
leidžia vienę po kitam žiedus. Žiedai suvysta,
liolikos sieksniu storio žemes
Tie atrasti
Žemoje kasai yra sslandlea Issetetyll tvotsudžiūsta, suvytę kvietkiį lapeliai nupuola,
riuo-e u,uae,uose. Iss kuriu žmonas mokinasi
pažinti, kaip sena yra musu žeme, klek daug
bet jų vietoj atsiranda vaisius su grūdais.
Bilijonu metu r Ikalavo pakol ant mirusio
žvėries kaso užaugo jos eile keliolikos -ieksJeigu žirnių žmogus ne nupjautų ir ne su
nta storio. ■okgHMglal Iss to semia bran
giausia moksle susipažinimo, kaip ir kokiu
vežtų namon, tai ir teip jie išbyrėtų ant dir
badu gvvi sutvėrimai keliesi įsi žemei m u
in augsrtesuee veisles, ir pagal storuma Ir
vos, kur augo. Žinoma, ant to reikia, kad
senumą žemes sloogsnta, kuriuose tu sutvė
rimu kuaus randa, gsil be apsirisimo'praus
sėklos butų nunokusios, kadangi tik tęsyk
ti kalp-eemal ir žmogus ant musu žemes at
sirado. Knyga tari >73 puslapiu stambaus
ankštys atsidaro ir paliuosuoja jose esančias
dMko, ant graž.os popintos Ir sple INO pa
veikslu invalriu senu gadynių laiayku-ta su
sėklas. Tas atsitinka pabaigoj arba viduryj
tvėrimu. Preke..............
4100
Trumpa Geografija. Sutaiso Meris. Trumpai Ir
vasaros. Ant žiemos, išdavęs seklę, augme
suprantamai apraišo visas 5 dalis svieto. Su
74 pavelkiiellala: mapu. žmoalu, gyvuliu ir
nis numiršta, bet jo sėklos,nupuolusios į že
medžiu. TinksatitUM geogražja ta pradine
mokslalnp... ..................................
.05c
mę, užlaiko gyvybę per žiemę, užstojus gi pa
Žmogui Nepbusskls. Verte lai szvedluko Ne
ria Graži apysakėlė: kaip turtingo prekejo
vasariui, leidžia diegą ir stiebą su lapeliais.
sunev apsivedė su varginga mergina ir lai

cziausi yra ge'ežinkėlio tarnai, Ant Paminklo Dr. V. Kudirkos.
25c
kurie priesz atbėgantį trūkį ne J. Joaavitas, Ladd. III.
užleido buomo.
— Pereitos subatoe vakare Pigiai ant pardavimo buezerne su
visais išrankiais, vežimais ir arkliais.
atsilankė į Cbicagę republiko- Geras bisnis dol lietuvio. Ataisuukite
niezkas kandidatas aut virė pre ant adreso:
P. Kareckas,
zidento, Roosevelt.
Laike jis
1103 8o. Oakley avė , Chicago.
kalbas naujai pastatytoj Colieeum
trioboj ir knzannėse 1 regimento.
Czia viskas atsibuvo gersi, ne
Pranaaayst* pusteinlnku,
teip kaip C<>lorxdoj, kur Rooee- kurie tvirtino, kad naujasis szimtmrtis
prasidės su didelėms alementarisskoms
veltę norėjo sumuszti.
— Ar girdėjote, kad Chicagoj katastrofoms, rodosi tikrai isssipildo.
Bet tikresniais Ir positi visakesniais pa
vagia vandenį. Wagystę toki? sirodo pranaszavimal tu, kurie 10 metu
susekė Stokyarduose, kur buvo atgal tvirtino, jog Trinario American
pritaisytos padaptoa, be žinios Elixirof Bitter Wine tu laiku pastos amiesto, dūdos vandens trauki belnai pripažintu, geriausiu ir populismui. Ant tirinėjimo ir jieezko- riszkiausiu vaistu tino visu pilvo ligų,
jimo tolių dūdų miestas iazlavė kurios kas mels issnalkina daugiau žmo
jau 10000 dol., bet. jų vi-ų dar nių negu visos elementariaskoa katastro
ne surado, kasdami gilitus, ran fos. Fabrikuoja jį Jos. Triner, 437 W.
da wis dūdas, kurių nėra aut 18th 8tr. Chicago, Iii., kurs per ilgus
bandymus pasiekė tikrąjį siekį; maiszymiesto plianų.
damas įvairiausias gydanezias žoles ir
—. Ch'cairoj pabaigė dakta- ssaknia,kad padaryti druosiauaia gydanrystos mokslę lietuvys Andrius czia pajlega, jis isstikro suteiks joms
Graicziunas.
Lietuviai gali isz pobūdį geriausiu ir veikliausiu gyduolių
to tik džiaugtiesi, kadangi iki nuo dispepsijos, viduriu užkietėjimo,
sziol, dėl stokos gerų lietuvi^zkų nuo užterszto kraujo ir visas to pasek
daktarų lietuvių apgyventoje mes. Trinerlo* American Ellzir of Bitter
n-ieeto dalyse, a|>sirgę l'etuviai Wine pataiso žlebcsiojima, reguliuoja
priversti buvo kreiptieji prie vidurius, valo ir priduoda dauginus
kraujo, atgaivina ir sudrutina isz visu
svetimtauczių, su kuriais ne ga pusiu ne vien tik kuns bet gydymas tai
lėdami gerti susikalbėti, ne galė jis suteikia žmogui Ir aisxkesnia mislį.
jo iėspasakoti sivo ligos, o be to Kas jį vartoja, tas apsisaugos nuo daug
ir geriausias daktaras ne gali didesniu pavoju negu minėtos elementaduoti tinkanezių gyduolių.
liszkos katastrofos.

Draugyscziu Reikalai
Chicugo, Dr-ts SI m. Daukanto turės
metini apwaikssexiojima dienos Simano
Daukanto nedelioj 28 spaliu. Freiheit
Turn salėja, 3417 8 Halsted st. Apwaikesiojimas atsibus tuo m patim budu kaip
ir pernai:'visos draugystes imanezioe
dalyvumą issmarszuos iss susirinkimu
sales su paroda Į spvaiksacajimo salę.
Todėl sxiuom uikwiecxia visas lietuwisxkas draugystes paduoti savo draugisaka
ranka ir imti dalyvuma musu apvaiksscaiojime. Draugystėms imancxioms apvaikssciiojime dalyvuma įžengę į salę
dykai. Draugystes ketinancxioe daly
vauti apvaikszoxiojime bus teip malo
nios pirm to suteikti tinę 8. Daukanto
presidentui, 8. A bromą vieži ui, MO 33 8t.
Komitktas.

Chicago, Jaunu Amer. Liet. Pasi
linksminimo Kliubas turės savo baliunbdėlioj, 14 spaliu. Freiheit Turn sa
lėje 3417 8. Halsted bu. Prasidės 5 vai.
vakare. įienga porai 25e. Dera muzika
ir szokiu programai bus duoti dykai.
Todėl visus lietuvius ir lietuvaites
kvieexiame atsilankyti, o busite meilin
gai priimti.
Komitstas.

Chicago,nedeloj 14 spaliu,1 vai. po pie
tų Dr-te Teisybes Mylėtoju laikys savo
pusmetini susirinkimą salėje K. Linudanekio, 33018. Morgan St., ant kurio
visi sąnariai turi pribūti, nes yra svar
bus reikalai. Telpgi uikviecxia dorus
lietuvius ant prisirassymo. Įstojimas
tik lloo.
J. K. Chmelauskas sekr.
880 W. 33rd St.

Del wisn žiniou.
Pittsburg, Pa. Liet. Soc. Darbininku
kuopa turės savo prakalbas ir dainas
sekanesioee dienose: subatoj ir nedalioj
27 ir 2 spaliu Lietuvissko knygyno rui
me. 2030 8arah gatves 8. 8. Panedelyj
ant Odd Fėllovs sales, kerte 18-th ir 8arah gaiviu 8. 8- bus balius ir prakalbos.
Įžengs ant baliaus vyrams 25c., mote
rims ir merginoms dykai. Ant prakal
bu pribus D-ras J. Stliupas ant 6 vai.
nedėlios vakare. Terp prakalbu bus
dainuotos proletsrisxkos dainos. Ant tu
visu 3 vakaru kvieesia kuodaugiausei
lietuvius susirinkti.
Administracija.

Chicago, Dr-te Sx. Kasimiero turės
savo metini balių nedelioj 11 lapkricuę,
saleje Pulaskio, 800 8. Ashland ivs. terp
17 ir 18 ui. Prasidės 5 vai.' vakare.
Įžengs vyrams 25c. moterims ir mergi
noms dykai. Wisus lietuvius ir lietu
vaites kvieesia atsilankyti.
Dr-te 8s. Kasimiero.

PajieHzkojimai.
Pajiesxkau Domini ko Macziulio ir An
tano Menkeliuno Kauno gub., Raseinių
pav. kaimo Bliūdžiu. Jie patys, ar kas
kitas, teiksis duoti tinę ant adreso:
Isidor Franskus,8ta. 6, Worceater, Mass.
Pajieszkau savo dukers Katrės Kirtikliūtes, iss kaimo Santakos, Kalvarijos
pav., Suvalkų gub. Pereita pavasarį isz
važiavo Į William Penn. Ji pati, ar kas
kitas, teiksis duot jos tėvams žinę ant
adreso:
Antanas Kirtiklis,
178 Maaon, St. Pittatoo, Pa.

Pirmos kliaaoa kriauczlus.
Ignotas Mikuszauskas pabaigs aka
demija drapanų kirpimo pas Jno J. Mitchell <fc Oo. Nev Yorke 31 rugpjuosio
ir gavo ant to diplioma. Dabar laiko
drapanų sztora Havre De Grace, Md., o
ofisą Baltimorej Md. po nr. 105 Penn.
St., į kur visus lietuvius kvieesia atsi
lankyti ir persitikrinti jo iszdirbimais.
Teip pat norintiems mokintiesi kirpimo
duoda lekcijas už labai pigu užmokesti.

Reikalingas yra <lralweris prie
duonkepio mokantis lietuvisska ir lenkiszka kalba. Ataissaukit pas
L. Saczepkovski,
3226 Mospratt St., Chicago, III.

Balius ir susirinkimas.
Chicago, subatoj 13 spaliu, 7 vai. va
kare bus balius ir pasikalbėjimas reika
le uždėjimo ssokiu Kliubo. Bus ssokiu
mokintojos, kurios apsakys mierį Kliubo
ir būda lekcijų. Po to bus didelis bulius,
musika ir šiokiai.
Wisus lietuvius ir
lietuvaites kvieesia atsilankyti.
P. K a rėčkas,
UOS 8. Oakley avė.,
Chicago.

nnngiau gyveao už kitas su turttagr.ms ap
sivedusius. Btlta apysakėlė užima kiekvie
na jauna vaikina ar m»rgtna Ir mokina žmo
glaskoa dorybei...... ................
lOc

MŪSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.

Balius ant VVelingtonijoa kelmo.

kantais ir atlieka dar tiek ruimo, kad

šokė

(Tęsa.)

Geriausia Chicagoj Drapanų Krautuve

Linksma bus tavo namuose,
Jei nusipirkai vieua musu Home Mušte Box a.

357 Hanover St.,

{YBELE
Stiff Skri; VANOS h kiekviena PirttejDYKA
DYK A n
U su kiekviena vaiSKRYBE
ud1 arba
arba Stiff Skri
drapana arba dresems materija. 1/Ilinl. ku drapana duosi
. lirkejaa slebia ir diiauriaal
i Balo, neaa tas iB.Uvmeaiae
k raJlla suvirai SOO meliodlju,
• arodytu ant lieto, kuri prUo■iatna prie kiekvieno Instru-

1000 Nauju vyriszku kriuucziu darbo
SIUTU.

1000 Vyrhzku nauju rudeniniu ir žie
miniu Overkotu.

iOOO wyriszku Siutu padarytu isz geriausios
grynai wilnones materijos, puikiausiu spal
vų, teip pavidaluose kletkucziu, kaip ir
ruoželiu, arba wisai lygiu spalvų, puikiai
pasiūti, su geriausiu italiszko seržo pamuszalu, 50 invairiausiu gatunku ant pasirin
kimo, lygiai vieuėiliu kaip ir dvieiliu, ar
ba su apskritais skvernais. Paprasta tu Šu
tu preke yra nuo
HH

Szitos drapanos yra geriausio ir puikiau
sio darbo. Pasiūtos labai styliszkai. Szie
Owerkotai yra pargabenti isz. geriausiu;
garsiausiu Amerikos pardavinycziu. Padai
linimai ir pamuszalai yra geriausio audimo,
labai standaus; Overkotai padaryti isz geriau
siu materijų teip beavers, orfords, szewioto
ir coverts, inwairiausiu spalwu, be abejones
yra tai geriausi 12.00^HH
Stnndard Mfg. Co .45 Veaey St.. Npw York. Pont. G2.

& p

sziaine iszpard. iki W
ir puiki Fedora ar Stiff Skrybėlė priedo.

Nauji moterų pluszi*niai ir velour Kepai, padaryti pagal szio
meto laiko naujausia mada, su augsztu
Storm kalnieriu, padailinti visur su atliki
mais szniureliais ir karbatkais, nekurie su
atlasiniais atlagaia, palimuoti aplinkui su
thibet puszu, 22 coliu ilgio ir 106 coliu ploežio, paprasta preke 8.00, dabar J
g
tik................................................ ‘t. y O
Motėm Kepai.

•

Overkotai ( hieagoj,■ ■
pasirink sau koki no- K
H ■
ri ir dar dailia Fedo- Js
** W ■ S
ra ar Stiff Skrybėlė W
Dykai už. . . . . . . I. . . . . . . . . . B ™
Priedo Fedora ar Stiff Skrybėlė.

Spalwuotas ir juodas Szilkas.

Dailus Taffeta Szilkas— 85 stukiu
dailaus taffeto szilko— kletkuoto ir kvietkuoto, su atlasiniais ruoželiais ar raino, pui
Nanji Moterų Kepai, isz geriausio im kiausias raukius ant pasirinkimo, faportuoto kersey, su geriausiu tzilkiniu pa- brikine preke yra 1.00 už jarda, po
muszalu, padaryti pagal naujausia mada,
su augsztu flaring kalnierium, padailinti
Taffeta Szilkas— 10 stukiu grynai
su szilkiniais szniureliais, nekurie su ker juodoJuodas
taffeta szilko geriausio gatuųko, skaissey juostelėms vėl nekurie su Martin at cziai juodas,
turi 36 colius pioezio, visur par
siuvome naujausiu spalvų arba "I
g siduoda po $1.25
jardas, aukaujami po į__
juodi, paprasta preke 12.00, tik J |VV

75c
Klein Bros

Merginoms J akės, isz grynos vilnones
Kersey ir beaver materijos, su augsztu rolling kalnieriu, dideliais atlagais, naujos
mados nugara ir rankoves, su giliu ir placziu gorau, spalvų raudonos, melinos ir
juodos, mieros merginoms nuo 14
iki 18 metu, paprasta preke $7.50,
sziame iszpardavime tik

$4.98

* J95-805 S° HALSTED ST
•

Mindaugia, Lietuvos Karalius, įstoti
jos paveikslas 5-se aktuose. Lenkiszkai
paraszė Julius Slovacki. Lietu visikai
wertė Vincas Kapsas (Dr. V. Kudirka).
Iszleista kasztais ir spauda "Lietuvos”,
Puiki tragedija teatrui isz laiko Mindaugio Lietuvoje Karalevimo. Raszyta eilėmis. 86 puslapiai. Prekė 23c.
Gaunama “Lietuvos” reakcijoj.
Olga Liubatowycziutė„ vaizdelis isz
gyvenimo nihilistu. Yra tai gražus ir
užimatis apsakymas isz gyvenimo nihistu Rosijoje, kaip mergina Olga Liuba
tovycziutė, prigulėdama į nihilistudraugystę, daug sykių ap<awo ruskus czinovnykus ir gudriai gaudoma isztruko
isz jų ranku.' Prekė knygutės tik 10c.
Gaunama "Lietuvos” redakcijoje.

Ka uno gub. Szauliu pavieto.

M

A. Ignotas

902 S. Front St.,

Philadelphia Pa

Lietu wiszka Grocerne.

Telefonuot galima isz kiekvienos
aptiekos.

Nuo 8tos iki 12los ryto.

A. Snkurskis & Go. F.PBradchulis
Adwokatas ir Notary Public.

Lietu viszkas
CIGARO ir TABAKO FABRIKAS.

birba Cigarus iss tikro Havanos taba
ko ir užlaiką Inportuotą tabaką tinkamiaueeant papieroeų isz Rosi jos, Turki
jos ir kitų stalių.
Biznieriams dasiunczia tabako ir Cigarus į visus Amerikon 3259 8. Halsted s t., Chicago, 111
krasztus už pigiame prekę.
Telepbone Y ards 772.
Fabrikas: 1123 N. Maplewood are.
Ofisas ir Krautuve: 3239 So Halsteii
w

—Tikrai Lietuwiszkaa—

SalidiiaS.

tatetKtoa ISSN «H»ov

167 First St.,

. Ellzabeth, N. J.

Taiefoaaa: f

Uistaecs .JT

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užeiviu. Apart to didele ir czysta sale ant
SPECIJALISTAS mitingu, bailu, veseiliu ir kitokiu zaboCh. nisaku, Ner- vu.
viszku ir privatiszku Ilgu vyru, mo
terių ir vaiku. Li
gonius gydo per
lalszkus.

DR. KALLMERTEN.

Jonas Petroszius,

..... Didelis Lietuwiszkas Kataliogas Dykai!

Succ. to Kelpsch, Nore!ko «£ Co.

220 Orchird St.,

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj,
Lake Forest universitete. Weda prowas
kriminaliazkas ir ei vii įsakas. Atjieszko
užaenėjtįsias provas, iazdirba visokius
dokumentus ir duoda rodą visokiuose
reikaluose. Lietuviai iss kitų miestų
gal rodą pasiekti per gromalas. Tutin
tieji* reikalą tesiszaukia tuojaus.

Succesaor to M. Durning.

Kelpsch & Co.
Chicago. III.

Grand FalI Opening!

168 W. 18tb st. Kerte Union. Chicigo.

$1.000
Vagrados
duos
kiekvienam gydy
tojui. kuris iszgydys liek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iazgyde tuk,tanelius ligotu žmonių,
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgydomus. Jeigu kenti ant kokioe ligos, raszyk tuojaus prie Da Kallmzrtzn. o
kodą gausi dykai. Aprsszyk gerai savo
Jiga. lyti (vyras ar moteriszke) amžy.kiek
sveri, indek truputhplauku ir už du cen
tu pacztįne marke, o gausi atsakyme ar
galima iszgydyti ar ne.
Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.

UST'IMK MANE
A

Orazaa IK
dwlgubai auk

t*la, to aaauke

B aatsiom ■ ,
aiaaksmaa. graliai kvietkuoUa. tikra lamarikoa įtakai. widuriaia. (Varaniaoiaa ant K metu
iairodo kaip MO.OO aokainlt lalkrodrll. Ataiaal
mr C.O.D Ir >1 potdabot. atmokėk ant .Ipreto
agaalBl t>.M ir laikrodalla taw0, tat nr.augratyk
atgal ant m u t katilo R.ttvk koki nori w yritt a
ar motrritaka.Prl- klak*iano laikrodėlio duoda
me DYKAI sukau holą leoclugell taigų tn orda
riu prialualtt ta. Ir apmokamo kaattu. priaiuntl
mo. Apalatehook aSoBdien. neošta prekes etas
augantys
Rantyk o prisiuelme 300 pusiu Kata
logu parodanti tuk.tenoriu, visokiu puikiu d ui
^*OV.^L
HOUSE, U Itasrborn St
C hicfc|to. III.

Zemlapis Lietuvos ir
Latvijos.
Lietuviszkoje kalboje, atspsusUs k>
iniukoms litsr;>ms Peterburge, gauna
mu pu: Inžinierių A; Maciejevskį.
Nevskij prospekt, n. 111 b. 73.

Asz duosiu Pecziu taisytoja kiekvie
Moteriszkos grynai vilnones Kersey nam kurs pu mane atsisuuks ir užJakes pasiūtos isz Juodu ir melinu mate czedisiu Jums pinigus.
Ar Thwo peczius
rijų, grynai vilnoniu, su stipriais ir gra
Fred. C. Ewert,
žiais pamuszaiais, su ausrsztais kalnie- 3108 8. Halsted st.
Chicago.
reikalauja pataisymo?
riais ir su palerinkoms: už tam tam ■■
Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
mėnesio Įiarsiduo* dwigu-~ta LBtam
pecziaus daiktus pas .
bai brangiau, o dabar už..
M JlmJI

Lawrence, Mas

Dr. O. C. Heine,
dent tstas.
Kerte 31 et irHalsted ulieziu,
virszui Aptiekos. Chicago.
“HILLE’S

fotografas,

»452 8. Halsu*! St.
peiktas Tofcsrrafltas; ai tastaą tiktai
4^

$2.00

ir kitokia relžataąntan*•.Pntoąiv

Wyriszki apatiniai Manzkiniai, vadi
nas "Merino Skirta" su mėly-tam ta
noms juostelėms ir teiposgi a-">BA
patinęs kelnes verti 29c, už...
|U
Moteriszki apatiniai Marszkiniai, va-!
dinas “Keru Got ton Ribbed ta
Vests,’su ilgoms rankovėms, II HA l
visados verti 15c, o dabar už |

Wisi kalba lietuwiszkai.

Lederer and Oppeųljeinjer,
4700 Ash.and Avė.,

Cor. 4710 Street, CHICAGO.

Pakelia si, BskliBgz gydBoliu bus ualostu kata
nam, kas par-azyi ta Sta
ta Medical lu.Utata. Ji*
'tek iszgjde Vyre, karte
pt-r melus ėmėsi aa pro
llazkaū ir kuuisakais k*»
tejlmaia, taip kad IsatlUta
ta aatars ui dyka dalyt
bandymo pakelius Uema,
kurie papraszys.
Iszaigydyil narni* nuo
kiša vienos lytiszkoa ligos,
paetnanczlos auo Jaunys
te* issdyk amo, sugntaiM
patrotyta pajiega ir ai
minti, panaikys skaude)!
tna strean, sudrutys silp
nus lytiszkus sąnarius.
Gyduoles yra labai sula
sios ir pamaezlyvo*, ro
do* plaukte plaukia prto
aaavaiku aanaria .ndratlndamo* kur reikia. Jo*
gydo kotus liga ir pasalkina nesmagume ir kiek
vienam ataitlkiine vlsiaskai isigydo. Ataiazaak ta
State Modioal InsUlute KM
Ktektrea BuUdiag. Pi.
Wayae, lad.. o aptureait
nž dyka ssmpell. lastitata stengiesi auineszt *a
didtlaustu skaitliam amo
niu, kurte negali atsi
traukt tai namu, kad gydyttes ir šile sampehai parodys Jiems, kaip lengva issaigydyt ano lytis*
ku ligų, kad* vartojau atsake nestos gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kožnss. kure
■talazauks, gan* dailiai apipeezetyt* pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra.Raasyk dabar,neatidėk

Diemanto Elektros Kryžius.
^Vadinamas teipgi Voltą K ryžtom, kelete meta atgal ta
po iszrastas Austrijoje, ir pėoidekavojant savo naudai
Kryžius ta* velk prasiplslino Vokietijoj, Prancūzijoj,
Skandinavijoj ir kitose Europos szalyse. ir šiandien yra la
biausiai pageidauiamas kaipo galinga* vaistas ano fieumaUrmo ir daugelio kita kūno negailu.
Stekuos Diemanto Kryžius gydo Reumatizmą teip mus
kulu kaip Ir eunanu. Neuralgija ir kitus kūno sksudejl
mus. Nervtozkuma. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumą, Pras
tota Nervu Gyvumą. Narvu Nupeni ims. Nemiga, Abejotingume. Dvasios Nupuolimą Hysterija, Para:vžin. Sus
tengiate. Drebuly. Neuralgija. Apopleksija. Nuomare,8zv.
Wito Baoki bzirdle* Plakime,Gaivos akaudejima Ir visu*
• Nerviszko Syatemo sugedimus.
Weikme jo sp*lreistki* pati per save begyje keleto* dienu. bet kartais užtrunka keleadienas.
Kryžių reikia neszint diena ir nakty, pakabinta ant szllklnio szuiariuko aut kaklo, augsacsian srirdiaes indaubo*.
Mėlynoji puse turi bet in apaczi* apversta. Prieaz naudo
jimą Ir wfen* syki ant dieno* po to tn^k Kryti* in truputi
drungna geriausio uksnso skystimą rr laikvk per kelete
mlnncua. Vaikams,žiūrint perai amžių, uk-suau reikta
vandeniu atskiesti Preke to Kryžiaus yra Wteuae deta
li. ir gwaran tuojame, kad jis sutelks takia pat nanda kaip
kad gerlanstejte etektriszki diržai. kaszluo>nU penkiolika
bei dvldeszimt* sykiu daugiau Kožnas szeimyuoa sąnarys,
sveikas .r ugoiaa. niekados neturi būt be to Elektnszko Kryžiaas, kurs yra geriausiu gelbėto
jom prieesai visokias kūno uegate* Ir skaustu-s. Prisiusk viena doleri per ei prese, ar moocy
orderi arba registru -toj gromatoj. o mes lamstai savas kasztais pasiusim viena Elektrisika Diemanto Kryžių, arba e už t&.OO Gaunamos tuasUncziaie rekomendacijos nuo ypatų, kurios su
nagelba szio Stebuklingo Kryžiaus iszsigyd*. Yra užtektina dėl parodymo jo magiazko* galybe*.
Sztai pora tokiu rekomendacijų:
Asz naudojausi jus* Diemanto Elektros Kryžium nuoki Kosto ir persitikrinaa. kad ta* kryžius
tikrai teip pageltdngae. kaip sakele Per ilga laika asz negalėja* valdyti savo deszioes tanko*
ir daug kentėjau: visad* turėdavau laikyti ja psri.sta. Pu naudojimo bėgy j dvieju sanvaieziu
juau Diemanto Elektros Kryžiau* galėjau apai-itl jau be pariszimo. Dabar gi su ta ranka neazu
pilna kibirą <.endens Asz ir nežinau kaip atldekavot jums už teip didele suteikt* man pagel
ta—ANDRĖS M ADSEN. MM Qatney ATe.. Ooumi. Urate. April U. I«8.

■■■STATE
MEDIGAL
Dispensary

<

7« E. Madison Str.,

CHICAGO, ILL

(arti McVickers Theatre.)

mintis, neapkentiniRN draujfVHtes, prastota energija, prieszlaikinis

HiiHiktipriiiiiiias meKKlnngie bei abelnasnusilpnęjimafl. vištai yra pasėkmėms jaunyste* iszdykumo ir neiszmintingumo. Jut gal etate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jut tpareziai artinatės į paskutini. Taigi
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinima kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie sawo padėjimą daejo to, kad jau buwo pervefu gydytis, ir tad giltine juos palipstejol

BaltrUkoiįi!!
Rasite szalt^ alų, seniauses ariel
ka#, wyną net isz Europos, o
cigarus net isz Turkijos.
Atsilankykite po nr.

Limpanczios
li£OS,
ka,P ui ■1ffltowi«uoMsawo^iumua«^ PirI
o
'įname, antrame ir trecziame,puwimas

gerkles, nonen ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogl ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir meszlungts, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bus
veikiai iazgydytos. Mes gydome virszminėtas ligas teip, kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, bet ir vislszka sveikata ligoniui sugražiname.

11 N. RlverSideSL,

Vatirbury,

Cono.

szneketi w i šok tose kalbose,
o Lietuwiszkai tai kalba net Kur atswedinti karščiuose.
trys wyrai:
Ant Potopsoo upės kranto,
Juozapas Elijoszius,
Samuel Miller,
A. H. Kaplan.

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustos
pacztu kožnam wyrui, katras prisius
sawo warda ir adresa.

Prastotas wyriszkūmas,^»^^u«n.ndo-

J. K. Chnielauskas,

Box 234,

TIKTAI DEL WYRD.

3249 8. Morgu n St.
torium ir speoijalistu gydyme slaptu nerwi8zka ir chroniRzku Ugrų. Tuke jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi stancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražinta*
turime didelę daugybe visokiu pecziu jiems vyriszkuma* ir tėvystės laime.
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

100 stukiu geriausio Cambrictam
pamuszalo, visokiu parvu ir
spalvų, parduosime jarda po.

■Q

Karius IVynas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos Ir gyvasties. Pirkdami
tėtnykil ir reikalaukit tiktai Kartaus W y no Dro lioiyncuo.

Klausk rodos pas seną Daktarą. ,™- »»• --e
Ootlet Fnrniton & Stote Co, Keriaužiais
Attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kaltininku, au

Dresems Pamuszalai:

25 stukiai teip vadinamo
"Black A Drab Linen Finish
IA
Wyriszki Kamaszai, padaryti isz:Satin. Canvas", jardas tiktai po......... 102 V
878-880 W.33r<t st,, CHICAGO. Calf, ant szniureliu arba su trumais, vi
sokiu forma ir mados, niekad 4 g
20stukiu 36 coliu plataus teipmv
Popieros Dykai!
nebuvo pigiau parduodami, I I
vadinama, "Sileaias" juodo arba į IA
kaip po 1.50 ar daugiau, P°- • • | |
kitokio
dažo, verta 12jc, už.... į
Kas prisius sawo aiszkų adresa ir 10c.
markėmis, aplaikys tuziną puikių gro
Taipogi
20 stukiu puikaus juodo gilė
Teipcgi mnsu moteriszki Kamaszai ir sią audinio, vertes ir visanatoms popierų. Popieros su puikiomis
Czeverykai,
v*dinasi“Our Teddy”[pa
kvietkomis, gražiais apskaitymas ir pa daryti isz geros oszkines irCangaroo dai dos parduodama po 20c, o
I
1A
veikslais musų didvyrių bei kunigaiksz ros. verti visados po 2.00, o ta
ta ta^ dabar tiktai už jarda P°- • •
ant szio iszpardavimo gaiitel
W
ežių. Adresuokite teip:
Musu Sztore galite susiK*uti po.:........................................
W. KUDARAUSKAS,

czio.

The Diamond Electric Croes Co., 306 Milwaukee are., CHICAGO.

Didelis Rudeninis Iszpardawimas wisokiu taworu Susitaisykit sawo peczius
nnt žiemos.
isz drabužiu.

Rudeniniai ir žieminiai Šutai, padary
ti isz geros ir storos, ezystu vilnų juodos
materijos su stipriu Serge M
Atidariau nauja Bziora, kuriame už pamuszalu, vertes 7 00,
laikau visokius valgomus daiktus, apa ant szito iszpardavimo už "j įtįA
tinius drabužius, cigarus, papicrosus,
Laikrodis dovanu su kožnu Siutu arba
tabake, gromatoms popieras, pavineza- Overkocziu,gwarantuotas ant metų.
vones ir visokius kitus daiktus szei my
nėms reikalingus. W isi t* vora i sz vieži,
Vyriszkos Skrybėlės; juodos ir rudos,
o prekes pigesnes kaip kitur. Užkvie- minksztoe, vertos po 1.50, o antszitotazcziu visus atsilankyti, o busite užganė pardavimopo 98c, Teipogita
vyriszkoe kietos Skrybėlės. I A A
dinti.
juodos ir rudos venos 2.00, už|

veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai
teippat dėdasi ir su žmogaus kūnu. Kad sugrąžinti jim rszsemtaa sunkiu darbu spėkos, reikia ką nors imti —Mokslas aiszkiai
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per dieną
isznaudotas spėkas. Praktikuojant ilgus metus pasisekė man su
vienyti įvairius vaistus su vynu, kurs sudrutina visą organiz
mą, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos ligas,
gumbą, nežlebcziojimą, dispepsija,neuralgiją, nerviszkumą. etc.,
ir tn.nf vynui suteikiau vardą: Kartus Wynas L>ro IJožyn-

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

...HEI! WYRAI! HEI!...

Mieli Broliai!
Tapęs elektrikinio d ra to sužeistas ir
negalėdamas sunkesnio darbo dirbti, už
sidėjau todėl prekysta: visokiu knygų,
abrozu, stovylu, szkapleriu, rožaneziu,
popietes gromatoms raszymui, plunksnų
užlaikancziu savyje atramenta, drukuojamu maszynu nuo 31.00 iki 3200.00,
revolveriu, karabinu, szpilku į kaktaraiszczius metaneziu iszsavęs ugnį ir tt.
Prisius k už 2c. tnarke.o gausi katalogus
kitus apraszy mus dykai.

Telefonu: Canal 78.

723 W. 18th Street

Rėdytojas Pagrabo ir
Balsamuotojas Kūnu.

Lietuviszkas Kataliogas auksiniu
sidabriniu ir nikeliniu Laikrodėliu,
Lenciugeliu, Kompasu, Špilkų,Britvu, Pustu, Instrumentu ir daug ki
tu daigtu bus prisiųstas kožnain dy
kai, kas prisius sawo adresa:—
Adresuokite teip:

Kaip kiekwiena maezina, telppat ir žmogaus organin
iu ae su laiku genda.—Kad maazina ir tolinus pasekmingai

Drą Božyncz, 519 Milwaukee avė. Chicago.

MARJA DOW1ATT

GARSINGAS

Naujos knygeles.

AFTI£KQS^257

LIETUS IU DAKTARAS

JAMES J. HIGGINS,

COR CANALPORT AVĖ

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, raškai, lietuviukai ir
daugelyj kitokiu kalbų.

Gali gaut wisose aptiekose arba pas

CHICAGO.

'

Aptiekoje wisada galima ra»t D kKTAKA, kurs duoda ligoniams
rodau dy kai.

V lainooti -loiinunii.Rir lūKii■ kve «!»•»<>*» vlMoM. JI, gali
f pat, apalmnlc^Ci p-r vi-n a naktį
F tfraljant. duokime aaa. ant kokio
f,a inkoar aaokiu Ji, grajlla (ana
* al»fal ir tari meilu bal-a. Himnue.
maraaue. walcua polkaa potkaa -

J>i pontazkas Waah Szilkas— 25 stu-

kiai japoniszko vash szilko invairiausiu ru
dens spalvų paprasta preke 58cent.
C t*
jardas, už.. 1......................................

Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų ezionykucziu ir užrubežiniu.

TiVlfAU
bele duosis dome invaires caces ir zabovas
V1 IMU.
vanai prie kiek Dvignbti tivoragvirantoojame: Jei ta vo
vieno Siuto ar Overkoto ras nepatiks, sugražinsime pinigus. Vis Drapanų Dep'tas ATIDARYTAS
nuo $7.50 augsztyn.
as pas mos pirkias drapanas sutaisome. nedaliomis iki pietų.

10.00 iki 12,50
sirink koki nori ir W
dailia Fedora ar K
Stiff skrybėlė Dykai) K ■

Ll6lUWlSZka flDllGKd.

Tenai rui ir be rauto,
(1 rąžę vietą, orą sveiką.
Žalėm gojui gerą laiką
Ten lietuvinku saliunu
Parengta puikiai kaip bijūnu:
Pilnu gėrynių puikiausiu
Ir su utkandžiuigeriausiu.
Ctia vėl ant upės laiveliai,
Plaukioj mergos ir berneliai,
Tai žuvauja, lai vėžiauja,
Bovimiesi nesiliauja.

Antanae Narijatiakae,
Wrat Port, MerUand

ŽingeidiiH sudėtu! dalykas.
Tikrai vienatinė gydykla ant užželdinlmo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, su velnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padėkavonių per laisskus ir laikraszcsius.
Pagelba yra visiems, tik ataiszaukite.
OFFI8AI: įjj
vay, Brooklyn.NY

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

Atmink,

kad mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia
“ tik apsti m am gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj,
tai raazykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome
teipgi per paeita, jeigu Uk mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia.
Gyduoles mes supakuojame įataakanczia deže ir si u neitame jas pacientui, taip
kad neatkreipti jokios žingeidystos pastelinių ypatų.

• M***te«te*te*te**Bate*a*teas>*te*te*te*te***žAta*M*e>nitetą ■

i Mūsnprekesyrapi^esnes oi bet kokiooflcijalisto wisoj ;
sialyj ir todėl kietu lenam ligonini prieinamos
JUivnNT l DD0 ^0 ryto iki 4 po pietį Ir dūo 6Ui 8 vikare.
VU1NJ aUjUVb. ] BedeliomstikHOiOikin ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu.

