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Solonikos padegimo 3 ir nuo nežinomų bernatorius pjažadėjo vakare Laike laukų darbo dvaruo
padėjimą Mandžurijoj Ir apie darbo stabdyti.
pliaciaus priešais sųdo rūmą1 galima; jeigu karė užsi
klaidas ir stoką supratimo je- aplinkinėse buvo, jau gana priežasčių 12. Visuose atsi pakviesti pas savę Kauno se darbininkui mokėjo: ant
pulkelį žmonių ir rogutes, trauks, caras turi važiuoti iš
nerolo
Kurapatkino.
Grip- didelis susirėmimas p)asikėlė- tikimuose ugnelė pridirbo dirbtuvių savininkus ir ap> savo valgio px> 40—45 kap.,
leisti traukiančius į karę ka
Revoliucija Maskolijoj. norėjo persergėti Sergijų, reivius, kurie keliauja be no jieubergą paremia ir buvę ant lių su turkiška koriumene, blėdies ant 1415D rubl.
k aibėti su jais reikalą pakėli o ant dvaro valgio po 80 kp.
Prietikiai Maskolijos vidu kad važiuotų šalinėms ga ro, o gana tankiai bando net karėslauko oficiališkl voki kuriame 20 bulgarų likosi
Netikėtų mirčių buvo 14. mo darbininkų algų. Po tam už dienos darbą. Didesniuo
riuose užėmė pirmą vietą ant tvėms, bet buvo jau per vėlu: priešintiesi; randas gi tiki, ško rando kariški delegatai. užmuštų.
darbininkai padėkavojo gu se dvaruose jau net Vilniaus
Užmušystų 4. Prigėrė 1.
politiškos padangės teip va kunigaikštis susilygino su kad caras vien gali dar ke Jeigu ne užmušimas kuni
Vagystų p>apildė 8. Daik bernatoriui ir išsiskyrstė. gubernijoj vartojo prie pjo
dinamo civilizuoto svieto; tie tuom žmonių pulkeliu, rogu liaujantiems įkvėpti norą eiti gaikščio Sergijaus, gal carai
tų pavogė už 2419 rubl.; ga Pirmą štraikų dieną visos vimo javų garines, daugiau
prietikai toli į užpakalį nu tės su dviem vyriškiais atsi į karę. Ar Maskolijoj nusi- Kuropatkiuą butų atšaukęs,
tavų pinigų 378 rubl.. Ar pardavinyčios buvo atidary siai amerikoniškas mašinas;
stūmė Maskolijos vedamą ka skyrė ir važiavo šalia kuni ra m įs valdant carui ir gi ne arba būt nuo jo atėmęs vado
klių p)avogė 25.
tos. Teatrą uždarė 28 d. didesniam mašinų issiplatiniIš Vilniaus.
rę su Japonija. Šiądien ki gaikščio karietos; vienas jo
sausio;
tą pačią dieną, p>o mui kenkia netikę keliai, yvystę
visos
armijos.
žinia.
27 d. sausio iš Vilniaus
iš- Skaitlius daktarų Lietu pietų, paliovė bėgioję gatvi pač gi iš žagarų statyti tiltu
tuose kraštuose jau nieks ne se sėdintis metė į karietą di Maištai Maskolijos vidu Ne geresnę nuomonę plati
voj.
klausia, kas atsitiko Mandžu- namito bombą, kuri eiplioda- riuose nesiliauja; jeigu neva na grįžtanti iš Port Arthuro į siuntė ant karės lauko tūk
niai karai. Dirbo tik Reko- kai neišlaiko mašinų sunku
yo
su
tokiu
smarkumu,
kad
stantį
kareivių
išrinktų
iš
Prieš
karę
Lietuvoj dakta šo dirbtuvėj, kadangi mat Jo mo. Suvalkų ir Kauno gu
rijoj, ką veikia Kuropatkin,
Peterburgą
paskandytoe
ma

darbininkai nusiramina ant
arba Oyama, bet kas atsitiko nuo jos išlakstė langai visuose trumpo laiko, tai neužganė skoliškos kariškos laivynės 154 rezervus batai i jono, sto rų buvo: Vilniaus gub. — je turėjo atlikti kokius ten bernijoj mašinų vartoja dva
Peterburge. Maskvoj, Lenki- aplinkiniuose namuose ir sūdo dinimą drąsiai išreiškia kiti; oficierai apie teip garbinamą vėjusio ant priemiesčio Z vė 240, Kauno gyb. — 114, svarbius darbus kariškoms ruose daugiau. Čia ir tiltai
' joj ir kitur plačios Maskoli- rūme; kunigaikščio karieta tų padrąsinti, darbininkai vėl pirma Port Arthuro apginė- rinė iaus. Drauge su tais kar Garteno — 229j Minsko — valdžioms.
Tas dirbtuves tvirtesni. Vilniaus guberni
likosi į šmotelius sudraskyta,
eiviais
iškeliavo
į
karę
ir
120
148,
Vitebsko
—
101,
Mogijus viduriuose.
saugojo
kariumenė
(turbut ji jos dvarams garines mašinas
meta darbą. Teip buvo an jąjenerolą Stoesselį. LaivyBe abejonės revoliuciją išliko čieli tik du ratai. Ku tai Peterburge. Po paskuti nės oficierai perstato Stoee- liuosnorių. Matyt liuosno- levo 186, arba aut 14 milijo neleido iš dirbtuvių dir ant nuvalymo laukų parūpi
M^skoljjos viduriuose susku nigaikštis likosi teiĮiosgi su nių skerdynių darbininkai sėlį kai|»o netikusį, bailų jo- riams aukšta buvo namieje, nų gyventojų 967 daktarai, bančių ’ darbininkų.
Gal no Minsko žemdirbių draugy
bino karė su Japonija ir re draskytas. Užmušė ir vežė sugrįžo prie darbo, bet pa neralą, kuris visai neužsiėmė jeigu užsimanė traukti į ka taigi ant vieno daktaro išpuo vertė juos dirbti? Rd.). Duo stė, kuri iš tikro bando šiek
voliucija turi nemažą įtekmę ją, bet arkliai išliko neuž skui vėl atsisakė dirbti net gynimu tvirtynės, jis laiką rę, vedamą nežinia už keno la netoli 14000) gyventojų. nos prekės pakilo iki 5 kap. tiek darbuotiesi ant pakėli
Kadangi užstojui karei visus už svarą. Elektrišką staciją mo žemdirbystės, Vilniaus gi
ir ant pačios karės, bet atsi gauti. Metusį bombą vyri svetimų kompanijų dirbtuvė praleidinėjo įsikasęs giliai že reikalus.
škį
suareštavo,
jis
erpliozijos
Vilniuje, iš sudėtų dau jaunesnius daktarus pašaukė teipjosgi saugojo kariumenė žemdirbystės draugystė mažai
tikimai pačios Maskolijos vi
se, kur darbdaviai išpildė mėj, kur japoniečių šūviai
giausiai
žydų, aukų neužilgio į karę, tai Lietuvoj liko be ir joje pradėjo dirbti, žibu ką veikia. Beje; ji, rengda- ‘
duriuose yra svarbesniais kur teipgi likosi sužeistas.
Kas jis yra — valdžios ne darbininkų . reikalavimus. pasiekti negalėjo. Mat carą bus parengta dailės moky veik vos pusė to skaitliaus.
kas už karę. Pati karė, ar
riai ant gatvių pradėjo deg ma Vilniuje parodas, ant jų
Valdžios negali suprasti prie vienos nelaimės patinka, jo
ji šiaip ar teip pasibaigs, ji žino. Apsirėdęs jis kaipo žasčių, kurių dėl Peterburge ištikimiausi jeneralai ir ad kla vardo garsaus vilniečio
ti. Vakare pas gubernato duoda progą, dvarponiams
negali išduoti tokių vaisių darbininkas, bet kad rankos atsinaujino štraikai. Vidu mirolai pasirodo netikusiais. skulpitoriaus Antokolskio. į- Iš BaltaioięėH, Garteno gb. rių susirinko visi savininkai lengvai išleisti iš žemės iš
Čia darbininkai teip>jau su didesnių dirbtuvių, išėmus spaustus pinigus.
kaip revoliucija, jeigu revo- švelnios, tai policija mena, riuose Maskolijos suštraikavo
Kauno,
Pradėtą karę reikią vesti. status mokyklos, apslirbę,
kad
jis
priguli
prie
inteligen

štraikavo.
28 d. sausio su Rekošo. Po ilgų tarybų Ii arba Suvalkų gubernijoj, yjau
ant
užtvirtinimo
augėle

liucijonieriams pasiseks pa
Ant
jos
tolesnio
vedimo
vėl
cijos, greičiausiai galįs būt jau ne vien darbininkai, bet
snių valdžių išsiuntė į Peter štraikavo duonkepiai ir per kosi nutarta:
imti viršų.
pač dvaruose, žemdirbystė
ir urėdninkai, kaip antai tar pritruks pinigų, bet dabar,
studentu.
Surasti
pas
jį
ra

tai duona ant syk neiš paša
burgą.
Ko, bet drąsos ir pasišven
1)
Metališkose
dirbtuvėse
stovi
augščiau.
Čia ir be
dėl
revoliucijos
Maskolijos
naujanti ant geležinkelių
timo revoliucijonieriams ne štai policijai nepalengvino Maskvos ir Voronežo guber viduriuose, dėl Įaskutinių J Kaip kitais metais, teip ir kytai pabrango, n paskui Jau darbininkams virš 19 metų, prisidėjimo draugysčių pats
trūksta. jų nenugązdino nė susekimo, kas jis yra: rods nijose ir telegrafistai. Pa užmušystų, paskolos užrube- šįmet, ruimuose I Vilniaus visai jos gauti nebuvo gali uždirbantiems ant dienos 60 žemdirbiai parsigabena sau
buvę Peterburge, Lenkijoj ir terp tų raštų buvo ir paspor- skutiniai štraikai, jeigu jie žiuose jau nebus galima gau vyriškos gimnazijos, mokinto ma. Paskui suštraikavo sta- —65 kap., pakelti algas iki visokias mašinas ir iš jų prie
- kitur kraujo praliejimai, tas, bet policija tą pasportą išsiplatintų ant visos Masko ti, pinigų carui nieks nesko- jai vidutinių miesto mokyklų tėjai vienaitinio čia išeinan 70 kap., uždirbantiems 70 lauko darbų jau nuo seniai
priešingai, tas nekaltas krau laiko nžjnetikrą. Suareštavo lijos, pastatytų randą į kuo- lįs, kadangi jis vos laikosi rengia pamokinančias lekci čio maskoliško laikraščio kap. iki 75 kap., o uždirban naudojasi; negarbios maši
jas. Iki šiol buvo jau akai- ..Zapadnaja Okrąina" ir laik tiems 75 kap. iki 80 kap..
nas pradeda antai Suvalkų
jas pagimdė geismą atmony- visus patiktus arti nelaimės biauriausias san lygas: jis ne ant savo supuvusio sosto.
universiteto
studentus,
vietos
raštis
neišėjo.
Toliau
štrai

tytos
lekcijos:
apiie
radimu,
ti ne užmušėjams kareiviams,
2) Lentų piovinyčiose ir gubernijoj vartoti Jau ir ūki
galėtų vesti karės nė su Japo Japoniečių suorganizuoti
kurie buvo tik įnagiais, klau bet nėra nė jokių davadų, nija, nė su locnais ukėsais, chiniški raiteliai pradėjo už apie oro atmainas, apie elek kai apėmė vigas mieste esan kaulų malūnuose, visiems ninkai.
darbininkams gaunantiems
sė prisakymo labai augštai kad jie prie užmušystos butų kadangi juk ir namieje rei puldinėti ant geležinkelio į triškas vilnis, apie bevielinį čias dirbtuves.
šiaurius nuo Mugdeuo, jiems] telegrafą ir fiziologiją aug
stovinčių: tiems
rodėsi, kokiu nors budu prisidėję.
mažiau kaip) 75 kap., pakelti Degtinė — vargų prieža
kia geležinkeliais gabenti
Iš M lunko.
Gavęs
apie
tai
žinią
caras,
stis.
_ _ _
kad už biaurius darbus nieks
alga* aut
kareivius, telegrama i s siun pa.-i-ekė jagadyti kelia ti!-' menų.
29
d.
sausio,
kareiviai
pa

žinoma,
pirmiausiai
apsiver

Kad degtinė yra vargų
neisdrys jų sūdyti, o jau apie
tus. Išsyk maskoliai garsi Vilniuje nuo smalkių už kėlė čia maištus: ap>ie 100 3) Alaus leidinyčioee, dar
tinėti prisakymus.
bininkams gaunantiems ant priežastis, tą visi protaujanti
baudimą nėra ką nė kalbėti. kė: paskui išleido į savo pa Anglijos ir Italijos kara no, buk tie chiniški raiteliai, troško 20 metų lietuvis vaiki
Maskoliškas
Apsiriko vienog. Baudimas valdinius manifestą, kuriame liai, Vokietijos ciecorius ir atlikę savo darbą, prapuolė, nas Gutkauckas iš Vilkmer kareiviųant Aleksandro plia dienos mažiau kaip 80 kap., žmonės žino.
ciane pradėjo daužyti žydi
prašo
melstiesi
drauge
už
dū

randas,
įvedęs
monopolių
ir
gės
jav.
,
Kauno
gub.
prasidėjo ir jis pasiekia ypapakelti algas ant 3-5%.
Praųcuzijos prezidentas at paskui gi garsfpb, kad Juos
šk-is pardavinyčias, išplėšė
šią
užmušto
kunigaikščio..
savo
degtinės
piardavinyčias.
Vilniaus
dalis
Raudonojo
Tolesnėms taryboms likosi
tas stovinčias augščiansiai.
Laikraščiai praneša, buk siuntė carui pasigailėjimą; iki paskutiniam kareiviui iš Kryžiaus Dr-tės. carui ant keturias pardavinyčias.
sutverta
komisija px> guber veidmainingai garsino, buk
Pereitos sanvaitės pėtnymušė
maskoliai.
Katroj
ži

Amerikos prezidentas teipoecaras,
aut
grindų
šalia
savo
karės nuo Vilniaus guberni Posinertinlų kanos Lietu natoriaus priežiūra iš fabri tą daro vien ant ištraukimo
čioj Maskvoj likosi užmuštas
gi nepanorėjo apsileisti, jo nioj yra teisybė, nežinia.
raštinyčios
Carsko
Belo
rūme
jos žmonių surinko 48956 r.. Į
kantų ir išrinktų darbininkų žmonių iš karčiamų ir ant su
svarbiausias reakcijos ir vevoj Į
pasiuntinys McCormick pada Bijosi maskoliai tų chinirado
laišką
į
jį
adresuotą,
ra

mažinimo girtuokliavimų; iš
Na, o kiek duodanti carui pi
• dimo karės- iki paskutiniam
Poemertinių kąsų draugy delegatų.
rė dar daugiau negu Europos niškų raitelių, kurių pagauti
šytą
prancūziškoj
kalboj
su
tikro vienog nuo įvedimo
nigus paaukavo ant Lietuvos
kareiviui stulpas, turintis di
sčių daugiausiai yra Lietu Teip rašo maskoliško ran monopoliaus visoj Maskolijoj
valdonai: jis Išreiškė,neva negali, kadangi jie, atlikę!
persergėjimu,
jog
ant
užmu

džiausią ant caro įtekmę, ku
voj ir kaip> randas garsina, do laikraštis. Bet, turbut, žmonės daugiau geria degti
vardu Amerikos tautos, pasi darbą, paverkę transjiortue, reikalų!
Vilniaus miestui priguli
nigaikštis Sergijus, buvęs šimo Sergijaus nepasibaigs, bjaurėjimą dėl užmušimo ku nuo didesniu maskolių jajieiš čia atsišaukia į vidaus mi neviskas teip švelniai atsibu nės ir pier tai įpuola vis į di
ateis
kaleina
ir
ant
kitų,
jog,
nedidelė
giraitė
siekianti
Maskvos jeneral gubernato
nisteriją vis daugiau naujų vo, kaip aprašo. Bet ir iš desnį vargą.
nigaikščio Sergijaus. Gerai gų pasislepia į Mongoliją,
revoliucijonierių
ant
nužudy

Apie kitus,
priemiesčio
Antokolio.
Gi

rando laikraščio pagarsintų
rių.-. caro dėdė. Sergijus
mų nuspręstas patsai caras, padarė, jeigu nupeikė užmu- kur maskolių nėra, ir ten su- raitė ta padalyta į 5 dalis; su prašymo užtvirtinti jų į- žinių matyt, kokias bado al tamsybėse paskendusius Ma
Maskvoj teip savo žiaurumu
status, kokius ministerija lai
lystą. Bet kodėl nė p. Roo- aid rūtinę, vėl netikėtai už
visiems įkirėjo. ant jo prisa jam duoda laiko prisirengti sevelt, nė jo pasiuntinys Pe puola ant mažesnių maskolių nors ji ir nedidelė, bet susi ko už labai nepraktiškus. gas gauna Kauno darbinin skolijos kraštus nėra ką mi
nėti, paimsime vien, galima
deda iš senų medžių. Gy
kymo kareiviai laike studen ant mirties dešimtį dienų;
Kadangi dabar randas nori, kai. Juk iš uždarbio 60-70 sakyti, vieną iš turtingesnių
terburge neišreiškė pasibiau- pulkelių.
apart
jo,
busę
nužudyti
pa

ventojai meldė miesto palikti
kap. ant dienos žmogus su
tų maištų šaudė, teip kaip
kuni rėjimo maskoliškoms val JaĮoniečiai tiki, kad Kuro giraitę, arba iš jos padaryti su jagelba pinigų sudėtų į šeimyna niekaip išmisti ne ir apišviestesnių dalių — Lat
Peterburge į darbininkus, į laikytojai reakcijos:
užčėdijimo kasas, įrengti Ma
džioms, kada jos užmušė tūk patkin stengsis apeiti šoną
Darbininkai mat, iš viją. Ir čia įvedimas monopuįkus beginklių universite gaikštis Vladimir, garsus Po. stančius beginklių žmonių! armijos jenerolo K u rok i ir P>arką, bet miesto rodininkai skolijoj p»o rando globa ase- gali.
bedonoscev,
caro
motina
na

nepaklausė ir medžius ketu
naudojami p>ralobėlių, skur poliaus degtinės pardavinėji
to ir visokių Maskvos aug
kuraciją žmonių > gyvasties,
Jeigu peikti vieną žmogžudy tuom bandys jį priversti pa
šlė
Aleksandro
III,
teipgi
jerių dalių pardavė už 30000 ru taigi mokėjimą px>smertinių, sta, baduoja musų tėvynėj, o mo išduoda pasibaisėtinus
ėlesnių mokslų įtaisų studen
stę, negalima toleruoti šimtų, sitraukti atgal, kadangi mat
nerolas
Tre|>ov
ir
vidaus
mivaisius. Paimkime štai mie
blių. Penkta giraitės dalis
tų. Ant Sergijaus prisaky
tai ministerija atsišaukė prie pralobėliai didelius iš jų dar stelį Frauenburg, turintį vos
o gal tūkstančių. Dviguba maskoliai padirbo atsakančio
nisteris
Buligan.
dar
išliko;
gal
ir
tą
miesto
bo
k
ra
uja
sau
turtus.
Argi
mo šimtus studentų be sūdo
senų jau esančių Lietuvoj ir
miera ir garbinimas des[>otų se vietose trumpas geležinke
2000 gyventojų. Čia esanti
rodos aanariai išnaikys.
išsiuntė į Siberiją, arba kaip Tokius raštus ir pirma ras nepritinka augščiausiems u- lių alkūnes.
Kuropatkin
naujai
besitverianlių kasų su reikia stebėtiesi, jeigu teip rando degtinės pardavinyčia
davo
caro
raštinyčioj,
bet
be mielaširdystės išnaudoja
paprastos eilinius kareivius
rėdn inkams laisvės krašto. ant visos linijos sudrutino sa Iš Vilniaus gubernijos. užklausymu, ar jos nesutiks
kas sauvaitę parduoda degti
paėmė į kariumenę. Už sa pirma juos laikė už gązdini- Maskolijos caras pradėjo ve vo pajiega s.
perkeisti jų įstatus pagal mi mi žmonės bando pasiprie nės už 1000 rublių. Tas pats
n
imą
be
vertės;
bet
kad
pa

Vilniaus
p>av.,
kaime
Gri

vo žiaurumą ir biaurų ištvir.
1 rečioji Baltiko laivyne
nisterijos nurodymus ir ar ne šinti ir reikalauja sau prigu yra Kreutzburge, Kuršėj:
sti karę su savo pavaldiniais,
kimą net terp neapšviestų našų raštą porą dienų prieš tai Amerikai, kaipo neutra- jau išplaukė iš Liepojaus ir gaičiuose p>avogė ūkininkui sutiks perduoti savo pareigas linčių tiesų.
čia žmonelės p>er metus išge
Maskvos gyventojų, kurie pa savo galą gavo ir Sergijus, liškam kraštui, visai nepri plaukia ant susitikimo su Jeroševičiui arklį ir rages; randui, kuris rengiasi įvesti
tai dabar baimė apėmė visą
ria degtinės už 100000 rubl.,
Pernykštis
u
iderčj
i
mas.
kaime Vaculėnuose ūkinin
prastai caro šeimyną laiko už
tinka rodyti savo pritarimą Roždestvenskiu. Laivyne ta kui Narkevičiui ir Naujoje Maskolijoj asekuravimą žmo Svarbiausias
caro
šeimyną,
ypač
tuos
jos
kaimiečių bet ant užlaikymo mokyklos
kokius pusdievius, Sergijus
vienai pusei, o niekinti kitą. susideda iš 4 apkaustytų mū Vileikoj ūkininkui Šablov- nių gyvasties. Ką ant to at maistas — bulvės pernai ne išleidžia vos 1031 rubl.. Tai
sąnarius,
kurie
gavo
perser
užsitraukė tokį nekentimą,
Karę su caru veda ne anar šio laivų ir 4 transportinių. akiui pavogė px> arklį. Pasi sakys p>osmertinių draugysčių užderėjo Lietuvoj: dvaruose gi išpuola p»er metus ant
kad net caras priverstas tapo gėjimns.
viršininkai ir tų draugysčių
chistai, bet laisvės draugai, Nors teip maskoliškas, kaip
surinko jų po 600-800 pūdų degtinės 50 rubl., o ant ap
paliuosuoti jį nuo vietos Ma Palaidojimas kūno užmu geidžianti gero ir tvarkos Ma ir Japoniškas randas tyli, bet rodė, kad visas vagystas pa sanariai, dar nežinia.
što
kunigaikščio
ketverge
at
pildė
ūkininkas
Tichonavičia
nuo desiatinos, ūkininkai vos švietimo tik.... 50 kapeikų.
skvos jeneral-gubernatoriaus,
skoliai; anarchiją įveisė ru laikraščiai užtikrina, buk iš kaimo Grigaičių.
sibus
Maskvoj,
kūno
jo
negagavo
po 400-500 pūdų. Dva Argi tokiose sanlygose gali
bet nuo jo įtekmės pasiliuoIš Kaunoper tarpininkystę neutrališkų
bęs į Peterburgą, kur ilsisi jos caro urėdninkų.
rai
pradeda
auginti geresnes kilti žmonių gerovė ir turtin
Pradžioj
šių
metų,
kaime
suoti neįstengė, jo rodų, o
kūnai carų šeimynos, bet pa Londono laikraščiai prane viešpatysčių prasidės tarybos Volokupiuose, Mickūnų vals Maskoliško raudo laikraš atmainas, ūkininkai, su išė gumas!
kartais net prisakymų, caras
laidos cerkvėj Čudovo klio- ša, buk pietinėj Maskolijoj ant užbaigimo karės. Apie čiuje, sudegė ant dviejų lu tis „Vilensky Vestnik” šiaip mimu Suvalkų ir parubežių
klausė ir juos tankiausiai
rašo apie užgimusius darbi
Iš Prūsų Lietuvos.
štoriaus, netoli Maskvos. Tre- likosi užmušti keli augšti u- teisingumą tų žinių sunku bų namai Soplicos. Blėdį
Kauno gubernijos, augina vis
pildė.
ninkų
štraikus:
spręsti;
jeigu
jos
teisingos,
Po Eitkūnais
Kaip praneša Tilžės ,,Nau- '
pov persergėjo carą, kad nė rėdninkai.
gaisro padarytą skaito ant
Nors caras Sergijų paliuoUžgimus štraikams, darbi senas, mažai naudos atgabe ja Lietuviška Ceitunga’,
jis pats, nė nieks iš jo šeimy buk maskoliški rubežiaus tai neužilgio pamatysime. 2500 rubl. s
Imant vidutini>savo nuo vietos jeneral gu
ninkai dideliame skaitliuje nančias.
nos nevažiuotų ant šermenų, sargai sugriebė didelį tran Europos valdonai kalbina
kai,
kaštai
bulvių auginimo Klaipėdoj atėjo į policijos
Kaime
Šeškinėj
siautė
gai

bernatoriaus, bet jis yfaskvos
susirinko prie tvirtynės cer
biurą vienas amatininkas te
kadangi nė jokia pajiega. nė sportą gabenamų iš užrube- carą taikytiesi su Japonija sras, kuris išnaikino du kluo
neapleido.
Gyveno, rods.
kvės ir pareikalavo nuo p>opo augintojams išpuola p>o 14— pliorius ir meldė,kad ant na
dėl
užgimusių
Maskolijos
vi

žiu
dinamitinių
bombų.
Pa

jokia sargyba ant miesto ga
nu su neiškultais javais. atlaikyti dievmaldystą už dū 15| kap. pūdas, miesteliuose
ne mieste, bet savo puikiai įtvės negali apsaugoti caro gy skutinė, vienog, žinia neišra duriuose maištų.
Peržiūrėdami degėsius, rado šią caro Aleksandra II. Pa gi už p)udą moka tik px> 17 kties jį pasodytų į kalėjimą,
rengtame rome 20 viorstų už
do
teisinga.
Gabenti
per
ruvasties; laike laidotuvių, jei
juose kūną sudegusio nežino sibaigus dievmaldystai, dar kap. ir tai su atvežimu ant kadangi pati jį išmetusi iš gy
Maskvos. Į Maskvą atsilan
Balkanų pussalis.
bežių,
o
nuo
čia
kelis
šimtus
venimo ir jis nežinąs kur
gu prie kūno susirinktų ca
kydavo tankiai,į nakvodavo
Macedonijoj, teip) kaip pa- mo vyriškio; mena todėl, kad bininkai pareikalavo, kad p>o- vietos.
mylių
į
Peterburgą,
kelias
to

dingti.
Urėdninkas vienog
ras ir jo šeimyna, viena gerai
tasai nepažįstamasis-ir ugnį p)as eitų drauge su jais pas Grudai užderėjo geriau.
sename Maskolijos carų rūme
sikėlėlių
vadovai
dar
pradžioj
numesta bomba visą neapru- nas bombų daiktas nelen
užkrėtė, kurioje pats sudegė. gubernatorių ir Jam persta Žieminiai javai užderėjo už prikalbėjo jį grįžti namon,
Kremliuj, kur buvo apsisto
bežiuųto Maskolijos valdono gvas. Kamgi jas gabenti iš p>ereitų metų pagarsino, jau
Pagal naują, padarytą Ma tytų darbininkų reikalavi ganėdinančiai. Darbininkai ką tepliorius ir padarė. Po
jęs 1812 metuose garsus Na
valandos į p>oliciją atėjo te
šeimyną galėtų nuvaryti į ge užrubežių, jeigu lengvai Pe atsinaujino pasikėlimas gy skolijos su Vokietija, prekypoleonas, apvaldęs Maskvą.
mus. Bet popas atsisakė iš už tai pabrango, o tūluose plioriaus pati ir teipgi mel
ventojų prieš Turkijos val
terburge
galima
padirbti.
resnį svietą, kur nėra nė ca
Lietuvos kraštuose jų truko.
Ir paskutinį kartą Sergijus
džią; gyventojų mat neužga stos traktatą, galės iš Vokie pildyti darbininkų reikalavi
dė, kad ją pasodytų į kalėji
rų, nė spaudžiančių, nė pri
tijos
atkakti
vokiški
žydai
amą. Tąsyk pulkas iš tūk Kaimiečiai ant pirmo pašau mą, kadangi parėjęs namon
važiavo į Kremliį, kur pats
nėdina užmanytos Austrijos
Kare
Maskolijos
su
Japo

spaustų. Trepov persergėjo
gentai; amerikoniški žydai stančio darbininkų nutraukė kimo nėjo jau ant darbu i
parengė su dideliais kaštais,
nija.
ir Maskolijos reformos. Nė
carą ir visus kunigaikščius,
dar vis negali į Maskoliją at prie gubernatoriaus namų. dvarus, bet pirma bandė sa vyras mat ją išvijo.
už pinigus paskirtus ant suMaskoiija,
ture
lama
viduri

Nuo
karės
lauko
dabar
Ties Klaipėda į Prūsų pusę
kad jie, kol Maskolijoj nenudrutinimo laivynas ir šelpi
Ant pliaciaus prieš namus vo laukus nuvalyti, tik atli su ginklais raiti perbėgo du
nius maištus ir karę su Japo kakti.
mažiau
ateina
žinių.
Košės
siramįs, neapleistų savo rū
Antroje pusėj gruodžio mė sulaikė darbininkus sutrauk kusį laiką patarnavo dva
mo pašautų kareivių, pui
nija ant sprando, nė Austri
mų, kad nesirodytų aut mie dar privirė caro išsiųstas į
nesio
Vilniaus gubernijoj bu ti ten kareiviai. Darbinin rams, per tai daug p>er ilgai maskoliški rubežiaus sargai,
kias maudynes.
ja,
kuri
gali
sulaukti
nuo
jos
karę
ir
sugrįžęs
atgal
į
Peter

sto gatvių, kadangi ten jų ir
lauko stovėjusių javų iš? kadangi mat gavo prisakymą
Važiuojant jam miesto ga Trepov negali nuo nelaimės burgą jenerolas Grippenberg. visiško atsiskyrimo Vengri vo 21 gaisras; užgimė jie: kai iš savo tarpo išrinko 50 ant
byrėjo, bet visgi surinkimai traukti į. Aziją, įkarę su ja
tvėms. pagelbininkas jeueral- apginti. Bet ant ilgo rūmuo Jis nieko neslepia, pasakoja jos, dabar nė jokiu budu ne nuo neatsargumo 2, nuo ne vyrų ir juos leido pa* guber buvo užganėdinanti.
ponais. 1 Iš Prūsų, pnnšę
natorių. Po ilgų tarybų, gu
• gubernatoriaus patėmijo ant se sėdėti kaip kalėjimuose ne visiems apie biaurų maskolių gali Macedonijos pasikėlėlių gerai įtaisytų kakalių 4, nuo

Politiszkos žinios.

Isz Lietuvos.

jin aufi

kotelis, ant kertės 110 st. ir Park tokia, kad suareštavo 8; du iš jų dangl kunigėlis ne pasako, ką rei
— Ar reikės vandens atsigerti?
avė.
Ugnyje pražuvo mergina užsimokėjo po 20 dol., o vienas 10 kia veikti, ne kalbina skaityti viso .... Ar tik todėl ne spiauti į šu
dol. Taigi iš viso 50 dol. lietu kius raštus, mokytiesi. Tegul žmo linį?
Lidie Thunel iŠ Bhiladelphios.
vių sunkiai uždirbtų pinigų pateko nės skaito kad ir paties Saurusai— Oi, mamyte...
Kodėl tu?
Acron, Oh. Namuose Amos
sudui, o į sanvaitę 90 dol. Ant čio mažai suprantamus raštus, .... Tu visada....
Heschinger užgimė gaisras. Ugny
to mat eina lietuvių pinigai. Peš tas visgi bus geresniu už girtuo
— Na, na, ne pyki Mariuk*; ne
je pražuvo trejatas Heschingero
tynės ir mokėjimas .guduose tai kliavimus ir peštynes.
erzinsiu
tavę, ne.... šiądien ar pa*
vaikų.
daugelio čianykŠčių lietuvių tau
Dabar antai kunigai užsimanė silieki namieje?
Island Falls, Mo. Aut Hove tiški darbai, bausmės mokamos ir sutvėrė savo „Tiesos draugy
— Ne, noriu išeiti. Į
Brook pliantacijos užgimė gaisras. suduose —- tai jų aukos ant tau stę," kovojimui su svietiškais raš
— Kur?
Ugnyje pražuvo penkios ypatos.
tiškų reikalų, ant labo musų bran tais. Ar ne geriau butų sutverti
— Vieną apdirbtą raštą skaitys
Indianopolis, Ind. Pardaviny- gios tėvynės! Argi įstabu, jeigu doros draugystę,mokinimui jos pa pas vieną iš mus.... Norisi pa
čiose Fatenley & McRea, antSouth už tokius musų brolių darbus sve matų nemokančių dorai gyventi? klausyt. O tu, mamyte, ar ren
Meridian st. užgimė gaisras, kuris timtaučiai ne geriausią turi nuo Tą daryti juk kunigai už pareigą giesi kur? Tu, kaip matau, jau
savo pašaukimo laiko, tai kodėl apsirengusi?
greitai išsiplatino į visas puses. monę apie lietuvius.
St.
tos pareigos ne pildo?
Kol ugnį suvaldė, ji pridirbo blė— Teip,palošti vintą kvietė. Va
žiuosiu.
Frid.
dies ant 2 milijonų doliarių. Nuo
iš Cambridge, Mas.
— Kam tas?
ko užgimė gaisras, tikrai nežinia.
Iš Springtleld, Oh
— Reikia juk kaip nors vakarą
Kaip
Nr. 8 „Lietuvos" buvo
Detroit, Mich.
Sudegė čia
užmušti.
pagarsinta,
čia
susitvėrė
Lietuvos
Darbai
eina
Čia
vidutiniškai
ir
dirbtuvės Detroit Steel Casting
— Teip... .'bet kaip? Argi su
Co. Blėdį gaisro padarytą skaito Sūnų Dr-tė. 5 d. vasario minėta uždarbiai ne blogiausi.
Lietuvių yra čia vos 15 ypatų, vintu laiką užmušti?
ant 100000 doF. Per sudegimą draugystė parengė susirinkimą su
— Juk ne su'tavo politiška
iš jų 4 apsivedę, likusiejie pavie
dirbtuvių 225 darbininkai ne teko prakalboms.
Lietuvių gyvena čia: apie 600 niai gyvena. Terp ČianykŠčių lie ekonomija....
darbo ir apart to, sudegė dar jų
“Ką čia ekonomija?
Puiki
vyrų ir 200 moterų ir merginų, tai tuvių nesutikimų, nė prasivardžiadarbo įnagiai.
gi gana didelis skaitlius, bet svar vimų nė jokių (nėra. Skaitome knyga, visi ją skaito.
New Orlkans, La. Išdegė čia
— Bet tik ne aš. Aš turiu svar
besnių tautiškų darbų, nė jų vai laikraščius „Lietuvą" ir „Vieny
teip vadinami Mocheta biurai.
besnius užsiėmimus.
sių ne matyt. Laikraščiai ateina bę" ir knygeles visokio turinio.
Blėdį gaisro padarytą skaito ant
— Ah, mamyte.... Vintas —
čia: „Lietuva," „Vienybė," „Sau
Perskaitę nr. 49 „Vienybės" at
150000 dol.
lė" ir „Spindulys," bet ir tuos sišaukimą Lietuvių Socijalistų par ir svarbesni užsiėmimai!.... Kaip
Taylor, Tex. 19 d. vasario laikračius skaitančių • yra mažai, tijos, 12 d. vasario susirinkome gi galima lyginti vintą su knyga?
siautė čia gaisras, kuris išnaikino liuosą laiką ir Šventas dienas pra privatiškuose namuose ir nutarėme Net su menkos vertės knyga? Už
kelias didžiausias viduryj miesto leidžia prie kazyrų, karčiamoj, ar sutverti socijalistų kuopelę, norė tikrinu, jog net kokia piemenų pa
pardavinyčias. Blėdį gaisro pada-' ba namieje prie bonkos, ant tuščių dami pagerinti darbininkų būvį, sakaitė ir ta geresnė už tavo vin
• !
rytą skaito ant 200000 dol.
kalbų.
išnaikinti kapitalistų jungą, kokį tą....
—
O
ar
naudingesne?
Nors
lietuviai
čia
gyvena
nuo
dabar
neša
darbininkai.
Musų
kuo

Denver, Col. Siautė čia dide
— Naudingesnė!
lis gaisras, kuris išnaikino didelę seniai, bet svetimtaučiai nežino pa nutarė prigulėti prie ‘ceftraliŠ— Na, tu, man rodosi, vėl pyk
triobą su daugeliu biurų ir parda- kas jie toki, kadangi tautiškų dar kossoc. organizacijos Amerikoje;
sti
?_ Nesikarščiuok, dūšele: karšbų
jų
nemato.
Mat
dar
daugumas
ji,per
platinimą
socijalistiŠkų
raštų,
vinyčių.
Blėdį gaisro padarytą
lietuvių miega, tautiški jausmai ne stengsis padauginti skaitlių soci- Čiuotiesi vodinga. Nuo to kraujas
skaito ant 400000 dol.
pabado, jeigu katras ir jau pabu jalizmo pasekėjų terp lietuvių, ku genda.
EipIloiŲoM.
— Ei, tegul genda.
do, tai dėl kitokių priežasčių, bu rie laike rinkimų augščiausių urėd— Oi,jus mokintosios merginos!
Calumet, Mich. Massachusets dėdamas, sapnuoja, vietoj tuojau* ninku atiduotų savo balsus už kan
Consolidated kastynėse, Ontona- griebtiesi už darbo. Dar mat ne didatus socijalistų partijos. Prie Jus ir kalbėti žmoniškai ne moka
gon pavietyj, atsitiko ezpliozija, nori suprasti, kad vėliau, kada ga kuopos išsyk prisirašė 11 sąnarių te. Na, ištiesk man savo luputes!
kurios vienas darbininkas teip sun lutinai pabus ir supras kas darosi, (ant teip mažo lietuvių skaitliaus Ne reikia jas išpusti. E kš, aš
kia likosi sužeistas, kad nuo to pa kokios yra lietuvių pareigos, gai tai labai daug], visi prisirašę užsi pataisysiu tau plaukus; tu visada
simirė; kitas darbininkas likosi pa lėsis be naudos praleisto laiko. mokėjo mėnesinę ir sudėjo aukų susivėlusi*
Motina ištiesė kvėpylais sulašin
vojingai sužeistas į galvą.
Praleistas vienog laikas jau ne darbininkiškiems reikalams 48.75.
grįžta, nieks jo ne sugrąžįs.
Išrinko komitetą iŠ sekančių ypa tą ranką prie dukters galvos ir su
Nelaime* ant geležinkeliu.
Kadangi čia yra jau pabudusių tų: protokolų sekretorius — Kazi pirštais uždėjo pluoštą nupuolusių
Omaha, Nešk.
Netoli Avoca lietuvių, tai reikia tikėti, kad tie mieras Bielskis, finansų sekreto žemyn dukters plaukų. Pirštai,
iššoko iš rėlių geležinkelio trūkis prikels iš miego ir kitus ir toliau rius — Jonas Mejeris, kasierius — išėmus nykščio, visi apmaustyti
Missouri Pacific geležinkelio. Prie bus geriau. Iš tikro .tie pabudę Augustinas MilaŠis.
buvo visokio pavidalo Žiedais, su
to trūkio pečkurys likosi užmuš pradeda darbuotiesi: jie aiškina
visokiais brangiais akmenėliais.
K. Bielskis.
tas, o trįs ypatos sunkiai sužei reikalą susivienyjimo lietuvių, nu
Duktė nesipriešino, jos piktumas
stos.
jau perėjo; malonus žodelis greitai
Iš New Haven, (’on
rodinėja vodingumą vaidų, kalbina
Dayton, Oh. Netoli West Car- prie skaitymo laikraščių ir knygų.
13 d. vasario atsibuvo čia vestu- i ją nuramino. Ji pakėlė akis ir nu8
d.
sausio
buvo
sušauktas
susi

vės
Julijono Petkevičiaus su Pe-1 s‘iuokė, žiūrėdama į motiną ir prie
rollton trūkis pervažiavo skersai
„Kaip pasi
geležinkelio važiuojančią Rebeccą rinkimas sutvėrimui 'draugystės; tronėlė Urboniute. Svečių susi-1to v,s<*
Snyder ir jos mergaitę ir užmušė buvo ir prakalbos. Ąnt susirinki rinko diktas būrelis. Bešnekant, puošė’ ‘^'vyniojo! Be abejonės
Prie jos
mo prie tveriamos draugystės pri Petras Graves užmanė susirinku- •su jaom ,B®h»k* ....
ant vietos.
dar
sirašė tūlas sąnarių skaitlius; nors siems paaukauti, kiek išgalint, ant kedė# t,ovė,°
bet pnsižiurėjus į apant tokio lietuvių skaitliaus, kiek tautiškų reikalų. Susirinkę sudėjo
jų čia yra, priderėjo prisirašyti di 81.00. Pinigu, tuos padaliname v*’,usi Jau ve,d*’ > ,yK‘US 8U P°r’
desniam skaitliui.
teip: 50c. ant naudas moksląeivių čele°o eroalųa d““s.PM‘<dtu., sulaisvo krašto prezidento bando
Plukus,
tamsų
Nuo susitvėrimo draugystės iki ir 50c. ant naudos kankintimų. Pi- K*rblD‘uotus
carą padaryti.
Atvažiavus kur rjl Willeson, Wash. Darbai ei- dabar prisirašė jau 50 sąnarių, tu- nigus siunčiame į „Lietuvos" re- bruk«i P°
leQ*v‘- *<>•
prezidentui R aoseveltui,--drauge ną čia gersi, bet it krtui pributu» Irime
kad ant kiekvieno rali-' r&tdją (aukautojų vardai ir jų
štukaturą prie smiikikeliauja šimtai paslaptų policistų. šiam sunku gauti darbą. Barnett rinkimo skaitlius prisirašančių bus aukos pagarsintos kitoj
J
prie lupų, galima buvo spręPereitą sanvaitę p. Roosevelt atsi kastynėse dabar visai ne nori prie vis didesnis ir didesnis.
Rd.). Atsirado čia ir tokių ky-Į8ti’kaip čia gabumas «~kųirvi.
Biudžeto nepriteklius.
lankė New Yorke vengrų Kliube. darbo priimti finų, kadangi per jų
truolių, kurie užmanė pakolektuo- >ok> che“‘ik* ‘^radimai padėjo
Gyv. Cambridge.
Washington, D. C. Pagal ąp- Toj miesto daly j, kur yra Kliubas, nedabojimą gruodžio mėnesyj at
ti ant alaus bačkutės, bet sukolek- *amta‘ ,Ig,au negu Pr’d«*l<>
skaitymą senatoriaus Elkino, pe policija ne leido žmonėms iš na sitiko kastynėse expliozija, kurios
Iš Brooklyno, N. Y.
tavę 82.25 (ar gi duodančių ant kytl ,auB* ,8ve“d>- Ir kaip' su’
reituose metuose Suvienytų Val mų išeiti, policistai apsėdo net na 17 darbininkų likosi užmuštų, o
Dešimtis metų atgal tverdavoai alaus buvo daugiau negu ant tau- ,yK‘nus 1U mol,na’ k,ta,P ,8rodė
stijų biudžete buvo 50 mijonų do mų stogus. Teip ne daro nė mas tame skaitliuje 14 finnų.
draugystės vien su visokių šventų tiškų reikalų? Rd.), sprūdo su duktė: nė *,edU« nė brang.ų špilkų,
liarių, arba 225 milijonu frankų ne koliška policija, nė Maskolijoj val
P^ai užšukuot. lyjų vardais ir po prisakymu,kad de pinigais per duris. Visiems auka- nė
pritekliaus, taigi ant tiek daugiau džios nedrysta teip aprubežiuoti
giai į užpakalį; supinta kasa, nu
1 New Haven, Con. Darbinin šimtinę sąnarys kunigui atiduotų, vusiems ištariame ačiū.
valdanti kraštą politikieriai išme laisvės žmonių, kaip Čia daro atkapuolusi per petį ant kelių; juodi
kai ir tarnaujanti ant New York, dabar retai galima užtėmy t besi
P. Graves.
tė pinigų,—aegtr nuo mokes kus kur prezidendui.
drabužiai be jokių mezginių ir pri
tveriančias
draugystes
su
visokių
New Haven and Hartford geležin
čių surinko. Teip didelio nepri
segu, išbalęs, ramus veidelis, ilgi
Iš East St Louh, 111.
kelio rengiasi štraikuoti. Jau su- italijonų, žydų ir kitokių vardais,
Žiurke* prižasezia gaisro
tekliaus ne turi nė viena iš didžių
pirštai gražių rankų su kokiu ten.
Neseniai „Lietuvoj" buvo pa
Trenton, N. J.. Čianykščiame štraikavo peČkuriai. Štraikai už- vienur kitur tveriasi draugystės su
jų Europos viešpatysčių. Nors
užsitikėjimu ir įsimylėjimu laikė
dydvirių,
laisvės
ir
tautiškais
var

gimė todėl, kad kompanija ne suminėta apie vestuves Jono SoročAmerikos kariškos pajiegos ma „Windsor" hotelyj užgimė gais
dais [kad tik jos veiktų svarbius kos, kurį angliškas St. Louiso knygą; didelės, gilios, mėlynos
tinka pripažinti uniją.
žesnės net negu antro skyriaus Eu ras. Apsistoję hotelyj svečiai bu
akys iš po lygių blakstienų žiurėjo
5 Chigaco, III. Pasibaigė štrai tautiškus ir dvasiškus darbus; iš laikraštis, patalpinęs portretus augŠtyn į motinos veidą, o ant tos
ropos viešpatysčių, bet išdavimai vo jau sumigę, kada užgimė gais
vieno vardo dar maža nauda], štai jaunavedžių, pavadino East St.
Amerikos ant kariumenės ir kariš ras, juos reikėjo kelti iŠ lovų, visi kai mašinistų Gass Printing Press
veido pažiūrėjimo kiek tai melBrooklyne 15 diena vasario šių Louiso lietuvių karalium. Dabar
kos laivynes didesni negu didžių jie laimingai išsigelbėjo. Pasiro Co. Abidvi pusės nusilenkė ir pa
džianČio
laukimo, net žiauraus
metų likpsi sutverta nauja lietu atėjo žinios, kad jis pasimirė nuo
jų Europos viešpatysčių, išėmus dė, kad gaisrą pagimdė žiurkės: darė kontraktus ant sekančio lai
reikalavimo! Rodosi ji ką ten
viška
draugystė
po
vardu
„Lietu

pašovimo; jo jauna pati teiposgi
vien Anglijos ir Maskolijos, bet už jos nugraužė apviniojimą elektriš ko. Darbininkai tiek laimėjo, kad
stengėsi pamesti ir bijojo nustoti,
vių Laisvės Draugystė," liuosa pašauta, šaudynės užgimė Satai Maskolija ‘ gyventojų turi du kų dratų, o nuo dratų ir užgimė kompanija pažadėjo priimti prie
nužudyti su visu, stengėsi pagauti,
nuo tikėjimiškų vystyklų, į kurią ročkos saliune. Šaudynės pradė
darbo vien unistus.
syk, o Anglija su kolionijoms net gaisras.
sulaikyti ką ten nykstančio, savo
doras, sveikas ir išmintingas lietu jo du atėję į saliuną negrai. Juos
5 syk daugiau negu Amerika. Ir
laike sprustančio. „Be abejonės
1
T
opeka, Kans.
Čianykštė
Ar iszdrys?
vis galės prigulėt. Apart posmer- teipgi pašovė ir jie likosi suimti,
plotai užimanti Maskolijos ir Ang
su juom pasimatys — paantrino
šteto legislatura užgyrė parengti tinės ir pašelpos laike ligos po
Kansas City, Mo. Pavieto ko
bet kad lietuviai neužsimanytų mislije duktė, — tikrai pas jį va
lijos su kolionijoms kelis kartus
šteto kerosino valymo įtaisas, kad 17.00 ant sanvaitės, kiekvienas są
misija
Kansas
City
prisakė
7
gele

lynčuoti,
išvežė iŠ čia žmogžudžius
didesni. Nepaisant ant teip di
žiuoja."
išliuosuoti žmonis nuo išnaudoji narys turės mokėt po 1 centą ant
slapta.
delio nepritekliaus, politikieriai vis žinkelių kompanijoms, nuimti ant mo trusto. Ant to paskyrė 410000
— Na, man laikas, dūšele —
mėnesio ant tautiškų reikalų, apart
Vėlionis paėjo iš Kauno guber prakalbėjo motina. Labą naktį.
reikalauja daugiau pinigų ant ka polių per Kaw upę pastatytus til dol.
mėnesinių
mokesčių
po
50c.
nijos, 80 metų amžiaus, laike čia
riumenės ir laivynės, nors ant A- tus, kadangi jie užtvenkia upę ir
Ar ir tu eisi?
’ New York. Nori štraikuoti Kadangi laisvės supratimas jau gi saliuną ir laivakorčių agentūrą.
merikos nieks užpulti ne gal. Ma gimdo tvanus; jeigu kompanija to
— Teip, eisiu.... po valandė
motormonai ir konduktoriai ant liai įleido šaknis ir terp lietuvių,tai
Padonas.
tyt Amerika, teip kaip Maskolija, ne padarys, tai pavieto valdžios
lės.
viršutininių
geležinkelių,
kadangi
nėra
reikalo
versti
sąnarius
atliki

rengiasi pradėti ryti silpnesnius žada tiltus išgriauti, o išgriovimo
Motina išėjo. Duktė girdėjo,
kompanija ne pildo padarytų su nėt ausinę, ir Brooklyno visos diIš Donorą, Pa. ,
kaimynui; ištikro pradžią jau pa kaštus kompanijos turės užmokėti.
kaip ji priemenioj aštriu balsu barė
darbininkais kontraktų.
desnėsės draugystės likosi paliuoDarbai eina čia labai gerai, lie tarnaitę ir davinėjo prisakymus
darė ant Panamos žemės siauru
Elgetos palaikai.
r Mena, jog štete Kansas visos suotos nuo prievartos; tą gali at tuviai uždirba ne blogiausiai. Vai ant rytojaus. Paskui durys subil
mos.
New York. Gyvenantis čia mas privatiškos kerosino valinyčios bus likti kiekvienas pats,be prievartos, dų terp jų nėra; jeigu kartais susi
dėjo ir kambaryj viskas nutilo.
Bausmes už paslapta nesziojima koliškas žydas, Max Fidler, gavo uždarytos ir per tai 45000 darbi nės išpažintis tai asabiškas sąnario bara, tai vėl be sudų susitaiko;
Ir teip gerai buvo likusiai vienai
ginklu.
žinią, jog pasimiręs Prancūzijoj ninkų ne teks darbo.
reikalas.
Į komitetą Lietuvių bet pinigų suduose ne mėto.
jaunai
merginai, lyg kad ji per iš
New York. Čianykštė miesto 90m.senas elgeta paliko jam palai
Laisvės Dr-tės likosi išrinkti: pre
Yra čia visokių lietuviškų ver ėjimą motinos butų pasiliuosavusi
r Pereitą sanvaitę Amerikoj bu
kų
400000
dol.
Apart
Fidlero,pa

zidentu — S.Garbys; sekretorių —
rodą pakėlė bausmę už pasiaptą,
vo 247 nusibankrutinimai; Kana A. Lesniauskas, kasieriu — J.Nau telgų, yra ir turinti savo locnus nuo spaudžianČios'ją sunkenybės,
be daleidimo policijos, nešiojimą laikai tie pripuola 7 jo seserims,
namus. Turime Kliube knygyną, — ir geidė ji mislyti, mislyti, nu
jokas.
revolverių iki 250 dol.; iki šiol už kurios gyvena Odesoj. Senas el doj nusibankrutinimų buvo 17.
kuris yra pn. 211 ant 8 gatvės. Ir tilti teip ant ilgo, atilsėti dvasioj...
r Chicago, III. Alaus leidinySusirinkimai atsibūva antrą ir iš kitur atvažiavę, gali į knygyną
tai bausmė buvo tik 10 dol. Da geta buvo savo palaikus už
Gerai buvo, bet ne ant ilgo. Ji
bar, žinoma, ne ant pikto, tik ant rašęs garsiam Prancūzijos didžtur čiose Tossetti Brewing Co.suštrai- ketvirtą subatą kiekvieno mėnesio užeiti.
atsiminė
(ir tas graužė jos jaus
atsigynimo turinti revolverius mo čiui Rotschildui, bet tas palaikų kavo alaus išvažiotojai.
apie 8 vai. vakare, svetainėje pn.
J. K.
mus) veidą ne motinos, bet jauną,
ne
priėmė,
tik
liepė
jieškoti
gimi

kės bausmes/ o užpuolikų nuo ne
78 Grand st., Brooklyne.
apvalų, bebarzdį, su lygiais, ištę
šiojimo ginklų bausmė ne sulai nių palaikėjo ir ant galo surado.
J. Auksutis.
stais į siūlą ūsais, šviežiomis, rau
ISZ
Iš
Coal
Center,
Pa.
kys.
!
_
Gaisrai.
donomis lupomis, košiantį žodžius
Iš Ansonia, Con.
12 d. vasario čia 8 lietuviai už
per suspaustas lupas, baltus dan
Suszalo.
Springdale, Mich. Ant netoli
Čia yra gana didelis lietuvių bū stojo kelią vienam vyrui, bet tai
tis, veidą nutukusį, su nulenkta,
Sheboygan, Mich. 16 vasario miesto esančios farmos Pearsono
relis, tik gaila, kad jie su ne pa ėjo ne vienas, todėl sumušti ne ga kaip draskančių paukščių snapas,
ls Staughton, Mas.
atėjo į aptieką vaistų sergančiam užgimė gaisras. Ugnyje pražuvo
girtinais darbais, bet su peiktinais lėjo. Tas, parėjęs namon, pasiė nosia, su pakeltais be mislies anta
Musų miesto lietuviai vėl pradė
vaikui pirkt Albert Fleury iš Bois dvejatas farmerio vaikų, o patsai
pasigarsina. Ne vienas patenka į mė policmoną ir užpuolikus sua kiais, su vos užmatomu, šaltu šypBlanc Island. Šaltis buvo 16° Pearson teip sunkiai apdegė, kad jo smarkiau darbuotiesi ant pa
šaltąją, o paskui turi bausmes mo reštavo. juos išvežė iš Čia į kalė sojimosi, su duriančiu žiurėjimu
prastos dirvos. 5 d. vasario vie
žemiau zero ir lauke siautė baisi nuo to turės mirti.
kėti; žinoma, kad už tai svetim- jimą. Vienas iŠ tų užpuolikų bu juodų, ką ten negero siūlančių
nuose lietuvių apgyventuose na
dargana. Jis vienog su vaistais,
Peoria, III. Namuose angletaučiai ne pagiria lietuvių, bet juos vo vedęs, o du ne vedę.
akių — veidą nupenutą, užganė
turėdams likterną ir kompasą ran kasio Manningo Harris, išėjus jam muose užgimė smarkios peštynės niekina. Tik už gerus darbus žmo
dintą, ir jai biaurų, nekenčiamą,
koj, ėjo namon, bet ne parėjo. iš namų, užgimė gaisras. Ugnyje (ar čia gyvenanti lietuviai, apart gus ir tautos užsipelno ant godo
nešantį
gėdą į jų namus....
peštynių,
ištikro
nieko
kito
nevei

Matyt jis ant kelio sušalo.
pražuvo Manningo pati ir trejatas
Ji stegėsi nuvaryti ateinančias
kia, jeigu gauname žinias vien nės, už peiktinus gi užsitraukia
jo vaikų. Subėgę kaimynai prie
Maskoliai sulaužė žodi.
mislis iratsiminimus ir lyg norė
apie peštynes? Gal korespon panieką ir išjuokimą. Vienas čiaugnies, rado namų duris ir langus
nykštis policistas giriasi, jog į trįs
dama juos nupurtyti, kelis kartus
dentai nieko kito, svarbesnio,
St. Francisco, Cal. Pereituo drūčiai uždarytus,
Pasakojimas N. L Pozniakovo.
Nuo ko užgisu nekantrumu užvertė agštyn gal
nepatėmija ir ne praneša. Rd.). metus jo suareštuoti lietuviai užsi
se metuose atkako čia maskoliškas mė gaisras, nieks nežino.
mokėjo 800 dol. bausmėms. Argi
— Mare, ką tu skaitai?
vą. Bet tas, įžeidžiantis jos jaus
Joms pasibaigus, daktaras turėjo
kariškas kreizeris iš Vladivostoko,
— Politišką ekonomiją, mama.
Lawrence, N. H. Sudegė čia gana darbo, kol tuščias makaules užtai gali užsipelnyti ant pagodomus, biaurus, nekenčiamas veidas
„Lena"; kadangi jis ne išplaukė į
nės nuo svetimų?
— Kam tau to reikia?
visgi mirgėjo prieš jos mislijan24 vai., kaip to reikalauja terptau- dirbtuvės Winnepasankee Lake sulopė. Ant kūniškų skaudėjimų
Atvažiuoja čia mokyti mus iš
— Reikia, mamyte.
čias akis ir persekiodamas, badė
tiškos tiesos, tai Amerikos val Cotton and Manufacturing Co. ir dar ne pasibaigė, peštukai dar pas
Waterburio kun. Saurusaitis ketu
kaiminystoj stovinčios lentų pio— O kam?
ją pažiūrėjimu juodų, lyg lendan
džios jį sulaikė ir nuŠarvavo. Ofi- vinyčios ir medžių krautuvės Mer- sudžią turėjo užmokėti 40 dol.
ris ar daugiau kartų ant metų.
— Kiekvienas mokslas yra geras čių į pryšakį akių ir vos, vos švpcierams ir jurininkams daleido iš rino. Blėdį gaisro padarytą skai bausmės.
Kitą nedėlios dieną,
— Teip tai teip.... Bet tas sojosi jai šaltu beširdžių juoku iš
lipti ant kranto, bet jie turėjo to ant 150000 dol.
taigi 12 vasario, buvo vėl mušty Rods pabarą girtuokliaujančius ir
po be mįslių blakstienų.
duot pažadėjimą, kad ne prasišanės terp lietuviškų narsuolių prie negerai darančius, bet toki pabari kam?
— Negalima! — ištarė ji, nekanNew York. Sudegė čia Winton alaus bačkos. Pasekmė jų buvo mai ne pataiso musų brolių, kalįs iš San Francisco. Laivo ofi— Ir tas gali naudą atgabenti.

ginklus prie balno, arkline cierai pasinaudojo iš to, kad jiems
pervarė atgal į maskoliškąją davė laisvę: jie sulaužė duotą žo
dį ir pabėgo. Teip mat visame
pusę.
brangina savo žodį caro oficierai.
į _ Prie Kariškų
pajūrių
Nelaime kaatyueae.
--aiautosios sausio mėnesyj vė
P
ottsville
, Pa. Čianykščiose
tros labai daug blėdiee pri
Libby
anglių
kastynėse iššoko iš
dirbo. • Maudynių triobeles
lėlių elevatorius ir sudaužė kelis
išvartė ir lentas išnešiojo.
ratnščius, dėl to nuo olos viršaus
Po vėtrai pajūryj rado dau nupuolė dideli uolų šmotai ant
gybę Vilnių išmesto gintaro, ėsančių apačioj darbininkų. Šeši
šmotus vertus 30 Mrk. ir darbininkai likosi užmušti, 14 ta
po sunkiai sužeistų.
daugiau.
Pagal Prūsų girių uiveizGaadtna caroalavtsaka popa.
dos suskaitymą, Karaliau New York. Kadangi popas čiačiaus apskričio giriose yra ei- nykščios stačiatikiskos cerkvės
^nių: patinų 102, pataičių šv. Mikalojaus, ant 97 st., išnieki
155 ir 83 mažiukai; Gumbi no Maskolijos darbininkus už pa
nės apskrityj: patinų 91, pa sipriešinimą carui, pritarianti caro
nuskriaustiems darbininkams atsiun
taičių 104 ir 220 mažiukų.
tė jam pragarišką mašiną. Siun
Visose gi Prūsų Lietuvoj gi čia jam vis gazdinančius laiškus.
rioje elnių yra 755.
Laiškus popas siunčia policijai.
Tilžės sude atsibuvo prova
Ir inetavo• redaktoriaus Tilžės laikraščio Ypatiszka iszpažintls
ne.
, ,Allgemeine Ztg” Spangen- New York. 50 metų Abe Marburgo ir buvusio mokinto- koviez po \Villiamsburgo tiltu
jaus kaulio, kuriuos apskun prieš tyčia pašauktus keturis vy
dė pastorius Didžiųjų Lauki riškius atliko išpažintį savo nuo
ninkų, vokietis Sinhuber, už dėmių ir kaipo metavonę, liepė sa-įartinimą. Sude išėjo | aik vę plakti aniems vyriškiams su bo
tagais. Ant pertraukimo tos ypaštę, kad pastorius lietuvius tiškos metavonės turėjo įsikišti poparapijos rodos sąnarius va licistas.
dino jaučiais, lietuviškoms
' Nusiszove.
kiaulėms ir kitokiais gražiais
vardais. Išėjo į aikštę ir ki- Gosten, Ind. Nusišovė čia at
kakusi iš Chicagos moteriškė Fr.
, toki pastoriaus visai negra Peyser ir tai todėl, kad gavo žinią,
žus pasielgimai.
Nepaisantį jog sudegė jos namai Chicagoj.
vienog ant to, sūdąs Span- Patžudė buvo moteris menagerio
genbergą nusprendė ant 100 vienos didelės deimantų pardaviMrk., o Kaulių ant 300 Mrk. nyčios Chicagoj.
bausmės ir užmokėjimą sūdo
Nenorto vesti.
kaštų.
Mahanoy, City, Pa. Šv. Juo
, Iš Maskolijos vis keliauja zapo bažnyčioj turėjo atsibūti
į užrubežius jauni vyrai, ne Šliubas kokio ten Franko Vincenes
norinti eiti į karę. Pradžioj su Helena Havkins. Jaunavedžiai
vasario į Tilžę atkako 15 vy klūpojo prie altoriaus. Kada vie
nok kunigas, kaip tai paprastai
rų, kurie nori keliauti į Pran daro, paklausė jaunavedžio, ar jis
cūziją. Visi rezervistai, jei nori šalia klūpančią merginą imti
gu turi kiek pinigų, dumia į už moterį, tas garsiai atsakė: ne
užrubežius ir pasirengę teip ir atsistojęs, išėjo iš bažnyčios.
ilgai negrįžti, kol trauksis Jeigu vienog jos vesti ne norėjo,
karė ir kol neišnyks viduri tai kam darė visą komediją, kam
gi ėjo į bažnyčią?
niai maištai, kadangi mat lie
Kaip Maskotljoj.
tuviai rezervistai nenori ka
riauti nė su japonais, nė su Ameriką mes papratome vadinti
Maskolijos ukėsais.
Kad laisvės kraštu, bet nuo tūlo laiko
teip visi darytų, nebūtų nė musų politikieriai stengiasi sutverti
kiek gali, maskoliškas sanlygas, iš
kares, nė vidurinių maištui I

Isz darbo lanko,

Lietuviszku dirvų

Motina ir Duktė

triai atsistojo, metė knygą ant sta
lo, greitai išėjo iš savo kambario,
skubiai apsitėdė, pašaukė tarnai
tę ir pasakė: — užrakinkite duris,
aš pareisiu apie piritą valandą.
Einant jai ulyčia klausyti skaity
mo rašto, jai stojo prieš akis kitas
veidas — teipgi jaunas, mielas,
brangus, stovintis arti širdies —
veidas su šviesiai mėlynoms
apsiaustas garbiniuotų
akims,
plaukų, su šviesia, dar ne labai
sužėlusią barzdute, veidas žibantis
raudonumu, linksmumu; kaip jo
juokas, teip ir jis pats teip ir len
da terp žodžių greitos kalbos, teip
drąsiną visus aplinkui, teip ir pa
kelia, gimdo tikrą linksmumą, —
veidas, kuris atgabena laimę į jos
namus.

Du nauji vaistai prie gy
dymo pavojingų ligųDaktarai Sorgo ir Konwaldt iš
Alland užsimanė išbandyti naują
gamtos duotą vaistą prie gydymo
džiova sergančių. Mat gamta, jeigu siunčia ant žmonijos ligas,
drauge su tuom duoda ir ginklą atsigynimui; jeigu šiądien ne moka
me dar gerai gintiesi nuo visų pavojingų ligų, tai tas labiausiai pa
eina nuo to, kad n- pažįstame gerai, ne mokame dar atsakančiai
vartoti visus gamtos duotus atsi
gynimo ginklus. Juk teip yra ir
su visais ginklais: duokime šiądien
nuožmiems australiečiams, gyve
nantiems Australijos viduriuose,
musų revolverines kanuoles — o
jie nežinos kaip jas vartoti. Tas
pats yra ir su gamtos žmonėms
duodamais ginklais atsigynimui
nuo ligų. ■
Paminėti augščiau daktarai už
simanė ant gydymo bent gerklinės
džiovos pritaikyti saulės spindu
lius ir tas naujas vaistas pasirodė
labai geru. Be abejonės tas pats
vaistas butų geru ir prie gydymo
plaučių džiovos, tik mat iki šiol ne
turime atsakančių prietaisų, su ku
rioms tuos geradėjingus spindu
lius, naikinančius visokių ligų sėk
las, galėtume į plaučius nuvesti;,
todėl daktarai Sorgo ir Konwaldt
galėjo juos vien pritaikyti prie gy
dymo gerklinės džiovos, kuri tęipjau yra pavojinga kaip ir plaučių
džiova.
Su pagelba paprasto, tualetinio
krutančio veidrodžio surenka jie
saulės spindulius ir juos per burną nukreipia į gerklę džiova ser
gančio.
Ar spinduliai pasiekia
gerklę, ligonis pats gali gerai ma
tyti, žiūrėdamas į kitą veidrodį,
kuriame matyt jo paveikslas.
Daktarai teip išlavina ligonius,
kad jie pats gali viską atlikti. _ Iš
14 džiova sergančių, ant kurių Iikosi tas naujas vaistas išbandytas,
ant 13 daktarai patėmijo žymų pasigerinimą. Prieš spindulius ge
riausiai ligonį statyti: rytmetyj if
apyvakarėj, pietų laike tą daryti
ne paranku todėl, kad tąsyk sau
lės spinduliai išduoda per daug Ši
lumos, o ant ligas gimdančių bakterijų ne Šiluma turi įtekmę,tik sau
lės spindulių Šviesa. Kadangi tas
būdas iš pradžių alsina ligonį, tai
pradžioj po saulės spinduliais sodi
na jį ant trumpo laiko; paskui vis
ilgiau ir ilgiau. Visas negerumas
Šitos naujos metodos yra tas —
kad ne visada galima turėti saulės
spindulius: ypač žiemos ir rudenio
laike tankiai dangus apsiniaukęs ir
saulės per debesius ne matyt.
Prancūziškas daktaras, profesorius Cbeantemesse išrado naują
vaistą gydymui šiltinėms serganČių. >Vaistas tas yra tai teip vadi
namas seru m, arba ištrauka kraujo arklių, kuriems tapo įskiepytos
tyčia užaugintos Šiltinių bakterijos,(čirkštas į kraują Šiltinėms ser
gančių žmonių. Per 3% meto
Dr. Chantemesse savo naują vaistą išbandė ant 545 šiltinėms sergančių. Iš tų visų ligonių pasimirė tik 22 arba vos 4 ant šimto, o
Paryžiaus ligonbučiuose, gydant
kitokioms metodoms, paprastai
miršta 18% arba daugiau šiltinėms
sergančių. Paprastai šiltinių bak
terijos perduria ligonių žarnas ir
nuo to žmones ir miršta; vartojant
gi naują vaistą, ypač jeigu jis li
kosi (čirkštas pradžioj ligos, kol
tos bakterijos ne spėjo savo darbo
atlikti, pradūrimo žarnų ne būva.
Dr. Chantemesse serum išbandė
ant 220 ligonių Dr. Josiąs Paryžiuj ir Branon Rouene. Ir šitie
daktarai prie naujo gydymo budo
patėmijo • pasimažinimą mirčių
skailiaus ant fi. Jeigu prie gydymo antai difterito, juo ligonis ser
ga ilgiau, juo daugiau reikia įčirkštį gydančio tos ligos serum, tai
prie šiltinių reikia daryti atbulai:
juo ligonis serga ilgiau, juo mažiau reikia (čirkšti iš karto Dr.
Chantemesse serum.

Atsiliepimai.
Aš buvau atsiliepęs per laikraštį
„Lietuva", 6 num.,raštelyj „Iš ke
lionės",ragindamas draugus darbi
ninkus tverti Liet. Soc. Part. kuo
pelės Amerikoj. Teipgi žadėjau
atsilankyti apielinkėse New Yorko. Teip ir padariau. Susipažinau
su p. L. Kačergiu, pn. 200 Waren
str., Jersey City, N. J., kuris ma-

nę supažindino su geresniais lietu
Neprigulmingo Kliubo vir
šininkai nupirko už porą dolianų
socialistiškų knygelių, kurio* Hk
rodo nelemtą dabartinį draugijos
surėdymą.
Atsilankiau
teipgi
Bayonne, Elizabeth Porte, N. J.
atlankiau kokią dešimtį lietuviškų
stubų, manydamas paskleisti lie
tuvišką socijalistiŠką literatūrą,
bet šiose vietose nebuvo galima nė
už porą centų kokį lapelį palikti.
Pagyvenęs dar porą dienų Jer
sey City, priverstas buvau grįžti į
Cleveland, Ohio.
Toks važinėjimas aptuštino ma
no kišenių, dar likau laikraščių iš
davystėms skolingu už knygas.
Prie to Išgirdau’visokių išmetinėji-.
mu: girdi tu ne ėsi daktaras, nė
advokatas ir negali organizuoti
darbininkiškas partijas.
Su širdgėla ir didžiausia nuliūdi
mų šiądien apgailestauju savo ne
pasisekimų. Gaila, kad musų bro
liai darbininkai pasiliko užpakalyj .
kittaučių darbininkų supratime.
Amerikoj anglijonai, vokiečiai ir
čekai turi net po kelis kasdieninius
laikraščius darbininkiškos partijos,
kiti turi sanvaitinius, o mes ne
galime išleisti nė mėnesinio.
M. Vokietaičiui ant jo laiško
duosiu atsakymą.
Tūlose vietose manę užklausė:
ką socijalistai darys su aukoms,
Šiądien
kada jų daug surinks?
amerikoniški socijalistai surenka
kelis Šimtus doliarių palaikymui
presos ir kitų*partijos reikalų, bet
surinkę milijonus, įtaisys moky
klas visuose didesniuose miestuo
se, kurios, apart ko kito, mokys ir
politiškos ekonomijos.
K. Rutkus,
98 Lawrence st.,
Cleveland, Obia.

viais.

‘ II.
45 num. „Vienybės" patilpo
straipsnelis, su parašu K. Rutkaus,
nors po juom turėjo patilpti ir
daugiau pravardžių ir „V. L."
redakcija teip tą straipsnelį per
taisė, lyg kad butų kita korespon
dencija.
Dėlto tai Clevėlando karČemninkai teip’įtužę ant Rutkaus ir „V.
L.", Rutkui ketina net galvą su
skaldyti. - Rutkus teip buvo para
šęs: „Mes žemiau pasirašę, susi
rinkę privatiškoj s t ubo j, po nume
riu 787 Lake st.,vietoje Pacecko ir
Valentinavičiaus perstatome: Sir
vydą ir Naujoka," Laikraštyj „V.
L." buvo, buk ant susirinkimo da
lis atsiskyrė ir padarė savišką su
sirinkimą. Tas ir pagimdė klai
dą.... Argi reikia lietuviams dėl
tokių niekų pyktis?
T. M. Dr-tė 23 kuopos kasa yra
nugramzdėjusi sekretoriaus V. Dagilaičio kišeniuj ką liudija Centraliskas kasierius J. Naujokas, per
„V. L." Rutkus, tuomtarpinis
kuopos prezidentas šiose dienose
parvažiavęs iš kelionės, šaukė su
sirinkimą ant 12 d. vasario, priva
tiškoj stuboj pas Lakinską, 782
Lake str., bet nė vienas pakvie
stas ne atsilankė ant susirinkimo.
Mėtai atgal Čia buvo atkeliavą ke
li kriaučiai iŠ Chicago ir išrodė
gerais mylėtojais tėvynės Lietu
vos, bet dabar ir Šitie su T. M.
Dr-tes reikalais, visai ne užsii
ma tirinėjimu, nors kas pasiimtų
visą turtą T. M. Dr-tėš, tai jiems
ir tada butų gerai.
Rutkaus draugas.
Talpiname Šitą atsiliepimą, nors
ne galime gerai suprasti,ką rašėjas
nori išaiškinti, bet drauge pridu
riame, kad jį reikėjo siųsti į tą
laikraštį, kuris klaidą padarė. Už
perkeitimą korespondencijos „Vie
nybę" labai kaltinti ne galima.
Matyt korespondencija teip buvo
parašyta, teip joje buvo viskas su
maišyta, teip silpni buvo motyvai,
kad tikros prasmės negalima bu
vo suprasti. Redakcija juk iš ne
suprantamo rašto turėjo supranta
mą padaryti,terp žodžių be mislies
padaryti tvarką. Po straipsniaią
nė joks laikraštis Čielų litanijų pra
vardžių ne deda. Straipsnį rašo
vienas, jis už raštą ir atsako. Kad
redakcijos korespondencijų pras
mės ne perkeistų, reikia jas rašyti
suprantamai ir gerai. Kas gerai
parašyti ne gali, ar nenori, tas ne
gali rugoti, jeigu jo raštą perdir
bant į suprantamą, kartais ir mislį perkeičia.
Red.

t Terp Paryžiaus ir Londono at
liko bandavones su nauju telegrafo
aparatu, išrastu Pollako ir Viaago.
Su nauju aparatu 4 telegrafistai į
valandą laiko gali į visas svieto
puses pasiųsti 40000 žodžių. Te
legramai šito aparato išeina tiesiog
rašyti, o ne ženklinti, ne reikia to
dėl jų perrašinėti.

Dykai!
Gražu dideli ir labai gera kalendorių
verU J5c. gausi dykai, jei užsirašy
si laikrassti „Lietuva” ir užmokėsi tt.OO
už viso meto prenumerata isz urmu.
„Lietuva” yra didžiausias ir geriausias
laikrasstis visoje Amerikoje. Joj* rasi
daugiausiai svarbiu žinių ir naujiena.
Atsiusk Ž2.00 su savo aisskiu adresu
o gausi , Lietuva" kas subata per visa
meta ir puiku kalendorių dovanai.
Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos"
įsileistojo, adresuodamas taip:
A. OL8ZEW8KIS.
924 33rd 8t. Station 00. Chicago, H.

Nematomi prieszai ir
. draugai žmonių.
Pagal Bitneri,
s

. H* .
r te
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teip vadinamą antiseptišką metodą, teigi ant
apsaugojimo žaizdų nuo vietrijimosi, vilgė
jas ir mazgojo su praskiesta karboline rūgš
čia, kuri, 'žinoma, užmuša lygiai ligas gim
dančias bakterijas, kaip ir jų sporus. Iš to
užlaikančio puvimą budo išsidirbo paskui
teip vadinama antiseptiška metodą, nedaleidžianti puvimo ir vietrijimosi žaizdų: pri
silaikant dezinfecijos rankų ir instrumentų
vartojamų prie operacijų, ligas gimdančios
bakterijos negali prisigriebti į žaizdas, o jei
gu prisigriebia, jas užmuša teip vadinami
antiseptiški skystimai. Kada prie operaci
jų pradėjo daktarai laikytiesi antiseptiškos
metodos, išnyko puvimas žaizdų ir karščiavi
mai sužeistų ir operuotų, o pirma, kada ope
racijas darydavo be jokio atsargumo, tas vi
skas buvo neišvengiamu prie kiekvienos veik
chirurgiškos operacijos; dabar baimė prieš
operacijas išnyko, bijosi jų tik tie, kurie ne
žino, kaip toli dabar chirurgijos mokslas nu
žengė: dabar chirurgai drąsiai atlieka viso
kias operacijas, gydo tokias ligas, kokias se
niau laikė už neišgydomas; užlaiko gyvastį,
sugrąžina sveikatą nesuskaitomai daugybei
ligonių, koki prie senų metodų butų turėję
mirti.

teuro apsaugojimo metodo®, tūkstančiai žmo
nių likosi išgelbėti nuo padūkimo, o tuom
pačiu ir nuo rųirties, kadangi jau sykį apsirgūsio nė joki vaistai neišgelbės. Paprastai,
ucsigriebiant nė jokių vaistų, ant 100 pasiu
tusių šunų arba vilkų sukandžiotų padukute
18-20 žmonių, pritaikant gi Pasteuro meto
dą, taigi skiepijant apsilpnytus padūkimo
nuodus tuojaus po sukandžiojimui — ant
100 nemiršta, teigi nepaduksta daugiau kaip
2, arba 9 kartus mažiau negu pirma. Tas
skaitlius geriausiai parodo naudingumą Pas
teuro metodos.
Kadangi ant apsaugojimo nuo padūki
mo geriausiu vaistu pasirodė skiepijimas apsilpnytų tos pačios ligos bakterijų, tai užgi
mė klausymas, ar tokiu jau budu negalima
žmonės apsaugoti ir nuo kitokių pavojingų
limpančių ligų. Bandymais pritaikyti skie
pijimą prie visokių ligų užsiima Berlyno in
stitutas tirinėjimo limpančių ligų, esantis
jx) priežiūra Kocho.

Isz visur,
|| Dėl užmušimo caro dėdės, ca
ras į savo vergus jo valdžių pa
verstus ukėsus išleido manifestą,
kuriame pranešė apie užmušimą
kunigaikščio Sergiejaus ir išreiškė
viltis, jog visi pavaldiniai simpa
tizuoja su caro šeimyna, ir melsis
drauge už dūšią užmušto dėdės,
čia caras pataikė kaip kiaulė su
snukiu į tvorą! Kaip žmonės sim
patizuoja su caru, geriausiai juk
rodo paskutiniai atsitikimai. Ant
galo už ką valdžių prispausti žmo
nės gali mylėti carą ir jo šeimyną,
už ką turėtų su juom simpatizuo
ti? Ar už nekaltai pralietą kraują
PeterburgejLenkijoj, ant Kaukazo,
Latvijoj ir kituose kraštuose?
Nors atmonijimas ne sutinka su
krikščionišku mokslu, nors užmu*
Šystas peiktam, bet to neužtenka
ant išnaikinimo žmogaus prigimtų
jausmų.
Prigimtis gi žmogui
vis įkalbinėja seną ne krikščioniš
ką sentenciją: kraują už kraują,
dantį už dantį, akį už akį! Caras
gi, aiba ir jo užmuštas dabar dėdė
argi mažai praliejo kraujo savo
locnų ukėsų, nuo kurių dabar sim
patijos ir maldų prašo. Nėra,
turbut, normališko žmogaus, kuris
už piktą ir skriaudas meile ir atsi
davimu mokėtų savo skriaudė
jams. Caras gi, visa jo šeimyna,
su rujoms urėdninkų,yra bjauriau
siais Maskolijos skriaudėjais ir iš
naudotojais, jie įstūmė visus ukė
sus į vargą ir tamsą.

ant neaprubežiuoto laiko likosi už
darytos. 40000 darbininkų palei
do nuo darbo; kitos gi dirbtuvės
atsisakė išmokėti darbininkams al
gas už štraiko laiką. Veik visos
Lodžiuje esančios dirbtuvės yra
žydų arba vokiečių savasčia,lenkiš
kų dirbtuvių beveik su visu nėra.

II Japonija su Suvienytoms Val
stijoms padarė traktatą ant apsau
gojimo literatiškos savaąties. Nuo
dabar Amerikos išleistojai, be ja
poniškų autorių daleidimo, ne ga
lės jų raštų versti į anglišką kalbą
ir jų išdavinėti. Amerikoniški au
toriai gina vien savo savastį, bet
amerikoniški išleistojai su darbais
svetimų autorių ne daro ceremoniJMIi Atkako jau į Peterburgą pra
sišalinęs iš Mandžurijos jenerolas
Grippenberg. Jis atvirai apkalti
na Kuropatkiną už nepasisekimą
mūšyje ir užtikrina, jog galima bu
vo japonieiius sumušti, jeigu Kuropatkin mūšyje butų su savo reserva parėmęs; bet įis, vietoj pa
remti, liepė trauktiesi atgal ir per
tai Grippenberg be jokios naudos
nužudė 20000 kareivių.

tarai, ant pavasario patieki MasRevoliucija Kosi joj.
koliją dar kita nelaimė — cholera.'
Rosijoje didesuipose miestuose
Peterburge siaučia dabar apidetniškilo revoliucija, žmonės sukilo
kai šiltinės.
priek valdžią, o kareiviai armi
jos skerdžia juos. Ta revoliucija
II Kaip Amerikoj, teip ir Euro
ik miestą pereis ir į kaimus. Dau
poj, pradžioj antros pusės vasario gybė žmonių taps ikpiauta. Todėl
mėnesio buvo dideli šalčiai. Pie kas mistiną savo draugus parkvie
tinėj Italijoj kalnas Vesuvius snie st! Amerikon, tegul pasiskubina,
go užklotas, kas labai retai pasi tegul tuojaus siunčia jiems šifkortaiko.
tes pakol dar jie nepateko į maiš
to eiles.
II Ant Kaspiškų jūrių, prie mieŠifkortės vra geriausiai pirkti
•to Baku, Ant Kaukazo, ant kero- „Lietuvos” redakcijoje, kuri turi
sininio garlaivio užgimt gaisras, visų kompanijų linijas. Rašykite,
užsidegė ir kaimyniški uostoj sto o gausite šifkorčių prekes. Adre
vinti laivai. Prie to pražuvo 20 suokite:
žmonių.
A. OLŠEVSK1S,
924 33rd Street,
Cbicago, III.
ii Toj pačioj vietoj, kur neseniai
surado didžiausią iŠ iki šiol sura
stų deimanto šmotą, pietinėj Afri
koj, rado dabar kitą, nors ir teip
didelį, bet visgi sveriantį 334 kara
N-taa Dideliu Balius.
tus.

sutraukti visus jaunus lietuvius in viena
kuopa ir pagal issgalejlma platinti apssvietima.
Viresinlnkaie Kliubo yra:
pre*. Ben. Kigas, v.-pres. 8. Kliuaka,
rasit. J. Rokus, kas J. Ssalkauskis. Šil
tas naujas kliubas rangia savo pirma di
deli balių 25 d. vasario sziu metu Congress saleje
Inženga vyrams 25c., mo
terims dykai. Szirdingai kviecsia visus
atsilankyti.
Komitetas.

PajieHzkofiniai.

Pajiaszkau Aisės Adomaitinee (po tė
vais Dereczklutee) Suvaiko gub , Sena*
pilės pavieto, bus 14 m. Amerikoje. Vi
dutinio ūgio, rauplėta dantis pryszakinisi dideli, kaip juokiasi iszsižibja, no
sis smaila ir ant kaktos turi pletma, pa
likus orionais viena valka 4 metu, o'
antra 4 menesiu. 5 metai atgal isz t rakus
isz po geležiniu grotu iszdura in Piltebur^o kalnus su Portunstu Kazlausku,
kuris yra pelikes Lietuvoje paczta (po
tėvais Barbora Giedraicziute) Kauno g.
isz Žemaicsiu. Kas apie tokia porele
duos man žinia bus prieteliszkai užganė
dinti, nes man reikalinga žinoti, ar jie
Chicago- Dr-tos Pana Szv. Marijos gyvi ar gal Dievui desze atidavė.
KazysAdomaitia,
Panos Ražanciavoa, tarės savoasztunta
Baltimore, Md.
Dideli Baliu nadelioj, 26 vasari a. 1905, Gardensville Sta.
(II-Z4)
Freiheit Turner saleje, 3417 8o Halsted
Pajieszkau savo vyro Pranciszkaus
si., tarp 34 ir 35 ui. Prasidės 4 vai. po
pietų, Inejimas 25c porai. Ant ssio Szczeanulevicziaus, Vilniaus gub.. Tre
baliaus Dr te Panų turės geriausia m u ku pav., Maskaukoa kaimo, Vanenoe
zika, geriausius gerymus ir pasirūpins parap., gyveno pirmiau 8o.Omaha.Neb.;
visus atsilankiusius sveczius kuogra- asz 3 menesiai kaip atvažiavau isz Lie
Jis pats
iiausiai priimti. Todėl visus lietuviu tuvos ir norecziau ji surasti.
ir lietuvaites kvioczia kuoskaitiingiau- ar kas kitas teiksis duoti fine ant adreso:
Agota Zaleeka,
siai susirinkti ant szio baliaus.
10 Noys PI.,
Boston, Mana.
Dr te Panų Szv. Marijos P. R.
.
(3-1II)
(H-Ž4)

Draugyscziu Reikalai

II Mieste Quayaquil, republikoj
Ecuador, pietinėj Amerikoj, siau
tė smarkus žemės drebėjimai. Ar
prie to pražuvo ir kiek žmonių,
apie tai dar žinių nėra.

II Airijos pakrantėse, ant angliš
II Cbinų ciecorienė 1 išleido atsi ko povandeninio kariško torpedi
šaukimą, kuriame užmano pareng nio laivelio atsitiko expliozija, ku
ti Chinuose parlamentą iš viso rios 4 kareiviai likosi užmušti, o
kių urėdninkų. Žinoma, toks par 15 tapo sužeistų.
Pajieszkau Jurgio Balcziuoo. Kauno
Didelis Bailus.
lamentas ne kam tikęs, bet rodo,
gub., Panevėžio pav., Vabalninku par.,
Dr-tes
Teisybes
Mylėtoju,
atsibus
no
kad net Chinų ciecorienė supranta
II Kova terp šachistų: J anowsNausedžto kaimo, turiu prie jo svarbu
deltoj, 5 d. kovo, 1905 m paskutine ne
netikumą dabartinio surėdymo kio, žydo iš Paryžiaus ir Franko dalia prieš* užgavėnes, K. Laudanekio reikale. Jis pats ar kas kitas teiksis
krašto, ko maskoliškas carpalaikis J. Marshall iš Brooklyno pasibai naujoj saloje, po num. 3117-19-21 8.Mor duoti žinia adresu:
Jonas Savickas,
niekaip neįstengia suprasti. Ma gt. Paryžietis sumušė ameriko gan st kampas 31 Place. Ralius prasi
Grape Craek, IiiII Peterburgo universiteto pro tyt Chinų ciecorienė protingesnė ną.
dės 4 vai. po pietų, luženga vyrai su
Pajieszkau apsivedimui dailios ir isz* ■
fesoriai, teiposgi Charkovo, Jaros už carą!
motere 25c. Uikviecaiame visus lietu
vius ir lietuvaites vaikinus ir merginas mintingos lietuvaites, liuteroniszko ti
lavo licėjaus ir studentai; atsisakė
II Paryžiuj, priešais meksonišką ateiti ir linksmai praleisti paskutine ne kėjimo, kokio asz pats esiu; eaiu 33 mo
vaikščioti ant lekcijų, kol valdžios
U Nuo 1875 iki 1901 metų į Bra konsuliatą expliodavo bomba, bet dalia prieš* užgavėnes. Salo naujai pa tu amžiaus, Kauno gub., Raseinių pav ,
ne duos žmonėms laisvės. Mieste ziliją atkako 2023693 ateiviai, ku žmonių neužgavo. Padėjusį bom taisyta, labai smagi dėl szokiu. Jeigu Belekiu voL, Gerczvecziu kaimo. Taik
Vladikaukaze, ant Kaukazo, mo riame tai skaitliuje buvo:68078 vo bą, išpanijaną Garcia suareštavo. kuris ateis ant ssio baliaus lai nesigai ais ataiszaukti adresu:
-Peter Bakszas,
Dras Robert Koch.
lės, nes musyke bus pirmos kliasos.
kintiniai vietinės gimnazijos atsi kiečių, 44561 ateivys iš Austrijos,
3ox 2,
Kendall, Mont.
Dr
te
Teisybe*
Mylėtoju.
Teip, kaip prie padūkimo, galima buvo sakė vaikščioti ant lekcijų; jie 2746 belgiionai, 207000 iŠpanijonų, II Japoniečiai paėmė anglišką
(10 III)
(Ž-III)
kliasose
sudaužė
mebelius,
sudras

8339 anglijonai, 454406 portugamanyti kad ir prie kitų limpančių ligų, nuo
Pajieszkau Juozapo Miliaucko isz so
garlaivį „Silvania,” kuris gabeno
Teatru Ir Baliu*
dinga, užkrečianti medega, Įiatekuei į orga kė caro portretus ir žemlapius, ky lieČiai, 39388 ateiviai iŠ Maskoli- anglis maskoliams į Vladivostoką. Dr. V. Kudirkos Dainininku Dr-las džiaus Liliunu, Szetos voL, Vilkmergės
nizmą norą mažoj doroj, naikina organizmą, bančius ant sienų. Mieste Igdyr jos, 1Q512 prancūzų, 993811 italipav., Kauno gub., neseniai atvažiavo isz
spėkoms, bus perstatyta ant scenos tra
jį užnuodina. Bet jau 1876 m. Berno uni likosi užmuštas policijos viršinin jonų, 77000 šveicarų, 2344 Švedai, II Suštraikavo tarnaujanti ant Ki gedija Mindaigis. nedėliojo 26 vasario Afrikos, pirm taus gyveno Chicago, 111.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ii ne
versiteto profesorius Nencky ištraukė čysta- kas Gnatov; mieste Vayorshapode iš kitų kraštų 1M6785.
(Feb > 1905 m. Pulaakio saloj, 600 Ash
jevo, Maskvos ir Voronėzo Rele- land avo. (prie 18 ui.) Prasidės lygia! 7 ant adreso:
me pavidale nuodus iš numirėlių kūnų, besi (abidvi vietos yra Užkaukaryj) li
A. Demunaa.
vai.vakare. Sale auidsrys 5 vai.po piot.
darančius prie puvimo, dalinimosi kūno | su kosi nušautas miesto bulmisttas. II Maskvos aplinkinėse suŠtrai- žinkelių, Maskolijoj.
13 Kennedy si.,
Amsterdsm, N. Y.
Po
teatrui
Balius.
Pelnas
nuo
teatro
ir
dėtinius, nuodus vadinamus ptomainom*> ko Caras į Carskoje Selo sušaukė mi- kavo tarnaujanti ant geležinkelių
baliaus eis ant oaudos , Austrus * Drau
Pajieszkau savo sūnėno Kazimiero
kių nors mažiausia dalelė, jiatekusi į kraują nisterių rodą ant apkalbėjimo, ką ir ant telegrafų; gal tarnaujanti
gystes sselpiamu liet iv įsaku moksleiviu. Daužisko. Kauno gub , Panevėžio pav.,
Antras žmonijos geradėjas pereito am sveikų žmonių, užnuodina jų kraują ir tan reikia toliau daryti. Randas pats tuom persergsti randą, rodo jam,
Užkviecsiatno visus lietuvius ats*lan miestelio Kupreliszkin; girdėjau, kad 18
žiaus — yra prancūzas Pasteur. Pirmiau kiai mirtį atgabena. 1885 m. Berlyno tiri mato, kad tokios sanlygos kaip da kad Štraikai gali apimti visus ge
kyli. Tragedija „Mindaugis” yra verta d. vasario nuvažiavo in Philadelphta.
siai, tirinėdaraas 1880 metuose teip vadina nėtojas Briger, numirėlių kūnuose.drauge su bar negali pasilikti, bet jis ne žino ležinkelius ir telegrafus. Tąsyk — į vieną valandą laiko perei pamatymo, o Kudirkos Dainininku spė Jis pau ar kas kitas teiksis duoti žino
mą vištų cholerą, Pasteur susekė, jog šviežiai kitokiais nuodais, rado ir muakariną, taigi ką daryti, kaip tas sanlygas patai iš tikro randui atseitų riestai, jis tos nedėlios dieną, rytmetyj^net kos jau Cbicagiecsiams pažįstamos isz ant adreso.
Mat. Burbulis,
puses. <lėtesniam suprati
užaugintos ligas'gimdančios bakterijos užmu nuodus esančius musrairiuose. Tas pats syti. Vieni urėdninkai pritaria turėtų greitai pasirūpinti užbaigti du saliunu atlankė plėšikai. Pen geriausius
mui klausytoju.programuose bus pa d uo 90 Sheldon st,
Hartford. Conn
ša tūlas mažesnius žvėrelius, su kokiais labo- mokslinčius 1886 m., iš užaugintų šiltinių reformoms ir jų reikalauja, bet kiti* karę. Suštraikavo telegrafistai ir ki, su revolveriais rankoj vyriš los visos penialomos tragedijos turinys
Pajieszkau savo brolio Kazimiero Kar
kiai, 5 vai. ryto, atėjo ant kertės sutraukoje. Sėdynių prekes 25c. ir 50c.
rątorijoj darė bandavones: j>eles, žiurkes, bakterijų ištraukė ypatišką nuodingą mede- priešinasi. Valdžios ir pats caras kiti urėdninkai Voroneže.
pavicziaus. Kauno gub., Raseinių pav.,
Morgan ir Van Buren str. į šaipū
Komitetas.
jūrių kiaulaites, bet įskiepytos po kelių mė gą, prigulinčią prie skyriaus teip vadinamų neteko galvos ir nežino* kaip iš to
Kupszeltszkiu kaimo, 34 "*
amžiaus,
nesių: veikia daug silpniau, tie pats žvėreliai, toxinų, panašią savo ypatybėse į teip vadi dumblyno, į kurį netikęs valdy II Variavo), po paskutinių krau ną N i cho laso Ambrose, kur buvo
apie 15 metu Amerikoje, lūs sugięyve- _
kurie gaišta nuo šviežių bakterijų, greitai gi namus ai koloidus jjuodingų augmenų (kaip mas įstūmė visą Moskoliją.išbrisfi. jo praliejimų didesnė dalis darbi tik vienas bartenderis; ji surišo ir 11 tas Baliu*, paakutiniu priesz no Chicagoja. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine adreso;
uigaveneM.
ja įskiepijus senesnes. Žvėrys, kuriems li antai strichniną ir tt.); drauge su tuom
ninkų sugrįžo prie darbo. Per įmetė į ledo baksą, ištuštino kasą.
Karpaviczia,
kosi įskiepytos senos, susi! paėjusios ligų Urffa surado toxiną, taigi nuodingą medegą II Vokietijos parlamentui paduo btraikus jie visgi iškovojo pakėli J pusę valandos paskui atsilankė Chicago. Nedalioj. 5 d. kovo (Marcb) 479 S. CanalVlad.
si.,
Chicago.
1906. Jaunu Amerikos Lietuviu Pasi
bakterijos liekasi kaipi apsaugoti nuo ligos, siberiško maro; nuodus besidarančius prie tas jau pasiuntinio Riepenhauseao mą algų ant 10% ir sutrumpinimą tie pats plėšikai .į saliuną J. Wd- linksminimo Kltubas turės savo 11 ba
Pajieszkau savo pusbrolio Benedikto
ant jų paskui nepagimdo jau ligos nors užvėrimo žandų arba tetano ir difterito iš reikalavimas dėl užmušimo masko darbo laiko. Algos darbininkų lers, pn. 40 \V. Randolph str. čia ltu. Freiheit Turner saloje, 3417-3421 S. K mito, Kauno gub., Raseinių pav., Vi
smarkiausios butų įskiepytos bakterijos. Su traukė iš užaugintų bakterijų Briger pavida liško kunigaikščio Sergijaus, kad antai skurų iŠdirbinyčiose Varša- saliune buvo kelneris ir du svečiai, Maltieti st arti 34-toe. Prasidės 5 vai. duklės miestelio, gyvenanczio Ameriko
pagėlba savo sandraugų ir pagelbininkų Pas le chemiškų baltyminių medegų (toraibuini- visos viepatystės padarytų sutartį voj buvo tokios kaip ir 40 metų bet nors jie gynėsi, plėšikai juos po pietų. Grajys profesorius Fr. Kio- je jau 25metai ir savo szvogerto Juozapo
fer. Inženga moterims 25c.. vyrams35c. Žoko, Raseinių pav., gyvenanczio Ame
teur surado visokias metodas apsilpninimo nų).
Nuodai tie neišpasakytai smarkus, ir plianą gaudymo anarchistų ir po atgal, o gyvenimo reikalai pasku suvaldė.
Kadangi 5 kovo yra jpaskutiM nedelia rikoje 7 .metai. Jie patys ar kas kitas
bakterijų:, sijberiško maro, kiaulių maro ir smarkesni už visas kitas kokias nors žinomas litiškų žmogžudžių. Taaaę^ dar tiniuose laikose Ubai pabrango.
— Pn. 510 West 14 str. 17 me prieš* užgavėnes, tai paskutine proga teiksis duoti žine ant adreso:
kitokių gyvulių ligų. Pritaikydamas apsau nuodingas medegas lygiai minerališkas. kaip nieko teip biauraus ne butų, tik
tų vaikinas, Harry Goldberg sten gerai pastUnksmimi bus ant musu ba
Juozapas Kmila.
gojimo skiepijimą visokiais 'budais apsilpny- ir augmeniškas: užtenka vienos smulkiausios ant nelaimės, randai pasinaudoja I! Pietines Maskolijos žydai žem gėsi iŠ esančios ant kiemo pašiūrės ilaus. Svectiai bus patarnauti gardžiais Box 81,
Port NVashington, Wi*.
tų visokių ligų bakterijų, Pasteur jeigu ir dulkutės, vienos 400000-tinės dalies grammo iŠ vardo anarchistų ant j>ersekio)i- dirbiai kolionistai atsišaukė į gar vogti lentas; belupant sugriuvo vi etsiszviežimmais. Laikyk atmiutyj 5 d. Pajieszkau savo pusbrolio Ignoto Blaneišnaikino limpančių ligų, tai visgi sumaži torinos, arba nuodų ištrauktų. iš bakterijų mo visų jiems nepatinkančių ypa sų Hirsho komitetą, kuris rengia sa pašiūrė ir pagulė jos ardytoją. kovo.
ževicziaus, Vilniaus gub. ir pav., kaimo
(3—III)
no užsikrėtimų "skaitlių ir tai labai žymiai; žandų užvėrimo ant nuuuodinimo jūrių tų. Ir Amerikos ateivių užveizda Palestino) ir Argentinoj žydams Pašaukė ugnagesius išimti užgriu
Žvagakalniu. turiu prie jo labai svarbu
Teatru* ir Baliu*.
reiksią. Jis pate ar kas kitas teiksis
prie to pasirodė, kad daugelyj atsitikimų, kiaulaitės. Viena 30000-tinė dalis grammo antai pasinaudoja iš to, kad čia žemdarbiškas kolionijas, kad juos vus) iš po griuvėsių. Išėmė jį,
net kada organizmas buvo jau ligos užkrė tų nuodų užmuša suaugusį, drūčiausią žmo kongreso užgirta neįsileisti ateivių pervežtų kur nors iš Maskolijos, bet jau negyvą, pats likimas jį be Cbicago. Dr-te Dr. J. Basanavieuaus duoti žine ant adreso .
stas, per įskiepijimą apsilpnytų ligos bakte gų. Visi tie baisus nuodai yra tai produk anarchistų, gražina atgal kiekvie caro viešpatystėj gyventi tiesiog sūdo nubaudė už priešingą tiesoms parengs antra dideli teatru po vardu: Box 805. Stanislovas Bapitovicz.
Hudson, Mam.
Kova už laisve, subatoj, 4 d. kovo. A.
rijų, pajiega basi priešinimo ligai gyvulio ar tai apsimainymo medegų ligas gimdančių ną, kurs ateivių užveizdos urėd- esą negalima žydams.
Schultzo saleje. 697 Noble st. Prasidės
darbą.
Pajieszkau savo drauces Barboros Pe
ba žmogaus teip pasididina, kad jis, lengvai bakterijų, teip kaip antai raudonai įiarvuo- ninkams išrodo anarchistu, tikrų
7 vai. vakare. Tikietai po 25—35—50c. trikai es, su kuria Jau 3 metai kaip beaipersirgęs, atgauna vėl sveikatą, išgija nuo li jauti medega yra produktu apsimainymo me anarchistų urėdninkai ne' įstengs H Peterburgo inteligencija nori — Gyvenantis pn. 592 East po teatrui bus baltus; pelnas nuo teatro macziau; rodosi gyvena Chicagoje. Ji
gos, kuri be įskiepijimo apsilpnijaučių ligas degų bakterijų atsirandančių žaizdų krau niekada atskirti nuo kitų žmonių. sutverti ypatišką draugystę po Ravenswood avė. 16 metų vaiki ir baliaus eis ant naudos ssv. Myko pati ar kas kitas teiksis duoti žine /int
nas, Jurgis Reineckc, tarnaujantis lo Arch. parapijos. Teatras ir balius bus adreso.
vaistų butų jį užmušusi.
juose.
vardu ,,Sbliženije” (susiartini vienoje aptiekoj,, paprašė motinos puikus, muzike smagi, todėl neuimiruzJohn Jonikas,
Apsaugojimo skiepijimas nuo juodųjų
Nuodai tie teip smarkus, kaip paminė II Vokietijos randas rengia nau mas), geresniam susipažinimui su kiek pinigų,kad galėtų į teatrą nu kite visi kas gyvas ant ssito pasilinksmi Box 163,
Lasalle, Ui.
rauplių rytiniuose kraštuose nuo seniai buvo jome, likosi ištraukti ne iš kūno sergančių jas tiesas prieš anglių kastynių sa ne maskoliškais Maskolijos gaiva
nimo ateiti. Ashlsndo karai daveža iki
eiti. Kadangi motina ne davė, tai Blackhawk. netoli sales
Pajieszkau savo brolio Jono Kilnos,jau
žinomas ir pritaikomas: tenėmė žmogaus lim paminėtoms ligoms, bet iš tyčia ant maitin- vininkus, kad jie per daug negalė lais, arba kaip juos maskoliai va
12 metu kaip Amerikoje, pirmiau gyveKomitetas.
fą, teigi rauplių bakterijas, kadangi nuo se gos dirvos užaugintų tų ligų bakterijų. Li tų išnaudoti gyventojų ir darbinin dina ,,inorodcais.” Prie tokių pri vaikinas išgėrė stiklinaitę chloro
noChicagoje; turiu prie jo svarbu reikale.
(17—1, 17,24—11)
formo
ir išbėgo. Rado paskui jį
niai patėmijo, kad tokia gimdo lengvą ligą, gas gimdančios ir nevodingos, kartais nau kų. Pagal naujas tiesas: jeigu guli ir lietuviai.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
be
žado
jau
gulintį
ant
gatvės
ir
Pirmas Metini* Balius!
lengvesnę negu prie tikro užsikrėtimo liga ir dingos žmogui bakterijos tveria giminę tokią kastynių savininkai, turėdami ge
adresu.
Juozas Kilnas,
j
-apari to dar toks įskiepij imas žmogiškos lim jau, kaip ir visiems, žinomi dideli valgomi rą pelną, dėl reikalavimo darbinin II Netoli Kiel, ant Baltiškų jū nugabeno ant atgaivinimo įAIeksi- Porlland, 111. 4 d. kovo, 1905 m. Ka
reiviai Gvardijos Didžio Lietuvos Kun. Cumberland I^ane 47,
Glasgow. S. 8. fos saugoja organizmą nuo užsikrėtimo liga grybai ir nuodingi.* Kaip nuodingą nuo kų didesnių algų, uždarytų kasty- rių, vokiškas kariškas laivas | jonų ligonbutį.
Sootland.
į
Ged e mino turus savo dideli balių Fr.
net epidemiškhi jai siaučiant. 1717 metuo valgomo grybą gali atskirti tik gerai grybus nes, randas gali tąsyk kastynea „Worth” išbėgo ant pieskos ir vi-1 — Pereitą sanvaitę Chicagoj iŠ Margio saleje; prasidės 6 vai. vakare ir
Pajieszkau
savo
dėdės
Adomo
se, moteris Montaigue, pati angliško pasiun pažįstantis, teip yra ir su bakterijoms: ligas atimti nuo privatiškų savininkų ir si pasistengimai nustumti laivą viso pasimirė .630 ypatų, ku trauksis Iki 0 vai. ryto; inženga kožnam no, Vilniaus gub., Traku pav., Kurgo
Žaslių
tinio Turkijoj, susipažinusi su skiepijimo gimdančias nuo nevodingų ant pirmo pažvil- pats jas administruoti. Tos nau ant gilesnės vietos buvo nevai riame tai skaitliuje buvo 351 vy dykai. Kareiviai puikiai kareiviėskai vol,, Stabmsku kaimo, 10 metu kaip
metodą vartojama rytuose, davė įskiepyti sa gio atskirs tik tas, kuris gerai pažįsta visas jos tiesos yra kur kas geresniu bo singi. Kadangi į jį smarkiai dau riškis ir 279 moterys; vaikų iki 5 pasirėdė turas savo dievmaldyste ssv. Amerikoje, pirmiaus gyveno Hudson,
Konstantino bažnycsioje, atminiman Nu
vo sunui žmonių rauples; paskui, per jos tas bakterijas.
tagu ant godžių kastynių savi žosi jūrių vilnys, jos gali visą lai metų amžiaus pasimirė 218,senelių metimo baudžiavos Lietuvoje. Visas Mase, ir pusbrolio Fr. Žemaiczio, Kauno
gub. ir pav., Veliuonos miestelio, kaip
virš
60
metų
116.
Daugiausiai
prisidėjimą ir pasidarbavimą, skiepijimo me
draugystes ir lietuvius abelnai kvieciia
Iš daktarų tirinejimo visokių ligų nuo ninkų negu visi besigyrimai Roo- vą išardyti.
lodosi gyvenaNevrHempehires valstijoje.
mirčių
buvo
nuo
plaučių
uždegi

todą likosi priimta Anglijoj; o paskui ji išsi
kuoskaltlingiausiai susiritkti.
sevelto, kad jis suvaldys išnaudo
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine
dų
pasirodė,
jog
ne
visi
žvėrys
lygiai
greitai
Gvardijos Rasstininkas.
mo, nes 136, nuo džiovos 76. Speplatino ir kituose Europos kraštuose.
ant adreso:,
užsikrečia nuodais, yra terp žvėrių toki, aut jančius kraštą trustus. Iki šiol dar Ii Peterburge yra 30000 gyveni
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Fr. Mikita,
Bet rauplių epidemija suvisu apsilpnėjo kurių nuodai neturi įtekmės. Prie tokių su Roosevelt nė jokio trusto ne su mų urėdninkų, kurie už ruimą nie ciališkame rauplėms sergančių ligonbutyj yra 85 rauplėms serganti
Mukinia Balius
20 Huoghcn si.,
jHudsou, Mase.
civilizuotose viešpatystėse tik įvedus pri tvėrimų antai priguli visiems pažįstamas valdė.
ko ne moka; tuose ruimuose gyve
New Bntain. Conn. Delegatai vieti
ligoniai.
Pajieszkau
savo
pusseseres
Adolfos
verstiną skiepijimą visuose kraštuose; kur ežys, ant kurio ne tik ligas gimdanti nuodai
na su viršum 100000 žmonių.
Draugyscziu su 34 kuopa Sus. L. A. Geržadatea. Kauno gub., Ssiaullu pav..
to nėr, kaip antai terp indijonų arba eskimų neturi įtekmės, bet net tūli smarkus minera- II Paryžiaus laikraščiai paduoda, Toks todėl pasibaisėtinas skaitlius —’Miesto valdžios daleido Štrit- niu
parengs dideli meškini .balių utarninke
vol., Periku sodos. Ji pati ar kas
šiaurinės Amerikos, tūlų tautelių Siberijoj, liški nuodai, vienog antai strichniną užmu buk pagarsėjęs Maskolijos darbi urėdninkų yra caro sostapilėj. Juk karių kompanijoms ne kurti karų 7 d. kovo 1905 m. Hanna's Armory salė Lūkės
kitas teiksis duoti žinia adresu;
*rauplės kartais į vienus metus užmuša de ša ir ežį. Tas paeina nuo to, kad kraujuose ninkų vadovas, popas Gopon, ku didesnė dalis urėdninkų samdo sau per sekančias 10 dienų. Ką Čia, je ant E. Malu gatves; prasidės 8 vai. va
Dan. Belecky,
šimtą žmonių dalį. Nuo 1796 m. ant užma tų sutvėrimų, kurie nepasiduoda nuodams, riam nežinia ka»p pasisekė ištrukti gyvenimus.
rodosi, miesto ponams kišti savo kare. Geriausiai atsižymėjusiems yra Box 942,
8toughton, Maas.
nymo anglijono Edvardo Jennero, vietoj pa yra medegos naikinančios nuodų įtekmę, teip nuo kareivių Šūvių ir nuo caro
nagus, kur ne reik;a. Kūrimas, ar paskirtos dovanos.. Pirmutine — Bran Pajieszkau Albrechto Augusto, Kauno
gus auksinis žiedas; Antra — Laikrodė
imtos nuo žmonių rauplių limfos, pradėjo, vadinama antitoocina.
tarnų, su tulu skaitlium maskoliš
II Vokietijos prekyste su Suvie- nekurimas karų apeina vien karais lis: Trecsia — Lietsargis. Inejimas vi gub., Raseinių pav., Tauragės parap.,
ant apsaugojimo žmonių nuo ligos, vartoti
sodos; turiu prie jo labai svar
Toliau pasirodė, kad lygiai žmonės kaip kų studentų atkako į Marsiliją, nytomsValstijoms sumažėjo perei važinėjančią publiką o ne miesto siems dykai, kurie turas draugystes Gelmenų
karvinę rauplių limfą, gaunamą skiepijant ir žvėrys, kuriems buvo įskiepyti apsilpnyti pietinėj Prancūzijoj,ir nori keliau tuose metuose: tavorų iš Amerikos ponus.
ženkle, paszaliniams 25c. Visus lietu bu reikale. Jis pats ar kas kitas teiksis
duoti žine ant adreso;
raguotiems galvijams žmonių limfą.
kokios nors ligos nuodai, paskui per tūlą lai ti į- Rymą. Maskoliški agentai atgabeno ant 12 milijonų centne — Gyvenantis pn. 232 22 st. ai- vius ir lietu vsitee vietinius ir aplin
Juosės Eicas, ‘
To paties budo griebėsi garsus Pasteur ką, o kartais ir ant visados, būva apsaugoti stengiasi prikalbėti Italijos val rių mažiau, o išgabeno į Ameriką rys McCarthey, norėdams nusižu kinius szirdingai kvleczia atsilankyti. Box 465,
Collinsville, Iii.
Komitetas.
prie apsaugojančio skiepijimo nuo baisios nuo užsikrėtimo, jų organizmas pasekmingai džias neleisti Gopono į Rymą, bet ant 6 milijonų centnerių mažiau dyti, pirma pasigėrė ir tokiu budu
Balius:
’
padūkimo ligos, gaunamos nuo seilių padū atsigina nuo ligas gimdančių sėklų, joms ne iki šiol nesiseka. Uždrausti kam negu už pereituose metuose.
pasidrąsinęs, atsukinėjo gazo dū Bridgeport, Conn. Susiv. Liet. Am.
kusių šunų, vilkų ir kitokių žvėrių, įpuolan- duoda išsivystyti ir prisiveisti; toki ne- nors atkakti į Rymą ir Italijos val
das ir atsigulė. Ant rytojaus rado 51 kuopa parengė baltu 6 d. kovo, 1905
čių | tą ligą. Sukandžiojimai žmonių vaka užsikrečia liga. Reikia todėl manyti, kad į- džios ne turi tiesos. Italija juk ne || Serbijos randas pakvietė: Pran jį jau negyvą.
m. Germaniu saleje; prasidės vakare pu
rinės Europos kraštuose, kadangi ten šunes skiepyti žmogui ligų nuodai sutveria žmo Maskolija.
>
sėje po septynių. Inženga vyrams 25c.,
cūzijos, Austrijos ir Vokietijos re
—
Pereitą
nedėlios
dieną,
pn.
laikomi pririšti, retai pasitaiko, bet Lietu gaus kraujuose teip vadinamą antitoxiną,
volverinių kanuolių dirbtuves at 2509 ant South State str. siautė moterims ir merginoms dykai. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kviecziame atsilan
voj, Maskolijoj ir kituose rytiniuose kraštuo kuri naikina įtekmę tikrų nuodų.
» || Peterburge, net tose dirbtuvė siųsti savo kanuoles ant konkursi
gaisras įtaisose Gas Mantle Manu- kyti kuoekaillingiausiai.
Sziuomi pranešiu draugams ir pažys
se, padūkę šunes sukandžioja daug žmonių ir
Pasiremdamas ant tų ištirimų, 1890 m. se, kur darbininkai buvo sugrįžę nio išbandymo. Nė Anglijos, nė
Komitetas.
tamiems, kad 3 d. vasario, 1905 m., 10
nuo padūkimo miršta labai didelis jų skai vokiškas Dras Behring ir prancūzas Roux, prie darbo, kaip antgi: prancūziš Amerikos dirbtuvių stoti į konkur facturing Co. Blėdį gaisro pada
»■
valanda ryto pasimirė czion Juozas Bierytą skaito ant 80000—100000 dol.
Koncertas ir Balius.
tlius, kadangi sykį padūkusio jau nė joki beveik sykiu, išrado būdą pasekmingo gydy kų, amerikoniškų, angliškų kom są neužprašė.
lis, 38 metu amžiaus, iszgyvenes Ameri
Baltimores
Dainoriu
Draugyste paren
vaistai neišgydo. Visose kūno dalyse padū mo difterito, skiepijant sergantiems teip va panijų, teiposgi Putilovo kanuolių
koje 17 metu; jo kūnas tapo palaidotas
gė koncerte ir balių 7 d. kovo, 1905 m.,
5 d. vasario. Paėjo jis iszSuvaikogub.,
kusio gyvulio arba žmogaus, ypač gi nugar dinamą apsaugojimo serum.
Tas naujas lįejinyčiose vėl užgimė štraikai. U Amerikoniškas tirinėtojas T.
Plutantropy
saleje,
1017
E.
Kalti
m
o
re
Pinigų Prekė
Vilkaviszkio pav., Pažeriu gmino, Pa
kaulio smegenyse, veisiasi nuodai, kurių net būdas gydymo ligos apsaugojo jau šimtus Darbininkai reikalauja, kad butų
st., prasidės 8 vai. vakare; inženga 25c.
M. Thomas, netoli senovėš Egipto Iki 500 rubliu, rublis po......
rausiu kaimo. Su guodona,
maža doza užmuša teip žmogų kaip ir gyvulį.
Bus
dainoe«
szokial,
visokios
sztukos
ir
.iš kalėjimų paleisti suareštuoti jų
J. Nemura, Bailimore, Md.
(Toliaus bus )
. .^sandraugai. Valdžios mena, kad sostapilės Luxor rado kapą seno Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52jc puiki muzika. Visi lietuviai szirdingai
Bet Pasteurui pasisekė, pernešant po kelis
vės to krašto valdono arba farao Virs* 1000 rubliu, rublis po................ 52žc yra užpraszomi.
kartus padūkimo nuodus nuo padu kušio
prie atnaujinimo štraiko darbinin no su gerai užsilikusioms mumi Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
Komitetas.
Galima nusisamdyti keletą gera šaita
Šuns ant triušio (kraliko), !tieip juos apsilp
kus prikalbėjo pasiuntiniai popo joms (.kūnais), visokiais naminiais 30c. ant paėsto kasstu.
Atsibudo
isz
miego.
nu, neprigulincziu nuo bravoru; atsiJei
norite,
kad
pinigai
greitai
ir
gerai
nyti, kad įskiepydami tuos nuodus žmogui,
Gopono.
įnagiais ir indais, s

Vietines Žinios.

mes ne tik neįvarome jo į padūkimą, neužkrečiame liga, bet priešingai — saugojame
ir pasiutusio šuns sukandžiotą nuo padūki
mo. Nuo 1881 m., taigi nuo išradimo Pas

II Mieste Lodą, Lenkijoj, 25
|| Apart karės su Japonija, vidu
dirbtuvės 16 d. vasario išmokėjo
rinių
maištų, kaip pranašauja dakdarbininkas algas, tos dirbtuvės

suvaiksscziotu ir niekur nežutu, Ui sius
Saitai ir Kenoshia, Wis. lietuviai nors azaukti reikia pas
,
W. Wojciecbowski,
kite j>er,.Lietuvos” redakcija, adresuo syki atsibudo isz savo lautiszlao miego ir
12 d. szio men sutvėrė tauliszka k Ii ubą 1771 N. Humbold at. kertea Elaton ar
jami:
A. Olacevski,
po vardu Lietuviaskoe Jaunuomenes
Csiifornia avės.
924 SSrd 81..
Chicago, . MoksliBzkas Kliubas, kurio mieriu yra

LIETUVA
Perdaug užimtas.
Lordas Derby, garsus Anglijos
politikas, eigyje savo kalbos pri
minė apie vieną vaisbių, kuris teip
' labai buvo užimtas, jog niekuomet
negalėjo surasti sau gana laiko,
idant atsiduoti pasilinksminimui
arba fiziškam išsimankštimui. Ga
baus nervai jį visiškai apleido ir
vargšas turėjo mirti nuo sublogėjimo pajiegų. Turėjo jis gana lai' ko dėl ligų ir nepalaužiamos mir
ties. Tas pats padėjimas yra kuo
ne abelnas šitoje šalyje, bet teipgi
žinome, kaip su juomi geriausiai
galima apsieiti. Trinerio Ameri
koniškasis Eliksyras Karčiojo Vy
no visiškai, umu laiku pagrąžins į
pirmutinį stovį sanaikintą sistemą,
kadangi gydo ir stiprina gromuliojimo organus, atnaujina kraują ir
tokiu budu kožną dalelę žmogaus
kūno atveda į pilną sveikatą. Pabrikantas p. Juozapas Trineris,
799 S. Ashland avė., Chicago, III.
užtikrina, jog šita gyduolė susi
deda tiktai iš gryno gamtiško vyno
vynvuogių ir parinktų šaknelių.
Yra tai geriausias vaistas nuo vi
sokių ligų skilvio, kraujo ir nervų,
irteisybę pasakius, yra tai vienin
telis tikras ir užtikrinamas valyto
jas kraujo. Gaunamas visose aptiekose.
Aukos Tautiškiems Reikalams.

1742 Novenos prie Vieazp. Jeiaut. 8zv.
M arijo* P. ir uventuju Di*vo ir
N0.19O4.
m«dit*cijo* ant 40 yzlandu atlaidų
Juotfoafrancuzteko* ly
ir trijų dienu rekolekcijų. Vilniu
gine įkurete*. mlnkltai teje, 1863 puti. 216.... ....
25c
3S Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti Ualtuonin
sekančiu gražiu pasakaičių: Atsisveikinimas;
— Vagis; —Kas kaltas; — Gatves valkai; —
Paparčio žiedas:— M tiko sargas; — Signalas;
— Keleivi*. Chicago, IU. IWU. pusi. W. .lSo
43 Pasako* ii gyvenimo Uetuvtlkų Vėlių bei
.■“Velnių, surinktoe D-re J. Basauavičlaus, 470
puslap , Chicago, IU 1MB m. šioje kuygoje
telpa keli įimtai gražiu pasako: apie rojų
(dangui, ėyMiu. pekla; apie giltine, maru,
ketera, apie dveses (dužia*), velnius, •n vairtinimasl ir tL Pasako* uiratytce t klote
kaltoje kokioje buvo pasakoto* Kauno gub,
pagal kauniečiu kalba, Suvalkų gub. jėgai
suvalkiečiu kalba. Prosu Lietuvoje pagal Pro
su lietuviu kalba, Dzūkijoj pagal dzuku kalba
ir tt Ka* meg*t* gražia* pasaka*, legul nu
siperka lia knyga. Preke neapdar....W. OO
Apdaryto*......................
<W-SO
Apdaryto*
70 Lietuviuko* Pasako* Yvairin*. Dalis I. Su
rinko Dr. J Basanavičius, (ibieago, IU.. 1908
m. pusi. M). Čia telpa 141 labai gražiu, juo
kingu ir žingeidžių pasakų. Kas lite knyga
tures. tam gero ir gražiu paseku niekados ne
truk*. Preke neapdaryto*................... 4150
Apdaryta............................................... 83-00
71 LletuvUko* Pasakos Y vairios Dalis II. Su
rinko Dr. J. Basanavičius, Chicago. III. 1MB
pusi. 330. Telpa čia M* gražiu, žingeidžių ir

Apdaryta.................................................. WOO
114 Ponas ir Bernas. Chicago. IU. 1904 pust M.
Apysakaite L. Tolstojaus II gyvenimo masko
liau kaimiečiu; žingeidi norinčiam susipa
žinti su toriu ir tanlygoms gyvenimo maskoMku kaimiečiu: Ji verčia skaitytoja jausti
drauge su prislėgtais vargu žmonėmis.... 13c
ŽQ4 Robinsonas Kražių*. Grasi ir morallika pa
saka. Antra pertauita laida. Chicago, III.
1«B puti. 83............................................ 33o
CIO Dede atvažiavę. Komedija viename akte.
Pagal lenkilka sutaisė K. B-a ir M. P i*. Chi
cago, IU. 19UB. pusi M. šita komedija buvo
keli* kartus lolta lietuvilko* draugy stes Pe
terburge. Maskolių. Ji vra tuaskolilkos
valdžios eenzuraota ir todėl ja galima ir į
Lietuva parsiųsti. Maskolijo* valdžia >« mir
siu n limo nedraudžia................................... VOc
SIS Geriau* reltan* negu niekad. Komedija vie
name akte. Pagal lenkilka sulai** K. B> fr
M. P is- Chicago. Ui. 1908. pusL 48. Šita
knygute teip kaip ir No. 110 vra Maskolijo*
cenzūros daleista ir gali būti Lietuvon siun. čiama............
ISc
831 Žile golvon — velnias vuodegon. Komedija
viename akte. Pagal lenkiška sutaisė M P-Js.
Chicago. IU. 1903. pusi. 31. šita knygute teip
kaip ir No. 310 yra Maskolijo* oenzuro* dalelIr todėl gali būti Lietuvon siunčiama. lOc
SO7 Gamtos Istorija, pagal Povile Bert, verte Dr.
JL Bacevičia. spauda ..Lietuve*.“ Chicago,
IU. 1903. pusi. au. Knygele su daugeliu pavelkslellu: gyvuliu,vabafu. tuviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, trumpai, sitkial ir supranta
mai ižailktna gamtos istorija, vpaė tuo* da

Aukos tai New Haven, Conn.
P. Grivts 15c. P. Petkevicziene, V.
Jakaviczia ir Fr. Sadauckaz po 25c. J.
gal Bltnere sutaisė Szernas. Ctiieagu. IU. 1004
.Petkeviezia ir J. Karpaviczta po 5c.
pusi. S3S. Svarbios moksliikoe verte* knvga.
laz viso 81.00
su daugybe paveikslu yvairin . i^neriju ir
kitokiu prietaisu aat ilnaudojimo gamtom*
Isz to 50c. paskirta Austro* Draugyspajiegu........................................................... SOo
560 Svieto pabaiga. II rasilko verte Pr.Slnlelis.
. tei ir 50c. kankinumama.
Chioaga. III., 1*M. pusi. 31. Kas nori daslžinoti kada bus »vieto pabaiga tegul perskaito
Aukos kankintiniams
*ia knygele..................................................... lOo
tVeaiville, III.
Paa Daugais ant ba OSOKthnoiogija arbe mokslą* apie žemė* jauta*
Pagal Dr. M. Haia-riandta i«raėe Šernas.
liaus kankiminiu reikalams sudėjot M.
Chfcago. IU 1MB. pu*l. Ota. Y ra tai rvarblau-

Linkis 35c., J. Saikauckas 15c., A. Dau
gele, A. Daugėla' P. Deltuva*, A. Del
tuva* po 10c. M. Sirtautas M. Senarains, O* Deltuviene po 5c. J. Gustaitis
lc., viso 11.01; isz to atsitraukia 5c. aat
paeito kaaztu, pasiusta 96c.

čiu, visu žemes kraltu ir n«
Uu žmonis ir ju paveikslus,
parva. tikėjimą, papročius,________________
abelnai viską. H patilpusiu paveikslu matysite
žmonių gražiu, prastu ir blauriu. tulu visas
kūnas plaukai* apėeles, veidas Į beždžiones
pasalus. Raitas įvestas sako: ..Sutvėrė Die
vas žmogų ant abrozo Ir paveikslo savo,“ bet
pažvelgus į tulu žmonių veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada neiine kurie ii
ju yra pasalus paveikslui Dievo. Kas šori
pilnai pažinti žmonis istorija tegul perskaito
lia knyga- Preke neapdaryto*........ <4.00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo apda-

Vienam šaitane IVestvillej susirinkę
aukavo.
S. Astrauskis A. Mažrimas. J. Bru
te suskis, A. Jonelis ir A. pilamas po 25c.
N. Mauriua J. Bsrtusseviczia, J.Bundu- 080 Kaip žmogus gyveno ant žemes’ Parake S.
M. lUeido T. M 11 pusi 47. Chicagj, III.
laa, M. Czelia J. Martinkus, J. Mockus.
Knygute aprafo visa žmogaus gyvenimą ant
J. Rakauskis tr 8. Valeckas po 10c. J.
žeme* nuo pat jo rtsiradimo iki pasiekimo dBrikis 5c. Isz viso 83.10.
villzacijo*. tf> paveikslėliai parado senovės

žmonių vartotus akmeninius inrankius. na
mus ir tt.......................................................... lOe
85fl
Aukos Kares Dievui. Parake, Jonas Gražys
Pigiai ant pardavimo geras lotas ant
Chicago, I1L. 1MB. puti- «. Ši knygele ap
Hermitage avė. arti 46 tos ui. arti lieturafo kokio* kada kare* buvo, kas buvo ju
priežasčia. klek Jos kaktavo. kiek blede* žmo
viszkos bažnycztos.
Atsiszaukite in
nėms padare ir daro, ir ka* į ja* žmonija •tu
„Lietuvos” redakcija
me. ......................
lOo
071 Užmarimas earo Aleksandro II. Parake Jo
nas Gražys lUeido Susiv. Liet. Laisv. ChL
cago, III.. 19iB. pusi. 38. Knygute aprafo ki
lime ir lankstymasl revoliucijikko judėjimo
Ro*ijoj. kova su earizmn ir. kaipo pasekme
to* kovo*, užmurima minėtojo care... 13o
1398Žodyna* lietuviikal-angliiko* kalbn.Sutal
f 85 Karalius Apysaka. Dievas i r. Kara
se Aatanas Laite. Chicago. IU.. 1908. pusi.
390. Yra tai pirmoji dalu lietuvlikabangližliai, Evaldo pasaka
įsileido L. 8.
D. P. Londone, 1908. pusi. 16... 10c ' ko žodyno. (Antroji dali*. aiujliIkai lietuvLk.
ka dar spaudoje). Yra tai didžiausia* ir ge-

Naujausios Knygos.

kdk Pasakos Y vairios. DaD-1** J- BasanazLežiu* Chicago. 111. 1904 m. Czia
telpa 202 latrai gražiu ir juokintu
pasakų. Kas nori gražiu ir juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena
kuris isz virsz paminėtu 3 knygų I,
II ar III dali, o turės per visa savo
avižių neiszsemema pasakų sksrba.
Kožna dalis arba knyga po........ 81.50
Apdaryta.............................
81.75
X71 Lietuviu aszaros, tris vaizdeliai isz
Lietuvos gyvenimo. Tilžėje 19G3,
pusi. 23. Labai graži p>aBakaito..l0c
115 Prie dvaro.. Parasze Žemaite.) Til
žėje 1903, pusi. 47. Graži pasaka.20c
176 Vaidyla, orifinaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius,
slabmeldiszkus kunigus ir ju die
vus...... ! . ................... .,..15
301 Sofoklis Antigona. 'Iraredija te
atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39... .30c
360 Davatkų Gadzin<<os ir szeip links
mos dainos, surengė Liepukas. Ant
ra laida. Bitėnai 1903. pusi. 48.
Gražios ir lapai juokingos dainos. 15c
365 Eiles Pranciszkaus Vaiczaiczio (8e
kupasakos). IszleidoT. M. D. Plymouth. Pa. 1903, pusi. 165. Czia
telpa su virsz 100 labai gražiu dai
nų. .. ................... ............... .. .50c
380 Girtuokliu Gadzinkos ir kitos apie
girtuoklyste dainos. Surengė Pamazginietia Bitėnai 1903, pusi. 48
Labai juokingos dainos........ 15c
596 Žemes istorija, įsileista T. M D.
pusi. 56. Preke................ 10c626 Dvideszimtmetines ..Auszrua” su
kaktų ves. T ilžeje 1903, pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo laikraszczio ..Auszros” iszeidinejusios
Prūsuose nuo 1883 m............ 40c
731 Tautiszkas atgijimas Lietuviu ir
kitu
jaunu tautu.
Attnincziai
30 metiniu ,,Auszros” sukaktuviu,
Tilžėj. 1903, pusi. 40. Istorijai laikraszczio ,. Auszros”, kilimo ir atgiji
mo Rusinu, Czeku, Silezijos lenku.
Bulgaru, Gruzinu ir Makedoniecziu.. t................
20c
903 Isz musu nraeites. Parasze Jonas
Gražys lazleido L. 8. D. P. Londo
ne 1903, pusi. 16.......................10c
977 Varžytines, ka jos duoda kapitalis
tams. darbininkams ir kaip jas rei
kia panaikinti. Iszieido Liet. Soc.D.
Partijos Loodon, 1903, pusl.16. ,.10c
976 Valdžios pilvas. Parasze Jonas Gra
žys. Iszieido L- S. D. Partija. Lon
done, 1908. pusi. 16.......
10c
949 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. Iszieido L. 8. D. P. Londo
ne. 1903, pusi. 7.................... į.5c
1080 Tiesos gastradoriu ir samdininku
Lietuvoje. Dalis I. Tilžėje 1903,
pusi. 11 ..I................. . .... ...LlOc
1042 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903. pusi. 33. 10c
1050 Miszku, lauku, sodu, daržu eibes ir
bausmes už jas. Tilžėje 1903, pusi.
32.
Naudinga Knygele ūkinin
kams ....................................,..10c
1355 Kalbamokslis iietuviszkos kalbos
(tai yra gramatika).
Iszleista per
L. L. Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1896, pusi. 84.........................50c
1515 Naujas pilnas Orakulas arba knyga
burtu, nona ir visokiu pasiapeziu
> ir praktiazka Delnažinyste.
Tai
yra didžiausia ir svarbiausia monu
knyga
Formatas 6x9 colius, pusi.
’ 412. Preke.................................. fe.00
Drūtai apdaryta............................3.50
1522 Paprasti rakandai ir iszdarbial isz
s žak u, su 74 pieszineliais. Verte J.
S. Iszieido P. Neris, Tilžėje 1903m.
pusi. 48. Naudinga knygele atalio
riams, pamokinanti apie iszdlrbima
įvairiausiu mebliu....................... 25c
1523 Pranaszavimai Mrchaldos Karalie
nes isz Sabbos, isz naujo perveizeta
ir treti karta atspausta...................10c
1534 Pragaro gelmes. Parasze Sz. Til
žėje 1904. pusi. 38. Szi knygele apraszo kaip vienas žmogus, pasigavęs
•
velne privertė ji vesti žmogų in pek
la ir aprodyti jam viską kas pekloje
dedasi, koki ten žmones po smert pa
kliūva ir kaip tie ten yra kankina
mi. Ka minėtas žmogus peklioje
mate, ežioje knygelėje viską apsa
ko. Preke knygutes.......... 15c
1529 8ziapds ir anapusurrabo. Parasze
J. Gerutis Chicago, 1903, pusi. 185.
Mokliszkai dvasiszki gamtos tyrinė
jimai............................
75c
Apdaryta........................................ 81.00

NESIUSK PINIGUI

pagarsintimnan teroras tr kataltogus 1*•noBlme tukaiaMtaa doiieria verte* pramato*
tonsu kostumertame Prteiusk mum* savo piluaadre.a ir arčiausia ezproso (teeita, n me« tau
prisiusime 1 kompiata sakančiu teroru: 1 boriuka puikiu et j tru: 1 lik. aukiinta arba nikelini
nnU i laikrodelL adaru nrkum (paminėk ku
rt nori) gerai laiba rodanti teip, kaip kkn.ao
Portu laOtrodolii ir gvarancita aut & metu kad
■MM. Jei •“T*, pataisysima už 0-k*, arba au
tu. ' >lm* ant kito in ha* negaras; I grafo uk.
—t (U f n lenciugeU ou kompotu; t Hario! beiamato tpinka: 1 Bariai Beimanti tpilka; 1
•Ola kka!m<ruko Ir tankmių gunku; i pora
įSSHgrėslu aukktntukoUoniku ir viena groki
tildą Ueodyia iu 1 perlu, 4 Hario! beimantaie
ir f MmeraUaio. v tekąs ta* bu* sudėta ta viana pllullne Iilko UkkH* skrynute. Kadaatre*.
—--------- tul Ili.UT u atvežimo kutu. ir
Vl*k»» ko m«s norima, k*<1 rekotalkrodellu ir 48 uoliu ilgo lencluge-

tlntell apdarai, kampai 1*margiBtl, auksiniai paralal
ant nugaros ir fono, raudo
nai bagetai auksinti lapų
kraitei, rundinl kampai.

Preki BI OS

No.1905.
Balto* tkuretet kieti
drati apdarai, gražų* 14tpėustl temargtnimai. auk
suoti lapų kraitei.
I*rek4 AOo

»u užprakyinu prisiusimu*

’ssahinston 0t-( Ohic**so,>, 111.
Iii.

Ne.19O6.

MABJA IX)W1ATT

Balto* skurelė* m inki
lai teklateti apdarai, per *bu g*lu bJg* auksuoto*
juosto*, auksuota* kryžius
ir ant nugare* paražaa,
auksuoti lapų kraitei, ran
dui kampai Prek*. 7Sc

Kauno <ub. Bsauliu pavieto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos Iki lOtoe ryto.'

nuo T-to* iki S vai. vakare.
Nedeliom* tiktai ano S-to* Iki Ibiai ryte.

Na.1907.
Balto* celuloldo* gra
žų* apdarai, terodo kaip
balfiautia* tloniau* kau
le*. fysta, slidi, žvilganti;

Ant 17 Akmena

ka* ir kr teikei* žaliai* ir ki
tokią parvę lapeliai*, rau
dini kampai, lapę kraitei
b«<otel aukalati. »u r tena

£*^UikrodelU

Fsteatuoia* raaulte
toriu*, susuki* aat■ka
me* tr sustatomas, vy
rink** ar tuotertazkas,
IK takšnota*, d vigttM
‘HanUng"
lok šitai,
kraitei isskvteik uotas
|rikrai aurai laika rodo

Prekė
Pinigu* įtusklte ant adreso:

034 33 rd8t

Chicapv, IH

geležinkelio
tarsiu,
kaipo purteMMial laika
laikanti*;
g» (ran
tuota* ant 25 motu
Puikiausio* Popiero*.
My lalkrodaly paslu*
uoedres- . *a pavelyjsNaujausio iuradimo.■ a teaegtaminuoti. Jeigu bu
užsimokėk espretul SI
15 gatunku su visokiais skaitimais ir dai me,
kasttu* ir pasiimk teikrodaly.

nelėms ir kvietkoms — lietuviuku Ir lenklaiku su puikiais kopertals tik 25c. tu- pridedama 14K tuksint* labai
tinas, arba 5 tolinai 81 per paėsta, o 1600 •a kompase dykai
popieru ir koperlu por ekspresą 87,50.
Užlaikom daugybe visokiu knygų, abro VOO Central Bank Bltlg, Cbica<o.
želiu, altorėliu, ukapleriu. rėžančiu,kry
želiu Ir tt. Turiu geros Trejankos Įsi
seno k rajau* pargabentos.
Norėdami
d ežį not
apie prekes
musu ta voru
prisi traki to 4c. markėm, o gausit kataUoga. Ant atsakymo indekit visados
Musu naujai iirastaa ir patvirtintas
marke už 2c
Reikalaujame pardavėju
geriausių daktarų vynas, vadinamas:
ant musu ta voru.
“TegeTeeic” yra geriausias ir sveikiau
M»thew Kukaitis,
sias už visus kitus iki 4iol buvusius kar
237 E. Ma.n si.,
Nev Britais, Conn.
čius ir kitokius vynus. ToguTonic pru(III—24)
ialina visokias ligas, keiptai: Reuma
tizmą. neuralgia. skaudėjime vidurių,
sunkumą ant krūtinis, teipgi taiso aReikalingi lietuvteaki vyrai.
pelitą: žodžiu sakant yra reikalingas
Mes reikalaujame agentu perstatymui
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami
mus visokiuose miesteliuose ir miestuo
*avo guodotiniems tautiečlam* velyse perdem po visas Bu v. Valstija*, par
jame dėl persitikrinimo pellauati sa
davinėjant musu auksinius, sidabrinius
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
ir nikelinius laikrodėlius.
sų naujai išrastą vyną Togo Tonic.
Mes teipgi neužilgio reikalausime ke
Prekė už bulelį 81.00, už tuziną 87.80
leto vyru kalbinėsiu sloveniszkal.kelian
Reikale-prašom at* įšaukti ant adreso:
ti su musu amerikoniuku pardavėju,
neuioti Jo pažiuriniu skrynele ir būti jo
TOGO WINE CO.
paaelbininku bei tulku.
517 ■ihvaMkee Avė.,
CHICAGO, ILL.
Mes mokame algos 820 00 ant sanvai

Eicelslor Witcb Co.

Naujas Iszradimas.

tęs, ar rabata tikriems agentams, ir 815
ant saqvaites pagalbininkams ir tal
kams.
v Tik teisingi ir blaivus vyrai teauiszaukia prie mus; paraižyk *avo pravar
de ir adrese ainkiai.
Great Eaatern Watch Co.,
Boz 564, Dep. b.
Nev York City.

boja. kiekvienas žodi* paženklintas kumvotas literoms prie kokio jis gramatiko* sky
riaus priguli- Knyga «x9 coliu* didumo. Kie
tuose gražaus mėlyno audimo apdaruose, ant
nugare* ižspeusta sidabrinėmis literomis Jo*
titule* ....................................................... 43 00
13UI Paslaptys Magijos bei Spiritismo 4vie*oje
mokslo. Pagal svetimus kaltiniu* lenkilka!
sutaisė F. J., lietuvilksi verte J. Laukis. Chi-

gorais nieks lietuviu neprigaudines. nes nusi
pirkę lia knyga atrasite joje visa* monn ir
burtu paslaptis ir jaa suprasite, ne* atekial
•pralytos ir paveikslais parodyto* viso* slap
tybe* ir budai ju daryme............................ SOc
Apie turtu iszdirbima. t*ar»’re Sėbram. v--r»e
8. M. Veikalas gvildenantis polill*zkų)ų eko
nomijų. Kokiai* keliui* l**idirbų turtai,
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepi* aut
d raugi jo* gyvenimo. ............................... HftcBiologija arba Mokslas apte Gyvu* Daiktu*
Pagai prof. Nusbaumų. Sulai** Szernas. Chioago, 1U. 19CI. Puslapiu 147.Mokslas koktu budu
radote gyvi sutve.-imal ant musu žeme*, kaip
daejo iki pauksaniutevieriu ir paties žmogaus.
Su paralksieis,........................................... , .4Oc.
Dvyniai Vagiu. Parasze kun. l>mb*kls. l»z
leido Susiv.Lietuvių Laisvamanių Aim-nkop*.
Su autoriaus paveik >iu ir pareikslelin Loukoono grupes. Knygrk* patiekta reikalui pakėli
mo moteriszkės. Ji nurodo priežastį* delei
kurių moteriszke tapo žemesne už ryrisski ii
paduoda rodykles aat jo* pakėlimo.. U5c

ginami augmenys? Pagal Luukevieriu. sutaisė
Szernas,
Chicago III. 1301 m. Punspiu 71
Su paveikstelei*...................
tžOc
Kaip gyvens Augmenys? Yra tai moksli**ka* apraszyma* apie yvairin* musu žem»* au
gs ass,ju sudėjimą, atmalr.**, gyvi ir plėtojimąsi
nuo pat menkiausiu pavidalu iki didttausiu
ir tobuliausiu. Su 30 paveikslėliu., ISO pusla
piai ...... ......................................................
li*ip Maskolius persekioja Liet*v* Pagai L oppreseion russeen Lltbuante supiesze irau. V.
Dembskir.............................................. ŽOc
Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieszinys Dro
L. H'ehlam. Iss anglteiko Iszgulde kun. V.
Dembakts..........................
ISc
Olltyna. apysaka iss laiko terpes visiko* kare*
Indijonu Amerikos............................... UBc
F*niki istorija ape Kantria Alana.kuri per tk me
tus wsik racziodama po svietą, daugybe
jedu ir a argu kantrai teškentojo.. s3Oc
Vanduo ant žemes, požeme ir virst u je žeme*.
Rusiszkai parašte Rubakin’s. Verte Drugy*,
įsileido T. M. Dr-te. 8zi knygele, labai su
prantamoj kalto], aprasto visas vau^eos
permalu*’ ir veikme*: kaip U* nersikeietia
in gare, kyte in vintu ir tanai tveria debe
sius, debesiai. pndange*e atvėsę, keicziasi
in vandens lasteiius ar sniego lustelius ir
ve) krinta ant žemes, tas kurto* buvo pakilę.
Ctia nukritę didelius darbu* veikia: •nie
ks* k etais uždengia cieius kaimu* ir laido
ja *av<? pusuyae žmoni* ir gyvulius, paskui
tir dam* nuo saules keieziasi in vandeni ir
uil ėja lauki s, iszreio tavus, upes ir upelius
Ir kavojasi po žeme kur v*', veikia tų paU
darbų kaip ir ant virszaus žeme*... lOc

BREVIORELIS
JaunuomėnaL

Knygele* mie<eM(XMt- Pu*l*piu 140, dori* H coli*.

Užlaiko szviežias ir visokias rūkytas
mėsas bei visokius groceriszkua tavorus.
Tavorai pirmos kliasoa, greitas patarna
vimas. Prekes pigesnes kaip visur kitur.
Visus aplinkinius lietuvius užkvieesia
atsilankyti ir persitikrinti.
(34-11)

Pirma* LietnviNzkaa Maltunaa.
Bell’ Phone 868-X
E’ Phooe 1033-A
Geriausias alus. Puikiausi Havanos ei
garai, Importuoti Vynai ir kiloki gėri
mai. Savininku geras lietuvis, apcipa
žines su visokiais bizniais; reikalaujan
tiems rodąs duoda dykai, Apsilankydarni ežia lietuviai ru uu užgadedini(Al— H)
---JULIUS G A (AUNA.
400 Mechanie *t.,
Camden, N. J

Pasarga sergant lema vyrams.
Viii *iendteninlal raniasi rjrdymal per rro
mate* yra tik rillojitnu plalcu nuo ligoBl* Jei
gu tikite ia teitybe ir reikalaujate pogelbo* auo
užaikreczlamu lytiuku bei nerrtiika tr kitokie
ligų (laagydome nuo girtybe* — nežinąs t galim*
išduoti gyduolėm *u mutu Naujausia Methoda.
nuo kurio* takstancsiai pati<elbelo. Kat nori
rodo*, teprisiuneria už 10c. (tempu, o gaut rita

KoenlgnbeCg Spėriai luta,
Boz KM, No. South F.lght Street, te illiamibvrg,
Brooklyn, N. Y.

3
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^7
Auksuotasnebuvo
Laikrodėlis
"• ’ID
auo-

SSu
----- dama ligsioi
X
ii * X 'Me* paalnnsim-taulnt^ailuĮ _A|a4Jr čdhrejinio dykai kita gražu ranka
graviruota 14 karatu drigubo
K.
<*nkiini laikrodėli,
V*7
Afi\Jfme<l*ionlIkai» lukitais. koteliu
’J.užsuk*nia ir nustatoma.su vie• 7* r <^7* “u U geriausiu akmenuotu vb
duriu C.O. D. ir «zpreso Kaltais
apmokėtais už *3 0* CUikrinimai on ko mo
tu. retežills ir kabutis su kožnu laikrodėliu. 8zltaa laikrodėlis nepajuo*. kai p kad pienuotasis, tai
ko laika kuogeriaustai ir yra vartojamas geležin
kelio tarną. Jis ikrodo kaip už *40 gryno aukio
laikrodėlis, ir kiti vatebial prafo už ji *10.00. Jei
prtelunsl su pareikalavimą *3 98. ta f mes duosime
paiku žiede ar peili dykai ir pasiusime laikrodėli
apsaagota pačia. užčMydaml tau siuntimo kaltus.
Bvkll Jį?““ laikrodėlis jei pirksi ar parduoti
VJ ULfeAls. Paminėk kokį.vyrllkų ar motertlka.
5?
*Co.,Whol«aaia duaikiara
t>«Pt 107, cni««8o, IU.

State Medical Dispensary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių.

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
■ »« užpratoflia ritus kenčiančių t mm užsisraajusji) Ilgi), nuo kurtę negalėjo iitigydyti. atsiiaukti j musę gyžyeyčię ir painigyti motę NAUJA BUDA, kuris yra laikomas už neklaidingą.
N*«>a<i

No.1901.

Saliu n as
JUOZAPO PAPIEVIO,

471 8o. CanalSt.,

CHICAGO.

Pilnas geru gėrynių, puiki vieta užejimui, biliardą* pasibovyjimui ir saliuninkas geras žmogus, jei neturi draugo jis
padės tau gerti.
(11A~O8)

Suslizlapinima* lovoje bemiegant ir labai tankus
szlapinlmaa yra pušie* liga, o ne paproty* arba p*•Įleidimą* kaip žmones mielina. Be pagelto* te
liga nuobstal eina biog-n ir ant galo ateina tok*
laikas, kad izlapuma* be nentojlmo varva. To
kio iinogaa* nieks nenori laikyti ir ji*, daug neprlimnumu nukenezia. Mu*u'*'LKOKL'RA” gy
duole už SJ.OO iszgydy* te geda damnctla liga ir
padarys tave sveiku, linksmu ir laimingu, be atsi
traukimo nuo darbo ir jokiu uenarankutnu. Ne
lauk bet tuojau* prisiusk mum (3.0U. o mes isssiusime ta gyduole su pilnu pamokinimu kaip ja
vartoti ir kaip užajlalkyti kad greieziau pagvtum.

JOHM’S SUPPLY HOUSE

CHICAOO, L L

Ofiso valandoa: nuo 10 ryto iki 4

pietų; nuo 6 iki 7 vakare.

Nedalioms ir Šventadieniais nuo 10 tik iki 13.

RODĄ DYKAI!
Prot. J. M. Hrundaa

1U»»

Lietuvvlszka Aparatu Dirbtuwe.
GuodotutaoM tatttMikotna ir bai-1
u-unetna Jraagystems tudirba

kai «*✓*, Awerikoaiazka*<

' Guodonoiem* Kunigam* isadir*
>be:~ Kapas, A meta*. Dsimati'kaa. Altas, Stalas ir visu* tmiinytmiu* parėdus. Viaoki darbu at-

ta*, Kakarta*, Z*akl*liaa,<
K epą re* ir dėl Maracalka

lotina* Dr tr*.
>arb< fnodotini Kunigai, kad Judu
darbim butu prideraacziai atliktas ir tuoo* suszelpti *awo tautetf, paveskite ji tikrai
lietuvaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Division 8L,

tuntų reguliatorių, greitų nustetvma. yra nutaisy
tas ir eina iki minutei. ,Mylet.-jami teteingolalknaiėlm jis yru pats tas ritė* aukite* rųltet laik
rodėlis niekur nėra perkamas už mažiau kaip 830.
Dėl apgarsinimo mu>ų vaisto* ir davimo progoa
kidnam igrti toki pulku laikrodėli už n‘uniaalUkų prekę, me* prižadam* pasiųsti Inu lalkrod»H
bėgyje sekančių » dienų už Ilk kurių Mt ir* InaŪmo kaltai turi būti apmokite *zpre*o (siutui
po pakaktinam apžlureHmui. n likę 99 turi bąli
trin kėti pnll.M) ant m*a*eio Prteiuntutlam M
pareikalavimu fo- me* duosime pulkų retežėlį.ka
Luti ir laikrodėli pa-lųsinr* *p*aiur-i* pačia. «4
Mdvdami siunlimo karius. Užmokantis 88 laik
rodėli gauna pilnai to tokių parankų ar varžymų
dėlei likusių nretam-ikėtų mums 89. >** 4
tau ir žinome, kad to»i t tek iteganėdlnia* U pire ,
ktnio. jog atlyginti be užvilkimo likusius *9 po
11.50 ka* mėnuo. Jei norėtum pirkti ne ant limo- I
kesčių, bet grynai*, tai ma* IOm>.JL nuleidžteass, Į
paleisdami laikrodėlį nž f11.50 Ralį k. ar nori vy
riško. ar moteriško, medžiokliniais ar atdarai*
ukriai*.

Dykai! Dykai!
Gaut ktekvteoat Dektari<kg knyguly *p*'

L—VA,

P. 0. Bei 268.
» ADISON 80.

N*. Y.

Dr.O.G.Heine

Chicago, III.

F.PBradchulis

Attornej and Counselor at Lai.
Cbimber of Coaunerce Bldg Room 709
8. E. Gorner LaSo.Be A Washington sta.

CHICAGO, ILL.

—

Telephone M ai n 3643.
W tani n telis lietu vys advokatu*, bairft
mokai} iuruprudeąciiouczion Amerikoj
Weda prowao kaip civiliuzkaa teip ir
kriminaliazkas wi*uoee suduoto.

Bea. 3112 8.Halsted arti 31 mo*.
Tel.Tards 6046

Piaigos
nn**alim*>. »*lur

line* ir sale*.

Jehn’s Supply Houit

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ OYKAI

CMkCAUO. U.L

TEISINGIAUSIA FIRMA
Laikrodėlių. lenciugelių. Žiedų. įpilkę.
Shripkų. klarnetų, floitę. koncertinkų,
armonikų. Ir tt
Kada tik reikalausi ii viriminėtą
daiktų, tai kreipkis paa M. J. Dami
jonaiti į Chicaoo, o čia gausi ge
riausių gatunkų tavoms už maieenij prekę negu pas svetimtautį.
Jeigu dar neturi mano katay.iooo,
tai rašyk iendien prisiusdams ui2c
markę dėl pačto kaštų, o katatioffą
gausi dykai.
Adresas:

M. J. Damijonaitis
3108 8o. Halstod 8L,

CHICAGO, ILL

DE!\T1STAS

Perskaityk mano nauja knygą 128 dideli puslapiai
svarbiu žitiiiie
Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Dasižinok, kaip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.
Kaip nežinystė yra svarbiausia priežasčia visų ligų.
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant žmo
gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

OFFISAS:

Szita knyga yra paraszyta Profesoriaus Collinso Lietuviams
Amerikoje. Joje yra keturi dideli kolioruoti paveik
slai visos žmogaus sistemos.

Kerte 31-mos Ir So. Hilsted nlyczla.
Gyvenimas viriui Aptiekęs.

CHICAGO,

ILL.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą savo gvarantuoja.

Rasi joje apie paslaptis Lytiško Gyvenimo ir Ženvbos, kaip būti laimingu apsivedus ir turėti svei
kus vaikus, kaip užlaikyti sveikatą savo paties ir savo Šeimynos.

JONAS SZOLI8,

Juodi, kietu drūti au
dimo apdarai, terodo kaip
•kuriniai, gražų* Uapaustl
limarginlmal. lapų kraitei
raudoni. Prek*. ...4Oo

J u, xii>s
f ra ne u z teko*
tkurete* kieti lygut apda.
rai. aukrlnlal paralal ant
fono ir nugare*, lapų krai
tei begotai raudonai auk
suoti, rundinl kampai.
Preki 81.00

Gyduoles Dykai iki IszgyjimMi.

V??

Pirko narna už 86000.00 pn. 4508 8

parduoda pigiau negu kiti.
(2—25—05)

No.1903.

Chica<o, 111.

(Tarpe 83-lot ui. ir 33-io Pi.)
Teiephonas Yarda 6012.

k..s wi4w>ai* Caikrafoli,
gerai laika rodsatCviaai dykai tam, kur* pardao* M *rUkuUaka* mat* tetai*n>o*
pa lOe. kodaa. Laksite! Jo
t*rr<Rio kaip tatkrodrio gva

J* Nerviszki Vyrai

Juodi, kieti, drūti au
dimo apdarai, terodo lyg
skurtnlai. gražų* tespauttl
tetnargiuimai. aukiuota*
kryšuti* ant tono, auksuo
ti lapų kraitei. Preki SOo

Petrai Szlakla,
8821 Auburn av.,

ti. Kražiai

Makiauiia, grakiatuia ir rmagiautia
maldaknygi neiti! batnyfion. MUio!, mik- Latiin *t. Chicago, iii. ir atidarė J
parai ir luplikaoijo! dviejou kalbon: lotp- me
niikai ir lirtaviikai. Turi tiiat reikalingai
Groaorne ir Buczerne.
maldai ir kalendoritĮ teip kaip iHdeli kny
ga. Balta plona gera įfipiera. Čia yra Jok
Užlaiko szviežia ir gera tavora ir viską
pateikiUliai irprekktr

No. 1902.

labai ižzlroazkM, o
paa JI galina alsivedyti, no* jis turi
puiku ir azalta bava raka alų, gardžia
.
runka ocziazczena
“ arielka, cigarus net
laz Havanos, o iaxaigerua gauni žmogus
paiku užkandi kiekviena diena, Ui jau
ilgiau au u m lala kalbeli negaliu. Lik
veikas turiu akubirrtia. Prie to jie turi
puikia aale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači už llumocziu
•uaikalbeli angliazkai. Ateikite paa ma
ne, o aaz jum palarnnuaiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę
tai kitu miestu galite gauti paa mane
geriausia nakvyne.

GROCERNE IR BLCZERME.

Katalikiška Maldų Knygilk,
Pavesta Lietuvos Katalikiškai

Rautai kur tu
beiti? Nuifi pa*
Petrą Kalėki dm

1 kykai aukNtnta laikrodėlis

J. P. Curlan To. Šils $30 Aatsinfs Lilkrodells
1113 S. I^avittst, Chicago, III.
Nauja lietuvisska

JT6

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garnus mediAka« užžiurčtojaa, užbaigęs vokiškus ir amerikonifikuB Univereitetua, bu daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme
privatiAkų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.
Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų,
nustojimas gyvybės, lenk i marti h draugijos,*sunykima« ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmiuk kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti savę nuo sugryžirao prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau
yra per vėlu.
Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitą paleng
vinimą, bet visišką išgydymą.
Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant
gydymo. Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi muma»gerą aprašymą savo ligos.
Gyduo
les sukrauname in mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų
atydos kas jose yra?

New York ABrooklyn, U. 8. A.
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Teleronaai Morgan 1832.
Teiefoauot galima iu kiekvienos
aplinkos.

Vyram* raikataujantiem* pagalbos priduosiu
kopija garsaus racepto dykai Ne O.O.D
ne apgevingus vaistus, tiktai recep- ta. J*ersžaUMhrr rria patarga
)
ATSARGIAI.
Šri pasarga yra vyrama sugriautos nervlsskos sistemos, kurie per savo jaunystes klaidas ja
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite
baud* patentuotus spvsvingu* vaistus, elektrisžkus diržus, “specialistus'* ir kitus netikusius to
vertes gydymus. Nuo diržu nepagysiu, o n uolė
tai vartodami vaistus sunalkyslte pilvo žletozlojlma. užnuodlBslto visa sistema ir padarysite
savo liga neiszgydoma.
Daug matu ass kentėjau savo jaunyste* kialdss, nervlizkuma. naktinius tekėjimus, skoka
vyrlszkumo, silpna atminty, stoka ambicijoe,
neramumą, gėdingumą, sirenų skaudelima. vientlny nusilpime ir tt. kaip paikszas pirkau tr var
tojau visokias patentuotas gyduole* Ir vl«ka ka
tik isrgirdes. Ant galo buvau priverstas važiuo
ti iu Eropa pagelbo* jle»zirotl pas garsu daktare,
kurs mane ir issgyde.
buvo užraszytl, a*s ir dabar turiu pa* aave. Kaip
tai sunku yra pagyti nuo tu ligų esi tinau iss
patyrimo, todėl asz noriu Ir kilus puvelbeti. Kas
man apratrys savo liga, as* tam pasiusiu utpoozetvtam* laistlre to recepto kopija su patari
mais dykai. Ass jau gavau ižimtus laiszku Iss
visu szlo* szalles krasztu nuo vyru kurie tania
kad imdami vaistus pagal szy receptą visistkal
pagijo, teip kaip Ir ass.
Recepte užraszytl stiprus bet nevodlngi vai
stai ir receptas taip paraazyta* kad vaistu* gali
ma gauti kiekvienoj* geroje (pliekoje už mažu*
pinigus. G*v* recepte, jei nenorėsite patys eiti
in spUeka užstoliuoti vaistus, tai para*uklta
man, o asz jums juos ozla Chioagoje pastraplnsįu ir prtsiunstu.
A*z
nesi-------u C. O.
D. kad
------ ------ nesu
--------....
—

Asz iazgydau nuodugniai kraujo uinuodvjima, reumatizmą, užsenejusias
paslaptingas ligas ir ligas paeinaoczias
nuo žagimo save ir iszdvkumo; gelvma
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos,
akaudejima ix> krutinę, sąnariu, nugaros
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakime
azirdies, užvma ausvse ir galvoje, drebejima kraujo, nameli navų sius paakius,
spuogus ant veido ar kūno, geltonas p|emas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, nubegima
sekios laike miego ar prie nusiszlapinimo, negalejima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima,' niežus, skuros,
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi
nuolatai nuvargęs ir greitai pailstantis,
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da
lys yra nusilpneje jog negali atsakanezeatlikti vvro prideryseziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai
ateik ar raszvk pas mane o asz duosiu
teisinga ir tikra rodą dykai.
Susiszlapinimas lovoje bemiegant yra
labai inkirus kenkimas, ir daugumas nejieszko pagelbos tikėdami jog negalinu
iBzsigvdvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgyd vma trumpam laike.

KNYGA VISOKIU UBU DYKAI.

ŠITA KNYGA YRA PARAŠYTA LENGVOJ, SUPRANTAMOJ KOŽNAM KALBOJ. TEIP KAD
KIEKVIENAS, KURIS SKAITO, GALI SUPRASTI.
Šita knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo. Ji suteikė
viltį daugeliui nusiminėlių ir parodė kelią, kaip pastoti vėl laimingu per atgavimą sveikatos.
Tai yra knyga kožnam, vyrui ir pačiai, jaunikaičiui ir mergelei, paprastam darbininkui, amatninkui ir vaisbunui. Kiekvienas skyrius joje įdomus, pamokinantis ir patraukiantis.

ir lytišką gyvenimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką Šeimyną.

Sergantiems aš rodyju skaityti skyrius apie visas ligas k. v.
DISPEPSIJA, REUMATIZMĄ, PLAUČIU LIGA, ŠIRDIES LIGA, INK- |
STU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,
žodžiu sakant, visus skyrius aprašančius kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausio
įdomumo kožnam.

Penkiasdešimts tūkstančių (50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus,
PRISIUNSDAMAS KELIAS STEMPAS ir paduodamas savo vardą ir adresą.
Rašyk tuojaus negaišinęs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

Profesoriaus Collinso vaistai yra siunčiami Expresu į visas dalis Amerikos ir Kanados.

Ant pareikalavimo koknarn nusiuaiu
!£!£*---------------------------------------------------- i dyk., iŠ.™,!. k„ys
man* kam* oor* netei*ia<o, galu* tai paganyti 1 sas vvnszkas ir paslaptingas ligas, kaip
•žilame paeitame lalkrasztyje.
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