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žydų, bet tikėjosi jas sunau ir kraujo praliejimai neiš gu jį ir dabar sumuš japo5 d. vasario šių metų, 8 ! bežiavimų, žada sudėti Vitėfo- kų delegatus, Pirmiausiai
Politiszkos žinios. visi Maskolijos žmonės,kadan doti
ir prieš inteligenciją ir nyks, o caras, bijodamas savo n iečiai ir privers pasitraukti plėšikai, kaime Parpiškiuose, sko žydai prekėjai. Ką ant sutiko išpildyti darbininkų
gi per jų apsileidimą, nedaboRevoKucIja Maskolijoj. jimą, caras ir jo urėdninkai laisvės draugus. Ar tas pa tarnų, bijosi išpildyti žmonių iš Mugdeno, Maskolija turės Rešanų valščiuje, Vilniaus šito prašymo atsakys ministe reikalavimus Frenkel; užtai
siseks, nežinia. Be pagelbos reikalavimus.
užbaigti karę ir taikytiesi su pav., išlaužę duris, įsiveržė į rija, nežinia.
Priešintiesi darbininkai jį pakėlė trįs
Laidotuvės užmušto Ma Įgavo neaprubežiuotą galybę,
popų ir jų siuudymų tas ne
Japonija. Dabar, rods, laik namus brolių Paškovskių, su miesto reikalavimui nėra .nė kartus augštyn, bet, kaip 'pa
kurią
ant
blogo
apvertė.
Pa

skvoj kunigaikščio Sergijaus
pasiseks. Tuom tarpu tūli Kare Maskolijos su Japo raščiai tankiai rašo apie tary mušė namiškius ir pagriebę
mažiausio pamato.
Laisve sakoja, prie to pagarbinimo
atsibuvo ramiai. Gazdini- tarlė sako: kiekviena tauta apsireiškimai rodo, kad Jau
nija
bas ant užbaigimo karės, bet 50 rubl. gatavų pinigų, išsi sni uose kraštuose su prašy žydelį gerai apgnaibė.
mai, kad iki laidotuvių dar turi tokią valdžią, aut kokios ir Maskolijos popija pradeda
Tirinėjimai terptautiškos ištikro, turbut, tekių tarybų nešdino. V ieną iš namiškių,
mu mokyklų reikaluose mie
caro šeimynai atseis apraudo užsipelno. Vokietijoj, Pran iš pa lengvo tolintiesi nuo ca komisijos užpuolimo Roždestdar nebuvo bandyta.
cūzijoj,
net
Anglijoj
savo
lai

kurpių
Bartašką,plėši
kai
teip
stai
ir valščiai kreipiasi prie Iš Liepojau*. Kuršėj.
ti kitus savo šeimynos sąna
ro ir jo tarnų, kadangi ji ne venskio laivynės ant angliškų
ke
valdonai
turėjo
tokią
jau
sumušė, kad jį reikėjo ga rando vien tąsyk, jeigu nuo
Laike paskutinių maištų
rius arba atsidavusius tarnus
turi jau didelio užsitikėjimo žvėjų pasibaigė. Maskoliai
neaprubežiuotą
valdžią,
ko

benti
į
ligonbutį
į
Vilnių.
likosi
nupiauti telegrafo dravaldžių
reikalauja
pinigų
ant
neišsipildė. Rods, caras su
Isz Lietuvos.
ant caro valdžių. Kada neįstengė darodyti, kad terp
kią
turi
Maskolijos
caras
šią.
tai
terp
Liepojaus ir Palan
užlaikymo
mokyklos;
jeigu
savo šeimyna, didiejie kuni
Joms sprūsta žemė iš po kojų, žvėjų buvo koki nors torpe
Iš Ašmenų, Vilniaus gub.. gi miestas nori savo kaštais gos; dabar linija ta tapo jau
dien,
bet
vakarinėj
Europoj
gaikščiai. vigą drąsą, kaip
Iš Vilniaus.
popija jieško kitų, su kurių diniai laivai. Komisija pri
5 d. vasario štraikai pasie mokyklą užlaikyti, augėle vėl pataisyta, nutiesė nupiožmonės sako, suvarė į kulnis, apšviestesnės, o per tai ir su pagelba galima būt geriau pažino, jog Roždestvensky
Ant
naudos
šeimynų už- kė Ašm^nus.
Suštraikavo snėms valdžioms praneša vien vimo vietoj naujus dratus.
manesnės
tautos
įstengė
apjie ant gatvių niekur nepasiaprūpinti
savo reikalus. be pamato liepė šaudyti į muštų ir sužeistų laike dar- ant syk 150 darbininkų; kad mokyklą parengė.
rubežiuoti
valdonų
valdžią:
Buvo suštraikavę ir porto
, į rodo, net savo rūmuose, po
Tamsias minias ir liberalai žvėjų laivelius. Jo pasielgi bininkų skerdynių Psterbur- paskui prie štrai ko pristojo
Prancūzijoj
prezidentas,
ar

darbininkai,
todėl nebuvo
kareivių sargyba, slepiasi
bando išnaudoti, tik kaip iki mą galima išteisinti tik bai ge renka aukas ir Vilniuje: darbininkai kitų dirbtuvių, Kunigai ant kares lauko kam nė iškrauti atėjusių lai
ba
Anglijos
karalius
turi
> kelnorėse, kadangi net rū
šiol, sunaudoti aut gero nesi me. Baimė gi, kaip patarlė laikraštis ,,Severo Zapadno- amatininkai ir jrardavinyčių
Iš Mogilevo vyskupystės vų, nė prikrauti turinčių iš
muose gali juos pasiekti ir daug mažesnę valdžią negu seka. Kaimietis, apart noro sako, turi dideles akis.
Je Slovo” surinko ant to iki pagelbininkai.
Ašmėnuose ant karės lauko į Mandžuriją plaukti.
Amerikos
prezidentas.
Štraikai vienok
*
per sargybą, taikiai iš rankos
Mandžurijoj pereitą suba- 5 d. vasario 68 rubl. Tas ro vienog dirbtuvių yra mažai ir likosi išsiųsti šie katalikiški porto darbininkų traukėsi ne
turėti daugiau žemės, nieko
Maištai
neišnyko
Maskoli

• per langą paleista dinamitikito dar nesupranta. Tą jo tos dieną ant rytinio priešin do, kaip protiškai žemai sto tose, kokios yra, mažai dar kunigai: kun. Vižykovski į ilgai. • Užtai darbininkai
nėix>mba arba kulka iš kara joj, jeigu kaip kokiam krašte geismą ir sunaudoja dabar gų kariumenių šono prasidė vi vilniečiai: Lietuvos bude
bininkų turi darbą, todėl II Mandžurijos armiją; kun. dirbtuvėse dar vis štraikuoja.
čia jie mažinasi, tai kįla ki
bino. .
Maskolijos liberalai ant sukė jo mušis, kuris paskui išsi liui carui, ant sudrutinimo skaitlius štraikuojančių ne H. Zmijevski į I; kun. Luci- Darbininkai
tur.
Lenkijoj,
kur
pirma
Pokornakovo
Šiądien caras ir jo dėdės
platino ant visos linijos. laivynės jie deda tūkstančius, pereina poros šimtų darbi jonas Maciejauskas į 2 šovėjų medvilnės dirbtuvių buvo su
limo maištų.
buvo
didžiausi
kraujo
pralie

labiau bijosi savo pavaldinių,
Dabar, antai, terp ūkinin Kaip vienog pradėtas mušis nors pusę tų pinigų suvagia ninkų.
brigadą;
kun. Damijonas grįžę prie darbo, bet juos iš
negu tie pavaldiniai caro; jimai, rods dabar, ypač Sos- kų pietinės Maskolijos neži pasibaigė, apie tai žinių nė caro tarnai, o ant sušelpimo
Pribeski
į
3
Mandžurijos ar vaikė štrai kuojanti. Daugeneužsitiki savo tarnams, ca novricuose, Lodziuje, Dom- nia kas platina paskalą, buk ra. Kaip sako, jame daly caro žiaurumo aukų deda vos Iš Pinsko, Minsko gub.
miją.
lyj vietų štraikieriai nutrau
ras yra kaliniu savo locname brovė, ramiau, bet Varšavoj caras rengiasi dvarų žemę iš vavo 400000 maskolių ir 380 kapeikoms ir pavieniais ru 18 d. sausio, kaip tai būva
darbininkai
via
dar
štraikuokė ir telefonų dratus, sudau
'"už priluptus nuo tautas pinikiekvieną metą, buvo čia pa Iš Druskenįkų. Garteno g.. žė žiburius ant gatvių.
dalinti terp ūkininkų. Varg 000 japoniečių. N u ot rotos bliais.
ja,
susirėmimai
štraikierių
• gus puikiai įrengtame rūme.
stanti ant mažų žemės gaba abiejų pusių buvo labai
Vagone, stovinčiame ant rengtas vakaras ant naudos 2 d. vasario atsibuvo rinki
Ant laidotuvių Sergijaus bu su policija vis atsitinka. Čia lėlių kaimiečiai laukia, kada didelės. Bet kaip mušis pa šalinių šėnių, ant Vilniaus studentų lankančių augšte- mai užveizdos čianykščių gy
Iš Rygos.
vo vien caro dėdė Povilas. rengiasi štraikuoti polio i štai: tas atsitiks; jeigu ilgai atsa sibaigė, apie tai oficijališkų stacijos, rado negyvą žydą iš snes mokyklas, baigusių Čia- dančių vandenų.
29
d.
sausio
dalis štraikuoIkišioliTas vienog buvo netekęs caro jie reikalauja dvigubai dide kančio rando padavaiijimo žinių nėra, privatiškos gi, Mogilevo, Zalmaną Titevičią. nykščią reališką mokyklą. skas direktorius Sikorski at- jaučių darbininkų norėjo
malonės, nuo jo atėmė net snių negu dabar algų. Da nesulauks, jie vert veržte kaip paprastai būva, viena kuris, kaip rodosi, {ratą nusi Studentai {>arengė ir teatra sisakė nuo vietos, jo vietoj grįžti prie darbo, bet nuo to
vadovystę kariumenės divizi bar todėl Varšavoj jeigu po- dvarų žemę, kaip jau nese kitai prieštarauja.
žudė. Prie Jo nerado nė jo lišką {terstatymą: atlošė ko išrinko Kersnovskį. Užveiz- sulaikė norinčius dirbti kiti,
jos ant Kaukazo, kadangi ten licistas eina ant sargybos, niai bandė tą daryti Charko Tiek, vienog, žinia, ką pri kio ginklo, tiktai popierinę mediją ,,Sukaktuvės” ir „Už dos sanariai Godlevski ir į Laikraščiai pradėjo išeidinėjis buvo per daug susiartinęs drauge su juom eina ir kar vo gubernijoj.
pažįsta savo raporte ir Kuro- dūdelę su apdegusiais kra manymą.” Už bilietus, pro Markevič pasiliko ant savo ti, bet redakcijas ir spaustusu čiabuvių, nemaskolių va eivis su karabinu. Be abejo Kad apsunkinti randui ve patkin, kad ja|>oni6čiams pa štais. Ant kaktos žydo buvo gramos. užkandžius ir gėry* vietų. e
ves saugoja kareiviai: kiekdovais. Caras pabūgo, kad nės randas norėtų ir ant da dimą karės, jo priešai palei sisekė ant rytinio šono iš gana didelė skylė, per kurią mus surinko iš viso 650 rubl.;
j
viena redakcija gavo po 5
Povilas nesukeltų Kaukazo, bojimo kiekvieno darbininko do terp nieko neišmanančių stumti maskolius iš jų Į>oai- iš galvos išpuolė smegenys. tame 39 rubl. 80 kap. buvo
Iš
Kauno.
ginkluotus kareivius. Maitndėl jį atšaukė į Peterburgą, siųsti kareivį, bet vargas kad žmonių kitą paskalą: buk cijų; užėmė jie Taling ir Matyt žydelis iš popierinės aukų. Išleidimai siekė 334
Kaune. gyventojai, ne ran- štai užgimė vėl laike laidotubet ir čia jis pradėjo drau tiek kareivių neturi, o ant karė su Japonija jau pasibai Kalauling terpkalnes, iš ku dūdelės pasidarė sau karabi rubl. 70 kap.; tokiu budu das, rengiasi įtaisyti lazarie- vių kareivių užmušto vieno
gauti su neištikimoms, ran- galo teip išskirstytus karei- gė ir buk į ją vėl stumia prie rių išvijo maskolius.
.lapo- ną, dūdelę pripylė parako ir gryno pelno buvo 815 rubl. tą sužeistiems kareiviams,at- politechnikos studento. Ant
ypau ui . Ka- viu« darbi n;-kai galėtų j|| dai rsndn nnma vian i taškan ntačigl l
iš Mandžurijos.
nnatoyvuio
jnt,) iršans knlk* tar 33 kao..
—gabentiems
* —
te«Jb---—a- 1 ; kapinių vienas
r ■ te— studentas šo
tfa gi ant galo Povilas apsi Krėsti revonucijumsKM (iva- —
Vietų lazariete bus 25. Jei- vė iš revolverio į pulką ten
ti progos prikimšti rando pi Taitse. Į Londoną atėjo ii kokį geležgalį, padegė jraravedė su paprasta aktore, at šia. Lenkijoj suštraikavo ir nigais kišenius oficierai. To
Iš
Baltstogė*.
Garto.no
gb
gu
žmonės rūpinasi apie gy- sutrauktų kazokų ir vieną
nia, buk naujai atsiųsta iš ką. Savo mierį ir su tokiu
metė siūlomas jam kunigaik- geležinkelių tarnai.
Čianykštis
policijos
virši

dymą
savo brolių, gerai da kazoką pašovė. Kazokai*tuoDidžiausi maištai ant Kau dėl tai laike mobilizavimo Japonijos ketvirtoji armija ginklu atsiekė.
štes, caras jį su visu išvijo iš
ninkas,
matydama
iki
šiol
ro;
bet
nieks neprivalo už jaus su kančiais puolėsi ant
kareivių tūlose vietose pa apvaldė maskoliško geležin 4 d. vasario Vilniuje likosi
Maskolijos, b du jo vaiku ati kazo. Ten pasikėlę darbi
nuolankumą
miesto
rodos,
miršti, kad tą daryti tai {«- žmonių. Pas ką tik rado re
šaukti po ginklu kareiviai kelio alkūnę nuo Mugdeno į atidaryti prieglaudos namai
davė užmuštam Sergijui. Su ninkai laikosi geriausiai. Ap
elgėsi mieste kaip caras Ma reiga caro, už kurio reikalus volverį, tuos tol kapojo, kol
net
bandė
užpuldinėti
ant
oVladivostoką:
4(8)00
ja
{Kinie

neturtingoms
moterims
ir
prantama, kad tokiam nete valdė Poti teip, kad jį nuo jū
tie be žado nepuolė ant že
ficierų ir tūlą jų skaitlių už čių buk užėmė maskoliams merginoms siuvėjoms. Na skolijoj. .Nesiklausęs miesto kareiviai kariauja.
kusiam caro malonės nėra ką rių turėjo bombarduoti iš
rodos,
didino
savo
i
ragei
bi

mės, nors daugelis tuos revol
mušė, kadangi juos laikė už užįiakalį ir Į»erkirto Kunųrat- mai tie yra pn. 7 ant Vil
bijotiesi nė laisvės draugų. sunkių kanuolių Juodųjų
Iš
Panemunėlio,
Kauno
ldukams
pridėjimus
prie
al

verius turėjo tik ant atsigy
kino susinešimus su ('barbi niaus gatvės. Yra čia pa
Iš tikrus kaltininkus karės.
Jis caro tapo pats nuskriau jūrių kariška laivynė.
gub..
gų
ir
miestas
pinigus
mokėjo.
nimo.
Apart kazokų, su
Sudemoralizuota biurokra nu; K u rok i gi buk apėjo ry rengtos 8 lovos ir kelios siu
stas, kaip it paprasti Masko pradžių darbininkai savo
Y
’
ra
čia
žemdirbystės
ir
na

Toks
vienog
elgimąsi
polici

kardais puolėsi ant žmonių ir
tija mat tikėjosi sunaudoti tinį KuroĮratkino armijos šo vamos mašinos: viena pirkta,
lijos žmonės, todėl ir pikto piktumą klaidžiai kreipė
jos viršininko įgriso miestui. minės ūkės mokykla mergi neseniai į Rygą iš Kauno at
o
kitos
padovanotos
arba
{ra

tas
tamsias
minias
prieš
savo
ną.
Maskolijai padaryti negalė prieš armeniečius ir mahome
Pernai mokyklą siųsti dragūnai.
Ligon bu
sąnarių Šįmet, miesto rodą jau atmetė noms.
priešus, taigi prieš MaskoliĮ New Chwangą gi atėjo uko! y tos moterų
jo. Laisvės gi draugai bau tonus ir daug jų išskerdė,
laukė
32
mokintinės,
iš kurių čiuose kas dieną miršta ke- <
policijos
viršininko
reikalavi

draugystės,
kurios
kaštais
jos
inteligenciją,
bet
dabar
žinia,
buk
japoniečiams
{rasidžia vien tuos, kurie nu bet paskui susiprato, Pa
mato, kad tas minias ir kiti sekė išvyti maskolius iš visų ir parengti minėti namai. mą, kad butų jradidinta alga 24 pabaigė mokslą. Ant šių lios kareivių sužeistos ir su
skriaudė Maskoliją; Povilas bar ant Kaukazo visi eina
t^ali sunaudoti ant supainio {Mizicijų į pietus nuo Mugde Reikalaujančios prieglaudos jo pagelbininko. Ajrart to, metų mokyklą lanko 52 mo muštos y patos.
to padaryti, nors butų ir no prieš caro valdžią.
Jeigu no ir buk jie iš didelių, atga moterys ir merginos moka miestas nejratvirtino sauvali- kintinės: 11 stačiatikių, 17
tarnaujanti jimo rando mierių.
rėjęs, negalėjo, kadangi ne Suštraikavo
tamsus, nieko neišmanantis bentų iš Port Arthuro apgu ant dienos po 20 kap. ir turi ško pasielgimo policijos vir katalikių, 30 liuteronių. Ba Caro žiaurumo aukos.
turėjo progos. Jį tai vieną, ant Pietinės Maskolijos gele
Laike buvusių Peterburge
kaimietis po senovės garbina limo kanuolių bombarduoja namuose nakvynę, pietus ir šininko, kuris atėmė gyveni^ joraičių yra 6, 8 prekėjų
sugrąžinęs iš
Prancūzijos, žinkelių ir per tai negalima
dukterys,
45
ukininkij
duk

garsių,
caro parengtų, darbi
mą
nuo
ugnagesių
viršininko
carą, tai visgi jis nekenčia Mugdeną ir jo fortams daug vakare ir rytmetyj arbatą su
kur jis, kaipo išvytas iš tėvy fabrikams pristatyti anglių,
terys.
Gaila,
kad
į
moky

ninkų
skerdynių likosi už
ir
jame
įrengė
adresinį
biurą.
išnaudojančių Jį urėdninkų; blėdies pridirbo. Jeigu tai duona. Neturinčios pinigų
nes gyvenų, išsiuntė caras ant o miestams maisto produktų.
klą
teip
mažai
eina
katalikių,
muštos
kelios ypatos ir iš
*
Varsavoj,
kareivis
stovin

ant tų tai visų nekenčiamų butų teisybė, tai reiktų ma gauna tą patį už darbą, kokį
šermenų užmušto savo dėdės. Štraikuoja teiposgi tarnau
nors
*
Kauno
gub.
katalikų
Lietuvos.
Pagarsintuose
tis
ant
sargybos
prie
regiurėdninkų ir galima sunau nyti, kad paskutiniame mū joms paskiria namų užveizda.
Nė pats, nė kiti turinti su janti ant Maskvos-Kazaniaus
apgyventa.
Aut
užlaikymo
rando surašuose užmuštų ir
doti kaimiečių minias. Caro šyje Kuropatkinui, nors jis Pagal įstatus, pastojusios į mente kasos. Vinogradov, su
terštą saužanę didiejie kuni geležinkelio. Linija ta labai
mokyklos
randas
duoda
po
pasimirusių nuo pašovimo
daužė
kasą
ir
iš
jos
išėmė
namus
moterys
ir
merginos,
gi vienvaldystė remiasi vien turėjo daugiau kareivių ne
gaikščiai, be m misteriai, nė svarbi, kadangi jos trukiai
5000
rubl.
kas
metą,
6000
ru

patėmijome sekančias ypatas:
16000
rubl..
Mieste
pirko
aut neaprubežinotos jo urėd gu japoniečiai, vėl nejjasise- gali juose išbūti per 5 sankiti augštas užimanti vietas gabena kareivius į Aziją ir
blių
įplaukia
nuo
besimoki

Juozą
Smoliaką, 25 metų, pa
drabužius
ir
geležinkelio
tru

ninkų sauvalios.
kė, Jį net ant kelių dešimčių vaįtes, kol negaus darbo:
< caro urėdninkai nedrįso ant jiems maistą ir amuniciją.
nančių.
Mokina
mokykloj:
einantį
iš Kaimo Košurino,
kiu
išdūmė
į
Baltstogę,
kur
Užrubežių laikraščiai buvo mylių vėl nustūmė į šiaurius darbą joms parūpina drau
Randas visos Maskolijos
šermenų pasirodyti.
Mat
naminės
ūkės,
paukščių
au

Gorodoko
paviečio. Vitebsko
nabagą
ir
suareštavo.
pagarsinę, buk ant 4 d. kovo japoniečiai. Jeigu teip prisi gystės sanarės. Y’ra čia da
kelnorėse ramiau^ sienos ir geležinkelius pastatė po karės
ginimo,
maskoliškos
kalbos,
gub.,
darbininką
artilerijos
caras nusprendė į Peterbur artino prie Mugdeno, kad jį lis apšviestesnėms moterims.
Iš Vitebsko.
žemė saugoja geriau negu laiko tiesoms. Matyt išti
rokundų,
gyvulių
auginimo,
dirbtuvių;
Mikolą
Jaciną,
33
Vėliau ketina parengti čia’ ir
kro bijosi, kad štraikai ne- gą sušaukti teip vadinamą gali bombarduoti.
sargybos.
Kadangi
Vitebske
mažai
ysodauninkystės,
buchalterimetų,
painantį
iš
Vilniaus,
žemišką soborą iš išrinktų yChiniški liuosnoriai, kaip pamokinančias prelekcijas.
Laike laidotuvių cerkvėj apstabdytų gabenimo karei
ra vidutinių mokyklų, tai jos, rankų darbų, audimo, darbininką Putilovo dirbtu
patų ant apkalbėjimo visų gali, teip padeda Japonie Galerijoj Vilniaus katali
Carsko ^elo rūmo parengė vių į Aziją. Maskvos apskrivietiniai žydai prekėjai atsi pienininkystės, bitininkystės vių; Emilijų Lezovskį. 13 me
Maskolijos reikalų.
Dabar čiams. Jiems pasisekė {>aga- kiškos katedros bažnyčios ra
dievmaldystą už dūšią užmu tyj ir rando telegrafistai pa
šaukė į miesto rodą su prašy ir tt.
tų, darbininką Bargunino
vienog tie pats laikraščiai dyti porą tiltų geležinkelio į do jramestą kūnelį ką tik už
što kunigaikščio.. Ant diev- statė reikalavimus, jeigu jie
mu išprašyti nuo centrališkų
dirbtuvių, paeinantį iš mie
garsina, kad tas likosi atidė šiaurius nuo *Mugdeno. Va gimusios mergaitės.
maldystos buvo kunigaikš nebus išpildyti, jie žada štrai
valdžių daleidimą parengti Iš Šiaulių, Kauno gub.. sto Hasenpoth, Kuršėj: Gri
tas ant tolesnio laiko. Ca dovais tų chiniškų liuošnorių
Čia darbininkų štraikai gorijų Baranskį (žydą per
vidutinę prekystes mokyklą;
čiai, caras ir svetimų kraštų kuoti. Jeigu tas atsitiktų.
ras mat pabūgo, kad tas neiš yra japoniški oficierai. Prieš Iš Vilniaus gubernijos.
Kuropatkino
armija
negalė

prasidėjo
31 d. sausio. Su- krikštytą), 26 metų, statėją
ambasadoriai. Caras per sa
ant užlaikymo žadėjo sudėti
duotų tokių Jau vaisių, ką didesnes maskolhj pajiegas • 2 d. vasario, medvilnės
tų
naudotiesi
susinešimams
štrail^avę
pirmiausiai vaikš laikraščio ,,Birževija Vedovo ambasadorius meldė kitų
reikalingus pinigus.
Mie
Sviatopolk Mirskio sušaukti jie perbėga į Mongoliją, kur dirbtuvėse Verkuose, netoli
iš
telgrafo.
čiojo
po
pardavinyčias ir mosti”, paeinantį iš miesto
viešpatysčių, kad jos nesių
stas, apdirbęs įstatus, pridė
žemiškų rodų reprezentantai, maskoliai negali jų pasiekti. Vilniaus, darbininką VaitkųCaro
valdžios
iki
šiol
sten

dirbtuves,
kalbindami
ir ki Borisovo, Minsko gub.; Mi
stų delegatų ant Sergijaus
ną, bededant diržą ant rato jęs, kaip randas reikalauja,
kurie nepasiganėdino MirPereitą
san
vaitę
japoniečiai
gėsi
tamsybėse
laikyti
kai

pasargą, kad į minėtą moky tus sekti jų paveikslą. To kalojų Ganiną. 42 metų, dar
šermenų.
Mat ir svetimų
sko viliojimu, bet tiesiog pa vėl pagavo kelis vokiškus ir mašinos, pagriebė už ranko
klą nebūtų priimama dau- kiu budu į trumpą laiką skai bininką Putilovo dirbtuvių, '
kraštų delegatų visogalingas miečius. Darė tą ne be pliareikalavo Maskolijai tokio angliškus garlaivius, gabe vės ratas ir apsukęs kelis kar giliu kaip pusė žydų mokinti tlius štraikuojančių pasididi
caras savo viešpatystėj nega no. Mat tamsius paglosty
paeinantį iš kaimo Populejau surėdymo, koks yra Va nančius anglis į Vladivosto tus, metė į kampą. Prie to
no, prie štraikuojančių pri šovo, Drisos pav., Vitebsko
nių,
išsiuntė
juos
į
iždo
mini

li apsaugoti nuo nelaimės mu ir pažadėjimu lengviau
karinėj Europoj, taigi kon ką. Vladivostoką ir jūrių viena ranka likosi nuo alkū
steriją ant užtvirtinimo. Mi stojo vis daugiau ir daugiau gub.; Jefremą Bogdauovą, 37
kad ir ne ant jų galvos pa nuraminti, tie apart Šios die
stitucijos.
Atmetimas že- tarpą terp Vladivostoko ir nės nutraukta, kita nuo pe
nos
materijališkų
reikalų
pla

nisterija ilgai viliojo, žadėda darbininkų. Apart apstab- metų darbininką Putilovo
rengtos. Teip silpnas, teip
miečiipreikalavimo suskubi Sachalino blokuoja dabar Ja ties; nutraukė ir pėdą vienos ma įstatus užtvirtinti, bet dymo darbo dirbtuvėse, štraitesnių
siekių
neturi,
augštedirbtuvių, paeinantį iš kaimo
mažas mat yra tasai laikomas
kojos, o augščiau abidvi ko
snių
idealų
nesupranta. no darbininkų štraikus, ku poniška laivyne.
kuojanti pareikalavo teipos- Riabcevo, Velizo pav., Viteb
ant
galo
pranešė,
kad
dėl
ka

už visogalingą carą!
rie pagimdė kraujo pralieji Maskoliai laukia japonie jos sutrupintos iki kelių. rės negali užtvirtinti. Ką gi, kad pasiliautų lekcijos
sko gub.; Julijoną ChodonaLaike laidotuvių Sergijaus Randas žinojo, kad inteligen
Kada prie jo priėjo kiti dar
pareikalaus didesnės mus pirmiausiai Peterburge, čių užpuolimo ant Vladivo
abiejose mieste esančiose gim šenką, 34 metų kalvį, paei
čia,
rodosi,
karė
gali
turėti
Maskvos mitropolitas kai be- cija
'
o paskui ir kituose plačios stoko. Iš čia pasitraukė ci bininkai, jis buvo jau negy bendro su mokyklai Miestas nazijose ir visose mokyklose.
nantį iš kaimo Stolica, Di
jo pamokslą. Caro tarnai laisvės, stengsis aprubežinoti
Maskolijos kraštuose.
Tie viliški gyventojai, svetimi ka vas.
Pirmą susirinkimą darbinin anos pav., Vilniaus gub., dir
tekiu
ministerijos
atsakymu
tikėjosi,' kad jis iškeiks, iš- caro ir biurokratijos sauvakraujo praliejimai galutinai riški delegatai ir laikraščių Kaime Razskazuose, netoli nepasiganėdino ir vėl atsi kai atliko rando degtinės busį Putilovo dirbtuvėse;
niekįs užmušėją ir visą revo- lią. Prieš inteligenciją ran
Vilniaus, siautė gaisras, ku
Ant susi Antaną Šuginą, 26 metų
liucijinį judėjimą.
Popas das tikėjosi sunaudoti tam nupuldė caro ir jo valdžių į- korespondentai. Iš Vladi ris išnaikino namus, kluonus šaukė į ministeriją su prašy pardaviuyčiose.
rinkimo įie nutarė negerti darbininką Putilovo dirbtu
vienok už visus paskutinius sias kaimiečių minias. Tų tėkmę ir pagimdė visą ne vostoko išvežė visas moky
mu
daleisti
parengti
moky

su neiškultais javais ir tvar
degtinės ir niekam skriaudos
atsitikimus ir užmušystas ap tamsių, nieko nesuprantančių tvarką, tiesiog sakant, anar klas ir mokintinius.
klą. Juk ant jos užlaikymo nedaryti.
Ant rytojaus, vių, paeinantį iš kaimo Karkaltino visą maskolišką drau kaimiečių Maskolijoj yra 80 chiją Maskolijoj. Išklampo Kadangi paskutinį mūšį tus ūkininko Čekelevo. Ugrandui
nereikia
savo
pinigų
persigandęs
pavieto
viršinin poškino, Režicos pav., X itebgiją, nieko neišskirdamas. Kal sykių daugiau negu inteli ti iš to dumblyno caras gali pradėjo Kuropatkin, tai rei nije pražuvo teiposgi: vienas
tas caras, kalti jo sudemorali- gencijos. Ne kartą tas mi tik išpildydama žmonių rei kia manyti, kad tai bus pa arklys, 3 karvės, 4 avys ir pridėti; pinigus, nepaisant kas, pakvietė ant tarybų pas sko gub.; Zevelį Rabinovičą,
ant visų niekinimų ir apru- savę darbdavius ir darbiniu- 18 metų, aptiekos mokintinį,
zuoti urėdninkai, bet kalti ir nias randas jau siuntė ant kalavimus. Be to anarchija skutinis jo bandymas. Jei* naminiai padarai.

paeinantį iš AšmSnų; Edvar kovą už konstituciją, ir pri gystę su miesto vagiliais. Vagi mokesties it sumažinimo adynų dar Artinasi svarbi valanda. Kad
du Kleboch, 28 metų stalių, pažįstame reikalingu šitokias liai duoda policijai pusę pelno iš bo, bet teipgi reikalauja darbinin mes iš jos kuo didžiausią naudą
tiesų ir liuosybės.
galėtume ištraukti,^ reikia mums
dirbusį Thoneto pardaviny- permainas dabartinėj tvar savo uždarbio, o kartais turi ati kųKupČiai,
daktarai, advokatai ir surinkti kuo didžiausias pajiegas.
duot ir visą laimikį. Jeigu tai tei
čiose, paeinantį ifc Lizumo koj padaryt:
sybė, butų labai liūdna. Žmonės šiaip visoki miestų gyventojai nuo Dabar gi musų pajiegos išskirsty
valfečiaus, Valko pa v., Latvi 1) Panaikint visus ypatin užlaiko policiją ir jos pareiga ginti seniai jau siuntinėja prašymus j tos, daug jų susinaudoja musų
ministerijas, reikalaudami reformų asabiškoj ir partijų kovoj. Ar mes
joj; Mikalojų Domaškevičių, gus prispaudimus ar tiesas žmonių savastį nuo vagilių.
arba permainų, besipriklindami nors laikinai ne galėtume pakavoti
tautų,
tikėjimų,
ar
drau

paeinanti iš Vilniaus gub.;
Jauna* paliudys.
tokiu budu caro urėdninkams ir pa visus musų savitarpinius vaidus,
Jonfį Andersonu, 55 metų, gijinių luomų;
New York. Mažas vaikas,Louis čiam carui. Dvarponiai per zem tikėjimiškus ir partiškus? Ant iš
stalių pianų dirbtuvių Smi- 2) Išliuosuot visus politi Rubinstein, matyt žydukas, ant stvas teipgi perstatė carui nekartą, kovojimo laisves musų tėvynei ne
tho, paeinantį iš miesto Ha- škus ir tikėjimiškus prasi gatvės išgėrė stiklinaitę karboli- kad Maskolija reikalauja konstitu pakaks pajiegų vienos partijos, tą
senpotho, Kuršėj; Petrų Roz- kaltėlius;
nės rūgšties. Patėmijęs tą poli- cijos, tai yra kad žmonės nori tu galime padaryti vien visos tautos
pajiegoms. Musų naminius nesu
toropovų, 23 metų, paeinantį 3) Pripažinti neliečiamo cistas, greitai vaiką nugabeno.) li- rėti dalyvirmą rėdyme.
iš kaimo Kuzmino, Nevelio mis, be sūdo paliepimo, ir y- gonbutį, kur daktarams pasisekė Akyvas daiktas. Paskutiniame tikimus galėsime išrišti vėliau,
panaikinti veikimą nuodų. Mat laike prasidėjo štraikai terp stu pats laisvi būdami. Dabar stokim
pa v., Vitebsko gub.; Vladi patas ir jų triobas;
šitam mažam vaikui nusibodo ant
visi kas lietuvis į vieną krūvą.
miru Žalevičių,.* pagelbinin- 4) Leisti visiems liuosai svieto gyventi todėl, kad neseniai dentų universitetuose ir kitose Tverkime vieną Šeimyną. Paro
mokyklose. Jei nebus veik įve
k% Peterhofo dalies policijos kalbėt, tikėt, rinktis, rištis į pasimirė jo brolis; pasilikęs vie stos reikalaujamos žmonių permai dykime, kad tėvynė mums bran
viršininko, paeinantį iš Vi- kuopas ir straikuot;
nas, jis terp kitų vaikų neįstengė nos, tai jie atsisako mokintis. gesnė už reikalus ypatų ir partijų!
5) Įvesti miliciją vietoj da rasti kito, kuris galėtų užstoti pa Paskutinėse dienose tokiu budu
tębsko gub.
Z. Z.
simirus) brolį, todėl užsimanė nu suštraikavo studentai didžiausios
Iš viso randas pagarsino bartinės armijos.
Iš Scrantun, Pa.
Maskolijoj mokyklos, Peterburgo
pravardes 119 užmuštų ir pa . III. Kada caro valdžia sižudyti.
universiteto.
įpykę,
jie
nutraukė
Vasario mėnesyj, einant namon
simirusių, o 11 užmuštų pra taps panaikinta, jos vieton
Pavogė tiesas.
nuo sienos caro portretą ir, kad
vardžių nežino. Terp užmu bus įvesta konstitucija. Su- Šteto Missouri tiesdarių butas parodyti jam savo paniekinimą, į nakčia Brikaune tapo airių valkatų
užpulti trįs lietuviai: Baltrus Gu
štų yra tūlas skaitlius stu lyg konstitucijos Maskolijoj, neseniai užgyrė tiesas,'kurios drau šmotus tą portretą sudraskė.
staitis tapo ant smert paplautas,
dentų augštesnių mokslų in reikalaujame, idant ji to dė laižybas ir totalizatorių laike Visa Maskolija subruzdo ir de Antanas Labutis sunkiai sužeistas;
stitutų, kurie, matyt, ėjo iš kioms tautoms, kurios tauti arklių lenktynių. Dabar iš tiesda ga kaip ugnyj. Vien apie ūkinin jį nugabeno į ligonbutį.nes jam per
rių buto tos tiesos likosi pavog kus iki šiol nieko negirdėti. Tik
dūrė kaklą; Simanas Muckus išliko
vien su darbininkais. Tuom škai yra subrendę ir nori pat tos.
ūkininkai
da
miega.
Daeis,
beaneužgautas. Jeigu ne Muckus,
mat Maskolijos augštesnių valdystę (autonomiją) įgyti
bėjo ir iki jų ta srovė atsibudimo, butų nė vienas ne išlikęs gyvu.
Nelaime
kastyueue.
mokslų įtaisų studentai ski (kaip: Lietuva, Finlandija,
bet kada?
Muckus, matydamas, kad jau blo
riasi nuo amerikoniškų: kad Latvija, Mažrusija, Lenkija Birmingham, Ala. Virginia Lietuvos ūkininkai yra apšvie- gai, išsilaužė iš tvoros štakietą ir
Maskolijoj ir apskritai Euro ir kitos), leistų prisidėt prie kastynėse nuo garo expliozijos stesni nė kitose dabartinės Mas teip dailei uždrožė per galvas mi
įgriuvo kastyčių ola ir užmušė 160
kolijos dalyse. Lietuvos ūkinin nėtiems valkatoms, kad abudu
poj, išėmus Anglijos, studen- naujai tveriamos viešpaty darbininkų.
kams vertėtų pradėti pirmiausia parvirto ant žemės ir tokiu budu,
- tai eina su progresu, stoja į stės iš liuoso noro.
ką nors veikti. Judėjimas sodie Labutis su Muckum turėjo progą
Gaisrai.
kovų drąsiai už laisvę, eina iš IV. Santikius terp susiri
čių teprasideda iš vakarų.
pabėgti. Visi tie lietuviai nepeš.B
oston
,
M
as
.
Sudegė
teip
va

vien su darbininkais, — ame šusių tautų išaiškįs ir sutvar
Ką galėtų musų ūkininkai tame tukai, geri, teisingi.
Žmogžu
dinamas
Pier
Hoosac
Tunnel
rikoniški gi stengiasi patar kys tam tyčia įkurtas seimas
džiu abudu nugabeno į kalėjimą,
Docks Charlestowne, su visais ta- reikale padaryti?
nauti didžturčiams, prie pro (parlamentas) iš atstovų su vorais. Stovintis netoli garlaivys Turi jie valsčius arba volostis. bet užstačius po $2000 kaucijos,
gos bando kenkti darbinin sivienijusių šalių.
,,Philadelpbia” teiposgi užsidegė Jeigu visi luomai Maskolijoj išreiš tapo paliuosuoti iki provai. 'Pa
kams. Tą geriausiai galima V. Su vieny toj Viešpaty ir likosi drūčiai pagadytas. Blėdį kia prieš valdžią savo norus gal Suvienytų Valstijų tiesas už
patėmyti užgimus kur darbi stėj, Lietuva bus kaipo atski gaisro padarytą skaito ant vieno ir reikalavimus, kodėl musų ūki žmogžudį nėra kaucijos. Airiai
ninkai negalėtų ant valsčių susi visi užstoja už savuosius ir airiai
i
ninkų štraikams: Amerikos ra valstija, o jos politiškas milijono dol.
rinkimų tą pat padaryti? Tegul
renka pinigus-ant provos,
studentai stengiasi užimti su- surėdymas taps sutaisytas Cape May, N. Y. Siautė čia di suėję į valsčių, padaro nutarimus, kunigai
kad tik išgelbėti savo tautiečius
štraikavusių vietas,
eina pačių žmonių, gyvenančių delis gaisras, kuris išnaikino 21 ko jie reikalauja ir tegul siunčia, nuo kartuvių, kad jie galėtų dau
skebsauti.
Nė Maskolijoj, Lietuvoj. Valdžia bus pave triobą. Blėdį gaisro padarytą skai formoje prašymų, pas carą. Te giau lietuvių paplauti. O Čia ai
gul neužmiršta pasakyti, kad jie riai įtekmingi: airys katalikiškos
nė apskritai Eurppoj nieko sta žmonių atstovams, išrink to ant 100000 dol.
H
ot
S
prings
,
A
rk
.
Siautė
čia
norėtų turėti balsą rodoje apie re dijecezijos vyskupas, airiai grabopanašaus* atsitikti negal ir tiems į Vilniaus seimą, visuo
25 d. vasario baisus gaisras, kuris formas. Jei načelninkai atsisaky riai, airiai daktarai, airiai advoka
neatsitinka.
tinu, lygu, slaptu ir betarpi- išnaikino su viršum 100 namų ir tų tokius nutarimus priimti, tegul
tai, airiai ir sudžios. Sunku tikė
niu (tiesiu) balsavimu.
per tai 2000 ypatų neteko pasto ūkininkai patys juos siunčia pas ti, kad prieš tokią draugystę ką
AUKAUKIT REVOLIU
VI. Reikalaujame, idant gės. Degėsiuose G rand Central carą, arba tegul nuleidžia per tele pelnytume. Airiai yra didžiausiais
CIJOS REIKALAMS.
konstitucijinis Lietuvos surė botelio rado kunus trijų sudegusių gramą.
musų priešais.
Rusijoje buvo prasidėjus dymas demokratiškai butų moterų; apart šitų, rado dar kunus Be abejonės musų žmpnės tai Jie užmušė lietuvį ir da per ang
revoliucija.
Bef caro val sutaikytas (valdžia nuo pačių dviejų vyriškių. Blėdį gaisro pa lengvai gali padaryti ir padarys, liškus laikraščius mus visai mela
džia kraujuose paskandino žmonių prigulėtų) ir visoms, darytą skaito ant 2 milijonų dolia- tik reikia jiems tą užmanymą pa gingai išniekino, buk mes lietuviai
duoti.
ne verti ant tos žemės gyventi, kad
ją. ” Lietuvos darbininkai nors mažiausioms tautoms, rių.
Kas paduos? — Mes patys mes Amerikai darome didžiausią
N
ew
O
rlkans
,
L
a
.
Sudegė
Čia
teippat prisidėjo.
11 (24) joje begyvenančioms, butų
Illinois Central geležinkelio staci galime tai padaryti. Rašome gro- blėdį.
sausio 1905 m. buvo Vilniuj suteiktos lygios tiesos.
19 d. Šio mėnesio bažnytinėje
ja ir krautuvės. Blėdį gaisro pa matas pas savuosius, pas savo pa
sukilę, po to prisidėjo Kau VII. Reikalaujame:
I)
darytą skaito net ant kelių milijo žįstamus, priminkime ir apie ši salėje padarėme susirinkimą ir nu
tuos visuomeniškus reikalus. Pla tarėme minėtą provą varyti tol,
no darbininkai, ant galo Tiesos visados darbą turėti nų doliarių.
tinkime tą
misi).
Valanda kol mes įstengsim ir ant to mierio
Šiauliuose ir kituose miestuo- (jei kartais uždarbio pritruk
►
EiplfczŲas.
-tam ynr Labai žvarbi. Mes vtafr 'Visi nutarėm dėti pinigus, po kiek
se. Nors" nuftib’dabar, bet tume, krašto valdžia privalo
trokštame, kad Maskolijoj butų kas gali. Ant minėto susirinkimo
tai prieš audrą. Pavasarį ir mums darbą parūpint); 2) Į- St. Paul, Min. Dirbtuvėse liuosybė,kad galėtame, kada norė geros širdies lietuviai tam tikslui
Bisbop & Babcock expliodavo sie
vasarą prasidės ji iš tikrųjų staigų apgynimui reikalų tinio vandens rezervoaras. Ex- sime, parvažiuoti į Lietuvą, nors sudėjo $71.25. Muckus teipgi ta
ir pūslėtos darbininkų ran darbininkų, kurios privalo pliozijos 4 ypatos likosi užmuštos, pasižiūrėti, paviešėti, taigi viki pa po areštuotu ir pastatytas po kau
dirbėkime dėl atgavimo tos liuosy cija $2000, nors nieko nekaltas.
kos sugriaus caro sostą ir įves būti jų atstovų rankose.
14 yra sunkiai sužeistų.
Lietuvoje kitokią politišką B) Įvykinimas visų čia St. Crailsvtllk, Oh. Atsitiko bės. Dabar yra laikas. Tie ku Prova eis į kriminališką sūdą. Pa
tvarką. Svetur gyvenau tie- paduotų reikalavimų pave čia garinio katilo expliozija, kurios rie seniaus ėsate nuo visko pabė plautas Gustaitis paėjo iš Suvalkų
gę, arba rezervistai, ką palikę pa gubernijos, Senapilės pavieto,
jie lietuviai gali teiposgi pri stas taps tam kartui susitai du darbininkai likosi užmušti, 3 čias ir mažus vaikelius atbėgote Prienų parapijos. Jaunas vyras,
yra mirtinai sužeisti,? sužeisti nors
sidėti prie revoliucijos dar siusiai krašto valdžiai.
nuo mirties į Ameriką, nepargrįž- da nevedęs, turi Amerikoj du bro
sunkiai, bet ne mirtinai.
bo, padėdami kovojantiems.
šite niekados į mieląLietuvą,jei ten liu.
Lietuvių Socijaldemokratų
South McAuster, I. T. Sam- nebus permainų. Taigi nurašyki
Bacių Juozas.
Reikalingas jiems bus mai
Partija.
ple kastynėse atsitiko gazo explio- te savo giminėms gromatas, saky
stas ir drabužiai, nes fabri
Vilniuj, 12 (25) sausio zija, kurios 10 darbininkų likosi dami: „mylimieje, jei norite da ka
Iš Chicaso. III
kai sustos. Jie negales užsi
1905 m. sužeistų.
da nors su mumis pasimatyti, da Pereitos nedėlios dieną, Pulasdirbti sau duonos, kraują lie
rykite nutarimus valsčiuose ir rei kio salėj, pn. 800 Ashland av. Dr.
Nelaime* ant geležinkeliu.
dami.
kalaukite permainų, palengvini V. Kudirkos Dainininkų Dr-tė pa
Los Angelos.Cal. Netoli Santa mų.” Rašykime ne vienas, ale vi
Jiems reikalingi ginklai
rengė teatrališką perstatymą ir ba
Barbara iššoko iš rėlių pasaž i eri si. Susineškime su musų tėvyne
(revolveriai, šaudyklės, para
lių
ant naudos AušrosDr-tės. Atlo
nis Southern Pacific geležinkelio ir su baliais Lietuvoj dabartinia
Kova su kerosino trustu.
šė Slovackio dramą penkiuose ak
kas), o jie teturi tam reika
trūkis. Prie to viena ypata likosi
Kadangi sutvertas Rackefellero užmušta, o diktai geležinkelio tar me laike kuotankiausiai. Šiušia tuose p. a. Mindaugis. Rolės buvo
lui tik spėkas ir kraują.
me jiems iškarpas iš laikraščių.
Daug žmonių bus užmušta ir kerosino trustas išnaudoja Ameri nų ir 9 pasažieriai sunkiai tapo su Kalkime geležį kol karšta. At sekančiai padalintos: Mindaugio
rolę lošė J. Viskočka; Ragnytės
sužeista, jų šeimynos liks be kos ukėsus, ant išnaikinimo ne žeisti.
minkime, kad viena skruzdėlė M, Damijonaitienė; - Heidenricho
jam priklausančių šaltinių ir valimaitintojų.
Paterson, N. J. Netoli nuo menkai ką nuveikia, bet daug J. Giri jotas; Daumanto — Bitinas;
nyčių savininkų griebiasi kuo bjau
Reikalinga dabar daugiaus riausių ginklų, tai visi neprigul- čia iššoko iš rėlių Erie geležinkelio skruzdėlių subudavoja didelį skruz Trainaičio — J. Ilga ūdas; Herma
no — Skrebis; Vaišvilkio — Brie
žmonių vedimui tvarkos: agi mingi sėminyčių savininkai orga pasažierinis trūkis. Prie to viena dėlyną.
J. Jonila.
o 70 ypadis; Lutavario — Dovidauckas; ma
tatorių, platintojų revoliuci- nizuojasi, o kaip kur jų pusėj sto mergaitėC- likosi• užmušta,
•
tų tapo sunkiai sužeistų.
žesnių rolių ne minėsime.
jinės idėjos, idant darbas ei ja ir štetų randas. Šteto Kansas
Del revoliucijos Maskoli Aktoriai savo roles lošė teip,
legisliatura,
ant
pasiliuosavimo
tų visur plačiai ir giliai, kad
kad geriau nuo ne profesijonahškų
nuo trusto žabangų, nusprendė
joj.
revoliucijos bangos dabar ga jsitaisyti savo locną sėminyčią. Isz darbo lauko.
aktorių ir reikalauti negalima. Ži
Teip išrodo, lyg Maskolijoj svie noma, jeigu aktoriai butų specia
lutinai nugriautų prispaudi Indianoj organizuojasi visi nepritelis rengtųsi prie didelių permai listais, iš to gyvenančiais, ne vie
mo lizdą.
gulmingi karosino valinyčių savi
5 Chicago, III. Geležinkelių nų. Nieks šiądien negali pasaky
Apleidot tėvynę, vargo ir ninkai. Virginioj legisliaturos ko varstotuose reikalauja mašinistų, ti, kur ir kada apsistos inirtusįų nam galima būt šį tą užmesti: ga
bado prispirti. Nauja Lie. misija tirinėja apkaltinimus meta katiliorių, blekorių ir kitokių ama žmonių reikalavimai. Beabejonės, lima reikalauti didesnės gyvybės
ant scenos; nuo Aldonos galima
tu vos valdžia tą prašalįs, nes mus ant trusto.
Lietuvoj, reikale, atsiras vadovų reikalauti didesnio įvairumo jos
tininkų.
bus ji darbo žmonių rankose.
Darbininkai dirbanti muilo dirb žmonių mislies ir dabartės yra, bet meliodijose.bet nuo ne profesijonaSenatorių* Platt ne pelne.
tuvėse
nutarė štraikuoti, kol dirb ik šiol jie dirbti turi labai atsar liškų aktorių negalima per daug
Pabėgot persekiojami caro New York. Sudžia O’Gorman
tuvių
savininkai
ne padarys naujų giai, ir, po visą plačią Lietuvą reikalauti. Apskritai perstatymas
valdžios. Nustojot tėvynės atmetė skundą senatoriaus Jobno
nesusižino gerai savo darbuose. nusidavė labai gerai.
kontraktų ant geresnių išlygų.
Platt,
vieno
iš
įtekmingiausių
Air neregėsit jos, kol bus po
Šiaip ar teip, valanda yra svarbi,
Mūrininkai
padarė
ant
šių
metų
merikos politikierių. Jis mat bu
Publikos susirinko diktas būre
svetimu jungu.
gali
būti da svarbesnė, ir mums lis ir ji ypač užsilaikė teip gražiai,
naujus
kontraktus
su
darbdaviais:
vo padovanojęs savo numylėtinei,
-Pabėgot nuo kariumenės, mulatei Hanah Elias $685000 ir užmokesnis darbininkų pasilieka visgi reikia šį tą veikti. Apielinkaip iki šiol ypač Chicagoj nepasi
nuo karo.
Revoliucija tas tuos pinigus bandė atgauti; Platt tas pats, bet subatoms po pietų kėj Bostono lietuviai tveria komi taikė dar ant lietuviškų spektaklių.
tetus kiekviename miestelije sky Net buvę ant teatro keli svetim
sustabdys ir panaikįs. Ne bandė tą dalyką teip perstatyti, darbininkai turės liuosą laiką.
galite eiti į kovą patįs, tai buk tuos pinigus mulatė nuo jo 1 Oham, N. Y. Darbai šitose rium. Reikale tie galės susinešti. taučiai stebėjosi, kad lietuviai
gazdinimais išviliojo. Sude vie- aplinkinėse eina silpnai, iš kitur Mieris, yra agitacija. Nieks teip teip gražiai užsilaiko ant panašių
nors padėkite.
gerai negali praplatinti tarp Lietu susirinkimų. Lošiant aktoriams
Aukas pinigais galima sių nog mulatė perstatė raštiškus da- pribuvę negali čia gaut darbo.
vos ūkininkų tą ar kitą užmanys
vadus paties skundėjo, iš kurių iš
sti stačiai mums, per musų ėjo j aikštę, kad apskundimas yra r Wheeling, W. Va. Geležies mą, kaip kad mes, amerikiečiai, ne buvo pasikalbėjimų.
Tarpuose buvc kalbos; kalbėto
atstovus ir per laikraščius, neteisingu. Tokios mat doros liejinyčiose čia ir Martins Ferry, galime. Bostono lietuviai nutarė jai aiškino mierius Aušros Dr-tės,
kurie sutiks priimti aukas. prisilaiko tūli |tekmingi politikie Ob. užgimė darbininkų štraikas. varyti tą agitaciją sistematiškai. ant kurios naudos parengtas buvo
Jau, girdėjau, renka adresus ūki
vakaras.
Londonas, 7 vasr. 1905 m. riai!
ninkų iš Vabalninku valsčiaus,
Po teatrui buvo balius, kuris
ISZ
,,Darbininkų Bal
Patžudyscziu vieta.
Kauno gub. ir ketina užlieti tam traukėsi iki ryto. Per visą laiką
Lietuviszku dirvų. tyčia atspaustais plakatais visą publika užsilaikė paveikslingai.
so” Redakcija.
Mason, INetoli nuo čia gy
valsčių. Vieni vieną, kiti kitą, Girto nė vieno ne galėjai matyt,
venantis
turtingas
farmeris
Hull
Adr.; J. Lizdeika,
treti" trečią. Kitam mieste vėl teip.
Kalt
reik
geležį,
kol
karš

pasikorė
pašiūrėj.
Pamatęs
tą
jo
per tai ir vaidų ne buvo.
28 Gray str., Silveftown,
Trečiam vėl. Tokiu bildu bus išsūnūs, pats toj pačioj vietoj tą pa
ta.
•
Jeigu aktorius reikia pagirti, tai
London. ENGLAND. tį padarė. Čia reikia dar pridurti,
sidalinimas darbo. į trumpą lai

Isz Amerikos.

Maskolijoj dedasi keisti daly
kad toj pačioj vietoj, viens po ki kai.
Fabrikų darbininkai visuose
Maskolijos miestuose štraikuoja.
Paštraivę keletą dienų, rods, su
grįžta kur nekur prie darbo, bet,
žiūrėk, po kiek laiko vėl suštraikuoja. Štraikuoja darbininkai fa
brikuose, štraikuoja jau ir geležin
kelių tarnai ir sargai, net telegrafi
stai atsisako toliaus dirbti. Rei
kalauja jie visi ne vien pakėlimo

KO MES REIKALAUJA tam, pasikorė du pirmutiniai tos
ME?
farmos savininkai. Hull buvo sa
A) I. Kad tuojaus butų vo farmą pardavęs ir rengėsi persi
kelti į Decatur.
pabaigtas karas.
II. Kęrtu su kitomis tau
Policija ir gatvių vagiliai.
tomis stengdamiesi nuversti New York. Ant susirinkimo
caro valdžią, męs jau dabar Peoples Institute, distrikto proku
einam iš vien ’su maskoliais ratorius Jerome apreiškė, jog New
darbininkais,
pradėjusiais Yorko policija tveria vieną drau

ką reikalaujama atsakanti mislis
gali būti suteikta visai Lietuvai.
Reikia vėl pasakyti, kad žmones
interesuojasi tuom ir pritaria to
kiam užmanymui.
Daleiskime,
Brocktone vienas žmogelis žadėjo
duoti ant to dalyko 1100 dol. Da
lykas tame, kad reikės turėti tak
tiką įtalpoj plakatų. Reikės visa
dos taikytis prie abelno Maskoli
joj judėjimo.

ant pagyrimo užsipelno ir publika.
X. X.

Iš Springtield, 0h.
Darbai šitų aplinkinių anglių
kastynėse eina ne vienodai: vieni
šaftai įjirba gerai, kiti blogai. Kur
dirba gerai, ten darbininkai darbą
perka ir brangiai turi mokėti [nege
rai darbininkai daro, mokėdami už
gavimą darbo. Rd.J: yra čia už
mokėję už darbą po 20 dol. Pir

kinėjimą darbo įvedė lietuviškas
Mes galime vien šelpti musų
žydas, kuris turi susinešimus su brolius tėvynėj gyvenančius pinibosu. Jeigo jo ne prašalįs, tai už *gais, kitaip, čia esant, mums juk
gavimą darbo,juo toliau, juo bran negalima stoti į kovą su Lietuvos
giau reiks mokėti.
nevidonais. Reikia dėti aukas.
Tikrą lietuvių skaitlių sunku Jų išsiuntinėjimą kur reikia, gali
sužinoti, bet visgi bus jų apie mą pavesti kankintinių komitetui;
400. Yra jų visokių: vieni mėgsta tas komitetas gali būti ir tuo centskaityti, kiti skaitymo ne kenčia. rališku komitetu.
Vieni sutvėrė kuopelę tautiškojo
Red.
Susivienyjimą ir Lietuvos Sūnų
Dr-tę, kuri gana tvirtai laikosi ir
Iš Manchester, Con
auga. Kiti tveria lietuvišką para Lietuvių yra čia pusėtinas bū
piją, jie tliri jau nupirkę du lotu relis, ypač vyrų, bet ne trūksta ir
miesto pakraštyj ir pinigų 1000 merginų. Užsilaiko jie gana pa
dol. statymui bažnyčios. Dauge doriai; mėgsta skaityti visokius
lis su noru duoda pinigėlius, raštus. Gaila tik, kad nėra Čia
kaip sako, ant Dievo garbės. Ke- gerų agitatorių ir vadovų, todėl ir
liolikas į parapijos kasą įmokėjo svarbesnių tautiškų darbų nuveik
jau po 25 dol.,nors dar yra tik lo ti negalime. Buvo čia susitvėrusi
tai, kiti įmokėjo po labai mažai, kuopa Susiv. Liet. Amer. Kuopą
treti nieko nežada duoti ant baž organizavo p. Mat-ulavičiutė. Ka
nyčios.
dangi mergina ne rado pritarimo
Mat kaip kiti, teip ir lietuviai ne vyrų pusėj, tai ir kuopa suiro.
gali būt be užsiėmimo: jeigu nie Palis čianykščių lietuvių priguli
ko kito surasti ne gal, tai užsiima prie Atvorto lietuviškos draugy-.
statymu bažnyčių. Bažnyčios sta stės, kiti gi niekur ne priguli.
tytojai pernai parsikvietė kun.
Daugumas Čianykščių lietuvių
Buchovecką; mat jiems rodėsi, dirba šilkų dirbtuvėse, kiti kito
kad kunigas, parsimetęs, galės at kiose. Uždirba po $1.25—1.50.
imti nuo nenorinčių duoti pinigus. ant dienos. Audėjai* uždirba dau
Kunigas išbuvo iki šiol. Matyda giau. Merginos, iš kitur atvažia
mi, kad parapijos kapitalai, vietoj vusios, greitai Čia gauna darbą,
daugintiesi, pradeda tirpti, kadan ypač mokančios austi, bet ir mo
gi juk tranai medaus ne neša, 19 kinės gali uždirbti po $5.00 ant
d. vasario sušaukė parapijos susi- sanvaitės.
rinkimą, ant kurio padarė labai
Yra čia ant vietos lietuviška Lie
svarbų nutarimą: kad kortelių ant tuvos Sūnų draugystėlė. Sanariai
atlikimo velykinės ne pardavinėtų moka po po 25c. ant mėnesio, o
pigiau kaip po 5 dol. ne pilniems j laike ligos gauna pašelpą. Gerai
parapijonams. Pažiūrėsim,ar daug būt, kad ji pristotų prie Susivienybus teip brangiai mokančių užDie- jimo.
vo dovanas?
K. P. S.
Za^arėlis.

Iš Turners Failo, Mas.

Iš New Britain, Con.

Vietiniai lietuviai juo tolyn, juo
čia lietuvių ne daug yra. Taigi, augštyn kįla tautiškai.
Keletą
rodosi, reiktų jiems gyventi suti vietinių organizacijų verta pami
kime, kibti prie tautiškų darbų, nėti ir pasidžiaugti jų dauginimosi
jeigu kitaip prisidėti ne galima, tai < sąnariais, bei atliktais gražiais ir
galėtų nors aukų kiek sudėti, — I naudingais darbais. Neprigulmintas vienog musų lietuviams ne ru gas Ukėsų ’Kliubas jau skaito į
pi, jie velija pasigarsinti kuom ki 200 sananų, kuris jeigu tik darbuo
tu.
sis sulyg savo pašaukimo, tai rin
8 d. vasario buvo vestuves Čia- kimuose gerai užplikįs kapitali
nykščio lietuvio J. V. Kitur susi stams kailį. Dr-tė „Zirgvaikio”
rinkę ant vestuvių deda aukas ar irgi turi iki 80 sąnarių ir gražiai
tai ant kankintinių, ar ant mokslą- , pasilaiko. Prisirašantiejie prie jos
eivių; Čia veselninkams adkos pa i būtinai turi tapti sąnariais S.L.A.
sirodė ne atsakančioms, kadangi : Turime dar dvi dr-sti: Šv. Juozapo
apie jas juk svetimtaučiai nieko ! ir sv. Andriejaus, kurios skaito po
nežino. Jie pakėlė tokias mušty 200 sąnarių. Jaunuomenės dr-tė
nes, kad visi svetimtaučiai matytų I „Apšvietos” teipgi gražiai tarp
lietuvių narsumą. Mat jeigu jie sta. Abelnai New Britaino lietu
ne gali mušti savo tautos priešų, viai lavinasi protiškai, ir ateis lai
tai mušasi terp savęs. Po tam kas, kad mes Amerikos lietuviai
neapsiėjo be sūdo, bet prova liko- pakilsime tautišk«p»«
____ Į Jpppmiškai,
si atidėta, besipilivojanti užstatė užšoksime kapitailizmui ant spran^
kauciją.
do ir nugriausime kapitalo vergiją.
Kaimyniškame miestelyj 13 d.
J. F. B.
vasario teiposgi buvo muštynės:
vienam lusį nukirto.
Iš St Charles, III.
Kitur lenkai turi prasčiausią gar
Darbai eina čia gerai ir iš kitur
bę, čia lenkus lietuviai peiktinuose atvažiavęs greitai gauna darbą.
darbuose toli užpakalyj palieka. IŠ Chicagos privažiavo diktai lie
Tai biauru. Laikas, rodosi, butų Į tuvių ir visi darbą gavo.
susiprasti ir pradėti gyventi pagal { Lietuvių yra Čia apie 30 Šeimy
Dievo prisakymus. Peštynėms nie- | nų, o pavienių bus į 300. Lietu
ko ne pelnysime, reikia bandyti > viškas saliunas yra tik vienas ir tą
atsižymėti gražiais darbais, tąsyk < patį savininkas nori parduot. Ge
vis: mus girs ir pagodos; peŠty- Į rai butų, jeigu koks lietuvis uždė
nčms užsitraukiame vien panieką tų Čia mėsinyČią ir valgomų tavoir nekentimą.
rų kromą. Pavasaryj žada čia dar
K. P. S.
naują dirbtuvę statyt, tai darbų
bus dar daugiau.
Iš Ogleaby, III.
Norkaitis.
Oglesby, arba kaip jį dabar va
dina Portlande, La Šalie pavietyj,
Iš Demeyvllle, Tex.
lietuvių yra apie 50 šeimynų, o
Pas mus darbų yra gana. Mo
pavienių apie 100 ypatų. Yra Čia kestis neprastas: kerosino valiny4 lietuviškos karčiamos, viena val čiose moka po $2.50 ant dienos, ir
gomų daiktų pardavinyČia. Turi darbą visada galima gaut.
me savo bažnyčią, bet kunigo ne
Lietuvių Čia nėra. Teko man
turime, ant pareikalavimo iš patikti vieną lietuvįHoustone,Tex.
Spring Valley atvažiuoja kunigas ten yra viena šeimyna ir du pavie
Valaitis. Jis pas mus per pamok ni. čia daugiausiai yra čekų,teip
slus ne keikia lietuviškų raštų, už gi ir lenkų.
geras laiko visas lietuviškas drau
Ambrazas.
gystes. Yra čia 3 lietuviškos drau
gystės, terp jų nesutikimų nėra,
visos dirba iš vien. Tos 3 drau
Isz VISUT.
gystės sujungtoms pajiegoms pa
rengė balių. Vieną dalį pelno pa
|| Berlyno laikraštis ,,Vorsskyrė ant nupirkimo į bažnyčią
monstrancijos, kitą ant tautiškų waerts,” paprastai turintis geras
reikalų [ant kokių ir kiek? Rd.]. žinias apie randų slepamus daly
Dabar susitvėrė ,,Kareivių gvar kus, praneša, buk ant Kaukazo,
dija,” kareiviai turi puikias drapa Maskolijoj, vieno čielo apskričio
nas [iš drapanų dar tauta naudos gyventojai pasikėlė. Maskoliai,
ne turi, jeigu apart nešiojimo dra armėnai, gruzinai, net čerkesai supanų kareiviai nieko ne veikia ant sivienyjo ir stoja į kovą su caro
tautos labo.' Musų kareiviškos valdžia. Išsiųstą karimenę suval
draugystės,kaip iki Šiol, pasiganė- dė, atėmė nuo kareivių ne tik ka
dina nešiojimu uniformų. Iš to rabinus, bet ir kanuoles. Ant
vienog nėra niekam naudos. Rd.). Kaukazo, teip čerkesai, kaip Ir
armeniečiai visada su savim nešio
.
A. Rulikauckas.
ja ginklus, atimti juos nuo žmonių
randąs ne dryso pirma, o dabar
Iš Brocton, Mas.
dar labiau bijosi žmonis erzinti,
19 vasario š. m. Čia atsibuvo su
nors jie iš ginklų pradeda naudosirinkimas lietuvių, prijaučiančių
tiesi prieš caro valdžias. Jeigu
dabartiniam judėjimui ir musų bro
randas bandytų su prievarta ati
liams kovojantiems ,už laisvę Mas
minėti ginklus nuo gyventojų, ko
kolijoj. Mes širdingai pritariame
broliams brooklynieČiams ir kvie kius jie per eiles Šimtmečių nešio
ja, visas Kaukazas ant syk pasi
čiam visus lietuviui organizuotis.
keltų; gintiesi žmonėms sunkiai
Mes sutvėrėme kuopą ir paramai
prieinamuose kalnuose lengviau,
Maskolijos brolių turime $7.90.
negu kur kitur. Todėl tai caro
Mieli broliai, dirbkime su vilčia, o
sulauksime vaisių. Tegyvuoja lai tarnai ir bijosi, ne nori erzinti kau
kaziečių.
sva Lietuvai
Bet kokiu budu mes galėtume su
tverti tą centrališką komitetą, jei
II Peterburgo augštesnių moky
gu tą draudžiaterptąutiškos tiesos, klų studentai ir profesoriai, atliko
kaip patėmijo ,,Lietluva” No. 7?
susirinkimą mokyklų ruimuose,
Čia susitvėrė kuopa Socijalistų kur ne pašaukta rektoriaus polici
Lietuvių Amerikoje.!*
Ir mes ne norime atsilikti nuo ja ne turi tiesos įeiti ir nutarė
muši) viengenčių kitur gyvenančių, štraikuoti, kol randas ne išpildys
mes irgi norime kovoti su musų ne žmonių reikalavimų; nutarė vien
vidonais, o su laiku sulauksim ir balsiai uždaryti mokyklas iki se
kančiam susirinkimui, kuris atsi
mes giedrios dienelės!
bus pabaigoj rugsėjo mėnesio.
Komitetas.

Profesoriai ąu studentais vienbal
siai pastatė randui sekančius reikalavimus: apdovanojimo gyven
tojų konstitucija; liuosybės rašto,
kalbos, liuosybės susidraugavimų
darbininkų ant iškovojimo geres
nių algų. Atleidimo politiškų ir
tikėjimiškų nusidėjimų. Autonomi-,
jos visiems ne maskolių apgyven
tiems Maskolijos kraštams. Už
baigoj rezoliucijos visi Maskolijos
gyventojai kviečiami kovoti ant
atsiekimo augščiau paminėtų rei
kalavimų.

|| Mieste Baku, ant Kaukazo,
traukiasi toliau maištai.
Visos
pardavinyčios likosi uždarytos,
bankai vienog atidaryti, juos sau
goja kariumenė. Miestelyj Romany štraikieriai užpuolė ant dirbtu
vių. Čia užgimė kiuvinas susirė
mimas štraikierių su serginčiais
dirbtuves kareivius. Susirėmime
30 ypatų likosi užmuštų arba pa
šautų. Užfeizėtoją kerosino va
linyčių mieste Baku, Adamovą,
drauge su jo pačia ir vaikais, sude
gino. Likosi čia užmuštas teipos
gi augštesnis urėdninkas Tatesov,
savininkas didelių pardavinyčių
Lalajev pražuvo su visa savo šei
myna. Turkiškas konsulius mieste
Baku visus savo daiktus ir šeimy
ną išsiuntė į Turkiją.
ti VarŠavos — Vindobonos gele
žinkelio užveizda, kur suštraikavo
visi tarnai, dėl ko turėjo pasiliauti
trukių bėgiojimas, bandė karei
viais apsodyti suštraikavusių vie
tas, bet štraikieriai užkimšo ve
dančias prie stacijos vandenį dū
das, o be vandens trukių leisti ne
galima. Kareiviai to ne patėmijo
ir be reikalo pagadino Idkomotyvų katilus. Darbininkai reikalau
ja didesnių algų ir 8 valandų dar
bo dienos. Geležinkelio užveizda
sutiko pakelti algas, bet reikalau
ja 9 valandų darbo. Tą pasiūly
mą tarnaujanti ant geležinkelio at
metė. Laukia štraikų ir ant Var
Šavos-Peterburgo geležinkelio.
II VarŠavoj policistai pareikala
vo didesnių algų; jeigu reikalavi
mas ne bus išpildytas, jie žada suštraikuoti. Dabar VarŠavos poli
cistai gauna 14 rubl. ant mėnesio,
drabužius ir gyvenimą kazermėse.
Suštraikavo jau ir tarnaujanti ant
VarŠavos- Peterburgo geležinkelio.
Trukiai ant tos linijos dar bėgioja, kadangi suštraikavusių vietas
užėmė kareiviai geležinkelių batalijono. Gazo dirbtuvės apsojį’ ***'

n inkams pamesti darbą. Kazokai
sergsti telegrafą terp VarŠavos ir
Maskvos.
II Amerikonas Henry Victor Mc
Clelland, profesorius angliškos
kalbos Maskvos prekystos akade
mijoj likosi vieno studento nušau
tas. Nieko politiško toj užmušystoj nėra. Dabar išėjo į aikštę,jog
užmuštasis profesorius už rublius
statė studentams gerus ženklus:
kas rublių mokėti ne norėjo, tam
McCleliau statė ne gerą ženklą.
Ėmime kyšių amerikonas profeso
rius maskolius pralenkė, o juk visi
žino, kad maskoliai tuose dalykuo
se gerai išsilavinę.
|| Ant caro prisakymo, Maskoli
jos kelių ministerija sutiko pakelti
algas tarnaujančių ant geležinkelių
ant tiek, ant kiek jie reikalauja.
Mat tuom tikisi prašalinti Štraikus
tarnaujančių ant Maskolijos gele
žinkelių. Bet ar prašalįs, nežinia.
Tarnaujanti, apart didesnių algų,
reikalauja gal ir ko daugiau, ko
caras nenori savo pavaldiniams
pripažinti. Jis mat, siulydams
trumpinus be vertės, stengiasi sa
vo pavaldinius sulaikyti nuo svar
besnių reikalavimų.

II Mieste Stuttgarte, Vokietijoj,
vokiečiai visokių partijų atlaikė
didelį susirinkimą, ant kurio iš
reiškė savo simpatijas maskoliams,
kovojantiems už laisvę savo tėvy
nės. Nutarė reikalauti konstitu
cijos Maskolijai. Surašytas rezoliučijas pasiuntė maskoliškam pa
siuntiniui su reikalavimu, kad bu
tų perduota carui; kitą gi nusiuntė
Vokietijos kancleriui Buelewui,
kad jis užstotų už kovojančius už
laisvę Maskolijoj.

II Laikraščiai paduoda, buk moteris užmušto kunigaikščio Sergi
jaus, kunigaikštienė Elzbieta, ka
lėjime atlankė jo užmušėją. Neži
nia, ko ji nuo jo , gali reikalauti?
Kadangi policijai iki šiol ne pasi
sekė susekti,kas yra užmušėjas,tai
pas jį gal siunčia užmušto moterį
pabandyti, ar jai ne pasiseks ką
nuo jo iškvošti?
IlSuŠtraikavo visi tarnaujanti ant
geležinkelių terp VarŠavos ir Vin
dobonos ir per tai ant šito geležin
kelio bėgiojimas trukių pasiliovė.
Tokiu budu susinešitnai VarŠavos
su užrubežiais likosi perkirsti.
Pirma suštraikavo tarnaujanti ant
geležinkelių terpVaršavos irBrombergo, taigi terp Lenkijos ir Vo
kietijos.

II Vokietijos universitetus lanko
Š met 30716 studentų, arba ant
1105 daugiau negu pernai.
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|| Štraikai studentų aukštesnių
mokyklų it Maskolijos perėjo ir į
Vokietijų; suštraikavo visi studen
tai Hanjaovero techniško instituto:
jie atsisakė lankyti lekcijas, kol ne
bus atjral priimtas vienas iš insti
tuto prašaiiritas studentas ir kol
nebus prašalintas nuo vietos insti
tuto rektorius. >

II Maskoliškas randas uždraudė
išleidinėti toliau laikraštį „Rus,"
vieną iŠ drąsiausiai aprašančių
bianrius darbus caro tarnų.

Nematomi prieszai ir

Maskvos apskrity) pačto tele
grafistai padavė užveizdai savo
reikalavimus; jeigu reikalavimai ne
bus išpildyti, jie žada štraikuoti.

Pagal Bitnerį.

draugai žmonių.

klausydami persergėjimų ir nurodymų dak
tarų ir kitokių išmintingų žmonių, pate aut
savę jas užsitraukiame.
Nėra abejonės, kad su pagelba mokslo
žmonija įstengs atitolinti nuo savęs visas ne
matomų priešų gimdomas ligas teipjau, kaip
1šiądien mokame jau apsaugoti musų produk
tus [>er gana ilgą laiką nuo pelėjimo, puvi
mo, neprileisdami prie jų mikroorganizmų,
taigi organizmų nematomų Kuosomis akimis.
Kovoje už būvį, kokią mes turime vesti,
gamtos tirinėtojai yra kelrodžiais: jie savo
tirinėjimais prisigriebia į nežinomas, kitų
dar nesuprantamas visatos dalis, visur renka
reikalingas žinias, tirinėja sanlygas, apskai
to vodingų žmonijai priešų pajiegas, jieško
ir paprastai suranda, atsakančius ginklus aut
pergalėjimo ir vodiugiausių priešų.
Galima, nesibijant apsirikimo, tvirtinti,
kad ištirimai surinkti gamtos žinovų suteiks
daktarams ginklą apgynimui musų gyvasties
nuo visų nematomų priešų, pripildančių že
mę, orą ir vandenis.

Vietines Žinios.
— Pereitą nedėlios dieną, ant
Lincoln Park ir Duning Place li
kosi atidarytas Columbus ligonbū
tis, stovintis po užveizda katalikiš
kų tninykkų. į minėtą ligonbutį
priims ligonius visokių tikėjimų,apart sergančių limpančioms ligoms.

U išlojo labai svarbus laikas. Matome
gyvus paveikslus krutėjimo darbiniukiszkos luomos viso) paša ulėj, nno kuiio
ir mums nepridsr* atsisakyti. Lapkri
čio men. pereitu metu formalisskal su
sitvers Lietu visiką $oc Partija Ameri
koje ir jau ne mažas skaitlius prie jos
prisiraaae. Žinom* yra, kad darbinin
kai pagerinime savo vargingo būvio gali
terasti tik Sociallaliszkoje Partijoje, ku
ri viena rūpinasi apie ju gerove. Todėl
kvieoziame draugus bei drauges darbi
ninkus susirinkti ant virsi minėto susi
rinkimo ir sutverti Brooklyne kuopa
Liet. Soc. Pert. Atner., kaipo centre reikelems derbininkiszkos luomos bei gvil
denimui josios pedejimo. — Prie darbo,
draugai ir drauges, isspažystanti auta
idėja, stokime, kaip vienas, pepamirszdami, jog laikas yra brangus.
Komitetas.

UI *o9«9|q3

(01—III)
’
uodprauo į®
•vpoųoag g y

-sįa asaf itX>n| istŽĮd vSoid unt nauou
]»poi z) eąi«) msdmnji «fĮnsa[Xsuuoj
ui iioaiHAZ*; om nąu|U|*«g
1111 M*
•lioq»ll«»d ‘»fus
oanyvs
foioj* [<ąooAXJ)d« np*
-n»*H [ojoJJ rranųv* oaiavpeid my

vaikų nuo mirtie*, o
daug jų apsaugojo
nuo užsikrėtimo liga.
Pigiai ant pardavimo didele grooorne
Arkliams, kurie len
viena, ar *u savastimis.
Didelis narna*
—
Pereitos
nedėlios
vakare,
Ii Per Bremą ir Hamburgą šį
gvai užsikrečia difte
ir sale. Norinti dasitinoti u-auiszankia
Grand Eastern hotęlyj„pn. 360
Dar kartą.
in Lietuvos redakcija.
ritu, įskiepija net ke
met į Užmarius keliauja daugiau
Wabash avė. ulyčinių karų kom
(III—17)
Atkreipiu
atidą
lietuviškųjų
or

lis
kartu*
nuodinga*,
išeivių negu kada nors pirma. Ant
panijos konduktorius McDonald
Pigiai ant pardavimo gera* lotas ant
tyčia užauginta* difte
visų laivų iki pabaigai kovo mėne ganizacijų, kurios nori pasitriusti
Ilermitage avė. arti 46 tos ui. arti lietunušovė savo numylėtinę, Mary
rito bakterijas; persio jau dabar visos vietos užimtos, apie įgijimą lietuvių tautai rubri
viszkoa bažnyczioa.
Auiszaukite in
Smith,
su
kuria
hotelyj
drauge
gy
“
Lietuvos” redakcija.
sirgę,
paskui
arkliai
kos
valdžios
blankose.
Jau
kartą
ant gabenimo III kliasos pasažieveno.
Atlikęs
su
merga
ir
pats
nu

neužeikrečia Jau difte
rių kompanijos turėjo įrengti extra buvau aiškinęs, kaip skirti vyrus į
Pigiai ant pardavimo grocerne ir busišovė.
czerne miestelyje lenku, lietuviu ir kitu
ritu; kraujini* serum
komitetą, arba kandidatus. AŠ
garlaiviu.
. I^etuvbizka* Piknlnka*.
tautu apgyventam*.
teip apsaugotų nuo
— Sudegė ant penkių lubų mū
jau sakiau, kad musų kuopos,
Dres Behring.
Chicago, UI. Apveisdos Dievo para
Augusi Moldrauskaa,
difterito arklių, į*kie*
rinė triobą p n.236 Mųnroe st. Blė pija
|l Štraikuoja tarnaujanti ant pie draugystės bei kliubai tegul neski
daro plkninka ant naudos naujos 12113 fehrage avė.,
Whlling, In«l.
dį gaisro padarytą skilto ant 250- bažnycsioe per Darbo Diena, 4 d. rugsė
tinių Maskolijos geležinkelių, per ria vyrų iŠ kitur, tik vien iš savo pyta* žmonėms, naikina ligos nuodus pas jau
(10—III)
000 dol. Minėtoj trioboj buvo ke jo, 1906 m. Reiasings karte River Slde,
tai 150000 vagonų su javais iŠ prie tarpo, taigi iš savo organizacijos. užsikrėtusius, o dar sveikus gali apsaugoti
111. Meldžia visas Chicagos parapijas ir
lios pardavinyčios.
Pasiremiant ant to, kas
Volgos gub.negalima išgabenti.Gu Tuom tarpu dar nekuriose vietose nuo užsikrėtimo.
Grand Openlug.
draugystes nedaryti toje dienoje ne pikli teiposgi šimtai tūkstančių tonų musų viengenčiai elgiasi savaip. iki šiol jau ant tos dirvos padaryta, galima
ninku, ne balių, idant vieni kitiems ne
Atidarė* nauja sali u na darau balių jo
anglių, kurių ne galima nugabenti, 1 Iki šiol kandidatus paskyrė atsa manyti, kad teip vadinama seroterapija, arba
XVI. Daktar&s Mueller.
Revoliucija RoBifoJ.
užkenktume. Bu guodone,
inkurtuviu au baloj ir nedalioj 4 ir S ko
Geležies dirbtuvės ne turi kuro ir kančiai šios organizacijos: Iš Chi- įčirškimas žmonėm* ištraukų kraujo persir
Apv. Dievo Parap. Komitetas.
vo, ant kurio grajya gera muzika ir sveKad tirinėtojai iAras ginklą atsigynimui
Rosijoje didesniuose miestuose
cagos: Dr-stė Teisybės' Mylėtojų, gusių liga žvėrių, apsaugos žmoniją ir nuo
jas atseis uždaryti.
cziai susirinkę gale* gerai paaiazokti ir
nuo nematomų priešų, galima manyti jau iė kilo revoliucija, žmonės sukilo
pasilinksminti. Visus aplinkinius ir pa
Dr-tė S. Daukanto ir 36 kuopa S. daugelio kitokių epidemijų. Pamatai, kaip to, kad tie tirinėtojai neaigaili darbo, o ne
prieš valdžią, o kareiviai armi
žystamus kviecziu atsilankyti ir pasi
Pajieszkolimal.
f;. Maskvoj suštraikavo tarnau L. A. Iš Scranton, Pa.: Dr-tė J. tą reikia daryti, jau surasti. Skiepijimas vienai ant žmonijos naudos aukauja teip sa jos skerdžia juos. Ta revoliucija
linksminti. nes sžis yra paskutinis balius
janti ant Maskvos-Kazaniaus ge Lelėvelio ir Socijalistų Laisva antai tokio apsaugojančio serum azijatiško vo gyvastį, kaip aukavo senovės krikščioni- iš miestų pereis ir į kaimus. Dau Pajieszkau savo vyro Prenciszkaus prieez užgavėnes.
Szczeanulevicziau*. Vilniaus gub., Tra
ležinkelio. Štraikai platinasi mat manių kuopta. Tos tai organiza maro ilgai rodėsi ne tik ne pasekmingu, bet Aki kankintiniai ant naudos bažnyčios ir ti gybė žmonių taps išpiauta. Todėl RU
Mike -B
Kovarskis,
ku pav., M ta k aukos Kaimu,
kaimo, Vanenos
V BDeUUM
—
vis toliau į rytus; jie gali apimti cijos pagarsino laikraščiuose var tankiai net vodingu, bet ai>sireiškus marui kėjimo. Kaip tie kankintiniai tikėjimą lai kas mistiną savo draugus parkvie parap.. gyveno pirmiau So.Omaha.Neb.:
Chicago, 111.
B. Honore st.,,
ir garsų Siberijos geležinkelį. Jei dus kandidatų ir padavė jų antra Portugalijoj, tasai, turintis apsaugoti žmo kė ui augėčiausią žmonijos laimę, teip stato st! Amerikon, tegul pasiskubina, a*z 3 menesiai kaip atvažiavau isz Lie
PavillnkMiuinimo balius
gu čia trukiai paliaus bėgioję, ne šus; tegul ir kitos padaro tą patį. nės nuo smarkumo ligos ir nuo užsikrėtimo mokslą ėios dienos gamtos tirinėtojai, terp tegul tuojaus siunčia jiems šifkor- tuvos ir norociiau Ji surasti. Jis pat* Bubatoj, 4 kovo darau pasilinksmini
duoti line ant adreeo:
mo balių ant kurio dideleje salėja gra
galima bus pervežti kareivių) Man- Tegul paskiria vieną iš sąnarių vaistas pasirodė labai naudingu: Portugalijoj kurių ne trūksta tokių, kurie |>aaukavo savo tes pakol dar jie nepateko į maiš ar kas kitas teiksis
Agota Zalecka,
ly* gera muzika ir visi susirinka svacziai
(nekitokį kaip mokantį rašyti sa maras nesiplatino, greitai išnyko ir, kaip me gyvastį tik todėl, kad iš jų ištiri m ų žmonija to eiles.
džuriją.
10 Noys Pi ,
Boston, Mass.
galės gerai pasiszokti ir pasilinksminti.
vo kalboj ir šalies ukėsą) ir pa na,labiausiai pasidėkavojant naujam vaistui. naudą turėtų. Tokių pasiaukavusių tirinė■ ■
<8—III)
Šifkortės vra geriausiai pirkti
Visus aplinkinius ir pažystamus kviecsiu
duoda
jo
antrašą,
o
jeigu
tas
sąna

Apart tų ateities vilčių, daug galima tojų jau turime diktai ir aukos tos nepražus ,,Lietuvos” redakcijoje, kuri turi Pajieszkau apsivedimui dailios ir isz- atsilankyti ir pasilinksminti prieez užga
I Maskvoj suareštavo vieną iš
garsesnių maskoliškų raštininkų, rys numirtų, arba pasitrauktų, gero laukti ir nuo mokslo hygienos, arba bu be naudos visai žmonijai. Kaip paprastas visų kompanijų linijas. Rašykite, Į
lietuvaite*, liutaroniszko U- vėnes.
L. Ažuka*.
Leonidą Andrejevą ir du kitu. Ar draugystė tegul kitą aprenka ir p>er | do sveikai gyventi, saugotiesi mokslo nuro kareivis ant labo savo tėvynės ant priešų o gausite šifkorčių prekes. Adre kejimo, kokio ssr pat* estu; esiu 33 me
tu amžiaus, Kauno gub., Raseinių pav , 3301 Auburn avė.,
Chicago, III.
ŠuareŠtavo juos dėl draugavimo su laikraštį visuomenei apskelbia. | dytais budais nuo visokių ligų. Vidurinių kulkų stato savo gyvastį, teip daro ir tirinė suokite:
Batakių vol., Gerczvecziu kaimo. Teik
Jeigu
kantidatas
persikeltų
kitur
PaMkutmla
prieaz
už<avenea
amžių
gadynėj,
kada
Europoj
tankiai
siautė
suareštuotu Gorkiu, ar gal tas turi
A. OLŠEVSK1S,
tojai,- norėdami savo ištirimais atgalioti
sis auiszaukti adresu:
•
Baliui
kokį susirišimą su Užmušimu kuni ant gyvenimo, tegul permaino sa visokios epidemijos, kurios čielus kaimus iš naudą ne jau vienai tautai, bet visai žmoni 924 33rd Street,
Peter Bakszas,
Chicago, III.
Subatoj
{medelio),
4 ir 5 kovo darau
vo
antrašą,
kad
laike
reikalo
butų
'
valė nuo žmonių, žmonės išvijo į girias, apie jai. Siaučiant smarkiai Indijose 1897 me
3ox 2,
Kandai!, Mont.
gaikščio Sergijaus, nežinia. >
pasilinksminimo balių, ant kurio grajis
galima susirašyt su juom. Drau nurodymus hygienos, taigi mokslo užlaikymo tuose teip vadinamam azijatiškam buboni
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Įteikia daktaro.
gera muzika, bu* daugybe svecziu, tai
Pajieszkau savo brolio Jono Bartkevi- visi prie*z užgavene* gale* gerai paai|i 24 dieną vasario susitiko ita gystės kuopos, ar kitokios organi- Į sveikatos, nieks nesirūpino, nė )»ate žmonės, niu! marui, Vindobonos mokslo akademija į
Allighinv.Pa. Yra čia apie 100
,
„
.
_
,
...
.
cziaus, Kauno gub, bziauliU pav,, Lž- szokti ir pasilinksminti. Todėl visus
liški ir šveicariški darbininkai dir zacijos, skiriančios kandidatus ki- j nė randai. Epidemijas laike už Dievo bau Indija*, tirinėti epidemiją, išsiuntė gydytojų lietuviškų šeimyną, o pavienių
LjBCllo
parap , Jungirio sodos, 7 mene- aplinkinius ir pažystamus kviecziu kuotokiu
budu,
nebus
skaitomos
prie
i
smę
ir
daleidimą,
prieš
ką
žmonės
nedryso
banti Simplon tunelį per Alpų
ezpediciją po vadovyste Dro Pranciškaus apie 700, daktaro lietuvio nėra. ;
kaip Amerikoje; norocziau su juom
skaitlingiausiai susirinkti.
kalinis. Pramušimas to tunelio susivienyjusiu. 96 kuopa S. L. A. kovoti; jeigu kas stengėsi nuo užsikrėtimo Hermano Muellerio. j
Jeigu atvažiuotų Čią daktaras lie« eusiraazyti. Jis pats ar kas kitas teiksis
Frank Shedvilas,
paskyrė
pp.
M.
J.
Damijonaitį
iš
saugotieji, kaip mokėjo — tai vien pats dak
kaštavo 15 milijonų doliarių. Bus
2428 Kensington avė.,
Kensmgton, Iii.
Tasai Jaunas, vos 30 metų daktaras, pa tuvis, gyvenimą galėtų padaryt. ! duoti žine adresu:
Chicagos
ir
P.
Mikolainį
iš
New
tarai.
kurie
vienog
negalėjo
vieni
nieko
Iš

Petras
Bartkevlczia,
tai ilgiausias tunelis ant svieto,
garsėjęs jau Austrijos sostą pilėj, galintis Ir lietuviai butų jam dėkingi.
19 Hunting st,
Csmbndge, Mass.
Yorko, o tie jau yra senei paskirti daryti, ypač kad bažnyčia jų neprotegavo,
turi jis 12 angliškų mylių ilgio.
lengvai iš praktikos pralobti ir ramiai gy
J. Maskoliūnas.
iŠ savo organizacijų, todėl balsų iš vos kentė, o kartais raganiai* apšaukė ir de
Pajieszkau vietos .buczerneje. Moku
Susikremtanti žmones.
venti, rinkti pinigus, kaip daro daugybes ki
t* darbe gerai ir kalbu 3 kalbomis anggino drauge su nužiūrėtoms raganoms. Su tų, kurie iš mokslo daro vien amatą, įnagį
II Maskoliškas randas nuo Ham kitur nereikalauja.
Yra
žmonės, kurie svietą pieštų
liszkai. lietuviszkai ir lenkiszksi. Jeigu
Dar ne yra renkamas komitetas prantama, kad tokiose *anlygi>ee kova su li
burgo kompanijos; pirko 10 garlai
lengvo gyvenimo, — Atkakęs į maro apvaldy Draugyscziu Reikalai kam reikia leauiszaukia adresu
juodai, kurie, jei tas butų jų galy
vių, kuriuos perdirbs į kariškus. visuomeniškas, o tik yra skiriami goms buvo sunki ir pats daktarystos mok tą miestą Bombay, tuojaus griebėsi tirinėjiFr. Klumbis,
bėje, sunaikintų visokią smarkes
Klausymas tik, kur gaus pakakti kandidatai, kurių esant atsakan slas didelių žingsnių daryti negalėjo. Da mo ir tirinėjimus darė su neišjtasakytu pasi
244 W. 461 h su,
Chicago, IU. nę mislį, kurie užgintų visokį sma
Dideli*
BHiiiM.
nai išlavintų jurifoinkų apsodini čiam skaitliui, jie patįs išrinks iš į bar yra visai kitaip. Mokslas likosi pa Ii uo šventimu, nepaisydamas ant savęs, statė savo
Pajieaakau savo draugo Domininko gumą ir žaismę, — žmonės susimui tų laivų, yp<č kur gaus pa tarpo savęs komitetą visuomenės, ' luotas nuo bažnyčios raiščių; jeigu bažnyčia yj>atą ant didžiausio pavojaus, ant savęs da Dr-te* Teisybe* Mylėtoju, atsibus n* Kunkulevicziaua, 4 metai atgal buvo kremtanti, nekantrus, nuožmus.
dalioj,
5
d.
kovo,
1905
m
paskutine
ne
0 tas imsis prie darbo reprezentuo- * ir nepadeda daktarams mokyti žmonės svei
Duąuesne, Pa. ir Mykolo Sliekio 2 metai
kaktinai sumanių Oficierų.
Niekas jiems neįtinka, jų pačių
rė visokius experimentus.
dalia prieez užgavėnes, K. Laudanskio
atgal buvo Johnatourn. Pa., tikiuosi kad
damas mus organizacijas ir anų sa-1 kai gyventi, užtai randai ir tiesdariai Jau
naujoj
salėj*,
po
nu
m
3117-19-31
K.
Mor

Besistengdama* surasti mirties paslap
abudu gyvena dabar Chicagoj. Jie pa gyvenimas rodosi yra jiems sunke
|| Maskoliškas cgras išleido pri narių skaitlių, kurį kandidatai pri klauso daktarų nurodymų ir išduoda tiesas tis, paslaptis visos ligos teip daug gyvasčių gan *L kampe* 31 Place Baliu* prasi' tys ar kaa kitas teiksis duoti žine adresu: nybe; jie neturi jokios ambicijos,
sakymą, kad tarnaujanti ant gele- duos. Čia yra darbas suvienytų ir padavadijimns sutinkančius su mokslo iš- naikinančios, kad surasti nors mažiausius dės 4 vai. po pietų, luienga vyrui su
Leonardas Vaičiūnas,
neturi gana pajiegų, idant galėtų
į žinkelių dirbtų 9 vai. ant dienos. pajiegų, o ne kelių ypatų. Čia tu t irimai s. Todėl tai epidemijos šiądien j>asi- epidemijos silpnumus.jieškodamas ginklo jos motero 25c. Uikvieczlame visus lietu 126 Taylor st..
Chicago, III. valdyti savo locna valia.
Iš ryto
viu* ir lietuvaite* vaikinus ir merginas
Dalešdo darbininkams ir urėdnin- ri būt parodyta nors mažiausiai rodo rečiau ir siaučia neilgai, giltinė ir Be pergalėjimui, Mueller tirinėjo ligą ant tuk ateiti ir liekamai praleisti paskutine ne Pajieszkau Juozapo SaSmanovskio, keliasi jie labiau pavargę negu ei
kams rinkti savo delegatus persta 100000 lietuvių, priklausančių į sidarbuoja su savo dalgiu, nepakerta jau stančių ligonių, plauste kimus daugelio įmo dali* priešą uigavęne* ! Sale naujai pa Kauno gub., Panevėžio pav., Rozalino dami gulti. Jie neapkenčia viso
Pirmiau jis
taisyta. lab*< smagi dėl szoklu. Jeigu vol., Klovainių miestelio
tymui visokių savo reikalų ir pasi- organizacijas ir ukėsų. Aut pakė tiek senų, jaunų ir ką tik užgimusių gyva nių pasimirusių nuo maro.
svieto, o svietas neapkenčia jų.
limo balso be mažiausio turody- sčių. Dabar mes neprivalome jau teip dre
kuru ateis aat ežio baliau* tai neatgai buvo Greatneck, N. Y. paskui atvyko ia
- skundimų.
Kodėl jie nejieŠko pagelus? Llu.
liet
rotu,
Mich,
,
isz
kur
po
nakties
pra

Kad surasti kelius vedančius prie perga lee, ne* musyk* bus pirmos kliaeo*. .
mo, valdžios galėtų visiškai neitsi- bėti už musų gyvastį, kaip drebėjo musų tė
puolė Jis yra vidutinio ūgio, geltona nerio Amerikoniškasis Eliksyras
Dr te Teisybe* Mylėtoju.
lėjimo
baisios
epidemijos.
Aitas
daktaras
j»ate
II Mieste Weimare, Vokietijoj, liepti. Nekurie mano, kad dar per vų tėvai, nors iš visų pusių ai>*iaučia m u*
(3-III)‘
usu, sausas, akys indube ir kalboj apsis Karčiojo Vyno tuojaus sugrąžins
matyt koki nesuprantanti gerai ką anksti, dar yra laiko: užtektų, sa nematomi priešai, tykojanti progos kaip nesisaugojo.’nesigailėjo savęs: jis be baimėj
toja.
Kas man apie ji pranesz že jiems pilną pajiegą kūno ir dva
Italių-,
miau paduotu adresu busiu isbai dekindaro menkapročiai, aplaistė su sie ko, pasidarbuot paskutiniuose jnums užkenkti, o jeigu galima ir gyvastį at vaikščiojo į epidemijos apvaldytus miesto
sios. J ų nesveikata yra užterštas
įlainininku
Dr-tas
Kudirkos
Dr
tine rūgščia paminklą garsaus ang [1909] metuose. Kitaip yra. Su- imti. Šiądien nuo tų gabenančių ligas prie kvartalu*, jffcškojo kuo baisiausiai sergančių ([■akom*, bu* perstatykla ant scenos tre
ar
silpnas kraujas. Kūnas negau
J Balčiūną*.
liško raštininko Shakespeare; nuo sivienyt ir prie visko pasirengti šų iš vienos pusės gina mus bygiena. taigi ligonių viaokiaoee užkampiuose, varguolių gėdija M inda'tgia, n»dlei ioje 26 vasario 588 Harper avė..
na
gana maisto. ‘Pirmuoju apsi
Irelroil,
Mich.
rūgšties ant paminklo pasidarė juo ims gana daug laiko, o paskuti nurodymai mokslo apie užlaikymą sveikatos, a [įgyventose pašiūrėse, kur, paprastai, epidte (Feb ) 1905 m. Pulaakiįo salėj. 800 Ashreiškimu yra pakramtingumas, al
Paj
lankau
Felikso
Pakaazuko,
Buvalmijoe
siaučia
kuo
knarkia
tįsiai.
Liga,
rodo

land
avė.
(prie
18
ui.)
į
niuose metuose jau valdžių blan- kurio mieris yra mokinti mus kaip gintiesi
Presides lygiai 7
di šlakai.
Beina pav., Leipunu gm., Aba- sumas, galvos skaudėjimas, stoka
kos esti atspaustos ir enumeratoriai nuo visų nematomų, atgabenančių ligas, prie si, [utbugo drąsaus daktaro, ji prie jo nesi- vai.vakare Sale atsidarys 5 vai.po piet. ku-gub.,
reucku kaimo; noriu labai su juo susiži valgumo, nusiminimas. Trinerio
Po
teatrui
Balius.
Pelnas
nuo
teatro
ir
I Visi Maskolijos geležinkeliai, jau yra skiriami, besivėlinant, pri šų; iš kitos gina mus augštai jau Išsikėlęs, kabino, nors daktaras savęs nečėdijo ir visai baliau* ei* ant naudo* ., Austro*'' Drau noti. Jis pat* ar kas kitas teiksis duoti Kartusis Vynas veikiai atves visą
išėmus vien vidurinės Azijos lini sieitų tas pats, kas patiko Chica išradęs naujus budus gydymo limpančių li nepaisė, jog piaustydams kunti* nuo maro gystes sselpismu iietaviszku moksleivių. žine adreso:
organizmą į pilną sveikatą. Gau
Mike Valionis,
jų, likosi pastatyti po karės laiko gos karŠtakraujus patrijotus, nu- gų — medicinos, taigi daktarystos mokslas. pasimirusių, stato savę ant labai didelio [>a- Utkviecsiame visud lietuvi u* alsi lan
namas visose aptiekose arba pas
2
Bteven
CU,
New
Haven,
Conn.
tiesoms.
Reikia todėl nftinyti, brazdėjusius užgrobti Kosciuškos Žengiant teip drauge milžiniškais žingsniais vojaus. Jis nesibijojo maro, prieš kurį visi kyti. Tragedija „Mifidsugis” yra verta
patį pabrikanta Juozapa Trineri,
drebėjo.
Indijoee
prie
Muellerio
nesikabino
pamatymo,
o
Kudirkas
Dainininku
spė

PajiMskau
Povilo
Baniulio,
Kauno
kad štraikai tarnaujančių išsiplati stovylą: persitikrino, kad pavėla šitiem abiem mokslams, susi{šžiniw su jais,
799
S. Ashland avė., Chicago, III.
kos jau Chic*giecziahii pažįstamo* uz gub., Panevėžio pav., Retneikiu sod , ir
kiek reikia, paprastiems žmonėms, su laiku maras — J te sveikas sugrįžo į Vindoboną. geriausio*
no ant visų Europinės Maskolijos vo.
puse*
Geresniam
suprati Juozapo Vasiliaucko, Kauno gub, Vilk
Laiką skyrimui kandidatų buvau žmonija gali sulaukti laikų, kad terp jos ne bet ir čia nesiliovė tirinėjimo epidemijos ir mui klausytoje.programuos* bus paduo mergės pav., Didžprudiiu sodžiaus. Jie
geležinkelių.
padėjęs iki 15 sausio š. m., bet bus ligų, žmonės mirs tik sulaukę senatvės, čia varė toliau Indijoee pradėtą darbą, j ie to* viso* perstatoinosiiragedijot turiny* palys ar kas kitaa teiksis duoti tinę ad“Lietuvos” Agatai.
NKW YORK. N. Y.
II Škotijoj, Risshire apskrity), matant pamažėli viskam slenkant, išsisėmimo, susi naudojimo visų gyvybės pa škojo toliau ginklo |>ergalėjimui ligos, išliuo- sutraukoje. Sėdynių prekes 25c. ir 50c.
Jonas Naujokas, 336 Broome st.
Komitetas.
savimui
nuo
jos
žmonių.
Tolesniems
tirinėJonas Vasiliauckas,
geriaus
bus
atidėti
ant
toliaus,
ant
jiegų.
Kad
tie
laikai
ateitų,
vienog
dar
ne

20 angliškų mylių nuo Kesshorn,
A. Lesnievrskis, 144 E.Houstoo 8l.
(3—III)
Boa 282,
E. St. Leuis, III.
užtenka daktarų ir valdžių darbo ir daboji jimarns maro, ypač gi tirinėjimams kelių, ko
rado aukso laukus. Geologiški ilgesnio laiko.
8o. BOSTON. MA86.
Pajieszkau savo azvogerio Motiejaus
Po draug atsiliepiu ir į sąnarius mo, reikia, kad žmonės susipažintų su mok kiais maro nuodai patenka į žmonių organiz 11 ta* Baliu*, paskutini* prieez
tirinėjimai auksinio kvarco parodė,
užgavėnes.
Kuklinsko, Suvalkų gub.. Marijampolės Nikod. Oendrolia. 194 Athens Street
mą
ir
kaip
nno
tų
nuodų
apsaugoti
žmones,
paskirtus
į
kandidatus,
terp
kurių
slu,
ypač
gi
su
hygienos
nurodymais
ir
gy

jog tonas kvarco išduoda 5 uncijas
Chicago. Nedalioj. 5 d. kovo (March) pav.. Veiveriu gm.. Gyviu kaimo dveji
NEWARK, N. J.
ir aš pats esu pažymėtas nuo savo ventų sutikmėj su tais nurodymais. Dabar Mueller iš Indi jų parsigabeno maro bakteri
sidabro ir 7 granąus aukso.
178 Fetry su
1905.
Jaunu Amerikos Lietuviu Pasi metai kaip iazvažiavo isx Londono in A- V. Ambrazeviczta,
organizacijos.
Pranešu visiems, antai musų tėvynėj Lietuvoj, net čia Ameri jas ir jas augino tirinėjimams sugrįžęs į tė linksminimo
Kliubai ture* savo 11 ba merika. Jis pats ar kaa kitas teiksią A* Stanelis, 281 Morris Avenue
|| Varšavoj suštraikavo tarnau kad mus visų privalumu yra agituot koj lietuviai mažiausiai paiso ant hygienos viškę.
ltu. Frolheit Turner i saloje, 3417-3421 S.- duoti žinia adresu:
BROOKLYN. N. Y.
Juozas Rugiackaa.
Kaipo *[>ecialtetas, žinantis pavojų, koks Halsted st arti 34-tas Prasidės 5 vai.
Btan. Rinkevicziua, 73 Grand st
janti bankuose. Varšavoj visi pri- per laikraščius ir žodžiu, šaukiant nurodymų ir pate trumpina savo amžį.
7 View Park Beilahi 11, Scotland.
Dar dvidešimti* metų atgal cholera iš gali pasiekti ne tik jį patį, bet visą miestą ir po .pietų. Grajy* profesorių* Fr. Kievatiški bankai, apart kokių dviejų daugiaus organizacijų prie susi
8HENANDOAH. PA.
fer. Inženga moterį to* 25c, vyrama 35c
Pajieszkaa savo ssvogerio Pranciaz- Andrius Macais, 133 8. Mainai.
trijų, yra žydų rankose,tarnaujanti jungimo ir tai be skirtumo, ar jos vieno krašto liuosai traukė į kitą, jeigu ji visą Europą. Mueller savo tirinėjimus varė Kadangi
5 kovo yra| paskutine nedelia kau* Lukoaziaus, Kauno gub., Raseinių
butų
tikėjimiškos,
tautiškos,
ar
pasirodė viename krašte, tai kaimynai Jos at su didžiausiu, kokio reikalauja mokslas, at prie** užgavėnes. t|i paskutine proga
tokiuose bankuose yra teiposgi
WATERBURY, CONN
laisvai manančios; visų pareiga ėjimą ir pa* savę laikė už neišvengiamą; da sargumu. Daugiau negu [»er ištisus metu* gerai pasilinksminti bu* ant musu ba pav., Szveksznos parap.. Stemplių so Vincas Žubricka*
veik visi žydai.
do*. pirmiau* gyvenoCbicagoje. Ji* pata
tame darbuotis. Aš vienas netu bar, pasiremiant ant mikroskopiškų tirinėji- viskas ėjo gerai. Bandavones ir tirinėjimus liaus. Svecziai bus'patarnauti gardžiais ar kaa kitaa teiksis duoti žine adresu:
Jonas Taraila,
824 Bank *U
,
Juozas Juazka,
II Londone, miesto dalyj Long riu tiek pajiegų, kad surankiot po mų, atskirimo sveikų nuo apsirgusių, besi- Jis darė *[>eciališkoj laboratorijoj prie didžio auiszviežiaimai*. Laikyk atmintyj 5 d.
NEW BRITAIN, OONN.
212 First et..
EHsabeth, N. J. M J. Cheponia, 72 Jubilee 84.,
Laboratorijoj
Acre, kur yra didžiausios automo visą Ameriką lietuviškas organiza platinimą epidemijos jau galima apstabdyti; jo Vindobonos ligonbnčio.
(3-*Ut)
bilių dirbtuvės, siautė gaisras, ku- cijas, o agituot raštu neturiu tiek jeigu kartai* ir pasiseka peržengti rubežių, tarnavo tarnas Barisch, kurio [>areiga buvo
BALTIMORE. MD.
Paj tesakau Petro Voveries ir Alekaoi
PiruiM Metinis Baliu*:
ris pridirbo blėdies ant 1500000 laiko. Todėl kiekvienas kandida tai jeigu valdžios tik daro, kas reikia, epide ne tik užlaikyti švariai, šluoti kambarį, deJuazkos arba Vincento Vrbikaviczio, L. Gasrlis, 3018 N. VVashington at
Portland, Iii. 4 <f. kovo, 1905 m. Ka abudu Kauno gub.. Raseinių pav., Rie
PHILADELPHIA. PA.
doliarių. Sudegė ir keli šimtai tas tegėl darbuojasi, nes musų vi miją aprubežiuoja vienu apskričiu, kur ji tei zinfekcijuoti instrumentus Ir tt., bet šito tar reiviai
Gvardijos Didžio Listuvos Kun. tavo parap., Pupasiu kaimo: turiu prie M A Ignotas,
925 So. 2nd Sl,
sų
lygios
pareigos.
Kaštus,
ko
no
pareiga
buvo
dar:
'
maityti
paskirtus
ant
posgi
paprastai
siaučia
neilgai,
išnyksta.
automobilių.
Gede m Ino tursa savo dideli bailu Fr. jo svarbu reiksią Jie patys ar kaa kitas J. Rukevicae 3243 8almon Street
kius panešit, beje, popiera ar žy- Teip buvo antai Hamburge su atvilkta porą tirinėjimo žvėrelius ir deginti kunus pasti Margio salėj*: prasidės 6 vai. vakare ir
teiksis duoti tini* adresu:
SCRANTON. PA.
|| Išmokant algas už bertainį gunės ženkleliai, lai jūsų organi metų atgal iš Maskolijos cholera. Ji ai>si- pusių. Pamokytas daktaro, Barisch žinojo, trauksis iki 6 vai. ryto; inženga kožnsm
Joeeph Petrikis,
1514 Ross Avė.
Antanas Kalikas,
' metų Vengri jos parlamento pasiun- zacijos malonės jums atlygint. Kas rubežiavo vien Hamburgu, neprisigriebė nė į koks pavojus gręsia ne tik jam. bet ir visam dykai. Kareiviai puikiai kareiviukai 1234 Rebecca st.,
ALegheny City, Pa.
MAHANOY CITY, PA.
turės uvo dievmaldyst* szv.
A. B. Strimaitis. 138 W. Spruoe Street
1 tiniams [jie gauna po 2000 kro norėtų su manim susirašyt, tegul artymus kitus miestus; tik ten epidemijos miestui nuo mažiausio iš jo puses neatsargu pasirėdė
Pljieszkau Antano Želtinio, Kauno
Konstantino bažnyozioje, atminiman nu
daboja
mano
antrašą:
917
S.
Court
mo
ir
apsileidimo;
pildė
Jis
visus
daktaro
nu

išsiplatina
ant
didelių
plotų
ir
siaučia
ilgai,
nų, arba 500 dol. ant bertainio me
metimo baudžiavos Lietuvoje.
Visu gub-, Zarasu pav., Panlėlio vol.. Žvirb
MOUNT CARMEL, PA.
kur valdžios nesirūpina priderančiai apie jų rodymus ir pamokinimus, gerai pildė visas draugystes ir lietuvius abelnai kvieczia liu sod., seniaus gyveno aplinkinėse Jonas Bania,
tų], 164 pasiuntinių algas užgrėbė st., Rockford, III.
Dabar jau laiko negaišinkit, o išnaikinimą, arba kur žmonės nesilaiko prie savo pareigas, o per tai ir laboratorijoj buvo kuoakaitlingisuslai įsusirltkti.
Pittsburgo: turiu prie jo labai svarbu
už skolas jų kreditoriai.
8EATTLE, Wash.
kandidatai tegul kimba prie darbo hygienos nurodymų, kaip antai puslaukinė viskas gerai; bet paprastai žmonės, susi [laži
Gvardijos Rentininku. • reikale. Jis pats ar kas kitas teiksis duo
Ant. Sukurskis, 307 Maynard avė.
ti
žinia
adresu:
(3-f-UI)
nę su pavojumi, kaa dieną jį matydami, pri
se Azijos viešpatystėse arba Maskolijoj.
U Mieste Baku, ant Kaukazo, su agitacijoms.
Jonas Misiunss,
ELIZABETH, N. J.
Artojas.
Ma*kini* Baliu*
Atsakanti, protingai parengta kanaliza pranta ir pradeda mažai ant jo paisyti, nesibesistengiant minioms atimti vieną
Box 144,
*
Bpring Valley, III. Dom. Boczkna,
218 First ai.
New Bntain, C<|nn. Delegatai vieti
saugoja,
kaip
reikia,
pradeda
a[>aileidinėti.
cija
miestų,
gerai
įtaisytos
vandens
traukimo
kąriumenės suareštuotą darbinin
Psjieszkau
savo
brolio
Juoso
Baltruniu
Draugysczi
u
su
34
kuopa
Bus.
L.
A.
VFESTVILLE, ILL.
įtaiso*, suteikiančios gyventojams sveiką, Tas pate atsitiko ir su Bariachu: Jis pradėjo
ku ‘užgimė muštynės, kuriose
dideli mukini balių utarninke azaiczio, Suvalkų gub., Naumiesczio V. 8. Kreivėnas.
gerai perfiltruotą vandenį, venteliacija gyve apsileidinėti, kelte kartus užmiršo išpil 7parengs
Nauji Rasztai
daug žmonių likosi užmuštų arba
pav.,
Tamoszbudžio
gm.,
Varniszkes
d. kovo 1905 m. Hanna’s Armory ulė
nimų, visokį budai apsisaugojimo nuo įkvė dyti Muellerio prisakymus — ir ant galo už je ant E. Main gaivu; pruide* 8 vai. va kaimo, keturi metai kaip Amerikoje
BROCKTO$, MAS8.
pašautų.
63 Blendale, Su
Iš pradžių visi tikėjo, kad jis kare. Geriausiai atsižymėjusiems yra Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia Petras Marcinouis.
J. Sapalių*. Priedeli* prie lie- pimo iš oro ligas gimdančių bakterijų, ypač sikrėtė liga.
tuviszko klauaimo. Chicago, Iii.
8COTLAND.
II Mergina Thorne, baigusi dak- lazleista „Lietuvon“. IDOft m. gi visur užlaikomas švarumas, vėdinimas, gavo plaučių uždegimą. Todėl patalpino jį pukirtos dovanosi Pirmutine—Bran adresu.
Bronislovss Baltruszaitia,
K Katauskaa,
24 Pentland PI.
statymas teip namų, kad naikinanti ligas klinikoj profesoriaus Nothnagelio, prie ku gus auksini* žiedas; Antra — Laikrodė
tarystos mokslą Australijoj, išrado, 88 puslapiai
BR1DGETON GLASGOW,
8o. Boston, Mass.
lis: Trecii a — Lietsargi*. Inejimu vi 175 W. 5th st.,
kaip tvirtina, vaistą nuo džiovos,
Aiškinami čia prietikiai musų gimdančias bakterijas saulės spinduliai galė rio profesorius Mueller buvo asistentu.
siem* dykai, kurie toros draugystes
Keliaujanti Agentai.
Apžiūrėjęs ligonį, Dras Mueller išsyk lenkia, puuliniams 25c. Visus lietu Pajieszkau Petro Naujalio, pernai at
kurį ant išbandymo ant džiova ser tėvynėj Lietuvoj, padėjimas lietu tų prisigriebti į visus užkampius — viskas
važiavusio csion isz Edvrarsdsviile, Pa. Stačia Valiukas.
vių
tautos,
prietikiai
jų
su
lenkais,
nusprendė,
jog
Barischo
liga
yra
tai
baisus
tas
išduoda
kuo
geriausius
vaisius:
prisidė

vius
ir
lietuvaite*
vietinius
ir
aplin

gančių atsiuntė į Londoną.
jis yra 5 pėdu 3 coliu aukscsio, geltoni Jur. Kazakeviczia
maskoliais ir bajorais ir ateities dami prie užlaikymo čysto oro, vandens, dir maras, todėl prisakė pernešti savo laboratori kinius szirdingai kvieczia atsilankyti.
plaukai, stambaus sudėjimo, tu nuplau K. Butkus,
sanlygos. Perstatytas istoriškas vos, ruimų, tuom pačiu saugojame žmonės jos tarną į atskirą kambarį, kur teini jo bėgį
Komitetu.
|| Telegrafo Reutero agentūra išsivystimas ir kilimas lietuvystės.
ta koja, darbe neszioj* medine, o ne- K. P. Szimkonis.
Pirma* Baliu*.
dirbdams gumine ar korkine, teip kad Felik. J. Galminas
praneša, jog caras speciališku pri Knygutė parašyta gerai; ji verta nuo užsikrėtimo limpančioms ligoms. Antai ligos. Persitikrinęs iš bėgio ligos, kad tai
Maskolijoj, net Lietuvoj, daug tankiau siau yra maras, pradėjo tirinėti ligonio kraują ir West Pulman, III. Nauja draugyste mažai pažym kad be kojos, apie 25 metu
sakymu, ant 4 d. kovo sušaukė j perskaitymo.
čia
epidemijos negu pavz. Vokietijoj: šiltinės iš tirinėjimo pasirodė, jog nužiūrėjimai yra Atradimoszv. Kryžiaus turu uvo pir senumo. Jis man iszvažiuodamas likosi Kur gali gauti „Lietuvą”
Peterburgą žemiečių susivažiavi
ma balių subatoj, 4 d. kovo 1905 m. sa kaltas už gyvenimą 325.00. Kas man
atsilanko
Lietuvoj beveik kas pavasarį ir teisingi: Barischo kraujuose rado tikras ma loje po nr. 758 123 gaivu. Bus puiki apie ji pranesz busiu dėkingas.
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus
mą [saborą].
Pinigų Preke.
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimoreje,
ro
bakterijas.
Taigi
nebuvo
jau
ėė
jokios
siaučia gana ilgai, beveik per visą pavasarį.
Lina Billin,
musika Ir smagus! pullinksminimu, to
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 521
abejonės,
kad
Barisch,
per
savo
neatsargu

Batai agentu adrenai.
dėl
visi
vietiniai
ii
aplinkiniai
lietuviai,
Kodėl
gi
teip
Dievas
nemalonus
ir
baudžia
Bt>x
284,
Gwynn,
Ark.
Ii Malūnuose trapistų kliošto- Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52|c
Brooklyn, N Y.
riaus Oku, Kanadoj, bematant, su Virsi 1000 rubliu, rublis po?.............. 52|c musų tėvynę? Kad tą suprasti, užtenka su mą, per apsileidimą pate pirmiausiai užsikrė merginos ir vainosi kuosksltlingiauE. Froomes,
73 Grand at.
siai kviecziami siisirinkti.
truko girnos ir jų išlakščiusių Šmo Prie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti lyginti musų suskretusius, žydų apgyventus, tė maru.
.
,
, . . .
Philadelphia, Pa.
Auko* reikalams revollucijlnlo
Komitetas.
tų du zokoninkai likosi užmušti, o 30c. ant paczto kasstu.
Daktaras Mueller ir pirma dabojo ir
Jo*. M. Smolenski, 783 So. 2-nd 8t.,
miestelius, pilnus nešvarumų, sąšlavų, su
judėjimo Ma*kolijoj.
vienas mirtinai sužeistas. ■
Suniriukiiuįo* ir prakalbo*
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai švariai užlaikomais Vokietijos arba kitų va prižiūrėjo savo tarną, bet persitikrinęs galu
Baltimore, Md.
Isz
Naugatuck,
Conn.
Reikalams
suvaikszcsiotu ir niekur nežutu, tai sius
Wm. J. Morton,
5 d. kovo, 8 vai. po pietų, svetainėje
tinai,
kad
Barischo
liga
yra
tai
baisus
maras,
Ligas ir
kite per ..Lietuvos” redakcija, adresuo karinės Europos kraštų miestais.
Petro Draugeliu 73.Grand et., Brooklyn, maskolisikoa revoliucijos sudėjo: V. Ju8. E. Cor. Sharp A Camden na
II Ryme suštraikavo duonkepiai
neviczius, A. Levendauckas, J.Jurkezas,
Pas ssituos agentus gausite ,,Lietu v*
j ■ .
mirtį mums siunčia ne Dievas, bet mes pate, jau nesitraukė nuo jo lovos. Jis apleido n. y. • ;
A. Olszevski,
ir dėlto žmonės ne gali gaut duo dami:
už 5c. kas subst
Malonus ■ Vientįaucziai ir Vientautes'. koinas po 11.00,viso 33.00.
(Toliau® bus.)
924 38rd St.,
Chicago, . nesirūpindami apie hygienos prisakymus, nenos.

Kauno gub. Siaubu p*wInto.

723 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki lOtoe ryto,
ano 7-to* iki • vai. vakar*.
Nedaliom. Ūktai nuo S-to* iki 10-tal ryto.

Kaulai kur tu
b®gi? Nugri |um
,
,
Petrą Neleki nes
labai isstrosskea, o
•
i
pas j i galima atsivedyti, nes jie turi
puiku Ir szalta baį’a-i
s*
varške ai a, gardžia
nieką ocziMCsena
- -A arielka, cigaras net
in Havanos, o isisigerus gauni žmogus
pulku užkandi kiekviena diena, tai Jau
ilgiau su ta mist* kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Pne to jis turi
puikia sale dėl veoeliu Ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači už tlumoosiu
susikalbėti anglinkal. Ateikite pas ma
ne, o asz ium patarnnusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
iss kitu miestu galite gauti pas maoe
geriausia nakvyne.

Sziiurvakarine kerte 48-tos ir Ashland Avė., ant Tom oi Lake
9133 -35 Commercial Avė.

$3.69

ui uita ariuoline gelsva

ui komoda 5 sxupledoms,

‘supuolė, su aukuta inlinku-

karbuota lsx virssaus, spe

•ia atlašia ir atramomis

ciali si k si per salta isspsr-

tiktai

davlma tik ui

Petras 8zlakis,
3321 Auburn *▼.,
Cblcago, 111.
(Tarpe 33-ioe ui. ir 38-io Pi.)
Telephonas Yards 6012.

3
4
5
6
7

kambariai
kambariai
kambariai
kambariai
kambariai

81.00
81 25
81.50
81.75
82.00

ui
ui
ui
ui
ui

kas
kas
kas
kas
kas

sanvaite
sanvaite
sanvaite
sanvaite
sanvaite

Telefonas: Morgan 1382.
Tmefonuot galima iss kiekvienos
aptiekoa.

Šils $30 Ankstais talirodelii

ZkdStiiMta proga uirtti a^ritnuią prymo outoo
/<jtero.Pl|ui aomimt/Uto preto Lukrial yra ti
krai a ūkanoti, gražiai runka graviruoti, turi dviSubatam tyčia ttora pinokite pryno aukso ir poIrOto todArtatao} ant» Setų Įspausta* U vidau* Įskilu. Vldnrial perdėm y re gvriauskM reGte*. v.*nl llgertatulal padirbtą ir pardavlaA>mą
ir parodo H abmmsą. įapauitu juose. Turi patentuol* reguliatorių, jrrv i ta nustatvtna, yra nutaisy
ta* ir eina Iki aliutai. Mylėtojam! teis ingo laik
rodi! io ji* yra pat* ta*. Bita* aukiu>* ruile* laik
rodėli* niekur nėr* perkama* už mažiau kaip *».
Dėl apgarsinimo musu—
—-------vaiibo* Ir davimo
progo*
kton* m Įgyti tokį polit* laikrodėlį už nominalteka prvks. mea prižadaiu* pasiusti kita telkrodėtį
bėgyje tekančiu 3U dteiaų už SI K kurių žri irsiantimo kutai tari būti a aboMto eiprreo agentui
po pakaktinam apžiūriijtoul. o lik* ŽU turi būti
temokėti po$130 aat ■□ėuesiii
__________________
Prifluntustem su
BMuikatovimu to maa duosime puiku rvteSėll.ka
boti ir laikrodėlį pažiūrim*- apsaugota pačta. uiMdydam i siuntimo kaltu*, t žmokaull* SS talk
roiAli gauna pilusi be >>klų parankų ar varžymų
dėlei likusių nrdam.ikėtu mum* lik Jtft tikimi
tau te žinom*, kad busi t tek užganėdinta* ii pirkinio, jog atlyginsi be užvilkliuo likusiu* į» po
*1.1*1 ka* mėnuo. Jei norėtum pirkti ne aat limokesėio, bet grynai*, lai m* 10 nuto. nuteidžiam*.
patetedaml laikrodėlį už 113 to Rąžyk, ar nori Ty
ri Ako ar moteriško, ntedžitollniai* ar atdarei*
ukltai*.
M RECH * Oo.Whol*a*ler», Dent. 31, Chicago

AdsnoUs Laikrodėlis

no bu vo «ap
----- dama ligsioi

l]>
Artistisak&i iszlenkta remuoee geležine
lova, drūto darbo, emaliuota visokiais
dažais, 40 visokiu yvalriu russiu dėl pa
sirinkimo iaz trijų sstnkrovu, kuri patin
ka $4.95, $3.75 ir $2.75.
Kitos: $0.75, $0.75, $11*75,
$14.00, $18.00 ir augsscsiau.

Naulauaiai luraatoa Medicinos:

Prol. J. M. Hruudaa
N*w York ABrooklyn, U. 8. A.

Reikalingi Hetnvlmki vyrai.

Naujas Iszradimas.

Mes reikalaujame agentu perstatymui
mus visokiuose miesteliuose ir miestuo
sc perdem po visas 8uv. Valstijas, par
davinėjant musu auksinius, sidabrinius
ir nikelinius laikrodėlius.
Mes teipgi neulilgio reikalausime ke
leto vyru kalbanciiu slovenisskai,keliau 
ti su musu amerikonisaku pardavėju,
neesioti jo paiiuriniu skrynele ir būti jo
pegelbininku bei tulku.
Mes mokame algos 820.00 ant sanvai
tęs, ar rabata tikriems agentams, ir 815
ant sanvaites pagalbininkams ir tal
kams.
Tik teisingi ir blaivus vyrai teatsisaaukia prie mus; paraižyk savo pravar
de ir adresa aiszkiai.

Great Eastern Watch Co.,
Bos 584, Dep. b,
Now York City.

Koks bus ateinantis metas?

Puikiausio* l’opieroe.

Naujausio iszradimo.

15 gatunku su visokiais skeltimais ir dai
nelėms ir kvietkoms — lietuviszku ir lenkisiku su puikiais kopertais tik 25c. tu
kinąs, arba 5 tutinai 81 peg paeita, o 1000
popieru ir kopertu por ekspresą 87,50.
Uilaikom daugybe visokiu knygų, abrozeliu, altorėliu, szkaplenu. raianciu,kry
želiu ir tt. Turiu geros Trajankos iss
seno k rajaus pargabentos.
NI orėdami
dažinot apie prekes musu tavoru
prisioskme 4c. markėm, o gausit katalioga. Ant atsakymo indekit visados
marke už 2c. Reikalaujame pardavėju
ant musu tavom.

Amenkoe fabrikantai ir pramoninku:
pranaaiauja kad ateinantis metas bus
geras, bose daug darbo, eises gerai bisnia ir daugybe naujai atkeliavusia dar
bininku ras gera uždarbi. Taigi dabar
Matbcvr Zukaitls,
■pnmntaa Clrk-fl szifkortet tiems, kurie 227 E. Main et.,
New Britaib, Conn.
mksiina Amerikon kelianti. Biifkortes
.
(III—34)
yra _’or-tusiai pirkti ..Lietuvoe” redak
cijoje nes czi* galite gauti szifkortes ant
Pirmas Lietuvtszkas Saliunas.
visu Unijų ant genausiu laivu ir už teip
Bell’ Phone 868—X E’ Phone 1033—A
pige preke kaip paeitos kompanijos offiGeriausi** alus. Puikiausi Havanos ei
garai, Importuoti Vynai ir kitokį gėri
mai.
Savininkaa geras lietuvis, apsipa
A. OLSZEVSKIS,
žinęs su visokiais bizniais; reikalaujan
824 33rd Street.
Chicago,
tiems rodąs duoda dykai. Apsilanky
dami cxia lietuviai ras sau uigadedinitn*(AI-H)
JULIUS GALMINA,
Camden, N. J
1 coMs druko, ui 1 syki.................... 50c. 400 Mechanic st.,
Paprasti pajieukojimai ar draugysestu mitingai ar balių apgarsinimai po
Pasarga sergantiems vyrams.
50c. ui kožna syki.

Prekes apgarsinimu

Fanuos ant pardavimo

Geriaaila lekcija ndarinėj NewYorko val
stijoj. 50 akre ui N*JO, 7S akrai ui U JOO
133 akrai ui 16U00. Gero* trioto*. Kertau*im vaaduo, in apazeii* gino*, ant lengvu
taiBiokeacsiu. Jau keli Hetnvitzki farmerini
gjvena ciion. Raižant artesnėm* žinioms
Indek uite, stempe.
GI-EO. KL.EEK, I’oolvilla. N.Y.

N**>«*i

■•M vaistei yra paaekmtBKiausl. cydo <la**yb«
Ilga . Plauke* Ukrai ateecia*. rita k ima. pleis
kana*. papeerke* ir dea**l kita liftą *a aae>*ri« bedu Bedikai lydymą*, perauyklte pa*

Visi izeadiealntal garsingi gydymai per grc
matas yra žilę viliojimu pinigu nuo ligoniu Jei
gu tikite In teisybe Ir reikalaujate pagelto* nuo
užaikrecziamu lytingu tol nutrinku Ir kitokiu
Ugu (tezgydome nuo girtybe. — neginant galima
indnotl gyduole*) su musu Naujausia Methoda,
ano kurio* takstancsial pa*lselbek>. Ka* nori
rodo*, tepruioneuia oi lOo. .tempu, o gaus visa
žinia kaip ir ka daryt.

Musu naujai iirastaa ir patvirtintas
geriausių daktarų vyną*, vadinamas:
**Tefe Tošie” yra geriausias ir sveikiau
sias ui visus kitus iki kiol buvusius kar
čius ir kitokius vynus. Togo Tonic praAalina visokias ligas, kaip tai: Reuma
tizmu. neuralgia, skaudėjime vidurių.
sunkum| ant krutinta, taipgi taiso apetitą; žodžiu sakant yra reikalingas
kiekvienam imagui. Mes tarnaudami
savo guodotiniems tautiečiams velyjame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tonic.
Prekė ui butelį $1.00, ui tuziną 87 50
Reikale pražom atsisaukt! ant adreso*

TOCO-WINE CO.
517 Nihnutkee Avė.,

CHICAGO. ILL

DENT1STAS

Nerviszki Vyrai.

1 iT ta Ma* pasiaustai* tau aat pažu*.
lalėjimo dykai Ina m*u ranka
ąravlntote l« karatu tataata
1L
lalkredėll.
i<
lukitei. koteliu
uLukatua ir uuitaUrtua »u vteuu l* <rriau*lu .k turu uotu vlduria C.O.D. ir eipseaosaitai*
apatokrtai* ui t.'IUM I MirmtaMU <m w aw
la. i«teMl1. ir kabotu ■■ ktonu brikrtoriia Szk
ta* hlktadSlU mpajuo*. kaip kad pleltooteri*. tal
ko laika kuocyriautial Ir m vartotaaa* aaltatakelio teras. JI* terodo kaip a* ta> fr—o mA«*
talkredAlU. ir kiti vaubtel prato ai 1 iiaoo.pjet
prUiuasi aa parelkatavimu SI 9*. tai be* dūmime
yulku žiedą ar prUl dykai ir pažiūrime talkrodill
a pmusota paėta. uAAM rdaml tau riuattoo kaita*.
D V kai viena* lalkredGlta Jai pirksi ar uaiduori
UyiU.to*u, Runnuėk koki vynU* ar miu-riGka.
M MKC M ACp , Wboleaaia IkoMlsr.
BteSt 107. Cnicago. 111.

A
a Taliu ui.
8n pssarta yra vyraai* taerteata* a.rvisako* ristame* kurte per *aro Jaeaytte* klaida* ja
papildą Kiasarkite mano patarimo Sustokite
baad* patentuotu* spaanaga* vaistu,, elektrt**ku* dirt**. "*p*atallata*" te kuaa a*tik aria* b*
verte* cydyma*. N ao dirta aepa<y*ito, o aeoia
tai vartedami vaisiu* aaaalkralte pilvo tteboaioji«a. stnuedlatlta vl*a Utena Ir padarysite
tavo liję o*i**«y<ioma
D**c mat* a*a kaatejau savo jaunyste* klai
da*. aervisakama. aaktlala* tekėjimą*, taoka
vyrteakamo. tilpaa atminty, ateita smbGaOae.
nerasa ima. fediaguma. streau skauda įima, vi**
tiay nustipto* ir tu kaip paiks*** pirkai te var
tojau Titokia* pateataoia. gyduole. Ir viską ka
tik teigirdaa. Ant galo bursa privarste* vatluoti la Eropa pagelto* Jie*Moti pa* garsu daktare,
kars mane ir įsagyd*.
To daktaro reeepta. pa*al kuri maa vaistai
buvo ažre.iy tl. iti ir dabar turiu pu* guvu. Kaip
tai mažu yra pagyti nuo tu lig* *•• Alaa* te*
patyrimo, todal a** noria te kita* pagulbatl. Ka*
maa apressy* ta ro ilga. a*a tam paristi* sipanaatvtem. tauta* to reoapto kopija *a patari
mai* d r kai. Kai te* gavau aslmtu* Įstatas tas
vi** salo* sialta* krestt* nuo vyre, kuri* renao
kad imdami vairia* pagal tiy recspta viatoakai
pagijo, teip kaip te a*ž
Recepte ukreaiytl stipru* b*t avvodlngi vtastal ir recepte* teip paresiyta* kad vaistu* gaĮi
ma gauti ktakTtaso> geroj* s pliekoj* uB mago*
pinotu*. Gare recepte, jei aeaorerite patys riti
la aptiaka •SMelieoti vaistu*, tai pareantkite
maa. o et* jum* Juo* eile Cbmagoje paair*pia
nu te prtalusaie. Aa* knenanl* C O. D. kad
lazviitou nuo jus pinlgvs, arta MBŽoaM JsrtM
vutetua, kuria jus aamorit*. Jeigu aMataMto
man* kame aors ■ statai*gu. galite tol paganyti
■litam* puoliame lalkresttyj*

State Medical Dispei-isary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių.

Inejijnos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
■m užpr»tom» «iw» kmėtančiu • bim už»i««M|u»ią Ilgą, nue kurią Begaleju Atigydyti, attilaukti j aiusą grčynyėią ir pama-

Saliunas
JUOZAPO PAPIEVIO,

Djkui aukalnia Itaikro«lrlia
ąm
M*t duodam. Mito San
ta
M tauto* anodo* A menkom ••-

** CbT)

*
/ytaiA ■u-viTta.

-taAelCih
BMBvŽflll

*>dwr>a<t

Croa-n Jsvrelry Co ,

•p*b a. IG3 Randoipb *t-.

< 'bkaago, III

Ant H Akmena

Gyveeimas viriui Aptieks*.

CHICAGO,

ILL.

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

Dykai! Dykai!
Omu kiekviena* Daktariikg kaygutg apiliga* vyrų, motery Ir talkų kas pririuns
tavo adresu aat adreso:

L—VA,

,nytiaiiu paredo*. Visokį d*xb| atUieka artiatiszkai in laiką.
Kepure* ir dėl Miražai k ■
>[ Norėdamos guodotino* Dr te*,
parodas.
Ll-Sut-.-.-.--1iarba gnodotioi Kunigai, kad Ju»u
darbu bute pd deraaeziai atliktu ir teoot *uzelpti c**o tautelę, p*we*kite ji tikrai

lictuvaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
Chicago, III.

Attorney and Comelor it Liv.
Chunta of Commerce BJ<U- Room 709
S. E. Corner LaSalle <k VVashiagion sis.
CHICAGO, ILL.
Telephone M ai n 3643. '
Vienintelis tieiuwyr aawdk£uT Br.|rp
moksl| Jurisprudencijos czio& AiisssUSjl
Weda provas kaip eiviliszkas terp ir
krtminalisskas visuose suduota.
Bes. 3112 S.Halsted arti 31 mos.
Tel.Yards 6046

P. O. Bot 268.
MADISOM 8Q.

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI

Laikrodėlis

R«iir^
A WPateBteote* reyeltetortu, bomĮpb *4*eke •
ma* ir auttattMut*. vy
,
ji,
rinka* ar moterteskaa,
>“* *uk»u. te. d v Urate
W • Hunu n ,r"
luk.ztei.
r»t
i.zkvie luote*
rikte, rera: telk* rudo
It'ųL'nY’to te -C<jl
’'*“r vartojama*
C*i«<ink«lio
tame,
nK&zL"'
germ*»*'*> late*
laikanti*,
įvaran
tį
tuota* ant SS metu
Sxy laikrodėly paslaa•tina C. O. D. aat ktekvtoeo edrvao.
pavriy)*mu U*e«<a*>lnuoU Jel*a be* tok* kaip raciome, ataimokek expre*ei S B 7 S ir atvedimo
kasttu* Ir putink telkrodaly. >1 ne, nestokek
ne vteeocento. Atmink, kad ui toki pat laikro
dėly kitur mokėti M00. Prie te‘krodeiio dsir
prtdedatne 14K sukilote labai graia lenciu<vly
*e kompase dykai.

Eicelslor Watch Co..

N. Y.

900 Central Bank Bldg, Cbica*o.

taolla kateiten kertvae jrr*
te •• Vlrez 50 tou Ir kaip aao Ja Uoiėydytt.

JelM's Supply

Mmi8 ęįįgSMu

TE 18INCIAU8IA FIRMA
LartmdMą. leeciegMią. žiedą. špilką,
Skripką. klarnetą, Beitą, koecertieką,
aneeeiką. Ir tt
Kada tik reikalausi ii viriminėtų
daiktų, tai kreipkis )«s M. J. Dami
jonaiti į Chicago, o čia gausi ge
riausių gatunkų tavorus ui maiesnij prekę negu pas svetimtautį.
Jeigu dar neturi mano katauogo,
tai rąžyk Aendien prisiuadams už 2c
markę dėl pačto kačių, o katabogą
gausi dykai.
Adresas:

M. J. Damijonaitis
CHICAGO, ILL

LVON BROTHERS
MADISON, MARKET AND M0NR0E STREETS

CHICAGO, ILL. _

.... ....._ estabushed J4?2 r-■

----

iotįO

MES turime vardą seniausios firmos pradedantiems vedžiams su šitais tavorais. Metas į metą
daugiau kaip per trečdalį šimtmečio męs pardavinėjome didžiausias ir netikėtiniausias vertes po 5c ir
10c tavorų, kuriuos visasvietinč vaisba galėjo suteikti, o 1905 metams męs parodome skyrių, kuris
pereina net musų pačių pirmuosius suraukius.. Męs perėjome turgvietę nuosekliai ir paduodame grie
tinę svieto išdarbystos. Parankumui pirklių, užsiimančių šitais tavorais, daliname męs juos į
TRIS SKYRIUS SITEIP:

••“
*

GuodoCimezns Kunigam* iudir*

>b*:- Kapais Arnote*. Daimatl’kn*, Alba*. N tūla* irvunubai-

Amerikonlazkas
Weiiawatt, bzarp«». Juo*tas. Knita das,
.
ZnaKteliMta'

F.PBradchulis

Kerte 31-mos Ir So.Hilsted įlyoii.

8108 So. Helsted 8L,

$275

[

A tautiukom* ir bažAgyžtem* iaz d irto t-

S»ral laika rėdanti,visai dykai tam. kur* parduos IH »r-

Wranluolo aut 9 metu RaAfcJroėnr /' •’7k '“<<>«» o ».* tao>u*
MŽ'vSiF* prisiusią*, biiuaterita ant
''' '*
perdavinajlmo. Kada Isapnrduori prisiūta m«m*
IW.4O >»«»■»> tai taltrodafisu leaelngvlt*

v kai

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

La.krodoti.

likuliuku, mu*v btžuunj..*
P" t®1’ kožna
LukiiUi jo
l.ir«lo ,».p luikrrritiv <*.

Nedėlioms ir Šventadieniais nuo 10 tik iki 12.

RODĄ DYKAI!

tidaosia Pinifas

Vieta tau pirkti tavorus atidarant sankrova yra pas

_

gyti minų NAUJA BUBA, kuris yra laikomas u neklaidingą.

Ofiso vslsodoe: nuo 10 ryto iki 4 įio pietų; nuo 6 iki 7 vikare.

471 8o. Caual 8t.,
CHICAGO.
Pilnas geru gerymu, puiki vieta (lieji
mui, biliardas pasibovyjimul irsaiiuniukas geras žmogus, jei neturi draugo jii
pad«» tau gerti.
(11A~O8)

OFFISAS:

Koenigsberg Specialists,

5c ir 10c tavorai
Pilna Sankrova
_________
uz

Gyduoles Dykai iki Iszgy]itni4i.

Vyram* ralk*l*tejanti«m* pagalbos ariaiunate
kopija gar*ao* recepto dykai N* 0 .0 O
«•* ap(*v>ngv* vaistu*, tiktai rocep-

ivision 8t,

Boa 108, No, South Eigbt Street, W llliaa.burg,
Brooklyn, N. Y.

.. .t

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Gai»uB Diediškas užži urėtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite
tus, bu ilaug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme
privatišikų, nerviškų ir užsisenčjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti
nuo pr|pšlaikinio grabo, kuriems jie sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.
• Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų,
nustojitaias gyvybės, linkimasis draugijos,*8unykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa
vą nuoĮsugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau
yra peri vėlu.
Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas puolės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitą palengk..*
__ i___
Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant
gydymu. Jeigu tu negyveni Cbicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos.
Gyduo
les sukiauname in mažas, be jokių parašų skrynutes, taip kad nieks neatkreiptų
atydos kas jose yra.

5c, 10c ir 15c tavorai
Pilna Sankrova
uz $500

5c,10c,15c,20c ir 25c
tavorai Pilna
Sankrova uz $1000
Apturėję atsišaukimą męs pasiunčiame pilną surašą bile kurios ar visų sankrovi
Jos apima
vien perkamiausius tavorus ir geriausias vertes, gaunamas visame sviete. Daugelio dai...^
teip didele, kad prekejai parduoda juos už daugiau negu čion paduotos prekės, tokiu budu padidinda
mi savo pelną. Męs pilnai užtikriname, kad kožnas daiktas visų surašų yra tikrai vertingas ir nepa.. e Raginame pirkėjus rašyti pas mus dėlei informacijos apie šitas sankrovas, kurią suteiksime tuo
jau ir su pilna atyda. Yra labai gerai žinoma, kad męs pirkėjams visuomet užčėdijame pinigus, ir mes
galime užčėdyti pinigus tau ant šitų tavorų, jei pasinaudosi iš progos.

Mes parduodame tik aplamiai, Mes nepriimame ir neiszpildome
apsteliavimu nuo eikvotoju.
-v

Rerskaityk mano nauja knyga 129 dideli puslapiai
svarbiu žinių.
Kaip gal| užlaikyti sveikatą.
DasiŽinok, kaip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.
Kaip nežinystė yra svarbiausia priežasčia visu ligų.
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant žmo
gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

Szita knyga yra paraszyta Profesoriaus Collinso Lietuviams
Amerikoje. Joje yra keturi dideli kolioruoti paveik
slai visos žmogaus sistemos.
A»r **u *enl*u*te» «pesljall*ta* CIUcagol nuola
tiniam irydyme vyrteike ir u**enc>u*lu lifu.

Abi isigydau nuodugniai kraujo,- užnuodyjitna, reumatizmą, užaenejusia*
paslaptingas ligas ir ligas paeinanerias
nuo iagitno save ir įsidvltumo; gelvma
kaulu, svaigimą ir skaudejima gaivos,
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugarai
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta jdakimr
, szirdies, užyma ausvse ir galvoje, drebejima kraujo, pamelinavusius paakius,
spuogus ant veido ar kūno, geltonas pleinas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, uikietejima
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indu busiąs akis, nnbegima
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 paustantis.
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos da
lys yra nusilpnėjo jog negali atsakanezeatlikti vyro prideryscziu ir neturi vai
siaus*. jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai aslapintis diena ir naktyje, tai
ateik ar raazyk pas mane o asi duosiu
teisinga ir tikra rodą dykai.
SuMszlapinimas lovoje bemiegant yra
labai inkirus kenkimas, ir daugumas neįieszko pageltos tikėdami jog negalima
iszsigvdvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iazgydyma trumpam laike.

KIYBA VISOKIU UGU DYKAI.

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. '

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.

Sveikiems žmonėms
ir lytiški

apie apsisangojima nuo ligos

venimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką šeimyną.

Sergantiems
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 netfutų 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 ColUnso vaistai yra siunčiami Expresu i visas dalis Amerikos ir Kanados,

Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu
dykai lietuviszka knyga apraszancna vi
sas vyriazkas ir paslaptingas ligas, kaip
nuo ja apsisaugoti ir uisigydyti.

n_ n U D A0C 175 S. Clark St.,kerte
1/f. D* nlt KU33 Monroe. Chkajo, III.
on*a* atidaryt** katdten nuo 9 iki 4. Panedelio,
Serv-dot. i*otnyestos U Bubate* vakarai* nuo®:JO
iki K Modaliom nuo 10 Iki 1.
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