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Metas XI

Šią vasarą Vilniuje pastatė ant priemiesčio Rossa, Bara neklausė jo rolės; metė į
Ant syk sustreikavo tar daugi jie dėl stokos maisto sis savo įnagius įstatyti už
Isz Lietuvos.
iš-viso voa 14 naujų namų. ' nauskui.
naųjanti ant veik visų Ma turės pasiduoti ir reakcijo žmonių atstovus, bet nuo
Gurbelyj buvo bliką kėdės ir stalus, sudaužė
Streikai
darbininkų
Lipapie
dešimtis
kriaušių, dėžu liarppas. Publika Išbėgiojo
Revoliucija Maskolijoj. skolijoe, nėt Siberijos gele- nierių, nežinojo ką daryti. žmonių jau prigulės nepa.
Ift Vilnlaus.
šauktų ponų sauvalią stabdy
Pasirodė,
vienok,
kad
strai
Į
miestus
nieko
>
skienės
mielių
dirbtuvių
pažinkelių.
tė
saldumynų
ir butelukas ir perstatymo negalima buvo
Per visą laiką karės, net
Kadangi Vilniaus mieste
ti ir nesiduoti jiems už no
kieriams
pinigų
netrūksta,
si
baigė.
'
Darbininkams
gau

privežti,
maisto
,
negalima
degtinės.
Prieš
pietus Bar- pabaigti. Tokių atsitikimų,
kada ja(>oniečiai mušė caro
nesiliauja demonstracijos su
sies savą vadžioti.
juos
suteikė
jiems
nedarbi

,
produktai
neišpasakytai
1
pa

nantiems
po
25
rubl.
ant
mė

nauckas tos degtinės išgėrė turbūt, teatruose nė Ameri
armiją, buvo Maskolijoj kaip
šaudymais ir akmenų laidyNaujas caro manifestas, mu, tai valdantis guberniją nesio pakėlė algas ant 40%, stiklelį, o jo (>ati pusę. Nuo koj nebūva.
kur žmonių neramumai, bet brango; paskui sustreikavo ninkai. Rinkosi jau į MaKadangi į karės ministeri
tą-eyk tęrp darbininkų ir ki darbininkai viešos naudos į- skoliją žymesuiejie revoliuci- suteikiantis Maskolijai kon- per vietinius
laikraščius■ gaunantiems iki 50 rubl. — jos abudu ją gėrę a|>sirgo.
surėdymą, kviečia publiką neprisidėti ant 30%.t Darbininkai dirbs Pašauktas daktaras surado, ją atėjo daug skundų nuo
tų didesnės laisvės trokštan. taisų. Miestuose užgeso ži- jonierių vadovai,gyvenę užru- stitucijonališką
čių nebuvo,matyt,nė artesnio, būriai, mašinos rūpinančios bežiuose, o tame ir popas Go- išduotas 30 d. spalių.
prie keliančio riaušes būrio, tik 9 valandas, turės vieną kad degtinė su nuodais sutai moterų ir našlių kareivių, pa
pon..
’
Rengėsi
Maskolijoj
vandenį
sustojo.
Maskvoj
Ant
Kaukazo,
Lenkijoj,
sutarimo, nė pliano ką reikia
prašyti tėvų, kad uždraustų liuogą dieną kas sanvaitę; už syta, bet kas Ją atsiuntė, to šauktų į karę, tai ištirimui
baisus
kraujo
pralieji

.
už
viedrą
vandens
žmonės
Latvijoj,
dar
iki
šiol
nenusi

tų moterų skundų išsiuntė
veikti. Todėl, jeigu kur už
šitą savo vaikams, nuolatuo- darbą virš paprasto laiko nepasisekė surasti.
mai,
kokių
gal
nebuvo
nė
.
moka
jau
po
20
kap..
Trūk

Laikraščiai garsina, buk augštą urėdninką, Przeradzramino, gal žmonės laiko ir se tvarkos ardyme dalyvau gaus didesnį užmokesnį; ant
gimė didesni maištai, val
džios greitai juos suvaldė. sta duonos ir mėsos. Net Prancūzijoj laike didėsės re (>askutinį caro manifestą už jantiems, o jei kas atsitiks, švenčių gaus ant j didesnes metrikų knygos perėjusių į kį. Tas ištyrė, kad iš tikro
Kada Lenkijoj, ant Kauka caro ministeriai su raportais voliucijos. Vokietija sutrau neturinčią didelės vertės ko tai maištininkai bus malšina algas; kas metą ant dviejų katalikystę unijotų bus (var valsčių raštininkai skriaudžia
sanvaičių turės paliuosaviiną duotas Vilniaus katalikiškai kareivių moteris, sau pasilai
zo, Odesoj, tekėjo žmoniųį pas jį turi karietose į Peter- kė aut rubežiaus 150000 kar mediją. Varšavoj pardavy- mi ginklu.
ko t vidutiniškai 19—20%
kraujas, Maskolijos darbininI hofą važinėti, kadangi nė jo eivių, kuriuos norėjo siųsti nės uždarytos. Jeneral-guSustraikavo miesto plaukų nuo darbb su alga. Apsir- konsistorijai. * /
Į Vilniaus tėchniškai-cbe kareivių moterims paskirtos
bernatorius gardina saviuin kirpyklose taraaujantiejie ir gus, turi gauti vaistus, dak
kai nepadėjo nė Lenkijos, nė ki geležinkelio trukiai neat pagelbon carui.
Kaukazo sandraugams. Pa eina į Peterburgą ir iš jo neiš Caras ant galo suprato, kus bausmėms, jeigu kromų padavė šiokius reikalavimus tarą ir pilną algą per 3 mėne mišką mokyklą šįmet atsišau pašelpoe.
sius.
kė 188 naujų mokintinių, no Pasiremdama ant ciecoMieste Lodz savo darbdaviams-žydams:
kėlė buntą jurininkai laivo eina, pačiam carui gali maisto kaip pavojinga ilgiau vilioji neatidarytų.
pritrukti.
Sustojo
pačtai,tele

mais
erzinti
žmonis,
kad
ant
Caras
neva
savo
manifestu
rinčių į mokyklą patilpti: riaus manifesto, Minsko mie
streikuoja 130000 visokių
Potemkin, jų sandraugai ant
1) Kirpyklos privalo būti
grafų
dratus
tankiai
nutrau

ilgiau
negalima
palaikyti
pripažino
žmonėms
laisvę
ti

107 krikščionys ir 81 žydas. sto rodą išrinko specijališką
dirbtuvių dafbininkų. Su atdaros: vasarą nuo 14 d.
kitų laivų, nors ir ten buvo
biurokratijos
sauvalią,
—
nu

ko,
nė
telegrafai
neima
atsakėjimo,
bet
po(>ai
ir
adnuni*.
Priėmė
gi: krikščionių 46, komisiją apsvarstymui vieti
valkų gubernijoj kaimiečiai balandžio iki 14 d. rugsėjo
neužganėdinti, nesekė pa
t
kymo
už
pristatymą
(paduotą
krypo
į
Wittėa
pusę
ir
išleido
stracija
nestačiatikių
apgy

1 žydų 5. Iš viso mokykloj nių reikalų.
Komisija ir
po senovės, daužo degtinės nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. va
veikslą Potemkino, todėl jis
turėjo pasiduoti Rumunijosi telegramų. Siuntinius sveti naują, jau svarbesnį už visus kremus. Rygoj dar 30 d. karo, o žiemą nuo 14 d. rug ventų kraštų nepasiduoda, yra dabar 116 mokintinių: miesto rodą apdirbo progra
valdžioms, o tos atidavė laivą mų ambasadorių ir konsulių jo iki šiol išleistus manifestą, spalių ant gatvių buvo kru sėjo iki 14 d. balandžio nuo išmislinėja vis naujas pinkles stačiatikių 40, katalikų 58, mą reikalų ir perdavė guber
tyčia pasamdytas garlaivis iš kuriuom paskiria Wittę per- vini minių susirėmimai su k Val. ryto iki 9 vai. vakaro, į nieką |>averčiančias caro protestonų 6, karaimų 1, ma natoriui, bet tas. vietoj siųsti
Maskolijai.
Visi, buvę laike karės, Peterburgo gabena į Švediją, dėtiniu turinčios atsakyti kazokais. Vitebske veik vi- 2) Subatomis ir šventadie- manifestą. Dabar Lenkijos hometonas 1, žydų 11. Ūki kur reikia, programą žmonių
žmonių sukilimai, buvo tai o toliau jau Švedijos pačtas prieš tautos atstovus mini- si miesto gyventojai eina iš, niaia kirpyklos privalo būti ir Lietuvos popai atsišaukė į ninkų vaikų yra 24, tame reikalavimų, pasilaikė ir lai
mažmožis, buvo keliami be, siunčia, kur reikia. Preky nisterijos. Pri(>ažysta ukė- vien su streikuojančiais dar-. išdarytos visą dieną. Suba- vidaus ministeriją su reikala skaitliuje gal yra ir keli lie ko iki šiol.
, .
pliano, be artesnio susižino sta, pramonė su visu apsisto sams nepaliečiamybę ypatos, bininkais.
tomis kirpyklos gali būti at- vimu, kad vaikai maišytų tuviai.
Is Gardino
jo
Maskolijoj.
Net
svetimi
šeimynų^
kur
vienas
iš
tėvų
laisvę
tikėjimo,
kalbos,
susi

Vilniaus
moksliniam
apjimo laisvės draugų. Dar
. Žmonių atstovai bus su- daros tik nuo 28 d. gruodžio
bankieriai
,caro
pakviesti
ant
30
d.
rugsėjo,
į vedantį su
yra
stačįatikiu,
butų
nuo
tė

rinkimų.
Renkant
atstovus
rkrityj
yra
13
gimnazijų.
bininkai saugojosi kraujo
sušaukti į Peterburgą nuo i iki 28 d. kovo nuo 4 vai. po
tarybų
reikaluose
naujos,
di

areštuotą
vyrą
policijantą,
iš
vų
su
prievarta
atimti
ir
po

Gimnazijų
knygynuose
buvo
į viešpatystės durną, pripa- pradžius ateinančių metų, pietų iki 9 vai. vak. ir šis lai*
praliejimo, jeigu be jo nega
delės
paskolos,
atsisakė
sko

Ant
žysta balsavimo tiesą ir tiems, Kadangi jie turi tiesą kelti > kas darbininkams turi būti pų auklėti stačiatikiftkame ti 145860 tomų knygų.
lėjo apsieiti, užtai kalčiausi
valdžios tarnai, kurie be rei linti caro randui pinigus, kol kurie, sulyg senojo užmany užmanymus ir užgirius nu- sugrąžintas katrą šiokią die- kėjime. Nežinia dar, ką at užlaikymo tų gimnazijų iš iž vis/ ’ kuris policistą sunkiai
sakys ministerija ant tokio do pereituose metuose buvo sužeidė. Gubernatorius už
kalo, be tikro provokavimo nebus tvarkos ir pasisamdę mo, neturėjo balso; balsavi sprendimus išpildymui pri- Iną.
garlaivį,
išvažiavo
jūrėmis
paskirta 881230 rubl..* Tar tikrina. jog šovėjas policijai
mai
turi
būti
visuotini.
šaudė į beginklių žmonių
3) Užmokėti už straikavi- kvailo popų reikalavimo.
duoti randui, tai yra viltis,
iš
Maskolijoe.
8
d.
spalių,
Vilniuje,
va

naujančių
gimnazijose buvo žinomas, bet jo visgi nesua
Nė
jokios
tiesos
negali
būt
minias, tikėdamiesi jas nu
kad jie užgiri* atleidimą vi mo laiką.
reštavo.
Neramu
visur.
Peterbur

kare,
aut
gatvių
buvo
girdėti
856.
išduotos,
jeigu
jų
neužgirs
gąsdinti.
sokiems nusidėjėliams, tame 4) Iš sustreikavusių nė vie
Tą pačią dieną į pulką sto
ge,
Odesoj,
Rygoj,
Varšavoj,
revolverių
šūviai.
Saude
iš
1
d.
spalių
prapuolė
užvei

viešpatystės durna.
Apie ir pabėgusiems nuo tarnystes no neprivalo atstatyti nuo
Laikui bėgant ir neužganė
vinčių
ant gatvės polidistų
Lodziuje,
buvo
susirėmimai
žmonių
pulko
į
policistus
ir
zėtojo*
kanceliarijos
žemiško
tai, kad Maskolija pastoja atsargos kareiviams, kadangi darbo.
dinti susiprato, kad sukili
metė
bombą,
kurios ezpliozikareivių
pa
treles.
Vienas
minių
su
kazokais,
kuriuose
načelninko
6
dalies
Vilniuje.
konstitucijonališka viešpaty reroHucijos vadovų reikala
(H „Yln. ži.ų.
mais 'atskiruose kraštuose
jos
likosi
sužeistas
vienas po
daug
žmonių
likosi
užmuštų,
policistąs
likosi
pašautas
į
Prapuolė teipgi bėganti kan
ste, užrubežinių dalykų mi- vimuose ir tas buvo paminė Vietiniai farmaceutai (tar
neprivers valdžių nusilenkti
licijos
tarnas..
Metusio
bom
prieš žmonių norus, bet rei o dar daugiau tapo sužeistų. nisteris pranešė visiems sveti ta. Tokio atleidimo reika naujantiejie aptiekose) su koją. Suareštavo 29 ypafas. celiarijos raštai, . piniginės
Miesteliuose Vileikos pa v. knygos ir načelninko pečėtis. bą nepasisekė pagauti.
kia pradėti kovą sujungtoms "Odesoj, antai, paša u tiejie ne miems kraštams.
lauja ir laikraščiai. Todėl streikavę, apreiškė aptiekoNaujoje ministerijoje Wit- galima turėti viltį, kad ir lie riams šitokius reikalavimus: turinčių tiesą rinkti ątstovus Vilniaus moksliniame ap
visų neužganėdintų pajie- sutelpa miesto 1 i gon b ličiuose,
Iš Baltstogės, Gardino gb.
goms.
Randas bando dar atsiėjo privatiškuose namuo te bus Jos perdėtiniu, jis iš tuviai, atsargos kareiviai, pa 1) K negreičiausiai įvesti į viešpatystės durną savinin skrityj pereituose metuose
vilioti žmonių mesdamas se rengti naujus ligonbučius rinko Jau ministerius naujos bėgę į užrubežius, galės gryž- dvigubą apmainą (nuo 9 iki kų nekrutančių turtų yra: buvo 29 pradinės žydiškos 2 d. spalių, ant žydiškų
Vileikoj 21,. miestelyj Ilijoj mokyklos,
kurias
lankė kapinių su dinamitu likosi
Visi dabarti ti į tėvynę. Su tuom, vie 3 vai., uuo 8 iki 10 vai.).
jiems trupinius ir tu trupi patalpinimui kazokų žiauru ministerijos.
1; mokančių atsakantį moke 4835 vaikų.
Vilniaus ap išgriautas paminklas pastaniai ministeriai, išėmus ka nok, reikia palaukti, kadangi
nių daugiau davė nerame mo aukų.
2) Nakties budėjimų ne
-U4as ant kapo pasimirusio 40
Peterburgo
Išmailo
gvardi

stį
nuo
gyvenimų:
Vileikoj
skritys
yra
tai
Lietuva,
o
rės, kariškos laivynės ir už- visgi nežinia, koki žmonės daugiaus, kaip 10 sykių per
sniems, smarkiau reikalavu
metų atgal žydo Rabinovičo.
jos
regimento
kareiviai
atsi

4;
turtingų
prekėjų:
Vilei

nėra
iki
šiol
nė
vienos
lietu

rubežinių dalykų ministeris, (>ateks į tautos atstovus. mėnesį.
siems, : o mažiau tiems, kurie
Expliozijos ir daug šalia
sakė
pildyti
policijantų
par

koj
5,
Radoškovičiuose
7,
viškos mokyklos.
pasitraukia nuo vietų; nau Jeigu mes teip rinktume už 3) Išnaikinti pensijonatą.
tylėjo: lenkai gavo, turbut,
stovinčių
paminklų tapo
eigas,
todėl
juos
laiko
po
ka

joje ministerijoj kraujagerys degtinę ir kyšius savo atsto 4) Algos turi būti moka miestelyj Krasnoje 2, Ilijoj
daugiausiai, o lietuviai jau
Iš
Minsko.
drūčiai
pagadytų.
Kas užsi
zokų
sargyba
kazarmėse.
At

Trepov negavo vietos. Nau vus, kaip renkame audžias ir ma bent tiek: mokiniams: 3, Lebedeve 3, Molodečnoj 4,
kur-kas mažiau, kadangi ran
manė
paminklus
ant
kapinių
sitiko
pasipriešinimai
Sulyg
vidaus
dalykų
kareimini*
joje ministerijoje nauji mini valsčių viršininkus, tie mums pirmąjį pusmetį — 20 rubl., Kureuėliuose 3, Dolginove 2,
dui reikalavimus siuntė vos
griauti,
to
iki
šiol
nesusekė.
vių
Kijeve,
Varšavoj
ir
kesterijos
žinių,
Minsko
guber

steriai bus: vidaus ministe nieko gero nepadarys, bus antrąjį — 25 rubl., antrus lluuilovičiuose 3, Medelėj 1,
keli valsčiai, žmonės tylėjo,
liose;
kitose
vietose,
Caro
ris — kunigaikštis Obolen- jie tokiais jau valdžių įna metus— 30 rubl., trečius Budslave 1, kaimuose: Cho- nijoje yra iš-viso iždo žemės Namuose 'Prilukero, gyve
tikėdami, kad randas už tą
560000 dešimtinių ir 32 ke- nime Davidsono, policija už
tylėjimą ir jiems mes kokią valdžios pamatė, kad jau ir sky, iždo ministeris — M. giais, kokiais yra musų star metus: pirmąjį pusmetį — 35 rieve 6, Chotenčicuose 6.
paslaptą spaustuvę,
ant kareivių negali užsitikė- Komanov, tiesų ministeris —
Vilniaus Pasteurinėj gy tvirt. sieksnių, iš kurių, Pa tiko
sudžiuvnsią plutą.
r., antrąjį — 40 r.. Pagelbišinos ir vaitai.
daug
atspaustų
revoliucijovietuose
yra:
Minsko
ti.
Didesniuose
miestuose,
sukandykloj,
kurioje
gydo
senatorius Koni; apšvietimo
Visi tie ’ žmonių viliojimai
ninkama— 65 r., provizo
nieriškų
prokliamacijų
ir ke
8,791,31
deš.
,
Borisovo
bijodami
revoliucijonieri
ų,
61džiotus
pasiutusių
žvėrių,
ministeris — dabartinis perjau dabar neišdavė tokių vai
riams — 85 rubl. per mėnesį.
lias
bombas.
Davidsoną
ir
net
policistai
bijosi
ant
ga

643.40,
Igumeno
—
36,928pereituose
metuose
gydėsi
dėtinis Peterburgo miesto ro
sių, kokių caras tikėjosi, žmo
Karė* atbalsiai.
Mokinėms pirmąjį pusmetį
jo
pačią
suareštavo.
tvių
pasirodyti,
pulkais
bėga
50,
Novogrodko
—
18,798,97,
495 ypatos.
nės suprato, kad caro siūlo
dos, Krasovski; Ziegler —
Baltstogės miesto rodą pa
Strai kierių kelių ministeris. Karės, lai Japoni ška kariumenė iipa- — 15 rubl. per mėnesį, an Vilniaus apskričio sudas, Sluc ko — 13,409,41, Pinsko
mos neva dovanos ir paliuo- nuo tarnystes.
lengvo traukiasi jau iš Man- trąjį — 20 r., antrus metus terp ki|ko, perkratinėjo 7 d. — 44,636,12, Mozyriaus — darė jau surašą gyventojų,
vadovai
saugojasi
kraujo
savimai neturi tikros vertės.
vynės ir užrubežinių dalykų džurijos, bet apie traukimąsi — 25 r., trečius — 80 r.; papraliejimo,
kadangi
tiki,
kad
spalių ‘provą Araksimcvičo, ;118,427,70 ir Riežicoe — 144- turinčių tiesą balsuoti ren
ministeriais pasilieka tie maskoliškų kareivių dar nie gelbininkėms — 50 rubl..
Jeigu ne karė jeigu iš gero
neužilgio
ir
kariumene,
apart
Katliarevičio ir Skravičio, 682,20. Girių šioje guberni kant atstovus į viešpatystės
pats, koki iki šiol buvo.
noro caras butų žmonėms tą
5)
Įtaisyti
draugišką
atsto

ko
negirdėti.
durną. • Baltstogėj turinčių
kurie stengėsi paglemžti pini joje yra: Minsko pav.
Pagarsinus carui paskutinį
davęs savo laiku, ką davė gal kazokų, pereis į žmonių
vystę
ir
trečiųjų
teismą
išri

29
d.
s|>alių
atkako
į
Na

tiesą balsuoti yra: 26 sam
gus Lydos kasos, bet prie pi 7,969,30 deš., Borisovo
priverstas, gal daugumas pusę.
manifestą, tarnaujanti ant
šti
kilsiantiems
aptiekorių
ir
gasaki
maskoliškas
kariškas
Londono laikraščiai buvo Maskvos-Peterburgo ir Masnigų jiems nepasisekė prisi 38,349,50, Igumeno — 28- danti už 1500 rubl. xgy veni
tuom butų pasiganėdinęs ir
laivas ,,Bogatir" ir 3 tran aptiekoėe tarnaujančių tarpe griebti.:
927 50, Novogrodko — 16- nius, 895 turtingesfnejie pre
pagarsinę
privatiškus
telegra

ražoybė butų besilaikiusi vėl
skvos-Kazaniaus geležinkelių
nesusipratimams.
sportiniai
laivai.
Atkako
675.40, Slucko — 8,459,50, kėjai, 1500 namą savininkųmos
iš
Peterburgo,
'pranešan

Laikinis
Vilniaus
kariškas
per metų eiles: juk caro tar
užbaigė streiką ir sugryžo
jenerolas Danilov, maskoli 6) Jokių nutraukimų į pen sūdąs , Rygoj (įerkratinėjo Bobruisko — 87,860,20, Pin Tame skaitliuje. žydų yra
čius,
buk,
likosi
užmuštas
nų užmanytos tiesos viešpaty
prie darbo. Kitų geležinke
škas komisorius paėmimui sijų kasą ir į kitas įstaigas provą kareivio Ostrovskio, sko — 27,266,10, Mozyriaus 75%, taigi be žydų, krikščio
stės durnos mažai kuom ski garsus Trepov, o ant Juodų lių tarnai-, pardavynių pagal
esančių nelaisvėj maskoliškų neturi būti daroma.
savo
apskųsto už laikymą ir plati — 64,050,60 ir Riežicos — nys negali išrinkti
riasi nuo Prūsų konstituci jų jūrių susibuntavoję juri bininkai, dirbtuvių darbinin
7) Sustreikavusiems priva
kareivių.
Iš Nagasaki jis
kandidato.
93,609,20
dešimtinių.
ninkai
užmušė
net
trįs
admi

nimą terp kareivių uždraustų
jos. Nors ta Prūsų konstitu
kai dar nenusprendė, kada
lo užmokėti už visą straikavi
iškeliavo
į
Tokio,
bet
sugry*
„V. Ž.”
rolus,
o
tame
ir
vyriausiąjį
raštų.
gudas rado Ostrovcija netikusi, negal būt suly
užbaigs streiką.
nio
laiką.
Iš Kobrininus, Gardino
žo
atgal
ir
iškeliavo
vėl
į
skį kaltu ir nusprendė ant
Minsko žydų žemdirbystės
ginta su Prancūzijos konsti laivynės perdėtinį, admirolą
Nauja konstitucija neuž8)
Streikas
neturi
būti
gubern..
Pergabeni
atėmimo tūlų užtarnautų tie ferma — mokykla, kuri buvo
tucija. nei su konstitucija Birilevą. Žinia ta pasirodė ganėdįs visų, bet jeigu ji už- Vladivostoką.
priežastim
atstatymo
nuo
vie

*
Šią
vasarą
. mieste Kobrimas visų maskoliškų nelaisų ir ant išsiuntimo ant dvie užlaikoma ir vėdama gana
Vokietijos, žmonis ji tuom neteisinga, bet sanlygos Ma ganėdįs didesnę žmonių dalį,
tos.
niuj
siautė
gaisras,
kuris iš
tarpu užganėdina. Caro ne skolijoj visgi net svetimiems nusiramys, be abejonės, Ma svių iš Japonijos į Vladivo 9) Veltui dirbantiejie jo jų meti} į teip vadinamus pa pavizdingai, liko uždengta, naikino 104 namus, neskai
stoką užims mažiausiai 3 mė
taisymo batalijonus, kur dėlei to, kad negalima buvo
laimė/ o gal žmonių laimė, ambasadoriams pasirodė la skolijoj; aut galo, gerinti
tant negyvenamų triobų.
nesius laiko, kadangi grei kiu budu negali būti įleisti į žmonis iš tikro perdėtiniai nuraminti
bai
pavojingoms,
kadangi
sustreikavusių
kad jis ne į laiką truputį pakonstituciją jau dabar nuo
aptiekus.
Nuostoliai gaisro padaryti
baisiausiai kankina.
mokinių ir išpildyti jų reika
liuosuoja raiščius žmonis jie nuo savir randų pareika žmonių atstovų noro paeis. tesniam pergabenimui trūk 10) Reikalaujamoji
alga
siekia
375000 rubl.. Sudegė
Vilniaus pavietyj ypatų lavimų.
spaudžiančius. Iš syk prieš lavo laivų, ant kurių galėtų Su teip mažais kaštais retai sta mat maskoliams laivų.
turi
būti
mokama
nuo
dienos
turinčių tiesą balsuoti prie Minske, mokančių mokė- teipgi daug kromų. Pade
reikalaujančius teisybės ukė- persikelti svetimi pavaldi kur žmonės tiek atsiekė, kiek Japonijos randas nuspren reikalavimų padavimo.
niai.
Vokietijos
ciecorius
rinkimo į garsią viešpatystės sčius nuo gyvenimų užten- gėliai, dauguma žydai, bai
8us siunčia savo žiaurius ka
atsiekė Maskolijoj. Matyt, dė siųsti į Europą dalį savo
11) Kasmet,paleisti dviem
sų vargą kenčia.
net
buvo
išsiuntęs
kariškus
zokus ir tik po kraujo pra
revolincijonierių- vadovais kariškos laivynės (»o vadovy sanvaitėm laiko pasilsėti, ne dūmą žemės savininkų yra: kančius, kad turėti tiesą
Rašunų valsčiuje — 12, Mei- rinkti atstovus į viešpatysiės
liejimų, suerzinęs žmonis, su laivus pergabenti caro pačią buvo žmonės protaujanti, ste admirolo Togo. Tuom nutraukiant už tai algos.
Iš Latvijos.
ir
vaikus
į
Vokietiją.
Caras
mat
stengiasi
parodyti
savo
šogalos
— 7, Nemenčino — durną, yra iš viso 115, bet iš
tinka šį tą duoti, bet tas, ką
mokanti sulaikyti minias
12) Susirgus tarnaujanty
Rygoj, vagonų dirbtuvėse,
jis siūlo,, ką sutinka duoti, teipgi rengėsi dumti iš Ma- nuo nereikalingo kraujo pra prilankumą Earopos tautoms, sis turi tiesą gauti per tris 5, Širvintos — 5, Gelvanų — to naudosis tik 67. Prekėjų terp senų geležių rado dina
8, Musnikų — 6, Gedraičių turinčių tiesą balsuoti yra
nori parodyti, kad su joms
jau negali žmonių užganė skolijos, bet nenusilenkti liejimo.
mėnesius pilną algą ir gydy
mitinių bombų krautuvę.
prieš
žmonių
reikalavimus.
nori
gyventi
sutikime.
Pir

—
7, Podberežės— 6,'Malėtų 380, namų savininkų 1228.
dinti.
Dirbtuvių
darbininkai
Reikia
dar,
vienok,
palauk

tis
aptiekos
lėšomis.
Neperseniai Minske li streikuoja, didesnė dalis par
Dabar tik, pasibaigus ka ■ Ant caro nelaimės užgimė ti, pažiūrėti, kaip tą naują miausiai Togo atlankys Ita Kaip-kurie aptiekoriai su — 7, Janiškių — 5, Bistrilijos portus, o paskui portus tiko išpildyti šiuos farmaceu cos —į 6,. Varnėnų — 17, kosi užmušta 90metų se
rei užgimė tikra revoliucija dar nesutikimai terp Wittės
davyklų uždarytos. t Ant ga
ir pats randas mato, kad jos ir Trepovo. Witte reikala konstituciją priims Maskoli- kitų Eutopos viešpatysčių, tų reikalavimus.
Mickūnų — 1, Šumsko — 6, nelė,
Valerija Vaukovi- tvių nuolatos pasitaiko kru
jos
žmonės.
Be
abejonės,
neįstengs suvaldyti,' o caro vo, kad caras žmonių reikala
[U „Vln. Žn.”J.
kaip antai: Išpanijos, Pran
Solečnikų 10, Iljino — 9, Čienė ir jos tarnaitė 53 me
vini susirėmimai minių su ka
tarnai nežino ką daryti: vie vimus išpildytų, Trepov gi biurokratai negreitai pripras cūzijos, Anglijos, o gal ir
Rukovinų — 10. Turinčių tų. Auksiniai ir sidabriniai
reiVilniaus
miestas,
ant
ną dieną išleidžia kuožiau-, perėjo į reakcijonierių pusę. prie naujų, aprubežiuojančių
Vokietijos; ar atsilankys jis kalų rinkimo atstovų į vie- tiesą balsuoti ne žemės savi daiktai užmušėjų palikti, pa ri iimene, kuriuose puola po
riausius gązdinimus, bet pa»
jų
sauvalią
sanlygų,
be
abe

ninkų Vilniaus pav. yra 69. ėmė jie tik 1000 rubl. gatavų keliolika žmonių.
skui pats savo gązdinimų nu Caras, bijodamas lygiai reak jonės, laike rinkimų jie po teippat ir Maskolijoj, kuriai špatystės durną nutarė tuom
Vyriausiai jai kalėjimų val
23 d. š. m. nežinoma mote- pinigųteip daug blogo padarė, ti tarpu paimti 300 rubl. iš resigąsta ir nedrysta jų pildy cijonierių ir savo giminės ku
dybai pranešė, kad daugely
spnovei
stengsis
kišti
savo
2
d.
spalių,
čianykščiame
riškėant
gatvės
padavė
siunti

zervos
kapitalo.
Pinigai
tie
nigaikščių,
kurie
stengėsi
ti, vien kur nekur kvaili jekrai nežinia.
turi būti miestui sugrąžinti nių išnešiotojui gurbelį, liepė teatre, aktorius ’Jermolov iš- je gubernijų, ypač Kuršo ir
nerolai parengia žmonių pertikrinti, kad darbininkai purvinus nagus į jiems ne
nunešti jį namų saviniukuį koliojo publiką už tai, kad ji Liflandijos ■ kalėjimai teip
iš viešpatystės iždo.
negali ilgai streikuoti, ka- prigulinčius dalykus, stengskerdynes.

Politiszkos žinios,
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prikimšti prasikaltėlių, kad
jau netrukus nebus kur pa
dėti tų suimtųjų, kurie iki
tirinšjimo negali būti palei
sti.

Iš Kauno. Į
Kauno gubernatorius, Kau
no ' miesto knygininkui p.
Beložerui leido įtaisyti prie
bibliotekos kabinetu skaity
mui leistų cenzūros laikraš
čių ir knygų rusų ir svetimo
se kalbose, taigi ir lietuvių
kalboje.

Mmmmmmb
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Isz Amerikos
Iszsmalavo.

Granville, Wis. Netoli nuo
čia, ant farmos Helborno atėjo
pulkas farmerių, paėmė darbinin
ką Kenney ir farmerio pačią, abu
du išsmalavę, įmetė į plunksnas ir
Kenney prisakė tuojaus išsineš
dinti.. Mat darbininkas perdaug
buvo susiartinęs su farmerio pa
čia.
Užmusztl ant geležinkeliu.

Pereituose metuose ant visų
Amerikos geležinkelių, laike tru
kių susimušimų 350 pasažierių li
kosi užmuštų, o 6499 sužeisti; ge
ležinkelio tarnų likosi užmuštų
798, o 7052 sužeisti; kituose atsi
tikimuose 187 pasažieriai likosi
užmušti, 3542 sužeisti, geležinke
lio gi tarnų 2463 likosi užmušti, o
38374 sužeisti. Taigi iš viso 3798
ypatos likosi užmuštos, o 55466
sužeistos, taigi beveik dešimtį kar
tų daugiau negu karėj su Išpanija.
Pereituose metuose ant Amerikos
geležinkelių trukių susimušimų
buvo 6224, iššokimų iš rėlių 5371.
Tokia daugybė nelaimių aiškiai
rodo, kad ant Amerikos geležinke
lių nėra gero prižiūrėjimo.

Iš Jurbarko.
' ,,ViL Vest.” praneėa, kad
•21 d. rugsėjo Jurbarke, Kau
no gub., buvo ūkiška paroda
ant didelio pliaciaue kun. Vaai Ičikovo rūmuose. Paroda
liudijo, kad Jurbarko majo
rate ūkia yra vedamas pavyz
dingai Ir vartojami naujauaiejie žemdirbystės įrankiai.
Į parodą aplinkiniai ūki
ninkai privedė daug arklių,
už kuriuos kiti gavo pinigiėkas dovanas. Gerų raguotų
gyvulių parodoje nebuvo;
Ktina.s be galvon.
daug buvo privesta kiaulių,
Yonkkrs, N. Y. Netoli nuo Čia,
avių ir visokių veislių nami Bronx upėj, rado moteries kūną
nių paukščių. Ypatingųaty- su nukirsta galva. Kūnas buvo
dą atkreipė didelės tūlo ūki jau drūčiai pagedęs, todėl gana
ninko bulvės (10 bulvių svė ilgą laiką turėjo išbūti vandenyj.
rė 6Į svarų).*: Smulkiosios Policija mena, kad jį vanduo iš
pramonės skyriuje buvę ne kitur turėjo atnešti. Kas yra mi
nėta moteriškė, nežinia.
mažai vadinamųjų naminių
čerkasų ir įvairios rūšies au
Slastai keliniu klsseniuj. .
dimų, siuvinių ir kitokių mo Buffalo, N. Y. Gyvenantis
terų išdirbinių.
Buvo įdo Čia vokietis Juozas Scbultz, atpramių ir kaip-kurių smulkio tinimui savo pačios nuo peržiurisios sodiečių pramonės išdir nėjimo jo kišenių, užsimanė keli
binių; teip, uk. Bornevskis nių kišeniuose nešioti slastus, į
rodė jo paties išrastų kulia- kuriuos ir pateko jo pati. Už to
kią Štuką ji apskundė savo vyrą į
majų mašinų, neglemžiančių sūdą.
Šiaudų; Statkevyčius — tekė
lų peiliams galųstų o ČernevGaisrai.
skis — vandenines šliūžes su
Asburn, Wash. Netoli nuo čia
automatišku suktuvu, teip- išdegė farma. Po triobų griuvė
pat jo paties išradimas. siais rado sudegusią negrę Sperey
Daugelis eksponentų gavo ir trejatą jos vaikų.
Hot Springs, Ark. Sudegė čia,
liudijimus ir atsišaukimus.

Iš Suvalkų gub..
VarėavoH gudo buto dalis
išvažiavo į Suvalkų guberni
ją perkratinėti politiškas
provau policijos apskųstų už
visokius nebūtus nusidėji
mus ypatų. Tasai augščiausias Lenkijos sūdąs 7 d. spa
lių buvo Senapilėj, o 10 d.
spalių — Suvalkuose.

ant kertės Elm ir Olive str., bute
lis. Sudegė teipgi 6 ypatos.
Ralkigh, N. C. Nezareto katatalikiškame institutė siautė gais
ras, laike kurio 3 vaikai sunkiai
apdegė.
Nkwark, N. J. Geležinių daik
tų dirbtuvėse Gould Irons & Co.
užgimė gaisras. 5 merginos liko
si čia sunkiai apdegintos, iš jų dvi
apdegintos mirtinai. Blėdį gaisro
padarytą apskaito ant 75000 dol.
Nelaime* ant geležinkeliu.

ls Prusą Lietuvos.
Forfield, Ia. Ant Rock Island
Netoli Skaisgirių, geležin geležinkelio susimušė du trukiai.
kelio trukia pervažiavo lietu Prie to 4 ypatos likosi ant vietos
tį darbininkę Gedimą ir ui- užmuštos, o 25 sunkiai sužeistos.
muSė ant vietos.
į Gabenimas javą geležinkeI liu iš Maskoliškosios Lietu
vos į Prusus per Eitkūnus
suvisu pasiliovė, kadangi
■ randas visus vagonus paėmė
1 Washington, Pa. Darbai ši
gabenimui kareivių iš Azijos. tose aplinkinėse ėina dabar gerai.
Dabar, dėl straikų tarnau Kastynėse teipgi d>rba gerai, ke
jančių ant geležinkelių ir pa- lias kastynes rengia ir jose ncužilsažieriniai trukiai neateina iš gio prasidės darbai, kur patilps ke
Maskolijos • į Prusus. Paru- li šimtai darbininkų.
bežiuose žmonės nedaug išga 1 Granite City, III. Darbai
benimui turi javų, vien bul eina čia gerai, bet darbininkų yra
vės Suvalkų gubernijoj gerai daugiau, negu reikia, todėl iš kitur
užderėjo ir jos pigios: už šė- pribuvę ne gali gaut darbo.
pelį bulvių Virbaliuje moka 5 Columbia, Pa. Darbai Susvos 40 kap.. [
quebannos geležies dirbtuvėse ei
Tilžėj jieško darbininkų na gerai, reikalavimų jos turi jau
tilto budavojimui ir siūlo pu- ant visos žiemos.
. sėtinas algas. Dirbimui ge 5 Danvtlle, Pa. Darbai eina
ležinkelio nuo • Karaliaučiaus čia gerai, bet darbininkų be darbo
reikalauja 250 darbininkų. ne trūksta, todėl iš kitur pribuvęs
Siūlo 30 Pfenigių už darbo negali prie darbo patilpti.
valandą.
r Port Chester, N. Y. Dar
Iš Stalupienų kalėjimo pa bai eina čia gerai, bet darbininkų
bėgo Kazimieras Micutis iš algos mažos, geriau moka vien ge
Virbaliaus, kuris? į kalėjimą ležies dirbtuvėse, bet darbas sun
pateko už vagystes Prūsų pu kus.
sėj.
1 McKees Rocks, Pa. Darbai
Prūsų Lietuvoj, ypač Til čianykščiose plieno dirbtuvėse ei
žėj, žmonės kasmetą alaus iš na be perstosimo per dienas ir nak
*
A
geria mažiau ir per tai iš ak- tis.
. čyžės randas turi mažiau įė- r New Castle, Pa. Čianykšmimų: 1899 m. nuo alaus čiose blėtos dirbtuvėse darbai eina
akčyžės Tilžėj
užmokėta visose dalyse.
17206 Mrk., 6 pernai jau tik 5 Lancaster, Pa. Penn gele
13334 Mrk..
žies dirbtuvėse darbai eina su
Ysmtyj, lietuvis karčeifi- dviem darbininkų atmainom.
ninkas Albaitis nusišovė, 1 New York. Straikuoja Čia
matyt, dėl skolų, kurių daug vežėjai, prie štraiko pristoja vis
daugiau vežėjų.
paliko.
Ceukunėj, netoli Klaipė 1 Saginaw, Mich. 500 kaina*
dos, sudegė kumetiškė. Ug kasių gali rasti darbą Šitų aplinki*
nyje pražuvo ir dvejatas ma nių kastynėse.
5 Pittsburg, Pa. Darbai visožų vaikų.

Isz darbo lauko.

se čianykščiose dirbtuvėse eina la
bai gerai.

Prekes apgarsinimu
50c.
1 colis d ruko, ui l syki.......... ..
Paprasti pajieszkojimal ar draugysczin mitingai ar baltu apgarsinimai po
50c. oi koioa syki.

1

Chicago, Illt Straikuoja čia
darbininkai American Bridge Co.

1 New York. Čianykščiai mū
rininkai reikalauja didesnių algų.

ISZ

kitą vietą, dėlto ne lengva pildyti
nekurie punktai draugystės, bet
turime viltį pritaikinti įstaty
mus draugystės . prie sanlygų.
Mums visgi geriau turėti, sa
vo
draugystes
negu prigu
lėti į svetimas, širdingai užprašom tuos brolius, kurie da neprisi
rašė, prisi rašyt ir tuo m padėti pra
dėtam darbui. CentraliŠka vieta
vyriausybės paskirtas
miestas
Seattle, Wash. Prašom kreiptis
prie Dominiko Miliaus, 158 Washington st., Seattle, Wash. Pri
sirašymas ant tūlo laiko po 1 dol.
Susirinkimai bus laikomi kas antrą
nedėldienį kožno mėnesio. Pirmsėdžiu musų draugystės yra — Simanas Geniunas, kasteriu — Do
mininkas Milius,sekretorių — Pra
nas Dulskis.
Aleksandra Kalvaitis.

dedi matyti žmones, tik už geros sta, tik nesūdyta. Daugiau nie
valandos, įsižiūrėjęs, pradėdi pa ko fanzoje nemačiau, nė kokių ra
žinti veidus. Ką-nors smulkesnio kandų. Pasakoja pirmiau atvykę
dirbti tokioje fanzoje be žvakės čia oficierai, kad ęhinai, bėgdami,
Apvaikščiojimas Dr-tės K.
negalima ir mes per kiauras dienas kartais prigrūdo į pečiaus dūdas
Daukanto Chicago, Iii,
žibiname žvakes netįk skaitydami parako, buk ir musų sodžiuje radę
ar rašydami, bet ir kiaurą laiką. viename krosnyje puodą parako.
Nedėlioj, 29 d. spalių, 1905 m.,
Fanzos asla negrysta. Viduje nė Chinai d'gina ir žemliankas, arba
vietinė draugystė Simano Daukan
ra nė stalų, nė kėdžių, ne suolų. teisingiau jų stogus. Todėl stovi
to iš eilės turėjo 12-tą metinį apPasieniais, kur iš vienos šalies, pastatyta visuose sodžiuose, kur
paikščiojimą paminėjimo gimimo
kur iš abiejų, kur iš galo ir ii ša yra zemliankos, sargyba. Per ne
dienos Simano Daukanto, Lietu
lies pamūryti iŠ plytų teip vadina atsargumą ir patįs kareiviai užde
vos istoriko.
mi „kan'ai”; yra tai mūras sulyg ga savo lindynes. Pirmą naktį
šįmet gatvėms nevaikščiojo,
musų suolų augštumo, vidutinio mums atvažiavus, užsidegė viena
kaip kitais metais darydavo, bet
žmogaus ūgio platumo. Ii vieno zemlianka. Kareiviai spėjo išbėg
susirinkus užkviestiems tautie
krašto, ar iš galo kan’o padaryta ti ir daugumą savo baldų išsinešti,
čiams į Freiheit Turner salę, 3417
pakura ir dūminė dūda eina pd tik mažmožiai liko ir sudegė.
S. Halsted gatvės, ant 4 vai. po
apačia kan’o ir iš galo triobos iš Kitoje zemliankoje buk neseniai ir
pietų, Dr-tės S. Daukanto prezi
eina laukan. Pečiuką kūrenant, penki žmonės nespėję išbėgti ir
dento, Aleks. Bijansko atidarytas
kan'ai sušila gerokai. Kitokio pe sudegę.
tapo apvaikščiojimas, su prakal
boms, dainoms ir dekliamacijoms.
čiaus fanzose nėra, tik kai-kur yra -Šiandie mačiau barbarišką apsi
pamūryti pečiukai mūsiškai stovė ėjimą rusų oficierių suchinais. Bu
Kalbėtojais buvo: Aleks. Kuz
jusių čia ankščiau kareivių. Iš vo įsakyta kareiviams nieko iŠ dra
ma, Kast. Matulis, K. Laužemis,
Iš Thompson vllle, Con. * lauko įeinama stačiai į triobą, be bužių nepardavinėti chinams, nes
A. Olševskis, M. J. Damijonaitis,
K. Gugis, Pov. Mažeika. Visų
Darbai Čia ne geriausiai eina, bet kokio priebučio, be prienamio. kitaip busiant skaudi bausmė.
kalbėtojų kalbos apie meilę moti iš kitur pribuvę darbą gauna. Už Kitose fanzose yra šonine triobelė Grįžtu aŠ iš lauko; sodžiaus tvorynos Lietuvos, kad mums reikia dirba ant sanvaitės po >6—10; mažesnė, iš didžiausios įeinama, je minia kareivių. Štai pro vartus
viduje teip-pat padalyta.
Lubų iššoko du oficierai ir kumščioms
vienybės, mokslo, susipažinimo dirba 10 vai. per dieną.
su Lietuvos Istorija, kurią SimąLietuvių yra čia apie 100 ypatų, nėra, — matai gegnes, grebėstus 1 stumdydami kareivius, įšoko į jų
nas, musų pirmasis istorikas,sura bet ant tautos labo jie nieko gero ir gaoliano stogą. Musų fanza bu vidurį ir kad duos kumščia vienam
šė plačiai. Kalbos klausytojus už ne veiki#. Nė laikraščių, nė kny tų šiltoka, nes yra mūsiškai pamū kareiviui per veidą, tuojau kraujas
ganėdino.
Dr-tės V. Kudirkos gų ne skaito, jie tą laiko nereika rytas pečius, bet nėra kuo kūren iš nosies ištiško. Paskiau supra
choras, po vadovyste Franko Bei- lingu, kadangi ir jų tėvai nieko ne ti. Malkų nėra, aplinkui nė už tau, kad tai užtai, jog norėjo par
delo,padainavo dainas: „Tėvynė” skaitė apart maldaknygės. Užtai pinigus negausi.
Intendantūra duoti savo senus batus chinui.
ir „Sveiki broliai Dainininkai”. myli kazyras ir karčiamas; tai svar pristato malkas kariumenei pie Paskui ėmė chihą daužyti kumščia
Dainos labai klausytojams patiko, biausi jų užsiėmimai liuosose nuo tums virtis iš Užbaikalio, o priva- T>er sprandą, nugarą, į šonus bel
jie dėkavojo gausiu delnų ploji darbo valandose.
tiškiejie Mukdene moka už sieks sti. Tas vargšas puolė ant kelių,'
mu.
Pereituose metuose sutvėrė pa- nį po 120 rublių. Kinai malkų bučiuoja oficierui kojas, o šis spar
Mergaitė Aldona Kabašinskiutė šelpinę šv. Jurgio Dr-tę, bet ir ji neturėdami, kūrena gaolianu mū do kojomjs, kur pakliūva ir liepė
dekliamavo eiles motinos sudėtas. nieko svarbesnio ne veikia. Ren siškai butų piršto storumo šiau kareiviui,paėmus Mt kasos, vesti į
Deklematore pasirodė kaipo gera gia balius ir pikninkus gana tan dai), bet aplinkui visus su pulko štabą teismui, tartum jam
amatore, kas publiką, rodos, la kiai, bet iš to naudos ne daug. Ir kūreno, sukūrenti ir stogai visų butų kas įsakęs nieko nuo kareivių
biausiai užimti galėjo, ir ji delnų draugystėj viešpatau;a vaidai ir negyvenamų triobų. (Tvorų mū nepirkti, o šis įsakymą peržengęs.
plojimais išreiškė mergaitei dėkin nesutikimai. Na ir dar prigulinti siškų nėra, — visur tvoros iš mo Spardomas už kasos velkamas,jis
gumą.
pyksta, kad kiti nesiskubina prisi lio drėbtos. Apie namus sodų nė atsikėlė, pasiėmė savo medinę dė
Ant piano žaidė mergaitė Mari rašyti. Ką čia skubintiesi, jeigu ra. Matyt kur-ne-kur medis vie žutę — sankrovėlę su keletu dėže
ja Bijanskiutė ir jos brolis Jonuks draugystėj nieko gero nėra (pa nas kitas stovi, bet žiemą sunku lių papirosų ir degtuvų ir nuėjo,
Bijanskutis duetą, potam padėjo gerinti draugystę, išplatinti jos į spręsti, koki jie yra. Ir tų pačių balsiai šaukdamas. Beto šiandien
jų mokytojas, Teod. MaceviČia, mierius juk nuo sąnarių priguli: j kareiviai daugumą iškirto.
Fan girdėjau apgarsinant kareiviams,
visi kartu, ir Ernestas D. ant pia jeigu prie jos daugiau prigulės gerų zose sutilpome visi pulko ohcierai kad už tokius prasikaltimus, už
no žaidė ir dainavo: „Ate rudenis vyrų ir draugystė bus geresnė, be ir paafpicierai; felčerei, o pati ka kuriuos paprastai kalėjimu bau
užšalo”, paskui solo ant korneto sišalinant geriausiems.blogesniejie riumenė sugulė už sodžiaus ant džiama, buz atskaitoma po 150
T. MaceviČia ir J, Bijanskutis ant jos ne pagerįs. Rd.).
lauko, teip vadinamose zemlian- rykščių, nors buvo caro manifestas
piano pritarė; visi ju žeidimai bu
Evangelistas. I koše. „Vilniaus 2in.” No. 6 bu apie rykščių panaikinimą. Tiesa,
vo gražus ir publikai patiko. Iš
vo trumpa žinutė iš „Koeln.Zeig.” mes dabar esameChinuose.ncRusisuaugusių, dekliamavo: UršulėMaapie zemliankas. Parašyta teisin joje, ir galime nežiūrėti, kas Rusi
lš ColiInsviile, III.
tusevičiutė „Apie Lietuvos atsimi
Kastynėse tapo užmuštas lietu gai. Aprašyšiu zemliankas prie joje nedaleidžiama.
nimus,” ir Marė Damijonaitienė— vis Augustas Mozūras. Velionis sodžiaus Santache; kitų dar nema
Stebėtina, kaip pas mus viskas
„Kas auksą žemėj randa.” Ant buvo protestoniško išpažinimo,bet čiau. Iškasti navai sieksnio pla be tvarkos. Tyčia Mandžiurijos
užbaigos, Aleks. Bijanskas, prezi rodosi neprigulėjo prie vietinės tumo, 3 pėdų gilumo, 4—5 sieks veikiančiai armijai buvo
įsadentas S. Daukanto Dr-tės, padė- lietuvių protestoaų parapijos. Lai nių ilgumo. Riavai prie Santache kyta važiuoti su papachomis
kavojo visiems svečiams už atsi dotuvių apeigas atliko vokiečių matyti žiemą iškasti, nes iš lauko (didelėms juodoms,
kailinėms
lankymą ir gražų išsilaikymą lai suvienytų evangelikų kun. Bendi- voliojasi dideli gabalai sušalusios kepurėmis). . čia atvažiavus da
ke prakalbų ir tt., prašė priešų ne kaitis.
žemės. Žemė iškastoji sumesta ii bar liepia tas papachas kuo-nors
leisti išmislytų kalbų, buk Simano
kraštų riavų ir iš viršaus uždengta užmaskiruoti, pridengti ar bašlySkarmalius.
Daukanto Dr-tė rengia apvaikŠgaolianu. Gaolianas apmestas že ku, o kas jo neturi, liepta pasiūti
čiojimus platinimui bedievystės,*
mėmis. Durų daugume zemliaa- iš vilnmių autų kepurės dangti,
nes kas ateina ir pasiklauso pra Laiškas Iš keliones | Man* kų nėra, — užkarta kokį audeklą nes papacha esanti gera japonams
kalbų, negali Išgirsti nieko biaunuo „palatkos”, kurios dalį kiek prisitaikinti. Ohcierams patarta
džiuriją.
raus, mes žengiam prie teisybės, o
vienas kareivis nešas.
įeinant kokias nors kitas kepures dėvėti.
Rašau sodžiuj Santache, chinų
nekenčiam apgavikų bei skriaudė
reikia gerokai susikūprinti, kad Daugumas musų mokėjo po 10—
fanzoje, kailiniais apsivilkęs ir ki
jų. Ant galo 3 moteris perėjo,
galvos neprasidaužtum, bet ir vi 12 rublių už paprastą, o dabar
tais kailiniais kojas susisupęs.
rinkdamos aukas ant paraginimo
dun įėjus, negalima išsitiesti. Pa nors mesk laukan.Gerai,kad aš p«r
Atvykau čia užvakar.
Pirtua
K. Gugio už laisvę kovojantiems
gal vieną kraštą augščiau, bet ir Sibirą važiuodamas nusipirkau au
buvo * atėję du batalijonai musų
ir surinko nuo svečių >15.34, ku
pagal tą nė žemo ūgio žmogus ne* sinę kepurę ui 3r., ir dabar tokią
pulko ir užėmė .visas gerąsias fanriuos ir pasiunčiau Dr. J.Šliupui,
išsities.
Pagal žęmesnijj kraštą kepurę visi giria kaipo geriausią.
zas. Mums liko be langų, be du
Rev. Centr. K. kasieriui.
padraikyta ant sušalusios aslos Tai kam reikėjo tuos 12r. ar pa
rų ir su išardytais krosniais. Vie
Apvaikščiojimo raštininkas,
Šiaudų, bet teip skystai, kad žemė pacha išmesti? Ar ne geriau butų
noje iš tokių fanzų sėdėjom kokias
M. J. Damijonaitis.
tarpais matyti. Ant tų Šiaudų ka buvę iškarto
kaip kas • no
tris valandas ir šalom. Visi musų
reivis ir guli. Pečiukas yra gele ri rėdytis, arba bent teip, kad pas
daiktai, visas
„abazas” liko
Iš Minersvillės, Pažinis, bet nėra kuo kūrenti. Ka kui noreiktų brangiai mokėtų dra
Mukdene dėl "kokio reikalo iki va
Po ilgai ligai pesiskyrė su šiuom karui. Visi buvom pavargę, išal reiviai džiaugiasi,radę kiek pliaus bužių laukan mesti.
Iš Mukdeno kareiviai nešėsi vi
svietu J urgisKaraška,paeinantis iš kę, o čia nė ką pasitiesti, nė kuo kų sau vandeniui užsikaisti arba
Suvalkų gub., Pajavonio vaity- užsikloti, nė ką valgyti. Denšči- tai, o zemliankos pečiuką kūrenti są savo mantą ant pečių. Tos
stos, Šakių kaimo, pergyvenęs vos kai teipgi paliko prie „okoro”.,1 nėra ką nė manyti. Žinoma, ka mantos turėjo, tik valdžios pasaky
reivai šala. Per šiąs dvi dieni tą daugybę. Nešė iš viso su vir
29 metus.
Tik aš raitas atjojęs atsinešiau ant
4 mėnesiai atgal, dirbdamas balno duonos kepalą, kuriuo vi tuojaus atsirado keli reumatizmo šum 2 pudu, apsikabinėję iŠ abie
anglekasykloj Buck Run CoalCo., sus pavaišinau. Norėjom susikur ir inlluenzos atsitikimai. Sako, jų šonų visokių tarbų, katilų, lo
velionis nupuolė žemin apimtas ti ugnį ners be kiosnio, bet malkų buk arčiau prie karo linijos esą ge petų, patronų, vos kojas vilko.
resnės zemliankos. Nuo musų iki Vėjas buvo Šaltas, dulkių nešė viparako durnų ir dujų; ant vietos ueradom,
Nebiškentęs, ėmiau
neužsimušė, bet išgulėjęs su vir jieškoti daktarų pirmesnių batali- tai linijai bus dar kokia 15 viorstų. sus debesius. Atėję į galą storai
šum 2 mėnesiu ligonbutyj, pasitai jonų, kad nors arbatos gaučiau at Aplinkiniai sodžiai teipgi užimti apdulkėję, — kur brauksi,, tenai
sė kiek, ir sugrižo namon, kur pa sigerti. Kelias fanzas aplankęs, kareivių,laukiančių tolymesnių įsa ruožas palieka, pailsę, nuvargę.
buvęs kokį laiką,rengėsi eiti dirbti. radau vieną kolegą, kurs pavaišino kymų. Chinai iš sodžių beveik vi Oficierai teip buvo pavargę, kad
Bet pasitaikius vestuvėms,velionis manę dešra, kumpiu ir karšta ar si pabėgę. Kur kareivių nėra, te dar ant rytojaus visais kaulais guobuvo prie muzikantų, nesisaugojo bata. Beto toje fanzoje radau ir nai sodžius visai kaip išmiręs. dės. Tolesnei kelionei įsakyta kai
Sodžiuje Santache likusios kokios kuriuos daiktus palikti' Čia sodžiunuo gėrymo ir pūtimo; liga atsi kur atsigulti.
Nesulaukęs savo
naujino ir reikėjo gabent į ligobu- daiktų atvežant, atsiguliau teip 12 ar 3 šeimynos, prekiaujančios se, bet liks vilkti su savim dar ko
tį, kur ir pasimirė 12 dieną spa kaip buvau apsivilkęs ant muro, šiokiais tokiais mažmožiais: par kia pusantro pūdo. Esame rezer
duoda riešutus, degtukus, papiro ve. Kur,kada mus pašauks, neži
lių. Laidotuvės atsibuvo 15 d.
„kanu” vadinamo, ir visą naktį
Velionis prigulėjo prie laisvos kaip užmuštas išmiegojau. Vakar sus. Tik vienos Šeimynos moters nome, bet esame pasirengę, šaukdraugystės „Spindulys Šviesos”, išsitiesiau lovą-čemodaną ir šią pasilikusios. Buvau įėjęs: sėdi dvi tuvą išgirdę, per valandą iškeliau
moters vidutinio amžiaus ant kan’o ti. — Šiandie gavau 5 num. „Vil
tai ir palaidojo ant metodistų ka naktį žmoniškiau gulėjau.
Tapinių, kur draugystė turi kelis lo čiaus nemačius fanzos,sunku išma susirietusios, viena pypkę dantyse niaus Žinių”. Perskaitęs, atiduo
tus apsipirkus.
Nubuvo jokių nyti, kas tai do trioba. Iš lauko laiko ir šildosi rankas ant puo siu kareiviams, kurių musų korpu
bažnytinių apeigų ir doliariai ne išrodo mažne kaip musų įnamių do žarijų, o,prie antros prisiglau se rasiu nemažai, nes 25 divizijoje
dęs dviejų metų kūdikis, žindo yra daug rezervistų iš Zarasų pav.
pateko į kunigo kišenių!
triobelės, gaolinu dengtos, iš
Bet tas labiausiai sukėlė tam molio nulipdytos, kur turtingesnių krūtį rankomis įsikibęs. Šalymais — Vakar per kiaurą dieną buvo
sius žmonelius, kad nelaidoja ant kertės iš pilkų plytų pamūrytos. kambaryje ant suolo — kan’o girdėti šaudant į pietus nuo musų,
katalikų kapinių, kur kunigas už Iš galo namų stykso kaminas ko teipgi sėdi merginos vienuolikos ir — kąip griaustinis griovė be per
25,dol. ir duobę su vandeniu pa- kią uolaktį atstu nuo sienos, iš trylikos metų su papirosais dan stojo. Šiandie rečiau šaudė. Kal
krapina, o čia to visko ne buvot plytų arba iš gaoliano padarytas ir tyse, siuva iš išnešiotų vailakų ba, buk rusai užėmę kelius japonų
Tai kurgi ir nebus pikta? Bet ant moliu apdrėbtas. Ištolo išrodo, žekes-šliures. Ant kito suolo visa užimtus sodžius. Jus toliau nuo
piktumo tamsių žmonių ir bobų kaipo kokios dirbtuvės kaminas, sankrova, — prekiauja pro langą. karės būdami, išgirstate greičiaus
Sudėti: kelios dešimtįs dėžučių pa ir tikriau už mus. Čia gavome
nėra ką paisyti.
kurs teipgi stovi atstu nuo paties
pirosų, keliolika dėžučių degtukų, kur spauzdinamas beveik vienas
J. Ramanauckas.
□amo. Durįs tankiausiai iš dviejų
keletas svarų žvakių, riešutų koks telegramas, tik kelioms dienoms
šalių suduriamos.bet negeresnės už
gorčius, druskos purvinos keletas vėliau. Atsitinka kartais kurjerai.
Iš Renton, VVash.
musų paprastų kiaulidžių duris:
Washingtono valst. yra diktokas be kokių kliamkų, be užsklandų, svarų — štai ir visa sankrova. Pro Pasakojo man Charbine ištikima
būrelis musų brolių lietuvninkų □esuveriamos, iš visų šalių ply langą kareiviai derasi, barasi, ne ypata, kad Charbino „Viestniko”
galėdami suprasti, kokią tiesą turi redakcija, gavus iš Petrapilės te
išsidalinusių po yvairias vietas. šiai.
Langai
platus,
di
Žinodami, kokią naudą atneša su deli, pusės sieksnio ar viso imti kinai 10 kap. už dėžutę papi legramą apie išlygas, kokias Stevienytos pajiegos veikiant kokį sieksnio platumo, viso sieksnio rosų, už kurią Rusijoj mokama 8 sel iŠderėjo Port Arthure nuo ja
svarbų darbą, pripažinome neat augštumo, tankiai perdalyti smul kapeikos. Kinai daro malonų įs ponų, netikėjo jos teisingumui ir
būtinai reikalingu sutvert grynai kiomis šibomis. Visame sodžiuje pūdį. Manę norėjo pavaišinti pa nespaudino,bijodama bausmės, ko
lietuvišką-tautišką pagelbinę drau gal tik kokiose dviejose fanzose pirosais, Y>™pl6šė naują dėžutę ir lei užklausęs antrą sykį, negavo
gystę ir prigulėti prie Susiv. Lie yra stiklai įstatyti, nedideli, ne per glostė, kad imčiau. Ant suolo patvirtinimo. Žinias, matyt, Čia
tuvių Amerikoj. 15 d. spalių tu visą langą, tik kelios šibos, ir tie stovėjo molinis puodas kokios mieste skiedžia. Vistik vakar ra
rėjome
pirmutinį
susirinkimą patįs,turbut,rusų kareivių atsivež tirštos buzos. Iš paaiškinimų su dom telegramą apie Petrapilio dar
Seattle, Wash., ant kurio prisira ti. Visi kiti langai popieroms už pratau, kad tai iš gaoliano išvirta. bininkų patyčias.
Petras. '
šė 36 sanariai. Vardą draugystei lipdyti. Kur popiera dar užsiliko Norėjau paragauti, bet nebuvo
davėme: Draugystė Lietuvių Wa- išseno, pro tas šibas dar kiek Šaukšto. Chinas, paėmęs du laibu
shingtono valstijos D. L. K. Gedi šviesos įeina, o kur užlipdyta medeliu, tokio drūtumo, kaip pa
mino. Svarbiausi mieriai draugy spauzdinta popiera, o dar su pa prasti paišukai, tik ilgesni, nudai
stės yra: platinti meilę brolišką, veikslais, tie nėkiek neleidžia švie linti, vieną terp nykščio ir smailykelti apšvietimą, šelpt pagal išga sos. Tokiu budu daugumoje fan žio, antrą terp smailyžio ir viduriu
II Straikai darbininkų platinasi
lę lietuvių tautiškus reikalus, pa zų teip tamsu, kad iš lauko įėjus, nio. Medeliu pakabinęs tos košės, Maskolįjoj.
Prie straikuojančių
įsimetė į burną. Paėmiau ir aš
gelbėti ir prižiūrėti laike ligos, mi
rusius atsakančiai palaidot. Čia visai nieko nematyt, įeini kaip į kur švaresnį medelį ir paragavau geležinkelio tarnų Maskvoj, Pe
j _ ____ kokį urvą ir valandą ^reikia pasto- košės, — neprastesnė už musų ka terburge ir kituose miestuose pri
gyvenantiems lietuviams, jieškant
Jakaterinosdarbo, reikia kilnotis iš vienos į | vėti, kolei apsipranta akįs ir pra- reiviams duodamą grikų košę sky- sidėjo telegrafistai.

Lietu viszkn dirva

Isz visur.

laviuj buvo susirėmimai minių su IIParyžiaus sūdąs nusprendė sūnų
kariumene, kuriuose daug žmonių Amerikos milijonieriaus Shepardo
likosi sužeistų ir užmuštų.
{ ant 120 dol bausmės ir 4000 dol.
Madeleine
maištų apimtus miestus ne lengva atlyginimo merginai
kareivius atsiųsti, kadangi geležin Marduel, kurią jis su savo auto- ,
kelių trukiai nebėgioja, telegrafų mobiliu pervažiavo.
dratai išardyti. Ir pačtai paliovė
II Prie salos Helgoland pasken
kaip kur siustinėję laiškus, pini
gus, laikraščius. Susirėmimai mi do išpaniškas garlaivys „Zuna”.
nių su kariumene buvo ir Peter 9 paskendusio garlaivio jurininkai
burge ir čia daug žmonių likosi prigėrė, 17 išgelbėjo vokiškas gar
užmuštų arba pašautų. Ir caras laivys „’ri'iton”.
Peterbofe, dėl geležinkelių tarnų
II Portugališkose Vakarinės Af
straiko likosi atskirtas net nuo ministerių, jie karietomis su dideliu rikos valdybose, portugališka ka
vargu pas savo
poną
gali riumenė susimušė su Čiabuviais.
prisigriebti. Bet ir karietų vežė Mūšyje 15 kareivių ir 300 čiabuviu
jai gali suštraikuoti. Latvijos je- likosi užmuštų.
neral-gubernatorius išleido atši
Į
šaukimą, kuriame gazdina tarnau . || Garsus Maskolijos darbininkų
jančius ant geležinkelių bausmėms vadovas, popas Gogon, iš Christiiki 8 mėnesių kalėjimo, jeigu jie j anos ^Norvegijoj), kur iki Šiol gypristotų prie štraiko. Tokiu kvai- Į veno, iškeliavo į rytus, gal į Mąs
lu padavadijimu, turbut, ne nugaz- koliją. *
♦ .
dys norinčių straikuoth Angliš.......... .. 1 -------kas ambasadorius į Angliją tu-, || Sustraikavo jau tarnaujanti ir
rėjo važiuoti garlaiviu per Švedi- > ant Siberijos geležinkelio. Per
ją.
tai esanti rytuose kareiviai negali
----------i namon sugrįžti.
|| Bankai Peterburgo likosi už' — j" ' ■
daryti. Trepov Vasili Ostrovo ir į || Prancnajos prezidentas apleiOchtos teatruose daleido laikyti j do jau Išpaoiją ir iškeliavo į Porpolitiškus susirinkimus. Studen- j tugaliją.
tai ir profesoriai augštesnių mo- j
■ 1 ■■
kyklų nutarė laikymui revoliucijo- i || Vokietijos pačtas nepriima
nieriŠkų susirinkimų atiduoti mo-' pakietų ir piniginių laiškų į Maskyklų ruimus.Peterburge likosi išli- koliją.
pinėti Trepovo atsišaukimai, ku- '
—1__ :------- nuošė apreiškė, jog kariumenei pri
sakyta, be jokio perserginėjimo,šau- Į
dyti į žmonių minias, jeigu jos ant!
policijos prisakymo ne norės ilsi- j ♦ New Y0rke at|iko
skirstyti. Intehgeątų organizaci-1 gu ,akunu iJragtu
Ixrae.
jos, kaip tai: profesorių, daktarų, liaus Ludlow. Lakūnas 10 minu- t
aptiekorių, advokatų nutarė pri tų laikėsi ant oro. -Išradėjas už
stoti prie darbininkų štraiko, jeigu tikrina, jog dabar reikia vien mo
iki 28 d. spalių ne bus Maskolijai toro, koris tą lakūną varytų pryduota laisva konstitucija. IK”’jeve ^įjj įr klausymas liuoso skraidy- veik visi laikraščiai pagina štrai-1 mo Mt on> bus iSrištas< TjUgi>
kus. Saratove apttekos likosi už- rodogit Qe daQg reikilų
iWkR>
darytos, laikraščiai paliovė išeidi- Ludlow dar labai toH stOvi nuo

Nauji Iszradimai

į išrišimo to klausymo. Teisybė,
I jis pasakė, kad pasikėlimui ant oro
II Liepojoj ginkluoti vyrai įsi ne reikia baliono, bet ir tą jau po
veržė į terptautiŠką prekė jų banką rą metų atgal parodė prancūziški
ir iŠ jo paėmė 17500 rubl. Penkis specijalistai, taigi Ludlow ameri
iŠ tų vyrų sugavo ir nuo jų atėmė konams parodė vien tą, ką pran
10000 rubl., Šeštasis su 7500 rubl. cūzai matė porą metų atgal. Bet
pabėgo. Netoli Baku, ant Kau ir prancūzai iki šiol ne išrado mo
kazo, štraikuojanti darbininkai ap toro, kuris tokią prietaisą pryšakin
valdė kareivišką trūkį, paėmė ga ■ varytų.
benamus ginklus ir 170 svarų di- į
1 Muencheno profesorius Kom
namito.
Rygoj apvaldė ginklų
ant
specijalistų susirinkimo ap
krautuves ir iš jų paėmė daug re
reiškė, jog išrado būdą siuntinėji
volverių, karabinų ir amunicijos.
mo telegrafu rankraščių ir abrozVokiško pačto viršininkas
II Charkove kareiviai atsisakė dų.
klausyti valdžių ir eina išvien su Kroetke pakvietė išradėją į Berly
studentais ir darbininkais. Dau ną parodyti savo išradimą, kurį
gely j vietų prie Štraiko pristojo te pačtas nori nupirkti.

legrafistai ir urėdninkai. -Peter
burge revoliucijonieriams pasisekė
apvaldyti elektriškos pajiegos sta
ciją ir visi elektriški žiburiai užge
so. Maskvoj sultraikavo darbi
ninkai gazo dirbtuvių ir vandens
traukimo įtaisų. Varšava dega,
apėmė Čielą miesto dalį, išnaikinti
telegrafų dratai.

lt Ant Naujos Zelandijos, Wellingtone, pagarsėjęs ir Amerikoj
Lious Terry.po kalbai ant vieno su<ii inkimo, kur jis išgyrė anglosak
sišką žmonių rasą, išėjęs ant gat
vės, nuėjo į chinišką miesto dalį,
nušovė pirmą patiktą ant gatvės
cbinietį, kuris jam nieko pikto ne
padarė. Terry yra ne koksai tam
suolis: jis baigė garsų Oxfordo uni
versitetą.
|| Ant maskoliško kariško laivo
Katerina.II, stovinčio Odesos porte, susibuntavojo jurininkai. 400
jurinjnkų suareštavo.
Angliški
laikraščiai garsina, buk kariškas
laivas „Pantaleimon*’(pirma vadi
nosi „Potemkin”) sudegė, buk jį
uždegė jo jurininkai.

|| Mieste Poznaniuj,kariškas sū
dąs nusprendė ant trijų sanvaičių
arešto leitenantą Lekow, kuris,
girtas bndamas, nušovė namų sar
gą.
Pigiai mat sūdąs, apskaitė
žmogaus gyvastį!* Kasžin ar tas
sūdąs butų teipjau mielaširdingu,
jeigu sargas butų oficierą nušo
vęs?
II Pietinėj Amerikoj, republikoj
Cbili, dėl uždėtų muitų ant galvi
jų iš Argentinos, dėl ko urnai pa
kilo mėsos prekės, mieste Santiago užgimė maištai. Susirėmime
minių su kariumene iš abiejų pu
sių daug žmonių likosi užmuštų ir
Sužeistų.

II Ant salos Celebes, pietinė j Azi
joj, prieš Holandijos valdžią pasi
kėlė rajah iš Boni. Viename su
sirėmime holandiŠkos kariumenės
su rajaho šalininkais, 29 pasikėlėliai ir 12 bolandiŠkų kareivių liko
si užmuštų.
II Ant Kaukazo, netoli Tifliso,
revoliucijonieriai išvarė iš šėaių
gabenantį kareivius geležinkelio
trūkį. Prie to daug kazokų likusi
užmuštų. Kijeve daugelis kazokų
atsisakė šaudyti į žmonių raibias.
Tuos suareštavo.

II Kadangi dėl štraikų tarnaujan
čių ant geležinkelių ne atgabena
valgio produktų, tai net kariumenė
Peterburge gauna jau tik pusę por
cijų sūdytos mėsos.

t Europos laikraščiai garsina,
buk lietuvis inžinierius Troits
(pravardė, matyt,* perkeista) pa
siūlė prancūziškam randui savo iš
rastą kanuolę, kuri per minutą lai
ko gali paleisti 12000 'Šhvių, prie
jos pakanka vieno žmogaus.

Nz tu i ka sako

Universiteto Studentai
-

APIE MUSU

ŽODYNĄ!
Padekavone A. Olciėvskiui,. Issleisiojui Lieiuvisslcai-Angltvko ir AngUukal-LIetuviMko Žodyno.
Lietuviai mokiniai V a) paraito Univer
siteto, valstijoje Indianos, ant savo susi
rinkimo laikyto 1 dienoj spaliu, 1905,
nutarė isareiksati Tamistai ssirdmga
dadakavoue ui Įsileidimą virst minėto
Žodyno, koris lletnvisskai visuomenini
palensvit isssimokinimą analitikos kal
bos. Mumtgi st<s Žodynas dideliai gelb
sti anglisskos kalbos reikale.
A.Ramanauskas (vardan visu studentu).
(Panasze padekavoue gavo ir A. Lalia,
autorius taio Žodyno).
Ssi musu Žodyną priima viai Untversitetai.Viacs augssteanes mokyklos Ame
rikos ir Europos Ir visi miestu vieni
knygynai (Public Libraries) su didžiau
siu utaiganedinimu, ir visi issreiszkia
mumis karszms padekavones ui jo parupinlma.
Todėl kiekvienas, kuriam rūpi issaimukinimas angliukos kalbos, tegul per
ka ssi Žodyną, o jis daugiau issmokime
kalbos pagalinęs negu pasamdytas profe
soriui. Tik, žinoma, pirm žodyno, kiek
vienas turi pirmiau perskaityti knygele
vadinama Kalbamokalia. o ūda imti žo
dyną fiagelbon. Daug dar labai daug,
yra žmonių, kurie nesupranta kas yra
Žodynas, o kas Kalbamokalia ir sziedvi
knygi jie laiko ui viena ir ta pačia kny
ga, nežinodami ko reikalauti.
Todėl dar syki fiaantrinsms, kad pra
dedantiems mokintis anglissks kalba
pirmiausiai yra reikalinga knyza „Kal
bamokslis” (arba Gramatika kaip užvadinų Mikolainio iszleisu) o po perskai
tymui Kalbamokslio, iss kurio pažinsi
kalbos pradžia, kalbos pamatus, tada bus
reikalingas Žodynas ant tolesnio ir tobu
lesnio kalbos mokinimosi.
Kiekvienas, kuris jau mokinosi anglisskos kalbos isz kokios nors mažos
knvgeles, ar kokioje nors iasksloje, te
gu) dabar perka Žodyną, o ūsai visisakai ji isz mokins.
Žodyno yra szltokios prekes:
Pirma Daliu LietuvinkaiAnglisska, 382 puslapiai, audimo
apdaras, sidabrines literos ant nu
garos.......................................
$2.00
Antra Dalis Anglisskai-Lietuvisska, 835 puslapiai, apdaras: nu
gara ir kampai gražios drūtos moroko skuros, ssonai audimo, aukso
literos ant nugaros, krassUi mar
muro................................................... $4.00
Abi Dalys vienoje knygoje,
Lietuvisakai Angliuką ir Angliukai-Lietuviuka, 1217 puslapi u, ap
daras: nugara ir kampai gražios
drūtos
moroko
skuros,
no
nai audimo, aukso liUros ant nu
garos, k rastUi marmuro.............. $0,00
Abi Dalys vienoje knygoje, vi
sas apdaras brangios moroko sku
ros................................................ ....$7.00
Gaunamas pas
A. OLSZEW8KI,
924 33 rd Street,
Chicago, DL
Pinigus galite prisiųsti registruotame
laiaake per money orderi arba per ėseki.

LIET a Va

Atsišaukimas.
draugystės, kurios aukavo, ar rin
vilizacijoj už kaimyniškas tautas buvo pasi
Ant pardavimo aaliana* puikioj viotoj
i
btani* ger*i iasdirbta*. puiki proga lie
kėlę, turėjo rašytą literatūrą, liet Ją laikas Visomis pajiegomi* Lietuva ko aukas ant to mierio, turi tiesą
tuviui, ne* liotuvtMku biznio yr* ežia
ir svetimi musų nedraugai išnaikino. Taigi, stengiasi numesti svetithą jungą; ir gali išreikšt teisingu budu savo
mažai, o lietuviuką kollonija auga gan*
pagal tų raštininkų nuomonę, lietuviai turė visi kruta, kaip galėdami, darbuo norus,ar tr ant toliaus nori,kad au
, *
Pagal A. B. SchiiltacrT.
tparesiai. Lengvo* tazlygo* aupirktaaui,
jo turėti ir ®Avo raštą; „Žvaigždės” vėl rašti- jasi ant tautiškos dirvos. Ameri kos butą paskirtos visoms partijoms
kraipei* reikia adr**u:
Petras ir jis užsimanė, ant pavidalo lotyni niųkai nuomonę apie originališką lietuvių kos lietuviai daro tą patį, jei ne besirūpinančioms apie Lietuvos iaA. Jacob*,
21 A H. *L',
8o. Omaha, Net*.
škojo, perdirbti Maskolijoj vartojamą slavi raštą vadina „nonsensu”. Nė “kalbanti, vie kitaip, tai nors dėdami aukas, bet bą,apie lietuvią tautos reikalus, ar
šką raštą.' Petras, žinoma, pats tokiu per nog, buk lietuviai turėjo rašytą literatūrą, paskutiniame laike aukos sumažė visas pavesti sudrutinimui vien soAnt pardavime Piru* su maudyklemta
Ir barbaro*.
Bizni* gerai ieadtrbsaa.
dirbinėjimu neužsiėmė, bet prisakė kam ten nė tokią nuomonę vadinanti „nonsensu , pa jo dėl p. Liskeikos atsišaukimo, ciįalistą partijos besirūpinančios
Savininkas gryžt* atgal in Mandžiurtja.
Amsterdame padirbti projektą naujo masko rėmimui savo nuomonių neturi pertikrinan paniekinančio tuos pačius aukau apie vieną lietuvią luomą ir apie jos
Stan. Pavier,
liško alfabeto, ir to naujo alfabeto literas at čių davadų, o be davadų, nė sj»ėti negalima, tojus ir ją norą. Mat mėginant ekonomiškus vien reikalus, apie
1119 So Loavill et.,
Chicago, III.
lieti it atgabenti į Maskoliją. Tą atliko ir kadangi arčiau ištyrus dalyką, gali j>a s i ro nustumt autokratijos jungą nuo tautiškus nesirūpinančios. Kam
(XI-2)
literas į Maskoliją atgabeno literų lietojas dyti, kad manymai tų. kurie priešinga® nuo savo sprando ir įgyt laisvą kalbos, dalyti pinigus, gali sprąsti tik juos
Ant pardavimo boezema, grocerne r
Dėmėjus, su kuriuom atkako/tatėjai Indrich mone® vadina „nonsensu”, ištikro yra „non urėdą ir besinaudojimo savo tur sudėję.
saliunat,lietuviu apgyvento** vietoaaatrtl
lietuviuko* bažnyczio*, 152 W 18th
Brooklyno 19 kuopa ir vietinis
Kaip dabar dalykai tais pagal savo norus, mes sutin
Silbach ir Jolian Foekul. Jie atgabeno trįs sensu” dar didesniu.
gat.; bizni* gerai bedirbta*; parduosiu
alfabetus su visokioms spaudinimo prietai- stovi, reikia pasakyti, kad šalininkai abiejų kam kitą autokratą avies kailyj ir revoliucijonierią komitetas išreiš
•ai i u n* ir buezaro*, nes man du bizniu
varyti yra paršunku.
soma. 1707 m. atgabentas iš Amsterdamo nuomonių spėja su užmerktoms akims ir per da lanatiškesnį už senąją, nes jis kė neva oficijališkai, laikraščiuose,
Jonu Piauloka*,
naujas maskoliškų literų formas atliejo Mi tai tie spėjimai negali turėti didelė® vertė®. mus laiko „silpnamaniais etc.”,to teipgi ir „Lietuvoje” savo norus,
152 W. ISthrt.,
Chicago, UL
kolai Je(remov.
(1' XI)
Ar šiaip, ar teip, vienog, manyti, reikia dėl nori atimti visas tiesas apsiėjimo bet nutarimą iškreipė ant savo
Pranešdamas Petrui apie atliejimą iš pripažinti, kad nuomonė manančių, jog prieš su musą pinigais pagal mus norus. kurpalio, dėl kokio ypatiško mie
Amsterdamo atgabentų naujų literų, Jefre- krikščioniškuose laikuose lietuviai vartojo Kad p. Lizdeika apsėjo su mumis rio p. Šūkis.
Tuzinas porieru dykai.
Vietinė Socijalistą kuopa prita
mov nusiuntė jam ir atmuštą pavidalą naujų ypatišką raštą, stovi arčiau teisybės, negu be taktiškai, be apsvarstymo ir fa
Iki Kalėdų mes paskiriame 12 gražia
popieru vi*ai dykai tiems, kuri* nuo
literų; su savo parašu: „k sei azbuke pnnco- vadinančių tokią nuomonę „nonsensu."
natiškai, gerai žino ir jo draugai. rė, kad visi pinigai butą atiduoti
mus pirk* gražu auksuota altorėli *a
ni i matrici i formi delal i ruku priložil Mi
Kad prieškrikščioniškuose laikuose lie Turbūt jis ant mus buvo įpykęs tik Social-Demokratams, bet vie
žvakutėm* ir visokiai* paveikslais, tia- '
tinis
revoliucijonierią
Kom.
ir
au

chailo Jefremov”.
tuviai vartojo ypatišką raštą, kokio kaimy jau nuo seniaus, nors mes jį ir jo
kam* nusiusti Lietuvon priėsz Kalėdas
nai nemokėjo perskaityti, apie tai mini se „Darbininką Balsą” penėjom nuo ką rinkėjai nutarė, kad surinktos
savo giminėms kaipo ženklu linkejieso
aukos butą skiriamos lygiai per
tr atminties. Sritie puiku* altorėliai
no® vokiško® chroniko®. Koks, vienog, tas pasirodymo.
parsiduoda po 30c., bet mes duodssse
Jau prieš išrinkimą komiteto p. pusę: Sočiai D. ir atskiriems revoraštas buvo, to nepaaiškina chronikieriai,
dsr pneg tam savo koatumeriam* 12 po
kadangi’ jie nebuvo susipažinę su kitais Lizdeika reikalavo, kad mes sią- liucijonieriams; oficijaliŠkame pa
pieru dovanu; imant popiera* vienas sa
raštais, kiekvieną raštą, kokio nemokėjo )>er- stumėm savo pinigus jam į Londo garsinime p.J.Šūkis ir vardan revo
pevincziavonems, 12 už 25e.
Teipgi
skaityti, kokio kitur nematė, galėjo pavadin ną ir jo atstovui Chicagoj. Bet liucijonierią komiteto — pasakė:
mes pargabenome iss Palangos lietuvieabuk
ir
jis,
teip
kaip
ir
Socialistą
kos kvepianezio* Trajankos, baaaelia
amerikiečiai suprato, nors paukštis
ėti originališku lietuvišku.
kuopa išreiškė reikalavimą ir dagi
po 50c . bet iki kalenu mes parduoeiuM
ir
gana
gražus
iš
pasakos,
bet
tu

„Lietuvių
Laikraštis
”
neperseniai
patal

h
o n p c
e « s i
tik po30z. Užlaikome mes teipgi dide
su
pridėjimu,
buk
mes
nežinome,
DeinokratiMzkaa Kandidatai ant Hudžloe iii Buperlor Buda.
pavidalą lietuviško pinigo su parašu. pėdama Londone, jokiu budu nele krautuve knygų ir pardavinėjame pi
m
m tu h bt b t> € K) m e pino
kas yra tie atskiri revoliucijonieriai.
• L1
Ant to pinigo rašto literos, vienog, yra toni gal nieko išperėt Amerikoj, ir vi Toks pasielgimas labai negražiai
Utarninke 7 d. šio mėnesio bus Taigi vi* geriau yra baltuoti už giai, ptrklininkama duodame gera pelną,
reikalaujantiema petį u neriame ketai to
ško alfabeto vėlesnių laikų, o kaip žinome, suomenė, su jo užmanymu nesu išrodo. Kadangi ne tik Rev. Kom. rinkimai ,,Sanitary District Trus- lenką negu už žydą ar kitokį.
ga dykai, pri*iuntuaieme4e. persiualinao
šiaurinė® ir vidurinė® Europoj tauto® vartojo tikdama, išrinko savo komitetą, nutarimą perkeitė, bet dar pridėjo, tisą" if aiigštesniąją sūdą sudžią.
kaaztame; atsakymui reiki* indeli už 2c.
pirma kitokį runišką raštą, kurio ženklai rei kad tas nuspręstą,kam duot musą jog nežino,kas yra tie atskiri revo Terp kandidatą ant sudžią yra ir
msrke.
o tuom tarpu pats p.
E. W. Bewersdort.
škė ne skambėjimus, ne atskiras literas, bet pinigus, ir kam ne, nes Europoj liucijonieriai,
M. ZUKAITI8,
šūkis ir kiti draugai apie juos su vienas leekas, Julijus F. Smietan
Ne* Britam, Oonn.
Pavidalas {urmo. luti Petro paliepimo -padirbto, maskoliško ČUdllS Žodžiu® ar lllisli®.
1 ie Seni TUlliški ra nebuvo jokios tvarkos. Kam gi sirinkusiems aiškino, o oficijaliŠ ka, kurio čia paveikslą matote.
Antras už kurį lietuviai privalo 221 E. Main st..
raštai su prierašu literų lietojaus Jefremovo.
štai iki šiol ir specijalistų mokslinčių neper- tas komitetas buvo rinktas? Tik kame proteste perkreipia nuta- Jis yra jaunas, apie 34 metą, vyras balsuoti yra tai F. W. Bewersdcrf,
ne tam, kad jis šoktą pagal smui rimą, kuris buvo toks kaip viršuj hr beveiki viens iš apšviesčiausiu
Kovo mėnesyj 1708 m Jefremovo atlie Įskaityti.
Nauja Lietuviszica Aptiek*
kandidatas į „Sanitary District
ką p. Lizdeikos! Tik p. Lizdeika pasakyta: kad sudėtos aukos butų ^-, . .
Ar
tokį
seną
runišką
raštą
vartojo
prieš
Atsidarė ant
toms literoms buvo Maskolijoj atspaudinta
.
_
H
per pus, Soe. D. i“ Ch.c.gO)į. lenkų. J„ yr. p.b..Trustees”. Yra sakyta, kad jis
komiteto ne norėjo. Mes rinkom
HalMted ulyczioe prieszai 33 ui.
neturint
pirmutinė knyga „Geometrija". Ji yra tai priėmimą •krikščionybės lietuviai
'atskiriems Revol. Jeigu ir Lis- į
Prov9
1H94 m. ir šią- Westsidčs lietuviams yra daug ge
Arti Sz*. Jurgio Bažnyczio*.
Nereikia, jį tik sau! Kad p. Lizdeika aptu deika ant tokio doriško pamato dien yra vienu iŠ geriausią ir do- ro padarąs ir‘Užsipelnąs ant gavi
pirmutinė knyga atspausta maskolišku avie- senų užrašų, sunku pasakyti.
Aptiek* pripildyta daugybe y vairiau
rėjo
daug
pinigą,
jis
tą
pats
pripa

tišku raštu arba graždanka. 1708 metuose vienog, užmiršti, kad Lietuvoj, pajūriuose
remiasi ir teip iškreipia teisybę, tai riausią lenkišką advokatą. Taigi mo jų balsą.
siu gyduolių Amenkotnszku ir Enropt**tapo išleista antra nauju raštu knyga p. a. buvo normanų kolionijos, o normaliai Tarto* žįsta, bet bur ji* juos padėjo? Jis oe labai galima tikėt musą socija- ; dienoje balsavimą mes y ėlytume Todėl utarninke 7 d. šio mėne ku, o preke* pigesne* kaip kitur. Uiį
'
,, Paveikslai, kaip rašoi komplimentai voki-1 jo runišką raštą, nuo jų jį galėjo paimti ir gavo pinigus iš visą pusią, o h.t.m,, yp.tk.d .p.eiųd.rbn. ir L
sio kiekvienas eidamas balsuoti kvieczi* visu* lietuviu* reikalapjancziM
pa jie gis mes mažai žinome, tas
.. 7T,
, .
*
kokiu nors gyduolių kreipti* to nauja
„Draugiečiai
”
ir
„VarpieČiai
”
ir
škoj kalboj.”1
j lietuviai. Galbūt tei[>gi, kad lietuvių ranuo mus vra slepiama.
! hkt’* *^«4k‘u I «ud*‘**» ne* lenkas privalo neužmiršti, kad padaryti aptieks, o gausite v^k* kuogenausiai.
atskiri
gavo
tik
nuo
musą
komite

1709 m. spaustuvės statėjai: broliai Ni jštas ir nieko tieudro neturėjo su nortnaniBrooklyno Viet. Rev. Kom. Ka?ra lietuviams artymesnis už kryželį priešai vardus virš minėtą Vintui sptieko* gyvena lietu viszKsa dak
taras, kurto poreib* galite visad* gaut*,
vokietį, žjydą ar airikį, ypač tiems, dvieią kandidatą, atiduodami savo arba galite pastauk U per telefone kita
kitinai. Posnikov, Pnevsky, Vasiljev, Gavri-lškais runai®.
Sprendimui apie tai reikia to ir tai tik vieną kartą. Kad so- sierius
cialdemakratą partija darbuojasi
koki
norite daktare.
J. Naujokas.
kurie nemoka angliškos kalios. balsą už juos, ne už kitokius.
lov ir Sidorov padavė carui meldimą, kad surinkti tuom raštu padarytas užrašus.
smagiai, tą visi žinome, todėl ko
D. G tarta*. Aptiekoriun.
Rinkimu,
tokių
užrašų
dabar
specijalistatantiems graždanka butų padidintos al
mitetas davė jiems dvigubai dau
Pajieszkau a* vo draugu Antano Lit
kur valzyti?’
gos. kadangi naujas raštas yra smulkesnis už jališkai užsįiina Dras Basanavičius, kuria, su
giau ne kaip kitiems, bet turiu pa Pašaruos Lietuviško ho- i _ .
nuo tarnavusio *u manim drauge kari uNevraktiszki daktarai ne re i ka
senąjį slavišką. Parėmimui savo tvirtinimo, rinkęs kuodaugiautiai medego®, apie tuos už
1.1 ««
Sunkus tai atsakyti klausymas meoeje caro, ir Juozo Palingio, abu
sakyti, kad ar ta partija teip sma
li įgai su plausto žmogų ir
rašus
žada
išleisti
tam
tikrą
aprašymą.
jie padavė carui pavidalą kirilinio rašto ir
mitCtO „Ziliycla .
, tiems, kurie negali surasti virėjo Kauno gub., Raseinių pa v., Belaki u
padaro jy ligoniu ant
giai darbuojasi dėl Lizdeikos auką,
graždankos. -Peržiūrėjęs pačiuotą jam 1710
Koks, vienog, tas lietuviškas raštas ne mes to visai ne žinome, nes p.
1. „Žinyčia*' yra centrališku ar virėjos, kurie galėtą įtikti vidu- vol. A. Litvinas Kovelių kaimo, J. da
amžiaus.
būtų buvęs, bet aišku, kad Jis nebuvo prak Lizdeika, turbut, nenori nė musą komitetu Susitelkimo Lietuvią A- riams, n«Įs tie, kurią viduriai liko* lingi* PassMzuve*. Jie patys ar kaa ki
Tukstancziai ligoniu mirszta kas me
SOOOMruiuii/.
H ĄOMI nt* •oanauBtny. omb^e sb Įjoetb
tas dėlto, kad jie negauna atsakant-žios
tišku, pakėlimui literatūros ir mokslų; ma komitetui pranešti, kur tie pinigai menkoj. Vyriausybė jo susideda si, ttip sakant, sunaikinti perdaug ta* laikai* duoti žine adresu:
__
__ S* hfYinl nkirtlf. Hrwr
daktariszkos dažiuros. Daug yra netur
Fr. Valanlieju*,
tyt, netiko, kadangi praktiškas, geresnis už eina. Tiesa, p. Lizdeika pasigi iš penktą sanarią administracijos, gausaus valgio ir stiprią gėrytną, 1514 Ros* Av* ,
Scranton, Pa. tingu. kurie neiszgaii pasietoroti gero
daktaro, bet didesne dalis per savo nebo
raštą kaimynų, nebūtų išnykęs. Juom liko ria gana tankiai ir garsiai, jog tą ir septymą sanarią direkcijos, kar- Q( teip ląngviai duodasi užganėPajieszkau aavo auna u* Vincento jimą nueina in kapines ant amžino atil
vien iškalinėti }»arašai ant akmenų, akmeni daro, bet niekados atskaitos musą tu iš dvylikos sanarią.
dmti. Tįodėl jie vienval įieško Krieucsaliuno, gyvenusio 2 metai atgal sio. Nėra neatbūtinai reikalinga ligonini
2. Užduotis „Žinyčios” pasi- stipresniu maisto, kuomi tik didi- Parson.Pa.. turiu prie jo svarbu reiksią. būti ant patalo, kad jo liga butu pavojin
į*y zc cetfb na* noptąu. «.□ nių kirvelių. Užrašai tie, matyt, padaryti komitetui
ga. Pavojingiausios ir didžiausios ligos
neduoda,
negarsina
očnbHcSpeaeHla ero ce*y 6u* vien palaikymui tūlų atsitikimų atraintyj,
baigia padėjimu pamatą Susitel- na ligą ir ją kentėjimai auga. Iš Ji* pala ar kaa kilo* teiksi* duoti žine randasi pas tuos, kurie kasdien darbuo-^mums. Tik mums, rodosi.reikėtą
uty. I ycmasisb įu ccdc .
jasi ir kruta kiek galėdami. Daugyba
adresu:
svarbesnės užduotos tas raštas atlikti negalė
kimui Lietuvią (The Lithuanian kitos vėl pusės daugeli* nustoja
M tKI
žmonių jausdami save nesveikais, nueina
žinoti nors tiek, kad musą komite
^Magdalena Kriauczeliuniens,
jo, todėl jį greitai išstūmė parankesnis kai
Co—operative Association of Ame- valgumo per silpnybes, ar tai njžipas viena ar kita paprasta daktara ir jeiP. O. Boz 1®3,
Fontanel, Ind
tas žino kas ten su musą pinigais
Pavidalas kirilinio raito ir graždankos, stalėją paduotas
myniškų tautų raštas, su kuriuom Lietuvos
<ica) į korporaciją apimančią vi- nomas jiems patiems, ar nepripa».
carui Petrui.
Europoj dedasi. Juk „DraugiePajieszkau savo brolio Prancziszkaut
kunigaikščių kanceliarijose išsiviešpatavo ir
au* reikalu* lietuvią Amerikoj.
žinamas per juo*. Trinerio Amerijiagydyti. Kiti vaikszczioja in disj>ense- Kriuklio, Kauno gub., Panevėžio per., re# arba pasiduoda m pavietava ligonm. formą naujų, svietiškiems raštams paskir svetima, baltgudiška kalba ir tai be jokios čiai” ir „VarpieČiai" leidžia savo
8. Korporacija, Susitelkimas Lie- kūniškasis Eliksyras Karčiojo Vy- Taukuocziu ood.. 15 metu kaip Ameri buty dykai, o vienok ir ten negauna patų, literų, Petras Didysis savo ranka išbrau prievartos, kadangi Lietuvos kunigaikščiai atsišaukimus po Lietuvą ir mums tuvią Amerikoj, bus įkurta tada, no suteik* jiems po trumpam įsi koje, pirmiau* gyveno North'Adams, gelboe. Kodėl teip vra? Asz Uu išsa
kė iš naujo alfabeto visas seno pavidalo ti buvo baltgudžių valdytojais, o ne baltgudžiai apie tą praneša tokiu pat budu lauš* Centrališ^as Komitetas „2i- kui vartojimo energišką, gerą ir Mas*. Jis p*u ar kas kita* teiksi* duoti kymu mielas skaitytojau. Jeigu tu buvai
pas keletą jiaprastų gydytom ir ne aptu
kaip ir p. Lizdeika.
Kodėl gi
krai slaviškas literas. Tokiu tai budu Pe lietuvių.
rėjai jokios naudos, tai reiszkia, kad tavo
oyčia” turės qt- mažiau kaip tuk- syeiką valgutną, kadangi jis vis. žinia adresu:
jiems
truput
ne
pagelbėt?
Jonas
Kriukli*.
yra nepajirasta ir jau insiseneju* in
tras Didysis įvedė dabartinį maskolių varto
Teisybė, susiorganizavus Lietuvai, prie Al,kaipo vienas iš Šelpėją,galią pa- stantį sanarią. Kada toks skait- prieina prie šaknies, būklės ligos 2737 E Madison *t., PhiladelphU, Pa. liga
k u na, ir nors eitum Į>aa sr-nta tokiu pa
jamą svietišką raštą, arba graždanką. •
prastu daktaru, tai u* jokio* naudo* neliu* lietuvią atsišauks prie „2iny- ir ten ją atakuoja. Jis išgydo
jos prigulėjo tialtgudžiai, bet kunigaikščiai
apturetum. nes jie užsisenejusiu ir painiu
Graždanka, įvesta svietiškiems raštams jo® buvo lietuviai. Jeigu lietuviai butų tu sakyti.esu užganėdintas iš padalini čios”, tada bus sukviestą* seimas, skilvį ir’vidurius ir suteikia jiems Pajieszkau apsivedimui merginos ar ligų
nesupranta.
Pasekmingai gydyti
naszle* nuo 27 iki 30 melu amžiaus, momo pinigą komitetui pavestą ir. ne
Petro Didžiojo, tuom skyrėsi nuo pirma var rėję augštai pakilusią literatūrą ir užganėdi
ant kurio visi sanana atvikę, su- ' reikalingą, stiprumą teip, kad jie kanczios norą spaudini skaityt. Meldžiu tokias ligas gali tik specijalistas, k ura
sutinku su užmanymais Socialistą
turi platu mokslą ir patj-rima.
Teip
toto slaviško rašto, kad iš senojo likosi išme nantį civilizuotų žmonių reikalus raštą, jie
rašys įstatus, inkorporuos savo ^ali priimti ir sugromulioti Irožną kreiptu adresu:
vadinamose “Free Disjienaary”, kur
stos kelios nereikalingos literos ir
viši nebūtų priėmę svetimos kalbos ir svetimo ra kuopą ir tūlą tos partijos sanarią, organizaciją, išrink* sau tinkančią sveiką vialgj. Kaip tik gromulioA. Daugirda,
gauni dykai daktariszka patarnavimo,
Deapturesi jokios naudos dėlto, kad daro
Fontanet, Inl.
sutrumpinanti ženklai viršuj eilių. Literų što, raštas jų, nors Jį butų išstūmęs iš ku kad musą pinigai butą sunaudoti vyriausybę, atspaudins akcijas ir; jimo organai pradeda savo regutik bandavones ant naudos studentu ten
tik p. Lizdeikai žinomiems miegi pavidalas tapo priartintas prie pavidalo nigaikščių kanceliarijų svetimas, pa® tikrus
Pajieszkau savo Ūtos J ievos Kitriszie- beaimokinaneriu ir jiem tavo įsigijimas
pradės rinkti už jas pinigus, tada j liarišką, nuo gamtos jiems paskirnams, nes tiems reikalam* partija
visai nerupi. Ligonbucziuom- pavietolotyniškųjų, taigi jos buvo tokios, kaip da lietuvius nebūtų išnykęs. Geriausiai tą ma
galutinai susitvers organizacija tą ir duotą darbą, kraujas eina ap> nes, kaimo Sauku, Jurbarko vol., 8 me vuose, kur gauni dykai dažiurejima. teip
davė tik 1150 ir tie pinigai likosi
lai
Amerikoje, gyvenusios mažame miebar vartojamos maskoliškuose raštuose, vien tome ant žydų, kurie seniau už' lietuvius ne
gi neiszgyst. nes tave gydo daktarai ka
Komitetas „Žinyčia" neleis akciją, styn ir grynyn, nervai stipryn, rausulyje (Ilinojaus valstijoje^ Uipgi papabaigė mokslus ir jie ten gauna pa
mažoji d iš pradžių buvo rašoma kaip lotyni teko tėvynės, gyveno terp svetimų ir nepri- nusiąsti p. Lizdeikai. Partija da ne rinks už jas nė jokią pinigą, menys įgauna reikalingą ir pride- jieetkau savo sesers Julijonos įšalviu tik
turima. Mielas skaitytojau, koma diena
ška ff, o literos t ir p kaip lotyniškos m ir n; lankių sau tautų, o vienog iki' šiol užlaikė vusi tik #150 negali ir neturi tiesos uždengimui išlaidą ant agitacijos rantį jiems tamprumą, lankstumą, kės, 3 metai atgal Uzvsžiarusioa nuo ma girdi, kad ligonbucziuoee nori tnojaus li
oj>eracija daryti, ir dėl k o. dėlto
vietoj z, buvo vartojama lotyniška 8 ir su raštą, nors ir jų dabar vartojama® raštas yra sprąsti apie pinigus sudėtus visuo ir užlaikymo tvarkos visi sanariai Nuo. ligą negromuliojimo yra tai nės ik* Omahos tu vienu vyru ir neda goniui
kad ingauti praktika, tavo kentėjimai ir
vusioa
man
apie
save
jokios
žinios.
Jos
patrumpintos Z, be ženklų viršuj. Tuom nau teipgi svetimu, savo tautišką raštą žydai jau menės ir jai nepritinka, dėl tą „Žinyčios” sudės po lygią dalį.
iszgijimas jiem nerujit. Todėl kam eiti
vienintelis vaistas, ant kurio pilnai
kur neapturesi jokio* naudo* arba
ju raštu 1708 m. likosi atspaudintos Maskvoj nuo kelių tūkstančių metų užmetė ir tą nau priežasčią kabinėtis prie visuome 4. „Žinyčia” iki susitvėrimui galima atsidėti ir kuris nie- cziosar kas kita* uiksi* duoti žine adre- ten
liksi nereikalingai suptaustytas? — Ta
nės
komiteto
ir
paskinnėti
jos
su

3 knygos. Bet paskui, matyt, tas naujas ai jąjį vartoja jau nuo kelių tūkstančių metų.
gali iszsigydyti.
organizacijos aiškys savo užmany kuomet ! nesuvylia
žmoniją.
Joną* Latvys,
Asz gydydamas ir ritinėdamas užsifabetas pasirodė, skaitant, nepraktišku, ka Reikia, todėl, manyti, kad lietuviai, jeigu dėtus piniguž. Meldžiame tos mą, garsys savo nuomones, bet Gaunamas visose aptiekose arba 66 W. 15th sL.
Chicago, 111. senejusias ligas per su viraz zo metu ne
dangi išleistoj vėliau knygoj jau vėl yra i turėjo savo originališką raštą, tai raštas tas partijos ir jos sanarią nesikabinėti kad Susitelkimas yra reikalu vi pas patį pa br i kantą Juozapą Tri- Pajieszkau Antano M argone u no gub. tik ka mgavau atsakancziaueia j»raktika»
bet jiasiseke man iszrasti man j>a< ziam
su ženklu viršuj ir atsiranda jau kelios išme negalėjo užganėdinti civilizuotų žmonių rei prie visuomenės pinigą, surinktą suomenišku, dėlto visuomenė kvie nerį, 799“So. Ashland avė., Chica- Szisuliu par., Ligumu par*p.,Joni*zkai- tik
žinomas gyduoles, su kuriom asz iszstos pirma iš alfabeto slaviškos literos ir tai kalų, todėl jį išstūmė visai, net terp tikrų kankintiniams ir delegatui, nes ir čiama ateiti su pagelba tame dar go, III.
■
gv
džiau tukstanezius ligoniu, sugražinaa
cziu *od. Ji* pat* ar kaa kita* teiksis
apie
tuos
pinigus
nutars
visuome

jiem
sveikata, tvirtuma ir linksmumą.
duoti man žine adresu:
be permainų. • 1600 metuose atsirado jau li lietuvių, svetima®.
.
' nė, kuri nors simpatizuoja, rūpina be.
Gumbas yra liga labai prasiplatinus
Mala*
Jeronimas.
teros z, dviguba i ir ch, o literos D; T ir P
terp lietuviu, o yjiatingai pas moteris.
5. Kadangi lietuviai Amerikoj
Priėmus lietuviams katalikišką tikėjimą,
Boz 635.
Wictor, Colo. Sunku rasti tokv daktara, kuris stij>rasta
įgavo tokį pavidalą, kokio jas šiądien varto drauge su juom pradėjo platintiesi lotyni si apie darbininką labą, bet gali iŠsisklaidą po visokius miestus ma
gumba ir kaip jy gydyti. Asz labai paji; 1710 metuose pradėjo vartoti pirma iš škas raštas, bet kunigaikščių kanceliarijose nenorėt, kad kuopa ir ypata ją pi žomis krūvoms, negali lankyti vi Draugyscziu Beikalai Pajieszkau savo leteno Rsulyno Mar seknnngai gydau szita liga ir koma syky
sciuksiczio, Suvalkų gub., Starspole* ligoniui sugražinu sveikata.
*
mestas fai ir ižiea- Pradedant nuo 1711 m. ir urėduose dar gana ilgą laiką laikėsi ma nigus verstą ant savo kurpalio be sada CentraliŠko Komiteto ,,2inyMano ofisas yra inrengtas su \ :rszum
pav.. J* vara ve* gm., Lenczausku kaimo,
Didelis Balina.
spaudine knygas maskolišoj kalboj su pridė skoliškas raštas ir baltgudiška kalba. Nėra, patarimo aukautoją, nes kiekvie čios” susirinkimą, dėlto, kožnoj
20
metu,
turiu
naujausio
iszraduno
ge
ilga laika gyvenusio Spnngflelde. (U
instrumentus dėl darymo egzatinėms ir be pridėtinių literų, matyt apie tai vienog, nė jokių davadų rodančių, kad ma nas yra ponu savo turtą, pinigus vietoj, kur burėlis lietuvią atsiras, Chicago. Dr le DM. Lietuvos Kun. Jis pat* ar kas kitas teiksi* duoti ži riausius
niimi. elektriszkas gtdjTnt.i mas/inas, ir
nia adresu
nebuvo tikrų .ortografiškų įstatų. Tik 1735 skoliškas raštas kada nors butų buvęs pritai gali duoti tam, kam nori.
garsratisia ant svieto Koentgen.
iesos
bus uždėtos kuopos „Žinyčios”. Keistęczlo parengė puiku balių, nedalioj
Wm. Slrolis,
19
d.
lapkriozio,
1905
m
Pulaskio
salėj*
spinduliu
maszina. su kuria galima mabhenandoah, P*.
metuose Peterburgo mokslo akademija išlei kytas prie lietuviškos kalbos: urėduose ir Visi Amerikos lietuviai žino, kad Tokią kuopą sanariai turės tiesą 800 80. Ashland sve. Baku* prasidės 5 41 8. Bower*t.,
tvri per visa žmogaus kuna ir tokiu bo
do naują, jos pertaisytą alfabetą, iš senojo kunigaikščių kanceliarijose visokį dokumen aukos buvo čionai pradėtos rinkti ateiti ant visą viešą CentraliŠko vai vakare. Inžanga 25c. porai. Bu* Pajieszkau Juozapo Sveso,Kauno gub. du atrandu užsisenejusias ir jšsisle pomuzika ir avecziai bus priimu Sziauliu pav., Vekszniu vol.,Durgu sod., sias ligas. *
išleido su visu literą zelo, o jos vietoj įvedė tai, aktai, buvo rašyti maskolišku raštu, bet ne per p. Lizdeikos darbštumą ir Komiteto susirinkimą. Admini- puiki
kuopų įkišusiai. Visus lietuviu* ir lie 5 metai kaip Amerikoje: turiu prie jo la
Asz gydau elektra ir gyduolėm. Ma
literą zemlia, išmetė literas k*i ir ižiea ir įve tie visi aktai buvo rašyti ne lietuviškoj, tik prisidėjimą, tik pačią Amerikos nistracija stengsis kuoveikiausiai tuvei*** •širdingai kvieczia atsilankyti. bei svarbu reikale Ji* pats ar kaa aitas no gvdymas via naujausias, geriausias,
teisingiausias ir tikriausias. Koznaas
lietuvią vadovą ir pritariant vi
teiksis duoti žine adresu:
Komitetas.
dė dvigubą i su ženklu viršuj, atsakančią baltgudiškoj kalboj.
duodu riesdariszka užtikrinimą iszpdyTraktatai gi su tau suomenei, pritarančiai darbininką išsiąsti visokius raštus, reikalingus
(Kl-17)
Jonas Kontvoni*.
musų j. Paskutinis maskoliško alfabeto per toms vakarinės Europos, jau prie Keistučio,
uždėjimui tokią kuopą kiekvienoj
Boz 43,
Skykonish, Wah mo. Mano prekes yra kožnam pi įeina
mos ir kožnas gali put sveiku ir tvirta
SUSIRINKIMAS.
taisymas atliktas 1758 metuose specijališkai taigi dar prieš priėmimą krikščionybės, buvo ir kitą judėjimui Lietuvoj. P. vietoj.
Psjleszksu savo szvogeno Jono Norei vyru. Jokis daktaras ne susiligins su
Auszros Dr-tek Ima kuopa laikis savo
Lizdeikos
atsišaukimas
padarė
tik
sutvertos prie mokslo akademijos komisijos, rašomi lotyniškoj kalboj ir, suprantama, lo
kos, Bzilalio pa ra p . apie 16 metu Ame manim gydyme vyriszku ligų, nes ass
6. Kiekvieną tautietį, norintį
susiripkima nenelioj 5 d. lapkriezio 4 koje: tunu prie jo labai svarbu reikale. savo gyduoles ir būda gydymo laikau pa
bledį ir užtai jam galime^išreikšti
kuri išdavė ir atsakančias taisyklas kaipo tynišku alfabetu.
vai.
po
pietų
pa*
drauge
J.
Oi
rijote,
95
užduotį kokį klausimą, ar susineš
Jis pat* ar kas kita* teiksi* duoti žinia slaptyje.
tik papeikimą.
Asz iszgvdau visiszkai kraujo užnuorankvėdį Maskolijos spaustuvėms. Toji koCanalport avė. Sąnarius ir kilu* kvie- adresu:
ti
kokiame
nors
reikale
su
centradvjima. reumatizmą, užsenejusias pa
Dabar lietuviai visur vartoja lotynišką
Jonas Slazss,
Mums nereik jokio atstovo su
czia rosi rinkti.
. misija įvedė trejopą i', dvigubą, vienlinkę ir
slaptingas
ligas ir ligas paeinanezias nuo
lišku komitetu, maloniai meldžia
Box 71,
NVestville, III.
Kuopos Rasztinlnka*.
žagi mosi save ir iszaykumo. Jeigu turi
ižicą, iš. kurių, pirmutinę prisakyta vartoti alfabetą su pridėjimu tūlo skaitliaus literų naudojimui musą pinigą ir auką, me atsišaukti prie prezidento, ad
Pajieszkau savo brolio Stanislovo Žit gėlimą kaulu, svaiginta ir skaudejima
prieš z priebalses, antrą — prieš saubalses, atsakančių ypatybėms lietuviškos kalbos, tų duotą ant visuomeniškos kovosi resuodami: J. J. Hertmanovič,
kaus, paeinanczio'Uz Psjeeio kaimo, ig galvos, skaudejitna po krutinę, sąnario,
pridėtinių
literų
yra
gana
daug:
šnypščian

Musą
komitetas
Amerikoj
yra
liaukos
parap . Marijam p les pav.,pnesz nugaros ir strėnų, gėlimą ar nepapras
trečią gi — svetimuose žodžiuose ant vietos
178 Augusta st., Chicago, III.
du melu buvo Chidagoje, dabar nežinau ta plakimą szirdies. užvma ausvae ir gal
Pajieszkoiimai.
grekiškos yptUon. Apart to, komisija įve čios literoe: 8 ir c paimto® iš čekiško alfabe mums žinomas, ištikimas ir atsa
ji* yr*; yra labai svarbu* daly voje. drebejima ir vaikkzcziojima kraujo,
ir į — iš lenkiško, ų ir kantis, labiau negu penki nežino 7. Susirinkimai CentraliŠko Ko Pajieaakau aavo brolio Antano Stat- kur
kas jo locuame reikale. Jie pat* ar ko* pamelinavusius
paakius, puczkucziua
dė dar naują ženklą paženklinimui skambė to, nosinės:
miteto
„Žinyčia
”
atsibūva
antra

(spuogus) ant veido ar kūno, geltonas
kaus, Kauno gub., Reisiniu pav., so kita* teiksis duoti žinia adresu;
jimo ju. Nuo to laiko jau maskoliškame al į išsidirbo savistoviai ant pavidalo pa mi fanatikai pp. Lizdeikos. Jei me ketverge mėnesio, 8 valandą do*
jJenias
ar
tonas
ant
bile kokios dalies
V. Žitkus,
Priszmantu, gyveno Shęnandoeh, Pa.
Reikia tikrai tautiškas komitetas negal
fabete žymesnių permainų nebuvo daryta. minėti) lenkiško alfabeto nosinių.
Chicago, 1)1. kūno, puvimą ar skaudejima gerkleje,
Ji* pat* ar kaa kita* laikai* duoti žine 584 Dickson lt ,
vakare,
kambaryj
Northwestern
užkietejima viduriu, bjaurius ir baisius
butą
daug
(10 XI)
Dabartinis ųiaskoliškas alfabetas susideda iš dar pridurti, kad lietuviškoj kalboj visos tenai susitverti,
sapnus, sunkuma ant koiu, indu busiąs
University Setllement, ant kertės sd reali:
sąubalsės
yra
dvejopos:
ilgos
ir
trumpos.
geriaus,
kad
ypatos,
draugystės
ir
akis, jeigu iszeina sėkla laike miego ar
Joeeph Sutkus.
36 literų, iš jų, paveikslan, ižicą paprastame
Augusta ir Noble gatvią. įeiga 4512 8. Paulina *t.,
prie nusisrlapiuimo. jeigu negali miegoti
Tokiu
budu
dabartinis
lietuviškas
alfabetas
Chicago, III.
partijos Lietuvoj, su visais savo
Nakczia 21 spalio prasiszalino Jonas
rašte nevartoja: naujausiuose moksliškuose
ar valgyli, jeigu esi ūuolatai nuvargęs ir
nuo Augusta gatvės, žemyn.
Eituti*,
buvęs
ant
burdo
pas
Liud.
Kars
turi
daugiau
literų'negu
koks
nors
kita®
išsi

(XI
—
S)
reikalais atsišauktą ir kreiptųsi tiepailstomis esi baugus, gėdingas, n i įsimi
išleidimuose atmeta jau ir kietąjį ženklą žo
liu. kur yra laikomi kad ir aratiauai nės. užsirupines ir nustojęs vilties, jeigu
J.
J.
Hertmanowi6,
dirbęs iš lotyniškojo.
Pajieszkau savo brolio Tamosziaua Lu Įmones, ir mano prapuola isz kisseniau*
siok į musą komitetą. Gana mums
džių galuose.
lyriszkos dalys yra nusilpneje teip jog
Prezidentas C. K. „Žinyčia”.
ke nesaviesiem, Suvalkų gub., Beinu pav., St7.t>5. Jis yra Ii metu senumo, myli negali atlikti vjto prideryseziu ii neturi
Prūsų lietuviai vartoja teipgi lotynišką atstovą! Laikas yra svarbus ir
Apart Maskolijos, maskoliškąjį alfabetą
Meldžiam visą lietuvišką laik- Kudreiniu gm., Liukavoe miestelio, 4 iszsigerti, laidžia ant korneto* ir yra la vaisiaus, jeigu'esi užkrėstas kokia liga,
dabar vartoja Bulgarijoj, Mažrusijoj, Galici alfabetą, bet seno, taip vadinamo gotiško pa trumpas, o auką reikia kuodau raščią atkartoti tuos patėmijimus. metai kaip Amerikoje, gyveno Phtiadel. bai ssneku*. Kas ji kur patemi* mel tai ateik ar raszvk pas mane, o asz duo
vidalo. Jie prie savo kalbos taiko vokiškąjį giausiai. Tegul mums neišiodo,
siu teisinga ir tikra rodą dykai.
joj ir su tūloms permainoms Serbijoj.
phljcrte.
Ji* pat* ar kas kita* uiksi* džiu pranessli man adresu.
J. H.
Asz iszgydžiau ligas kurios žmogų yra
Jonas Sereika.
alfabetą be pridėjimo ypatiškų reikalingų kad per p. Lizdeikos atsišaukimą
duoti žine adresu:
kankine j*t 15 metu ir daugis -. ir ku
visas dalykas pairo, bet stengki775 W. Pratt si..
Baltimore, Md. riu kiti daktarai neinstengdami iszgydjrlietuviškoj kalboj skambėjimų ženklų. mės iš visą pajiegą viens su kitu
Jone* Lukoszeviose,
ti, pripažino neiszgvdomom.
1306 8. Fronl *L,
Phlladelphia, P*.
Šnypščiančias literas S ir č rašo pagal lenki susitaikyti ir dirbti krūvoj, au
Asz iszgydau labai trumpame laike
Pajieazkeu savo paežio* Anuninoa
šką būdą dviem priebalsėms 8z ir cz; nosinių kaukime kiek tik kas gali ir siąssusiszlapinuna lovoje bemiegant, kuria
Tiktai 10 centu.
LIETUVIŠKAS ALFABETAS.
labai klapatina vyrus. Jeigu turi minė
Venskiene*. kuri auo manės prsslssili
pinigus savo komitetui Ame
Rsuj** vsdeveli* angliszko* kslbo*, ta klapata tai atsiszauk arba ra&zyk paa
Ar lietuviai, prieš priėmimu krikščiony saubalsių visai nevartoja, tokias paženklina kime
angliszkos kalbos no su Petru Vyszniausku 3 d. spaliu, vert**
rikoj, kasgi labiau užsitiki ant Liz
50c gaunama* lik už l0c.,priaiuE- mane, o liksi iszgydytu ant visados.
vien
akcentais.
Bet
tikrus
moksliškus
ra

bės ir baltgudiškos kalbos kaipo kalbos ku
deikos, gali jam savo aukas šią- su isstarimu kiekvieno žodžio lietuvi**- 1005 m. Ji yra augssto ūgio, dikU, gel caiant gromatoje atdabrini deaaimtuka
Norėdami gauti mano teisingos rodos,
invynioi* popieron ir 2 marke* po 2c.
nigaikščių kanceliarijose, vartojo kokį origi štus jau ir Prūsų lietuviai pradeda rašyti sti.
atsiszaukite in mano ofisą ant szito ad
kai — sekancslai: *now («no), sniegas, tonu plauku, ant nosies turi msža kar
W.
J.
PETKUN,
reso:
Dr. B. M. Koes, 167 Deartx.ru St;.
grynu
lietuvišku
alfabetu;
tokiu
raštu
Prū

Vincas Jankauckas.
Vyszniauskaa vidutinio
nališką raštą, sunku pasakyti, kadangi seno
know (no), žinoti, leaf (lyf), lapas ir tt. pute, Petras
303 N. Main ai.,
Brockton,<Mm*. ant kampo Monroc St., Room 506, Cbisų
lietuviai
rašo
rankraščius.
ugio^
geltonu
plauku,
deszinea
rankos
vės liekanos Lietuvoj neištirtos kaip reikia.
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pncago, III. Vžsikelkit eleveitoriu ant penk
(24-XI)
to floro. Negalinti asabiszkai pribūti,
siuntimu $1.S0. Pinigus yr* geriausiai smilia pi ras ta* nokinu*. Ka* juos kur
Kamgi meluot?
Pats lietuviai tirinėjimais senovės liekanų
gali raižyti apsakydami savo visa [>adė
pa siusti per „Poetai Money Order” ant užteaoys, meldžiu duoti man žine ant
iki šiol neuisiiminėjo, o svetimiems lietuvių
Reikaluose šelpimo revoliucijos,
Reikalinga mergina prie namu darbo; jimą, o asz duosiu rodą per iaiszka. Aaz
adre»o, o gaus 85.00 nagradoa.
ssio adreso:
ypatingai noriu gydyti tokius ligonius
(Toliau® boa.)
praeitis mažai rūpėjo.
atsissaukti reikia adresu:
SUnislova* Venskus,
ar Centr. Kom. teisingai paskirstė
kurie yra iszmągiue visokius daktarus ir
P.
Mlkolainis
D-re
Marija
Dowiat,
2394
115th
St.,
Kensington,
UI.
Teisybė, daugelis musų raštininkų ma
neaptureje naudos, nes mano apecijaliszaukas, dėl sukelto p. Lizdeikos
kumu yra gydymas užsisenejuaiu ligų.
728W18th»t.
,
Chicsgo.
III.
(XI-10)
New York.
no, buk lietuviai senovėį daug augsčiau eiermyderio, Amerikos lietuviai ir Box 13, Station D.,

Julius F. Smietanka

į ĮKASTO ISTORIJA

XXII.

Gramatika
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NaujansiosKnygos.
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Stebukllnirn INauįietia!

Dr, Vincą* Pietaris. Isz mano statminimu. (Su autoriaus paveikslu).
Bpaudon prirengė Dr. J. Bessnsvi
ežius, Chicago, III. 1W5, pusi. 701Gražios pasakaite* Isz kaimiecziu *taitikimu . ..............................75c !
Po Priedanga Kzventenybea.
latoriauks apysaka.
Parnase Porteri.
V»rte K. J Odesoje, 1905, įual>piu
100...'....... .1...................
25c

Yralrio*.
Dell* III. 7_
Su4K» I.-tuviikoe Patako*
f. “ V
U:’.— C-T-rinko D-ras Hasanavii'iu*,
buanavižl**. Chtoaąo,
Chk-ago, UI..
iii., KUM.
1904.
>0*1.333. Telpa čia AH gražiu ir labai juokingu
pasaką.......... ,...4................... '........... ŽlUrt
Drūtu.w apdaruoad.................
*130
TO Lietuviuko* Pasago. Yvažrlo*. Dali* IV. Su
rinko D-ra* J. lia*atiaviėiu* Uhlcaifo. III Ilk*.
pa*l. a«i». Telpa čia 334 labai gražio* ir ūžileaeėio* pasako*. t«>vtjanėios kmkviena akaityt<H» R Klausytoja -.. ...4.......... Al-ti.T
Drūtuose apdaruote
............. ’......... tl.34*
Pamokslai Hmintje* ir T-liyhė* Ifauldlnėti
CJvoėiu vUu amsiu Cbieago, IU.. ItMC puspm 18* Suloje knygelėj tolpa 138 grą
žto*. juokingu* ir ifaiinting..- pasakaitė* Ka*
■orituržti gražiu, juokingu ir Išmokinančiu
skaitymu tegul nusiperka Ii* knygai*, o turį*
ka paiMvaakotl ir am kiekvieno klausimo mokfa duoti Umtnting* atsakymą.,. .. .. rtOe
Ltatuvižka* Sapnininkas, *urinktoa «
daugelio ,retinitsutirku sapnininku ir surėdy
to* pagal tikra p»-r*iAk*i egiptifaa sapnininką
— *u 310 paveikslu ir apraiymu planetų bei
paslapčių, kokia* tonovė* žmonės vartojo in■pėjimui »teitė*. - Geriausiai litoaido vi*okli>« sapnus, CJhicago. IU. 1N6, pusi. 30fi
Apdaryta*..,. .. ...4................................... <33v
60*4 Gamta* pajiego* ir kaip toJu naudoti*. Pa
gal Hitnera sutaisė Šiems*, t'bicago. IU. 1IXM
, pa*l. 838. Svakbioa InoktiiAkos verte* knyga,
•u daugybe paveiksiu yvaina mafignertju ir
kitokiu prietaisu ant i*naudujiHK> gamtom*
pajota“-.................................. -T.......... 3<>o
TŽJ-J Trumpa senobė, Htorija. Pag*! prof R.
Vlpper. vertė ii ru*tlkua kalbos D. Su paveikntoi* senoviškų liekanų ir 6 kolioruolais žemlepiai* įmapotaisj- Uhieago. IU., 1904. pusi.
3U6. Yra tai tikirtouato svieto istorija nuo *e■lauslu laiku, daug metu prieį Kristau* gimi
mą. iki nupuolimui Rvmovieėpatystfa 31<H>
Apdaryto.*...^
......... £.............. ... Ii
* --- SM*4* Baudžtov* Li-tutfnje. PsraM Žmogus. IJtraio r.M.a, ciiMtogo. m.. pu»i. tšTyh* ui
I baudžiavos istorij-v. kokiu būdu ji Lietuvoje
tevyko, kaip kankino lietuviu*, kaip ilgai tverė, kada ir kaip topo panaikinto....... ISo
vnikkip autoriau* ir paveikslėliu Loakuono
grupo* Cbkcago. IU.. l*ta. pu»l. #. Knygelė
patiekta reikalui pakėlimo moteriukė*. Ji nu. rodo priežaktu, dėlei kuriu moteriukė topo Že■sesira u* u niki ir paduoda rodykle* ant ku
pakėlbuo ..
.... .T............................
#1O Kaip Maskvllja persekioja Lietuva. Pagal
■ L’oppression tune ea Lithuanie. tupieėė kn.
V. DetuOkk*. Oucagp. III. 1800. pusi. 1& IOc
071 Vžmulima* earo Aleksandro II. Parale Jo
na* Gražy*. IReido Su*iv. Liet. La i*v Chioago. III.. 190*. pusi. M Knvgute apraė<* kt• Ūma ir lank*tytna*i revaiiucijižfco judėjimo
BoaijoJ. kova su eaSirmn ir. kaipo paiekme
to* kovo*, uimullma tu in« tojo caro.iSb
M39OŽI.xiy na* littnvtokni-angltoko* kalba. Šutai
ae Antanas Laito (įtieago. IU.. umb. pu»i.
KK>. Yra tai pirmoji dalu lietuviikai-angltoko žodyno. (Antrojidalu, angliėkai lietuvtoka dar spaudoje). Yta tai didžiausia* ir ge
rbusias žoiiyna* to visu lygiai iileistu lietuviskai-ąngluka žodynu. Rasite jame visu*
lietuvtoku* žodžius ifauldytus anguAkoje kal
to paženki uitas kursiIno ji* gramatikos *kyrtous priguli. Kn«m tlzSrolių* didumo. Kietaose gražiu, melynoli------------- ------------ -----augnro* lėnpaosto lidnbrHiemii htnromi* jo*
tauto*...........................
*3.00
1515 >'au)*.. Pilna* OmkSlas arba knyga bur
tu menu ir vi»*iu pSstopėln. ir praktika C.
C. Si. Gemini n Detoažtok.iė, *u paveikslėliai*
Surinku ir iėguldė M metimu kalbu J. Lauku.
Cbicaieo. Iii, 18fa. pu»l. 41* Knvgoa formato*
Cxt><-oliui. ant viriau* ipdaru kolloruot*. pa
veik-.** burtininko ruimo. Yra tai didžiauato ir prakttokiauiia knyga monu. burtu irdelnaziny.tė* mokslo...;................. «;t <>O

43-30
Ifilil PMtopty* M*zi)o* bei Spiritizmo *rte«oje
■ookilo. Pagal .vetimn* failinius lesklėkai
S*.totoe ?. J., iMtuviitei vertoj. Lauku Chiaago, Ilk. ĮSOS. pu.-l. Jtti. Yra tai ifaUkiniim> monu darymo. Q*bar jau *n moa* kny
gomis nieks Itetovia nrprtoatailne*. net n ui iBžrke ėfa knyga atrasite joje viaaa motu ir
Inrtu pasupti* ir ja* suprasite, ne* atokiai
aprašyto* ir paveikslai* parodyto* viaoa slap
tybe. ir bodai ju daryme..,,,..... .....SOo

Gaunamas pu
A. OLS/SVSKL
734

33t d St,

Į

‘

,
.

|

1

•hakvmo a*o 1*00 a*g**tya. Nuo Vitu uSaitakymu i* vikaru* aue t.'hieggo*
ar ia rytu* auo N*w Yorko,
r«ikal*ujan>« 10 nuoarlmll padengimai ka*t
tu Bile kari* bankas Pitteburgu pallkrla*. jog na* atsakanti Ir kad matpadarome visk*, k* vrįžadini* 8l**k pinlru* p-f pinigini pry«*k* *r nndrnuatomn Ul**k* MORKI8V! FOR8T Ir KOMK..KKRTE ANTROS Ir SKlTHFiKLO
GATVES, P1TT8BURGE. PA,
P*r*Htu**yk ***** priv*tl**k*jl prekl* MMasea. K*)lo* i** mat* prsklu:
I a**lu ■•** Rasto* *r Korulo. D«yU**...
♦1.40 už galionu

100 ..
,1M ..

Torkoly ir Blivovlt*
lir*nd«. Kadugį** ir Anka*
Klmalii. Garvuogto*, Port Ir Kbarry Vynai

...aoo ..
8 86 M

**o
M

»•*»
1 M) „

MORRfS FORST & CO.
Cor. SccoDd A ve. & Smitiitlehl 8U,

II

augMtya

Pasirodavyk su*Lietuviszku Daktaru
.

j

•

pas............

Chicago Medical Clinic
; 344 So. State St., Chicago, III.
I

M

_________________ __

•0

PittMburg, Pa.

Be to iMzdirimnie dar:

Kaina tiktai $3.00.

MAKJA DOWIATT

Verte daugiau kaip $13.00.

Paveikslu* tuo* siunosiame tu visa* szali* Ameriko* ir taip aptpakuoiam*. jo< slunestant ne*uduž a. Pinigu* geriausiai siusti apdraustame ialstke arba per Pinigini Pryaake
ardr>*u: _

MU81CAL SUBINE FACTOftY.

Kauno <ub. Biaultu pavieto.

313 N. Hamlin Avė.,Chlcago, Illinois.

783 W. 18th Street.
Brukuojamo,* MsuižinoH Pigiai!

Lietuviu Laikraštis

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Druhuojama Manila*.
Magziua Odeli Typewriter No. 4,
kurion ikžžiolci preke buvo 810 00, dabar
ja galite pirkti už.......................... $0.03
Mat mes nupirkome uita muztnu
1000 iu vienos subankrutytusios firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti ja* pi
gini. Matzmos yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drukuojamesi
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip szi 1000 t s* parduosi m e, tai jaui
kitu teip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kasstuoja po 810.00. Taigi pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite jas po 86 95 pas:
A. OLSZEVSKI,
24 33rd St.
Pirmas namas nuo Szv.
Jurgio bažnyczioe.

IszeiD* kas sanvslie Peterburge su
iliustracijomis didelio knygos formato,
16 puslapiu,psszvestas literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu
kasztuoja Amerikoje 6 rub. įPirmesniuosiu* numerius galim* gauti nuo pra
džios.
Redakcijos s drena*.
Peterburg, Ekateriniuskij kan. No, 10

0 kas ežia?

Ugi popiero* ruzymui gromatu, pui- j
kioe su gražiomis kvietkomia, *u viso- >
kiši* dailiai* paveikslai* ir gražiais pa
sveikinimais, tinkamai* katnsme atsili
kime ir laike, parsiduoda visai pigiai, Į
nee tik po 25c. >:ž 13 popleru su konver- i
tais, prie kuriu pridedu dar dovanu neu- i
jausis kabala su iszreiukimu kaayru,
verte* 15c. Nenorinozism kabalo pride-1
du puikia pavinesevone ant paveikslo i
sltorelio^ arba ka kita už 15«. Už 11.00 :
6 tuzinai. Reikalaujame agentu ir duoDovana ant trumpo laiko.
Į dame gera uždarbi. Adresas.
82 00 vertes, dabar uz 81.00, Knyga,
C. G. Agcnt,
medikalogiis turinti 200 puslapiu, for Sts W. Boz 14.
Brooklyn, N. Y. (
matas 6x9.
Apmszyta su virsz ICO ligų su 85 paPanarga sergantiems vyrams.
veikslais. Receptai yra paraszyti LotyVi»i aaeadH-Blntol gar*ingi gydymai per groniszkai, Liotuviszkai, Angliukai ir Vokiszkai. Apraszo kaip vaikinui iszsirinkt mergina, merginai vaikina. Ka da
ryti kad gražiu pastotum
Ženotiems pasargos kaip sveikus vai Ilgu (iaagydomu nuo girtybe* — nežinant galima
iadaotl gyduole*) *a va** .Naa>u*to Metkada,
kus užauginti. Ta knyga turedamss
dsug pinigu tižczedysi.nes ten yra pasar aaa kurio* tokatoncalai paaigalbelo. Kai nori
gos kaip apsisaugoti nuo limpancziu li
gų, ir apsirgus kaip įsuigydyli- Priva
lo ja kožnas turėt. Po trumpam laikui
Koenig^berg Specialiiitii,
ji persiduos po 82.50, todėl pastskubinkit
ja nusipirkti. Adresuokite szeip:
BrOoklya, N. Y.
t'
M. Gettch,
37 Hudson avė.,
Brooklyn, N. Y.
FABMOS ANT PARDAVIMO.

Lietuviu darbininku
ąąAA. XX

V

laikrasztis

Ato.

Pasargos Skaitytojams.

New Yorko valstijoje, kur yra susitve
rusi lietuviuke kolionija, yra dar ant
pardavimo fr.rtno* su triobomi* ir kožna
turi girios, arti miesto ir geležinkelio
stoeziu; isz ju paminėsime sekancalu:
15 skėriu už 11330 83 skėriai, ež 81500;
78 skėriai ui 81400* M skėriai ui *2000,
Ir apie 15 kitu. Artesnėm* žiniom* rei
ki* raazyti įdedant ui 3c. mukę adresu:
GEO KLEEK,
Poolville, N. Y.

Kozminski & Yondorf

“Lietuvos” Agentai

PLAUKAI

pinigai:

Mes pardavlncjaaM gere*** degllsn plgtoa n*«a koki* kits dl»tlll*ot*v* ar
pirkly* 8uvle*yto** VslsUjo**. Tu yra pri«4a*c>to. dnlko m** tari** daugis*
kodumcrl* negu kokia kito firma D-gtinr* Amerikoje Me* viaaomel **am*
ažimU ir neturime paielko* M** parduodame **vo torom* tiedog eikvoto
jam* ir j** s*reiks>**>to mokėti peisu* mažieutsirm* pirkltotokam*.
M u* u ta vorai tari duoti užrnnedlnlma. kitaip galite Juo* gražiau sami

SALDŽIAUSIA 8Z1RDIS JĖZAUS, NEKALTAS PRASIDĖJIMAS MARIJOS. MOTI
NA DI4VO SOPULINGA. KAUl-IKNK DANGAUS SU KŪDIKIU, PALAIMINTA MA
RIJA MEBGE 8V KŪDIKIU, SZV JUOZAPAS IK SZV. ANTANAS
Kadangi dirbam* tuo* paveikslu* patys, tol galime pardaviMtl juo* labai pigiai.

Talpina pilnas ir teisinga* žinias apie
judėjimą darbininku pasaulyje ir ežia
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, *il«*
ir kiti visi tilpę raszteliai yra klekvieaa
užimanti ir pamokinanti.
Platinkite, draugai „Kova“, viemnto1). Kada tik raszai laiszką į “Lietn
’i laikrsszti, kurs gina žmonių darbinin
vue” redakciją, visada paraszyk a'
ku reikalus.
taiszko savo varde ir adresą.
Preke: ant metu 82.00; ant puses metu
3). Kada reikalauji permainymo adre
81 00. »
so, visada.paduok ireenajisavo adrese.
Raižydami adresuokite sziaip:
73 Dearborn St.
Jeigu pats' gerai raszyti nemoki, tai aKOVA <4
dresa duok kitom, geriau mokaneziam,
TURTENYBE
IR PASKOLOS.
412 Siegel str.,
Philadelphia, Pa.
paraszytt.
Skolina pinigus ant lengvų ISlygų namų
3) . Jeigu iszjyerki “Money Orderi”,
statymui. Agentai ui atvestus koetumerius bus kuogražlausiai traktuojami.
tai nelaikykie jį pa save, bet prisiusk
redakcijai, nes be “Orderio“ redakcija
• NEW YORK. N. Y.
mėgau pinigu isz pacato gauti. PasiĮei
JEIGU' SLENKA
A. Lesnievski*, 144 E.Houstoo St.
ki k sau tik mažai* balta, koreziukia, o
didesneJ a, mėlyna prisiusk redakcijai.
So. BOSTON, MASS.
••Money Orderį“ siuskie prastoje groms- Nikod. Gendroli*. 194 Athens Street
toje, registruoti jo ne reikia.
NEWARK. N J.
4) . Sumas nesiekiasczias vieno dolieV. Ambrazeviozia.
178 Ferry *L
rin, gali prisiųsti paežį i ne m ta msrkemis, A’ Sūnelis, 24 West St.
laiko tlinklma plauku.
—■ sutvirtina tiaknl*. Inbet jeigu suma siekia viena dolieri ar
V (teigia apartu augima
■
BROOKLYN.
N.
Y.
daugiau, tai siusk pinigai* arba “Money
ir vieton l*xpuolu*lu at---- *------------- urviniu*.
orderi". Siuncziaat markes, reikia jas Stan. Rinkevicziu*. 73 Graad st.
EKm ir
Innaiktna pleiakanaa ir
įdėti į laiszka liuosas, sausa*, nesulipin8HENANDOAH, PA.
viaoklu* ifeiplanii
tas ir ne lipinti ant laisako. Sulipinto* Andrius Miežis. 133 S. Msin »t.
galvoje. Žilu* plaukn*
•ugražlna In naturalu*ant iaiszko arba viena ant kitos niekam
ka purvą. Tukatanrzlal
WATERBURY, OONN.
žmonių apaUauaujo nao
netinka ir tokio* už pinigus nebus pri
t>raplikim<> vartodami
Vincas
Žubrickas
imtos.
Jltį
Tb ■ John'* Halr Inylgvrabe.
Jonu Žemantauckas, 30 W. Porte? St.
’f H I, Un K*m ’»ik*zi «lot *u neMeldžiame raszeju temyli ant virsz
įjdĮy,// nUFdailiai*. retai*, nutrtnVrjlf Muaiai* plaukai* ar prupaduotu pasargų, o tokiu budu paleogNEW BRITAIN, CONN.
r fv
pliku*la galva kad n|ivisite iszleistuvei darbe prie iaiszku at M. J. Cheponia, 72 Jubilee Si.,
* 1J
5
» ma užaUugintl dailiu*
'M/
l
'\
‘'“K*
sakinėjimo ir palys veikisu atsakyms
k
PT*k’ »«■<» ■* *»»BALTIMORE. M D.
B
to,y- « buteliai u*
gausite.
“Lietuvos” iszleistuve. J
Dideli* gydaoL. Gavi!*, 3018 N. Waahingtou st
liu kataltoga* dykai

Varpa* politikos, literatūros ir moks
lo mėnesinis laikrutis.
Metu pre
ke............ .....................
$1.23
Ūkininkas tautisakai politiszku me
nesiais žmonių laikruztis. Metu pre
ke......................................
75centai
Abu laikruzcziu iszeina Tilže i e (Prus
su Lietuvoje) ku menuo viena karta.
Kiekvienu lietuvis, noris poliiiszkai
apsiszeieati ir reriaus supruti Lietuvos
reikalus llf uvo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumines gyvenimą, savo broliu
darbus Lietuvoj ir ju kovu su caro val
džia bei jo* bendrais už uvo liesu, už
geresne savo ateiti, —į kiekvienu pami
nėtuose laikraszcziuose atru daug nau
dingu žinių ir pamokinau.
Ku norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra įsikrauti, arba ir abudu kanu, te pa
deda ruzydamu ir siuzdamu pinigu*
toki adrese:
M.SaunuH Fabrikalr. 37 Tilsit,Ostpr.
Germanyj
arba ir katra nors in žemiau įduotu te
M. J. Damijonaitis 3108 8. Halsted
Chicago, III.
N. ^Gendrolius 116 Bowen St.
So. Boston. M n ss

Tai yra pigiausia.

l’irkie geriausia

Pradėjom* iszdirbysts vieno gurtau, da
lyko ant tlkvjlmissto pamato.
Yra tol tiksji minką* pavaikšto* nslsspasakytal gražus, neturinti* sau nieko ly
gaus. Šilto* p**uik*lsa, kurio panasayb*
yra ind*ta (salo, tari n ooliut ploeato ir
88 coliu* Ilgio, apruauoto* paikiai* runa lt,
gražiai i**puo*ta* Ir pnpauksuoto*. Viduj
yra figūros geriausio* medego* 8KVENTA
bZElMYNA arUslisskal padirbto ir gražiai
meilavote.
*
Figaro* to* sutalpinto* gražioj skrynetej.lssmuutoj puikiau*!* msd*ga ir salynu
vitoksriupu varsų. Pati gi «kryu*le yra po
•tlkla, kurto romai yra srU*u*xkel naltovoti auksu.
VIDURYJ YRA UŽSLĖPTA AUTO
MATiSZKA PR1ETAI8A. KURI UŽSUK
TA ŽAIDŽIA SZVKNTA8GIE8ME8,GRAŽUM BALSINGU IR MALONUM BAL
SU.
gera inspudi ant klausytojo ir yra padabt* huosote nuo darbo valandos*.

Chicago, Dl.

Lietuviszkiejie Europoslaikraszcziai.

DEGTINE

Patys žaidžianti Ssventnju
Paveikslai.

1
Į
i

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotu.
1028 So. 2nd St.

John's Sopuly House, 21 SU. K. Chiafo.
Kaulai kur tu

SCRANTON. PA.
Joaeph Petrikis,
1514 Ros* Avė.
PITTSBURG. PA.
Jonaa Ignotas, 13 Diamond Square S.S.

ELIZABETH. N. J.
Dom. Bocikus,
218 First st.
WESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
Petru Marcinooi*,
63 Blendale, St.
MINERSV1LLE,
Juozas Ramanauskas,

PA.

SPR1NGFIELD, ILL.
J. Klembauskas, 2038 Peoria Road

Keliaujanti Agentai.

Jur. Kazakeviczia
K. Rutkus,
Felik. J. Gal m i na*

Kur gali gauti ,.Lietuvą”

„Lietuvos“ redakcija turi savo egzotu*
Brooklyne, Philsdelphijoj, ir Baltimore
Dauguma žmonių, geriau nežinodami,
Sztai agentu adresai.
■žunezia savo pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtauezius,
Brooklyn. N. Y.
73 Grand st.
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, E. Froomes,
pabėga ir žmonis pinigai pražūva.
Philadelphia, Pa.
Jei nori siusti pinigus in kraju, tai
A. Ignotas,
1028 8o. 3-nd St.,
siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o
tavo pinigai su 14 dienu bus vielo. 'pri
Baltimore. Md.
imti ir niekados ne centas nežus. , Lie Wm. J. Morran,
tuva” jau 13 metu kaip stovi ant tvo
**' 8. E. Cor. Sharp & Camden str.
’ kojų, turi savo didelius, be jokiu s! olų
namus, 3 lotus, drukarne ir ui kele dePa* saituos agentus gausite „Lietuva”
ssimtia tukstaneziu d oi. vertes tovoro už 5c. kas subaia.
knygomis ir kitokiais daiktais. Sziadien per „Lietuvos” redakcija siunezia
savo pinigus vi M lietuviai, lenkai, vokiecziai ir austsijokai. „Lietuva” yra
tai didžiausias bankinis kamoras ir Iki 500 rublio, rubli* po.................... 52j
paežio stacija, isz kurios pinigai plaukia
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .S2|c
In kraju pundais kožna diena.
Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ją Virsz 1000 rubliu, rublis po................ 52c
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
„Lietuvos”,cedakcijoj, ežia tavęs neap
gaus ir gausi laive koka norėsi. Raszsyk ;30c. ant paežio kasztu.
tuoj aus, o gausi prekes visu szifkorcziu
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai
ir pinigu preke*.
{ suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
Adresuok ant vardo „Lietuvos” Isz- kite
|
per „Lietuvos“ redakcija, adresuo
alsiojo ssiteip:
dami:
A. OUaevski,
A. >OL8ZEW8KIS.
Cblcago, Iii
•M 33rd8t. Stolion 60 Chicago, III 924 33rd St.

Pinigų Prekė.

isztroszke*. o
pa* ji galima alsivedyti, nes ji* turi
puiku ir szalta ba” varska alų, gardžia
ruskl ocziszczena
arielka, cigarus net
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau
ilgiau su tomisto kalbeli negaliu. Lik
veikas, turiu skubinti*. Prie to jis turi
puikia kale dėl vesellu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu
susikalbėti angbszksi. Ateikite pa* ma
ne, o asz jum paiarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti p** mace
geriausia nakvyne.

Petras'Szlakis,
3321 Auburn'av.,
Chicagro, III.
(Tarps 33-ios ui. ir 33-io Pi.)
Telephonas Yards 6012.

Jok*'* Blood Re nedy
» Ck W du* nuu drugio, nial*- M
W
jf rijo* ir užkreettomo 11-r/ 9‘ jf
gu. Nugytlo «puogu*. |JB. į.
Inkštiru*. *zl*kus, ptor
m**. Sutrikto gyvybe
Ir nilunaa atazalusiotn ir nutirpusiam dalta.
Sutinstin* kraują. Preke *u pciaiuntlmn Si M
J0HVS SLPPtV ilKSf. S Y. SI* . CSKA60. ILL.

Ani keliu Mnvaiosiu įsivažiuoju ant
vakaciju ir in oftiaa atsilanko tik Fpsnedaliais ir ketvertais nuo 8 iki 13 ryt

Tolei u naši Canal 7032. *
Teiefonuot galima lai kiekvienos
aptleko*.

Ernst Tosetti Bravoro Alus
Yra geriausia* ir sveikiausia* alų* gerti viešiem* žmonėm*. Malt Tonis
Saaaer, Toe K z porins, Bavarian ir Bohsmiau parsiduoda kiekvienam*
saliuos buteliuose. Baoskomia turim* tokio pat gatunko alų, dėlto norėdami
užsideki nauja salluna, arba tur*darni prašia alų ir norėdami permainyti ant
gero, kuri* visiem* liktu verti, kreipkite*! in varyt u ves oflt* 0 valanda ryto, o
asz patarnausiu savo tauUeeaiams kuogeriauelai ir parūpinsiu viską, kas tik
reikalinga, lu kilu miestu lautieesiai kreipkite*! per telefone arba raistu, o
a*z dastalysiu alsus kiek tik reikee, arba pa i* nuvyksiu apžiurau kasiuose
dalykuose yra re i kalinga.
8u si i rd Ingai* velijimai* savo tautiecziam*.

Lietuviukas Agentas, Joaeph J. Kra8owski.

Ernst Tosetti Brewing Co.
4<>-th and Butler Str?,

CII1CAGO, ILL.

Tel. Yarde 65tf.

Gyvenimo »*treNaM: 3143 No. Aubttrn Avenne,

Chicago, III

i Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at*
atlankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukviatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, nedžsitikintis, nusigą
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
te Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, Inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užaikimą Varpos?
•
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi
su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
♦
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*
OMsu atidaryta* kožną dioaą nuo 10 ryta iki 4 go giotą ir v*i
nuo 6 iki 7 vakar*. Nedaliom Ir iventadtonom nuo 10 iki 12.

Chicago Medical Clinic, .

344 S. State Street,

arti Harrison ui.,

MH

F.PBradchulis

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve
Guodouniema Kunigam* tazdir*
it- Kad**, Arusi**, halmatil*, Alito*. Sula* irartmiabaž-

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
AŠ turiu didžiausią praktiku terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų specialiŠkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat akai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savitabę, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi ieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesi*.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.

Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplankysite'Dr. Landės naują knygą
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitęnesigraudysite

PREKYSTEI

’r Staahrieię taverą,
-- —------------------------------------------ --------visokių mezikaliikų inslnimenti^

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra £ m*
ta> visokių daiktų paveikslai ir prekės,
iš kurio matysi jog mano ta vorai pirmo*
kliasos, o prekės prieinamiausio*.
atlieku greitai, irišsiunčiu į visus Amerikos miestus. Adretait

M. J. DAMIJONAITIS,
3108 So. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILL.

NUO SKILVIO.
NUO PLAUCZIU.
NUO KEPENŲ.

DR, JEAN SIRROM,
Del daugelio pagydymų savo trimis vaistais, yra dabar tankei vadinamas

SZEIMYNISZKU DAKTARU.
Gali užMdytl ptnigus, kuriuos Išmokėtume! daktarui, Išmėgindamas
jojo vaistus; o jei sykį juos pamėginsi, pamylėsi juos už Jų gerą, kurį Jie
tau padaris. Jie yra pripažinti ir vartojami daktarų iigonbučiuose perdėm
po visą svietą.
DR. JEAN SIRROM’O SKILVIO STIPRINTOJAS yra tikras ir neapsiriktinas
vaistas nuo Dytpcos jo? NegromuliojiSH, Užsiseneiuvo Žyvstavimo, Svaigulio,
Gslvoskaudžio. Abelno Nusilpimo ir visų Sugedimą Skilvio, klienčių nuo nereguiiarisko ir beaaikinio valgymo.
DR. JEAN SIRROM’O PLAUČIU STIPRINTOJAS yra pilnai užtikrinamas iŠgydimui Silpną plsučią. Sziltinto. bronchito. Džiovos, ar bile kokios Plsučią Il
go*. Yra tai tikras vaistas nuo Kosulio. Psriaiimo ir lt., ir tt.
DR. JEAN SIRROM’O KEPENŲ STIPRINTOJAS galutinsi Išgydis aršiausius
atsitikimus Isisonžjusio Užkietėjimo Vidurių, Vangią ar Nevoikientią Kuponą. Vėla
vimą, Drugį, uolią ir tt. Jis isgydis visus nereguliariškumus, paeinančius
nuo Noveikos Kepeną.
Prekė kožnam $1.00 už bonką. arba šešios bonkoe už 85.00. Gali užsisa
kyti po 2 bonki kožno, ar kaip tau patinka, padarymui šešių bonkų, kurios
tau atsieis tik 85.00 už šešias bonkas. Siunčiasi kožnu adresu aplaikius
Expreso ar pačtos piniginį prysaka. Dabok ant ženklo, užspausto ant kamš
čio. Be jo nėra tikras.

mel|awaM, Szarpan. Juos
tas, K u kardas, Zeaktelian,
Keparea ir dcl Marazalka

lieka artininkai ia laiką.
Norėdamos guodotinou Dr tea,
arba guodouni Kunigai, kad Jusu
rta* bute pridemactiai atlikta* ir taom suatelpci aauro tautetj, paveskite ji tikrai
:uwatuai,

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
116 W. Diria ton 8t,

i CHICAGO, ILL

Chicago, UI.

Attoruey aid Coonselof ai Lav.

Cbamber of Cemmerce Bldg. Room 701
fi. E. Uorner LaSal le A Wa*hington ata;

CHICAGO, ILL.
Telephdoe Maio 3643
Wlenininiu lietuvy* *dvokttaa, baigą*
mok*l| )unaprudeneiįo*exion Amerikoj
Wed* prova* kaip eiviliszka* taip ir
knminalitzkaa ansuoee *uduoaa.

Boa. 3112 B.Habited arti 31 moa.
Tel.Yard* 6046

l

Kožna Tauta turi Didvyrius.
Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeminu, Keistučiu
bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su genause pasekme pergalėjo. Prancūzija garbin
ga su Napoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai*pasaulei atidarė vartus j
laisvę. * Kitos tautos ir turi savo didvyrius.
Taip daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai y ta ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Koch, Berlyne; Austrija Dr. Lo-

rentz; Amerika New Yorke so Dr. E. C. Collins M. L so knriuom joks kits daktaras ne institutas negali susily
gini. pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė*pagelbėti, arba nekurį laikąpagvdę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. L sn geriause pasekme tas ligas pergalėjo,
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų,
vidurių ligos, kraujo‘nečystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagystę su jos visais
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą,
miegustųmą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir balįaises antdrapanes, užsikrečiamas piktos
ligas, kąip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į urną laiką išgydo pamatiskai

Dr. B. C. Collins Mcdikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe
soriaus, tam tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iŠ vien ištiria
ligą, ir kaip pripažįsta už išgydomą, tai specialiŠkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. • Vietoje vargintis savų ligoms, ir mėtyt pinigus daktarams .kurie neišgydo, arba ku
rie serga o dar nepradėjo gydytis, tai be trotyjimo laiko rašyk stačiai pas visiems žinomą geriausia
Dr. E. C. Collins M. L o jus sveikata j trumpą laiką bus sugrąžinta ir liksi sveikas per tam tikrai pritai
kytus vaistus
Jeigu sergi ir nustojai viltį išgijimo, tai šiądien rašyk ant žemiaus padėto adreso, o busi dėkin
gas, nes niekad nebuvo atsitikimo, kad reikalaujantis sveikatos, dėl jo, su sutaisytais vaistais, varto
jant ir priimant pamokinimus ne butų buvęs išgydytas. .
IŠ daugybės padėkavonių, čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Mylimi* Pmhaortout!
Kaip d*ilg per vitu* metu* laiko prikep
čiau ir privargau, teip labai e»iu Jum* dėk ra
ita. už ižgydjma Ilgo*, kurią per Moterystė*
patlgadiuimą buvau g*vn«: ne* ueprrstojanti* gaivu* *k * odė j Ima*, vidurių ir gumbo gėli
mą*. kaip (Miku* ilaplaima*. teip krutinėję
diegliai ir a U-Ina* kūno skaudėjimas nelipasakytai manį kankino, kad net gyva buvau
gatava į fante ų»tb Kiti daktarai ir daktorkn* nieko nefelliėje, o tie vi*l bobižki raganižkl gydymai. tle*iok manę i prapultį .tumė,
O kad jų* pi|*lų*ti vaidai, dėl maną «ut*l*ytl Ugydė, toj tikra* *te buki a*, ae* neaitlkėjau kad kg* Ąi»ny iėgydytų po tokio* Ilgo* 11go*: ui tol dar kartą Ižtariu U tikro* ėirdle*
didilauclą pa0ėk*vou{.
Pilna gugdonė*.
i Julijona WIda.
STB w. Iros 8t.,
Iroevood, M k h.

llranjru* Profe*on»u:
O dabar us Joną* P»rokr. drkarojo Jam*
labai, kad tnanr Hgydrfr. nuo biaurių aapnų,
•Aklo* nuboginto Ir abrIno skaustaingo nusilpaėjlmo, kurių tol li<g kaip jurus žinomu įiro
vau prr kūno raškažlu* ir nrltmanymą. Jų*
raistai many kaip naujai atgimusį padare ir
dabar rengiuosi tenyti* Ir gyvensiu laimiu-

John Peraky,

190 Horocka St.,

Johstosrn. Pa.

Garbingi Dr. Collins Instituto Specialistai,
ftiuomi *n di4ziau»ia džiaugsmu pranetu
Jums. l«ad Jau esu pilnai sveikas išgydytas
dėkavong prabų vyriai pagarsint. ne* kol gy
vas busiu tai jums dėka rosiu, o niekinsiu Itirtuoklystp, per kurjf girtos būdams pertatou ir
to ligų pasigavau
jos Vteat* kankinančiais
diegliais: kojote, rankose, strėnų skaudėjimą,
kosėjimą, skrepliavimą ir sprando skaudėji
mą teip. jog many į beprotystą varė; kiti dak
tarai nor vadinasi specialistais, bet man nieko
nepagelbėjo, o kak Jų* iAgvdėta maną, tai
tikrai pri pažystu Jos ui geriausius specialis
tu* ant visos Amerikos, už jus mokslą ir vai
stu* labai, labai esln dėkinga*.
Durye*. Pu.

MORRIS FORST aad CO., PITTSBDRG, PA.
Psrdsvojsi snt Suvienytą Vslstiįą ir Kanados.

Dr.O.G.Heine

Ant 17 Akmena

DENTISTAS

BallroadUtkrOdetlS
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torius, sulakto utooksms* Ir sudaloma*, vy
rišiku ar moh-rlarkat.
188 auksuoto*, dvigubi
"Huntlng"
tokutot,
įgręžto! I*«kvtolkuoto*.
|Tikrai gerai laika rodo

OFFISAS:

Kerte 31-mos ir So. Halsted ulyczlu.
Gyvenimu viriui Aptleko*.

CHICAGO,

ILL.

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

? H1
lt
Našiausiai lurasiss Medicinos:

kana*, papuorku* ir d**g«l kitu Ilgu *u »
siu bodu Radlkal gydymą*, paraitykite pa*

laikanti*;
gvarantuota* ant 96 matu
fity laikrodėly pasiusslm* C. O. D. ant kiekvieno adreso, su paveiyjl■ a lasegiamlnuoti. Jeigu bo« tok* kaip rastome, ntaimokek «xpreaoi $S 73 ir atvesimo
Pasatas ir pasiimk laikrodėly, jai ne, nemokėk
vieno osnto Atmink, kad už toki pat lalkro- |
Saly kitur mokeal 186.00. Pta* la krodello dar
pnd*d»n>* 14 K auksinto labai gr»iu Uodu galy
■u kompasu dykai.

Prot. J. M. Brundza

Kueisior Rateli Co.

Nev York ABrooklyn, U. 8. A.

900 Central Bank Bldg, Chicago.

Karolius čatorv*.
Kristina Pavlecka.
AloUaSlama,
40 Wnlnut 8t.,
Pbo*nlxviil*, Pu.
1814 So. IStb St,
St, Louis, Mo.
Clarekson, Neb.
įlydytas nuo uiiiminėjusiM vidurinių orga
ISgydyte sirgtu per metus po sunkaus palago.
Išgydyta nuo Akausmlngo Ir baltųjų antdrapunų ligos.
uių bei abelno sunykimo.
Kuria nori, kad išgydytus negarsini, tai užlaikėm didžiausio) slaptybe).

Kad taip prieinamai, kolnaa ataišaukąa asabiškai arba per gromatą, aprašant savo ligos silpnybes lietuviškai, kožna* ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsiaenėjtuiona ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gtyai ligos, tai prtaiųsk keletą štampų už prisiuntimą, bus
prisiųsta J tunu dovanai knyga “Vadovas į Svtikatą”, parašyta prof. Dr. E. C. Oollnso, ii kurios didelią naudą apturė
site, nes ji kaip sveikiems teip it sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.
Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodama:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,

140

W,34-thSt. • (Urp Broadiay ir 7 An.) * NewYork, N.Y,

Del vietinių Institutas atdaras koiną dieną nuo 10 iki 5_val. pe pietų.

Nedalioms; nuo 10 iki 1 pal. po pietų,

