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svietą. Tiek, vie tarai ir rezervos oficierai. eivių. Į komitetus, apart
ma paduoda ant 90000. Ka Siųsti tą naują armiją irgi sti melą
posgi darbininkų atstovai iš' Kygoj lietuviai-darbininkai
neteip
lengva.
Jeigu
japo

nog,
žinia,
kad studentai ir Kuropatkin prašo nesiųsti bajorų vadovų Ir urėdninkų,
dangi mūšiai ir vijimas neap
rinkti pačių darbininkų. Pir įgijo nuo susipratusių darbiKare Maskolijos su Japo sistojo, tai iki dabar masko niečių sumušta armija nužu mokintiniai visokių mokyklų Mandžuriją oficierų ir dakta ■ teipgi katalikiškam vyskupui mutinis tos žingeidžios komi• ninku kuo-blogiausią vardą.
lių nuotrotas parduoda ma dė provijantą ir amuniciją, dar vis štraikuoja. Valdžios rų apvaldytų revoliucijonie-■ prisakyta
nija.
paskirti at- sijos susirinkimas atsibuvo• norint ir ten šistas daroma,bet
Karė Maskolijos su Japo žiausiai ant 170000 maskoli Ui Azijoj esantiems karei gardina ypač medicinos stu riškos dvasios. ■ Tą vienog’ sakantį katalikišką kunigą; 24 d. vasario. Kad ta ko vis, tarytum. atgrubusiais
nija vėl užėmė pirmą vietą škų kareivių, taigi pražuvo viams reiks iš Maskolijos šių dentus, kad jeigu nepradės lengva pasakyti, bet sunku pakviesti teipgi dvarponiai misija nepagerįs darbininkų nagais. Ir, kalbėdami apie|
terp atsitikimų ant svieto; beveik pusė po Kuropatkino sti maistą ir amuniciją, ant lankyti kursų, jie busę išsių išpildyti, kadangi nė dakta Vilniaus gubernijos: Gečevi- būvio, apie tai nieks neabejo lietuvių-darbininkų judėji—
karė ant antros vietos nustū vadovyste esančios armijos. gabenimo to reiks pirmiausiai sti ant karės lauko kaipo vy- rų, nė oficierų nėra Maskoli- čia, Bulkevičijų grafas Šie- ja.
mą, męs tegalime parodyti,
mė revoliuciją Maskolijos vi Teip didelių nuotrotų viena apversti vienšėnį Siberijoe resniejie sanitarai, taigi dak joj pervirš, o aut galo juk bert Plater, ąrafas Tiškevikiek
męs knygelių, atsišauki
me mūšyje dar neturėjo nė geležinkelį, mažai liks tru tarų tarnai. Ir toks pagazdi- rando tarnai negali žinoti, čia, Bortkevičia ir kiti kata
Štraik&i.
duriuose.
mų
išleidome,
ir daugiau be
kareivių. nimas vienog iki šiol neišda kas tos dvasios apimtas.
likai. Mat ktir -reikia pini Vilniuj ir Kaune prasidė veik nieko. Ir norėdamas
Jau pereitą sanvaitę gali viena armija, neišskiriant kių gabenimui
ma buvo numanyti, kad Ku garsaus Sedano, kur pasida Tuom Urpu normai iškošė vė vaisių. Studentai mokin
gų, ten caras ne atskiria ka jo visuotini štraikai 24 d. pažymėti kįlan&oe revoliuci
Balkanų pussalls.
ropatkin po Mugdenu likosi vė ' vokiečiams Napoleonas sanlygose reikėjo čielų metų tiniai visokių mokyklų štrai
talikų nuo stačiatikių, bet sausio, kaip tik atėjo žinios
laiko aut pervežimo Kuropat kuoja ne vien Lenkijoj, bet
Bulgarijos kunigaikštis va kur komitetų .’ sąnariams pa apie Peterburgo atsitikimus. jos atbalsius terp lietuvių, aš '
sumuštas ir jis, kaip tai pa III.
turiu pradėti nuo atsišauki-* *
pratęs, rems’ Maskolijos lai Maskoliška armija dabar kinui 400000 kareivių. Tai ir kituose Maskolijos kraštuo žinėja dabar po Europą ir y- skirtas atlyginimas, algos, Kaune buvo sustoję visi di- mų.
* ".
mę ant greitumo kareivių. teip sudemoralizuota, teip iš gi aišku, kad maskoliams se, net Peterburge ir Mask pač kraštuose, turinčiuose ne ten maloningas carpalaikis desniejie fabrikai, išėmus Rygoj, kur yra tiek lie
dezorganizuota, sunku bus atsigriebti. Kol voj; Lenkijoj jie reikalauja sutikimus su Maskolija, kar neprileidžia katalikų.
Matydamas, kad negali japo skirstyta.
Rekošo, Vilniuj teippat be tuvių-darbininkų ir teip pla
kad
reiks
ilgo
laiko ant jos jie sutrauks 400000 naujų mokinimo lenkiškoj kalboj. štai jį priima. Matyt, Bul
niečių įveikti, stengsis pasi
veik visi; daugelį darbinin čiai buvo išsiplėtojęs judėji
Caro užmanyta ant vilioji garijos kunigaikštis rengiasi B Vilniaus gubernijos. kų, ypatingai,
Dabar ji kareivių, juk ir Japoniečiai
traukimu išsigelbėti nuo jų suorganizavimo.
mažiukių mas, rodos, visiškai nė L. 8.
Kavalčiukuose, dirbtuvių, spėka tapo pri D. P. atsišaukimų nebuvo.
šuviij. Iki šiol visuose susi niekur negali parengti svar. nesėdės rankas sudėję. Kol mo darbininkų neva komisi pasinaudoti iš Maskolijos ka Kaime
rėmimuose jis tą patį darė ir besnio pasipriešinimo japo- ant karės lauko jiems sekasi ja ant peržiūrėjimo ir ap rės Azijoj ir ant Balkanų su Šumsko vai., Vilniaus pavie* versti nustoti dirbus. Nu Mintaujoj tęn y kštė lie
dabar pasirodė, kad toks bū niešiams, kurie dabar netik geriau, paskolą ras jie svetur, svarstymo darbininkų reika painioti Maskolijos mierius. tyj, pabaigoj sausio mėnesio stojo ėję laikraščiai; prie tuvių socijaldemokratų kuo
das buvo išmintingiausiu ka gali stumti dalį savo armijos jeigu namieje pinigų pritruks lų iširo pirma, negu susitvė Mena, kad jis nori pradėti su sudegė gariniai malumai štraiko prisidėjo ir ,, Vilniaus pa (ne būtinai L. 8. D. P.!)
rė. Darbininkai {išreikala Turkija karę ir su pagelba Voičiko. Blėdį ugnies pada Žinių” statėj ai. Policijos,
rės vedimu, jeigu nieko kito vyti toliau bėgančius masko ant karės vedimo.
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matyt,
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paleidimo iš kalėjimų Macedonijos
pasikėlė! i ų rytą skaito ant 7000 rubl.. kareivių ir kazokų buvo pil išleido du atsišaukimu. Vie
lius kad ir iki Charbino, kitą
nuveikti negalima.
nas iš jų teip skamba:
Kadangi šiuom kartu Ku gi dalį siųsti ant apgulimo ir randas noriai užbaigtų karę, savo ten caro valdžių suso bandyti išliuosuoti Macedo- Sudegę maluųai niekur ne nos gatvės, bet didesnių su
bet jam, sumušUra, gėda dintų sandraugų, ant ko ca niją iš po sultauo valdžios, buvo ąsekurudti.
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eivių negu Oyama, arba bent
dėlios darbininkai jau su
jam teip rodėsi, tai šiuom Kuropatkin sutraukęs buvo prašymu paliovimo, kadangi kiose gi komisijose, kokių linčius kraštus Europoj terp sio Vilniaus gubernijoj buvo grįžo prie darbo; beveik vi „Fabrikantai mus išsun
tarpu, matyt per daug užeiti- didesnes pajiegas, tai čia ma tąsyk pats prisipažintų, Jog randas norėjo, darbininkai Balkanų viešpatysčių. Tas 85 gaisrai, kurie užgimė: nuo sose vietose ekonomiškiejie kia. Jie nusiperka musų gy
kėdams ant savo kareivių, už skoliai laikėsi tvirčiau ir net likosi sumuštu. Todėl laik nepanorėjo dalyvauti. To labiausiai nepatiktų Maskoii- neatsargumo *, nuo negerai jų reikalavimai tapo išpildy venimą už menkiausią algą,
mus prispirta nuskurdusiai
miršo apie paprastą atsargu tūlose vietose pasisekė jiems raščių reporteriams maskoli dėl ir iširo visa tiek triukšmo jai, kuri nuo seniai tyko pro įtaisytų kaminų 6, nuo pade ti.
gos užimti Konstantinopoliu' gimo 2, nuo nežinomų prie 5 d. vasario teippat buvo gyventi ir amžinai badma
mą,bent sykį užsimanė paban atgal nustumti japoniečius, ški ambasadoriai svetimuose podariusi komedija.
Berlyno laikraščiai prane Ir kraštus prie Dardanelių. žasčių 22. Vįsuoeie atsitiki laukti sumišimai Senapilėj rtauti. Idant galutinai mus
dyti, ar nesiduos, jeigu jau ir bet čia jenerolui Oku pasisekė kraštuose stengiasi įkalbėti,
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2,
Ly
4, Ašmėnųt Jau žino ,,Lietu vos” skai■ me laike valdžia, užstodama
suprasti mierių japoniško
Škotijoj tas nieko nesupran tė net 30 batai!jonų kareivių, 4, Sventėnų 4,
išviso 19 ar- tytojai, kas dabar darosi po ponus, lieja ir dažo darbini
vadovo. Kada jis stengėsi dar vis japoniečiai ir dar ne kesnes statyti išlygas.
visą caro viešpatystę. Pla kų krauju sniegą .Peterburgo
atstovėti prieš japoniečius su mažas skaitlius bėgančių pa Rodosi, kad Maskolijai at tančias minias siundo ant bet nežinia, ar jiems pasi kliu.
nelaisvę. Kiek pasi sieis išgerti taurę iki galui ir dvarponių; randas per savo seka pasikėlimą suvaldyti.
čiai išsiliejo šį kartą to judė ir Rygos gatvių. Kaskart
viduriu savo armijos ir ant teks
Iš Smorgoneį Vilniaus g.. jimo bangos ir bent mažiukėi darbininkai, norėdami page
rytinio šono ir ant sustipri seks Kuropatkinui atvesti prisieis prašyti Japonijos už agentus nurodinėja kaimie
Smorgonės ^aplinkinių ir’ srovelė aplankė ir lietuvius. rint savo būvį, susikerta su
nimo to šono siuntė nuo va kareivių į Charbiną, dar ne baigti karę. Rods dabar ca čiams ant dvarjoniams pri
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katalikai atsišaukė Teisybė, išskyrus šiauliškius, biauriaja Gudijos valdžia.
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du kareivių korpusu, ant apIš Vilniaus.
sti
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ujieste kataliki tik šen-ten buvo šis-tas daro škyti savo veido ir rankų
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Kaip pereitame „Lietuvos" šką bažnyčią. ■ Gavęs nuo ka ma, judinama.
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žemės
plotų.
Tą parodo žmonių krauju.
syk užpuolė dvi japoniškos
numeryj buvo minėta, salėj talikų tokį reikalavimą, gu visa eilė išleistų atsišaukimų „Miestuose, kur streikai,
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su
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agentų
siundymai
armijos, tuojaus maskolius
tarnaujančių ant geležinke
nustūmė
prie Mugdeno. tiems maskoliams pradeda kaip caras norėtų; jau pirma ištikro išduoda vaisius, ka lių ratelio buvo ;>arengtas bernatorius užklausė Vil (hektografuotų); ,,Draugo” ten ir demonstracijos, ten ir
niaus katalikiško vyskupo, organizacija dargi pamėgino atvirai apšaukiama valdžia,
Paveržęs Port Arthurą jene- jau pritrukti ir amunicijos, o pasitaikė pasipriešinimai pa dangi mat tamsus kaimietis
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su
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ar
iš tikro Smbrgonėj reika išleisti tam judėjimui pašvę kaipo galabintoja pavaldinių.
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katalikiška bažnyčia? stą Nrl ,,Kovos"— tai hek Šlykštus valdžios darbai lau
o juo ilgiau užsitraukia karė, džiausio savo skriaudėjo, tai
šiaurius ir užėmė esantiems negali muštieai.
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lietuvi

VyskuĮias
pripažino bažnyčią tografuotas Didžiojoj Lietu- i kia atmonijimo.
AtmonijiMugdene maskoliams pasi Kuropatkin pranešė carui juo pasipriešinimų bus dau gi caro valdžios, nuo maže
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kin negreitai suprato pavo
šokiai, o terp tų ir tikri, tau yra apie 80<M) katalikų, o ba žydus, lenkins, mums reikia grius žmonių apverstas caro
maskoliams.
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sfieęialijų, kokiame atsirado visas vai
tiški lietuviški, kaip antai, žnyčios arti nėra.
prisi{>ažint, kad esame nuo tronas, kada grius siaubūnų
karinės maskoliškos armijos skaitė japoniečių pajiegas; zuoti kariumenę gana pavo škas pasiuntinys, kadangi
„aguonėlė”; šokėjai, šokda 29 d. sausio ant karės lau jų toli atsilikę. Rašydamas kraugerių valdžia.
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sparnas; kada gi suprato, tą
mi,dainavo lietuviškai. Va ko likosi pašautas pulkau apie Ui, V-tis „Vienybės Lie „Žmonių akįs negali bilti
syk skubiai pradėjo deginti palengvino pergalę pieakinė džia darys, jeigu sušaukti po ma nužudyti užrubežiuose
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kreditą, tuos savo tamsius karas nusidavė gerai, žmonių ninkas Pranciškus Nagur- tuvininkų” Nr5 tarp kito, ko užsimerkę ir nematyti kaip
amuniciją ir valgio produk dargana, dėl kurios negalima
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darbus slepia ir telegramų su buvo diktai, lygiai inteligen skis; nuo pašovimo jis pasi randa musų silpnumo prieža braido lig kelių 'kraujuose
tus krautuvėse, bet padaryti buvo nieko matyt ir japonie
cijos kaip ir darbininkų.
mirė. Nagurskis buvo kata stį Ūme, kad pas mus nėra | žmonių visa caro valdžia. Ji
tą, kaip reikia, nedavė japo čiai, nematant, galėjo prisiar Kvaili, jauni kareiviai gali paminėjimu žydų skerdynių
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Baltkanuolės ir pora šimtų mažų,
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matyt, daugiau yra sumanių, gildijos ir Lietuvos miestuo lenkiškoj kalboj nors vieną
ir dargi vaikišku Ui išranda, l laisve, gyvent be ponų jun
"25 milijonai patronų, 1 mili skoliai.
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uprie tų atsiskyrusiųjų, visi
ypatų. Minske, Dinaburge,
šalas Oyama, sudėti čieli kal jo atims vadovystę armijos
Pranciškus
Belogalovi,
Ale

Vilniaus
caro
tarnus.
Čia
net
politiškos
laisvės:
škai nejuokinga Ui, bet
nai — suskaityti nėra laiko, Azijoj, bet kas užims jo vie rėdninkai teip užsigina, jog kur yra daugybė kariumenės,
vienoj policijos dalyj vėl at ksandra Baltutis ir Juozas skaudu, skaudu, kad {>as mus mums reikia kalbėti, rašyti
nė
pats
nepradės
tarybų
ant
tą,
nežinia,
kadangi
mat,
nors
minios
sudaužė
žydų
{mrdakadangi toliau reikia vyti bė
sirado jau nuo seniai išmesti Maknė.
yra tokios priežastįs, kurios i ir rinkties laisvai! Męs turi
gančius maskolius. Jie turi caras turi daug jenerolų, užbaigimo karės, nepriims nė vinycias. Randas moka sių
{^garsinimai: „čia uždrausta
dalyvauti
svetimų
tarpininkystės.
bet,
neleidžia mums išvien veikti. me kiekvienas
terp
jų
sumanių
nėra.
Iš
sti
ginkluotus,
spaugai
jo
perėjimui vien terpkalnę Tie,
Iš Latvifos.
kalbėti lenkiškai!”
valdyme
viešpatystės.
-e*’
rodosi,
kad
karė
nesitrauks
sumanesnių
yra
jenerolas
Tas
priežastis
bent
iš
dalies
prisakymų
klausančius
kar

Ją užimti dabar skubinasi ly
Latvijos vokiečiai, padrą gali rasti V-tis „Draugo" Nr81 Darbas mus tęsias kasdien
Vilniaus ūkininkų bankas,
ilgai,
caras,
gal
savo
paval

Dragomirov,
bet
tai
žmogus
eivius
prieš
beginklius,
tei

giai maskoliai, kaip ir japoduodantis paskolas ūkinin sinti lenkų, padavė maskoli
hiečiai; jeigu japoniečiai bu jau senas, sveikata jo sunai- dinių priverstas, turės pirmu sybės reikalaujančius darbi kams ant nusipirkimo žemės, škam randui reikalavimą, ir aš čia apie Ui nekal-i perilgai — sutiksime dirb
tų spėję pirma tą terpkalnę kyta, jis negali jau į karę ke tinis kreiptiesi su meldimu ninkus, bet visai nesikiša į žy gavo iš Peterburgo prisaky kad Latvijos Mokyklose, teip besiu. Juk „Draugo” orga- Į ti tiktai 8 valan
jos paliovimo. Teisybė, pa dų skerdynes,duoda valią mi
nizacija da visiškai nese- į das per dien.
užimti, visa maskoliška armi liauti.
kaip
buvo
seniau,
butų
su

mą
sumažinti
skaitlių
duoda

žeminančios
išlygos
gali
niai teįsikurė ir teip greiUi j „Draugai! Kova musų
nioms daryti su žydais, ką tik
ja, be jokio išskyrimo, butų Taigi galima sakyti, kad
grąžinta
«
Vokiška
mokinimo
mų
paskolų
iki
pasibaigimui
atsiradusi sląstuose ir butų paskutiniame mūšyje po kenkti carui ypač gi teip nori. Tas juk jau parodo, karės. Matyt, randas ren kalba. Latvijoj vienog vo nebūtų galėjusi užkenkti L. i sunki, bet vis-tik ar grei
turėjusi pasiduoti, bet jeigd Mugdenu likosi maskoliška jo ginamai vienvaldystei, kad žydų skerdynės sureng giasi paglemžti banko pini kiečių yrą nedaugiau negu S. D. P. darbui — matyt, ir | čiaus, ar vėliaus pergalė per
seniau Us darbas želvės žing- į eis į musų pusę, tik kovokim
ne visa, tai bent dalis masko armija, tiesiog, dezorgani bet tam nemažiau kenkia ir tos su rando žinia ir su jo <gus ant karės.
lenkų
Lietuvoj;
gyventojų
iš-vieno visi! — Tada prie
liškos armijos, turbūt, pirma zuota, išnaikinta. Sandaros nepasisekimai ir nelaimės ant pritarimu taipjau, *kaip savo i Kadangi daug daktarų iš dauguma ' yra tai latviai. sniu teslinko, norint tiek bu- j
spaudos
pančiai nuo mu^ nu
karės
lauko.
vo
šaukiama,
tiek
girtasi
’
.
draugai
tikėjosi,
kad
dabar
laike
su
jo
prisidėjimu
buvo
negu japoniečiai prisigriebė
Jie, žinomą, negali remti, bet Tik dabar tepradeda išlįsti j kris.
Lietuvos
paėmė
į
kariumenę,
maskoliai
turės
atsiliepti
su
surengtos ir Kišinevo žydų
Tie terpkalnės ir kaip mena,
Revoliucija Maskolijoj. skerdynės.
tai ant galo čia pritruko dak turi priešiįitiesi vokiečių už- yla iš maišo......... *)
„Šalin patvaldystė! Te
jie čia bandys sulaikyti japo prašymu užbaigti karę, bet
Randas garsina, jog Strei Jeigu randas dabar vėl tarų. Vilniaus sveikatos už- simanymains ir latviai reika Bet aš į šalį nukrypau.... gyvuoja demokratiška Res
turinti
ant
caro
įtekmę
kuni

niečius, tik nežinia, ar įstengs
kai darbininkų Lenkijoj iš- bandys mobilizuoti kariume- veizda dabar kviečia iš kitur lauja, kad mokyklose moki Taigi, tik vienuos Šiauliuos j publika! Tegyvuoja vieny
su dezorganizuotais caro ar gaikščiai nenori pasiduoti,
ni mosi kalba butų latviška. lietuviai-darbiniukai įUisė vi bė streikuojančių!
kadangi užbaigimas karės palengvo nyksta, Lodziuje nę ir sumobilizuotus karei vyrus ir moteris daktarus,
mijos likučiais.
buk jau didesnė dalis darbi vius bandys siųsti į karę, kol nesugrįž nuo karės lauko
suotiną štraiką; Vilniuje,,
„Mintaujos Lietuvių SociIš Kauno.
Maskoliškos armijos bėga ant pažeminančių išlygų,
užimti laikinai vie
prieš caro valdžią sukeltų ninkų sugrįžo prie darbo; maištai Maskolijos viduriuo- daktarai,
Kaune
teippat
dalyvavo
|
jal-Demokratų grupa. ”
1
jau be jokios tvarkos, ryšio Maskolijos gyventojus. Kal Varšavoj buk yra tas pats.
tas kaiminių daktarų. Dak Kaune ' gubernatorius, po štraike daug lietuvių, bet už Į
se
atsinaujįs,
užkils
net
ten,
terp atskirų korpusų nėra, bina carą siųsti į Aziją kitą
tarų vienog ne tik Lietuvoj, savo viršininkyste, t turbut Ui pirmiausia žydų darbiniu-1 Kaip jau esu minėjęs, vie
Visur, vienog, kur darbinin kur jų dar nebuvo.
ginasi kiekvienas skyrium. armiją vietoj išnaikintos ir
ir Maskolijoj nėra per ant pasigąrsiųimo ir, žinoma, kų organizacijai, Bundui, ir nų Šiaulių lietuviaikai sugrįžo prie darbo, darb Kuropatkin pasiskundė ca- bet
1
Į nelaisvę- japoniečiai imą vadovystę paimti į savo ran
daug, nežinia todėl kas galės ant monijimo darbininkams lenkų socijalistų partijai, darbininkai, sužadinti L. S.
čiėlus pulkus maskoli ų. Iki kas. Tas, ištikro, skamba daviai jiems padidino algas. rui, jog terp atsiųstos į Man- '
D. P. organizacijos, įtaisė vi
akių, sutvėrė komisiją turin
to pakvietimo atsišaukti. čią neva už mierį pagerinti P. P. S., ačiū. MinUujoj, Į suotiną štraiką.
Prasidėjo
12 d. kovo japoniečiai paėmė gražiai, bet ant atgavimo nu Ar iš tikro vienog teip y- džuriją kariumenės terp kar- ant
1
į nelaisvę 75000 maskolių puolusios garbės reikia pro ra, tikrai nežinia; rando gi eivių platinasi revoliucijonie- Vilniuje likosi sutverti darbininkų būvį. Į komisi
31 d. sausio. Darbininkai,
tie, ypač dabar, nereiks
komitetai šelpimo ją likosi piakvie&ti fabrikų in iinjfi.*) MVaidai
kaip ir visur, vaikščiojo iš
sveikų; užmuštų ir pašautų tingesnių negu caras Mikalo žinioms negalima tikėti, jis riška dvasia ir buk tą dvasią speciališki
•
usiį paMmijjmus mes paduosi
vieno fabriko į kitą ir \
iki 12 d. kovo maršalas Oya- jus vadovų.
papratus veidmainiauti ir lei- labiausiai platina jauni dak- šeimynų
pašauktų į karę kar- spektoriai, fabrikantai, tei- me sekančiame numery].
i
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LIETUVA

9

rinkimus varyt agitaciją,” sako
protestuojantis komitetas.
Kad reikia agituot, reikia rinkti
aukas, nuo to „Lietuva’* aiekada
ne atkalbiaėjo ir pati, kiek gali,
prie agitacijos prisideda,
Lietu*
vos” patėmijimai buvo visai apie
ką kitą.
Savo patėmijimuote
nurodi, kokios
yra terptautiškos tieSO9> kad dėl
jų nepažinojimo žmones, vietoj
padėti revoliucijai, neužsitrauktų
valdžių įsikišimą. Amerikos val
dininkai ne skaito lietuviškų laik
raščių, nors ir skaitytų, gali ant
viso* agitacijos per pirštus žiūrėti,
bet galime užtikrinti, kad Maskolija užlaiko speciališkus vertėjus,
išverčiančius valdžioms politiškus
straipsnius iš lietuviškų laikraščių,
todėl musų agitacijoj turi būt Šis
tas paslėpta, turi būt dalykai nė
maskoliams, nė Amerikos val
džioms ne žinomi; ypač organiza
cijų komitetai turi būt paslaptį,
jeigu jų pareiga bus organizuoti ir
palaikyti revoliuciją Maskolijoj,
kadangi ant Maskolijos reikalavi
mo Amerikos randas ne galėtų ne
sikišti. Tuom tarpu, dėl nepaži
nojimo terptautiŠkų tiesų juk
brooklynieČiai reikalavo visiems
žinomų komitetų, su adresais jų
sąnarių. „Lietuva" gi vien nuro
dė, kad garsinti adresus tokių ko
mitetų butų negerai, kadangi neži
nia, kokios pareigos gali išpulti
pildyti komitetams. Tą, rodosi, įr
Liklaikinis Brooklyno komitetas
ant galo suprato ir savo adreso
per laikraščius negarsina. Jeigu,
paveik si an, maskoliškas ambasa
dorius žinotų, kad Amerikoj susi
tverė koks komitetas pristatantis
ginklus ir jeigu jo adresą žinotų,
tikrai nuo Amerikos valdžių parei
kalautų perkirtimo pristatymo
ginklų ir Amerikos valdžios, ar
mes jų bijome, ar ne, turėtų reika
lavimą išpildyti, kadangi to reika
lauja terptautiškos tiesos ir mes
prieš tas tiesas atsiremti negalėtu
me, panaikinti tiesas ne vieno, bet
visų kraštų ne musų galėj, Ameri
ka to ir padaryti ae gal.
„Lietuva” pagarsino, kokios
yra terptautiškos tiesos, tai dar tas
ne reiškia, kad ji sėtų demoraliza
ciją terp lietuvių.
Pažinojimas
terptautiŠkų tiesų ne atima mums
galės šelpti ir palaikyti revoliuci
ją, tik tą, ką draudžia tiesos, rei
kia atlikti slapta — tai ir viskas.
Nė jokios tiesos nedraudžia peik
ti carą ir jo valdžias, išrodinėti jo
biaurius darbus, nė jokios tiesos
ne draudžia mums Amerikoj staty
ti kad ir kuodidžiausius reikalavi
mus; ne draudžia mums rinkti
aukas ant sušelpimo revoliucijos ir
caro žiaurumo aukų. Tą viską
galimą atlikti atvirai ir į tą Ameri
kos valdžios ne gali kištiesi. Tai
gi galima tą patį atlikti, ką nori
atlikti ir protestuojantis komite
tas, tik reikia tą daryti truputį ki
tokiu,negu jis buvo užmanęs. Su
sirinkimuose galima drąsiai viską
kalbėti, nes žodžiams nėra tokios
kontrolės, kaip raštui.
Raštas,
straipsnis * laikraštyj jau yra doku
mentu, ant kokio savo reikalavi
muose gali remtiesi caro tarnai.
Seniau „Vienybė,” o dabar
Brooklyno komitetas mus mokina,
jog jeigu visos tautos ir pats ame
rikonai renka atvirai aukas ant re
voliucijos, tai ir mums nėra reika
lo čia Amerikoj bijotiesi valdžių
įsikišimo.
Tegul vienog musų
mokintojai gerai sulygina, kaip tą
atlieka kitos tautos ir kaip mes
norėjome tą daryti, o pamatys ga
na didelį skirtumą: amerikonai at
virai aukauja ant naudos revoliucijonierių, mes gi užmanėme aukas
ant palaikymo revoliucijos prieš
carą ir dagi su adresais komitetų
sąnarių. Tame ir yra visas skir*
tumas, o vienog skirtumas Kana
svarbus.
Paimkime nors išeinantį antai
Anglijoj, kur kiekvienas Maskoli
jos rando priešas geriau apsaugo
tas negu Amerikoj, kadangi terp
Anglijos ir Maskolijos nėra speciališko sutarimo apie išdavinėjimą
politiškų nusidėjėlių, „Darbininkų
Balsą”, o argi ten rasime kokius
nors nurodymus organizacijų prie
šingų Maskolijos carui? Argi ten
yra kokia medega, iš kurios revo
liucijos priešai galėtų naudotiesi?
O tuom tarpu revoliucijonieriška
organizacija musų tėvynėj visgi
arčiau stovi „Darbininkų Balso”
negu kokio nors Amerikos lietuviš
ko laikraščio.
Višką galima daryti, bet per neapsvarstymą kartais galima dar
daugiau pagadyti negu padėti.
„Lietuvos” patėmijimuose nieko
daugiau ne buvo, kaip vien perser
gėjimai, kad per neapsižiūrėjimą
mes ne pagadytume, neužkenktu
me rengiamai revoliucijai musų
tėvynėj. Musų pareiga buvo per
sergėti, kadangi ne laikas perserginėti.kada bėda ant pečių nupuo
la.

privertė nustoti d irimus. Paš , .Darbininkai eikim Iftvien,
ėkui nu6jo pas vyrq gimnazi o pergalėsime savo ponusją ir pareikalavo vyresnybė ėkriaudikus!
L. S. D. P. Organiz. Šiau
išleist pas juta mokinius.
Inspektorius, drebėdamas ui liuose. Sausio 1905 m.”
eavo kailį, tuoj juos paleido;
visi linksmi prisidėjo prie
darbininkų h* nutrenkė pas
1 Chicago, III. Cbicagos mi
mergelių gimnaziją. Mokin
popiežius dale t - lijonierių kliubuose suštraikavo
tojos
baisiai persigando, Kada gavėnią)
diia valgyti mėsa.
anaiptol nenorėjo leisti mer Kardinolas Gibbons gavo nuo priedurininkai, kelneriai ir tarnai.
gelių pas tuos „buntauči- popiežiaus pailginimą iki 15 d.
kne”, bet galų gale turėjo kovo 1915 metų dispensą daleipaleist — voe kelios teprisi- džiančią valgyti mėsą Amerikos
dėjo prie minios. Išten ėjo darbininkams gavėnios laike. Pa
ant rinkos ir jau pasirodė gal tą diepensą, gavėnios laike Kalt reik geležį, kol kari
Amerikos darbininkai katalikai, ir
raudona žydų-darbininkų vė jų šeimynos,gali valgyti mėsą sykį te, bet reik mokėt kalt.
!ava;| iš visų pusių buvo ant dienos per visą gavėnę, išėmus „Lietuvos” 9 num. p. J. Jonila
girdėt šauksmai: „Šalin caro vien: pelenės, seredos ir subatos rodija Amerikos lietuviams rašyti
valdžia! Tegyvuoja sočija- prieš Velykas, kūčios ir visų pėtny- Lietuvon giminėms, kad jie ant
valsčių susirinkimų darytų nutari
litmas!” Ant rinkos buvo fcių.
kalbėtos lietuvių ir žydų kal Uždraudė pardavinėti popiero- mus ir reikalautų nuo maskoliškos
valdžios permainų, palengvinimų.
sus.
bos, bet nelabai pasiseku
leigu mes geidžiame matyt savo
sios ....
Policija rūpinosi Madison, Wis. Legislatura tėvynę Lietuvą laisvą, tai dėl to
visiškai nesikišti — teip jai šteto Wissconsin užgyrė bilių, ku geismo ir meilės nerašykime savo
pavieto viršininkas buvo pri ris su visu štete Wissconsin už giminėms, nes juos įklampysime.
sakęs. Ant rytojaus darbi draudžia pardavinėjimą popierosų. Niekados nereik užmiršti, jog
Maskolijos pačtai yra žandarų
Geda studentams.
ninkai jau susitaikė su ponai< — visur po šiek-tiek lai Nkw York, čia štraikuoja tar naguose, o ypatingai dabartiniame
laike, kada visur vartojamos žudy
mėjo;-trečią dieną jau grįžo naujanti ant požeminių geležinke mo (kariškos) tiesos. Parašę vie
lių.
Kaip
visur
teip
ir
čia,kompa

prie darbo.
nam ar kitam paraginimą, ką tur
L. S. D. P. organizacija nija įieško scabsų ir tokių atsišau daryti, ir paėmus tą raštą žanda
kia; ateina pulkai studentų, ypač
Šiauliuose išleido, prasidėjus daug jų ateina iš Columbia univer rams, iškarto savo giminę pasta
tokiam dideliam judėjimui siteto ir dagi eidami scabsauti,nesi tome akysna žandarams ir viso
kituose miestuose, tris atsi gėdi dainuoti studentų dainas. kiems persekiojimams. Reikala
(net ir meldimas) permainų
šaukimus: 1) šaukdama vi Europoj nieko panašaus ne gali vimas
ir
palengvinimų
Maskolijoj yra
sus darbininkus prie štraiko, atsitikti, ten scabą studentą kiti skaitomas valdžios revoliucijoniš9) Frenkelio ir Nuroko gar išvytų iš savo tarpo.
ku, arba kriminališku, kaip val
Nelaimes kautynėse.
banių darbininkams ir 3),
džia vadina, ir tokius reikalautomažiuką atsišaukimėlį, jau Wilkesbarre,Pa. Clear Springs jus valdžia žudo be jokio pasigai
anglių kastynėse, besikeliant dar lėjimo (bet ne valščius, jeigu jie
prasidėjus Streikui.
Štai antrasis atsišaukimas: bininkams, nutruko virvės besikė- daro nusprendimus. Rd.). Teiplimo prietaisos ir ji su darbininkais gi valdžia skaito visus pabėgėlius
„Frenkelio ir Nuroko nupuolė žemyn nuo didelio augš- [rezervistus] revcliucijonierius,
darbininkai!
Čio. Prie to užsimušė 7 darbinin priešais, nęs jie, vietoje gelbėti
„Visos pasaulės darbinin kai: Jugis Haas, Antanas ir Moko- carą, jį apleido. Tokių pabėgėlių
kai reikalauja sau geresnio la Janowskiai, Antanas Galys, St. raštus,nustvėrus žandarams, gimi
gyvenimo ir priverčia ponus Blandis, Adomas Kantoski ir An nės iš karto butų pasmerti perse
kiojimams ir ištrėmimams.
pabrikantus sutikti ant jų tanas Jozepas.
Reikalauti permainų reikia ir tai
Expliozljos.
reikalavimų. Jau daugelyj
nurodytu budu „Darbininkų Bal
vietų bedirba S valandas ant Salt Lake City, Utah. Kel- so” redakcijos, tilpusiu tame pat
•dienos, o kiek męs dirbame? norėse mormonų susirinkimų trio- numeryje. Reikalauti su šaudy
14 valandų ir daugiau. Juk bcs expliodavo gazas. Expliozi- kle rankoje. Tokios tik permai
pagal ,,ustavo’’ turime dirbti jos viena jauna mergina likosi ant nos įvyks, kokias iškovosime, ko
vietos užmušta, o 26 ypatos, tame kias patys padarysime, nes valdžia
tik 11 su puse valandų. Męs, skaitliuje daugiausiai merginų ir geruoju nedarys jiermainų, nė pa
kaip kokie gyvuoliai, leidžia vaikų, tapo sužeistų, terp sužeistų lengvinimų. Vietoje rašinėjimo
me savę engti. Męs patįs sa- yra ir mirtinai sužeisti. Susirin paraginimų giminėms, rinkime pi
vę turime neapkęsti: dirbame kimų namai likosi su visu su nigus visokiais budais revoliucijos
tokioj smairsJ kad prie mu- griauti. Labai sunkiai ir pavojin reikalams, o Lietuvių Socialdemo
kratų Partija jau pataikys tuos
r<.nė žmogus negal prieiti, gai sužeistos šešios ypatos.
reikalavimus ir palengvinimus iš
o dar rankas fabrikantams
Gaisrai.
vesti. Ji, paskleis tarp visų lietu
laižome už tai, kad gauname Cedar Rapids, Ia. Sudegė čia vių paraginimą, reikalauti permai
ant dienos už tokį baisų dar didelės dirbtuvės „American Ce- nų slaptu keliu, be žandarų tarpibą 40 kapeikų! Gėda mums real Co.” Blėdį ugnies padarytą ninkystės. Ji skleisdama tarp lie
ant pusantro milijono dolia tuvių tą paraginimą visus pakreips
darbininkai! Juk katorgoj skaito
rių.
prie vienodo mierio, mislies ir dar
Argi .męs ir
butų geriau.
Ellendalle, N. D. Šitose ap bo, ir tiktai tame bus tikra pasek
pasiliksime toj katorgoj? Ne,
linkinėse dega prairijos. Ugnyje mė. Jeigu mes visi atskirai rašidarbininkai! Tik susivieny pražuvo daug galvijų: Christi Sbea nėsime savo giminėms, tai jokios
kime, kilkim prieš fabrikan nužudė 75 galvijus, Richard Mock naudos iš to nebus, apart paleng
tus, o jie turės išpildyti mu neteko farmos. Ar nepražuvo ir vinimo žandarams sugauti dar li
sų reikalavimus. Nereik nė kiek žmonių, apie tai dar nėra ži kusius tėvynėje.
Bostono lietuviai, pagal kores
karabinų, nė peilių, kad pri nių.
pondenciją
p. Z. Z., net nutarė to
versti fabrikantus išpildyti Pailadelphia, Pa. Užsidegė lus valščius „užlieti tam tyčia at
augštesneji
mokykla
ant
Bread
ir
musų teisingus reikalavimus.
spaustais plakatais” su pagelba
Reik susitarti ir vienu laiku Green str., viena iš gražiausių žandarų — tai yra pačto. Dėl
triobų mieste, kurios pastatymas
atsisakyti visiems nuo darbo kaštavo pusantro milijono doliarių. meilės savo brolių, bostoniečiai
ir negrįžti prie jo, pakol ne Blėdį ugnies padarytą skaito ant nedarykite tokio darbo. Visokia
propaganda turi būt organizuota
bus išpildyti musų reikalavi 200000 dol.
ir vienokia. Dirbant kas sau, ant
mai. Pametę darbą, turime
niekų eina darbas ir kaštai, ką
Nelaime* ant geležinkeliu.
męs išrinkti koma m fabrike
Beanmuth, Momt. Netoli nuo veikiant išvien, galima išvesti. Ir
iš savo tarpo kelius darbinin čia susimušė du trukiai. Prie to ne vien plakatų Lietuvoje reikia.
kus, kurie išrodytų ir išai 2 ypatos likosi užmuštos, o 6 sun Jeigu su plakatais galėtumėm per
mainyti maskolišką valdžia, tai bū
škintų fabrikantams musų kiai sužeistos.
tumėm panašiais į ūkininką, kuris,
reikalavimus.
užsidegus namams, bėgtų pirma
„Frenkelio ir Nuroko dar
kast šulinį, su kurio vandeniu ge
bininkai! reikalaukime:
sintų ugnį. Jeigu ištiktųjų mums
1) dirbti ant dienos tik 11
rupi permainos, tai turime jas
valandų, nes ilga darbo die 5 Niw York. Tarnaujanti ant įvykdinti, įr kovoti lygiais ginklais
na tokioj smarvėj, drėgnume požeminių ir viršutinių geležinke prieš caro apginėjus kareivius.
naikina musų sveikatą ir męs lių pakėlė štraiką visame mieste. Antraip nelaimėsime, jeigu, kada
Štraikuoja 5000 žmonių. Štraikas caro kareiviai šaudys musų bro
patiektame kolekomis;
lius, mes, vietoje šaudyklių, pa
2) dirbti ne akkordais, bet užgimė todėl, kad geležinkelio duosime savo broliams plakatus.
kompanijos ne pildo duoto tarnau
padieniui: akkordinis darbas
Ir nuo žodžių prie darbo! Visi
jantiems pažadėjimo.
spiria jnus skubintis, o tada
nekenčiame caro valdžios ir apgai
tai tankiausiai ir atsitinka T East Chicago, III. Štraika- lestaujame suspaudimo tėvynės.
vę Republic Iron &. Steel Co. dirb
Gailestavimais neišsiliuosuosime
sužeidimai;
tuvių darbininkai grįžta prie dar
3) mažiausias užmokestis bo, kadangi taikintojų komisijai tėvynės. Jau tūkstančiai paauka
vo savo gyvastį už įvedimą Į>ermai
darbininkui ant dienos tur pasisekė sutaikyti nesutinkančias nų, tūkstančiai kenčia sužeidimus,
puses.
būti 1 rubL;
ir tūkstančiais laisvės kovotojų
4) ligos laike turi mokėti 5 Chicago, III. Pasibaigė prikimšti kalėjimai. O mes vos
pusę užmokesčio, o jeigu kas štraikai katiliorių Swift Co. galvi porą dešimčių doliarių paaukavome
per „kalectvą”. negal dirbti jų piovinyčių. Per štraiką darbi tam reikalui, ir teip mažai apie tai
ninkai nieko ne pelnė, sugrįžo jie rūpinamės, lyg ne musų darbu tas
— tam tur mokėti visą užmo prie
darbo ant senų išlygų.
batų. Mes, amerikiečiai, bent dokestį;
1 East Chicago, III. Republic liario nesigailėkim, kada tikriejie
5) Užmokestis tur būti iš
Iron & Steel Co. ketina savo dirb kovotojai nesigaili kraujo ir gyva
mokamas subatomis, o ne ne- tuvėse pradėti darbus, kadangi sties, įvedimui permainų.
dėliomis;
Laisvės Mylėtojas.
vietoj
suštraikavusių
darbi6) Frenkelio fabriko darbi- ninku, gavo 220 scabų.
Ne protestuokime ten, kur
bininkai išrenka iš savo tar
Chicago, III. 250 mėsinio*
po 7 darbininkus, kurie pri kų Armouro & Co. galvijų piovi protestams pamato nėra!
žiūrėtų, kad teisingai apsiei nyčių pakėlė štraiką, kadangi kom ,,Spinduly)** ir ,,Vienybėj” ra
dome žinią, buk tuomtarpinis retų su darbininkais, ir be tų panija be pamato prašalino 2 dar voliucijinis komitetas Brooklyne
bininku.
7 sutikimo negal būti atstaty
išreiškė nupeikimą
Spindulys”
tas nė vienas darbininkas: 1 Chicago, III. Prasidėjo dar sako panieką] ,,Lietuvai** už jos Prisidekime prie agitavlbai plytnyčiose Illinois Brick Co.
Nuroko fabrike teippat tur Prie darbo iš syk patilpo 400 dar patėmijimus, patilpusius Nr. 7
mo laisves tėvynėj.
būti išrinkti 5 darbininkai; bininkų, bet neužilgio ketina jų apie tvėrimą revoliucijinių komite Rašiau aš pereitą nedėlią, jog
tų, kadangi buk „tie patėmijimai
7) Už štraiką (darbo pame priimti daugiau,
demoralizuoja žmonis, subruzdu- labai butų geru daiktu, kad mes,
timą) negal būti atstatytas T Chicago, III. Pieno išvažio- sius padėti revoliucijai. Visos tau amerikiečiai, siųstume į Lietuvą
nė vienas darbininkas ir
tojai susitaikė su darbdaviais: nuo tos Amerikoje renka aukas viešai, žinias savo pažįstamiems ir gimi
‘8) už visą štraiko laiką turi dabar gaus jie po 117.50 ant san- nieks nesibijo valdžios. Amerikoj nėms apie štraikus ir sumišimus
Maskolijoj. Jie ten tikrų žinių ne
būti visiems pilnai užmokė vaitės, iki šiol gaudavo tik 14.00 slapta nesurinksi aukų, reikia rink turi.
Lietuviškiems laikraščiams
ta.
doliarių.
ti atvirai, per laikraščius ir susi- valdžia apie tai draudžia rašyti.

Isz Amerikos

< East Chicago, III. Likosi
ant neaprubežiuoto laiko uždary
tos čianykščios plieno dirbtuvės ir
per tai 1000 darbininkų neteko dar
bo.
1
CoNJKLLAViLLi, Pa. Sudegi čia
Connellsvilie Car & Macbine Co.
dirbtuvės. Blėdį gaisro padarytą
skaito ant 150000 dol.

ISZ
Lietu viszku dirva.

Isz darbo lanko.

J
«■

—

Dėl to mierio Boetono lietuviai kelias dienas, žinpma, su gėryatspaudino plakatus. Ve įtalpa tų mais, o gana tankiai pasibaigia
plakatų.
peštynėms.
Svetimi laikraščiai
ŠIRDINGAS
PASVEIKINI pagarsina lietuvių vestuves už lenMAS BROLIAMS IR SESE “““ . U.kr.SJi, už tai ne gali
ma kaltinti, jie neggli juk lietuvių
RIMS LIETUVOS.
Sveikindami Jus, Broliai ir Se kitokiais perstatyti- jeigu jie patįs
serys, pranešame Jums savo jaus savę lenkais vadins.
Tūli žegnojasi nuo šliuptarmų ir
mus. Mes atjaučiam jūsų skurdų
padėjimą, esančią Tėvynėj, šitam bedievių; apie lietuvystę toliems
nespakaiaam laike, negalėdami už negalima nė užsiminti, ypač „Sau
tylėti, atsišaakiam prie Jus su ke lės” skaitytojai sakosi gerai žiną,
kas yra tauta, kas tautiška dirva,
liais žodžiais.
kas yra tie darbininkai dirbanti ant
ŠTAI KAS GIRDĖTI PAS
tautiškos dirvos. Darbininkus ant
JUS:
tautiškos dirvos, teip kaip mokina
Skaitome mes gazietose apie
„Saulė,” jie Vadina tuos, kurie
baisias vainas Rusų su Japonija ir
siuntinėja visokius kataliogus.
apie didelius armyderius dinesRodosi laikas jau nepasiganėniuose miestuose Maskolijoj. Dar
dinti vienos „Saulės” leidžiamais
bininkai po miestus palieka darbus
spinduliais, priderėtų susipažinti
fabrikuose, tarnai atsisako tarnau
ir su svarbesniais už tuos spindu
ti savo ponams, samdininkai neno lius dalykais. 1 Vietinių sumanes
ri atlikti savo užsiėmimų. Stu nių ir doresnių lietuvių pareiga
dentai meta mokslus, net ir advo
kalbinti šiuom tarpu doresnius lie
katai, profesoriai, daktarai, nenori
tuvius, neužkrėstus dar visokių
pildyti savo pareigų. Visi reika
spindulių, sutyerti kokią tau
lauja liuosybės ir palengvinimų,
tišką diaugystę. Parengti prakal
sakydami, jei toliau teip bus, kaip
bas, kurios gerai, Sumaniai veda
iki šioliai, tai negalima bos ken
mos, atgaivintų tautišką dvasią,
tėti.
miegančius iš miego prikeltų.
ŪKININKAI IR JUS REIKA Paskui galėtume įsitaisyti knygy
LAUKITE!
nėlį, kaip tai padarė lietuviai dau
Jus, brangus broliai, esate dau gely j vietų.
.
giau nuskriausti nėkaip visi anie,
8 d. kovo sugrįžo iš Pbiladelphikurie lieja kraują ir įieško teisy jos ligonbučio F. Lesevičia, kur
bės. Jums tsi priderėtų eiti kartu jam darė operaciją.
Operacija
ir jieŠkoti savo teisybės, jeigu ne pasiekė, bet žmogus dar labai su
reikalausite, tai jokių palengvini silpnėjęs.
mų Jus negausite. Kada pirmą
Kunigas ŠimkeviČia dabar kalė
kartą darbininkai Peterburge atėjo doja. Jis giriasi, kad eina į kiek
pas ciecorių prašyti palengvinimo, vieną lietuvišką grinčią, visai ne
tai ciecorius liepė vaiskui į juos paisydamas, ar,joje gyvena jo ša
šaudyti. Daug svieto išmušė; pas lininkai, ar priešininkai. Mat ir
kui susiprato, kad gali būti nege nuo priešininkų tikisi išspausti ko
rai, kad įpykę žmonės gali jį patį kį deliarį; viltis išspausti doliarį
užmušti, tai pradėjo su žmonėms verčia kunigėlį užmiršti piktumą
taikytis. Paketino sušaukti visos ir elgtiesi pagal Cbristaus mokslą;
viešpatystės rodą ir išklausyti jų jeigu lietuviai ne galėtų, ar ne no
prašymus. ŪkininkaiI nesnapso- rėtų spausti kunigui į delną dolia
kite. bet žiūrėkite, kad ir Jus rei rių ir apie tai jis žinotų, vargiai to
kalai butų ciecoriui perstatyti. lankytųsi į grinčias, kuriose dolia
Kaip jus neperstatysite savo reika rių ne duoda, nors tokiose grinčiolų, busite palaikyti už užganėdin se gyventų ir ne jo priešai. Dotus, ir per tai sukraus ant jus dau liaris mat minkština kunigėlio šir
giau mokesčių.
dį, viltys jį gauti verčia pakavoti
CIECORIUS SAKO,
KAD nors ant trumpo laiko asabiŠką
piktumą; už doliarį kunigėlis elgia
JUS TURTINGI.
šįmet, vasario mėnesije, masko si pagal Cbristaus mokslą ir prisa
lių rėdąs norėjo užtraukti naują kymus.
Vargšas.
paskolą, siūlydamas šeštą ir sep

tintą procentą, bet viso svieto,
bankieriai atsisakė maskoliams
skolinti. Klausė: „kas skolą ir
procentą užmokės, žmonės ir teip
kelia bantus iŠ vargo.” Maskolių
rėdąs tada atsakė:
„Ūkininką1
užmokės, jie buntų nekelia.” Bankieriai vėl kalbėjo: „Vidurio Maskąlijos ūkininkai nuolatai baduoja,
kaip jie mokės?” Rėdąs tada at
sakė: „Lietuvos, Latvijos ir Len
kijos ūkininkai bagoti: jie užmo
kės.”
Taigi matote, Lietuvos
ūkininkai apsisaugokite! Ant vals
čiaus susirinkimų parodykite, kad
ir jus nešate sunkią mokesčių naš
tą ir norite palengvinimo, jeigu ty
lėsite dabar, tai paskui gailėsitės.

JUS IR DAUGIAU TURITE
REIKALAUTI.
Jus turite jieŠkoti, kad vaikus
mokyklose mokintų lietuviškai,
kad poterių jūsų vaikelius nemo
kintų popai ir pravoslavai učiteliai.
Reikalavote lietuviškos spaudos,
tai yra knygas drukuoti, mes Ame
rikiečiai pagelbėjom, tą atgavote.
Reikalaukite dabar, kad iškalose
butų mokinama lietuviškai, gausi
te ir tai. Reikalaukite teipgi, kad
valsčiaus kanceliarijose ir valČiaus
suduose neverstų jus kalbėti mas
koliškai. Pagaliaus jus patys ge
riau žinote apie savo reikalus, mes
tik sakome, kad dabar laikas reika
lauti. Padarykite ant valsčiaus
susirinkimų nutarimus formoj pra
šymo. Vietiniai viršininkai, jeigu
nenorės tuos prašymus išsiųsti pas
carą, tai siųskite patys ciecoriui.
Siųskite per telegramą, tegul rė
dąs žino jus reikalus. Atminkite,
kad dabar yra geriausia proga rei
kalauti, ko norite, — kalkite gele
žį, pakol karsta!
Jūsų broliai Amerikiečiai.
Plakatai atspausti ant plonos
popieros ir į vieną kopertą anų ga
lima įdėti 5 ar 6. Rašant laiškus,
galinis įdėti tarpe laiško 2 ar 3
plakatus. Norinti gauti tų plaka
tų, tegul kreipiasi prie Tėvynės
Mylėtojų viršininkų, (dėkite, pra
šydami, už 2 centu markę, o gau
site plakatų apie 100. Plakatus
tuos,gavę,išdalinkite savo pažįsta
miems, tegul siunčia į Lietuvą.
Kiekvienas rūpinkitės apie savo
volostį arba valsčių teip, kad ten
nors įtekmingi'ukininkai juos gau
tų.
Nevien plakatus, siųskite
jiems iškarpas iš Amerikos lietuv.
laikraščių.
Siųskite privatiškus
laiškus, kurstydami, kad reikalau
tų prigulinčių lietuviams ūkinin
kams tiesų. Atminkime gerai,kad
tokis musų darbas nepasiliks be
vaisiaus.
J. Jonila.

Iš Waterbury, Con.
Vasario 19 d. musų tautietis,
Augustinas Kundrotą, pakvietė
savo draugus ir pažįstamus ant sa
vo vestuvių. Susirinkusiejie ne
tik ką gražiai linksminosi, bet pa
gal troškimą augščiau minėto tau
tiečio, nepamiršo ir tautos reikalų.
Kada buvo užmanyta sudėti auką
ant moksląeivių naudos, tai nė
vieno nesirado, kuris butų atsisa
kęs nuo aukavitno. Aukavo su
noru visi, ir kas kiek galėjo. Au
ka vusiejie padarė moksląeiviams
gerą, o prie to ir vestuvės dariusį
jaunikaitį užganėdino ir palinks
mino, nes ano visuomet ir visur
matomi yra gražus geidavimai.
Linksma ir malonu tokias vestu
ves lankyti, kur nėfa vietos torielkų daužymui, yien4 ant kito Šnai
ravimui, yra ididžiausias draugiš
kumas ir tautos jero neužmirši
mas!
Mieli Broliai, kaįl.i tik linksmi
namės ir Šiaip prie ivisokių s’us iri ri
mų, atminkim musy jaunus Lietu
vos studentus^cun^ trokšta pagel
tos. Suteikę1 jiem^ pagelbą, mes
nepavargsim, o jie pu musų pagelbą,pasiekę savo augŠtus mokslus,
taps ramsčiau tėtynės-Lietuvos.
Prie progos dėkirti aukas, kurie
kiek galime, ■ prie to atminkim,
guldami ir keldami, apie paliktą
už tukstaačh| mylių tėvynę, kuri
šiądien vargiu retežiais surakyta.
Ne vienas iš tnusųj brolių-lietuvių
mielai grįžtų pas sąvo gentis į tė
vynę, bet įbaugintas nežmoniškų
vargų ir didžiausių persekiojimų,
tur vargelį vargti svetimoj Šalyje
be vilties pasimatymo su savo
mielais tėveliais, broliais, sese
rims ir gentims. Todėl rūpinki
mės, kad Lietuvos vaikams, ant
toliaus nereiktų poisvetimus kraš
tus jieŠkoti duonos kąsnio.
Aukų sudėjome; $4.65 k vardai
aukautojų ir jų aukos pagarsintos
kitoj vietoj. Rd.)į jas paskiriame
ant naudos
„Aušros”
Dr-tės fondan.
i J. Tareila.

Iš BristoL Con

Lietuvių yra čia pusėtinas būre
lis. Yra čia (ietuųiška draugystė
po vardu „NebriguJmingas Lietu
vių Kliubas”. [mįityt jo mieriai
dvejopi: yra tai ir politiškas kliu
bas ir pašelpinė draugystė. Rd.].
Prie Kliubo pfiguli keli sumanesni
lietuviai ir iš Į'erryville. Sanariai
moka po 25c. imt mėnesio, o laike
ligos gauna po 5 d<$l. ant sanvaitės pašelpos.
Dabar dar prie
Kliubo prigu|i n« daug sąnarių,
bet nėra abejohės, < kad su laiku
skaitlius jų pasididįs. Mat žmo
nių supratimai ne pakįla urnai, bet
Iš Du Bois, Pa.
kįla palengva.
Lietuvių šitose aplinkinėse gy
26 sausio [kodėl į teip vėlai apie
vena gana daug, kiekvienoj pečij tai duota žini^? Laikraščiams ne
yra jų po kelias dešimtis, bet už
ič iš Amerikos
paranku talpinti
klausti, kuom yra, atšakoj jog jie
8. Rd.], už*
apie senus atsiti
lenkai.
metų lietuvis
baigė
gyvenimą
Vestuvių prieš gavenę buvo po
sąnarys šv.
kelias per sanvaitę; kelia jas per Jokūbas čižau*

Kazimiero, Waterbury, Con., lie
tuviškos draugystės.
Dirbo jis visą dieną prie sniege
kasimo. Pabaigęs darbą, palikęs
vežimą, o paėmęs arklį už pava
džio, ėjo narnos. Tą dieną labai
pustė ir saltis buvo didelis. Žmo
gus su arkliu nuklimpo į sniegą.
Matyt čižauckas norėjo palikti
arklį ir eiti namon, bet truko pajiegų.
Turbut jis prisėdo atsilsėti, bet sėdęs, jau neatsikėlė, su*
stingo nuo šalčio.
Palydėjo į kapus keli čianykščiai
lietuviai vyrai ir moterys, draugy
stė, į kurią vėlionis prigulėjo, lai
dojimu neužsiėmė. Į kapą lydėjo
musų vientautį airys kunigas ir pa
sakė anglišką pamokslą.
Vėlionis gyveno ant farmos 4
mylios nuo Bristo!. Paliko pačią
su penketu vaikučių.
Lietuvis.

Iš Delroy, Mlch.

Kliubo, pranešė susirinkusiems,
jog prakalbės Kaaimieras Gugis,
išaiškindamas dabartinį padėjimą
Maskolijoj. Ponas Gugis likosi
priimtas rankų plojimais.
Visi
atydžiai klausė prakalto*. kumajo
likosi i įrodyti žiaurus pasielgimai

likosi sušaudyti dėlto, kad norėjo
geruoju išmelsti nuo caro paleng
vinimų; kaip be priežasties kalėji
mai likosi pripildyti nekaltų dar
bininkų, kurie stengėsi palengvinti
savo būvį.
Paragino, kad visi,
kiek- galėdami, paaukautų ant kankintinių, kurie nukentėjo dabarti
niuose maištuose,ar besistengdami
pagerinti būvį žmonių.
Užbaigus kalbą, žmonės neiŠpasakytąi plojo rankoms, išreikšdami
dėką kalbėtojui. Ona Matulevi
čiūtė, Marė Schultz, Marė Laukienėir Katarina Katkevičienė perė
jo per salę ir iš viso surinko $8.22.
Kliubas padalino tą sumą pusiau,
$4.11 ant kankidtinių ir $4.11 ant *"
revoliucijonieriško judėjimo. Pi
nigai likosi nusiųsti į „Vienybės”
rėdystę. "
Rinkėjoms ir aukautojams Kliu
bas ištaria Širdingą ačiū.
Jonas Bagdžiunas.

Čia yra būrelis protaujančių lie
tuvių, norinčių pažinti teip gerus
darbus kaip ir blogus.
5 d. kovo buvo susirinkimas Dr.
šliupo Draugystės privatiškoj stuboį, pas S. Urbantą, kuris traukė
si nuo 3 iki 10 valandai vakaro.
Susirinkimą atidarė Draugystės
viršininkas M. Mockus, kuris pra
Iš Tarr, Pa.
tarė apie reikalus socijalistiškos
Darbai
šitose aplinkinėse eina
propagandos. Perstatė Rutkų lie
Frick
Coal & Coke Co.
partijos
getaituviškos socijalistiškos
organizatorių, kuris buvo ant su- nuo 1 d. kovo pakėlė darbininkų
sirinkimo. Po kalbai Mockus už- j alk“: k“* P^ma už 100 bušelių iš
klausė Rutkaus: ar Soc. Part. ka- Į kastų anglių mokėjo po $1.10, darizuja prieš kokį nors tikėjimą, bar moka po $1.20. Iš kitur priRutkus atsakė kad ne! Ne papra- buvę darbininkai gali gauti čia
Išsilavinęs darbininkas
stos Šnekos prieš tikėjimą pada- darbą.
ro žmogų laisvai manančiu, bet gali uždirbti $2.00—4.00 ant- die
moksliški
išvadžiojimai,
gry nos ar tai kastynėse, ar prie kokso
nas ir aiškus mokslas padaro žmo pečių.
Lietuvių čia yra 3 šeimynos, o
gų laisvamaniu!
Jeigu mes norime praplatinti lai pavienių apie 10. Tautiškas su
svamaniškas pažiūras, platinkime pratimas jų stovi ne augščiausiai,
socijalistiškas įdėjas, nes socija- bet jeigu kas užmano, neatsisako
lizmas gina vargšus darbininkus. nuo aukų ant tautiškų reikalų:
Susirinkimas pasibaigė p. Mockaus 27 d. vasario, susirinkę pas Jur
žodžiais: „Mes esame per kvaili gį Keviesa sumetė kiek centų
prigulėti prie Soc. Part. ir, kaip ant sušelpimo Maskolijos revoliumatome, Šita partija vargei ką ant cijonierių.
J. Šnipis.
labo žmonijos nuveiks!” Nors
keli norėjo pristoti, norėjo leist
Iš PHtsburg, Pa.
per balsus, bet viršininkas nedaleido balsavimo [tas juk paeina ne
Yra čia tautiška lietuviška drau
nuo viršininkų, bet nuo sąnarių. gystė D. L. K. Gedemino, į kurią
Rd.].
gali prigulėti kiekvienas lietuvis,
Buvęs ant susirinkimo.
ne paisant ant jo tikėjimiškų pa
žiūrų. Draugystė moka savo są
Iš Brooklyno, N. Y.
nariams posmertinės po 150 dol.,
9 d. kovo, kaip buvo pagar o laike ligos duoda po 7 dol. ant
sinta „Vienybėj Lietuvninkų,** at sau vartės pašei po s.
26 d.p.m. dr-tė laikė mėnesinį
sibuvo čia susirinkimas išrinkimui
vietinio komiteto rinkimui aukų susirinkimą, ant kurio nutarė.
ant revoliucijonierių Maskolijoj,su ant užmanymo p. Art o j aus, prisi
dėti prie pasirūpinimo, kad Ame
šauktas iklaikinio komiteto.
Pribuvusių delegatų nuo drau rikos statistikoj, blankose liaudės
gysčių tapo vienbalsiai išrinkti į suskaitymo, butų atskira rubrika
vietinį komitetą: Juozas Šūkis — lietuviams. Į komitetą iš savo
prez., Stanislovas Gribauckas — tarpo išrinko p. Mockeliuną.
Komitetas.
sekr., Jonas Naujokas — kasieriu,
Jonas Zacharauckas, Franas RaIš Brockton. Mas
manauckas ir Kazimieras Kurzentaitis —rodininkais. Antrašas sekr.
Mes, susirinkę ant Povilo Rez273 Broadway,Ne?t York.
gevyčiaus sunaus krikštynų, ant *
Kol ne turime Centrališko komi paraginimo Mikolo Stapulionio iš
teto, tai butų labai gerai, kad vi Brockton, Mas., sudėjome aukų
suose miestuose, kur gyvena lie $7.13.
tuviai, teipgi išrinktų tokius komi
Daug būva krikštynų ir vestu
tetus ir reikia rinkti kuo daugiau vių, bet iŠ to ne daug būva nau
siai aukų, o pinigus laikyt, kol dos; jeigu aukavimas įeis į madą,
bus išrinktas Centr. Kom. arba susirinks milžiniška suma, Nutaprisiųsti į „Vienybės” redakciją ir rėme * visus pinigus paskirti ant
apie tai pagarsint. Žinomas daly kaakintinių arba revolicijonierių
kas, kad4nums reikia Centr. Rev. Maskolijoj.
Kom., kuris galėtų susinešti su
Povilas Stirke.
Revoliucijos Partija Gudijoj, bet,
kaip matom, tas darbas labai pa „Aušros” Draugystės rei
lengva eina; dėlto mes nuo savęs
kainose
dabar jau statome kandidatus į
Seniaus manydavau, kad tik mu
Centrališką Komitetą: J. O. Sir
sų susiedams lenkams ant kožno
vydą iŠ Plymouth — prez.; Dr. J.
žingsnio vaidinasi caro Šnipai, bet
Šliupą iš Philadelphijos — kasier.;
šiądien imu persitikrinti, kad ir tū
Antaną Lalį iš Chicago — sekr.;
li lietuviai, ypačiai susispietę apie
Baltrušaitį
busentį redaktorių
„Spindulį,” ima taja baimės liga
„Vienybės Lietuvninkų” ir Joną
užsikrėsti. Netik jie drąsiai biauNaujoką iŠNewYorko--rodininkais.
roja ypatą Dr. GraiČuno, bet pila
Matome atsišaukimus iš dauge
visokias insinuacijas ir ant kitų
lio vietų, iš kurių aišku, jog žmo
sąnarių išrinktojo neseniai „Auš
nės supranta tą reikalą ir stato
ros” komiteto. Taigi tenka ir
kandidatus, bet jeigu mes tik sta
man dalis insinuacijų, Bet visuotysime kandidatus, o niekad ne
menė, tikiu, ims dalyką teisingiaus
rinksime, tai mes komiteto ne tu
ant apsvarstymo, ir nepatikės
rėsim; kad tas darbas butų atlik
žmonėms, kurie moka tik griauti
tas, mes paduodame užmanymą,
gerą darbą, o ne jį tverti.
kad visi miestai iki 1 gegužio pri
drutinti, auginti. Teip ir reikale
siųstų vardus kandidatų į „Vie rėmimo moksląeivių:
išmislioja
nybės Liet.” redakciją; kurie kan
toki „vyrai,” buk pinigai, su
didatai turės daugiau balsų, bus
rinkti moksląeivių paramai, ėsą
pagarsinti laikraščiuose ir tokiu slepiami, kam tenka; net teip toli
budu mes greičiausiai ką nuveiksi pareina, juog nesidrovi tvirtinti,
me.
Dėltogi, broliai, prisidėkit
buk už tuos piningus „carui Šni
prie musų užmanymo. Dirbkime
pai ėsą auklėjami”! Kadangi ir
visi, kiek tik galima, suvienytoms
aš dabar esmu sąnariu „Aušros”
spėkoms, o vaisius musų darbo
komiteto, tai blevyzgotojų viešai
pamatysim trumpame laike.
prašau, kad faktais paremtų savo
Komitetas.
insinuacijas, o ne vampsėtų, kaip
šuneliai prieš mėnesieną.
Iš Chicago, III
Pastojęs iždininku „Aušros,”
Nedėlioj, 5 d. kovo, Jaunų Ame turiu pinigus per savo rankas per
rikos Lietuvių Pasilinksminimo leisti, ir, žinoma, man rupi „Auš
Kliubas turėjo savo 11 balių, Frei- ros” gerovė nemažiaus, kaip jos
heit Turner salėje. Nors tą pačią kitiems sąnariams. Idant užbėgti
dieną atsibuvo daug balių ir kitose kelią bereikalingiems plūdimams
salėse, Freiheit salė buvo pilna ir biaurojimams, aš tikiuosi galėlietuviško jaunimo ir puikiai links sęs kas mėnesį išduoti atskaitą iš
minosi prie saldžiai griežiančios įėjimų ir išleidimų viešai, per laik
muzikos. Jaunų Amerikos Lietu raščius. Tikiu, kad tokiu budu
vių Pasilinksminimo Kliubas pa nesumonės turės dingti, nors žino
rengia puikiausius ir doriausius ma, nepraustburniams nieks nega
pasilinksminimus. Ne vien links lės uždaryti žapsų, jeigu biauroti
minimas Kliubui rupi, jis neuž ir tolinus norės. Tačiaus iŠ vir
miršta ir tautiškų reikalų. Iki šiol šaus turiu pasakyti, kad iki man
yra daug aukavęs, ir ant šito šokio teks būti komitete „Aušros”, ant
nepamiršo padauginti savo auką. išmisliojimų neatsakinėsiu. Ir ti
Jonas Bagdžiunas, raštininkas kiu, kad visuomenė parems musų
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darbą savomis aukomis, kaip kad
ji rėmė iki Šioliai. Nieks geriaus
neįstengs sustabdyti ardytojų už
mačias, kaip atliktas darbas. To
dėl atkartoju dar sykį ir prašau vi
sų gerai manančių lietuvių, kad
nesiliautų aukas rinkti „Aušrai”
ir siųsti jas, kam kur geriaus, ar
^redakcijas „Vienybės” ar „Lie
tuvos”, artiesiok ant mano rankų.
Ateis laikas, kada „Aušros” paremtiejie moksląeiviai patys visuo
menei pasidikavoa už jos malonin
gą parėmimą.
Žinau, kad šitas laikas subruzdi
mo delei revoliucijos Maskolijoje
gali atitraukti atydą šalyn nuo
„Aušros” rėmimo, bet tai butų di
delė klaida, viena — negalime pa
liauti prilaikę moksląeivius, ku
riems pagelba tapo prižadėta, o
antra — ir revoliucijai nusisekus ir
maskolių carui prasmegus, Lietu
va reikalaus mokytesnių žmoriių
dėl vedimo tautos reikalų. Todėl
reikalas „Aušros” kaip seniaiis,
teip dabar, buvo ir yra prakilnus,
ir negali, atsirasti _ sumanesni žmo
nės lietuvių tarpe, kurie kitaip
tvirtinti galėtų.
Ne ypata sverią „Aušros” drau
gystėje; aš ne^smi niekuomi dau
ginus kaip kožnas sąnarys draugy
stės arba tas, kuris aukauja.*
Jeigu tino ypata, ar kitų sąnarių
korini te to, nepatiks draugystei, juk
proga atmainyti kitais žmonėmis
visados pasilieka atdara. Taigi,
jei mes neįstengsime darbą varyti
teip, kaip konst.tucija draugystei
liepia, tai ar patys atsisakysime,
arba draugystė pati išrinks kitus.
Vienog. tikiu dar Šiądien tvirtai,
kad: visuomenė parems mus ir mu
sų darbą, o tuomi bus duotas ge
riausias atsakymas tiems, kurie ki
to nieko nežino, kaip tyČiotiesi. ir
bianrob.
J. Šliupas,
320 Federal St.,
; Philadelphia, Pa.
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Isz visur.
I Mieste Baku, ant Kaukazo,
kazokai užpuolė ant pulko begin
klių žmonių, daugume moterų.
Suvarė žmonis ant vienų namų
kiemo ir ten su kančiais ir kardais
pradėjo kapoti. Prie to 7 ypatos
likosi užmuštos, o daug tapo su
žeistų. Paskutinėse skerdynėse ir
susirėmimuosie armeniečių su ma
hometonais, kaip paduoda Berly
no laikraščiai! su viršum tūkstan
tis ypatų tapo užmuštų. Reikia
, • manyti, kad skerdynes mahometo
nų su armeniečiais pats randas pa
gimdė. Ir dabar randas, nė jo
į kazokai, jeigu ant gatvių užgema
muštynės, jų nebando stabdyti,
daleidžia muštiesi, kiek nori. Ne
gina nė kazokai, nė kareiviai privatiŠkų dirbtuvių ir pardavinyČių.
- Muša minias kazokai vien tąsyk,
jeigu jos bando naikinti rando sa
vastį.
-j .

|| Hamburge, vienoje valginyčioje, ■ moteriškė, valgydama austerius, dėžėj rado žemčiūgą, už kurį
vienas jubilerius tuojaus pasiūlė
750 markių. Dažinojęs apie tokį
radinį valginyčios savininkas, ap
reiškė, jog žemčiūgas, rastas austetių dėžėj turi jam prigulėti, bet
radusi jį moteriškė tvirtina, kad ji
už austerius užmokėjo, tai jai ir
priguli viskas, kas jų dėžėse būti
galėjo.
Valginyčios savininkas
apskundė moteriškę į sūdą. Kaip
nuspręs sūdąs, kam pripažįs žem
čiūgą, nežinia.
II Prūsų randas padavė ant už
tvirtinimo seimo naujas kalnakasystos tiesas, kurios daleidžia dar
bininkams rinkti savo komisijas, o
jos turėtų priiminėti visokius dar
bininkų pasiskundimus.
Olose,
kur šiluma pereina 82° pagal Fahrenheito termometrą, darbininkai
ne gali dirbti ilgiaus kaip šešias
valandas ant dienos; olose kur ši
lumos yra 71—82' daleista dirbti 8
vai. Darbo laikas skaitosi nuo
laiko, kada darbininkas pradeda
leistiesi į olą.

iį Londono laikraštis „Daily
Mail” pagarsino žinią, buk pieti
nėj Maskolijoj, Orlovkos pav.
i 300 kaimiečių, apsiginklavę, vaikš
čioja po aplinkines ir degina, kas
jiems papuola. Išplėšė jie jau še
šis dvarus. Išdegino Tereščenkos
cukraus dirbtuves Michailovske,
Černigovo gub.; išdegino teipgi
prigulinčias randui cukraus rafinerijas Derniguske. Matyt Maskoli
joj užgims tikra anarchija.

į

| Amerikoj savo laike valkiojosi
maskolius Čerep-Spiridovič, kuris net sakėsi paeinąs nuo lietuviš
ko-kunigaikščio Gedimino.- Sten
gėsi susiartinti su lietuviais ir ža
dėjo jiems išmelsti visokias caro
malones. Dabar pasirodo, kad jo
įieško Maskolijoj. Jis mat prisi
savino sau 503000 rubl. turtingos
maskalkos Salovjevos, su pinigais
išdūmė į užrubežius.
II Miste Kutais, ant Kaukazo, du
vyriškiai norėjo užmušti- guberna
torių, šovė iŠ revolverių šešis kar
tus, bet nė vienas šūvis ne patai
kė.

tik žmonių burnoj padavimais; tik per raštą
ir Doro kovoti trūksta mums. Kaip — Garbė puolusiems. — Laisvė
musų mirtys pasilieka neiškreiptos per ilgus Sugriautos uolos. galime mes prieš uolas pasikėlti, likusiems gyvais!
laikus, pastoja brangia savasčla ateinančių
kaip jas pergalėti?
ParaU Maksim Gorki;.
gentkarčių. Raitas yra kaipi veidrodis, ku
Lekia toliau tie vilnių pasiunti
riame atsimuša praėjęs žmonijos gyvenimas , Šviesus sanlAs spinduliai plati niai pas motiną audrą ir tėvą vėją. Kaipi sapnuodams, aš klausiau
ir jos darbai. Gyvenimas šios dienos civili nosi po visą , žemę. Oras tykus, Ilgai reikėjo jų jieškoti. Ant jū tą puikią jurininkų legendą. Ste
zuotų žmonių teip surištas su raštu, kad be tik kada nekada pūstelėja veįrtis. rių jų ne buvo. Kalnų olose buvo bėdamasi, žiurėjau aš į vilnių pajo, rodosi, negalėtų būt nė pačios civilizaci J urės kruta palengva. Musę val jie pasislėpę.
jiegą ir drąsą. Mėlynas dangus
jos. Tik su rašto pagelba mes galime atmin telė slenka tykiai per mažas vilnis. i —Sveiki, drūti, jus seniai I— kybojo augštai, priešais matyt bu
ti daugybę per amžius surinktų žinių, tik Toli prieš alus matyt sugriautos šaukė pasiuntiniai. — Palikkite vo begalinė toluma aplieta auksi
pasidėkavojant raštui, mes turime‘šiądien uolos. Mes plaukiame prie ją. ankštus kalnus ir ateikite ant pla niais saulės spinduliais, juose ,
tynę. Gema kova, kurioje, suprantama, per mokyklas Ir galime perduoti savo vaikams Vilnys muša ^markiai į akmeninį čių jūrių!.... Sutraukykite biau- skendo jūrės. Ir ištoli pas manę
II Varšuvoj buvo suštraikavusios gali drutesni: jeigu fagocitų yra daug ir jei visus senų laikų ir dabartinius datyrimus ir murę ir bėga .liuoaai per gilų tar- rius pančius, kuriais musų broliai nešėsi margi balsai miesto gyveni
tarnaitės (jų paprasta alga ant gu kraujo pliazmoj bus užtektinai palengvi žinias, kokias mes apturėjome nuo savo tevų P$supančioti.
{kvėpkite senoms mo. Balsai sotų ir neužganėdin
bertainio metų vra 9 rubl. ir jos nančios fagocitams kovą filocitazos, silpni ir pats datyrėme, išmokome, supratome.
vilnims naują gyvybę ir laisvės tų.... švilpiams kazokų kančių,
yra tikroms vergėms ponų, pas nančios bakterijas, tai organizmas arba visai Raštas palengvina tautoms susi nešimus, su gali būt išgriautos?—paklausiau norą!
Parūpinkite ir kreipkite skambėjimai retežių ir vaitojimai
kuriuos tarnauja, liuoso laiko nie neužsikrečia liga, arba jeigu ir užsikrečia, rašto pagelba visokių kraštų žmonės apsimai aš savęs, kaip didelės pajiegos bu ginklus prieš laikančias mus nelai ir besisk uodimai!.... Man pasi
kada ne turi), bet policija gaudė
tai persirgęs, iš no savo mirtims ir gali sujungti visos žmoni vo vilnys, kufios tas uolas išgriauti svėj uolas. Mes nesibijome nė rodė, kad tolumoj, kur mėlynumas
suštraikavusias ir policijos dalyse
gyja. serga teip jos protiškas pajiegas, darbuotiem iš vien galėjo.,
kovos, nė mirties, jeigu to reikia pradėjo balti, siaučia audra....
plakė su rykštėms, kankinimais
ilgai, kol fago ant greitesnio žengimo civilizacijos keliu, ant - Tai jau nuo seniai — atsakė ant iškovojimo musų broliams lai ....O, žmonės! Vargingi, pa
privertė grįžti pas jas be mielaširsigailėjimo verti žmonės I
citai neišnaiki- greito pasikėlimo ant augštesnio civilizacijos jurininkas, užsimislijęs. Paskui svės!
dystės išnaudojančius ponus.
*
na ligos bakte- virbalo. Cielos eilės svarbių išradimų, čiela urnai atsikreipė prie manęs ir trau Motina audra išklauso pasiunti
rijų;
priešin eilė svarbių moksliškų ištirimų ankštai rišasi kė tolidu.
nių šauksmo, jos širdis smarkiai
U Vokietijos laikraščiai praneša,
gam atsitikime, su raštu. Visi gali suprasti, kad be rašto — Ar jums nežinoma yra sena plaka, užsidegė kraujas tėvo vėjo. Republikoniški Chic&gos
miesto kandidatai.
buk vidurinėj Maskolijoj kįla kai
• jeigu fagocitai ne butų išrastas greitasis raštas arba stono jurininkų pasaką apie kovą vilnių Jie atsimena gražius, senus laikas.
su
uoloms?
Aš
jums
ją
tuojaus
graflja,
su
kurios
pagelba
mes,
nė
žodžio
nemiečiai prieš visus apšviestesnius
negali |veikti li
Miesto majoras — J. M. Har
Su pilnoms meilės akims žiuri į
gaivalus, ypač prieš dvarponius.
gos bakterijų, apleisdami, galime užrašyti kad ir grieičiau- papasakosiu.
jaunus pasiuntinius ir nuo kalnų lan; miesto kasierius — M. E.
Puikai ginkluotų kaimiečių traukia Leicocitai kraujuose tymais sergan
ateina mirtis. rtą ir ilgiausią keno nors kalbą drauge su
eina garsus balsas toli į neturinčias Greenebaum; miesto advokatas J.
ę>er kaimus ir naikina ypač svetim čių: a. — fagocitai. prariję ty
Viskas todėl re kalba, sekdami tariamus žodžius; be rašto Laisyos kaip paukščiai padangė- galo jūres.
Smulski; miesto klerkas Frank P.
taučių savastį. Jeigu tai teisybė, mų bakterijas. Padidinti 1000 karmiasi ant to, ar nebūtų išrasta spauda, neturėtume knygų, se buvd
u....x seniaji jūrių
..
--f Pui— Mes einame! mes einame! mes Brady. Aldermanai tų vardų ku
vilnys.
Pui

tai tas rodytų, jog caro siundymai
pakaktino* yra kurios po svietą platina mokslus ir visokias kiai vaąė jas ’ėjas per jūrių platu- einame Laisvę iškovot. Už lai- riose lietuviai gyvena: 4 vardos —
tamsių kaimiečių ant inteligencijos fagocitų pajiegos, ar jie turi viską, kas ko naudingas žinias, linksmina ir ramina žmo- mas;
galingos John Feft; 5 vardos — Emil O. —
tas vaikas raičiojos, sv7 kovot 1 Pabuskite
P
Įnės; be rašto nebūtų ii telegrafo’-— taigi trijų
pradeda jau išduoti vaisius.
voj yra reikalingu.
vilnys, pasikeikite ant numetimo, Dobler; 9 vardos — A. J. Hairis
niekeno
nestabdomos.
11 vardos — Chas J. Moertel; 16 Geriausiu pri renginį u yra įčirSkimas svarbiausių išradimų, kokiais žmonija gali Bet pavydėjo joms laisvės tam-1 sntraukymo baudžiavos pančių!
II Prancūziška moksliška expe- į kraują apsilpnytų ligos bakterijų, kokias gėrėtiesi, be kokių mes negalėtume suprasti sus tironas. Atimti joms liuosybę Visugalingu,tvirtu yra tas Šauks- vardos — Jobo B. Przybylski; 29
tironas.
fagocitams nesunku pergalėti; jie pervirina, gyvenimo civilizuotų žmonių. Pasidėkavo jis užsimanė:! ne gali jos teip to- Į| mas. Jis pabudina miegančias, vardos — Peter A. Wendling; 32
jant
stenografijai,
musų
žodžiai
jau
nenulekia
nėti pietinius ledinius kraštus, apie suėda suvisu, arba tik iš dalies bakterijas.
liau laisvai bėgioti po jūrių gilu senus padaro vėl jaunais. Ran vardos — Henry F. Eidmann; 33
kurią nė jokių žinių nuo dviejų Jeigu esanti kūne fagocitai yra tvirti, jeigu teipj, kad Jtj negalima būt pagauti, juos stevardos — Wm. C. Hunt.
mas, prie saulės,, prie mėlyno dan dasi drąsa ir narsumas!....
metų ne buvo, todėl visi tikėjo, jų yra daug, tai jie atgina kūną nno ligos nografas gali įgauti, nors kalbėtume kuo
Rinkimų diena bus 4 balandžio.
Vilnys sukįla ir plaukia greitai
gaus
kėldamos
nugaras!
kad ji turėjo pražūti, laimingai at ir be prisidėjimo kokių nors vaistų. Tąsyk greičiausiai ir pernešti ant popieros, kur jie
Lietuviams
ypač lietuviškiemsKliu
ten,
iš
kur
ateina
tas
galingas
Nusiuntė j|s paklusnius tarnus:
kako į Puerto Madrino, Argenti- turime naturaliAką n e pasidavimą ligai. Tau {pasilieka per ilgas metų eiles. Be rašto, jie paėmė uolas nuo žemės, pripy- šauksmas.
bams priderėtų- prieš rinkimas su
noj. Sanariai expedicijos yra suei mums ir išaiškina priežastis, kurių dėl, siau kaip sakėme, nebūtų spaudos, nebūtų kny li pieskos gįlumą.
Tamsi buvo naktis, kaip tamsus, savo vardų kandidatais susipažin
gų,
nė
laikraščių,
be
ko
nė
vienas
vadinan

ki.
sunkus
traukė debesys per jūres, ti, teipgi ir su paties miesto kandi
čiant kur epidemijoms, ne visi žmonės apsertis savę civilizuotu žmogum apseiti negal; su Kruta jurėi.
I
kada
tas
Šauksmas pakilo. Nuo datais, kurių žemiau paveikslai yra
ga: tie ajiserga, kurių kūne esanti fagocitai spaudos
{jagelba visoki svarbesni gyvenimo Su džiaugsmu žiuri vilnys, kaip rytų į vakarus, nuo Šiaurių į pie patalpinti.
II Peterburge, Bristol hotelyj, yra silpnesniais už ligos bakterijas.
skęsta
vandehyj.
atsitikimai, visokios moksliškos žinios greitai
expliodavo dinamitinė bomba; exYl»atybė suteikianti galėjimą persikeisti, išsiplatina po visą civilizuotą pasaulę ir tai į Ir jo0 skubinosi, ritosi viena per tus pakilo vilnys ir stojo į eiles.
pliozijos,bombos savininkas likosi
Drąsa ir viltys pripildė širdis
padidinti besidarbavimą organiškų celelių, o labai trumpą laiką. Be rašto argi butų gali kitą, glamonfcdamos uolas.
užmuštas. Užmuštasis yra, rodo
jaunųjų, kurie pirmutiniai leidosi į į
.
—
Kaip
gražios
jos
—
gėrisi
vil

tame
ir
fagocitų,
yra
viena
i&
pamatinių
gy

mu išradimas tei|>osgi civilizuotų žmonių gy
si, prancūzas. Policija mena, kad
vos protopliazmos. Jau žemiausio skyriaus venime svarbią lošiančio rolę telegrafo, su nys. —f Nuo žemės atėjo pas mus šturmą.
jis su bomba tapo į Peterburgą iš
organizmai moka prisitaikyti prie aplinky kurio pagelba, su žaibo greitumu, gali aplėk svečiai: Praidėkime linksmas dai Žaibas perkirto orą; greitai sku
siųstas revoliucijonieriškų komite
bių; teip jau prie aplinkybių prisitaiko fa ti visą (>asaulę kiekvienas žodis, kiekviena nas ant ant jų pasveikinimo. Da binosi tėvas vėjas į pagelbą moti
nai audrai. Audra ūžia ir poška,
tu
gocitai kaip ir visas žmonių organizmas.
mislis. Vienu žodžiu, istorija rašto yra bar viąoj gražybėj pasirodys jūrės vėjas švilpia ir Šniokščia!
ir
pradėsim^
dainas,
garbindami
Tokiu budu kova su ligas gimdančioms drauge ir istorija žmonijos kultūros, be ra
|| Maskoliškas pasiuntinys, teip
■ — Pirmyn, galingos vilnys! Mir
bakterijoms
turi būt vedama dvejopa budu: što nebūtų tos kultūros, raštas todėl užima laisvę ir šviesą!
kaip Anglija reikalavo, užmokėjo
tis
ar laisvė! Šaukia jos, garsiai
Ir tdjp džiaugėsi jaunos vilnys.
Anglijos randui $325000 kaipo at pirmiausiai, pastatant organizmą kuo ge svarbią vietą žmonijos gyvenime.
mušdamos
tamsias uolas. Uolos
Tik inotma audra ir tėvas vėjas
lyginimą angliškiems žvejams, ant riausiose hygieniškose aplinkybėse, kuriose
Kaip svarbią {tėkmę turėjo ir turi raštas puolėsi ant tų svečių ir žiurėjo su dreba. Jau artinasi šturmuojan
kurių be jokio pamato užpuolė kuo mažiausiai gali prisigriebti ligos sėklų, ant kultūriško išsivystymo tautų ir visokių neužsitikėjimu.
Krovėsi uolos, čios vilnys. Tuoj jos ateina čia.
maskoliška kariška Baltiko laivynė kokias fagocitai {stengs išnaikinti; arba, jei tautiškų giminių, geriausiai parodo tas, kad
kurios
nupudlė
į
jūrės,
iš jų pasi Su krutinę muša jos drąsiai į uo
po vadovyste garsaus Roždestven- gu negalima sulaikyti prisigriebimo | musų kultūriškas laidui h, ant kurio pasikėlė ko darė stora siena.
las ir daug jų puola.
Uolas
organizmą ligas gimdančių bakterijų dide kia nors tauta, ankštai jungiasi su tuom, ko
skio.
laisto
kraujas,
kraujas
nežinančių
I
liame skaitliuje — mes stengiamės su- kį raštą ji vartoja: juo keno raštas prakti Vilnių kelias tapo apstabdytas, baimės kariautojų!
negali
įos
teip
liuosai
bėgioti.
PerII Pietinėj Maskolijoj, Bachmu- drutinti, suteikti didesnį gyvi n gumą mus gi škesnis, juo geresnis, juo augščiau pasikėlė
— Mano vaikai — šaukia, vaito
sigandu ,ios, ‘žiuri jos į tą augštę
to apskrity j, 9 d. kovo buvo smar nantiems fagocitams. Pirmas kelias — yra tautos jį vartojančios; žemiausiai gi kultū sieną. Pirmąsyk jos jų kelionėse dama, motina audra, — jus puolėte į
kus susirėmimai štraikuojančių tai užduotė hygienos, taigi sveiko, j»agal riškai stovi tos tautos, kurios neturi rašto, tapo sulaikytos. Bailiai stumiasi pirmutiniai ir jūsų paveikslą seks (
kalnakasių Širbinovo kastynių su mokslo nurodymus, gyvenimo; antras, iš ku kurios visus gyvenimo datyrimus, visas ži pryšakin ir atsimuša savo jaunoms kiti. Bet Šiądien reikia priešą per
kareiviais. Prie to 5 darbininkai rio naudojasi daktarai, jau neturi tokios svar nias turi remti vien ant atminties, tos tautos krutinėjus į į uolas ir vaitodamos galėti!
negali savo žinių ant ilgo laiko užlaikyti ir grįžta atgal, j
Ifkosi užmušti, 15 gi tapo sužei bos kaip pirmutinis.
J urės putoja.... Vis nauji ka
J. M. Harlan.
perduoti sekančioms gentkartoms, per tai Šaltas ir žiaurus tas uolų pyli riautojai traukia į mūšį, užstoti
stų.
daug brangių datyrimų pražūva be ženklo. mas. i '
puolusius.... Kaip nesigaili sa
Įtekmę rašto ant tautų kultūros matome vi Sukrito jufės....
’ || Iš tirinėjimų pasirodė, jog
vęs, kaip tvirti yra tie kariautojai!
sur. net Europoj: augščiausiai čia kultūri Perimtos l>aimės, grudžiasi vil Kildamos ir Šlamšdamos muša vil
Vengrijoj urėdninkai pridirbo daug
škai šiądien stovi tautos rašte vartojančios nys prie uol^, į jas atsimuša ir iš nys į tamsias uolas ir apmirusios
prigavysčių su gimusių metrikais:
praktiškiausias lotyniškas literas, žemiau sisklaido.
jie į metrikų knygas įrašė daug
puola atgal, kįla ir eina vėl į mūšį
jau stovi niekinanti tas literas maskoliai; iš Vaitcįj imas ardo jūrių tykumą. ir mirdamos šaukia brolius į pa
vaikinų už mergaites, kad išliuoėmimą tveria nuo neseniai stoję eilėse civili Liūdnai kruša vilnys.*... Priga- gelbą!
suoti juos nuo tarnavimo kariumezuotų tautų japouiečiai; Japonijoj, vienog, vystėl pr>K.uvst*” —šaukia jos Vis dar. rodosi,uolos ne pajudi
nėj.
yra čiela įiartija agituojanti už priėmimą lo garsiai.,— T|e, kuriuos mes teip namos. Bet lenda vis naujos eiles
tyniškų literų; išeina jau net keli japoniškoj draugiškai priėmėm, veržia mums su nauju narsumu ir naujoms paII Lenkijoj, kaime Ryką, ant
kalboj laikraščiai sįiaudinti lotyniškoms lite laisvę. (
vestuvių ūkininko Kališo nuo deg
jiegoms; be galo,rodosi,tos baisios
roms; vokiečiai ir jau meta iš palengvo seno Tykiai, verkdama skundžiasi vilnys. Jūrės traukiasi nuo kran
tinės nusinuodino 10 ypatų, o 16
pavidalo raštą.
sunkiai apsirgo. Degtinė pirkta
Ligas gimdančios baklar.Jos.
motina audrai, vaitodams puola prie to. Ankštai stoja vilnys viena
1 ir 2) Mieroccocus prodigioaus; 3 ir 4) Bacterium aceti,
buvo nno vieno kontrabandnešio.
prie kitos. Nuo šlamštimo ir kil
Didelę įtekmę rašto kultūriškame tautų uolų tėvas vijas.
mažiau ir labiau padidinti; 5 ir •) Spirillum cholera*
gyvenime
šiądien
pripaiįsta
visi
ir
lygiai
be

*— O, uolos, jus baisios uolos, nojimosi jų dreba oras.
II Maskoliškos valdžios stengia aziaticae. mažiau ir labiau padidinti: 7 ir 8) Bacillus si rėdančios jiačios, turinčios konstituciją tau kaip gajite jtįs mano vaikams lais
Prie Šono jaunųjų kovoja seanthracis. mažiau ir labiau padidinti; 9) Bpirochaete
si atidaryti Lenkijoj mokyklas, Obermeieri; 10) Sarčius ventrieuli. Prte Nr. 7 ir 8 pri tos, kaip ir randai despotiškai valdomų sten vę paveržti?' Ar jus niekada ne nieįie, kaip liūtai galingi ir narsus.
gazdina štraikuojančius mokinti
giasi terp žmonių išplatinti pažinimą rašto, buvote laisvoms, ar niekada ne Jų balti plaukai draikosi, žemė su
dėti. ant auiyginimo. ir fagocitų grūdeliai.
nius ir studentus išvijimu, jeigu
Kartink gi aptieki} vaistų, kokiu* varto skaitlius nepažįstančių literų visur mat i naši, mylėjote laisvės? Kaipgi galite dreba prie sudavimo.
jie ne sugrįž į mokyklas.
Aušta......... užstoja drėgnas,
ja nuo visokių ligų, tai jų užduoto: «udru- mažinasi tokių skaitlius, nors palengva, ir ją mūrus paveržti?
ūkanotas
rytas. Uolos dar vis lai
terp
lietuvių.
Net
nuožmi
žmonės
ir
tie
ste

— Nlt iŠ lilioso noro mes tą da
|| Koelno katalikiškoj bažnyčioj, tinti vien ginančiu* organizmą fagocitus. bisi iš europiečių rašto, nors iš syk negali rome -f atsalto tamsios uolos. — kosi, dar vis švilpia ir šlamščia
M.E. Groenehauni
vienoj iš puikiausių bažnyčių ant Jeigu mes nuo didesnių karščiavimų imame, gerai suprasti, ką jis reiškia. Beveik visi Mums liepti paveržti.... mes ir vėjas ir vilnys puola su sužeistoms
Jeigu taps išrinkti J. M. Harlan
paveikslan,
chininą,
tai
darome
tą
ant
apsvieto, nežinomi -piktadariai nu
nuožmiejie stebisi pirmą kartą dažinoję. jog darome* kaip mums prisakyta — krūtinėms.
miesto majoru ir M. E. Greenedaužė ornamentus nuo iškaltų ak silpninimo patekusių į kūną ligos bakterijų, su rašto pagelba žmonės, toli nuo viens kito atsakė, su piktumu žiūrėdamos į
Drebėdami iš baimės, renkasi baum kasieriumi.tai galima tikėtis,
kad apsilpnytas lengviau pergalėtų ginanti
meninių stovylų.
čia ir žmonės, Žvejai žiuri ant kad miesto tvarka ant daug dalykų
musų organizmą fagocitai, bet vaistai, pa esanti, gali susižinoti, perduoti vieni kitiems vilnis tįolos. Į
savo
mislis,
geismus
ir
reikalavimus.
Nuož

Ūžia audra ir švilpia vėjas, besi daugybės kovoj puolusių vilnių. pasitaisys, nes šiądieninč miesto
II Paryžiuj gyvena du vyriškiai ir prastai, nevisada atsako reikalui, nevisada miejie tiki, jog popieroj yra kokia ten nema skusdamas it rugodamas ir prane Nuo skaudėjimo spaudžiasi jų šir valdžia yra supuvusi, ji daugiau
4 moterys turinčios su viršum 100 atsako naudai, kokios nuo jų žmonės laukia. toma dvasia, kokia ten nesuprantama pajie- ša vilnims liudn.jt žinią:
dys. Verkdami, kreipiasi žmonės miestui kenkia ne n g gero padaro.
Jie, teisybė, apsilpnina patekusias į musų kū
metų; turinčių gi su viršum 95 me
prie
Dievo, melsdami padaryti ga
ga,
kuri
praneša
europiečiui
visokias
žinias.
Be abejonės Harlan ir Greeae— lUBV---- -------’*
is vilnys,
prapuolė
ną ligų bakterijas, bet jie teiposgi silpnina
tus yra 530 ypatų.
lą
kovai
ir
duoti
pergalę
vilnims.
Užkariavus
Ameriką
europiečiams,
nepažį

baum
taps išrinkti, nes šiedu vyrai
jūsų
laisvės.
Verauksiniai Ii
ir turinčius ginti musų organizmą nuo ne
Ir biaurus tironas, kuris nusiuntė visame mieste yra žinomi kaipo ga
stančio* rašto indi joniškos tautos teipgi ne gaiš jus ta]
geistinų
bakterijų
fagocitus.
|| Chinuose, apvaikščiojant chiuolas į jūres, perimtas baimės, net biausi ir turinti gerą reputaciją.
galėjo nė, jokiu budu suprasti prasmės rašto,
Geriausias vaistas nuo visokių pavojin negalėjo suprasti, kaip europiečiai su popie Ir sustingsta jūrės.
niečiams jų naujus metus, ant upės
jo kieta Širdis dreba nuo kentėji Taigi ir lietuviams pridera dienoje
Senoc,
tvirtos
vilnys
plaukia
į
Wochan užsidegė valtys. Ugny gų ligų yra: užeitikėjimas ant gamtos pajie- ros pagelba, toli nuo viens kito būdami, gali su jūres atgal. Nė jokia audra ir vė mų einančių ant mirties vilnių. rinkimų už juos balsuoti, norint
gų, kurioms padedame pats, besisaugodatpi sižinoti. Indijonams rodėsi, kad visa paslaptis
je pražuvo 300 chiniečių.
Kaip jis norėtų tas uolas prašalin turėti geresnę tvarką musų mie
nuo visokių suerzinimų, ramumu, užsilaiky yra pačioj popieroj, kurią jie wdino kalban jas negali jų prikelti, nė jokio ti ir vilnims duoti laisvę? Bet jau
ste.
šauksmo
tėvo
vėjo
jos
negirdi!
|| Rytinės Afrikos pakrantėse, dami šiltai, čystu oru, sveikais valgiais ir čia ir laikė ją už gyvą daiktą, už gyvą pa Liudbai plaukia ten ir jaunosios; per vėlai.... Vilnys ne verkia ir
9000 Somali kariautojų užėmė mie kiek galint, kuo mažiausiai vartojant aptin siuntinį, turintį akis ir Jaurts, taigi galintį
neprašo dabar. Per daug jų žu
stą Merka ir veik visus jo gyvento ku vaistų, ypač gi visaip išgiriamų - visokių matyti, girdėti ir kalbėti, žinoma, tik euro nė jokios dainelės jų ne girdėt, ne vo, per saldus yra atmonijimas už
Laimingas žmogus.
matyt
juoko.
Liūdnai
išrodo
ir
jus išskerdė.
stebuklingų patentuotų vaistų.
piečiams suprantamoj kalboj. Todėl tai in- saulės Šviesa, palšas, apsiniaukęs skriaudas!
Ponas Gustavas Šimek, gyvenąs
Su džiaugsmu eina ant mirties, po no. 4 James ui., Cleveland, O.,
dijonai stengėsi nuo europiečių gauti popie- yra dangus....
|| Vindobonoj 47 universiteto
rą, dėjo prie ausų, klausė, tikėdami išgirsti Bet ilgai nenori' jaunos vilnys vis garsiau girdėt balsą karės yra laimirfgu žmogumi, kadangi
studentai katalikai perėjo į protepopieros kalbą; kadangi, žinoma, kalbos ne kęsti tamsiame kalėjime; sujung vedėjo. Jau nėra abejonės, kad surado vaistą, kuris išgydė jį ir jo
stonišką tikėjimą.
girdėjo, tai nusprendė, jog vien europiečiai toms pąjiegoms puola jos ant savo vilnims priguli pergalė, arba pla visą šeimyną. Rašo jis mums šituri kokias paslaptis ir vien jie gali priversti priešo; ■ bet retai jos užpyksta. čios jūrės bus jų kapinėms!
ti Pasikėlė darbininkai Smolens
teip: „Skaičiau viename iš musų
ke ir kituose kraštuose vidurinės
Nesulaikomos,
žengia
jos
tolyn.
popierą
kalbėti,
kada
jiems
patinka.
V
ie

laikraščių apie puikų ir išganingą
Ilgoms eilėms muša jos į stačias
Pacai A. B. Sebnltaer'l.
Maskolijos.
D&8
nas rafttininkas
raštininkas aprašo kitokį
šitokį atrttikim.
atsitikimą, bu uoles.Ą. Nepajudinta stovi sie Ir ant galo pakelia jos uolas.... savo veikmėse vaistą, Trineno A- .
INŽANGA.
vusi pietinėj Amerikoj. Europietis įdavė na, tik pasiskundimo atbalsys per Vilnys apalpsta, bet tik ant akies merikoniškąjį Eliksyrą Karčiojo
savo
peruvijonui gurbelį su vaisiais ir lekia per orą — tai skaudėjimo mirksnio; pasitraukusios, tuojaus Vyno. Pamėginome jį musų na
Raštas, po kalbai yra svarbiausiu žmoni raštą vergui
ir
liepė
viską nunešti tolokai gyvenan šauksmas mirštančių kariautojui.. metasi į naują šturmą, pirmyn.... muose, išgydė manė, mano pačią
Nanji Basztai
jos turtu, su kurio pagelba žmogus išreiškia čiam savo draugui.
Užgema baisus susimaišymas, ir musų vaikus. Teisybę sakant
kelionėj peruvi- Verkia jūrės....
savo geismus, mirtis, per raštą jis išreiškia jonas, tikėdamas, kadIlgoj
Paėjimas organiHsko svieto. Pa
švilpimas
ir Šlamštimas pripildo yra tai vienintėlis vaistas, kurį be
nieks
nežinos,
suval

Bėga laikas.... Pereina metai.
gal Bittnerl. Sutaisė Szernas. savo mintis, per raštą daro jas suprantamoms
Chicago, Iii. l»oa m. 137 pus kitiems. Išradimas rašto gal būt svarbiausiu gė dalį vaisių. Kaipgi vienog jis nudžiugo,
Didefis yri vilnių skaitlius, ku orą ir rodosi lyg dangus ir jūres jokio pavojaus gali vartoti teip kū
kada jo pono draugas reikalavo atidavimo rios daijžo savo krutinę į augštas susiliejo! Uuolos sugriuvo. Pas dikis, kaip ir suaugęs žmogus. Išlapiai.
Šitas raštas tilpo pirma „Lietu žmonių veislės išradimu, tik su rašto pagel trūkstančių vaisių, kadangi mat siuntėjas uolas. Liūdniau ir tamsiau aplin kutinio Šturmo jos ne išlaikė ir gydis jis ir sustiprins kiekvieną
voj”, dabar skyrium į knygą at ba žmonės galėjo pasikelti ant to kultūriško rašte parašė ir skaitlių siunčiamų vaisių.
nugrimzdo gelmėse, nuskendo į skilvį ir pritaisis priėmimui ir gromuštas. Aprašo atsiradimą pir laipsnio, ant kokio šiądien stovi. Tik su „Neklausykite tos popieros — atsakė indljo- kui.
muliojimui visokių valgių. Tokiu
Auga vilnių įpykimas. — Teip kapus puolusių vilnių.
mutinių organiškų daiktų, taigi pagelba rašto žmogus galėjo savo mislis per
augmenų ir gyvūnų ir iš jų išsivy duoti sekančioms gentkartėms, mislį padary na8 — j{ meluoja, aš atnešiau jums tiek vai ilgai negal būt. Ateis ir musų va — Šalyn, netikę lavonai — šau budu be pirštoj i mo darosi naujas
stymą augštesnių ir augštesnių,kol ti nenykatančia; per raštą žmogus galėjo pa sių, kiek man davė mano ponas. ” Eidamas landai į Tik turime laukti! Rinkti kia jūrės skęstančioms uoloms — kraujas, o senas, sudėvėtas liekasi
namon, indijonas niekaip negalėjo suprasti, turime pajiegas!
čia yra kapai kariautojų už laisvę, sunaikintas. Jaunos, išblyšbę mo
ant galo ne išsidirbc dabartiniai
augmenys ir gyvūnai. Raštas ap žinti darbus seniau gyvenusių žmonių, jų iš- kokiu budu europietis galėjo dažinoti apie
kapai jaunųjų vilniui — Atsidaro terys daug laimės vartodamos šitą
ima svarbią gamtos mokslų dalį ir tirimus ir per tai nereikalavo užsiimti tirinė- jo prasižengimą. „Argi iš tikro apie tai pa Ir vė| pereina ilgas laikas....
toliau jūrių gelmė ir jūrės, keikda- vaistą, kaipogi didelę naudą aptu
Jaunąs
vilnys
suauga,
stojasi
per tai jau vert as skaitymo.
jimais jau kitų ištirtais ir tokiu budu žmoni sakė jam popiera?” — pamislijo ir tuojaus,
rės senos, sergančios motinos. Yra
tvirtomk. į visus kraštus lekia mos, prarija netikusias uolas.
tai geriausias žinomas vaistas nuo
Maskoliškoj kalboj ;Šojo trįs ja užčėdijo, išvengė nereikalingo darbo, ga atsiminė, kad gavęs vaisius davė jam parne
—
Kuom
mes
ant
galo
nusidėjo

ligų, geriausiai švelnijantis
knygutės apeinančios šiek tiek lie lėjo darbuotiesi ant ištiri mo vien nežinomo. šti ponui laišką. „Na, tai ne gal būt — ra pasiuntiniai prikelti miegančius, me? Vilnys gauna garbę, o mes skilvio
nervus
ir geriausiai valantis kraušaukia
į
į
kovą
su
tamsioms
uo

tuvius, parašytos Milovidowo: 1) Tik per raštą musų mislys, idėjos, mokslai mino savę — kad tasai popieros šmotas, beją.
Neturi
savyje jokių chemtkapanieką?
pProšloje i sovremennoje polože- — žodžiu — visas musų protiškas ir dvasi
loms. \
j
Džiaugiasi jūrės.
Išnaikinta lijų, pagamintas iš gryno vyno vy
hije archeografii v Severo-Zapad- škas gyvenimas nemiršta drauge su mums, dušis daiktas, teip daug jam blogo galėtų pa
Pas i senas vilnis, besiilsinčias priešo
galybė. Su džiaugsmu bė nuogių ir importuotų šaknelių.Gaudaryti!” Ant galo jis nusprendė, kad euro ant plačių jūrių, pirmiausiai lekia
nom kraje”; 2) „Iz perepiski po
gioja vilnys ir įieško puolusių ka namąs visose aptiekose arba pas
osvoboždeniju krestijan v Severo ateinančios gentkartės negali iškreipti musų pietis metė nužiūrėjimą vien todėl, kad gurŠaukianti į kovę pasiuntiniai.
riautojų, kurie likosiems laisvę iš patį pabrikantą Juozapa Trinerį,
Zapadnom kraje”; 3) „Pinskij Bo- mielių, kaip tai atsitinka su paremtais ant
799 S. Ashland avė., Chicago, III.
(Toliau*
bus.)
—
Nę
—
atsako
tos
—
pajiegų
kovojo.
gojavlenskji monastir.”
buvusių atsitikimų nerašytais, užsilikusiais

Nematomi pneszai ir

H Londono laikraščiai garsina,'
buk ant Siberijos geležinkelio suštraikavo visi tarnaujanti, kadangi
jiems randas neužmokėjo algų už
darbą prie pervežimo kareivių ant
Pagal BitnerĮ.
karės lauko. Jeigu žinia apie
Štraiką butų teisinga, dabar su
Kaip ligas gimdančios bakterijos ne pa
muštas japoniečių Kuropatkin at tektų į musų kūną: per sužeidimą, su mai
sirastų dideliame pavojoje,kadangi stu, arba kaip kitaip — fagocitai arba leiooiš Maskolijos jam ne galėtų siųsti oitai tuojaus užpuola ant tų negeistinų atė
daugiau kareivių.
jūnų, kaip kareiviai ginanti nuo priešų tvir-

draugai žmonių.

o

O

O
Q

j
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Japonai maskolius baigia
mušti.

Pzjioozkau saro brolio Antano Abromaic»io,a**tuoni menesiai ztgzl j*« 8YV*no ant W 18to* ui. ChicMo, bet jo adre
se pameesiau, o turiu prie jo dideli rci
kare. Ji* pat* *r ka* hite*-teiksi* duoti

Padekavone-

Dr ste Teisybe* Mylėtoju turėjo *avo
balių 5.d. kovo 1905, K. Laudanskio sa
lėja. kur padaro gana gera pelną, ne*
yra atsakanti sale tai «veca*u prisirinko
gana skaitlingai, už ka aiuncaiame •šir
dinga acaiu viaiem* *vecziama už al*ilankymą ir P- I<audan*kiul už papuoši
ma sale*. M e* isz savo puse* velinam ir
kilom* Dr-atem'» daryti balius toje «aleje, ns* yra dėl lietuviu parankiausia.
Komitetą*.

Prie Mugdeno, tvirčiausios mas
kolių tvirtinta [fortecos] mušis su
Japonais tęsėsi be pertrūkio, 12
parų be miego,
pailsio ir
valgio. Arti du šimtai tūkstan
čių maskolių tapo užmuštų, sužei
stų ir Japoniškon nelaisvėn paim
tų. Su likusiais Kuropatkinas,
pametęs armotas, ginklus ir visą
savo proviziją vos spėjo gyvas iš
sprukti ir pasislėpti Tieling fortecoje. Dabar maskoliai negali pa
sirodyti Japonams pakol nesulauks
iš Europos keleto šimtų tūkstan
čių naujo vaisko. O kad surinkti
Europoje keletą tūkstančių naujo
vaisko, tai turės imti vaiskan kiek
vieną vyrą nuo jauniausio iki se
niausio. Taigi Lietuvoje kiekvie
nam vyrui gresia pavojus, kiekvie
ną varys i vainą kur jo laukia my
ris nuo japoniško bagneto ar kul-

žinia adresu:

Jm Abrom*,
8th U. 8. Infantry Got. Uland Co. G.
Nev York Harbor.
Pzjieozkau savo draugo Vinco RarBaito* Kauno gub., Bziauliu pav., Pa*zu*lo
sodos; pirmiau* gyveno apie Nov Yorka. o dabar rodosi gyvena Chicagoje;
turiu prio jo labei *varbu reikalą. Ji*
pats ar ka* kita* teiksi* duoti žine Vi

rusu:

Kazimiera* Kaspare viešiu*,
Dr-ie Teisybe* Mylėtoju ture* balių
Racine, Wi*.
nedelioj, 30 d. balandžio 1905 m.. K.Lau- 430 Wl*concine *L,

danskio saloje 3119 8. Morgan *t.
Pzjieoskau J uos*po Taujontkio, Kau
Taigi meldžiam* kitu draugysczlu bei no gub., 8*iaullu pav.. Žarėnų kaimo, 13
kliubu, nedaryti ta diena balių nei teab metu Amerikoje, gyveno Boetone. Ji*
m, idant visni kitiem* neukenktume.
pat* ar ka* kita* teiksi* duoti žine ad
Komitetą*.
resu;
Kasparas Norkevicse,
PiknlnkM*.
Kewanee, III,
Chicago. Dr-te 8av. Jono Kriksstito- Box 83,
Jo ture* »avo pikninka nedelioj, 31 gegu
žio. Reisai gs darže, Ri veraide, III., todėl
meldžiame vi*u kitu draugyseziu ir kliubu nedaryti toje dienoje pikninku ne
balių, idant vieni kiliem* neužkenktume

;
Dr-te 8*v. Jono Kr.

Suairiukimae.
Chicago* llotuvissku kriaucaiu dr ste
turės savo extra susirinkimą subatoj 18
kovo Joveisso svetainėje 723 8. Union st.
7.30 vakare. Būtinai turi pribūti visi

Paj tesakau savo draugo Antano Gabalio, Kauno gub.. Trišakiu miestelio,
prie** du metu gyveno 8. Boetone,Maa*.,
turtu prie Jo labai *varbu reikale. Ji*
pate ar kas kitas teiksi* duoti žine ad

• Pajieszkofimai.

(M-ni)

Pajieazkau savo brolio Antano ir Mo
tiejai* ir sesers U ra* n les Latožu, Kauno
gub., Raseinių p«v., Skaudvilės parap..
kaimo K eteri u. Jis pety* ar kąskite*
teiksis duoti žine adresu.
Jokymas Latoža,
8011 Grosu Bay a»4
S- Chica«o,Dl.

Telefonas: Morgan 1882.

Nuo Stos iki lOtos ryto,
aso T-to* iki • vai. vakaro.
N*d*llom* tiktai aso 8-to* Iki 10-tal ryte.

Telefonuos galima U* kiekvienos
apliekoe.

jR
„UfjL

■■ ■■'

Kaulai kur tu
begi? Nugi paa
Petrą Bsleki ns*
'“iroszkss, o

pu* J1 galim* staivedyll, ne* ji* turi
puiku Ir ssslta ba” vsrsks siu, gardžia
ruika ocziszczen*
cigaru* net
ta* Havanos, o iszsigeru* gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jsu
ilgiau su t*mist* kalbeli negaliu. Lik
veiks* turiu skubinti*. Prie to ji* turi
puikia sale dėl vąšeliu Ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocsiu
susikalbėti angliukai. Ateikite pu ma
ne, o ms jum pateranusiu už dyka virokiuoee reikaluose Ir provos*. Atvažiavs
iu kitu miMlu galite gauti pa* mane
geriausia nakvyne.

Todėl kurie lietuviai mislinate
savo brolius ar draugus gelbėti nuo
I vainos myrio, skubinkite siųsti
Petras Szlakis,
j jiems Šifkortes kol dar nevėlu. '
resu:
3321 Anburn av.t Chicago, IU.
Šifkortės yra geriausiai pirkti
Juozapa* Celiauskis,
(Tarps 33-ios ui. ir 33-io PI.)
Telephona* Yard* 8013.
130 Millbury K,
Worce*ter, Maa* „Lietuvos” redakcijoje, kuri turi
visų kompanijų linijas, o prekės
Pajieazkau savo pusbroliu Vincento ir
teip pigios kaip ir pačios kompa
Motiejau* Arnastausku, Suvalkų gub.
nijos
offisuose. Rašykite, o gau
Senapile* pav., Jevaravo gm., Igliaukos
site šifkorčių prekes. Adresuokiparap.. Margavo* kaimo. Jie patys ar

kas kita* teiksi* duoti žinia adresu:
seni sananai po bausme *1.00.
25 d. kovo bus prleesmetinis susirinki
Ch. Yeoda,
Cantou, Dl.
mas, ant kurio norintiems prisirasiyti 544 8. avė., A.,
prie saitos draugyste* bus pigu* instojiPajieazkau savo broliu Andriaus, Vin
maa.
co ir Mykolo Savitsku. Jie patys ar ka*
Sekr. A.J.Zimonth, 187 W. 18 *t.
kita* teiksi* duoti žine adresu:
Antanas Savitakas,
Didelis Susirinkimas ir prakal
Box 51,
Benld, III.
bos.
Waroester.Mau. Lietuviuką* Tauti(31-HD
nimo Kliubaa, 8zv„ Kazimiero Dr-«te,
Pajierokau Natalijos Petreikienes, po
8zv. Liudviko Dr-*te, Ssv. Jurgio Dr *te
ir 57 kuops 8u«iv. Liet. Am. parengė tėvais Pabriežaitea, Kauno gub., Telsziu
su> i rinkimą *u prakalbom* nedelioj. 19 pav. ir parap., 8miltiniu rodos. Kas apie
d. kovo; prasidės 2.30 vai. po pistu. St.
ja žinotu malones praneszti adresu:
Jean Baptiste ulėj*, Berieti gatv. KaiA. Petrei kis,
tevoj&is bui D re J. Želviene nv PlyLebanon, Madiron Co., N. Y
mouth. Pa ir Dr. A. Baceviczia iu
Newarko, N. J, Užkvieczia kuoskait(II-III)
lingiaosiai *uririnkli kaip vietinius, teip
ir aplinkiniu* lietuviu*.
Komitetas.

Pzjieszkzu »zvo brolio Si mano Bazzkio. Kauno gub., Sziauliu psr, Kolai
nių rol., Pabutkalniu kaimo, pirmiau
veoo Philadelpkijoje, 35 metu amJi* pate ar ka* kitas eiksis duo
iu*.
ti žine adresu;
St. Baczkis,
P. O. Box 5,
Blythendalg. Pa

723 W. 18th Street.

■

A. OLŠEVSKIS,
924 33rd Street,
Chicago, III.

kral uukiuotl, gražiai ranka graviruoti, turi dvi
guba taa* tyfia įtore plunkite gryno aužto ir poJirAIta uUUrtnimut aat SU ndetu l.pauite* ii Vi
da IUJuklt u. Viduriai ptrdžm yra genauikn ru“--------- ‘ 1 geriausiai padirbtu ir pardavinljamij
ir parodo nr SSmgna.
atww» (spaustu Juoaa. Turi petenluote reguliatorių,
------ grulte nuitatyms yra nuteisjr.lutei. *Myi*totamI teisingo telkte* ir eina Iki mini
rra pat* ta*. Alte* aūklto* rulta* teikESS^L
:ur n*ra perkama* ui maliau kaip **0.
-------valibo* ir davimo progos
Dėl apganinlmo
tu laikrodi 11 ui nominali!kotnam Įgyti tok
n« paiiuitl lite telkrodUį
SOdtaniĮ ui|lk.
UA
kurių Ht ir iluiipteoMta *1 preso ageatul
limo kutai tnn boti---apmok
apžituviimui.
o
lik*
te uitam
turi būti
G^*kM?'^V|nsO a^r«S^te, Pnllunt
M
parrik.lavuuu *K iu** duoaimc puiks |vu,**lĮ k*
asų Ir lalkrodill pailuiime apaaugote uaHa. u*Ūdydami iluatlmo kaltui. Užmokantį* U telktadRĮ gauna pilnai ta- jokie paranka ar vnr lymu
d*l»l llkn.iu uwtam<>k*is mum* I* *M litam*
tau ir tinome, kad bu*l Ctek užgssMlnte* 11 pir
kinio, jog atlygini! b* utvilklmo llkuiiui
po
11.to ka* mlnuo. Jai norStum pirkti m ant ilmoke*fU>, b*t grynai*, tai msi lOnuoZ nuleldttanm,
pastodami talkrodUlainziO Matyk, ar nori ryrilko. ar motrrtako. medtlokllniali ar *tdarate
•Stinta

M RtOM • O«. Wholeaaler*. Deot 81, OhicagU

Aitsaotis Uitrodelis

Ar nori pamatyti Port Arthura?
Nusipirk Abrosa, kuri* lik ka
iss po spaudo*; parodo paskutini Japonu
užpuolimą ant Porto Arthuro Ir jo pa
veržima. Abrosa* psrsuto smarkiausia
Nau|au*i*i lurutu ■sSicinss: Na«>aii
m ui* i Japonu su Maskoliai* gražiai ir
mu*u vaistai yra pesekmlngiaail. gydo daugybe
aiukiai padirbtas, mlsrs 22x28. Pro- Ilgu . Plauku* tikrai atauglaa. iltakima. pleis
kana*. papuorkui ir daugel kita ilgu »u aaajaasiu badu lindikai gydymai, paraaaykta* pa*

PirmiM LietuviMzka* Salluna*.

Prot. J. M. Bruudza

Bell’ Phone 868-X
t’ Phone 1083-A
Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.
Geriausia* alus. Puikiausi Havanos ei
garai. Importuoti Vynai ir kiloki gėri
mai. Savininkas gera* lietuvi*, apsipa
*u visokiais bizniai*; reikalaujan
Aukim reikalam* revoilm ljinio žine*
tiems rodą* duoda dykai. Apsilanky
J ude j i tuo MaakoUJąj.
dami ežia lietuviai ra* sau užgadediniI*z Brockton, Mu»
Povilzs Rezgevi- ma.
(Al—K)
9
JULIUS OALMINA,
cziu* ir D Rezgsvicziens po 35c. — viso
pasarga yra vyram* sugriauto* a*mo
400
Mechanio
st.,
Camdsn,
N. J ko* 8tl
50c.
tiitemoa. kerte per savo (sasysto* klaida* ta
papUd*.
Klausykit* m---- r--------------įsa Lawr«nce. M»*s. — J. Vaieziuliobeadu pateatuotui apgaviagu* vateta*, įtek tris*oi*, A. Gabrį*, J. Troupis už krikszlMUka* diržu*. '-*p*ctoJtolB*" Ir kita* n*tlkuilu» b*
PteMirin* serrantiem* vyrams.
varto* gydymu*. Ne* diržu aapagyslt*, o aaotonl po 81.00; J. Smoleitis. P. Stirkto po
▼1*1 aaesdteaiatel s*r*iB<l sydytoal p*» <ro tai vartodami vėtote* **aalky*lta pilvo žtebeiio
50c.; J. Troupi* 35c.; G. Trosikta, A.
State*
yra
Uk
vlltojlaa
piai«a
aao
U*oaia.
JatTreupia, U. Pzvilsuskiute, J. Troupi*.
O. Pavilauckiens, V. Ginku* po 35c.; Si. *u tikta* la teteybe Ir ralkalaujato pa<*lbo* nuo
Rezgevicziute, J. Bruvsli*. h. Janauc- ažalkraczlaaa lyttatkn bui a*r*taiku ir kitokiu
ilgu (taagydomu aaoglrtyb** — uuSlauat gaila* vyrteakumo. tilpę* utmlaty. stoka embtaUea,
kas pc 10c.; viso 86.65.
neramume, godlagurna, imu ikaudeilma. vtaaIšduoti gyžaote*) *a auta Naa>a*ia MMkada,
aao kurio* takataaoatai paaigulbtoo Ka* nori
Isz North Abingtoo, Mas* Varduvių rodo*, teprtaiaaaate u* lOo. »taapu, • gan* rita
disnoj* K. Jasinskio kankintimu reika Stalą kaip ir ka daryt.

Aukoti kankintinianiM

Koenicsberv Bpecialtet*.
lam* sudėjo: M. Tribuliauskz*. D. Ta vo
ras, Ig. Jasinska* ir K. Bzlvickia visi po Boz KM, !<o.8oatk Klgbt SSiuut, W Uitemkarg,
Brooklya. N. Y.
25c., viso 81.00.

„AUSZRO8" I>r-tes fondas
besiniokiuaueziai lietuvtezkai
jaunuomenei.

Pzjisszkau savo pusbrolio Antano Batorino, Kauno gub., Raseinių pav., KalSurinkto* ant vestuvių p. Kundroto
tiCĮrou parap., rodo* Traksiedžin. Ji*
psu ar ka* kita* teiksi* duoti žine adre Aukavo:
A. Povilaika, B. Montvila, J. Selenas,
John J. Baįorinas,
A. Budreviczia. V. Girdžlejauskiuts, A.
Kundrotą, J. Tareila J. kažemeka*. J.
cfo Sol Klein
~J5 S. Halsted te, ’
Chicago, III. Panika*, B. Vi Įkas, J. Sziulžinska*. J. 8.
Pruaelaitis, K. Vaicaikauska* po 25c.;
Pajieazkau Juozo Lieponio, Suvaiką K. Geczionl*. 8 Senkus po 15c.; M.Griežgub., Marijampolės pav., nuo Veiveriu, laicziute, M. Kerovicziute, K. Senkus,
gyveno Anronia. Coan.. Ji* pat* ar kas E. Kažemekiene, A. Kaiemekiene, M
kita*teiksi* duoti žineadresu:
Geczionlute, B. Geczioniene, M. An
drį uszkevicziene po 10c.; M. DannaitieVincenta* Novika,
1110 Leavitt st,
Chicago, Dl. ne, O. Kenensiens, V. Kenenaia, A. Va
laviezia, Ig. Czeeyna*, P. Szvedžiute po
Pajieazkau Paulinos Vismontaite*. pe 5c.; viro 84.65.
reita vasara atvažiavusios i»z Lietuvos,
bet nsiinau kur ji yra apsistojus. Ji pa
ti ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu:
Pietvakarineee ar Tykiojo pakroszczio
Felix Vismontas,
valstijose geros vietos, geresnes algos,
4407 8. Wood st.,
Chicago, HL pigios u kės, minkai bei kastynlszki
plotai, sodybos ir namai, 160 akru dykai
Pajieazkau savo brolio Vincento Pon- randavo* žemes, pigu* geležinkelio tikauskio, Kauno gub., Raseinių pav., kietai. Teipgi mes turim gera* vieta*
Kvedainos parap.. Alkupio kaimo, 4 me vyram* ir moterim* Chicagoje; iszjie**nesiai kaip iszvažiavo isz Chicago*, kaip kome alga* ir vedame provaa.
Mes
rodos in "
’
_
sznekame lietuviukai.
I m migrante
kita* teiksi* duoti žinia adresu:
Information Bureau, 167 Wa*hlngton
M. Ponkauekis,
st., Chicago. III. Del platesne* infortna
*329 8. Morgan st.
Chicago, III. ei jo* ra*zy k ite indedami mark* už 2c.
(24-111)
ant atsakymo.
' (31—III)
Pajieazkau savo trijų broliu Toleikiu
Vincento, Jono ir Stanislovo, Kauno
gub , Raseinių pav., Taurage* miestelio,
Reikalinga lietuviuką mergina prie
•emaus gyveno Chicago, III. Jie patys
namu darbo, penki szeimynos; algos *12
ar kas kita* teiksis duoti žine adresu.
ant menesio ir gyvenimas. Atslszaukti
Juzefą Ruzgiene,
adresu John Shults 4508 Laflin st., Chioef Kazimiera* Rimgaila,
Chicago, III. cago.
72 Liberty st.
(24—III)

Šils $30 luksinls Lalirodells

JOHN'S GONOKURA

yra gyduolr kuri anoaaakatal taigydo TBIPtn
arba MIlBn talke 10 dteaa Perutejuoa* ir
deginimą* laike utepinimo ir bėgimai pultu
amtetoja. Ligom* gauna pate n g* teima nuo
pirm--, dienu*. Įsivaro nuodu* te. kraujo ir
Ilga niekad ueiugrvita. Galima vartot ule
kam nežinant. Pūke iu prteiuntlmu paritu
•1.00 už ikrynota. Musu gyduolių kataitoge
uite liga yra labai placilal apraišyta kury
ant pmsymu nusiusime dykaL

Uay aeailpima ir tt. kaip peik**** p teko* Ir var
tojau visokia* patoeleota* šyduota* Ir viską ka
uk tasgtrdea. Aat geto buvau priversta* vadiao*
tilo Kropą pegelboa JtoauoU pa* garsu dek teita,
kur* maa* ir taagyde.
To daktaro recepte, pagal kuri mna valetai
buvo atoasiyU, »•* ir dabar tarta pa. *ave. Kaip
tai tauku yra pagyU nuo tu Ilgu a*i Stnaa i*i
pelyrlmo. lodei a*i noriu Ir kita* pa«elb*U. Ka*
maa apraaiyi savo ilga, aaa tam pasiusiu u*peoaetvtamu ial.iki to reospto kopija *o patari
mai* J r kai Am tauravau *<imta* teteik u taa
vtoo salo* neita* kraiti* aeo vyru, kerte raaae
kad Imdami vaistu* pagal uj reeapta t telaikai
pagi)o- Mp kaip Ir a*a.
Beoapte uSraeiytl stipru* b*« aevodtagi vai
stei ir reeapta* taip para* t y ta* kad veista* gėli
mą faotl ktakvteeoj* goto> apuoko)* e* taaSu*
pinigus Gev* recepte. j*i n»aoreitte pety* i.U
ik aptinka eSMeileoU valote*, lai parasnakita
maa. e ui jum* Juo* ošia Cktoagoj* paaIru pin
ate ir pritinusiu Ana u—e ne*ta CD. D. kad
taovtllotl anoje* pinige*, arta pordu.li Jealo
vanta*, kuriu
Maunu. J.igu peiumynit*
mao* kame eorn netaulagu. geltu tai paganyti

K-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garsus medidkas užžiurėtojas, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite
tus, su daug metų patyrimų yra autorium, išrodinėtojum ir specialistu gydyme
privatiškų, nerviškų ir užsisenėjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo išgelbėti
nuo priekiai kinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.
Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų,
nustojinias gyvybės, lenk imąsis draugijos, ^sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei
tai prie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa
vą nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau
yra per vėlu.
Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas pus|ėa, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitą paleng
vinimą, bet visišką išgydymą.
Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienos ligos paimtos ant
gydymo^ Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu
gali butiiš^ydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos.
Gyduoles sukriu.įiame i n mažas, be jokių parašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų
atydos kas jose yra.
Gyduoles Dykai iki lazgyjimul.

State Medical Dispet-isary,
Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių,

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III
Sali u n ag
JUOZAPO PAPIEVIO,

471 8o. Panai SU,

CHICAGO.

■ n* ulpntom* viro* kenčiančiu * nuo už*i«oneM‘q '•tų. •»»»« kuriq neyalojo iisijydyti, atziisukti j »iuu| yydynytią ir pe”1*fyti "tat, NAUJA BUDA, kuri* yra laikoma* uy neklaidir.yą.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pietai nuo 0 iki 7 vakare.

Oyiukl aukninbi Ltalkrodeite

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Goodoaeoo** lautiKikom* ir bet-!
t.-n n*am >raugy»|em* tai dirba:-'

Naujas Iszradimas.

TOCO WINE CO.

Goodocmi'm* Kunigams tstdir

ba Kssu, Arnetez, DalmaU-

F.PBradchulis

Atlornej ud Ctonselor it Lu.
Chunber o( Conme Bldf Room 701
8. E. Corner LaSalle A Wa«hington st*.

CHICAGO, ILL.

Telsphone Main 3643.
Wieninteli* lietuvy* advokatas, baigę*
mokslf jurisprudencilosczion Amerikoj
Weda provu kaip dvilinka* terp ir
kriminaliuku visuose *uduoce.
Ketu 3112 8.HMI8UM1 arti 31 mos.
Chieaf<b MgnMBMEMBHBMMMR 1
Tel/i and* 6046

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
lis W. DHhion 8t,

517 Mihvzukro Ava.,

'

^kea, Ane*, Stalu »rwi*u» bažtsytiaies paredte. Vteoki darią at
lieka artistisikai i n laik^.
' Norėdamos guodotioo* Dr te*,
iarba guodotini Kunigai, kad J esu
darbo* butu pridfrr«į>cxiai atliktu ir tuom suaielpti aawo tautetj. paveskite ji tikrai
betnvainai.

Kare imu, Amertk oa inzka»[
Wetla*ae, Sur
ten, KukarSėeJ
Keperee ir dėl Meruxalku

JOHN'S SUPPLY HOUSE dlcStL

Musu naujai iirastas ir patvirtintas
geriausių daktarų vynas, vadinamas:
“Tsge Teste” yra geriausias ir sveikiau
sias ui visus kitus iki iiol buvusius kar
čius ir kitokiu* vynus. Togo Tonic pro
telius visokias ligas, kaip tai: Reuma
tine}. neuralgia. skaudėjime vidurių,
sunkumu ant krutinės, teipgi taisd apetitę; žodžiu sakant yra reikalingas
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami
savo guodotiniems tautiečiams velyjame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai iirastą vyną Togo Tonie.
Preke ui batelį *1.04, ui tuiina *7.50
Reikale praAom atsišaukti ant adreso:

Nedėliota* ir ivenladieniais nuo 10 tik iki 12.

RODĄ DYKAI!

Pilnu geru gėry m u, puiki vieta užsjimui, biliardu puibovyjimui iraaliunioku geras žmogus, jei neturi draugo jis
padės tau gerti
(HA-08)

Ant 17 Akmens

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI

a.iir—diaitrodelts
Fatoatuota* tegul to
toriui, eusakis ateekaBU tr B uitetomas, vy
rinka* ar rnounnke*,
1SK aukieota*. dvlgaki
"Beatlec**
iukntal.
terastai teakvtoik Botas.
Įtikrai gerai talka rodo
g*'*žinU*llo*rt^l*rnu,
kaipo gurtou*!*' laika
taikanti*;
gvareau
tvota* an* J5 metu.
Siy talkroduly pasluu•tm*C.O. D. eat ktokvteoo adru«r> su pav»ly>
Bl tesegiamlBBoU Juigu tau tok* kaip ruwme, užsimokėk *ipr**ul SS 75 ir nvt-mc
kasitės Ir pasiimk 1* Ik rodais. j*i b*. nimokuk
aa vteaoesato. Atmlek. kad už toki pat talkro
duly kltar mokėsi *36 ik). Pri* lakrodello dar
yri*>**■> Mt nukalate labai gražu toaoiagely
*a kompase dykai.

CHICAGO, ILL

Eicelslor Witcb Co..

900 Central Bank Bld g, Chicago.

OFFISAS:

Kerte 31-mos ir So. Halsted įlyaii.
1 mm roimA**! A
UyVRAImBl VIF>UI AptlVMuV

CHICAGO,

ILL.

Traukiu dantis be jokio skau
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą savo gvarantuoja.
PuikiaiiMio't Popieroe.
Naujausio iszndimo.
15 tetunku su visokiais įkaitimais ir dai
nelėms ir kvietkoms — lietuviuku ir len
kiuku su puikinti kopertais tik 25c. tu
linas, arba 5 tutinai 11 per paeita, o 1000
popieru ir kopertu por ekspresą 97.50.
Uilalkom daugybe visokiu knygų, zbroseliu, altorėliu, ukapleriu, rąžančiu,kry
želiu ir tt. Turiu geros Traįankos ist
seno krajaus pargabentos
[orėdami
dažinot
apie prekes
musu
n
tavom
prisiuskite 4c. markėm, o gausit katalioga. Ant atsakymo Indekit visados
marke ui 2c. Reikalaujame pardavėju
ant musu tavom.

LVON BROTHERS
MADISON, MARKET AND MONROE STREETS

gROTHSI

I
^'1

CHICAGO, ILL.
.......... ESTABUSHED l«Z2 r~

-

.

~~ l l l

Mathew Zakaitia,
227 E. Ma.n st.,
New Britain, Conn.
(III—24) .

l

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

5c ir 10c tavorai
Pilna Sankrova
, uz $275

« e

e ♦

Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Dasi^inok. kaip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.
Kaip nežinystė yra svarbiausia priežasčia visų ligų.
•
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant žmo
gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

ICmnnos mnt puntavimo
Geriaasta sekoija vidurinėj N'ewYorko val
stijoj. 80 akru už 1*00. 79 aktai ui I1S00
ISJ akrai ui SbUO Gero, trtobo*. <<-riau
•la* vanduo. *u ■ palesta girto*, aat lengvu
i**moke*eslu. Jau keli lletuvtaikl fermeriai
gyvena etion. Kaitant artesnėm* žiniom*
Indek *1*0. štampo.
OEO KLEEK, F^oolvillo. N.Y.

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

Szita knyga yra paraszyta Profesoriaus Collinso Lietuviams
Amerikoje. Joje yra keturi dideli kolioruoti paveik
slai visos žmogaus sistemos.
Rasi joje ąpie paslaptis Lytiško Gyvenimo ir Ženvbos, kaip būti laimingu apsivedus ir turėti svei| į kus vaikus, kaip užlaikyti sveikatą savo paties ir savo šeimynos.

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

Sveikiems žmonėms

5c,10c,15c,20c ir 25c
tavorai Pilna
AIAAA
Sankrova uz $1000

•'

į

’

apie apsisaugojima nuo ligos

ir lytišką gyvenimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką Šeimyną.

Sergantiems aš rodyju skaityti skyrius apie visas ligas k. v,
DISPEPSIJA, REUMATIZMĄ, PLAUČIU LIGA, ŠIRDIES LIGA, INKSTU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,

Jos apima

vien perkamiausius tavorus ir geriausias vertes, gaunamas visame sviete.___ &___ ___
teip didelė, kad prekčjai parduoda juos už daugiau negu čion paduotos prekės, 'tokiu budu* padidinda
mi savo pelną. Męs pilnai užtikriname, kad kožnas daiktas visų surašų yra tikrai vertingas ir nepa
prastai gerai parsiduoda.
Raginame pirkėjus rašyti pas mus dėlei informacijos apie šitas sankrovas, kurią suteiksime tuo
jau ir su pilna atyda. Yra labai gerai žinoma, kad męs pirkėjams visuomet užčėdijame pinigus, ir męs
galime užčėdyti pinigus tau ant šitų tavorų, jei pasinaudosi iš progos.

Mes parduodame tik aplamiai. Mes nepriimame ir neiszpildome
apsteliavimu nuo eikvotoju.

NEKLAUSK KODĖL

Ui iuokluo*! tr MU linksmu o tu *u«iraukiu
ir tentiditl*. ne* rl»l žino k»<l John’* Klliir
mane l»»«y<ie kury a»i pirkau pa* John *
Supply Hou»* d IdžlauOoj žyduoliu krautuvėj
Vito) Amerikoj kuri »utelkia žmonėm geriau•lu* val»tu» už neiiipaaakytsl tomą preke,
nuo Ifc Iki 41-00, Del kuino* Ilgo* yra vienu
aiakyru* vai»ta». Sergančiu* padaro »ve kals
o »llpnu» tvirtai*. Kožnam nualuncii* dklely
gyduolių kateiloga dykai, kurtame yra apraizyte su virt* 80 Ilgu Ir kaip nuo ju taulgydyU. Koinu imogu* galt buf pate tavo daktaru
turėdama* uita katelloga. Turime tukitenoilui palludyilmu nuo žmonių kurte tex»tayde*u muio gyduolėm Ir nekuztevo daugiau
kaip *100. Kuiyk uendien pruiydama*
katellogo. Gan* būt »u»lrauku*lu, gana vai
tot. gana kentet tkauimu* ar kokiu* neprlim
nlimu* kūno, gana būt nubaluiiu. silpnu ir
turėt »puog»i* nuverate veidą. Vartok mu»u
vaistu* o Uk»l »v«iku.

JOHH’S SUPPLV HOUSE ĄĮcžž.liį

žodžiu sakant, visus skyrius aprašančius kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausio
įdomumo kožnam.
Penkiasdešimts tūkstančių (50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus,
^RISIUNSDAMAS KELIAS STEMPAS ir paduodamas savo vardą ir adresą.
,
Rašyk tuojaus negaišinęs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

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

