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Revoliucijonierial
dabar nėms 18, pilvinėins 8, tymais viršininką ir, nors pataikė,
Maskolijoa: ji milžiniška, di rytus. Togo gi laivyne iš verktinos sanlygos sutvertosi
,,Aš ir be kudliaus apsiei
delė ir, po Chinų ir Anglijos, plaukė jau nuo Sumatros ir netikusio caro valdžių. Je- ■markiau su bomboms pradė 5, difteritu 2, rože 1.
bet
kad
revolveris
buvo
neti

siu,
bėt tavę iš čia su devy
L J----Kare Baskolljos rytuo-, daugiausiai turi gyventojų, plaukia į vakarus, su visais nerolai sako, jog laisvė ir jo darbuotieji: Varžavoj an Kaip kituoąej Maskolijoa kęs, tai tik sužeidė nepavo- niais rudžiais išlodįs! Pami
i bet silpna, be tvarkos, kur laivais pasitikti Raždestven- Maskolijoa žmonėms reikalin tai, koksai vyriškis metė di miestuose, teip' ir Lietuvos Jingai. Sovėjui pasisekė pa* nėsi tu manę!.... ”
i '■ [ se.
' 4 I Ii
I
j
jį
( žmonės ant gamtos visokiais skį. Reikia todėl laukti ne- ga, bet, girdi, tegul jos žmo namitinę bombą į v.ežimą sostą pi Išj, Vilniuje, nors čia bėgti.
Teip, ant laiko, viskas nu
Kaip nesisekė maskoliams
turtais gausiai apdovanotų, užilgio susimušimo laivynių. nės po karei reikalauja. Pul miesto policija viršininko, augštesnių mokyklų nėra, —
tilo: — ..gaspadinė”, at si tai
rytuose, teip ir toliau nesisemilžiniškų plotų, skursta ir Jeigu čia Roždestvensky bus ki rodą! Po karei, kaip ne barono Nolkeno, visų dore mokintiniai neina į moky
Iš Minsko.
kius žmogeliui, nuvažiavo į
‘ ka; Moję karėje dar nė vie
baduoja vien dėl netikumo sumuštas, Maskolija negalės kartą darė, sugrįžusiems kar snių žmonių, už jo žiaurumą, klas, štraikudja.
Minsko stačiatikiškoj-dva Mauručius, o klebonas, dar
Lenkijos
nam mūšyje maskoliai neį
Bombos ex- mokintiniai i>er štraikus iš siškoj seminarijoj užgimė gai valandėlę parymojęs lange,
valdžių, kurios, vieton padė jau turėti nė jokios vilties at eiviams, nuo pergalės apkvai- nekenčiamo.
stengė ue jau sumušti prie
ti žmonėms pasikelti, pagerin sigriebti šioje karėj ir turės tusiems, jeigu nieks jų ręvo- pliozijos Nolkeiirt vežimas li kovojo bent pradinėse moky sras; ugnį, vienog, pasisekė ilgą laiką po tam žingsniavo
šus, bet nors atstovėti. Kiek
atsišauki kosi išardytas, o Į>ata Nolken klose mokinimą lenkiškoj užgesinti. Seminariją užde
ti savo būvi, stabdo kiekvie- taikytiesi, turės prašyti japo- liucijonieriškais
po kambarį, užsimislįjęs....
i
*
’
vienas mušis, koks tik buvoI ;Į
mais neapšvies, caras lieps labai sunkiai, gal mirtinai, kalboj. Ką iškovot Lietuvoj gė pats mokintiniai, kurie,
ną jų pasikrutinimą, trukdo niečių paliauti karę.
Ir,
abelnai, per nekurį laiką
šioje, jau antri metai *besiIr dabar laikraščiai rašo šaudyti į laisvės reikalaujan likosi sužeistas.
kiekvieną žingsnį vedantį
sudaužę
viską,
ką
galėjo,
už

mokintiniai,
liųžinia,
kadan*
ir
nežinantis
žmogus apie at
įtraukiančioj, karėj, iiasibaigė
jau apie prasidėjimą tarybų, čius ir tamsus, neapšviesti
prie
materijaiiškos
arba
dva

Maištai
vis
platinasi;
smar

degę
seminariją,
visu
pulku
gi
nežinia
nė
ko
jie
reikalau

sitikusį atsitikimą, galėjo, iš
pralaimėjimu maskolių. Vien
bet tikros tarybos dar nepra kareiviai, dėl tamsumo neži kiausi yra Lenkijoj ir ant ja. Mes daf negirdėjome, ištraukė net iš miesto. La akių ir pasielgimų klebono,
siškos gerovės.
Port Arthure tūlą laiką įUžėmęs vietą vyriausio va sidėjo, Maskolija per savo nanti ką daro, tą paliepimą Kaukazo, pasiekė jie teipgi kad Lietuvoj okintiniai, ar vinami ant popų parodė čia išskaityti kokį-ten nusimini
stengė gintiesi, bet ir čia ko
do maskoliškos kariumenės draugus bando išgirsti, ant spaugai išpildys, kaip jau ne Finlandiją, K rimą ir kitus ba kas kitas ji ba kas kitas jų daug
didesnį
vardu,
butųsmarkumą negu mą.
va pasibaigė pasidavimu ma
kokių išlygų Japonija sutin sykį pildė. Japoriiečiai ko pietinės Maskolijoa apskri- reikalavęs mokyklų su lietu mokintiniai svietiškųjų mo
jenerolas
Linevič
bėga
toĮ kiek laiko prasidėjo tiriskolių. į
liaus į šiaurius. Jis, rods, ka susitaikyti; Maskolija gi, voja už idealą, o tuom idealu čius.
kyklų.
viška
kalba,
f
Gal
nėra
k
m
nėjimai
dvasiškos valdžios,
Kokios priežastys masko
Dabar vėl net 80 augštas ant to atkreipti atidą?
tvirtina, kad maskoliška ar per laikraščius garsina, jog jiems yra jų tėvynė, ant ku
žinoma,
nuo
žmonių, o ypa
lių nepasisekimų? Kareivių
Išeivyatė iš Kauno gub.. tingai, vietinių sodiečių, vi
.
mija traukiasi į šiaurius nesutiks nė ant mokėjimo ka rios labo jie aukauja savo y* užimančių vietas caro tarnų,
juk jie Azijoj turėjo daugiau
Kauno gubernijališkas sta skas tas buvo slepiama. Tik
tvarkoj ir, buk, japouiečiai rės kaštų, nė ant atidavimo patą, turtus, gyvastį, pereiti* gavo nuo revoliucijonierių ži- Gyventojai Vilniaus gub..
už japoniečius ir tas skirtu
krinimus;
maskoliai
augšte*
1903 metuose. Vilniaus tistiškas komitetas pagarsino girdisi, kad kleboną kelia
neįstengia jos sulaikyti, ka kokios nors jai prigulinčios
J°g tapo ant nužudymo
mas buvo gana žymus. Ja
dangi tos dalys japoniškos teritorijos. Ar Japonija ant sulų idealų neturi, todėl ir nuspręsti Ir kad į trumpą lai gub. buvo apvedimų: mie žinias apie išeivius iš Kauno kur ten į d z u k u s už kaponija nuo pradžios karės ne
armijos, kurios toliau į šiau maskolių garsinamų išlygų tokio pasišventimo būti ne* ką nusprendimas bus išpildy stuose 1947,. kaimuose 9292; gubernijos, išsikrausčiusius mendorių. Visi sušuko: kas
pervedė į Mandžuriją daugiau
rius nusigrudo, yra per silp sutinka, nežinia, kadangi ji gal. Mes, lietuviai, gėrimė- tas. Terp gavusių nuspren iš-viso 11239.!, Vaikų užgimė: svetur geresnės laimės j ieško čia?.... kaip čia yra?.... kas
kaip 450 tūkstančių kareivių.
nepaganuno. si musų Margeriu, kuris, ne* dimą yra: caras, jo motina, miestuose: I vyriškos lyties ti. Pagal statistiško komite pasidarė?.... už ką.... !ll
nos, kad galėtų masKolius su savo išlygų
Maskolijoa randas ilgai tylė
laikyti. Tokį raportą jene- Laikraščiai vien iki šiol pa norėdama pasiduoti vokie Peterburgo miesto Jėneral- 4306, mergaičių 3562, iš vi to surinktas žinias: iš Kauno
Bet, kaip vėliaus išsiaiški
jo apie skaitlių išsiųstų į Azirolo Linevičo pagarsino Pe garsino, jog.terp kitko, Japo čiams, su visais Punės apgi -gu berną torius, vidaus mini- so 7868; ka(įtnuoae: vyriškos gubernijos nuo 1885 iki 1900 no,priežasčia tos nelaimės bu
ją kareivių, bet kad žmonės
lyties — 26(jH*?, mergaičių — m. išsikraustė į šiaurinę A- vo.... ana ,,gaspadin3.” Ji
terburge, bet žmonės, jau ne nija pareikalaus, kad Masko ntais nusižudė; j a po n iečiai steris ir du caro dėdės.
pradėjo kaltinti karės minišioje
karėj
ne
vieną^
mums
to

Caraž, mažais palluosavi- 24919, iŠ-visiiį 51011; visoj gu- meriką arba į pietinę Afriką apskundė kleboną konsistoriJ eteri ją, kad ji nesirūpino a- kartą apsivilę ant kariume lija pasižadėtų per tūlą laiką
nedrutinti savo laivynės, ka kį Margerį parodė ir tuomi maia, bando, ar ne pasiseks bėru ijoj užg[įmė: vyriškos ly- 9528 ūkininkai (žydai čia ne- jon ir, ištyrus dalyką, dva
pie prisiuntimą reikalingų nės viršininkų raportų, nela
dangi tūli maskoliški admiro nesigiria, (tasišventimą laiko šiek-tiek revoliuciją numal- ties vaikų 4+ 30398, mergai- priskaityti), iš to skaitliaus siška v a 1 d ž i a, dėl užbai
nori
tikėti,
ypač
kad
iš
kareivių Kuropatkinui ir per
užrubežių ateina visai prie lai išsitarė, jog dabar, negalė jie už savo pareigą ir tą (par šyti. . Teip, {laveikslan, jis čių — 28481, iš-viso — 58879; 1498 sugrįžo atgal. 1900 trynimo terp žmonių tokio
tai likosi jis sumuštu, karės
šingos
žinios ir tai nuo karės dama tęsti karės, Maskolija eigą pildo; terp maskolių, y* sutiko Lenkijos pradedamose tame skaitliuje mergvaikių metuose išsinešdino. 3207, o papiktinimo, nukėlė kunigą
ministerija, savo laikraštyj
lauko ir tos žinios maskoli turi taikytiesi su Japonija, pač augštesnių oficierų ne mokyklose įvesti lenkišką buvo: miestuose — 700, po sugrįžo 1106: pirmame pusme į dzūkų užkampį, o kaipo
i „Ruskij Invalid", pagarsino,
kada gi maskoliška kariška jau Margeriu,bet ir pildančių mokinimo kalbą. Panaikino kaimus 141(12, arba iš-viso ty! 1903 m. iškeliavo 2101, o bausmė — niekad jau netaps
ško cenzoriaus perleistos.
juo nuo pradžios karės iki 1
Svetimuose laikraščiuose laivyne ant tiek susidrutįi*, pareigas bereikalo j ieško knygų cenzūrą; žada panai 2112, taigi | 3,59% viso užgi- tame skaitliuje 343 moterys, jis klebonu, Tai tau gaspad. kovo šių metų ji išsiuntė
Pasimirė: sugrįžo atgal 440. Pernai ir dinė.
japoniškos ar- kad bus drūtesnė, tąsyk, pa tum.
kinti jiasportus. Bet tai vis musių akai Uiaus.
ant karės lauko: 13087 oficie- telpa raportai
Ant caro paliepimo, Ma mažmožiai neverti minėjimo, miestuose; ‘vyriškių — 2784, šįmet iseivystė lietuvių buvo
kurie užtikri- gal admirolų rodą, reiks at
X. X.
rus, 761467 kareivių, 146400 mijos vadovų,
Statistiškas
na, jog maskoliai vis bėga į naujinti karę. Taigi mat ja skolijoj prisakyta mobilizuo tokiais mažmožiais nenura- moterų — 2854, iš-viso — 5- dar didesnė.
arklių, 1520 kanuolių ir ke
Iš Prūsų Lietuvos.
šiaurius be tvarkos.
Pagal poniečiai nenori, kad dabar ti vėl 250000 rezervo* karei mįs žmonių, kadangi jie rei- 138; ]po kaimus: vyriškių komitetas, vienog, užbaigoj
lis šimtus tonų amunicijos;
— 19554,
"2, moterų — 17550, sovo atskaitos priduria, kad
Tiį^ėj, prie paminklo kara
svetimų laikraščių atsiųstus padaryta sandara butų tik vių, juos palikti namieje, o kalauja daug daugiau.
daugiau vienšėniu geležinkeiš-viso 267()4; visoj guberni jo surinktos žinios neapima lienės Elzės, rado nusišovusį
telegramas, jenerolas Line laikinė, jie stengiasi masko ant karės lauko išsiųsti tiek
tarnaujančių
karlumenėjy
joj
pasimirė 41842. Tokiu tikrą išeivių skaitlių, kadan raštininką Radeckį iš Tilžės^- liams atimti galėjimą atnau
Prasidėjus karei Mandžuri- vič, jeigu jam iš Europos ne
budu,
natįurališkai, gyvento gi ūkininkai iškeliauja be Jis mat buvo nuo* vietos at
atsiųs 200000 šviežių karei jinti karę, kada pasijus dru- bet, kol tie kareiviai prisi
Isz Lietuvos.
joj, PortI Arthure ir Sibire
jų
skaitlius
išsididino ant pasportų, tai visų išeivių ir statytas ir todėl ir nusižudė.
Maskoliai užtikri griebs ant vietos, gal karė
vių, nė po Charbinu negali tesniais.
buvo mažiausiai 150000 kar
17037. Visoj gubernijoj bu sukontroliuoti negalima. Jis,
Kaimynai,
net
H Vilniaus.
Naujojoj buvo ypatiškos
na, kad neduos Japonijai nė {>asibaigs.
eivių. Dabar gi Linevič ne bandyti pasipriešinti vejan
tiems jį japoniečiams. Ant žemės plotų, nė pinigų, bet Amerika, siūlosi kariaujan Ties Vilniumi, ledai ant vo gyventojų 1744265; mie vienog, užtikrina, kad lietu lietuviškos vestuvės: tekėjo
turi jau daugiau kaip 200000
paskutinės jenerolų rodos Ii tai yra tik žodžiai. Antai, čioms pusėms už taikintojus, Vilnelės ir Nėrio, pradėjo stuose gyveno 216733 arba vių išsivystė kas metai didi dvi seserys iš Rokaičių už
kareivių, priskaičius prie to
nasi.
dviejų brolių Brazaičių.
kada' laike Prancūzijos su bet nė Maskolija, nė Japoni plaukti
1 d. kovo; žemiau
ir garnizoną gynimui Vladi- kosi nutarta trauktiesi su li
Tirinėjimaiinžinierių trum
kučiais sumuštos armijos iki Vokietija kares 1871 m., pas ja taikintojų ne geidžia, ka nuo įpuoliau) Vilnalės į Nėrį
' voetokoi Taigi išpuola, kad
Iš
Mintaujos.
Skolon
bankuose
Lietuvos
dangi,
paprastai,
iš
karių
po
geležinkelio linijos nuo
Sibirui, o paskui į rytus, kad Bismarkį atkako ant tarybų
upė jau nusivalė nuo ledų.
šioje karėj iki šiol maskoliai
nekrutaįnėlų
turtų
savinin
Maištai
darbininkų
išsi

taikintojai
sau
daugiau
nau

Kaukėnų,
per Spukus, Kal
prancūziška komisija, vado
Vilniuje yra dvarponių su
nužudė daugiau negu pusę ir iki Baikalui. Vladivo
platino
dar
labiau
Latvijoj;
niukus iki Karklės, likosi už
vas tos komisijos, Favre, at dos stengiasi ištrėkti, negu tvertas akcijonieriškas žemi
milijono kareivių užmuštų, stokas todėl nuo jenerolo Li
1903 'metuose skolos už prie darbininkų pristojo ūki baigti ir darbai padirbimui
nevičo negali laukti nė jo sakė Bismarkiui, jog Prancū pergalėjęs karėj. Lygiai Ja škas bankas.
Apart
buch*
pasimirusių nuo ligų, pašau
zija neišmokės Vokietijai nė ponija, kaip ir Maskolija, be alterio ir agentų banko, kitų traukto^ ant Lietuvos miestų ninkai ir dvarų darbininkai. kelio, turbut. šią vasarą pra
tų ir pasekusių į nelaisvę; ne- kios pageltos, taigi jis atsi
namų dviejuose žemiškuose Panai nusiminę, kadangi sidės.
centimo, neduos nė vieno ak sisiūlantiems su taikymu, at tarnaujančių banke algos
laisvių maskolių yra Japoni ras tokiame jau padėjime
mens iš tvirtynių, o vienog sakė, jog atėjus laikui, ve yra labai mažos. Ant algų banknote siekė 6500000 rub.. mat reikia pradėti laukuose
joj daugiau negu 100000 kar kaip buvo Port Arthur.
Atsišaukimas.
Žemės savininkai turėjo .darbus, o čia bernai atsisako
Net Peterburge tiki, kad paskui turėjo užmokėti 5 mi* danti karę pats susitaikys, be eina kas metą 158000 rubl.;
eivių. Taigi iki šiol masko
dirbti.
Su
štraikilojančiais
Apie Kalėdas ■ Linkuvos,
dabar japoniškas vadovas lijardus frankų, taigi dau- tarpininkystės pašalinių.
97 banko urėdninkai gauna kreditąįį trijuose bankuose.
liai nužudė daugiau kareivių
miestų
darbininkais
jungiasi
Lauksodžio
ir Žeimio aplin
Vilniaus
žemiškame
banke
siųs vieną iš armijų ant ap giaų'negu Vokietijai kaštavo
182000 rubl.: vienas gauna
negu iš-viso yra japoniškų
ūkininkai
ir
Kauno
guberni

Kevoliurlja
Maskolijoj.
kinėse,
Kauno
gub., Panevė
buvo
nĮstatyti
2489
dvarai,tu

gulimo ir veržimo Vladivosto karė ir atidavė ne vieną tvirant metų 1800 rubl., 7 po
ant Azijos sausiemio. Kiek
joj.
žio
pa
v.,
likosi
išplatintas se
rinti
500000
dės.
žemės;
ant
Revoliucija
Maskolijoj
pla
ko, greičiausiai tas bus pave tynę, bet Lotaringiją ir Aba
1500 rubl., o likę, 89, po 480
tai be jokio reikalo pasiliks
kantis
hektografuotas
atsi
jų
užtraukta
paskola
19
mi

tinasi,
apima
vis
didesnius
sta jenerolui Kuroki; ant vi tiją. Totyą jau vertę, kaip
— 1000 rubl..
šeimynų be penėtojų! Pusė
lijonų į rubl.. Tūlos banke Iš Veiverių. Suvalkų gub.. šaukimas:
jos
plotus;
revolĮucijinė
dva

jimo toliau maskolių, japoni Favre’o išsitarimas, gali turė
Ant iškovojimo didesnių
milijono vyrų pražuvusių ar
Gal iš skaitytojų kas atme
„KUR MUSU IŠGANY
škam vadovui darbar nė ne ti ir visi maskolių užtikrini sia leidžia vis giliau šaknis, algų, tarnaujanti banke su* užstatytų dvarų buvo 450,
ba tapusių invalydais, lengva
na,
arba pažinojo Veiverių
turinčių
žemės
100000
dės.,
o
antai
vidurinėj
MaskoliMAS?/
mai,
ko
jie
neduos
japoniereikalingos visos armijos.
štraikavo.
Banko užveizda
pasakyti, bet tai pasibaisėti
kleboną Kulboką? — Taigi
skolos::
užtrauktos
jame
—
4
joj
pasiekė
jau
ir
kaimiečius
„Broliai!
Kas
&
jusųn*Į Peterburgą atėjo žinia čiams.
pagarsino, jog, kas 30 d. va
dabar jau jo nėra!....
nas skaitlius: visoj Suvalkų
žino, kas dedasi dabai? tojiIš šios karės daug pamo ir tie pradeda randui statyti sario neateis į darbą, bus pra milijonai rubl.. Bajoriška
nuo salos Sachalino, buk jagubernijoj nėra tiek vyrų,
Atsitiko teip: Buvo pas muose rytuose? Karė -— bal
me
bahke
(jis
katalikams-bareikalavimus.
Jeigu
tikėti
poniečiai į dvi sanvaiti keti kinančio tautos gali ištrauk
šalintu, norinti gauti vietą,
aną kleboną, kaip ir pas dau siausia karė, pritraukia 4askaitant ir vaikus! Ir kam
na siųsti kariumenės dalį ant ti: Japonija užima plotą ma angliškiems laikraščiams, ta turės su prašymu atsišaukti joramę paskolų neduoda) už
gelį jam panašių, gana išti bar atidą visų žjmmvų^jlr .
ta, teip daug aukų imanti,
apvaldymo Sachalino; dabar žesnį negu senovės Lietuva, revoliucijinė dvasia pasiekė pavieniai.
Tas pagazdini- statyti 151 dvaras, turintis
kima gaspadinė.
Per kiek kaip apie ją netinoMlr
karė buvo reikalinga? Malaukia vien, kada Korsakov- gyventojų turi vos ketvirtą jaui bent tūluose kraštuose mas, vienog, liko be pasek 150000 dės. žemės; skolos ant
metų
bendriško
jų
sugyveni
 lat jinai reikahUtja naujų Bu
Škotijos žmonės jos negeidė ir
jų
užbraukta
6
milijonai
ru

sko uosta Į>a8iliuo8uo8 nuo dalį to, ką Maskolija ir ka net kariumenę, ant kurios mių: nė vienas urėdninkas į
mo
nieko
teip
ypatingai
aky
 kų, nuolat(yafcįūa]WuJU w
• negeidžia, karės užsimanė
ledų.
Maskoliai negali nė reivių, net ant karės lauko, vien karabinų ir remiasi vi darbą neatėjo ir nieks vėliau blių. , Tokiu budu, šituose
vo
nebuvo
girdėt.
—
Dabar
vien caras ir jo tarnai, kad
nes, ida^
j Maąkėsintiesi pasipriešinti, ka Maskolija turėjo daugiau ne sas caro despotizmas, be pa neatsišaukė su prašymu, kad trijutae bankuose ant dvarų
gi, kada ana pasijuto.... ne džuriją^raft aaižtraailo ^ftnFteą
urėdninkai ir jenerolai turėramos
kareivių,
caro
sostas
žemės
Lietuvoj
užtraukta
pa

dangi ant Sachalino yra vos gu buvo japoniecių, o vienog
priimtų atgal. Bankas^yra
viena ir per tai jausdamąsi Maukotąją ji
> tų naujus kraštus, atiduotus
J
l skola 80 milijonų rubl..
2000 kareivių ir nusidėjėlių kiekviename mūšyje masko butų seniai sugriuvęs. Da uždarytas.
dar
artimesnė klebonui, no siaaiMudojupteir. i neriamai*.
išnaudojimui caro tarnų, ku
sargų.
Nusidėjėlių
yra liai tapo sumušti, nors ir Ku- bar Londono laikraščiai gar
Vilniuje, nuo seniai, yra
rėjo
turėti dar įtekmingesnį
riuos tie tarnai galėtų siurb
Iš
Dinaburgo,
Vitebsko
g.
6000, o likusi gyventojų da ropatkin nebuvo teip kvailas, sina. buk kareiviai Kijevo žydų sutverta draugystė, tu
balsą
rėdyme klebonijoj. femta fchty jiut ikeėė fijffią
ti, spausti ir persekioti gy
Inspektorius
Dinaburgo
lis susideda iš 6000 buvusių kaip apie jį garsina, o gink apskričio atsisako šaudyti į rinti už mierį suteikti netur
Klebonas,
pasijutęs, kad jaji tfaun<jfc4t»teriškis. laivėj efciventojus; be to jie mat gy
Oficierai tingiems žydams galėjimą iš miesto mokyklos užsimanė
nusidėjėlių ir 3000 čiabuvių. lai abiejų pusių lygiai geri. žmonių minias.
venta nemoka. Per du šim
mokykloj parengti literati per daug varžo jo liuoėyoę, trauloftiISlg SB4«HUtynrt4t$Sala Sachalin prigulėjo pir Taigi, matyt, apart didumo gauna anonymiškus laiškus mokyti savo taikus amatų.
,,gaspa<.lineV\
tu metų Maskolija per kares,
šką
yakarą. Ant papuošimo prieštaravo
ma Japonijai, todėl ji sten viešpatystės, turtų, skaitliaus nuo kareivių, kuriuose ra Draugystė ta, iš tikro, daug
„G.ep«ii
n
«
”
.
po
ar be karės, pridėjimu kar
rumi),
nusiuntė
į
Malinovkos
kareivių — yra dar kitokia šanti žada užmušti oficierus, gero padarė žydams: išlavino
giasi ją atgal atgauti.
ra klebon^^ujir.susi kur tau iasMepei
do prie gerklės silpnesnių
girią 29 mokintinius parne
Pereitą sanvaitę į Londoną pajiega, pajiega morališka, kurie lieps šaudyti į žmonių diktai gerų amatininkų ant
daiktus
ir
tautų, arba papirkdama ga
šti
'eglaičių
šakų.
Besidar

Oficierus apėmė vietos, kaip kokį, ant gere
ir į Paryžių atėjo telegramai, pakelianti mažesnį, duodanti minias.
tarnaitei
nešti,
„kita- matarai!,
buojant
jiems
girioj,
pama

lingus, platino rubežius vie
buk japoniški torpediniai jam pergalę ant milžino. baimė ir jie .dabar nežino ką snio išsilavinimo, atsižymintį
špatystės, bet nieko ne tvėrė,
tė ūkininkai ir, tikėdami,
laiveliai, aplinkinėse Mada Tos morališkos pajiegos tru daryti, meldžiasi vien, kad gabumu,neturtingą amatinin
nieko gero nepadarė paverg
kaq tai studentai atėjo į gi plianto.
naftėd£T4atki6..nųH^ pa#g,
maištų
nebūtų
ir
kad
kariuką išsiuntė net į užrubežius.
gaskaro, nematant, naktyj ko maskoliams, todėl juos su
imogjjf
įlT meski y ašk u ai tei jieobę^iąs
tiems, per tai jų ir tvirčiau
rią: maištus kelti, apsiginklameuė
nebūtų
siunčiama
ant
Krikščionys, ne tik Vilniuje,
prisiartino prie garsios Rož- mušė. Ta morališka pajiega
pririšti prie savęs neįstengė.
vo'iryrai ir bobos ir visą vai- vi«g!atus
hta&lir-.badų nflMųreltštar.fft n|u
suvaldymo
revoliucijonierių.
bet
visoj Lietuvoj, nieko pa
destvenskio laivynės ir du neišsidirba vergijoj, bet vien
Viena, didelė nepasekminga
kų
pulką
nuvarė
į
kaimą.
5
1
'
ipat*
Žinoma, ir rando agentai našaus neturi ir nesirūpina
mūšio laivu: „Sizoi Valikij” laisvėj ir ne ant rankos pa
karė Europoj gali išgriauti tą
Ff ikraštį Sib«o,įkUą
darbuojasi
saviškai: Mažrusi- apie išlavinimą amatininkų. Vilkai pasislėpė į vietinę mpr^j
ir „Novarin” torpedoms drū mojimo, o laisvės Maskolijoj
kyĮdą.
Pašaukė
uriadni
visą milžinišką ant molinių
Whn
Maskoliški jenerųlai joj jie siundo tamsias minias Koki vaisiai tokio nerūpestin
čiai pagadino.
Maskoliškas nėra.
meada
kojų viešpatystę. Jeigu iki
bet ir tas vaikus palaik
^imyliųiibguldytioiahfo gatoą,
randas sako, kad tai neteisy skundžiasi, kad jų kareivius ant žydų ir tokiu budu sten gumo lietuvių? Toki, kad
keliančius maištus ir W
šiol prispaustos tautos ne
giasi žmonių piktumą kitur
JiežbaataArBtijk,všAK»žiB9iąą
iežėaataAmtgtvjjaežMttltą
bė, bet kad Madagaskar yra demoralizuoja revoliucijonie- nukreipti. Iki šiol, vienog, Lietuvoj lietuvių gerų amati
bandė krūvoj numesti nuo
įt vjalsčiaus
areštą.
-----------------kraštucmfc
Prancūzijos kolionija, o kad riški atsiliepimai, kokius, po tie caro agentų siundymai ne ninkų nėra, visi amatai žy
savo sprando sunkų caro jun
nifrpaviečio vir^įųfeųį
'Į*- pęSepiKivaAUlž.
dų, arba svetimtaučių ranko rįB tnojaue
tas atsitiko netoli tos palos, kiekvienam mušiui, sumu išdavė vaisių.
taukią !n,l< J4u ,r
gą, tai vien todėl, kad ne vijįjdkuVnoMttd įsumiCtiiK mU-'
.
.
.. . <a
šuo, ga8padinekJi au!
prancūzai gali apie ateiti* štiems kareiviams, čielais
Pereitą sanvaitę policija se. Nesirūpinant, nieko su .. .
. bu pavergtų tautų tautiškas tai
rotą
ir
ant
gaš«'
įiato
atkaitaj.^iM
__
kimą greičiau išgirsti negu pundais nežinia kas dalina, keliose vietose užtiko ginklų tverti negalima.
Jauku
n/lnai eid«W<fcbžAHiPWdj
«i J
fajūėež rfrivrtJ LMAbdMir
i ioa^
"
susipratimas lygiai augštai maskoliai.
.f išraudusi,
AfšhdMirij!
Per sanvaitę, nuo 21 — 28 Tąsyk tilfv
Ne pliakatai tie kalti, kadan- ir dinamitinių bombų krau
■niAiiiauii
.
riiadulnk#
pasikėlęs.
'•ykAodšufc
ikhip
.moLaikraščiai rašo, buk Rož gi juose aprašoma tik teisy- tuves, bet, žinoma, surado d. vasario, visokioms limpan
iaiiMdtoie.
iš galei- sykuoja musų moters ginčyDabartinė karė su Japonija destvensky- dabar iš tikro be, kurią nuo kareivių slepia tik mažą dalelę revoliucijo čioms ligoms Vilniuje apsir
L<rficį%|B damos, atšovė:
go žmonių: šlakuotoms šiltisvietui parodė visą silpnumą plaukia jau su savo laivyne į jų perdėtiniai,
bet tos ap- nierių ginklų.
•
«i5 ža ,įbtld vs ,fbujsa išloši
u
ig paura iu ,jraeš to aogiatg

Politiszkos žinios.
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Imperfect in original
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LIETUVA

. sų šalčio, alkanam, plonuose temę, kurią mums valdžia iš
tai nekalbėsiu. Ai geidžiu, kad brolius su broliais, siundo ant sau gystė dar jauna, lošė jau, rodosi,
gėlii už asistentą airių bažnyčioj. pataisymo namus. Tai tau ir liki
rūbuose. ir nebus kur nė bu- lupo? Kam uždėta tokia bai
Susivienyjimo sąnarių darbai at nepatinkančių ypatų, visaip nieki 7 kartus visokias komedijas.
Jis laiko ankstybą dievmaldystą, mas svetimam krašte!
neštų naudą pačiam Susiv.,visiems na, apŠmeižinėja nenorinčius būti
Jei tavęs neužmuš, si akčyžė ant visų ta vorų?
< iiBi.
t Kertukas.
pasako žmonėms lietuvišką pa
Paakendo laivas.
mokslą.
tau prisieis mirti nuo alkio Kodėl užrubežyj už tuos gi VVhke^ing, W. Va. Netoli ir lietuvystei. Dirbti ir daryti kunigų vergais. Kunigai mato,
gerai ypa plati dirva.
Norint kad jų apšmeižimai ir užsipuldinė
14
Bu
B
o
I
hj
P
h
.
Čianykščiai lietuviai dalinasi į
ir Šalčio. Bet, tu žinai,už ką tavorus mokam du kart pi- Bellaire, Obio., nežinomo vardo nuveikti tikrai naudingus visuome jimai ant ypatų naudos neatgabe
skyrius
dievuočių ir bedievių. Ar Darbuokimftfi, kaip kan
16
d.
kovo
persiskyrė
su
šia
pa

tau prisieis mirti? Ar žinai, giaus ir gaunam tavorus daug velkantis garlaivys susidaužė ant niškus darbus, reikia kad apie tai na, priešingai, per tai žūva jų
galime.
Pranas LeseviČla, apie kurio ne užtektų visiems butij broliais
kas pradėjo šitą karę ir kam geresnius negu pas mus? Ko upės ir su visais ant jo buvusiais rūpintųsi visuomenė. Užtai gi įtekmė terp visų sumanesnių, bet siūlė
lietuviais,
vaikais
vienos
motinos
Nesuprantu
aš, kokį,turėjo miesugrįžimą
po
operacijai
iš
Phila| jinai reikalinga? Maž ne pa dėl už svarą cukraus Anglį- žmonėms paskendo. Kiek žmo- draugystės, bei kuopos, prigulin nenori savo berostratiŠko dar delpbios ligonbučio buvo jau mi Lietuvos? Gerai butų,kad čia at rį p. Tėvynės Mylėtojas, rašyda
nių prigėrė, nežinia.
čios prie Susiv., siųsdamos į sei bo išsižadėti. Ir traukiasi musų
tįs žmonės ją pradėjo? gal joje moka tiktai 5 kapeikas,
nėta „Lietuvoj”. Palaidotas jis sirastų koks agitatorius, kuris pa mas straipsnėlį į 11 No. „Lietu
mą savo pasiuntinius,privalo žiūrė naminė kova ir jos galo nematyt, ant Šv. Katarinos airiškų kapinių.
sistengtų išnaikinti tuos bergždžius vos”. Gazdina jis ten Amerikos
Ateivlai.
jiems žemės pritruko, nėr kur o pas mus 15? Kodėl ui atuoti,kad jų reprezentantas butų bent kovojame, anot patarlės, už tuščią
nesutikimus ir paragintų visus lietuvius, sako: lietuviai neagituo
Paliko
pačią
ir
vieną
vaikutį.
Vė

daugiau gyventi?. Ne. Šitą pų gazos (kerotūno) Anglijo 1 New York. Skaitlius atkan paviršutinei apsipažinęs su tautos maišą, neturime laiko, nė pajiegų
lionis ne prigulėjo nėiį jokią drau kibti prie darbo ant visų lietuvių kite,nerašinėkite savo giminėms jo
kančių
į
Ameriką
ateivių
šįmet.di

karę pradėjo caras, jam tik je moka tiktai 4 kap., o pas
reikalais. Man teko užtėmyti per ant atsirėmimo svarbiausiam prie
gystę, svaiginančių gėrymų negė labo.
kių priešingų valdžiai žinių, ne
desnis, negu kada nors pirma, o
tai ji reikalinga. Mat carui mus 8 ir 10 kap.? — Dėlto, kaip mena, balandžio ir gegužio XIX seimą, jog didelis nuošimtis šui, nors proga butų kuo geriau rė. gyveno čia nuo keliolikos metų. Svetimtaučiai, kaip gali, išnau- siųskite plakatų, nes žandarai gali
permažai to, k.į, jisnuo musų kad’ tenai akčytės tokios nė mėnesiuose atkaks dar daugiau. pribuvusių pasiuntinių, suvažiavę sia. Vedame ginčus už tai, kam 17 d. kovo gazo eptpliozijos li doja lietuvius. Antai anglijonai sugauti....
i&plėšii, jam jiasinorėjo dau ra! Dėl ko, klausiam, val Nuo pradžios kovo mėnesio iki 22 neva svarstyti tautos reikalus, Apie priguli garbė: unteroficierui ar jo- kosi užmušti Sykesvillėj du bro Savo kromuose leidžia siutus ant Aš mislijau.kad tai rašo koks se
tautą ir Susiv. tiek supranta ir pai nerolui, -nors nė vienas, nė kitas
giau. Reikia žinoti, kad te džia tokius mokesčius uždėjo d., vien žydų iš Maskolijos atkako so, kiek girtas kąreivis apie maldą, nieko ne nuveikė ir jeigu neveiks, liai, Ignotas ir Antanas Kratavi- iŠlaimėjimo (tas tiesoms yra už nas Mikalojaus Ikareivis, bet točiai. Vienas iŠ jų buvo vedęs ir drausta. Rd.). Lietuviai moka liaus randu, kad p. Tėyynės Mylė
nai, Mandžurijoje, žmonės la aut viso ko ir kur tie pinigai 7000, italijonų gi 18000.
vietoje atlikti savo užduotį, nu tai garbė prigulės tautai, kadangi
paliko pačią Lietuvoj, kitas buvo pinigus ir tankiausiai nieko ne gau tojas liepia lietuviams turėt kan
veikti tautišką darbą, tūli užsiima be jot pajiegų nė unteroficieras, ne vedęs.
bai tamsus, neapšviesti, dar eina! Jug tai musų kruvi
Svarbus nuai<te|elis.
na. Lioterijos tos juk rengiamos trybę, laukti ir, vėliaus, išsyk
blogiaus kaip pas mus, užtai nai suriukti pinigai, o ar Tacoma, Wash. Iš kalėjimo vien garbinimu stiklinio dievaičio. nė jenerolas nieko nenuveiks; 19 d. kovo vietinis lietuviškas ant išnaudojimo lengvatikių!
griebti už ginklų ir mušti carą ir jo
galima juos skriausti, plėšti mums sako, kur juos deda? ant McNeils Island pabėgo svar Šiuos blogus palinkimus S. L. A. ant tautos labo galima nuveikti Neprigulmingas Kliubas laikė mė
Keleivis.
ūrėdninkus.
Čia aš nusišypso
privalo urnai prašalinti su pagelba
jau ir pamislijau: žmogau, kaip
nuo jų, kiek norint. Ir ca Tuos pinigus gal caras išlei bus nusidėjėlis, išplėšęs keliuose kuopų, kurios, siųsdamos pasiun vien tąsyk, jeigu tauta stoja už nesinį surinkimą ir nutarė, susidė
savo labą ir už tai kovoja.
Iš Athol, Mas.
tų įbrubksi -lietuviams į 'ranką
ras užleido ten visą gaują sa džia aut savo paleistuvysčių, miestuose pačto stacijas, Albert tinius,privalo išrinkti blaivius ir su Štai dabar atsiranda gera proga jęs su vietinėms draugystėms:
Saldžiausios
širdies
Jėzaus
ir
Šv.
Bell. Išdūmė jis į girias. Nors
ginklus, jai pats bijaisi plakatų ir
Lietuvių
yra
čia
45
apsivedusių
išdalina
savo
tarnams
ir
tar

vo urėdų-plėšikų, kurie ten
pasigedusios jo valdžios išsiuntė manius vyrus. Dar ant vieno da sutraukyti varžančius musų tautą Jurgio Mučelninko, statyti svetai šeimynų, o suviršum šimtas pavie žmonės nuo jų baugini? Musų
: nuo žmonių turtus išdrasko. naitėms, o mums, idant su tuojaus gaudytojus, bet jie nė jo lyko reikia atkreipti atidą. Atsilan pančius. Visoj Maskolijoj dega nę ant tų lotų, kuriuos buvo nu
nių; merginų teipgi yra poras de- žmonės yra baugštus ir be to, ne
Ta karė reikalinga dar ir pi rinkti tuos pinigus, prisieina kio pabėgėlio pedsakio nesusekė. kę ant seimų galėjo patėmyti, jog revoliucijos liepsna, caro sostas pirkę statymui bažnyčios kun. sėtkų. Yra čia daug visokių dirb reikia jų gazdint. Pratinkime ir
kuopų pasiuntiniai, iš didesnės da vos laikosi ant molinių kojų ir nė Urbono parapijonai.
niguočiams - fabrikantams. tankiai ir baduoti ir pavarg
Visi Kliubo tuvių. Daug lietuvių dirba ma- drąsinkime pirma prie plakatų, tai,
lies,y ra vis vertelgos [biznieriai!. ra abejonės, kad einant iš vien vi sanariai yra buvę kuį1. Urbono paKeturios
ypatos
prigėrė.
Mat jie uetur kur: dėti savo ti, o kuomet už neužmokėjiŠinŠapiuose. Beveik visi čianykš- reikale, jie nesibijos nė už ginklo
Mat žmonės kalba, jog vertelga, siems išnaudojamiems ir prispau- rapijonai. Kliubas I
nutarė, jeigu čiai lietuviai paeina iš Kauno gu tvertis.
■I išdarbių, čionai jų jau nebė m$ jų atima nuo musų ir pa Rock Lodgk, Ga. Išplaukus kuris moka maišyti „givircus” su stiems, galima milžiną su molimažoj vaitelėj ant jūrių 3 mote
d-tėk ne prisidės,virt
gai išpirkti, tai pabrikantai skutinį gyvulį. Mes mokam rims ir 2 vyriškiams, vėjas apvertė pipirais ir apie tautiškus reikalus nėms kojoms sugriauti, Dabar tainę, kurioje galėtiįias statyti sve bernijos, yra čia net dvi lenkiškos Per plakatus, per agitacijas, iš
Į laikyti susi Šeimynos; kurių sanariai su lietu didelės dalies, mes atgavome spau
stengiasi išgrūsti juos kur pinigus — tai mes turėtu- valtį ir visi joje buvę supuolė į turi augŠtesnį supratimą. O ką laikas ir lietuviams stoti už savo rinkimus lygiai Klilkibai, kaip ir viais kalba lietuviškai (turbut jie dą. Tada nesibijojome, o dabar
nors toliauį. j Užrubežije fa- jnėm žinoti, kur juos deda. vandenį. Iš jų tik vienam vyriš jau vargšas darbininkas? Jo su tėvvnę; darbo pakanka visiems, draugystės. PastaiĮęs svetainę, ne lenkai, bet sulenkėję lietuviai; tės imkim ir bijokimės! Kokia
brikinhi išdarbių nereikalau Mums reikalingos mokyklos, kiui pasisekė išsigelbėti, visi kiti pratimas tik niekis! Pereituose tegul tik vbi dirba, Ir Amerikos Kliubas nori užsirallyti Amerikos tikri lenkai lietuviškai ne moka ir čia baimė ir koks atsakymas?
metuose, prieš XIX seimą, S. L. lietuvių pareiga gelbėti ir šelpti I įr Europds lietuvi is laikraščius,
Įdėkie į kopertą kelias musų laik
išmokti nenor. Rd.).
ja. nės turi dar daugiau ir musų vaikai nė skaityti, nė prigėrė.
A. viršininkas musų vertelgoms musų brolius tėvynėj, laikas sykį! parengti sav0 sanari ams skaitinyraščių
iškarpas arba plakatus ir
Yra Čia lietuviška Aušros Vartų
dar geresnių, negu pas mus. rašyti neišmoksta, o ar val
UtUarai.
išsiutinėjo net spečialiŠkus pakvie padaryti galą despotizmui. Kiek ’ ėj*,kur jie galėtų praleisti ant skainusiųsk
užadresavęs kokiam ūki
Dr-tė,
turinti
85
sąnarius
ir
apie
Už tai musų fabrikantai ne džia stato mokyklas, ar moki St. Louis, Mo. Sudegė krau timus. ,,Yra tai, sako, smagi vienog lietuvių stoja į kovą? La- j tyroo liuos4 Iaik4 Ka teipgi ke.
700 dol. pinigų kasoj. Laike ligos ninkui į Lietuvą. Na, daleiski*
* ■ i tjna reDgt prakalbas ir visokius pagali vežti savo taivtirų į užru- na jose teip, kaip pridera, tuvės alaus leidinyčių Anheuser ekskursija, gražus pasivažinėji bai mažai.
me*
Amerikoj
sąnarys gauna ant sanvaitės 5 dol. rpe, žandaras laišką sugavo. Ir
sihnksm’inimus. ..
Noi
bežį, © tik į rytus, c Mandžu- vaikus? Ne! Valdžia išsta Buscb Co. Blėdį gaisro padarytą mas, galima pamatyti iškilmes” tt. gyvenanti ir mažai rūpinamės apie I--------------------jus tas užmany pašelpos.
Posmertinės moka iš kas? Ir nieko. Žmogus už tai
šis ypatingas S. L. A. viršininko musų brolius,kovojančius už tėvy-! mas labai geras, bt-t nežinia, ar
rijoje, kur dabar mušasi, žmo- tė kekius-tai apmaskoliuimo skaito ant 150000 dol.
kasos 50 dol. ir kiekvienas sąnarys neatsako, kad jam kas ten kokius
raštus prisiuntė. Daugių daugiau,
nėt? tamsus} ir fabrikti visai urvus, kuriuose mokina tik. Carron, Ind. Siautė čia dide atsiliepimas sukrutino jausies Šir nės laisvę. Rods Amerikoj girdėt pasiseks jį įvykdinti.! Kliubas dar sudeda po 1 dol.
dis karčiamninką. Kasgi iŠ tautie daugelį kalbant, kad jeigu Lietuva
’ nėra; dėl to nėra ten ir tavo- kaip garbinti car^ ir gudiškų lis gaisras, turis išnaikino visą vi čių nenorėtų dalyvauti smagioj iškovos laisvę, tai jie noriai grįž į vos nutarė statyti svįetainę, o jau Airiai stato Čia naują bažnyčią ir kad jį pašauks ant „sledstvos” ir
rų iriprisieina juos vežti ar iš poterių. Mums patiems rei durį Šito miestelio. Blėdį gaisro ekskursijoj, ypač jei tojė ekskur -Lietuvą. Be kovos vienog tos čia tūli lietuviai Šaukia, kad jis lietuviai aukauja ant to pinigus. tuomi tik labiau praplatins agitadnori statyti ne svetainę, bet nepri- Apskritai, Čianykščiai lietuviai el
padarytą skaito ant 250000 dol.
sija yra bent paviršutiniai visuo liuosybės nieks neduos, už ją rei guimingą bažnyčią ir buk tik ant giasi ne blogiausiai. Gaila, kad
Maskplijoe, ar iš Japonijos. kalingos knygos, laikraščiai,
P. Tėvynės Mylėtojas nori tuoj
Reikia vėl žinoti, ikad Japo- kad mes patįs galėtumėm ajs Rosi, Ga. Sudegė čia dirbtu- menės apmokama? Kokiu budu kia kovoti ir pergalėti laisvės prie išviliojimo nuo katalikų pinigų sa nėra gerų agitatorių, kurie galėtų įbrukti žmonėms ginklus, be priBlėdį
vės Virginia-Cbemical Co.
■ * nijKJjė yra labai daug fabri sištiesti — valdžia tiktai da gaisro padarytą skaito ant 300000 musų karčįatnninkas patenka į eiles Šus. Jeigu mes norime turėti lais kosi, kad nori svetainę pastatyti. prie gero paraginti. Laikraščių ruošimo, be agitacijos. Jis tiki
lietuvių reprezentantų, Susiv. pa vą Lietuvą,tai turime už ją'kovoti, Tokioms kalboms mąt nori nuliai- ateina Čia: 5 ex. „Lietuvos,” 2 vien į ginklus, kurie žmogaus ka
kų. dar daugiau negu Masko bar leido spaudyti knygas dol.
siuntinių, rodosi, apie tai nepriva arba bent kovojantiems padėti; dytį nuo prisidėjimb katalikiška- „Vilties,” todosi 4 „Saules” ir 1 ną užmuša. Karė Maskolijos su
lijoj. Už tai tenai visokių čionai-pat; iki šiol galima bu
lau aiškinti.
jeigu kitaip ne galime, padekime
draugystes. Kliubo sąnarius „Keleivis.” Geistina butų, kad Japonija parodė, kad šiose dieno
ExpUOCijOM.
tavorų išdirba daugiau, negu vo gauti lietuviškų knygų
kadangi Išta lietuviai labiau skaitytų visokius se pajiegos dvasios, drąsa, patrijo' Aš nesmu priešingas musų ver nors pinigais, kadangi kiekviena vadina
į yra reikalinga, tęip kad patįs tiktąi užrubežyj ir tai už jas Princeton, Ind. Kastynėse telgoms, kad jie atlanko setmą, tik kota ir pinigų reikalauja. Todėl taį Khul>o ne verčiaUačarių atliki- raštus ir pradėtų darbuotiesi ant tizmas daugiau giliuoja, nė para
Princeton Coal &
Co. atsi* Mining
,.lnlngy
a,.,- norėčiau, kad pribuvę, vietoje gar dėkime kuo daugiausiai pinigų ant nėti 1ipa±inlj. | Kliubą gali prijaponai ietigali jų išpirkti. sekiojo teip, kad „ė kur j rnaccn
kas ir kulkos. Pirmiau stiprinki
tautiškos dirvos.
sušelpimo revoliucijomerių; dru- gulėti kiekvienas turintis nors pirme žmonių protą ir dvasią, tada,
dėtiea.
Caras
išleidžia
musij
kli
hko$i
ulmu5tj
: Deltoj mat, japonų fabrikanLietuvis.
/
i, o 4 sunkiai su- binti ragutį, veiktų tautos darbą.
tinkime
kovojančius,
padėkime
mu
ų
ocs
po
paras.
^Kliubo
sanareikale,
jię ir su ginklais daugiau
Smagu
ir
linksma
butų,
jeigu
lie

• tai, idant išparduoti savo ta- pinigus tiktai ant savo už- 4eįsti.
jiems, kuom tik galime, o jeigu vima| yra ^kįsaų šio krašto.
padarys. Jeigu norime laimėti, tu
tuviški
vertelgos
pradėtų
supraIš
Brocktono.Mas.
t i i vort^ ir gauti didesnį pelniį, manymų. Ir dabar mat ne
sti ir atjausti tautiškas pareigas; si iŠpildysime musų pareigos,
Nelaime* ant geležinkeliu.
Kliubo priguli j50 sąnarių, jis
19 d. kovo BrOcktono Laisvės ne viop ginklu kariaukime, tik vi
j pradėjo juos grįsti į Man- tiktai išpustys musų pinigus,
grius
caro
despotizmas,
o
su
tuom
vertelgos,
būdami
savistoviais,
kasoi
turi
100
dol.
‘
Kods
tai
ne

Lincoln, Nebr. Netoli nuo Čia
draugų kuopa laikė susirinkimą su sokiais pabūklais, kad priešui už
UAiuriją.
Bet tebegruzdami bet pražudys ir mus pačius. iššoko iš rėlių pasažierinis Bur daugiau pasiturinti, galėtų būti sutruks ir retežiai, kuriais surūky daug, bet ant svetiinės ’ sanariai prakalboms, paaiškinimui biaurių kenkti.
tavoms į Mandžuriją, japonų Panrislykite tik, kiek sveikų, lington geležinkelio trūkis. Prie to tautos reikalų parėmėjais. Bet dar ta musų tėvynė ir visa musų tau tada sudėti kad ir po 10 dol. kiek darbų Šiaurės meškino. Kalbėto Tėvynės * Mylėtojas da sako:
fabrikantai susitiko ten su jaunų, tvirtų vyrų, išve 30 pasažierių likosi sunkiai sužei daug upės vandens nuplauks, pa tai
vienas.
jai buvo Šie: I.Simkevič'a, V.Kau „Lietuvių Socialdemokratų parti
Senas Krivaitis.
kol jie pastos tikrais tėvynės vai
Vargšas.
nas iš Bostono, V. Petkunas, K. ja jau pataikys tuos reikalavimus
.maskolių fabrikantais ir pra žė ant mirties į Mandžuriją? stų.
Tai
kais ir liaudės draugais. Žinau,
Oksas, M. Konstantinavičia, Cal- ir palengvinimus išvesti.”
dėjo terp savęs peštis. Bet Kiek paliko našlių ir našlai
Iš No. Bostono, Mas.
supratimas!
Išrodo
lygiai
teip,
Iš Lawrence. Mas.
kad mano šie teisingi žodžiai, nu
ton (anglijonas) ir kun. Pėža.
•■*^riiaųįim, ka<i. karaliai per akČy- čių, kiek nelaimingų motinų
rodanti musų silpnus darbus, atras
19 d. kovo atsibuvo čia, salėj
Lygiai* tautiški, kaip ir dvasiški Kalbėtojai aiškino Lietuvos praei kaip maskolių 'biurokratai, kurie
; ežę gauna didžiausią pelną ir tėvų, seserų ir brolių, kiek Isz darbo lanka
širdyje aštrų tūlų tautiečių priešgi- pn. 166 Broadway Ext.» visuome reikalai čia labai pakrikę. Turė tį iki ji pateko po maskolių letena, Maskolijoj visokią iniciatyvą už
nuo fabrikantų. Mat kara paliks neapdirbtos žemės,
nevimą. Bet ką galima daryti? niškas susirinkimas, sušauktas Šv. jome už vadovą kunigą Šeštoką, nurodinėjo ekonomišką ir dvasiš mušė, tik sakė: „jus visi, žmonės,
liai uždeda akčyžę ant visų kiek prisieis kentėti bado ir 1 Younostoon, Oh. Darbinin Nenoriu kovoti su pa vieniems Petro ir Povilo Dr-tės. Susirinki tikėjome,kad jis ves mus prie gero, ką nupuolimą ir dabartinį revoliu- tylėkite, jums nieko veikti ant jūsų
tavorų, fabrikantai jiems iš vargų?! Ar tai tik dėl vieno kai Carnegie Steel Co. dirbtuvėse ypatoms tik stengiuosi nurodyti mą atidarė Draugystės pirmsėdis. nuo jo išmoksime tėvynei tarnauti, cijinį judėjimą. Visi kalbėtojai ir jūsų tėvynės labo nevalia, mes
bet pasirodė, kad musų vadovui žadino lietuvius, kalbino juos pa viską nuveiksime.*" O kaip atėjo * •
moka ją. o paskui išlupa tuos užsimanymo caro, dėl saujos Štraikuoja ir nutarė štraikuoti teip ant biauraus varpučio, kuriuomi Jonas Jaroševičia.
apžėlusi
musų
tautiška
dirva,
da

Pirmiausiai
kalbėjo
P.Mikalaucvisai kas kitas rupėjp, o ne lietu busti iš miego ir dirbti aut labo tė su japonais veikti, tai nė pipt.
, . pinigus nuo žmonių, parda piniguočių-fabrikantų, kurie ilgai, kol kompanija nesutiks mo rančio mums blėdį. Iš visko, ką
Veikti reikia visiems. Dirva pla- *
kas. J is aiškino naudą prigulėji vystė: vietoj kelti lietuvystę, jis vynės.
vinėdami tavorus. Tokiu padeda carui apgaudinėti kėti už darbą pagal unijos tabe- Čia paminėjau, ir dar pridedant mo prie draugysčių. Aiškino, kaip terp lietuvių platino lenkišką dva Susirinko diktas lietuvių būre ti, vienas kitam kelio neužbėgilę.
, badu, fabrikantai padeda žmonės, turi žūti tiek žmo
siądieninį pasielgimą centrališko, didelė buvo Lietuva ir kaip ji su sią. Jis nesigailėjo nė kaštų, nė lis, kurie paaukavo $114.85; iš vi nėkime. Darbuokimės visi viso
r Monongah, W. Va.
šitose bei provos komiteto S. L. A., rei
carui plėšti mus| Už tai, nių, išsipilti tiek kraujo, at
mažėjo. Ant galo priminė, kad darbo ir ant galo išmeldė, kad lie so turime ant suŠelpimo revoliuci- kiais budais,kad tik išeitų ant labo
aplinkinėse ir aplinkinėse Clarks- kia su gailesčiu pripažinti, jog šiąartinasi laikas iŠsiliuosavimo iŠ po tuviškoj bažnyčioj vyskupas, ne jonierių $123.25. Pinigus nutarė tėvynės.
kaip tiktai japoniį ir masko sirasti tiek vargo ir kančių?! burgo darbai eina gerai, dirba kiek
Jonija.
dleniniai darbai tūlų tautiečių veda svetimų jungo. Antras kalbėjo pažįstantis prietikių musų parapi me laikyti pas savą, kol nebus iš
lių fabrikantai praidėjo peštis O,buk tu prakeiktas, žvėrį vieną dieną ir darbininkų be darbo
S. L. A. pramintais kun. Miluko Jonas Liutkevičiai jis teipgi kal joj, daleido skaityti lenkiškų evan rinktas centraliŠkas komitetas.
terp savęs Mandžupjoje. ka nematytas!
Btbliai, ar-gi nėra.
šuntakiais. Jeigu S. L. A. ne bėjo apie draugystes, gailestavo, geliją. Dėl tos kunigo lenkiškos
Aukavusiems ištariame Širdinga
raliai tuojaus iš abiejų pusių mes visados teip tylėsim? Ar- 5 Ford City, Pa. Čianykščios taps atvestas ant tiesaus kelio, tai kad mes daugelio dalykų ne gali dvasios pusė lietuvių atsitraukė ačiū.
Isz visur.
užstojo už savo gųradėjus — •gi visados kaip avinai duo Pittsburg Plate Glass Co. dirbtu anksčiau ar vėliau, S. L. A. stosis me suprasti ir per tai mažai nuvei- nuo parapijos ir paliovė vaikščioję
M. Kapulionis.
vės
likosi,
dėl
užgimusių
tvanų,ant
pilnoje
globoje
lietuviškų
dūšių
kiame.
Baltramiejus
Miglinas,
iš
ir. prasidėjo karė, ta karė, ku sim nuo savęs kailį lupti?
į bažnyčią. Pamatęs, kad negerai
II Vasario mėnesyj, vien mieste
ganytojų [tikrai ganytojų doliarių), Lynn, kalbėjo apie padėjimą lietu padarė, ant tūlo laiko pasitraukė,
Iš Duryea, Pa.
ri dabar tiek "aukų atima. Jūg ne męs vieni lietuviai tūlo laiko uždarytos.
Bombay nuo azijatiško maro pasi
nepaisant
ar
mes
to
norėsime,
ar
vių
Amerikoj,
apie
nesusipratimus
dabar
sugrįžęs
su
tuščiais
kišeniais
13
d.
kovo,
2
vai.
po
pietų,
Ber‘ Bet japonams dar ir kam kit dejuojam. Dejuoja teippat 5 Fall River, Mas. Vienoje
mirė 13475 žmonės, visame gi apne, nors Susiv. sąnarių lavonai yra ir vaidus, aiškino prietikius lietu
kam reikalinga Mandžuriją. ir musų kaimynai latviai ir medvilnės dirbtuvėj vėl užgimė čia mėtomiSŠ kapų ir jriuočiami į pra vių su lenkais, aiškino, kad mes pradėjo kolektuot po stubas; bet nice, Pa. kastynėse prikrautų ka skrityj pasimirė jų 123550. Ma
žmonės pinigų ne davė.Tai kunigė rų tapo pagautąs Juozapas Žu‘Mat jie gyvena ant nedidelių žyclai ir lenkai ir finnai ir štraikai, kuriuose dalyvauje 1200 garo dugną.
neprivalome dairytiesi apie tai, ką lis vėl pasitraukė, kaip apreiškė kauckas, 27 metų vaikinas ir su ras čia siaučia' be paliovos jau nuo
darbininkų.
salų ir dabar jų jau tiek pri patįs maskoliai-prasčiokai de
J. G.
sakys lenkai, bet labiau privalome per pamokslą, ant trijų sanvaičių, trintas. Vėlionis buvo ne vedęs. kelių metų. Anglija, kuriai prigu
* Pittsburg, Pa.
Prasidėjo
rupintiesi apie musų pačių reika bet ir iki šiol nesugrįžo, paliko pa Prigulėjo prie 55 kuopos Rymo- li Bombay, ar ne moka, ar ne no
juoja
ir
kelias
prieš
carą,
kvipo, kad ant salų nepakanka
darbai senose prieHays Station ka
lus. Ant galo kalbino visus riš- krikusią parapiją ktodosi parapijo Kat. Susivienyjimo. Kūną gimi ri siaučiantį marą išnaikinti. Prie
M
uku
padėjimas
į
r
parei

vietos kur tebegyventi. Už savo biaurią valdžią. Susi st ynėse.kurjau nuo metų ne dirbo.
tiesi į organizacijas, skaityti laik nai turėtų džiaugtiesi, kad nusikra nės parvežė į Duryea ir d. kovo gero noro ir nesigailėjimo pinigų
gos.
tai dalis jų buvo persikėlę ir tarkim ir męs su jais ir nutas'negal būt ne galimu. Kodėl
5 Marristovn, N. Y. Kalna
raščius ir knygas, vietoj peiktinų
ne gero kunigo. Rd.).
palaidojo ant lietuviškų kapinių
apsigyvenę Mandžurijoje ir verskim savo terioną. Dar kasiams šitų aplinkinių kaštynių Lietuvių tauta pradėjo jau ženg darbų užsiimti mokslu. Pr. Moc tė Paskui
kiti kraštai ne duoda niekur teip
musų vadovu buvo Miko Pittstone, Pa. A. a. Žukauckas
ti progreso keliu, bet žengiame
dėl to tas kraštas jiems reika bininkiškas judėjimas jau pakėlė algas iki 15%. _
kevičių kalbėjo apie draugystes, la PaltaviČia. čia j4m darbas se paėjo jŠ Suvalkų gub., Seinų pav., ilgai siausti marui, nors ir ten kaip
lingas. Dėl to mat jie ir, mu plačiai pasklido po visas ša * Leard.Pa. Darbai šitose ap labai palengva, kadangi žengime apie ilgapeisius, pas kuriuos lietu kėsi, bet paskui žmonės pradėjo Lazdijų parapijos, kaimo Žemait kada jį atvelka. Anglija mat laiko
patinkame stabdymus. Svarbiau
Indijas, kad jas galėtu siurbti ir
viai palieka savo sunkiai gauna rugoti, kad vadovas įpadeda žydui kiemio.
šąs teip narsiai; kad tai jų lis. Darbininkai vokiečiai, linkinėse šiuom kartu eina pra si
stabdytojai musų žengimo yra:
išnaudoti,
bet ne kad joms ką ge
mus centus, o iŠ jų pusės nieko išnaudoti lietuvius, užmiršo savo
19 d. kovo geležinkelio trūkis
apgyventa vieta, jų tėvynė. prancūzai, anglai ir kiti, jau stai.
cariškai kapitalistiška valdžia ir
ro
padaryti.
gero
ne
apturi.
A.
Zvingilas,
„Ke

locnus žodžius. Ant galo ir tas pagavo Antaną Surdoką ir teip
Kad mums kas norėtų išplė- senei įgyjo liuosybę ir gyve 1 Opperman, Oh. Darbai eina Romos žandarmerija [yra ir dau- !
leivio” išleistojas, gyrė bostonie vadovas paliko mus, išsinešdino į j sunkiai sumankė, kad vaikinas j
na
dabar
daug
geriau,
negu
giau
stabdytojų,
svarbiausiu
yra,
čia
silpnai
ir
nežinia,
kada
jie
pa’šti musų prigimtą kraštą, ar
U VarŠavoj koksai jaunas žydas
čius už jų gražų sugyvenimą tarp į Worcesterį. Išvažiuodamas da porą valandų pasimirė. Vėlionis
turbut, musų tamsumas, iš ko kiti
■mes negintumėm jo, kaip tik męs. Nėra pas juos tokio sigerįs.
*
X. .
Isavęs ir kalbino juos ir ant toliau gi užmiršo pasakyt, Kur dėjo Tėv. buvo jaunas, turėjo vos 20 metų. metė dinamito bombą į policijos
naudojasi. Rd.). Šitie musų slostaciją ant priemiesčio Pragos.
įmanydami? Teippat4r jie. prispaudimo, tokių mokesčių,
gyventi sutikime. K. Liubinas Myl. Dr-tės kuopos įmygąs. Kuo
J. G. Z.
gintojai yra dvyniai, iš vieno kiau pirmiausiai įnešė prisidėti prie Ar
Expliozijos 7 policistai likosi sun
O maskoliams tas kraštas ar tokios akčyžės, dėlto, kad nė
pą siuntė jau kelis laiškus su už
18Z
šinio išperėti. Jie kiekvieną mu
kiai sužeisti. Gavęs apie tai žinią
tojo
užmanymo
pasirūpinti,
kad
Iš
Courtney,
Pa.
klausimu,
kur
dėjo
jis
knygas,
bet
reikalingas? Kiekvienas ga ra pas juos tokio dykaduonio
sų žingsnį ant kelio progreso, prie ,Suvienytų Valstijų liaudės statisti
policijos viršininkas, baronas Nolne gavo nė jokio atsakymo.* Juk
Maža musų peČė, lietuvių būre
li suprasti, kad ne. ; Masko caro ir tokios valdžios, kaip Lietuviszkn dirvų
gerovės,užsmaugia, vienas su kan- j
koj butų atskira vieta lietuviams, tos knygos ne jam priguli; drau lis čia gyvena, visi sutikime gyve ken, tuojaus išvažiavo ant Pragos.
lių apvaldyti, apiplėšti kra pas mus; jie nuvertė kara
čiumi, kitas su pragaro štnekš- .kaip tai nuo seniai turi kitos tau
gystė turi tiesą priversti, jeigu jos na ir tautiškuose darbuose nepasi- Važiuojant jam pro buvusį lenkiš
Besiartinant XX 8. L. A. loms. Neapšviestam sunku su
štai užima tokį didelį plotą, lius ir dabar patįs valdo savo
tos.
Toliau
kalbėjo
apie
darbartisavastis nebus sugražinta, užmo liekame užpakalyj kitų. Turime kų karalių zamką, stovintis ant
. seimui.
prasti darbą ir mierius tų musų nį revoliucijinį judėjimą Maskolitiek vietų yra dar visai neap kraštą. Kada męs tą pada
kėt už knygas, jegu jas prapuldė. draugystę Brol. Pašelp. Lietuvių gatvės vyriškis metė bombą į.NolIki XX S. L. A. seimui lieki slogintojų, žmonės nesuprasdami,
joj
ir
Lietuvoj,
išreiškė
pritarimą
Laukime, gal dabar p. P. mums at Darbininkų, teipgi ir Susiv. Liet. keno vežimą,kurį išardė; Nolken
gyventų, kad nė kalbos nega rysim, tada tik galėsim pa jau vos keliolikas sparčiai bėgan duoda musų tautos priešams savę
likosi pavojingai sužeistas ir jį nu
kovojantiems
už
laisvę
ir
savo
tie

sakys.
li būti apie tai, ar reikalingi doriai gyventi. Bet pir čių sanvaičių. Ir vėl ateina proga demoralizuoti. Tiems sloginan
Am. kuopą.
vežė į rotušę. Galva jo ir kaklas
žmoųėms nauji žemės plotai. mi aus mums reikia apsišvie sueiti į krūvą šauniam buriui lie- tiems ir išnaudojantiems musų tau sas (dar iš tokio pritarimo kavo- Mat nesiseka mums su vadovais, 19 d. kovo susirinkome pas D. pavojingai užgauti.
janti ne turės naudos, jeigu jiems o tas mažina žmonių užsitikėjimą, Lekavičią. Kalbėdami apie viso
Reikalingas tas kraštas carui sti, suprasti savo padėjimą, tuvių-tautiečių ir svarstyti apie tą nerupi žmonių gerovė ir ap kitaip nepadėsime. Rd.).
o be to ir geriausias vadovas nie kius musų reikalus,nutarėme paau
* ir jo tarnams ir už jį jis mu- pažinti savo priešus. Skai- musų dvasiškus, medegiškus ir švietimas, bet rupi vien jų pačių Ant pabaigos likosi perskaitytas, ko ne padarys.
II Atkako jau į Varšavą naujas
kauti po keletą centų musų bro
jeneral-gubernatorius,
jenerolas
: sų galvas ’ guldo ant laukų tykim* knygutes, užgintas politiškus reikalus. Ateinantis S. nauda. Mes turime kovoti ne tik kunigo Žilinsko atsiųstas laiškas,
Lawrečėnas.
liams,kovojantiems už laisvę tėvy
su svetimais musų priešais, bet ir su prašymu sudėti, kiek kas išgali,
Maximovič.
Buvo
jis
ant dievReikalingas valdžios; jose tiktai teisybę L. A. seimas privalo būti pažymė su
Mandžurijos.
nėj. Surinkome $4.50. Pinigus
esančiais musų pačių eilėse, ant suŠelpimo vargšės moteriškės,
tu pataisymu visų pirmesnių ne
maldystos katalikiškoj šv. Jono
Iš
Nashua,
NH.
piniguočiams-fabrikanterašo;
musų
draugai
social

siunčiame
į
„Vienybės
”
redakciją.
' jis
susipratimų ir klaidų. Iki pasta kurie mus demoralizuoja, kvailina atsiradusios sunkiame padėjime.
bažnyčioj, ko pirma buvę jenetams, o ne mums prasčio- demokratai eina mums į pa- rų metų, t. y. iki XIX seimui, S, ir stabdo musų tautos kultūrišką Ant suŠelpimo tos vargšės suko- Yra čia diktas lietuvių būrelis, Ant užmanymo, Artojaus prisidėti ral-gubernatoriai niekada nedary
karas. Negana jiems, kad iš gelbą. Skaitykim jų raštus. L. A. sanariai, ir abelnai kuopos, pasikėlimą, žengimą į geresnę atei lektuota $6.65. Labai gražu, jei yra 4 lietuviškos valgomų daigtų prie pasirūpinimo, kad Amerikos davo. Maximovič žadėjo neda
statistikoj butų atskira rubrika lie
mus paskutinias spėkas išsun Skaityki m visokias naudin rūpinasi užvis atlikti iškilmingas tį, pasikėlimą ant augŠtesnio civi gu lietuviai ne užmiršo vargšės krautuvės, 1 duokepė, 2 karčia- tuviams, išrinkome iš musų drau ryti nė jokio skirtumo terp masko
mos,
1
drabužių
Štoras,
kur
taiso
lių ir ne maskolių. Ar jis ištikro
moteriškės, bet dar gražiaus butų,
kia, kad jie iš musų, darbi gas knygas, lapelius, tarki- procesijas ir pupuošt krutinės žin lizacijos virbalo.
teipgi drabužius. ■. Daugumas lie gystės į komitetą J.Stasiukelį.
Blogu yra, kad mes, vietoj piaunedarys, tai jau kits dalykas; žada,
ninkų prakaito minta ir gy mės terp savęs, kovokim, ka- bančiais medaliais už nuopelnus tiesi su svetimais musų skriaudė jeigu jie butų atsiminę ir apie var tuvių dirba geležinėse dirbtuvėse,
J. Stasiukelis.
[?] S. L. A. sandarbininkų. Ne
matyt, norėdamas nuraminti len
gus
visų
motinos
Lietuvos
ir
jeigu
vena, nieko
nedirbdami: riaukim su musų priešais — minint jau apie kitus garbinamus jais, labiau vaidijamės terp savęs;
uždirba nuo 6—18 dol. ant sanvai
kus, o jie paprastai pasiganėdin a
ir ant jos labo butų kiek sudėję, tės, yra ir merginų, mokančių
Iš
VVaukegan,
111.
jiems dar reikia, kad mes už tai musų išganymas! Jei vyrus, reikia pažymėti pagarbini vaidai tie ir musų asabiški nesuti vienais žodžiais mes jos ne išliuopažadėjimais
caro vietininkų. .
a
verpt, jos uždirba iki 8 dol. ant
Jerp čianykščių lietuvių atsiran
■ jų pelną ir savo galvas gul- męs patįs sau nepadėsim — mą D. T. Bočkausko, stojusio į kimai ne duoda mums sueiti į vie suosime.
sanvaitės; mokančios aust uždirba da ypatos teršiančios visų vardą.
^dytuinėm! Jie negali išpar- niekas mums nepadės; neuž- eilę palaimintų garbės sąnarių už nybę, veikti sujungtoms visos tau
Dobilas.
|| Vengrijoj, netoli Zemlino, nuo
tiek
jau.
Policija čia lietuvius pažįsta, ka
tos
pajiegoms,
o
išsiskirstę,
stab

tai, kad mokėjo Susivienyjimo ar
dtfdū čionai savo tavorų; kas mirškim šito!
kalno nuslinkus! žemė užbėrė kelis
Yra
čia
lietuviška
Šv.
Kazimiero
dangi
tankiai
su
jais
turi
gana
dar

So. Bostone terp lietuvių atsi
ir visaip bjaurinti. Toki gar dydami viens kito darbą, nieko
apačioj stovinčius namus. Atsiun- •
gi kaltai Ar mes, kad ne „Lai gyvuoja laisva Lietu dyti
sus darbai atsitiko,valdant S. L.A. svarbesnio nuveikti neįstengiame, tinka ir peštynės, bet apie jas ne Dr-tė, kurios sanariai priguli prie bo. Ne kartą į lietuvių peštynes tė eskadroną kareivių gelbėti už
vių
respublika!
galim išpirkti
Kodėl gi
kunigams. Šiądien jį valdo tau o tankiai nemokame atskirti svar verta minėti, nes tai privatiŠki su Susivienyjimo. Negerai yra, kad turi įsikišti policija, o jau 26 d. griuvusius.
Besidarbuojant ka
„Salin caras! Salin karė!’ tiečiai. Ar garbinimas pavienių bių reikalų nuo mažmožių,ant maž sipešusių reikalai.
norinti įstoti į draugystę pirm lai vasario atsitiko dar biauriau: Jo
valdžia apkrovė mifl^-didžiaureiviams,nuo
kalno
nuslinko nau
čianykštė teatrališkoji Dr-tė da ko negali susipažinti su įstatais. nas Sasnauckis užmušė Miką Gudypatų, ypač ant garbės neužsitar možių apverčiame per daug laiko
siais mokesčiais ir padot^i?jas
žemės
šmotas
ir
užmušė
8 ka
Rodosi, ta paslaptis visai ne reika richą (ar lietuvį? Rd.), Sūdąs
navusių,yra doru darbu, ar atneša ir mums rodosi, kad veikiame ką bar mokinasi lošti naują komediją
Kam mes mokam tiek metų
reivius, o 19 sunkiai sumankė.
užmušėją
nusprendė
ant
14
metų
į
linga.
Yra
čia
ir
lietuviškas
kunii ■'
tautai naudą, ar blėdį, aš čia apie svarbaus. Mūšų kunigai piudo p. a. Dėdė atvažiavo. Šita Draupinigus už žemę, už musų gi

Isz Amerikos

■
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LIETUVA
sk&ndin&vai (švedai),ant susitinojimo, varto „Kankinių KaaoB” apy
ja ypatiškaa lazdutes su karbais; nuo tų laz skaita už antrąjį pusmetį.
dučių, iki šiai dienai, vokiečiai literas vadi
[2.V.04—81.XII.04].
na Buchstaben (knygų lazdutės); senas var
Pagal A. B. Bchnitaer’l.
das užsiliko mat net priėmus vokiečiams nuo
persai ir tt. Herodotas pasakoja savo isto rymionų jų vartojamas literas. Aut to pa
rijoj, jog persų karalius Darius, traukdamas mato paremtos „prisakymų lazdos” ir „laz KOMITETO APYSKAITA.
aut akytų, perdavė joniškų grekų tironams dos pasiuntinių”, vartojamos tūlų Afrikos
Įplaukos.
diržą su 60 mazgų, kurie reiškė, Jog Darius tautų, eskimų, birmanų ir kitų; tokioms jau M. D.............................. rb. 5.00
tikisi išbūti 60 dienų toj kelionėj; kasdieną yra lazdutės vartojamos ir dabar nemokan Iš užsienio atstovo gauta rb.509.25
tironai turėjo atmegsti po vieną mazgelį. To čių kitokio rašto maskolių ūkininkų, vadina II Šiaul. žydų.................. rb. 65.00
kį jau skaitymą dienų mazgais dar ir šiądien
II Rando padavadijimu, visose vartoja tūlos tautos Orinoko apekrityj (pie mos „birkoms”, ant kurių jie išpiausto skai Ii šalies........................... rb*. 1.50
tlių dienų, mėnesių, daugumą grudų, miltų Surink, at. Tom..............rb. 5.88
Lenkijoj pradinėse mokyklose li tinėj Amerikoj).
Kiekvieną kartą šituose ir tt.. Lenkijos dvaruose, prižiūrėjimui gru
kosi panaikintas priverstinas var kraštuose, kada vyras iškeliauja iš namų,
Įplaukė rb. 586.63
tojimas prie mokinimo maskoliš jis palieka savo pačiai virvę su tiek užmeg- dų, išdavinėjimui pašaro, yra speciališki
kos kalbos; likosi daleista "vartoti stų mazgų, kiek dienų jis tikisi išbūti kelio tarnai vadinami „karbovy” todėl, kad jie Pirmojo pusmečio atlikusiejie.............................. rb. 276.89
ir lenkišką kalbą; universitetas bus nėj; kiekvieną vakarą pati išmezga po vie turi speciališkas lazdas, ant kurių iškarbuoja,
išpiauja
skaitlių
karčių,
patekusių
|
uždarytas iki rugsėjo mėnesio. ną mazgą.
krautuvę grudų ir iš jos išduotų; lazda tokia
Viso labo įplaukų rb. 863.02
Jeigu Lietuvoj žmonės reikalautų,
Geriausiai išsidirbo tas mazginis raštas yra
tai ženklu urėdo Lenkijos dvarų „karbof
X
IŠLAIDOS.
ir ten galima būt išreikalauti lietu •
vų”, tokia jau kaip ir augščiau Įiaminėtos
viškas mokyklas; nežinia tik, ar<
Kankiniams^. N. 1—26 rb.; N. 2—
afrikoniškų tautų pasiuntinių lazdos. To
yra kam reikalauti.
kiu jau dokumentu, kaip! raštu, yra teipgi 22 rb.; N. 8 ir 4—45 rb.; N 5—80.;
ženklai,duodami maskolių kailedirbių Lietu N. 6—20 rb.; N. 7—20 rb.; N. 8—
Ii Lenkijoj, Kutno pavietyj, kur
voj žmonėms davusiems ant išdirbimo kai 5 rb.; N. 9 ir 10—20 rb.; N. 11—
ūkininkai turtingesni negu kituose
lius: kailedirbis išpiauja ant karklo šakutės 10 rb.
Lenkijos kraštuose, jau ir ūkinin
ženklą, šakutę perskelia pusiau, vieną dal|,
kai kelia neprilankias randui de
Iš viso išleista rb. 198.00
kaipi rašytą kvitą, duoda davusiam ant išdir
monstracijas. Buvo Čia jau susi
Įplaukų buvo rb. 863.02
bimo kailį, o kitą pusę pririša prie kailio.
rėmimai kaimiečių su kariumehe.
Budas toks susižinojimo yra, rods, painesnis
Kareiviai šaudė į kaimiečių pulką ir
1905 metams atliko rb. 665.02
negu vartojant tikrą raštą,, bet su pagelba tų
tūlą jų skaitlių užmušė arba pašo
II.
lazdučių žmonės visgi gali palaikyti šiokias
vė. Susirėmimai kaimiečių su katokias
žinias,
gali
bent
tūluose
dalykuose
su

UŽSIENIO ATSVOVO APY
riumene buvo teipgi Ostrowo pasiprasti. Lenkijos dvarponis, Įiaėmęs savo
SKAITA.
1 ’^ietyj. i
„karbovo” lazdutę, moka |>erskaitytt, kas
Įplaukos.
aut jos paženklinta ir žino teipjau, kaip ir
> I: Mieste Amiens, Prancūzijoj,
Iš „Var;>o" ir „Uk-ko” re
ženklus išpiaustęs, ką jam reikia žinoti, teip
pasimirė visame sviete pagarsėjęs
jau gerai, kaipi kad tas viskas butų ant po- dakcijos atsiųsta. ...Mk. * 41.55
prancūziškas raštininkas, Julės
Iš „Darbininkų Balso” re
pieros tikru raštu surašyta.
Verte. J is su pasakų pagelba jpodakcijos atsiųsta ...Mk.* 14.33
Netoli mazginio rašto stovi ir raštas iš II Amerikos Kankinių Ko
puliarizavo mokslus. Verne gi
sliekų dėžių, kokį vartojo tūlos šiaurinės miteto gauta 500 rb. M k. 1078.50
męs 1828 metuose, ^o raštų iš
Amerikos indijoniškus tautos, kaip antai: Banko nuošimčiai už pa
leistojai pralobo, o jis pats nebuburonai, iro keža i ir kitos. Mislį čia išreiškė dėtuosius pinigus.... Mk. 7.00
i
turtingu. Raštai jo versti į vi
visokių i*arvų jūrių arba prėskų vandenų
sas civilizuotų tautų kalbas, lis
sliekų dėžes, sunarstytos aut siūlų arba vir
pirm laiko išpranašavo daug iŠraĮplaukė Mk. 1141.3b
vučių. Parva, Įtavidalas ir vieta, kurioj stovi Pirmojo pusmečioatlikusie______________
dėžė, turėjo atsakančią prasmę. Paveikslan:
jie 15 fr. 30 et..... Mk. 13.20
pas senovės peru vijomis pietinės Amerikos, raudonos parves dėžės reiškė karę, bal
I Kriokavos laikraštis ,,Cžas”
pas
kuriuos
su
pagelba
to
rašto
užrašyti
bu

tos — sandarą, juodos — nemielą žinią arba
aprašė atsilankymą maskoliška vi
Viso labo įplaukų Mk.1154.58
vo visoki svarbus atsitikimai, teip sakant, mirtį, violetinės — pavojų ir tt.. Amerikoni
daus ministerio pas užmušėją ku
IŠLAIDOS.
krašto istorija. Tokiems raštams jie vijo
J nigaikščio Sergijaus. Kada mini- sį>eciališkas virvutes nuo vienos,iki kelių pė ški indijouai dirbo dar diržus gana plačius iš
sliekų dėžių; su pagelba tų dėžių jie išreiškė Išsiųsta „Kankm. Kasos”
stens užmušėjo paklausė: „ar ži
dų ilgio ir prie jų pri mezgi nėjo daugybę siū ir toli esantiems savo norus, išlygas ir reika Komitetui............... Mk.1100.00
note, kas aš?” — Tas drąsiai atsa
lų, kurie buvo sumazginėti visokiais budais lavimus. Diržai tie buvo iš siūlų arba virvu Krasos išlaidos............. Mk. 4.00
kė: „žinau, jus esate Nr. 7, Sergi
ir
visaip supainioti. Jeigu tie mazgai ir sučių, ant kurių užnarstytos bu
jus buvo Nr. 1”.
razgiojimai buvo beparviai, tai Jie ženklino
Išleista Mk. 1104.00
vo visokių parvų ir didumo
vien
skaitlius,
buvo
vartojami
darymui
roĮplaukų
buvo Mk.1154.58
sliekų
dėžės.
Ant
terptautiIi Maskolijoj knygų cenzūra li
kundų; jeigu gi jie buvo vartojami ant išrei
škų tarybų indijoniški vadai,
kosi panaikinta. Išleistojai PC iš
škimo mislių, tai juos parvaro visokioms
Atliko Mk. 50.58
ateidami ant tarybų, visada
leidimui turi knygą perstatyti cen
Įiarvoms,
žiūrint
ant
to,
ką
jie
turėjo
reikšti.
atsinešdavo
pirm
laiko
pareng

zoriui, o tas į 7«dienas turi ją pri
Juodi mazgai, paveikslam reiškė mirti arba
tus tokius iš dėžių sunarstytus Kraustantis į Prancūziją už
pažinti arba daleista, arba turi sū
nelaimę, balti — tautų susirišimą, atlikimui
M k. 50.58 gauta kei
diržus, vadinamus U’ampum.
dai ant nusprendimo perduoti visą
kokios
svarbios
užduotės,
arba
sandarų,
rau

čiant........................... fr. 62.26
Pradėdami
tarybas,
besitarian

dalyką. Iš tikro tame tikro paLiuodoni — reiškė karę, geltoni — auksų, žali —
Krasos
ir biuro reikalams
ti
kalbėdavo:
„su
pagelba
šitų
savimo nėra.
laukų vaisius, kornus ir tt.. Reiškimai maz
20.36
sliekų dėžių, aš noriu jums ati tapo dar išleista...... fr.
gų
dar
mainėsi
pagal
vietų,
kurioj
mazgai
daryti
e
akis
ir
išvalyti
ausis.
”
Ii Ant Hamburgo pasažierinio
buvo ant siūlo. Juo augščiau buvo mazgas,
1905 metams atliko ir. 41.90
Tuom jie norėjo pasakyti, kad
garlaivio „Vulcan” pritaisė naują
juo
svarbesnę jis reiškė mislį. Jeigu gi mazsusirinkę klausytų ir žiūrėtų Ui „KankiniųKasos” Komitetą,
išradimą inžinieriaus Schicko, ku
ant sunarstytų ant virvučių dė jo užsienio atstovas
ri panaikina nemalonų supimasi
A. Vardas.
žių, iš kurių kiekviena turėjo
laivo ant vilnių ir tokiu budu sau
savo reiškimą. lėlike tarybų
Paryžiuje,
goja pasažierius nuo priklios jūri
nurodinėjo ant eeančių dirže Vasario 17 d. 1905 m.
nės ligos.
arba Watnpume dėžių, kurios
ar savo parva* ar Įtavidalu, at
Ii Garsus Kronstadto popas, Jo
sakė tam, apie ką kalbėjo.
nas Stebukladarys, gavo nuo revoTuos diržus {tankui atiduodavo
liucijonierių persergėjimą, kad sa
ant perkavojimo vadams ir jie, — Pereitą sanvaitęChicagoj lan
vo pamoksluose liautųsi niekinęs
nors daugiausiai butų turėję tų kėsi operos trupa, susidedanti iš
revoliucijonierius ir jų besistengidiržų, visada žinojo prasmę atsižimėjusių Europos giesminin
mus iškovoti laisvų žmonėms.
kiekvieno. Pas vadus, tokiu kų. Perstatymus davinėjo Audi
budu, susirinkdavo kaipo ar torium teatre. Per vieną tik san]| Ant Kaukazo, Abchazijoj čia
Siūlai su su
buviai kalnų gyventojai (jie gruzi
narstytoms slie chyvas dokumentų: tuose dir vaitę nuo lankytojų surinko 80000
žuose buvo tai medega tautos doi. Gražus pelnas, nėra ką sa
kų dėžėm*.
niškos kilmės) pasikėlė ir iŠ kalnų
istorijai.
išvijo apsigyvenusius maskolius.
kyti; bet ir užlaikymas trupos kaš
Tokią jau, tik daug šiauresniuose rūbe tuoja daug, kadangi yra giesminin
Buvo jau daug smarkių susirėmi
liuose, prasmę turėjo iš pradžių katalikų ar- kai, kurie už kiekvieną vakarą ima
mų terp pasikėlėlių ir policijos.
II Japonija gauna paskolą 150
milijonų doliarių Ahglijoj ant
4h % palukenų,taigi ant daug ma
žesnių palūkanų negu gavo Ame
rikoj pirmutinę paskolą, ant ge
resnių išlygų negu gavo paskolą
Maskolija Vokietijoj.
Pasiseki
mai mūšiuose mat visur pakėlė
kreditą, o nepasikimai nupuldė
Maskolijos kreditą.

»
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ĮKASTO ISTORIJA

Vietines Žinios.

!

l

daugiau negu 1000 dol.

+ Dr. Annis tvirtina, buk ant vi
so ploto terp didžiųjų ežerų ir
Hudson Bay, Kanadoj, yra dei
mantai ir tūluose apskričiuose dei
mantų yra teip jau daug kaip ir
pietinėj Afrikoj.
II Ant salos Kretos, mieste ; Kan
dis užgimė mušis terp prancūziš
kų nuo kariško laivo jurininkų ir
grekiškų kareivių. 6 grekai ir 2
prancūzai likosi užmušti.

H Laikraščiai praneša, buk gar
sų maskolišką raštininką, Maximą
Gorkį, randas atidavė po sudu.
Apskundžia jį už išleidimą neprilankios randui prokliamacijos.
II Varšavoj, ant Wolės gatvės
revoliucijonieriai per langą metė į
traukiančią kariumenę dinamitinę
bombą. Expliozijos keli kareiviai
likosi užmušti, o 3 mirtinai sužei

stu

___________

II Pagal rando apskąitymą, Indijose iki šiol nuo maro pasimirė 3
milijonai žmonių. Kas sanvaitę
vidutiniškai apserga 30000 žmonių,
o iš jų miršta 90%.
II Ant salos Kretos užgimė revo
liucija. Revoliucijonieriai reika
lauja, kad ta, dabar iš vardo dar
prigulinti Turkijai sala butų galu
tinai priskirta prie Grekijos.

II Amerikoniška astronomiška
expedicija, išsiųsta ant tirintjimų į
pietinę Ameriką, surado dangaus
ruimuose iki šiol kitų nepatėmytų
20 dvigubų žvaigždžių.
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II Peterburge, prie rūmo kuni
gaikščio Aleksiejaus suareštavo
besisukinėjantį ten vyriškį. Rado
pas jį dinamitinę bombą.
ii Maskvoj, ant pliaciaus prigu. Įinčio turtingam prekėjui Borasovui,rado ginklų krautuvę.

II Ant Powązką kapinių Varša
voj policija užtiko užkastų žemėj
80 dinamitinių bombų.
į
I Paryžiuj nusišovė buvęs Pran
cūzijos dailės nainisteris A. Proust.

— Pereitos subatos naktyj, na
muose pn. 404 East Ęfie st., į gy
venimą dviejų merginų įsikraustė
vagilius ir vieną merginą prikėlęs iŠ
lovos, privertė eiti į spintą,kur už
rakinęs, iš skrynutės išėmė 2 dol.
ir žiedą vertą 30 dol.;kitam kamba
ryj, kur gyveno kita mergina, tą
patį padaręs, paėmė .12 dol. ir
auksHĮ laikrodėlį.

— Sudžia Healy išdavė Jonui
Crokin, gyvenančiam pn. 1149 W.
Madison str. perskyrimą su pačia
Edna. Crokią mat su savo pačia
apsivedė 1893 m. kada ji turėjo
vos 13 metų ir 5 mėnesius. Po
pusei metų vienog Edna pabėgo
nuo vyro ir laikui bėgant, ištekėjo
be perskirymo už kito, bet ant ne
laimės, pataikė ant girtuoklio, ku
ris, adovanojęs ją duktere, paliko,
o pats nuo jaunos pačios pabėgo.

Peruvijoniškis raštas arba, teip vadinamai, Quipu.

gai turėjo reikšti skaitlius, tai pavieni maz
gai reiškė dešimtis, dvigubi — šimtus, trigubi— tūkstančius ir tt..
Keli eilėj sto
vinti pavieni, dvigubi, trigubi arba daugiau
mazgų, reiškė tiek dešimčių, šimtų, tūkstan
čių ir tt., kiek buvo pavienių, dvigubų, ar
ba trigubų užmegsta mazgų.
Senovės peruvijonai teip buvo išsilavinę
skaityme mazginio rašto, kad mazgais ir
šniūreliais valdonai,arba inkai,išleidinėjo vi
sokius prisakymus, padavadijimus; tuom
mazginiu raštu buvo sudėti net tūli literati
ški darbai, net dramatiški veikalai. Žinomi
yra senovės peruvijonų iš virvučių ir šniūre
lių sudėti dokumentai arba, teip vadinami,
quipu.
Diria* Ii sliekų dėžių (W*mpum).

Siūlai su dfžfims.

ba arabų nešiojami, šiądien pavirtę į ką kitą,
rąžančiai. Jie buvo vartojami ant palengvi
nimo suskaitymų. Arabiški prekėjai, prie
didesnių suskaitymų, dar ir šiądien naudoja
si iš nešiojamų rąžančių, pas katalikus gi da
bar Jų užduotė likosi sumažinta, pritaikymas
susiaurintas: žmonės juos vartoja jau vien
ant suskaitymo maldų, bet pirma juos varto
jo prekėjai užlaikymui atmintyj visokių
skaitlinių ir palengvinimui prie darymo rokundų.
Tokiu budu matome, kad pirm atsiradi
mo nepiešto rašto, perėjo, teip vadinamas,
prisirengimo perijodan, kada žmonės, susi
pratimui, nereikalavo nė plunksnos, nė kito
kių rašymo įnagių, išreiškinėjo savo mislis
su pagelba daiktų arba visokių ženklų. To
je pradinė atsiradimo rašto epoka svarbi
PeruvijoniSkas dokumentas ii mazgų Ir surazgytų virvučių. žmonijos gyvenime, tuose laikuose žmonės
Panašaus budo susižinojimo, susiprati dasiprotėjo duoti daiktams atsakančią pra
mo, prisilaikė ir kitos senų laikų tautos. Pa- smę ir tokiu budu prisirengė prie sekančio
(Toliau* bus.)
veikslan, senovės germanai (vokiečiai) ir

— Ateinančią nedėlios dieną,
gyvenime p. Girijoto, pn. 95 Canalport avė. 4 vai. po pietų, atsi
bus susirinkimas Chicagos kuopos
„Aušros” Dr-tės.
— Pereitos subatos rytą, ant
elektriško 31 gatvės karo užbėgo
virvinis karas State str. linijos.
Prie to net keliolikas pasažierių
likosi labiau ar mažiau sužeistų.

Redakcijos atsakymai.
Kklkiviui. Ištisus straipsnius,kaip
jie parašyti galima vien tąsyk tal
pinti, jeigu jie parašyti gerai teip,
kad galima ištisą talpinti.Atsiųstas
gi nėra tokiu, jo negalima nė pa
taisyti, bet reikia perrašyti, ap
dirbti. Jame dalykai svarbus ir
ne svarbus krūvoj sumaišyti, vie
tomis trūksta nuoseklių išvedimų.
Teip, kaip straipsnis parašytas,
jo talpinti negalima.

ln Redakcija atojo lalaakaf. ha Gręea

rlamejissn didelio gailingumu yrame
lietuviu ji ausMlptl. Anot jo pasakoji
mo, jis pirmiausiai atvažiavo in Pilnio
na. Pa. ten dirbo ksstynese ir eme iaa
sztoro pas Tepi imsi: laz ten les važiavo in
Wilkes Brre, paskui ip PitUburga, kur
dirbo Rollmily' ir prigulėjo prie eav.
J uos* po dr-tes; apsistojus darbams jis
‘.nvažiavo InMicbigano Miszku*,kur teip
gi netekes darbo i n važiavo in Wiscona|r
no valstija prie akmenų, ir ton jam bal
siai koja sužeidė. Taipgi jis prigulėjęs
prie abieju susivienijimu — Sus. Liet.
Kat. Am. ir Sus. Liet. Am. Dabar likos
be draugu ir sveikatos szaukiasi jis sn
assaromis paszelpds savo draugbtoita.
Jei kas malonėtu jisunelptl, tai a d rėmas
jo toks: Jonas Maszansukas. R. F. D.
Na 9, Station A., Green Bay, Wia.

Republikonlški Chicagos miesto kandidatai
Ant virš padėto paveikslėlio ma
tote visus keturis kandidatus ant
miesto urėdų, tai yra: John Maynard Harlan majoras, M. E.Greenebaum, kasierius, J. E. Smulski
advokatas, F. P. Brady clerkos.
Rinkimai bus utarninke 4 d. ba
landžio, ant kurio visi privalo bal
suoti už virš minėtus kandidatus,
jeigu nori turėti geresnę tvarką
musų mieste.
Chicagos miestas yra didelis,
turtingas ir pramoningas, stovi ge
roje pozicijoje, pačiame viduryje
Suvienytų Valstijų, į kurį susibėga
visi geležinkeliai ir daugybė ažerinių laivų. Jis turėtų būti gražiau
siu ir turtingiausiu Amerikos mie
stu, bet kad miesto valdžia yra ne
tikusi, kuri rūpinasi vien apie sa
vo, o nė miesto gerovę, tai musų
miestas išrodo teip lyg seno gir
tuoklio nualinta ūkė. Neturime
ne svietiškų ulyčių, ne reikalingos
Šviesos, visur tamsa ir purvynas.
Demokratai valdė Šį miestą per 8

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 iš Tieling fortecos ir išvijo ir
veja juos Japonai į Harbin’ą. Da
bar
maskoliai
negali
stoti
prieš Japonus 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
kos.
.Todėl kurie lietuviai mislinate
savo brolius ar draugus gelbėti nuo
vainos myrio, skubinkite s<ųsti
jiems Šifkortės kol dar nevėlu.
šifkortės yra geriausiai pirkti
„Lietuvos” redakcijoje, kuri turi
visų kompanijų linijas, o prekės
teip pigios kaip ir pačios kompa
nijos offisuose. Rašykite, o gau
site ŠifkorČių prekes. Adresuoki
te:
A. OLŠEVSKIS,
Chicago, 111.
924 33rd Street,

Šitkort^s brangsta!

metus, per tą laiką nieko nepatai
sė, tik skolas padidino. -Saliunų
priveisė, kuriuose veisiasi vagys ir
razbaininkai.
Todėl gana jau tų demokratų,
pamėginkime republikonus, kurie
visgi geriau rūpinasi apie ekono
mišką stovį šios žemės už demo
kratus. Ateinančiame utarninke
atiduokime savo balsą republikonams. Lietuviai nepamirškite,kad
savo vardose turite gerus vyrus ant
aldermonų, kaipo tai: 4 vardos —
John Feft; 5 vardos — Emil O.
Dobler; 8 vardos P. H. Moynikan; 9 vardos — A. J. Harris
11 vardos — Chas J. Moertel; 16
vardos — John B. Przybylski; 29
vardos— Peter A. Wendling; 32
vardos — Henry F. Eidmann; 33
vardos — Wm. C. Hunt.
Balsuokite visą republikonišką
tikietą nuo viršaus iki apačios, o
turėsite geresnę miesto valdžia už
ikšiol buvusę.

kolių tvirtinės [fortecos] mušis su

Pigiai ant perdavimo saliunas lietuvi*
apgyventojo vietojo; auiszaukito po nu
meriu 629 S. Sanai *t-r Chicago.
(21—IV)

Ant pardavimo labai pigiai in taisos
duonos keptuve*. Atsmaukti pas Kas.
Rusima, Box 571, Geneva, 111.
Ant pardavimo groserne ir buczerne, •
metai laikoma; lietuviu yra in velias*
reikalas sina<ersi; priežastis pardavimo
liga, parduosiu pigiai. Fra n k Bybel, 8.
9 avs. 511 Mayvood, III.
(7—IV)

Aukos reikalams revoilucijiaia
Judėjimo Maskolijoj.

Drangyscztn Reikalai

Raliu* Motitello LietuviszMo
Beno.

esi*. P. Kssokevictiene, I. Danielius, V.
Vžprassom Bostono ir aplinkines (Je Ssimkua A. Saimkiene, C. Szimkoa,/.
nų* ir Lietuvaite* ant parengto musu Turauskas, M. Slankus, j. Balintasis po
baliau*, graji* net 25 muzikantai gra
Pinigus padalinant in 4 dalis:
žiausius Lietuviszku* tanciua, kokiu
dar Boston* nebuvo. A ui bus subatos
Rovoliucijonieriams 22.02
Kank.ntiniams j2.00
vakare 29 balandžio 1905 m., prasidės
100
Mokslaeiviams
koncertas nuo 7.30 iki 9, o nuo 9 iki 12
50
Visztaliui
•šokiai Broadbine Hali, kampa* Dover
and Albany Su., Boston, Mas*. Širdin
Pinigai prisiųsti „Lietuvos" redakcijai
gai užpraszo visus Montello Lietu visikas per Juozapa Danielių.
Bena*.
, (14-IV)
*’

Chicago. Lietuviu Kriauczin Drau
gyste turėjo savo prieezmetini susirinki
mą, ant kurio Ūpo išari n k ta nauja vy
riausybe: M. Palui*, ptrmsedžiu; Jonas
Zimanus vįpe-pirmsedžiu; A. J. Ziman
us prot. rasstininku; Juozas Zimanus
fln. rasstininku; M. Palionis, kasierium;
Andriukaitis ir A. Darbutas prižiūrėto
jais kasos.

Box 51,

Benld, UI.

(31-IH)

Napaleonas ir jo gydyto-,
jas.

Pajieezkau savo pažystamos Veronikos
Klimą vietai les, Kauno gub.. Telsziu
pav.. Gudeliu sodos, rodosi gyvena kur
Napoleonas baimijosi labiausiai apie Chicago. Ji pati ar kaa kitas teik
paralyžiaus ir klausė savo daktaro si* duoti žine adresu;
Juozas Mitkus,
kokis yra ženklas šitos ligos. „Pa 704 W. Long ava,
Du Bota, Pa.
Pajieszkau savo brolio Antano Lukosseviesiau*, *od. Bernatonių, vol. Pinavo, Panevėžio pav., Kauno gub., pirmiau
zyvsno Chicago, III. Jis pats ar kaa
kitas teiksi* duoti žine adresu;
K. Lukoszevicsia,
3256 8. Morgan *L,
Chicago, UI.
Pajieszkau savo drauro Antano Matulaiczio gyvenanesio Elizabethport, N. J.
bsrteuderi* pas Feliksą, bet nežinau nu
merio ir ulycloa, noriu duoti jam žinia
apie jo paezia gyvenancaia esion Chica
go. Atsissauk po no. 3222 Auburn avė.
Chicago, 111.

“Lietuvos” Agentai,

s

c

NEW YORK. N. Y.
A. Lesnievskia, 144 E.HouMoa 84.
8o. BOSTON, MASS.
Nikod. Gendrolis. 194 Athens Suee4
NEWARK, N. J.
V. Ambrazevicsia, 178 Ferry eU
A- Stanelis, 24 Wert 84.

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rinkevricsius, 73 Grand *4.
8HENANDOAH. PAAndrius Maczis. 133 S. Main *L
WATERBURY, OONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žemantauckaa, 39 W. Porte? 84.
NEW BRITAHT, OONN.
M. J. Cheponia, 72 Jubilee 8t„
BALTIMORE. MD.
L GawlU, 2018 N. Washingtoa st
PHILADELPH1A. PA.
M. A. Iznota*.
925 So. 2nd 8L
SCRANTON. PA.
Joeeph Petrikis,
1514 Roes Ava
MOUNT CARMEL. PA.
Jonas Banis,
ELIZABETH. N. J.
Dom. Bocskus,
218 First st.
WESTVILLE, ILL.
V. S. Kreivėnas.
BROCKTON, MASS.
Petras Marcinooįs,
63 Blendale, St.

į

A

Keliaujanti Agentai.
Stasis Valiacka*.
Jut. Kasakeviczia
K. Rutkus.
K. P. Szimkonis.
Felik. J. Galminas

gali

„Lietuvą.

gauti
Pajieszkau savo draugo Noberto Bag- Kur
donaicslo, pernai ji* buvo Port Waahing- „Lietuvos" redakcija turi tavo agentus
tone; Jis yra Kauno gub., Telsziu pav.,
Brooklyne, Philadelphljoj, Balti moreja,
Varnių parap., Reistru sod., 6 metai
kaip Amerikoje, noreesiau su juo susiŠatai agentu adresai.
raazyti. Jis pats ar kas kitas teiksi* duo
Brooklyn, N. T.
ti žine adresu:
E. Froomea,
73 firand st.
8t. Stirbinski,
Philadelphia, Pa.
Bos 167,
Oollinaville, Iii.
M. A. Ignotas, 925 8o. 2-nd 84.,
Pajlesskau savo draugo Mykolo JanuBaltimore, Md.
ssaiezio,.Petrone* Jokimaitukes ir Jono
bei Prancslszkaus Kuszlikiu visi iss kai Wm. J. Morton,
3. E. Cor. Sharp A Camdea «s
mo Kusslikiu, Naumiescsio pav., Suval
kų gub.) noreesiau su jais susižinoti.
KEWANEE. ILL.
Jie patys ar kas kita* teiksis duoti žinia
A. Wedžiunas, 520 N. Burr 84.
adresu.
Pas uituos agentus gausite „Lietuva
Jos. Shuopis,
13 Whitney sL,
Worcester, Masą ui 5c. kas tūbai

Fiat vakarine** ar Tykiojo pakraazciio
▼alatijoee gero* vietos, geresne* ilgo*,
pigios ukes, miszkai bei ka*tyni*iki
plotai, sodvbo* ir narnai, 160 akru dykai
randavo* žemes, pigus geležinkelio tlkietai. Teipgi mes turim gera* vieta*
vyram* ir moterim* Chicagoje; issjtea*kome algas ir vedame provaa. Mes
Prekes
apgarsinimu.
,
•šnekame
lietuvisskai.
Immigrant*
Japonai maskolius
1 colis druko, ui 1 syki....................SOo. Information Bureau, 167 Wa*hington
■L, Chicago, III. Del platesne* informa
mušti.
Paprasti pejlesskojimai ar draugys- cijos raszykite indedami marke ui.
• Prie Mugdfeo, tvirčiaušios mas ciiu mitingai ar balių apgarsinimai po ant atsakymo.
(81—III) r
50c. ui koina syki.

baigia

Ant pardavimo Geras aliua,
lietuviu apgyventoje vietoje, reikalas
eina gerai, priežssczia pardavimo yra
liga. Atsinaukti reikia pas savi ataka
J. F. J ovaisia, 8401 Auburn avė., Chioat
go, I1L
(7—IV)

I*z Wilmerding, Pa. Aukos surinktos
per varduves Juozo Garszvioc
B. G rambu 81.00. J. Ganzva, J. Ru
džiam kas, J. Vai ik e vi eitus, K Maliaekaspo50c.;P. Kuzmickas, A. Morkū
nas, J. Galima. J. Jasulaitis, A. Sagunaviezius, P. Teliaviczius, A. Maciulevicziua, P. Tamosziunaa, A. Keršai*, 8.
Valatkeviczius, B. Rudžiasskaa, K. Kirszanss, A. TamOsziunas, P. Bartkus, 8.
Vaituleviczius, B. Kundrataviešiu* po
Chicsgo, UI. Skolinimo Ir Budavoji25c.; J. Morkūnas, Z. Maloni* po 10a;
mo Dr-ts8im*no Dsukanio atidari* 2ra
sėdėjo 3 Juozai 25c.; viso27.45.
••rija panedelio vakar*, 3 d. balandžio,
1905 taleje p. M Mieidažio. 66 W. 25ta Aukos Tautiškiem* Re i kalama.
ui. kert* Hoyo* av. Ant uio atidarymo
laz Pateraon. N. J. Per varduves J.2 aerijoa yra uipruuomi vi»i lietuviai, Zdanavieziaus sudėta lapo 22 00, kurie
norinti pasiskolinti pinigu, ar nusipirkti yra paskirstomi sziteip:
kaleta'akciju; tezui nepamirnta' pribūti
Revohueijonieriams 21.00
ant virai m i n*to vakaro ir pri«ir**xyU,
Mokslaeiviams 'j , 50
nes akcija parsiduoda tik už 25c.
Kankintiniams
50
Dr-te skolina pinigus ant lotu, namu
Aukos is> Cambridge, Mase .
ar užmokėjimui skolų, ant 6to procento
J. Danielius 50c.; J. Turauskas 20a;
Dr ies virssminkai yra po bondsan pa
P. Turauskiene 30c.; A BabiUua, P. Bagal tisaa* valstijos Illinois. Mitingai lai
biliene, V. Danielius. R. Danieliene, J.
kosi koina panedelij, 7 vai. vakarą
Valse vsksa, O. Vaiaevskiene, L AtkoKomitetas.
czailia, U.Atkoczaitiene, J. Aikoesaitis,
(31—UI)
J. Dergmcziua. J. Vaiaevtkaa, K-

Nuo 2 d. balandžio [AprilJ tūlų
linijų šifkortės eina brangin, ku
rie reikalauja šifkorČių tegul pasi
skubina pirm ateinančio panedėlio,
Paįieszkoįimai.
nes panedėlyj už tas pačias šifkor- Psjleskksu savo broliu Andriaus, Vin
tes reiks mokėti keletą dol. dau- co ir Mykolo Savimku. Jie patys ar kaa
kitas teiksis duoti žine adresu:
giau:
Antanas Savitskas,
A. OLŠEVSKIS,

ralyžius yra visuomet pavojingas,”
atsakė daktaras Corvisart — „bet
visuomet apreiškia savo pribuvi
mą. Retai kada užklumpa savo
auką iš nežinių. Pirmas užėjimas,
kuone visuomet šilpnas; yra —teip
sakant — pašaukimu be bausmes;
antras su didele bausme, o su tre
čiu pašaukimu seka areštavimas.”
Buitis mirimo Corvisarto paties
suėmus jį trečiu kartu paralyžiui,
parodo kaip neatbolnais yra net
apšvieščiausi žmonės. Neatkrei
piame atidos ant pirmų apsireiški
mų ligos — nužudymo valgumo,
nusilpnėjimo kūno, ir skaudėjimo
galvos, nors žinodami gerai, jog
Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno veikiai sugrą
žins mums sveikatą ir stiprumą.
Turėkitė šitą Eliksyrą namuose ir
vartokite pasirodžius pirmutiniams
apsireiškimams —vienas ėmis gali
jus išgydyti. Teip vaikai kaip ir augusiejie gali vartoti, nes jame nėra
nė vaistų,nė nuodų. Ligose skilvio
ir kraujo veikia tuojantės.Jei nori
te išvalyti ir sustiprinti kraują vi
siškai gamtišku budu, tai šitas bū
das yra vienintėlis ir atsieks tą mierį. Gaunamas visose aptiekose arba
pas patį pabrikantą Juozapą Trinerį, 799 S. Ashland avė., Chica
go, III.

Reikalinga* geras
koatumerisakaa
krlaucsius, gerai mokantis visa kostameriszka darbe. Gera mokestis. A tai
siau k ii pas
L H. Mikuszauckaa,
555 33rd 8L,
Chicago, IR.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po...................
Nuo 500 iki 1000 rubliu,
Virs* 1000 rubliu, rublis po *2^^" ****
Prie kiekvieno
........
30c. ant pacztq
~ikia pridėti
itn.
Jei nori*/
kad.pinigai greitai ir gerai
k'ųj^jnscsiotu ir niekur nežutu, taisiuaL^rte per,.Lietuve*” redakcija, adraeąo
darni:
A. <

9S4 88rd Bt.

Chicafo,

LIETUVA

Nanjansios Knygos.
Mo. 553. Paėjimas Organiszko Svieto,
pagal H11 h neri, sutaisė Saarnaa, Chlteffo 1996, pusi. 187. Szi knygele
yra dideles mokslink** vertes. Ji
aprasso tvėrimui ir riaokia* per-

<

jonu n etaOki vuiiaiteiu gadynių,
teipgi vystiniMi ir visokias p*rm*in**lgyvy oesiant musu žemes nuo se
niausiu laiku iki atsiradimui žmo-

NO-Priedelis prie Hetuvtesko klausi
mo. Chicago 1905, pusi. 38. Vei
kalėlis gvildehaatis lietuviu padėji
mą po įtekme lenkisskoe bajorijos ir
rusisskoa valdžios.
Gražios ir juokaunoe dainos, tszleistos
P. Brasdiio, Springvalley, UI. 1904,
15c
pusi. 83......................
nVai*a” Msskolijos su Japonija, Įsalei
sta,, Draugo” TiUeje, 1904. pust 18.
Pilnu* apraszymas sziandienines ka
re*....į.......................................... 5c
Kam, kada ir kaip reikia atbūti kariuJ mene (valsaas). Itzleido Neris, Til
žėje 1904, pusi. 37. Pilnas apraasymaa reikalu ir tiesu vyru einaneziu
kartumenen, kokio* tiesos juos gili
priversti ir kokios paiiuoeuoii nuo
kariumeoes tarnystes.. ..
15c
Naujas vejas papūtė, pusi. 8. Aprassymas užmuši, mo Rosi jos vidaus ministetio
Plėvės ir- dabartines ka
lte, i.............................................. 5c
Lietuvos Aida*. Knyga dainų su nato
mis, am 4 baisu. ......... ....81.00
Vadovas in sveikata, arba kaip būti svei
ku. Nauja'daktarisska knyga, paraszyta prof. Collinso, pusi. 128. Pa
mokinanti: Kaip užlaikyti sveika
ta, kstp Apsisaucoti nuo ligų ir kaip
issstgydyti, kaip nežinyste yra svar
biausia prteiasczia visu ligų, aprasiymas visu ligų kurtos užeina ant
žmogau* organizmo ir reikalingi bu
dai iszsigydymui ju................ 35c
Apie' blogąją liga arba syflli (francus),
pagal Dr. Czlenovo veikalėli sutaisė
Dr A. V. Iszieido P. Neris, Tilžė
je, 1904. pusi. 31....................... 15c
Boreikis Kodkeviczius garsus įdėt uvos
eur. nss, pagal Teresio* Jadvygos
apysaka sutaisė P. N. Iszieido P.
Neria Tihtaje, 1904, pusi. 18. 10c
Dvi Morko Tveno ir vien* Bret-Garto
apysakos, iszleistos P. Nerio, Tilžė
je, 1904, pusi. 30...................... 10c »
Istorija apie Amžina Žyd*, jo kelione po
meta ir badymas apie Juzu Kriste,
parasze Dobilas, Bitėnai. 1908, pus
lapiu 23.............
....15c
Iszpaiinties istorija. Prancuzisskai pa*
rasse kun. A. Guillois, lietuvisskai
iazgulde kun. A. Milukas. Shenandoah. Pa, 1901, pusi. 112......50c

Vieno* Revoliucija 1848 m. Austrijoje,
iszieido Liet, Sočiai-Dem. Partija,
Londone, 1904, pusi. 31.......... 15c
Reikalaudami ssiu knygeliu adresuo
kite:
Lietuviszka K ręstom ati ja. Parasze E.
Volteris, prof. lope rato rinkos Moks
lu Akademijos, St. Peterburge, 1904,
pusi. 500. Krestomatija perodo se
niausia lietuviu kalba ir rasrta nuo
1549 metu iki ssioe gadyne*. Ta
kalba yra inreikszta giesmėmis ir
pasakom s les seniausiu laiku. I lai
da..............................................81.N
Lietuviszka Krestomatija, Dalis II, pus
lapiu 260...,.......................81.00
,, Draugas* * dvi mėnesinis Įsikrauti* ineinaa Tilžėje.............................. 25c
Broliai Darbininkai ir Darbininke*! At»
- aisaaukimu „Draugo” redakcijos in
darbunnkte.................. .*............ 5c

BREVIORELIS
Knyga**

MAKJA DOW1ATT

Varpas politiko*, literatūros ir moks
lo mėnesini* laikrašti*
Metu pre
ke................................................... .,.$1.23
Ūkininkas tautinkai-politlsska* mė
nesinis žmonių Įsikrauti*. Metu pre
ke............................................... 70 centai
Abu laikrasscsiu iszeina Tilžei* (Pru
sa Lietuvoje) kas menuo viena karta.
Kiekviena* lietuvis, noris politiukai
apsiuviesti ir geriau* suprasti Lietuvos
reikalus ir savo pareigas, noris sekti Lie
tuvos visumenes gyvenimą, savo broliu
darbus Lietuvoj ir j u kovas su caro val
džia bei jo* bendrai* už savo ties**, už
geresne savo ateiti, — kiekvienas pami
nėtuose laikrasscsiuoM atras daug nau
dingu žinių ir pa moki m u.
Kas norėtu parsisiųsdinti viena ar ant
ra Įsikrauti, arba ir abudu kartu, te pa
deda raszydamas ir siusdama* pinigu*
toki adresą •
M. Šaunus Fabrikstr. 27 Tilsit,Oetpr.
Germany,
arba Ir katra nors Iss žemiau paduotųjų
M. J. DamUonalUs 8108 8. Haleted
Chicago, III.

Pvteariu MO, (tori* H salta

JSaUautia, rroiifiuui ir nio/imU

Teleiuuaa: Morkau 1332.

Nuo Stos iki lOtoe ryto,
aso T-to* iki • vai vakar*.

Teiefonuot galina les kiekvtesM
aptiekoe.

Chicago, III.

dlmo apdarai, terodo kaip žinia kaip ir ka daryk
Koenigaberfr Specialiste,
•kuriniai, gražų* Uapaustl
ilmarginlmai. lapųkraitai Box 10S, No. Boa Ui Eigbi Blreei, W illiamaburg,
Brooklyn. N. Y.
raudoni. PrakS. ...40*

I

344 So. State St, Chicago, III.
Šils $8»4ikstBlsUDtre4eni
jreAte.Lukftai yra ttgraviruoti. turi dvi:** gryno ftkto ir jk>oSetų įfpauit** U viMm yri geriaasloa ruUrbtų Ir praitavInSJainų
cb

Bfrte <>kštatątadtoaų ui JI S, kūnų M ir.lun
Utno kaitai turi būti apmnMta eipreao uostui
po pakaktinam apriureUmul, o likę (0 turi būti
Umoitfti pottJS aat maaaato. Prteluatnstam m
■aarikalavimu SS. maa duosimo pulku reteMll.ka
boti ir lalkrodMį pasiųsime apsaugota pačia. uksiuntimo kaltus. Užmokantis iM kalkrauna pilnai be Jokių parankų ar var tymų
iteteillikusių nMtaiisatolta mama t* žfratOtera
tau If'tinome, kad busi t tek
_ užganMlatra
_
_U_ pir__
Siūlo. jog»Uyglu*l l» uivilkuūo liku.lu* e*'po
M.k) ka* iniouo. Jei rusėtum |-irktI Be ant Ūmo
Da&o, bot (tyrais, tai mes 10 nuuA. nuleldAtaato.
po kišdamilalkrudtų už (TISO Raiyk. ar nori vvakMala.

M REOH * Oo.Wholesalers, Dsnt. SI, Ohicago
Dykai aulcsiniM Laikrodėlis,

Gramatika
angliškos kalbos.
Didelio assmainio, 174 puslapiai, apda
ryta. Preke su prisiuntimu $1.20.
Pinigus prisiųsti pigiausia per ,,Money
Order." Adresas:

Msa duodam, salta nau-

ra

v

* { gJ

•

Jausiu* mados Smatikonisi

kals w.durtais Lsikradsli
gerai įtiks rodą a U. virai dykai tam. kai* peniuos M «r
likuliuku. mu.u b.ioi.ri). .
i- to- *■•»>'»
i.uk./i..

Naujausiai lt

l;.

Naajaasi

.■>« tv>u.

P. M1KOLAIN1S,

v ru- .

pardsviuvjlmo
Kada 1.1
MAPdlMMl
LHaittsk

P. O. Box 15, Branch D,

New York City.

Cliicago Metai Cliiiic

Kaulai kur tu

Petras Szlakis,

No.1902.

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

723 W. 18th Street

jMrta ir tiplikteijot dvitjatlMlkot: lotįpniidni ir tittuviUSL Twi rara* rrižaltas<M
Visi sasažte*lutai garslagi gydymai par gre
maJJn* ir kalmdori^ teip taip <HdeU ž**r- mala* yra tik viliojimu pinigu nuo ligoni* tai
BaUa piaaa perą *sjri*rs. Ota gre jot gų likite te toisyb* ir reikalaujate pagalbos ano 3321 AuDurn av.,
uiaikreosiama lyttoak* bei aerrtesku ir kitokia
Ilgu (l*s<y<lote« auo girtybe* — raSinaat galim*
laduotl gyduole*) *u musu Naujauia Mathoda.
nuo kunoa lukstancsial praisalbeio. Ka* nori
No. 1901.

Juodi, kieti, drūti au
dimo apdarai. terodo lyg
Sk utini* i, gražų* tespausti
Mmargiuimai. auksuotas
kryželi* ant tono, aukauoUlapų kosėtai. Prekė 5Oo

Pasirodavy k su Lietuviszku Daktaru

Kauno gub. Btaullu paaieto.

labai isstroazkM, o
pas ji galima atsiv®dyl*. nee jis turi
puiku ir ualla bavartka alų, gardžia
rusk a oczissciena
arielka, eigarua net
tas Havanoe, o iaaaigerua gauni žmogua
puiku užkandi kiekvieni diena, lai Jau
Ilgiau tu tenisu kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia ašie dėl vąšeliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaos už tlumoosiu
8o. Boston, Maa* susikalbėti angllsskal. Ateikite pas ma
ne, o asx jum paternnualu už dyka viaokiuose reikaluoae ir provoee. Atvažiavę
tas kitu miestu galite gauti pas mane
PteManru lergantifiiit vyrant*.
geriausia nakvyne.

Katalikiška Maldų Knygele

siu būda Radlkal sjrdjnaas. perrašykite pa*

50.-ŽO w gauti tti lalkrod.il *u Isaeiugella

Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

Ar nori matyt kare?
Ne.1903.

Du puikus paveikslai kares Japonu su
Maakolija, 23x28 colius didumo, viens
perstato mušti tie* Liaojangu, kita* pa
tono ir nugaros, lapų kraA- ėmimą Porto Arthuro, abudu sykiu pAsiuneziame už II.00.
9
ATSAK GUI.
J. F. Rock,
Brl pasarga yra vyrama **<riaaio* aarvlankoa
sistemos.
karta
savo Jau n yntaa klaidas Ja
Preki $1.00 Box 10,
Port Washington, Wia. papildo. Ktaaoytltepar
mano patarimo, Bsutokito
Juodo*

Nerviszki Vyrai

frau

Dr.O.C.Heine
DENTISTA8.

Pinaan Lie^uvbizkaM Salltiuiu.
Bell’ Phone 8«8-X
E' Pboee 1033-A
Geriausias alus. Puikiausi Havanoe ei
garai. Importuoti Vynai ir kiloki gėri
mai. Savininkas geras lietuvis, apsipa
žinęs su visokiais bizniais; reikalaujan
tiems rodąs duoda dykai. Apsilanky
dami esi* lietuviai ra* sau užgadedini*

Ns.1904.

Juodos franciu likos ly
gios skarelė*, minkytai te
būnie i apdarai, kampai U-

Mažas k žiba mokslia angliszkos kalbos
K. U. Daugirdo, Springvalley, III
j 1904. pusi. 46.................................... 25c

CHICAGO,

ir ▼ sr-

ILL.

štai ir raoapto* teip perrašyto* kad vaisia* sali
te* rauti ktekvteaoj* r*roj* a pliekoj* už auka*
niauru Gav* reespla. Jai a«aore*ite paty* »1U
ia apttoka utoteUaoti vaistas, tai paraasaklte

No.1906.

Baltos skarelės minki
te! Ukimlti apdarai, per abu galą bėga auksuotos
juostos, auksuotas kryilua
ir ant nugaros paradas,
auksuoti lapų kraitei, rau
dini kampai. Prekė. 7
Be
75c

tvotas ant 25 matu
kaj laikrodėly paslanstmo C. O. D. ant kiekvieno adreso. •« povei v <imu isseciamlnuoti. Jelnn bus toks kaip rastome, užsimokėk npresai SS 75 Ir atvedime
kaustai ir pasiimk laikrodėly, jei ne, nemokėk
M vieno cento. Ano*'**. *»d ud toki pat laikrodely kitur mokėsi *» 00. Prto laikrodėlio dar
pridedame 14K auksinta labai gražu ienoie(vly

Na.1907.
Baltos eelulotdo* gra
žų* apdarai, iirodo kaip

ka* ir kvietkelė žaliai* tr ki
tokių parrų lapeliais, rundini kampai, lapų kradtai
begotai auksinti. *u viena
kauline ant vidurio kabute.
Prekė......... 91.00

Pinigu* siuskite ant adreso:

JOHN’S GONOKURA
deginimą* laike sztaplnlmo ir bėgimas poliu
apsistoja. Ligoni* gauna palengvinimą nuo
filnno* dieno*. I.įvaro nuodus 1»» kraujo ir
įga niekad neiugryžta. Galima varto* nie
kam nežinant, preke su priaionthnn paritu
ST.00 ui skrynele. Musu aorduoliu kataboge
»zita liga yra labai piaciial apraišyta kury
ant praazyino nusiusime dykai.

UetlYii dirbiiliki laitrisitis

LaikrodžHą, I«nciu0lit|. žiedą. įpiltą.

armeaiką. Ir tt
Kad* tik rvikalaoal ii viriminetų
daiktų, tai kreipki* pae M. J. Dami
jonaiti į Chicaoo, o čia gausi ge
riausių gatunkų tavoms už nažeanij prekę negu pa* svetimtautį.
Jeigu dar neturi mano kataliooo,
tai rąžyk iendian pruiuadam* ui Jo
marką dėl pačto kaitų, o ŽMtaZūpą
gausi dykai.
Adresas:

——■—ffffi-TH

517 MlhraukM Ava.,

YRA ištikimas ir neklaidingas rankvedis tikram mietini kožnu laiku. Šituo rankvedžiu yra LYON’o
BROLIU KATALIOGAS. Vaisbiai, kurie yra vartoję ilgus metus, pirkdami visokius ta vorus visokiuose
laikuose išrado apskaitymo laike, jog jie pridėjo mažiausiai 10 ar 15 nuošimčių prie savo pelno. Męs
niekuomet negarsiname rųšies tavorų kol męs gerai nežinome savybės, pardavingumo ir prekės.. Męs ank
štai susisiekiame su svieto pardože ir geriausi išdirbiniai visokių pabrikų visų šalių randasi pas mus ant
apžiūrėjimo. Musų išgalė pirkti baisiai dideles daugybes daleidžia mums reikalauti ir gauti prekes toli
žemesnes negu kiti vertelgos yra priversti mokėįi; tokiu budu męs galime išdėti aut turgaus nesulyginamą
sudėtinį
IŠ TRUU PILNU PRIERINKČIU Š1TEIP:

CHICAGO, ILL

Ar nori pamatyti Port Arthura? j
Nusipirk Abroza, kuris tik ka iszejo
isz po spaudos; parodo paskutini Japonu
užpuolimą ant Porto Arthuro i r jo pa
veržima. Abrosas pats ta to smarkiausia
musai Japonu su Maskoliais gražiai ir
aiszkiai padirbtas, miera 22x28. Pre
ke.. ....................... ................. . .......... 50c.

uz

JOKIS vaisbius neturi stelluoti be pasiteiravimo su mumis, o tas kuris tų daro negali neturėti gero užčėdinimo.

Pradek dabar steiuodams pavasarine ir vasarine sankrova nuo

LYON BROTHERS.
Mės parduodame tik aplamiai vien vaisbiams. "Bi

Perskaityk mano nauja knygą 12S dideli puslapiai
svarbiu žirkliu
Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Dasižioot 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 išsigydymul jų.

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

ŠITA KNYGA YRA PARAŠYTA LENGVO], SUPRANTAMOJ KOŽNAM KALBOJ, TEIP KAD
KIEKVIENAS, KURIS SKAITO, GALI SUPRASTI.

Sveikiems žmonėms

$500

5c,10c,15c,20c ir 25c
tavorai Pilna
ra.*******
Sankrova uz $1000

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI.

Šita knyga jau išgelbijusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo.
Ji suteiki
viltį daugeliui nusiminčlių ir parodė kelią, kaip pastoti včl laimingu per atgavimą sveikatos.
Tai yra knyga kožnam, vyrui ir pačiai, jaunikaičiui ir mergelei, paprastam darbininkui, amatninkui ir vaisbunui.
Kiekvienas skyrius joje įdomus, pamokinantis ir patraukiantis.

5c, 10c ir 15c tavorai
H----

Chicago, III.

Naujas Iszradimas.

TOGO WINE CO.

P

WieaioMlu lietuvya advokataa, baifrea
mokaij lunsprudencijoecsion Amerikoj
Weda prosvaa kaip civnliaakaa teip tr
krioninaliaakaa mauoee soduose.
Kės. 3112 S Halsted-artl 31 mos.
Tel.Yards SOM

J. 1LGAVDAH,
1108 S. Halžbri $L. Chteaąe. IH-

Muiu naujai UraAtaa ir patvirtinta*
geriausių daktarų vyną*, vadinam**;
“Tege Tente” yra geriausias ir sveikiau
sia* už vilu* kitu* iki liol buvusias kar
čiu* ir kitokiai vynu*. Togo Tonie pri
kalina visokias ligas, kaip tai: Reutnatiimą. neuralgia, ikaudčjima vidurių,
sunkumą ant krutinta, taipgi teisoapetitą; žodžiu sakant yra reikalingas
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami
savo guodotiniems tautiečiam? velyjame dčl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai iirastą vyną Togo Tonic.
Preke už butelį $1.00, už tuziną $7.50
Reikale praAom atsisaukt! ant adreso:

CHICAGO, ILL.

H

darbas butu prideraacziai atlikta* ir tnoas aamlpti aasro taatetą, paareskite ji tikrai
lietu vaitudą

rttoh m-t* 7

M. J. Damijonaitis

MAD1SON, MARKET AND MONROE STREETS

u

S. E. Curnar I^Salle &. Waahin<toa sta.
CHICAGO. ILL.

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

TEISINGIAUSIA FIRMA

LVON BROTHERS
ESTABUSMED «Zi

Lai.

iDjrtmia* parėdus. Visokį darbą at
lieka arūstiszkai in laiką.
Norėdamos euodotmo* Dr-tea,

115 W. DiVision St,

JOHI’S SUPPLY HOUSE

0’2 1 33rdSt

MioiDtj acd Comstior it

Clunber of Comaerce Bld$. Room T09

Darbininku Balsas

Eicelsior liteli Co..
900 Central Bank Bldg.Chicago.

r.r 013001111118

kas, Alba*. Stula* irw««*baž-

Kai aanea, Anterikoaiazkaa
Huliamau, bisrpes, Jnos«
tas, Kakardas, Zeakleliaa,1
.Keparas Ir dėl Msnuulka
paradas.

taigi įrašykite ssaa sslaadtoa, o raasite to ieo-lto kopija ir r*ik*Jln«a* patarimu* dvkai
teojaaa. Bsy praialltlm* ras gaila sUlktl b* Jo
kia )a«* kraštą. Adresuokite:

CHICAGO, ILL.

arti Harrison ui.,

uuoduunom* tautuukotns ir Imt-,
b*ė»eas 'Jraugysteam issdirba:-1

OKO. KLEKK, Poolvilte.M.V.

uz $275

344 S. State Street,

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

Ant 17 Akmena

Balto* skureM* ktett

*pau»tl iimarginimai. auk
suoti lapų kraitei.
Preki

_

Chicago Medical Clinic,

Lletuvviszka Aparatu Dirbtuvve. j

No.1905.

5c ir 10c tavorai
Pilna. Sankrova

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąstantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo- •
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubčgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
•
Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą.

OFFISAS:

Kirtę 31-dos Ir So. Halsted įlyaii.

JULIUS GALMINA,
400 Mechanic et.,
Camden, N. J

■

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

omsat Ktidarytas kožnų žtenų nuc 10 ryte iki 4 H pietų ir vėi
rae CIU 7 vakare. NeMHeai Ir iveataŽMMM «• 10 iki 12.

banda patentuotas *p**viagu* veistas. oJoktriaakas d Iria e. -ėspoolaltotns" ir kitas netik Mins be

šie IK: moterį.
Drama isz trijų aat angaro* ir tono, raudoveikmių, Tilteja 1904. pusi. 47.. 15c aal bagutai auksinti lapų
Kas reikia žinoti ir atminti kiekvienam kražtal. rundinl kampai.
Prekė 81U3
darbiniuind., Knygele issleista Liet.
Boc.-'Demokratu Partijos, Paryžiuje,
L 1902, pusi. 68.................................. 30c

Kataliku Ražnyezia ir mokslas. Prof.
L A. Zahno lekcija Notre Dame uni
versitete. Isz anghsxko verte kun.
j A. Milukas.
Antras iszieidima*.
.!. ^>henanduah> Pa, 1901. pusi. 39. ,15c
Komunistu" manifestas, verstas tu vokiszkoa iszleista* Liet.Soc. Demokr.
Partijoa Londone, 1904, pu*1.53...30c
Kūdikiu žindysiąs ir penejimaa verte
Algalaima Tilžeja 1904, pusi. 12..5c
Kūdikiu iindims* ir penėjimas.
Korta
pakabinama ant sienos kaipo pro
gramas motinoms kaip turi elgtis su
iindancziaia kūdikiais.............. 5c
Medega Sim. Daukanto biografijai, isz
leist* Dirvos, Sbenandoah.Pa., 1898,
puai. 128. .t............................ ,....81.60
Pasiskaityk skriaudi.imas lietuvi! laž
iniai* jaunuju Tėvynės mylėtoju
issanga Tilžeja 1904, pusi. 30 .15c
Prie žydu klausymo, versta isz vokisskoa issleista Liet. Boc. Dem. Parti
ja*, Londoną 1904, puai. 16.......5c
Sekretai, monai arba kaip tapti geru
monfbinku, iszieido Juozapas Matu
tis Brooklyn, N. Y. 1897, puslapiu
168............................................81.00
Apdaryta............. 1.50
Tūkstantis naktų ir viena, arabiszkos
pasakos, Įsileistos D. T. Boczkaus-

Lietuvhzkle|ie Europos
lalkraszczlai.

ko, Mahanoy City, P*-v 1903, pus
lapiu 558.................. ... ... T,...81.50

apie apsisaugo] ima nuo ligos

ir lytišką gyvenimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką Šeimyną.
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Sergantiems aš rodyju skaityti skyrius apie visas ligas k. v.
DISPEPSIJA, REUMATIZMĄ, PLAUČIU LIGA, ŠIRDIES LIGA, INK
STU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,

NEKLAUSK KODĖL
* juokiuosi Ir esu linkimas o to »u*lraukia»
rerganil*. ne* vtel žino kad John’* Eliilr
mane l»«gyde kury a»« pirkau pa* John •*
Supply Honra di<lžlau»tol gyduolių krautuvėj
vi»o) Amerikoj knri sutelki* žmonėm geriau
sius vaistu* už nel»zpasakytai žema preke,
nuo F« iki 1100. Del koino* ilgo* yra viena*
atskyrn* vaisto*. Serganoaiu* padaro »ve kate
o silpnu* tvirtai*. Kožnam nusluncsia didely
gyduolių katali ke dykaL kuriame yra apraizyta su virs* 80 lįs fc kaip nuo Jn l»*»i*rydyti.J Kožna* žmogus gnll lit pato savo daktaru
turėdama* »xlta katalioga. Turime tukstanczlu* paliudyjtmu nuo žmonių kurte i***igyds su musu gyduolėm ir neką**tavo daugiau
kaip n 00. Rasiyk sseadien praaajriaskM
katoltego. Gana būt susiraukusia, Ma vai
tot. gana kentei skausmu* ar kokius nepriim
numiu kūno, gana būt nubalusiu, įlips u ir
turėt spuog* 1* auversta gelda. Vartok musu
vaistu* o liksi sveiku.

ę

žodžiu sakant, visus skyrius aprašančius kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausio
įdomumo kožnam.
Penkiasdešimts tūkstančių (50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus,
PRISIUNSDAMAS KELIAS STEMPAŠ ir paduodamas savo vardą ir adresą.

Rašyk tuojaus negaišinąs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

Profesoriaus Collinso vaistai yra siunčiami Expresu j visas dalis Amerikos ir Kanados.
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JOU'S SUIRT NOVU O1KAM. ii
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