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ta pusė gali persverti, kurios 100000, tai vėl ant 40000. žydais, rando agentai jau ne■ žinant abiem savo jeikalavi- dzilinuose, Varnii} valsčiuje, dar didesni, negu buvo. Imai iš žemės gyvenimo.” Bus
Vilniaus pav., sudegė namai Dvarponiai apleidžia savo tai, matyt, pirmutinė tikrai
jurininkai taikiau šaudo iš Skirtumas gana didelis, bet sykį pagimdė žydų skerdy mus.
Karė Maskolijos su Ja kanuolių. Iki šiol visur pasi katras skaitlius stovi arčiau nes, jos porų metų atgal bu* Paryžiuj Prancūzijos užru- ūkininko Vaičiulio.
dvarus ir kraustosi į miestus. (moksliška knygutė išleista
Rodosi, vo ir Lietuvoj. Ant Kauka bežinių dalykų miuisteris pa
ponija.
rodė, kad Japoniečiai šaudo teisybės, nežinia.
Neseniai ant kelio rado pa
Į Prūsų lietuvių.
W Rygos.
Laukiamas jau pereitų san geriau už maskolius. Daug vienog, kad šimto tūkstančių zo jam pasisekė surengti ar- rengė pietus ant garbės voki šautą iš revolverio ūkininką
Prūsų valdžios suėmė į jų
vaitę susimušimas priešingų mūšiuose sveria torpėdiniai kareivių ten uždarytų nelai meniečių skerdynes, kokia* škojo pasiuntinio; tą (iatį pa kaimo Vetrovka, * Nemenčino Valdžios uždraudė laikyti su į pusę perbėgusių pulką rezerlaivynių, taigi laivynės Rož- 1 laiveliai, o ji} maskoliai turi kys. Rods, didelis kareivių dabar raudo agentai vėl vii darė,beveik vienu kartu, Ber valsčiuje, Anusėvičią. Nu sirinkimus čianykščiai mas I vistų ir nugabeno į Tomą,
deetvenskio ir Togo, iki šiol mažai, japoniečiai gi daug. skaitlius lengviau gali atmu šokiais budais stengiasi at lyne Vokietijos kancleris, pa gabeno jį į Vilniaus ligonbu koliškų literatų kuojiai.
kad
išduoti ‘ maskoliams.
rengdamas pietus ant garbės tį, kur jį išgydė ir jis sugryMiesto pakraštyj likosi už Matyt, tie pabėgėliai visi bu
neatsitiko. Bremos Lloydo Todėl tai visi su žingeidumu šti priešų užpuolimus, bet di naujinti.
pasažierinis garlaivy s „Prinz laukia mūšio, ypač kad jis y- deliam žmonių skaitliui rei Ant Kaukazo, ypač Mingre- Prancūzijos pasiuntinio. Lai- žo namon. 27 <f. kovo rado muštas meisteris vagonų dirb vo lenkai arba žydai iš Len
Heinrich” pereitų sanvaitę ra labai svarbiu. Jeigu ir kia daug maisto, o ant jo lijoj, vargstanti kaimiečiai |ke tų pietų buvo apkalbėtas jį kybanti ant niedžio, girioj. tuvių, tarnaujantis valdžioms kijos; lietuviai per Torną
pėtnyčioj, Kochinchinos pa jame Roždestveusky butų su privežirno nedaug maskoliai pareikalavo pagerinimo savo; ir Morokko klausymas, bet ar Nežinia, ar jis pats pasikorė, šnipas.
neina.
krantėse (Kocliinchina prigu muštu, maskoliai turėtų tai turėjo laiko, maistų reikėjo būvio, kadangi tose sanlygo-* (jau nesutinkanti randai ga ar patarnavo jam tie pats,
Lietuviškoj skaitinyčioj,
Iš Kauno.
li Prancūzijai) patiko 18 kytieji, kadangi jau neturėtų gabenti į tvirtynę ir karei te kaip dabar, jie negali ii-' lutinai išrišo tą klausymą, kurie pirma buvo jį pašovę.
neseniai parengtoj Tilžėj, yKauno gubernatorius su ra dabar visi lietuviški laik
maskoliškų laivų, bet japoni nė jokios vilties atsigriebti. viams stovintiems Maudžuri- gi a u gyventi. Jie reikalau-l dar tikrai nežinia.
ls
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škų laivų niekur nematė.
raščiai lygiai išeinanti Prusų
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būti)
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Minsko
baltrupiai
atsišau

jos
žemiškus
načelnikus ir Lietuvoj, kaip Amerikoj,
divostoke
turėjo
maskoliai
Kur yra Togo laivyne, nieks kintų Togo laivynę, jis galė
Isz Lietuvos.
kė į spaudos užveizdą su rei bajorų perdėtinius ant apkal
Atkakęs į tų perkirsti privežimų karei maisto produktų, apie tai, miečių, kad randas jos nedatikrai nežino.
Maskolijoj ir Londono „Dar
vinėtų
visokiems
jenerolams
kalavimu
daleidiino išleidinė bėjimo ką daryti, jeigu apsi bininkų Balsas.”
kad
miestas
galėtų
būt
ajigulHougkougą angliškas garlai- vių iš Japonijos į Mandžurijų
JA
Vilniaus.
ti laikraštį baltrusiškoj kal reišktų cholera.
vys Telemachus’' atgabeno ir ten esantiems kareiviams tu, nieks Maskolijoj netikėjo, ir augėlesniems urėdninkams.
Ant
karės
lauko
pateko
į
kurie
ir
be
dvarų
liado
nepa

boj.
Baltrusiatns Maskoli Kauno žemdirbių Dr-stė
Iš Peterburgo.
žinių, jog į šiaurius nuo Na- maisto ir amunicijos. Sunku jenerolai, traukdami į karę,
japoniečių
nelaisvę
lietuvis
jus.
Mingrelijos
ūkininkus
joj uždrausta jų kalboj išlei atsišaukė į ministerių rodą
tuua salų, 12 d. berželio, ant vienog daleisti, kad net ge kaip autai Kuropatkin, mu
Pirmiausia
sukilo darbigydytoja*, Dfas Jonas Avižo dinėti laikraščius ir knygas su reikalavimu sulyginimo
Jūrių girdėjo kanuolių šū riausiame atsitikime Rož šėsi į krutinę ir į pusę metų įtaremia visos Gruzijos ūki
ininkai Peterburge, Šimtas
tiesų visų Lietuvos gyvento su viršum tūkstančių darbikokio nors turinio.
Kaukaziečiai mat Į nis.
me destvensky galėtų išnaikinti žadėjo būt Japonijoj. Teisy ninkai.
vius. Laivo
Vilniuje atsibuvo rinkimai
Minske buvo suštraikavę jų. panaikinimo visų apru- ninku, po(»o Gapono vedami.
kad tuose kraštuose turė visų japoniškų laivynę. Ad bė, daugelis jenerolų ten pa ant pirmos vietos stato eko- Į
rabino.
Senasis
rabinas,
pardaviuyčių
(lagelbiuiukai. bežia vinių.
nomiškus
reikalus,
tautiškų
teko,
bet
ne
kaipo
(>ergalėtojo būt mušis terp Roždest- mirolas Togo, pajutęs, kad
nustojo dirbę ir susitarė eiti
Nemser.gavo
šįmet
370
lialsų,
Speciališka komisija, besi pas carą užtarymo maldauti.
Per
štraiką
jie
iškovojo: 12
dasilyti
tik
iš
tolo.
jai,
tik
kaipo
nelaisviai.
venskio ir Togo laivynių, ar negerai einasi, gali visada sa
[vilkijoj už tai yra priešin lo kantone Rechee 379. To valandų dariu) dieną, 1| vai. rodą vojanti apie ūkininkų Ėjo, nešdami caro paveikslą
Jenerolas Linevič uždraudė
ba bent terp kokios jų dalies, vo laivus sutraukti į sudrukiu budu, Vilniaus žydai už ant (lietų, pušę vai. ant pus reikalus, užbaigė savo darbą.
kadangi daugiau nieks ant tintus portus, kur jų Rož žemesniems oficierams nai gai. Lenkai ant pirmos vie
ir giedodami ,,Bože carią
rabiną
išrinko kantorą.
ryčių; ant velykų, naujų me Ji užgyrė reikalauti valsčių, chrani!" („Dieve, carą sau
jūrių tuose kraštuose nešau destvensky negalėtų }>asiek kinti, besitraukiant, maisto tos stato tautiškus reikalus,
Daleidimą de ekonomiški Čia stovi aut an Pagirinių geležinkelių už- tų ir kūčių turinti šeimynas į kuriuos prigulėtų visos gy gok!")ti. Jeigu gi Roždestvensky produktus.
dytų iš kanuolių.
J»e tvirtai tikėjo,
veizda, ant reikalavimų tar gaus dvigubą ųžmokesnį, o ventojų luomos, ne vien ūki
kad caras — geras, kad jis
Ir maskoliškoj laivynės butų sumuštu, jis butų ati ginti tokius produktus turi tros vietos. Kaip dalykai
naujančių. įveda tokius page vienstipiai ant pusės dide ninkai; įvedimo žemiškų įtai
išklausįs teisingų jų reikalaministerijoj su nekantrybe duotas sukisti ant Togo malo tiesų išduoti tik korpusų je stovi Lietuvoj, sunku sužino
rinimus:
pakelia algas kas snį. Algas gaus jie ir už vi sų, be jokių jų aprubežiavilavimų, bet kas tau davė....
laukia žinių apie susimušimų nės, Kadangi ant viso ploto, nerolai irk tai su pritarimu ti, kadangi iš Lietuvos net
du metai ant 15%; dovanų są štraiko laiką, j Išlygas tas mų; panaikinimo visų apraŠtai
Gapono lai
laivynių ir apie mūšio pasek- ant kelių tūkstančių mylių, divizijų jenerolų. Prie Ku- arti stovinti laikraščiai teip
duos
du syk ant metų po ne- pripažino visi didesniųjų par- liežiavimų prie pirkimo že
škas vidaus daly
mes Nuo Roždest venskio į maskoliai neturi nė vieno ropatkino naikino produktus mažai svarbesnių žinių pra
Įnaziau kaip mėnesinę algą; davinyčių savininkai, mažę- mės; (lanaikinimo pasportų.
kų m i u i s t e r i u i SviaPeterburgu neatėjo nė jokios porto Azijoj, išėmus Vladivo kas tik norėjo, o dabar kar neša, kad iš to sunku sužino
Uz darbą virš paprasto laiko sniejie
Nėrį po Kaunfl šįmet pa topolk-Mirskiui:
reikalavimo
žinios, bet ministerija tiki, stoko. Jeigu gi pagadyti eiviams pradeda trukti vai- ti, kaip iš tikro ten dalykai
syk didesnį užmokė- pagelbininkų nędavė atsaky leido anksčiau už Nemuną.
stovi. Žinoma, nuo lietuvi duos
„Peterburgo darbininkai
kad šiose dienose gali atsitik mūšyje laivai pasislėptų į ne*nį;
mokestį
už mokslą mo mo.
Lytys,
negalėdamos
toliau
škų
laikraščių
išleidžiamų
Kadangi
Roždestvenskio
ir
įvairių luomų gyventojai
ti susimušimas jeigu ir ne vi utrališkų portų, ten turėtų
kyklose už vaikus tarnaujan
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siiBfgTiido
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pasislėpė
į
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nori
ir turi pamatyti carą 9
sų laivynių. tai bent susimu nusišarvuoti ir teipgi jau
čių turi mokėti geležinkelio daleido katalikams (įstatyti dė baisius tvanus, kurie la -sausio, antrą adyuą_popietų,
nė
reikalauti,
jie
juk
išeina
šką
portą
Kochinchinoj,
ten
šimas atskirų išsiųstų ant ti šioje karėj negalėtų dalyvau
Tižveitda.
antrą riatnyčią. kadangi vie bai daug pridirbo blėdUs. ant Rūmų rinkos- iJ^Mrparinėjimų laivų. Peterburge ti. Rodosi, kad japoniečiai. krovė anglis ir maistą, išbu po cenzorių kontrole, bet ir
Tarnaujanti
ant
Peterburna jau nno seniai rodėsi ne Išsiliejęs per upės krantus čiam išpasakoti žmonių rei
Iš
straipsnių
patilpusių
užrumena, buk Togo nieko neži jeigu mūšyje jų laivynei ne vo porte dvi dieni, kas už
go-Virbaliaus
geležinkelio
iš

vanduo užliejo , visas gatves kalus. Carui nieko nereikia
užtenkančia.
bežiuose
išleidžiamų
laikraš

nojo apie išplaukimų į rytus pasisektų ir rengiasi savo ka drausta terptautiškoms tie
kovojo
įkėlimą
algų:
gau

prie
Nėrio, visus apatinius bijotiesi; aš. kaipo Peterbur
Minsko
žemdirbių
draugy

Roždestvenskio; kada gi jis riškus laivus sutraukti į pie soms, tai Ja(Kinijos randas čių mažiau yra žinių apie da
nanti
300
rubl.
ant
metų
ant
gyvenimus;
jų gyventojai, su go fabrikų darbininkų atsto
stė
perdavė
min|stėrių
rodai
pasirodė ant Chiniškų jūrių. tinius Formozos portus, kur atsišaukė į Prancnziją su už bartinius atsitikimus Lietu
30%,
gaunanti
iki
600
rubl.
daiktais,
kokius
pagriebti ga vas. mano bendradarbiai,
nurodymus apie reikalus Lie
Togo skubiai pradėjo traukti padarytus laivams pagadini- klausimu, kaip tas galėjo at voj, negu teip svarbioj valan
—
ant
25%;
iki
900
rubl.
—
lėjo,
slėpėsi
ant
stogų. Pri draugai darbininkai, dargi
tuvos. Svarbiausi jos reika
į krūvų išsiuntinėtus į VISUS mus galima ’ būt pataisyti. sitikti? Drauge pranešė, kad doj priderėtų.
1200
rubl
ant
20%,
o
iki
gėrė
labai
daug
galvijų. visos, teip vadinamos, įvai
lavimai yra: |»anaikinimas vi
reikalavimas j
kraštus daboti Roždestven- Tų rodo tas, kad jie skubiai jeigu Prancūzija daleidžia sa Pirmutinis
ant
15%.
sų aprubežiuojančių tiesas Vanduo užliejo malūnus ir rių (lakraipų revoliucijonierengia fortus apgynimui por vo portuose (»asi likt i maskoli lenkų yra — kad visose Len
skio laivynę savo laivus.
Maskoliškas
senatas
išai
Lietuvos gyventojų padava- medžių ir lentų krautuves, rių organizacijos duodame žo
kijos
mokyklose
mokinimas
Kur su savo laivais dabar tų ir ant salos Formozos atga škiems kariškiems laivams,
škino,
jog
už
turėjimą
už
dijimų,
įvedimas žemiškų miltus į tešlą (išvertė, o me dį, kad caro nė pirštu nepayra Togo, to nieks nežino, beno net dvi žemės kariume- tai Japonija priversta bus už vaikų butų veliamas prigim
draustų
knygų
pas
savę
įtaisų,
mokinimas
mokyklose džius ir lentas nunešė. Gy judįsime. Tegul jisai ateina,
niekam nepasisekė kur nors u ės diviziji, ko pakanka ant pulti ant maskoliškų laivų toj vaikų kalboj, kad mokin
nieks
negal
būti
baudžiamas:
prigimtoj
vaikų
kalboj,
pra- ventojai apatinės miesto da kaip tikras caras, pas savo
Jo laivus patikti. Kadangi neįleidimo jurinįkų nuo Rož- kad ir prancūziškuose (ior- tojai butų lenkai. Taigi
l*agal
tiesas
bausmė
yra
tik
lies atsirado be jiastogės.
šalinimas
policijos
globos,
žmones ir paima iš jų raukų
Japonijos randas pranešė ki destvenskio laivu ant kran- tuose, jeigu jie kokiu nors lenkai reikalauja sugrąžini
už
platinimą
uždraustų
kny

kuri
stabdo
visą
krašto
pasi

musų (įrašymą. To reikalau
mo
tų
sanlygų,
kokios
buvo
budu
peržengs
neutraliskutiems kraštams jog pertai
Iš Zarasu, Kauno gub.. ja jo labas. Peterburgo gy
gų; nieks negal būt baudžia kėlimą.
iki
1867
metų.
mo
tiesas.
pietinių pakrančių salos For Ant sausžemio (įereitą san
Minsko gub., kaip ir kito Šitame pavietyj tūluose ventojų labas, tėvynės labas.
Lenkų, susidedanti iš ari mas net tąsyk, jeigu duos
mozos likosi uždaryti prekėjų vaitę nieko svarbesnio neatsi Japonija ant tolesnio karės
perskaityti
uždraustą
knygą
se, štraikiioja į dvarų darbi valsčiuose pritruko jau žmo Kitaip gali pertrukti tie do
laivams neutrališkų viešpa- tiko. Buvo vien menki pry vedimo, namieje, nuo savo stokratų, deputacija buvo Pe
nėms duonos, prieš akis stovi
todėl visur mena. šakinių kariumenių dalių su locnų ukėsų užtraukė naują terburge ir miuisterių rodai vienai pašaliniai y patai. Sū ninkai. Berezinos ir Ostro- baitas, ypač kad rugiai dar riški ryšiai, kurie iki-šiol ri
stysčių
dydamas į kalėjimus lietu vo valsčiuose kaimiečiai ker
šo carą su žmonėmis. Tuojog Togo laivyne renkasi prie sirėmimai. Prisiartinus ja- paskolą 50 milijonų doliarių. (įerdavė tuos menkus reikalą
ne greit nunoks. Turtinge jaus šiądien pranešk tai
Visi paskalai rpie tarybas vimus, bet su jais nieko nepe vius, pas kuriuos rado kokią ta dvarų girias. Tūli dvarpietinių pakrančių Formo poniečiams, maskoliai visur,
nors lietuvišką knygą, garsus (toniai nuo gubernatoriaus snieji valsčiai, kiek gali, pa Tamista carui ir paduok jam
zos arba prie Žvejų salų.. Pa be pasipriešinimo, traukiasi į ant užbaigimo karės dabar šė.. Carat* atmetė reikalavi
deda badnujautiems, skolina pridedamą čia (įrašymą; (iaMaskolija neįsilei mu, kad mokyklose vaikai Vonsiai kas elgėsi mat nepa- pareikalavo kariumenės.
krantės salų Okiunua, teipgi šiaurius. 14 d. balandžio ja nutilo.
javus, duoną, neturtingiems, sakyk teip-pat Tamista carui,
gal
tiesas,
bet
(>ats
tiesas
Ochima likosi sudrutintos. poniečiai užėmė miestą Pa- džia į tarybas, laukia, ką nu butų mokinami lenkiškoj
Gardino
d)
bet neilgai įstengs tą daryti, kad aš, darbininkai ir daug
Iš
Baltstogė
laužė.
Maskoliai tiki, kad laivynių cbintou, iš kur išvijo 700 veiks Roždestvensky su savo kalboj, daugiausiai, girdi,
kadangi
patiems atsieis sem žmonių tūkstančių tikimės,
Vilniaus
rodą
nutarė:
kad
Šitame
pavietyj
užkilo
kai
Jeigu, vienog, jį galima daleisti mokinimo ti
mušis atsibus kur nors aplin kazokų, kurie vienog nė ne laivyne.
ti
javus
iš
magazinų ant su- kad jis išklausys musų pra
mažiausia alga inteligentiško mų darbininku maištai. Dar
kinėse Žvejų salų. Nors da bandė pasipriešinti, bet išdū Togo sumuštų, jo laivai nega kėjimo ir lenkiškos kalbos ir
šelpimo
duonos
neturinčių šymus. ir kad męs nutarėme
Tai, tarnaujančio miesto biuruose bininkai, terp kit ko.reikalai!
lėtų prisigriebti į Vladivosto literatūros lenkiškai.
bar nė maskoliai, nė nieks mė iš miesto.
savo
valsčiaus
žmonių.
ramiai sau eiti pas caro Žie
Nuotrotas, kokias paskuti ką, Maskolija turėtų pasi tau! Iš didelio debesies, nu tarno, ne butų mažesnė kaip ja panaikinimo visokių maši
pašalinis negali žinoti, kur
40
dol.;
algos
visų
tarnaujan

mos Rumtis. Tegul gi ir jis
atsibus laivynių mušis, nors niuose mūšiuose japoniečiai duoti. Todėl dabar visuose puolė mažas lytus.
. Iš Vilkaviškio.
21 d. kovoi nepaž|stamas
tiki mums ne tik savo maneAnt viliojimo lenkų naujas čių liekasi pakeltos ant 20%.
ir nieks nežino, kur ištikro turėjo, jau papildė naujai at kraštuose laukia, kaip (tasiVilkaviškio dinare tarnau
Dabar baigs mušis terp kariaujan Lenkijos jenera 1-gu bemato- Ant urėdų priimant, pirmu- vyriškis atėjo j į s(iaustuvę jantis bernas Čukas su kir feste, bet ir iš-tikrujų!”
yra su savo laivais Togo, bet siųstais kareiviais.
Laiške carui, išrilis, žada gegužio mėnesy j, su tinystą pripažinti čiagimiams. Volobrinskio, šovė iš revolve viu suskaldė galvų virėjai
mušis tas nuo seniai laukia Oyama turi vėl suviršum čių kraštų laivynių.
rio
į
spaustuvės
savininką,
Už
darbą
vakarais
tarnaujan

•pradžių.
Gapon (įduoda rei
šaukti
vietines
rodąs
ant
ap

mas turi neužilgio atsibūti. 400000 kareivių, taigi tiek
Januškevičienei, kaip sako,
bet
nepataikė.
ti
turi
gaut
atskirą
užmokė*
Revoliucija
Maskolijoj.
kalavimus,
maž-daug tokius
kalbėjimo
pagerinimų
vals

Kaip jis gali pasibaigti, to jau, kiek turėjo prieš mūšį
Baltstogės miesto rodą iš už tai, kad ji negerų valgį kokių reikalauja tuo tarpu įsnį.
Uždrausta
tampa
kolioPeterburge
vėl
darbinin

čių
surėdyme.
Bet
ar
išplanieks, net laivynių viršinin po Mugdenu.
kasos paskyr 200 rubl. ant virdavo. Žmogžudį suarešta vairios socialistų partijos.
Maskoliai renkasi aplinki kai meta darbų. Štraikuoti tįs ir tiesas valsčių ir daleis ti tarnaujančius ir tt..
kai dabar negali dar įspėti;
Prie darbų ant naujo plian- sušelpimo šeimynų caro žiau
Padavęs tuos reikalavimus,
Be abejonės pradėjo darbininkai Putilovo spręsti saviškai apie valsčių
žinoma, kiekvienas tikisi su nėse Kirino.
rumo
aukų
Peterburge
ir
to
terp
Vilniaus
ir
Meišajis
rašo:
Užmušti ir pašanti karei
mušti priešų, bet katro vado Čia, jeigu turės kokią viltį at geležies dirbtuvėse; mena, reikalus? Juk ir dabar vals
Varšavoj.
galos,
kasant
pieską,
žemė
„ .... Prisiek-, kad išpildysi
viai.
vo viltys išsipildys, tų po mū stovėti, bandys vėl pasiprie kad paveikslų tų seks teipgi čių tiesos yra kur kas plate
užbėrė du darbininku — Zatai,
ir Tu padarysi Maskoliją
darbininkai
kitų
dirbtuvių.
snės,
negu
tos,
iš
kokių
nau

šinti,
kad
nors
ant
tūlo
lai

Roždest
Ant karės lauko likosi už
šiui pamatysime,
Iš Dinaburgo Vitebsko g
blockį
ir
Jaškevičią.
Atkasė
laiminga
ir stipria, Tavo var
Visoj
Maskolijoj
laukia
dide

dojasi
valsčiai.
Pagal
tiesas
ko,
kol
nebus
viskas
ant
ap

vensky nežino riė tikro skai
Ir šitose aplinkinėse užgi mušti kareiviai iš Gardino das giliai įkris į ateinančių
vieną
negyvą,
o
Jaškevičia
lių
maištų
1
d.
gegužės.
valsčiams
neuždrausta
rengti
čiaus laivų Togo laivynės. gynimo parengta, neleisti ja
gub.: Teodoras Slizėvičia iš
vos kvėpavo. Nugabeno jį į mė kaimiečių maištai. Pul
musų ir Tavo kartų širdis; o
Maskoliai žino, kiek laivų poniečių ant Vladivostoko, Valdžios į didesnius ir pra- ir užlaikyti savo kaštais kad
kai kaimiečių traukia į dvarų Gardino pa v., Kondrotiejus jei nepadarysi to, neišpildysi
Vilniaus
ligonbutį,
bet
nėra
moningesnius
miestus
trau

ir
lenkiškas
mokyklas,
bet
Togo turėjo po Port Arthuru, kuris labai svarbi maskolių
ir rando girias, kaip kokiose JasukeviČia iŠ Volkovisko pa- musų prašymo, męs numirsi
tokių mokyklų niekur nėra. vilties, kad galėtų išgyti.
bet jis pasidirbdino kelis drutvietė ; Roždestvensky ti- kia kariumenę.
iškirto su visu me viečio.
Maištai ant Kaukazo, Len Valsčių tiesas siaurina ir nai Per sanvaitę, nuo 14—22 giriose
Pašauti: Andrius Gladzin me čia ant šitos rinkos prieš
naujus, pasažiefinius japoni kiši čia, jeigu ne visus, tai
džius ant 100 ir daužau ded.
kovo,
Vilniuje
apsirgo
Mums nebėr
kijoj
ir
Mažrusijoj
nepasilio

kina kiekvienas paviečio nair Romanas Mackevičia iš Tavo rumus.
škų kompanijų! apšarvavo ir bent dalį savo laivų atvesti,
siatinų.
Kaip
kur
sumušė
limpančioms
ligoms
žmonių:
kur
eiti
ir
nebėr
kam eiti.
perkeitė į kariškus kreiserius; jeigu ištruks nuo Togos, jei vė. Rando agentai visokiais čelnikas ir už laužymą tiesų
valsčių ponus ir uriadninkus. Gardino pav..Andr. Misojed- Pas mus tėra du keliu: prie
šlakuotoms
šiltinėms
16,
pil

gal-būt, kad pripirko kiek gu pasiseks kaip nors prasi budais stengiasi pasėti nesu nieks tų ponų nebaudžia,
Sako, jog ir tūlas skaitlius ko ir Jonas Mancevičia, Pe laisvės ir laimės arba į ka
vinėms 1, difteritu 5.
tikimus
eilėse
jo
išnaudoja

priešingai,
dar
pagiria
ir
ap

tras AdamČik iš Volkovisko
laivų svetur. Amerikoj me mušti.
Pabaigoj balandžio pra žmonių likosi užmuštų, bet
mų
ir
skriaudžiamų
žmonių,
dovanoja.
Londono laikraščiai prane
pav., Gregorijus Zakrevski iš pus .,.. Maskolija per daug
na, kad nuo pradžios karės
dės tiesti dratus sujungimui tikro užmuštų skaitliaus dar
piudo
juos
terp
savęs,
kad
Volkovisko pav., Juozas Si- didelė, jos reikalavimai per
Japonijos laivų dirbtuvės pa ša, buk Japonijoj parengta
telefonu Vilniaus su Peter nieks nežino. Šešiuose dva
Prancūzija.
daug įvairus, kad galėtų vie
nukreipti
skriaudžiamų
pik

dirbo net 15 naujų kariškų 100000 naujų kareivių, kurie
ruose ūkininkai išdegino vi mančik, ’Giliarijan Skrobot, ni valdininkai ją rėdyti. Rei
burgu.
Nesutikimai
terp
Prancūzi

tumų
nuo
savo
sprando.
Ybusę pervežti ant apgulimo
laivų. '
sas triobas, sudaužė mebelius, Tamošius Greina, Mikalojus kalinga. kad patįs žmonės
jos ir Vokietijos, koki buvo
pač
stengiasi
supiudyti
kai

Vladivostoko.
Apart
tos
Tuom padėjimas Togo yra
Iš Vilniaus gubernijos. išmušė gyvulius. Guberna Riškel, Mikola Gubrovski, apie savę rūpintųsi; juk jie
užgimę dėl įsikišimo Vokieti
miečius
ir
darbininkus
su
žy

Jonas Charkevič, Juozas Zdanaujos
ant
apgulimo
ir
verži

geresniu, kad jis, kur nori,
jos ciecoriaus į Morokko rei Važiuojant ūkininkui kai torius atsiuntė į maištų ap sel, Juozas Labanovski — vi geriausia pažįsta tikrus savo
dais.
Ar
tas
pasiseks,
sun

mo
tos
maskolių
tvirtynės
ar

ten gali mūšį pradėti, Rož
mo Buividų, Butkevyčiui per imtus valsčius kariumenę ir,
reikalus. Neatstumk jų paKvailų terp kalus ir supainiojimu prancū
si iš Volkovisko pav..
destvensky gi turi muštie- mijos ir jenerolas Oyama ku pasakyti.
kaip
sako,
tojė
■
suareštavo
upę
Dūkštą,
įlūžo
ledas
ir
ve

gelbos,
priimk ją. Liepk
zų mierių, nyksta.
Katra
si ne ten, kur pats norės, kur siunčia dalį savo armijos. milijonų žmonių netrūksta, o
apie
500
kaimiečių.
Atka

žimas
panėrė
po
ledu.
ButIš
Prūsų
Lietuvos.
tuojaus,
dabar,
išrinkti visoj
čia puse nusilenkė, dar neži
jam mušis butų parankiau Kiek yra maskolių apgyni iš kvailumo randas bent iki
kus
kareiviams,
maištai
pasi

kevičia
pats,
rods,
išsigelbė

Maskolijos
viešpatystėj
visų
Prūsų Susivienyjimas ren
siu, bet ten, kur Togo pano mui tos tvirtynės, tikrai ne* šiol mokėjo naudotiesi. Iki nia, bet tiek žinia, kad nesu jo, bet jo pati prigėrė.
liovė,
bet
ūkininkai
užtikri

kliasų
ir
.
visų
luomų
atsto

giasi
išleisti
savo
kaštais
kny

rės. Pajiegos abiejų laivy žinia. Laikraščiai apginėjų šiol jam pasisekė nedaleisti tinkančios pusės bando susi
na,
kad
jie
atpinaujįs
ir
bus
vus;
tegulsią
bus
ir
ka(j^|
d.
kovo,
.
kaime
Vigutę:
,,Kai
kurie
apsireiškinių beveik lygios. Mūšyje skaitlių sykį paduoda ant susiartinimo krikščionių su taikyti, o tas yra galimu mfl

folitiszkos žinios.
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II Laike paskutinio gyventojų
listas tr darbininkas Ir valdi-1 sušaudytų, neatleisdami, to
hiose jo žemus mierius, dovanas apšmeižimai, incinuacijos, išnieki tautai, bet kitokiais budaią: jie že kos liaudės sąrašuose butų atskira
suskaitymo
ant Filipinų salų pasi
vieta
lietuviams,
išrinko
iš
savo
jo vadina Judošiaus grašiais. Vie nimai viens kito [turbut kores mina musų tautą akyse visų do
ninkas ir kunigas ir daktaras lyn varykite kovą už laisvę!
nas pastorius pasakė: jeigu Rocke- pondentai tokius darbus laiko už resnių svetimtaučių. Teisybė ir tarpo sanarį V. S. Kreivėną [Box rodė 7635426 gyv. Žinoma, k rai
ir mokintojas, tegul visi be Visuomet atsiminkite duotą
2.500 (tol už du (taneliu.
feller dovanoja universitetams 28 labai naudingus ir nesiduoda nie čia ne trūksta lietuvių, kurie po 185, Westville, III.] rupintiesi tuose, kur nepasiliovė maištai,kaip
jokio skirtumo renka savo man savo, šimtų-tuketančių New York. Čianykštis sūdąs milijonus doliarių, tai tas sveria kam persitikrinti, kad ištikro yra sudus nesitranko, nesipeša, bet ir drauge su kitais išrinktais sąna antai ant salos Mindanao, žmonių
pasiuntinius, tegul visi bus dorų darbininkų prisiegą! prisudijo vienam vyriškiui nuo tiek, kaipi kad turįs 5000 dol. me kitaip. Rd.]. Iš tų korespon tie nieko ant labo savo brolių ne riais apie tą dalyką. Laika*,rodo suskaitytojai negalėjo prisigriebti,
dencijų laikraščių skaitytojai gali veikia, nė nebando blogus anų pa si, pasiskubinti su rinkimais ir skaitliai iš tokių kraštų suvesti ant
lygti® ir lygiai galės rinkti.... Kovokite, kolaik nebus su štritkarių kompanijos 2500 dol. už tinių įplaukimų padovanotų 5c.
du
išmuštu
dančiu.
Mat
jam
kon

manyti, kad mes laiką praleidžia pročius kokiu nors budu naikinti. pradėti jau darbuotiesi. Priderė suskaitytojų nuomonės.
Tai yra didžiausias musų pra šauktas seimas, į kurį butų
Džiovos prieszu kongresas.
duktorius, be jokios priežasties,
tų visoms draugystėms, kuopoms,
Senas Krivaitis.
renkami visuotinu, betarpi- drožė su kumščia ir išmušė du Allanta, Ga. ČianykšČiame me ant tuščių, asabiškų ginčų,
šymas. ”
II Tūloj,maskoliško rando patro
nieko naudingo ne veikiame. Apo ten, kur nėra draugysčių, samaPo šituo prašymu pasirašė niu, lygiu ir slaptu balsavi dančiu. Išpuola tokiu budu už kapitoliuj atsibūva terptautiškas šviestesnių pas mus ne trūksta, bet
Iš Našlį u a, N. H.
nesniems lietuviams sušaukti susi nų dirbtuvėse atsitiko expliozija,
135 tūkstančių darbininkų, mu žmonių atstovai; ten ga dantį po 1250 dol.
džiovos priešų kongresas, ant ku jų darbų ant visuomenės labo ne
Daug gero apie gyvenimą čia- rinkimus ir rinkti sąnarius, kurie kurios visa dirbtuvių trioba likosi
sugriauta. Nuo explipzijos užsi
rio suvažiavo 400 daktaių; terp jų daug galima patėmyti. Užmany nykŠčių lietuvių ne galima praneš turėtų pradėti jau darbą.
jų vardu popas Gapon ir 11 lės būti išrinkti ir Jūsų rei
Ne splamlalal platina džiova.
degė netoli dirbtuvių ėsanti keroyra
daugelis
atkakusių
iš
Europos.
mų,ir
dagi
gana
svarbių,ne
trūksta
kalų
apginėjai,
tų
reikalų,
darbininkų atstovų..
ti: gyvena jie labai suirę; i suprati
Tūluose Amerikos miestuose
sino rezervoarai. Blėdjs expliozipas
mus,
tik
gaila,
kad
jų
ne
gali

mo
terp
jų
nėra.
Jeigu
įcas
norė

kurie
buvo
surašyti
Jūsų
Nabagas Gapon ir tie tūk
Nelaimėn aut geležinkeliu.
likosi išduoti padavadijimai už
jos ir gais o padarytos labai dide
ma įkūnyti. Nors mes daugiau tų ką veikti ant platesnes papė
stančiai darbininkų da iki- prašyme judošiui-carui!
draudžianti spjaudyti ant trotuarų,
Bellefontain, Oh. Netoli nuo laiko apverčiame ant tuščių ginčų,
Isz visur.
„Tegyvuoja laukiamoji kadangi mat išdavusiems tą pada- čia, ant Cleveland, Cincinnati, bet bandome šį tą veikti ir ant vie dės, ant labo visuomenės; tai ne
-ėiol įtikėjo į caro gerumų, su
išmanėliai tuojaus tokį apkrikštys
atvira širdžia laukė jo užtari Maskolijos viešpatystės lai vadijimą rodėsi, kad su spiauda- Chicago & St. Louis geležinkelio šo labo, tik tų darbų vaisiai ne di visokiais, pagal jų supratimą ne
|| Prancūzijoj, mieste Limoges,
II |au ir caro senatas pradeda savinitikai porcelėno dirbtuvių pra
lais platinasi džiova. Tuom tarpu iššoko iš *ėlių trūkis, Prie to 7 deli, kadangi ne įstengiame veikti
mo, bet skaudžiai apsiriko: svė!” —
gražiais vardais, kokiuh tik jų
Toksai Gapono laiškas ir Dr. Freudethal užtikrina, jog per ypatos likosi sunkiai sužeistos, o iŠ vien. Nors Čia yra diktai ir tai menkas protas gali išmislyti, tan priešintiesi, o gal ant galo ir sena šalino nuo darbo visus darbinin
čaras pasiskubino kuo-greiuždraudimą spiaudyti ant gatvių viena sužeista mirtinai.
gana turtingų draugysčių,o Brook- kiausiai veikiančius pravardžiuoja toriai suŠtraikuos, jeigu jų reikala kus. Užmanytoju prašalinimo bu
čiausia išsprukt į iCarskoje įvairių socialistų partijų agi ne galima džiovą apstadyti: džiovą
vimai ne bus išpildyti. Senatoriai
Solo, o beginklius darbiniu- tacija da labiau sujudino platina ne spiaudalai, bet dulkės, North Tonawanda,N. Y. Neto lyne ir New Yorke lietuvių yra su vardais šliuptaprių_ arbai,cicilistų, protestuoja prieš tai, kad caras į vo amerikoniška firma Havelando.
Prieš ją todėl kreipiasi visas darbi
li nuo čia susimušė du bėganti į viršum 10000, bet į draugystes nors savo iamžyj niekada šliupo
senatorius paskiria buvusius gu
kus sutiko 22 d sausio poli- darbininkus ir štai atsiranda kokias ypač moterys pakelia nuo priešingas puses trukiai. Prie to priguli maža lietuvių dalis; visur
ninkų
piktumas.
ne matė ir nežino ką jis
o bernatorius, kurių niekur kitur
cijos kardai, kazoku kančiai ten barikados, prasideda su žemės su savo ilgais drabužiais, abiejų trukių peČkuriai likosi už matyt stoka vienybės, ką vieni jau apie socijalistų moksląveikia,
nėra ką įkišti ne gal. Senatoriai reikalau
ir kareivių šaudyklės; keli sirėmimai su policija ir kar ligos sėklas renka nuo gatvių ir mušti, o vieno trūkio mašinistas nori dirbti, kiti tą darbą griauja. nė kalbėti: apie jį pravardžiuotoII Finlandijos senatas nutarė at
Nors mus čia yra teip didelis jai tiek išmano, ką kįaulė apie ja, kad vien jie turėtų tiesą carui siliepti prie caro su reikalavimu,
šimtai žmonių — Vyrų, mo eiviais. Inteligencija, o y- parsineša namon. Geriausias bū nusilaužė koją.
das apstabdymo džiovos, pagal
skaitlius, bet neįstengiame pa pipirų skanumą. Mat 'vienas jų perstatyti ypatas tinkančias sena kad iš Finlandijos butų atšaukti
terų ir vaikų — darbininkų patingai studentai, laiko nuomonę Dr. Freudenthal, yra —
GsiMral.
rengti
gaspados musų ateiviams, kaiminės vardą išmislijtb, o jie jį te; toliau reikalauja, kad ne tik maskoliški žandarai, kurie čia vien
ir; ne darbininkų, tapo ant darbininkų pusę, štraikuoja laistyti kuo tankiausiai trotuarus ir
kiti augšti urėdninkai, bet net mi- neramumą palaiko, neduoda išsiHuntington, W. V a. Sudegė kur Šviežiai atkakę rastų prieglau atkartoja kaip užsuktas sykį Auto
vietos padėta, o keli tūkstan advokatai ir pertraukia mok gatves.
nisteriai,
kokių darbų dabar nie viešpatauti normališkoms sanlyčia įtaisos American Stagie Co. dą, gautų valgį; nėra kam pasimi matas, visai žodžių prasmės nesu
kas ne kontroliuoja, už prasižengi
slą įvairios mokyklos. Dva
čiai sunkiai sužeista.
rusius
laidoti;
jeigu
neturi
pinigų,
Blėdį
gaisro
padarytą
skaito
ant
goms.
______________
prasdami.
Kataliku koliuuiJoH.
mus ne baudžia, galėtų<but atiduo
Atsidarė dabar tų nelaimiu- sia visur labai pakilusi,
reikia vaikščioti, melsti dešimtu
150000 dol.
Turime čia dūšių ganytoją, ku
II Berlyno laikraščiai garsina,buk
Sikeston,
Mo.
Katalikiška
(
giįjų akįs ir pats Gapon po to kraujas verte-verda, o tos ne draugystė, kurios prezidentu yra Washington, D. C. Pagal A' kų ant palaidojimo pasimirusio, ris su ganomoms avelėnjs teip el ti po sudu.
maskoliškas caras serga ir jo šei
atsitikimo, tokį laišką paraše laimingosios aukos šaukias St.Louiso archivyskupas Glennon, merikos rando surinktas žin:M: jeigu gi miestas laidoja, tai nieks giasi, kaip maskoliškas caras su H Caras sutvėrė speciališką ko myna, didiejie kunigaikščiai, atvi
laikančiais jį ant sosto krašto ukėžmonėms:
atmonijimo — pražūti kovo šitose aplinkinėse pirko milijoną kovo mėnesyj šių metų, ant viso nežino, kur kūną užkasa.
rai kalba apie prašalinimą jo nuo
15 d. vasario čia susitvėrė ,,Lie sais. Per pamokslą barą žmonis misiją, po viršininkyste vidaus miSuvienytų
Valstijų
ploto
gaisrai
valdymo ir apie parengimą regenakrų žemės ir tikisi dar nupirkti
,,Męs ramiai saur ėjom 22 je, arba laisve atsidusti!
nisterio,
kuriai
pavedė
pasirūpinti
tuvių Laisvės Dr-tė." Draugystė ypač už prasižengimus ‘prieš val
pridirbo
blėdies
ant
14715400
dol.
cijos
iki subrendimui jo sunaus.
100000
akrų.
Ant
tų
plotų,
ant
d. sausio, pas tartį., teisybės
šelpia savo sąnarius ligoje, laidoja džią, prieš carą, jo taraus ir prieš apie pagerinimą būvio skurstančių
Gaisrų buvo 252. Prie to ne prifarmų
bus
perkelti
katalikai
iŠNew
kaimiečių.
Niekur
kitur
tiek
ko

|| Varšavos lenkiškų laikraščių
i&-kalno
Gandas apie Peterburgo
jieškodami
pasimirusius ir duoda paŠelpą jų dvasiškiją, niekina visut nenorin
ir New Orleanso, žinoma, skaityti girių gaisrai kurie teipgi
šeimynoms, rūpinasi apie ateitį li čius laižyti snargliuotą kunigo ran misijų netveria kaip Maskolijoj, išleistojai ir redaktoriai perdavė
pranešėme apie tai jo bude- skerdynę tuoj aplėkė visą Yorko
kurie panorės apsigyventi ant far- ne mažai blėdies pridirbo.
kusių vaikų, šelpia sąnarius viso kovę. Tuos, kurie jo pe klausy bet Čia dar, caro sutvertos, kuriose Lenkijos jeneral-gubernatoriui len
liams-ministeriams, prašėme, Maskolijos viešpatystę.
sprendžia vien kvaili ir sudemora- kiškoj kalboj reikalavimą išplati
Springdale, Mix. Išdegė vidu kiuose nelaiminguose atsitikimuo
tų, žadėjo net nuvaryti akmenų
,,Aut Peterburgo gatvių kad pasiimtų sau kariumenę,
lizuoti urėdninkai, jos gero ne pa nimo tiesų lenkiškos kalbos Len
rys šito miesto. Blėdį gaisro pa se. Už savo pareigą laiko darbaPakele luemm prekes.
skaldyti. Kad tik neišpultų atbu
kad nekliudytų mums eiti rašo Centralinis Bundo Ko
darė. Caras komisijas tveria vien kijoj.
darytą skaito ant 400000 dol. Su vrmasi ant tau'iškos dirvos, plati
______________
lai! Susipratus žmonėms, gal at
pas savo carų. Pačiam carui mitetas - tapo pastatytos pir New York. ČianykŠčiai, susi degė iŠ viso 35 triobos.
ant monyjimo žmonių akių, ant
nimą
lietuviškos
literatūros,
geibi
||
Prancūzijoj
randas moka algas
seit! pačiam tikrų juodvarnių kai
ant išnaudojimo žmonių,
aš nusiunčiau į Carskoje Se mutinės barikados. Tris tūk draugavę
New York. Sudegė čia namai, lietuvius už tautiškumą pateku menę ganyti! Jau dabar ne daug užsloginimo svarbių klausymų, o pavargusiems.užsipelnusiems prieš
gyvulių piovinyčių savininkai pa
lo gromatą ir prašiau jo, kad stančiai darbininkų balsiai garsino, jog pakelia mėsos prekes kuriuose gyveno apie šimtas kriau sius į nelaimę. Sąnarys moka po pas mus yra teip bailių, kurie jeib ne ant jų išrišimo.
savo tėvynę prancūzams.
Tas
pensijas parlamento randui prie
jis ateitų, kaip vyras, su gry apreiškė savo reikalavimus. vidutiniškai ant 2c. už svarą. Mė čių Šeimynų. Visi gyventojai išsi 50c. ant mėnesio, ir po 1c. ant tau pagazdinimų keno nors bijotų.
I Laikraščiai vėl rašo apie susina širdžia pas savo žmones. Iš visų krūtinių išsiveržė ga sininkai protestuoja, kadangi ant gelbėjo, tik penkios ypatos tapo tiškų reikalų. Į draugystę galės 4 d. balandžio atsibuvo susirin tvėrimą Maskolijoj kokios ten par šingi pasiuntiniai stengėsi pi laiprigulėti
kiekvienas
sveikas
lietu

sužeistos.
Blėdį
gaisro
padarytą
kinti, bet ne pasisekė.
kimas šv. Kazimiero Dr-tės, ant
M£s rašėme jam, kad ir savo lingas šauksmas: „męs nega teip didelio pabranginimo mėsos
tijos,turinčios užstoti konstituciją,
vis
[o
kur
galės
prigulėti
ne
svei

skaito
ant
15000
dol.
kurio
buvo
pakeltas
klausymas
pa

II Salonikos apskrityj, Turkijoj,
gyvastį paguldysi rne, kad tik lime be laisvės gyventi!....” nėra nė mažiausio pamato,
ki? Toki prieglaudos labiau už remti Artojaus užmanymą, kad į tą partiją, vienog priguli tik są
pulkas
ginkluotų grekonių užpuo
nariai
miesto
rodų,
senatoriai,
nė
pirštu
Caras
išsiuntė
savo
kareivius.
jo nieks negalėtų
Hs
Ar aut papirkimo.
sveikuosius reikalauja, o mes ap Suvienytų Valstijų liaudės suralė ant vieno albaniečių kaimo ne
urėdninkai,
dvarponiai,
turtingi
pajudinti Ir kas gi išėjo? Jie šaudė į musų brolius. Jie Minneapolis, Mik. Minnesotos Torrcun, Mexiko. ČianykŠčio rūpinimui ne sveikų ir pasenusių šuose butų atskira vieta lietu
ir dirbtuvių savininkai; toli Kilisuta, kaimą išdegino, už
Vis-tiek pasipylė nekaltas išplėšė iš musų eilių tūkstan šteto legislatura ir senatas priėmė se dinamito dirbtuvėse atsitiko ex- ne turime • atsakančių įtaisų. viams. Draugyste tam pritarda prekėjai
joje
nėra
nė darbininkų, ne ūki mušė 30 žmonių, kitus paėmė į
kraujas, Žvėris caras ir va- čius užmuštųjų. Jie aplaistė bilių, kad kiekvienas laikraščio re pliozija, kurios du darbininkai Rd.] nuo 16—40 metų, gyvenanti ma, pasirūpinti apie tai išrinko iš ninkų reprezentantų. Iš kaln/ nelaisvę.
New Yorke [gal ir Brooklyne?
giliai, žmonių lupikai jo vai musų krauju sostapilės ga porteris, aprašantis legislaturos ir likosi sudraskyti,o 3 sunkiai sužei Rd.]; iki 50 metų gali būt priimti savo pusės Izidorių Gudaitį [29 galima sakyti, kad Šita partija ne || Vokietija žada apsunkinti at
sti.
V^3fa<i<li
ir
sužeisti
darbininHigh str., Nashua, N. H.].
ištrauks iš purvyno, į kurį per sa gabenimą Amerikos tavorų į Vo
Kraujas jau nė senato susirinkimus, butų apmo
dininkai patįs suprasdami tves....
bet tik toki, kurie nukentė už lie
Šėtonas.
kamas iš Šteto kasos,
vo neišmanymą įstūmė visą Mas- kietiją, jeigu Amerika^ne padarys
Nieks darbą gautų JL50.
tai, norėjo, pasidaryti ir pasi vieno nebeišgązdįs.
tuvystę.
-tSdėl, kad
VVampen, Pa. Nuo gazolinines
koliją carpalaikis.
nė jokių palengvinimų Vokietijos
Lietuvių Laisvės Dr-tė gana
darė beginklių musų brolių, nebeišgelbės caro ir jo sėbrų jis girtų politikierių darbus?
Iš Lawrence, Mas.
Įtampos expliozijos ČianykŠčiose
tavorams.
C
greit auga ir drutinasi: į du mėne
moterų ir vaikų užmušėjais, nuo neišvengiamos prapul
Lietuviai visur kruta ir dirba
Stiglitzd krautuvėse užgimė gais
H Ant okeano,netoli Prancūzijos
Nubaudė naliunu daužytoja.
siu
prisirašė
46
sanariai.
II Londono laikraščiai gavo ži
jie ty ciojosi
daro kareivių kulkos užmušė ties. Gana
ant tautiškos dirvos, kas kitaip porto Cherbourg, užtėmijo kokią
ras. Krautuvėse buvo teipgi daug
Laike ligos mokės jį sananams
Wichita, Kaxs. Garsią saliunią, jog Indi jose u aplinkinėse Suldirbti
negal,
deda
nors
aukas
ant
dinamito,
bet
liuosnoriai
gesinto

iš
mucų,
gana
jau
kalė
mums
už Narvos vartų darbininkus,
ten ne paprastą Šviesą. Kokios
po 7 dol. ant sanvaitės paŠelpos.
nų daužytoją, Carrie Nation ir dvi
tanpur, vėl buvo smarkus žemės
caro paveikulus, retežius ant rankų?.... At sandraugi, už daužymą saliunų, jai, nors su dideliu pavojumi, iš Susirinkimai atsibūva kas antrą ir tautiškų reikalų. Tik Lawrenco priežastys tą Šviesą 'gimdo, pran drebėjimai ir vėl daug žmonių pra
lietuviai
iki
šiol
miegojo,
nejautė
cūziški mokslinčiai ne įstengė su
Pra nubaudė čianykštis sūdąs: Carrie nešė visą dinamitą. Blėdį gaisro ketvirtą subatą kiekvieno mėnesio
peršopaveikslus ir už ėjo didžioji diena.
musų tėvynės vargų, dabar vienog sekti. Dabar į Prancūziją rengia žuvo.
padarytą skaito ant 100000 dol.
pn. 73 Grand st. Brooklyne.
r e v o 1 i u c i- Nation likosi nuspręsta ant 4 mė
mušė musų įtikėjimą carui.. sidėjo
ir mes jau bandome kibti prie si keliauti amerikoniški tirinėtojai,
|| 300000 italijonų padavė Itali
Tikėjimas ir politiški reikalai
Ji užsidegė sostapilėj, nesių kalėjimo ir užmokėjimo pa
Atkeršykim gi, broliai, žmo j a.
darbo ir todėl yra viltis, kad ir pas tirinėti tą žingeidžią šviesą. Šitie, jos randui prašymą, kad kokiu
palikti kiekvieno sąnario norui, mus bus geriau. Pakilus klausy
nių prakeiktam carui visai bet ji užlies savo liepsna visą darytų saliunininkui nuotrotų 250
nors budu pasirūpintų apie užbaidarbo
lanko.
laikomi už privatiškus dalykus, į mui vargų Maskolijos darbininkų, jeigu tikrų priežasčių ne suseks,tai
dol., jos sandraugė McHeary gavo
girną karės terp Maskolijos ir Jajo žalčių veislei, jo ministe- kraštą. Męs pergalėsim arba
bent
išmyslys
ką
nors.
kokius draugystė nesikiš.
pusę tos bausmės, o Wilhait 25
caro valdžių skriaudžiamų, tūli
ponijos.
Iškovosi m lai dienas kalėjimo ir turi užmokėti
riams ir visiems nelaimingos numirsim!
Liet. Laisvės Dr-tės sekretorius norėjo eiti per lietuvių gyvenimus
* Washington, D. C. Ameri
apėmė
Ii
Pasikėlimas
kaimiečių
U Italijoj, netoli miesto
maskolių šalies lupikams. svę, arba savo galvas pagul 150 dol.
A. Lesniauskas.
kos randas nutarė, ant darbų prie
ir rinkti aukas, bet tas pasirodė ,au beveik visą Kaukazą, Pulkai vos,susidaužė pasažierinis geležin
Jiems visiems turi ateiti ga dysim gąrbingoj kovoj!....
kasimo Panamos kanalo parsi
todėl tą klausymą nu kaimiečių užpuldinėta ant moky- kelio trūkis. Prie to 7 pasašieriai
Iš leda r RaphK Mieli. negalimu,
la< Kas .kuo tik gali! Aš Draugai! Meskite visur dir Bažnjcaioj ntutoie savo pat-zia. traukti pigesnius darbininkus jatarėme įvesti ant draugysčių susi klų ir kitokių rando įtaisų ii biurų. likosi užmušti, sužeistų gi yra
šaukiu visus kas iš-tiknjjų bę, meskite fabrikus ir dide Hovklls, Nebr. Gyvenantis poniečius ir cbiniečius,kokių Ame Darbai giriose ir lentų pioviny- rinkimų. Draugystės, pritariančios Atsinaujino vėl nesutikimai terp daug.
čia lenkas D. Nowak, atėjęs į baž
nori padėti žmonėms rank les ir mažiukes dirbtuves, iš nyčią ir pamatęs savo pačią, per rika pas savę neįsileidžia. Mat čiose pasiliovė; pasigerįs tada, ka Maskolijos broliams, kovojantiems armėnų ir totorių, buvo jau vėl U Visi darbininkai ir tarnaujant
musų politikieriai pats sau prieš da ledai upėj sutirps, kada bus
pelniams, kas trokšta laisvai eikite iš kasyklų, palikite te šovė ją iš revolverio, o parėjęs na tarauja ir pats nežino,ką daro,patįs galima medžius ir lentas upe išga už laisvę tėvynės, nors iŠ savo keliose vietose užpuolimai ant ar ant visų Italijos geležinkelių nuta
kasų nieko nepaskyrė, bet nutarė
gyventi ir kvėpuoti! Saukiu legrafų ir telefonų kantoras, mon, iš to paties revolverio pats laužo tas tiesas, prie kurių užgyri- benti. Dabar darbininkai slankio parengti balių ant naudos Masko mėnų. Matyt tuos užpuolimus rė štraikuoti. Randas, ant apso
vėl pagimdė siundymai rando agenį talką visus inteligentus, palikite sankrovas ir magazi nusišovė. Matyt jis buvo ne su mo prisidėjo.
dinimo stacijų,siunčia kariumenę.
ja be darbo ir laukia Dievo malo lijos darbininkų. Surengimui ba
visu
pilno
proto.
.
nės.
studentus, visas revoliucijo- nus. Visi eikite ant gatvės
liaus
Dr-tės
Šv.
Laurino,
Lietu

II Prancūzijos parlamentas užgy
5 Chicago, III. Katilioriai ir
Inierių organizacijas — visus! kovoti už laisvę! Augštai iš VIma katalikiMzka parapija pervjo jų pagalbininkai varstotuose At- Lietuvių yra čia tik dvi apsive vos Sūnų ir parapijos išrinko po 3 II Laikraščiai praneša, jog mas rė 1909 metuose parengti Paryžiuj
In proteMtoufazka tikėjimą.
chison, Topeka ir Santa Fe gele dusių pori ir 7 pavieni. Skaity vyrus., Balius bus 29 d. balandžio koliškas randas žmogžudžiams ir terptautišką darbininkų parodą.
Kas ne su žmonėmis, tas prieš kėlę, neškite raudoną vėlamu laikraščių arba knygų neužsii
juos (žmonis)! Broliai, drau vą!.... Taisykitės ginklus! Manchvng, Mas. Visa prancū žinkelio pakėlė štraiką, kadangi ma; žinoma, skaitytų, jeigu kas už ant Ferto salės, Oak st. Meldžia kitokiems svarbiems nusidėjėliams
me ant baliaus atsilankyti, užpra išsiųstiems ant salos Sachalino,
kompanija
sulaužė
padarytą
su
zų
katalikų
čianykštė
parapija,
iš
gai visos Maskolijos viešpaty Užpulkite ant ginklų sankro
dyką siuntinėtų.
Jeigu kalbini šome visus lietuvius, prijaučian
Laiškai lietuvių nelaisvių
katalikiško tikėjimo,perėjo į bapti darbininkais sutarimą. Štraikuose
pasiūlė ne vien laisvę, bet ir pini
stės darbininkai, jus nepra- vų ir pasiimkite, kas reikia! stų, drauge su savo kunigu. Pa dalyvauja 6000 darbininkų.
katrą užsirašyti laikraštį, tai ne čius Lietuvos darbininkams. Ant
Japonijoj.
gų. jeigu jie narsiai gįs minėtą sa
nori klausyti. . Yra čia lietuviai labo musų brolių visi -mes privalo
dėsite dirbti, kolaik neiško- Revoliucijos kareiviai! jus, rapija ta buvo maža, prie jos pri
Mieli
Broliai!
Pranešame jums,
lą
nuo
japoniečių.
Neturės
vie

* \Vashiwgton, D. C. Augš- skaitanti lenkišką laikraštį, lietu
me dirbti, visi aukaut, pagal išga nog caro valdžių pažadėjimai nė jog 23 d. vasario gavome laikraš
voeite laisvės! Maistu, pa kaip reikiant, pasitiksite caro gulėjo 42 šeimynos.
čiausias sūdąs patvirtino New Yor viškai kalba tik priversti, nors iš
lę. Tikimės, kad ir kitų miestų jokios vertės, kada sala bus japo- čius. Laikraščiuose radome var
tiems. savo pačioms ir vai kareivius, jei jie pakeltų
ko legislaturos užgirtas tiesas, kad tikro, kaip visur, teip ir Čia lenkai
Nenori su negru mokytieji.
lietuviai atsilankys ant baliaus. niečių užimta.
dus ir pravardes žmonių sudėjusių
prieš
savo
brolius
ginklą!
kams maitinties, ir ginklus
duonkepių darbininkai ne dirbtų visų svetimtaučių yra ne kenčia
Visi juk iŠ vien turime dirbti! Pa
Poughkeepsie, N. Y. 160 mo
pinigus ant musų naudos. DėkaAtsiminkite,
kad
kalėjime
ilgiau kaip 10 valandų ant dienos mi.
leidžiu jums imti, kur tik ga
dėkime tėvynės broliams kovoti už
kintinių čianykščios prekystos mo
U Šveicarijoj, mieste Zueriche vojame visiems aukautojams ir
gyventi
—
tai
geriau
numir

ir
60
vai.
per
sanvaitę.
lėsit; bombas, dinamitą —
Vieną kartą pabandžiau pakal laisvę ir geresnį būvį!
kyklos pareikalavo nuo detekto
štraikuoja mūrininkai ir per tai laikraščių redakcijoms už tai, kad
viską leidžiu; tiktai nedra ti kovoje!.... Visas gatves riaus mokyklos, kad butų praša r Chicago, III'. Mašinų dirb binti sudėti kiek pinigų ant tautiš
M. Kundraitis.
darbai prie statymo triobų turėjo rūpinasi apie mus. Dabar mums
paverskite į ištisą mūšio lau
skykite šiaip namų ir kromų, ką! Tegul plačiai plevėsuo lintas iš čia mokintini? Daniels, tuvėse Featherstone Fundry and kų reikalų, bet nieks nežinojo, kas Baliai pas mus ant tautiškų rei- pasiliauti. Buvo čia jau smarkus linksmiau, laiką galime praleisti
kur nėra nė valgio, nė gin ja musų vėla vos! Visą savo kadangi jis paeina nuo negrų. Mo Machine Co., Melrose Parke, su- yra tie tautiški musų reikalai. kelų būva rengiami, turbut, todėl, susirėmimas straikierių su policija. ant Skaitymo laikraščių, iš kurių
štraikavo paprasti darbininkai. Jie Paaiškinimas tų reikalų teipgi nie
klų, neplėškite beturčių, rū širdies kraują atiduosime už kintiniai apreiškė, jog jie nelan reikalauja pakėlimo algų iki 11.75 ko negelbėjo, nes ne buvo prita kad ir svetimtaučiai turėtų progą Valdžios prisakė kariumenei būti dasižinome, kas ant svieto dedasi.
iš lietuvių kišeniaus pasipelnyti. pasirengusiai ant stabdymo maiš
Gavę laišką, 4 pagarsinkite apie
ir valstiečio tie kys mokyklos, kol joje bus negras. ant dienos.
pinkitės nenuskriausti nekal žmogaus
riančių. Paskui vienog atsirado Paprastai iš balių svetimtau
Mokyklos užveizda turėjo mokinti
musų
dėkingumą. Atleiskite, kad
tų.
Matyt
valdžios
jų
laukia
ir
tųjų. Geriau palikti 9 abe sas! ....” —
pritarianti musų moksląeiviams, čiams patenka kepsnis, o tautiš
nių reikalavimą išpildyti.
Clearfield, Pa. Prasidėjo dar
nesitiki suvaldyti su vienos polici rašome maskoliškai, bet lietuviš
Teip
šaukia
žydų-darbiniuant kurių naudos sudėjo 70c. Au kiems reikalams geriausiame atsi
jotini biaurybės, negu nu
bai visose šitų aplinkinių kastynėkai mums nedaleidžia [Tas da
jos pagelba.
bausti vienas nekaltas.... kų organizacija; panašiai at Užgrėbė McKlnleyo paminklą. se, kuriose buvo užgimę Štraikai, kavo: Juozapas VaiČikauckas 20c., tikime lieka trupiniai: kaštai ba
roma todėl, kad Japonijos valdžios
siliepė ir latviai, lenkai ir
Parykite barikadas, griauki dargi lietuviai. Išgirdo jų LoGANSPORTflN.SkulpturiusBilman bet dabar nesutinkančioms pusėms Apolinaras Venclovas 10c., Jonas liaus, patenkanti svetimtaučiams, || Maskolijos advokatai, ant at lietuviškai nemoka, o nelaisvių
Daugvilas 10c. Fel. Stočkus 10c. skaitosi šimtais doliarių, ant tau
nuėmė nuo pedestalo savo paties pa
sibuvusio susirinkimo, terp kitko, laiškus turi kontroliuoti, kad Maste caro tumus, muškite ne balsą darbininkai, ir štai dirbtą paminklą ant garbėsMcKin- pasisekė susitaikyti.
Jos Trijons 30c. Pinigai tie bus tiškų reikalų lieka kėli doliariai; o
nutarė sutverti Maskolijoj iš inte kolijos valdžios iš jų nedažinotų
r
Stiklo
dirbtuvėse
štete
India

kenčiamą žmonių policiją! daugelyje miestu sustojo fa leyo, pastatytą ČianykšČiame par
nusiųsti ,,Aušros" Dr-tės kasie- kartais būva ir nepriteklius.
ligencijos lygą, į kurią visos inte kokių joms naudingų paslapčių.
noj
suštraikavo
darbininkai,
ka

brikai,
neberuksta
dūmai,
Prakeikti tie kareiviai ir ofi
riui.
ke. Bilman tvirtina, kad už pa
ligentiškos profesijos rinktų delega Rd.].
Ten buvęs.
cierai, kurie šaudo į nekal nebeužia mašinos, nebeišeina minklą jam neužmokėjo. O vie dangi dirbtuvių savininkai ne nori
tus. Jos pareiga butų išreikalauti
Iki pasimatymui, liekamėsi visi
pakelti
jų
algų.
nebešviečia elek nog ant jo pastatymo rinko nuo
Iš Rochester, N. Y.
tus savo brolius, jų pačias ir laikraščiai,
nuo caro įvedimą konstitucijos sveiki.
tros žiburiai. Visas miestas,
Iš Springfield, III.
J. Bliuzman
1 Eegin, III. Suštraikavo dar
Rodosi jau ir Čia gyvenanti lie Maskolijoj.
vaikus, prakeikti visi žmonių tarytum, išmiręs, tik darbi žmonių pinigus.
bininkai dirbanti prfe triobų staty
Tep čia gyvenančių musų brolių tuviai pradeda suprasti, kuom yra.
išnaudotojai! Palaiminti gi ninkai tūkstančiais vaikščio Nedelloms ne valia pasigerti. mo, kadangi kontralftoriai ne nori pirmą vietą užimą girtuokliavimai,
Neseniai du lietuviai, suėję į saliuII Pagal paskutinį rando apskai Iš miesto Matsujama, 3 d. vasario.
tie kareiviai, kurie padeda ja gatvėmis, raudonas vėla- St. Louis, Mo. Čianykštė le- pripažinti unijos.
paskui peštynės ir kitoki peiktini ną, pradėjo traukti raugalą. Vie tymą, laike paskutinių žemės drePirmiausiai skubinuosi pranešti,
žmonėms iškovoti laisvę! Kar vas augštyn iškėlę, dainuoda gislatura užgyrė tiesas, kurios už 1 Duluth, Min. Kastynėse darbai, ypač tą galima patėmyti no iŠ jų butą sulenkėjusio, tas bu bėįimųlndijose pražuvo mažiausiai kad mes lietuviai, iŠ Dievo malo
mi
revoliucijonierių
dainas,
o
draudžia nedėlioms pardavinėti
eiviams išrišu jų prisiegą juHull Rust, netoli Hibbing, štrai miesto dalyj vadinamoj Riglloi. vo vedęs lenkę ir už lenkus galvą 14000 žmonių. 11 d. balandžio nės, ėsame gyvi ir sveiki, jeigu Iras
paskui juos seka policijos ir
Primaukę miežinio raugalo, tūli guldė. Pirmutinis pradėjo išme aplinkinėse Simlės buvo vėl gana apserga, tai išgija.
doėiui-carui, kuris tyčia pra šnipų gaujos, laksto kazokai svaiginančius gėrymus. Vienog kuoja darbininkai. »
tos tiesos niekaip ne draudžia pa
lietuviai ant gatvių užkabinėja tinėti antramjam tą jb lenkiškumą, smarkus žemės drebėjimai ir SimPranešu, jog ,,Lietuvos" No.
liejo nekaltų žmonių kraują, ir kareiviai.... Dabar ai sirūpinti gėrymus ir namieje pasi
5 Sharon, Pa. ČianykŠčiose
praievius,kartais savuosius, ar sve už ką gavo per ausį; Paskui vie lėj gana drūčiai pagadino diktai 50 gavau 10,o 52—20 egzempliorių
kuris nė paklausyti nenorėjo škiai pasirodė darbininkų ga gerti nedėlioj.
kastynėse suštraikavo anglekasiai.
timtaučius net stengiasi sumušti; nog suprato, kad negerai darė ir triobų.
už kuriuos mes Širdingai dėkavojalybė, pasirodė, kad be jų nie
žmonių balso!
5 Lencaster, Pa. Suštraikavo ypač keikia čia ir niekina kokius dabar nieko su lenkais bendro ne
me.
Siunčiant toliau, siųskite
8 raino*.
,,Brangus draugai, nenu ko negali būti.... Įsiuto
darbininkai italijonai dirbanti ant ten kriožiokus. Aš, pirmą kart nori turėti. Gavęs per žandą ga
II
Peterburge
vėl
paliovė
dirbti
mums
vieno numerio kokį vieną
išgirdęs šnekas apie kryžiokus, il li pasidžiapgti (visai nėra iš ko darbininkai Putilovo geležies dirb ar du egzempliorių, kaštuos jums
siminkite, tikėkite, kad ne- ponai ir caro valdžia, ir ne Pradžioj šitos sanvaitės viso- geležinkelio.
buvo
kiuose
Amerikos
kraštuose
žmonių kraujas pylėsi
gai negalėjau suprasti, ką tas žo džiaugtiesi. Rd.), nes daugelis tuvių. Savininkai dirbtuvių pa mažiau, o mums pakaks, nės čia
užilgio iškovosime laisvę ir kaltas
ne tik Peterburge, bet ir Ry šalnos, kurios ypač pietiniuose
dis reiškia. Aš tikėjau, kad tai sulenkėjusių gali suprasti, jog len reikalavo kazokų ir policistų ir ži lietuvių nedaug [Port Arthure pa
teisy bę! Tas nekaltai pralie goj, Varšavoj, Baku.... Čia štetuose, kur vaisiniai medžiai jau
skaitanti Lietuvos istoriją, už kystė yra priešininke lietuvystės noma. valdžios kazokus atsiuntė. teko į nelaisvę 35000 kareivių, o
tas kraujas tai liudyja.... da kartą pasirodė, kad kapi žydi, daug pridirbo blėdies. Šal
skriaudas, kokias tėvynei padarė, (besidaužydami per žandus ne at Valdžios ypač laukia darbininkų ir po muŠiui po Mukdenu apie 75Spauskite ir perrašinėkite vi talistai nieko neduoda geruo nos buvo net Georgijoj.
teip labai įpyko ant skriaudėjų vėsime jų prie tokio supratimo;ant laisvės draugų neprilankių sau de 000; Čia turėjo būt ne mažai ir lie
si, kas tik gali, šitą mano ju darbininkams, o caro val
kryžiokų; velnamanius laikiau už to reikia daug geresnių argumentų. monstracijų 1 d. gegužės.
Iš Brooklyno, N. Y.
tuvių. Jeigu esantiems MatsujaNenori Boekefellerio dovanu.
žmones nekenčiančius velnių, bet Rd.).
gromatą ir paskutinį žodį, džia ir pats caras visuomet
moj pakanta 1 egz., tai kitus rei
jų pusę, da kartą pasi Su savo pasiulymu padovanoti Lietuvių yra čia daug, tikrą jų paskui persitikrinau, kad tie var
Vargšas
šaukiantį visus prispaustuo laiko
li Paryžiuj pasimirė išradėjas ge kia atiduoti japoniškiems prižiūrė
skailių
sunku
sužinoti,
bet
visgi
rodė, kam verta buvo ta mei ant pastatymo baptistų bažnyįps
riausio, galinčio lėkti prieš viduti tojams ir prašyti, kad persiųstų
sius, nužemintuosius ir nu lioji Sviatopolk-Mirskio poli 100000 dol. garsus milijonierius gyvena čia jų keli tūkstančiai. Ir dai, kalboj musų miesto lietuvių,
visai ką kitą reiškia, kad musų
Iš
H'estville,
III.
nį vėją orlaivio, prancūziškos ka- juos kitur patalpintiems lietuviams
vargintuosius sukilti ir kovo tika, kam verti tie caro ma Rackefeller ne pataikė gerai, pa laikraščiuose pasitaiko korespon kryžiokai nieko bendro ne turi su
Čianykštė šv. Petro ir Povilo riumenės pulkauninkas Renard. nelaisviams. Rd.]. Knygelių teip
dencijos
apie
jų
gyvenimą,
tik
pirkti tuom pastorių ne pasisekė,
ti už savo tiesas; platinkite nifestai ir visoki prižadai.
vokiškais senų laikų šarvuotais
jį po visą Maskolijos viešpa- (Iš Nrl Draugo Org. laikr. priešingai, pastoriai dabar pradėjo gaila, kad tose korespondencijose raiteliais. Rods ir mūsiškiai kry Dr-stė, pritardama užmanymui p: Pasimirė jis staiga nuo širdies li gi mums pakanka.
K. Pranevičia.
j kovą su juom, iŠrodinėja pamoks- tankiausiai, vietoj ko gert^^jj^ žiokai ne mažai blogo daro musų Artojaus pasirūpinti, kad Ameri- gos.
.tystę! Jei manę suimtų ir ,,Kova.”

Lietu viszku dirvų.

1,1 EI UVA

11——B

ĮKASTO istorija
Pacai A. B. SchnlUfr i.

Švęskime darbininkų
Egiptijonų raštuose, teip kaip ir pas indijonus, buvo dvejopi ženklai: figūriniai ir šventę, pirmąją gegužes!
simboliški. Pirmutiniai perstatė daiktus ir
Broliai Darbininkai ir Darbinio*
tai tuos pačius, apie kokius rašė autorius ra kės! štai jau artinasi pirmoji ge
što, taigi reiškė tą patį, ką nupieštos figūros gužės. 16 metų atgal nutarė dar
perstatinėjo. Paveikslan: nupieštas paveik bininkai švęsti šitą dieną ir nuo to
slas pelėdos, reiškė pelėdą, balandžio — ba laiko kas metai tukštančių tukstan
landį ir t. t..
čini susipratusių darbininkų meta
Simboliški gi ženklai jau nereiškė tuos tą dieną darbą ir iškilmingai apdaiktus, kuriuos Jie perstatė. Tie ženklai vnikštinėja savo Šventą.
pas egiptijonus buvo ketveriopi:
.
Visur yra sunkus darbininkų pa
1) Perstatė dalį daiktų, apie kokjbs bu dėjimas: visur musų broliai per
vo kalba (einecdochai). Nepilnais ženklais dienų dienas dirba, kaip jaučiai,
egiptijonai stengėsi išreiškti tokias mislis, lieja kruviną prakaitą, kenčia karš
pilnas išreiškimas kokių reikalautų daugelio tį ir šaltį ir vos pusbadžiai tegali
ženklų, čielų abrozdų.
Teip. paveikslan, pragyventi. Musų, darbininkų,
mūšį egiptijonai išreiškinėjo dviem rankom: rankos viską padaro, bet mes ne
viena laikančia Jėtį, kita —uždangą; paveik gauname nė dešimtos dalelės savo
slas išskėstų kojų reiškė vaikščioti; pavida uždarbio, musų darbo vaisiai plau
las piramides — Egiptą ir t. t..
kia į bedugnes visokių dykaduonių

visuose Maskolijos kraštuose so
diečiai. Ir ką veiks jie nesukilą, kad
nebeturi ko valgyt, nebeturi sn
kuo į lauką eiti ir nebėr kam eiti,
nebeturi iš ko mokesčių užmokėti?
.... Iš visų pusių girdėt šauks
mai: „Geriau numirti, negu teip
gyventi I” — ir jau griebiasi žmo
nės už ginklo.
Lietuviai Darbininkai ir Darbi
ninkės! Neatsilikime nuo kitų ir
mesi Pirmąją gegužės [Vilniaus,
Kauno gubernijose ir Kuršėj — 18
balandžio — antrąją Velykų die
ną] parodykime ir mes, kad jau
suprantame ponų ir caro valdžios
žabangus! Suvalkų gubernijoj atsisakykim tą dieną nuo darbo; vi
sur sukilkime prieš savo skriaudė
jus ir reikalaukim nuo pabrikantų,
dvarponių ir ūkininkų didesnės al
gos, trumpesnės darbo dienos ir
geresnio su mumis
apsiėjimo!
Griebkimės už ginklo, nuverskime
nuo savo sprando caro valdžią!....
Prie darbo, vyrai ir moters, kas
kuo tik gali!
,,Draugo” Organizacija.

Matant tokį nenumaldomą rei
kalą, nesenei susitverusi Lietuvių
Socijalistų Partija Amerikoje nu
sprendi įkurti lietuvišką socijali
stų sanvaitinį laikraltį „Kova,”
lies partijos organą. Tam tikslui
yra daromos visos prierangos: nu
pirkta spaustuve, rengiama laikraičiui literatilka medega, renka
ma prenumerata ir apgarsinimai.
Laikraitia bus ikleidžiąmas su prigelbijimu visos partijos ir prenu
meratorių kaltais. Prekė „Ko
vos” ant metų: , prenumeratoriams
— 32.00, partijos sąnariams bus
kitokios išlygos nutartos pačios
partijos. 1 Bet dabar naujo laikraš
čio turtas visai' menkas. Pradžia
bus labai sunki.
Taigi kiuomi
maloniai užkviečiame visus simpa
tizuojančius dajbininkų judėjimui
pasiskubinti įpums su pagelba:
patiems užsirašyti „Kovą” ir pa
rinkti prenumeratą nuo kitų. Ti
kimės, kad nė viena* lietuvis dar
bininkas nepraleis pro ausis musų
atsišaukimo ir' sušelps tą reikalą
nors su centu aukų. Ypač kad
čia visiems svarbus reikalas. Kuo
pos L. S. P. A* teipgi prie šio dar
bo pasiskubinkite, kiek išsigalėdamos. Dirbkime visi ant visų la
bo. Teipgi užkviečiame visus socijalistus inteligentus bendrabiaur
ti „Kovoje” iš rašliaviškos pusės.
Prenumeratą, aukas ir rankraš
čius meldžiame siųsti ant Šio adre
so: „Kovos” redakcija,
412 Siegelstr.,
Pbiladelphia, Pa.
Centr. Komitetas L. S. P. A.

nę; lazdutės — širdį; drakono — žarnas; ti
gro
pilvą; driežo — Juostos; elnio — de
šinę koją; vilko — kairiąją koją; kirmėlės
— lytiškas kūno dalis.
Apart to, tuos pačius ženklus meksikonai vartojo dar ant paženklinimo 20 dienų
jų mėnesio, kuris susidėjo iš keturių sanvaičių po 5 dienas kiekviena.
I. Dienos pirmos sanvaitės: 1) Kaili —
namai, 2) Kvetspalin — želvė, 3) Kohvatl—
kirmėlė, 4) Mitstli — gal[va, 5) Mazatl —
elnias.
II. Dienos antros sanvaitės: 1) Totstli
— triušis, 2) Atl — vanduo, 3) Itskvintli
— šuo, . 4) Ozomatli — beždžionė, 5) Malinatli — augmens.
kišenes. Tie ponai nežiūri į musų
III. Dienos trečios sanvaitės: 1) Akatl
vargus, o visuomet tesirūpina kad
Molina
Mulu
— lazdutė. 2) Oselotl — tigras, 3) Kvauhdidžiausią iš musų sau pelną turėt,
Mirtų
tli — erelis,j 4) Kozkakvauhtli — vanagas,
kuo mažiausią algą mokėt ir kuo
VaikW hM
5) OUin — saulė.
ilgiausia versti dirbti.
Sunu*
V* Jas
Bet jau nebe visur darbininkai
IV. Dienos ketvirtos sanvaitės: 1) Tekteip
ramiai, kaip pas mus, velka
patl -U titnagas, 2) Kvišvitl — lytus, 3) SoEgiptą*
taitl —* žiedas, 4) Sipaktli — drakonas, 5)
Matyt
tą jungą, nebevisur teip duodasi
lupti nuo savęs po devynis kailius.
Ebketl — vėjas.
Diena
Kituose kraštuose jau atsidarė jų
Toki buvo dienų vardai senovės meksiBudėjimą*
Vietines Žinios.
Raivl
akįs, jau pažino jie savo skriaudė
konų. Kaslink gi metų skaitymo, tai jis,
Naktį*
jus
ir
susivienyję,
pradėjo
kovoti
taigi metų skaitymas, dalinosi pas juos į maTieadarj M
— Pereitą sanvaitę pasimirė
su jais. Jie pamatė, kad jų yra
- MJj k didįjį perijodą: mažamjame buvo 13
Piaul
Menuli*
Cbicagoj
lietuvis Zydonis nuo pa
daug
daugiau,
negu
visų
tų
dyka

metų, o didžiamjame — 52 metai. Kaip vie
Melai
duonių,suprato, kad nuo jų viskas siutimo. Tarnavo jis kaipo barną, teip ir kitą ženklino keturiais ženklais:
Ažuko
priguli, ir juo tolyn, tuo daugyn tenderis Aiuko saliune.
pavidalu titnago, painų, zuikio ir lendrės,
Simbolinei ženklai egiptijonų raitė.
jie vis laimi ir laimi: jie dirba ten kalė pasiuto ir sukandžiojo 2ydotaigi ženklais, arba simbolais: ugnies, žemės,
2) Perstatinėjo priežastį vietoj pasek daug trumpiau, negu pas mus, o nį. Pasteuro stacijos užveizėtoje*,
oro ir vandens, arba keturių sudėtinių, iš ko
mės, arba pasekmę vietoj priežasties (m*toni algą ima nesulygimai didesnę; jų už gydymą pagalPasteuro metodą,
kių, kaip manė, susideda visa pasaulė.
niu). Paveikslan: dieną išreiškinėjo pavi- gyvenimai — gražus, vaikai — gra pareikalavo 100 dol. [Varšavoj tas
f- „z : —
f___ T7I i ~~
"~Į
' dalu saulės, kuri gimdo dieną, naktį — pa- žiai aptaisyti, visi į mokvklas kaštuoja tik 15 rubl.]; Žydonis
vidalu žvaigždės, kuri tik naktimis pasirodo; vaikščioja.... Pirmąją gegužės tiek pinigų ne turėdams, laukė
mėnulį piešė kaipo mėnulį, mirtį —- j>avida- tie susipratę darbininkai ir paro Dievo malonės; pajutęs, kad bijosi
Draugai | darbų!
dalu numirėlio mumijos ir t. t..
do, ką jie gali. Visur jie metą tą vandens, nuėjo į paviečio ligonbuŽenklai mek*ikuuiško mėtų skaitymo.
Jau
gerokas laikas praėjo, kaip
3) Perstatinėjo daiktus turinčius arte- dieną darbą, ir viskas tarytum ap tį, bet buvo jau per vėlu: pasiutu
lietuviai
pradėjo kelti* iš savo tė
Apart šitų, visiems prieinamų ženklų,
snį, ar tolimesnį susirišimą su išreiškiamoms miršta: sustoja pa brikai, nebe už t* sio jau nė joks daktaras ne gali iš
indijoniški žyniai, arba kunigai, turėjo dar mislims (metafora). Teip, paveikslan, pavi mašinos, neberuksta pabrikų ka gydyti. Laidotuvės atsibuvo pa- vynės Lietuvos Amerikon, ir apgy
veno tūlose apygardose didelius
paslaptus, jiems tik žinomus ir suprantamus,
dalas stiebo su žėgliu reiškė viją, arba ap minai, užsidaro sankrovos [bro nedėlio dieną.
plotu*.
Apsigyvenę, tuoj pra
su kurių pagelba aiškino žmonėms užžadų
skritai— t/rrj; dvi akys reiškė matyti’, juo- mai], arkliai ir plūgai guli laukuo — Kando speciališki tirinėtojai
dėjo
tverti
parapijas,
staty
giesmes, ligų užžadėjimus, pranašavimus.
dylos bonkutė su plunksna ir lapas i>apyru- se be darbo — Šventė, visur šven pradėjo tirinėti tamsius darbus su ti bažnyčias ir.,., kelti delei
Ženklai tie, vienog, rodosi, tik buvo ženklais
tė!
Darbininkai
su
raudonomis
so — rašyti', peilis — piaut ir t. t.. Pavida
sikalbėjusių terp savęs galvijų piotų reikalų vaidu*.
Parapijiniai
palengvinančiais atsiminimą atskirų užžadų,
las vanago buvo simbolu motinos, kadangi karūnomis vaikščioja po miestą, vinyčių savininkų. Pajutę tą už
vaidai lietuvių pagarsėjo tarpe vikadangi jie neženklino nė žodžių, nė atskirų
mat egiptijonai tikėjo, buk vanagai veisiasi savo dainas dainuoja; paskui, su veizėtoje! piovinyčių Armouro, sų tautų išeivių. Tie visi nenau
mislių, bet čielą eilę mielių, eiles žodžių, ku
be prisidėjimo Įiatinų, susideda iš vienų j>a- sirinkę kur, kalbasi apie savo rei Swifto ir National Packing Co. iš dingi ir žeminanti žmogų vaidai ir
riuos reikėjo atkalbėti.
taičių; žąsis reiškė sūnų. Bitė buvo ženklu kalus, apie tai, kaip padaryt, kad dūmė j Canadą. Bet vietoj pabė reikalai atnešė lietuviams didelę
Viešpačio, valdono, kadangi buk bičių spie nebebūtų nė turtingų, nė beturčių, gusių užveizėtojų likosi tikri kalti pragaištį, atitraukė musų vientau
čius yra tai viešpatystė su monarchišku surė kad visi žmonės butų lygiais ir vi ninkai, milijonieriai piovinyčių sa čiu* nuo reikalų svarbesnių, nuo
dymu; liūto galva reiškė sargumą, kadangi si lygiai naudotųsi visais turtais ir vininkai. Kasžin, ar randas išdrįs reikalų darbininkiškų ir politiškų.
egiptijonai tikėjo, kad tasai žvėri miega su darbo vaisiais, kad įvyktų socija- užkabinėti milijonierius?
Amerikoje nežinoti apie politiką,
atmerktoms akimis, visada mato, kas aplin lizmo tvarka.
— Gyvenantis pu. 274 E. Huron reikia būti puslaukiniu žmogumi.
Nepatinka ponams ir valdžios
kui dedasi ir t. t..
str. darbininkas Joe Basle, taisy Ir pasidėkavdjant pirmiau nurody
4) Su pagelba ženklų, kokių prasmę rei tarnams tokios darbininkų šventės, damas namų elevatorių, nupuolė tai priežasčiaį, musų broliai ant to
kėjo dasiprotėti (my*U«, rebu*).
Čia buvo ir nevienoj vietoj prieš tokią pro per elevatoriaus skylę nuo trečių kio kelio šiądie stovi. Duokim,
sunaudojami daiktai, kurie turi tik labai toli cesiją jie atgabena kareivių gau lubų ir užsimušė ant vietos.
ateina .rinkiąiai;x republikonai ir
mą susirišimą su aprašomais dalykais. Pa jas. Dabar kituose kraštuose jau
demokratai siunčia tarp lietuvių
Ženklai užžadų giesmės Amerikos indijonų.
veikslan: Štrauso plunksna reiškė teisingu galima ramiai sau apvaikŠtmėti Ši
gauja* savo agentų, kurie superka
Augščiaus padėtas (laveikslėlis perstato mą, kadangi manė, kad visos plunksnos ši ta šventė, tik Maskolijoj tą dieną Naujas lietuviška* aocija- visus lietuvių balsus, duodami už
vieną indijoniškų užžadėtojų dainą, kokią tų paukščių yra vienokios: Įialmos lajias rei tebešvilpia policijos ir kazokų
Ihtų laikraštis.
kiekvieną po cigarą, ar stiklą gėra;
tik užžadėtojai mokėjo perskaityti.
škė metus, kadangi paima per metus leidžia kančiai ir tebešvytruoja nuogi kar
Lietuvių ateivystė į Suvienytas lo. Ir mes už juos balsuojame.
dai [šoblės], tebezvimbia kareivių
Pirmutinė figūra (a), perstatanti žmogų, po dvyliką lapų, po vieną kas mėnuo.
Valstijas labai žymiai didinas. Neklausiame^ nesiteiraujame, kas
Tokiu budu matome, kad ženklai, varto kulkos;pilnus kalėjimus prigrudžia Mets į metą ateivių lietuvių skai yra renkami: ar darbininkų drau
reiškė: „Dabar aš girdžiu stebuklingus žo
džius Medos, mano mieli draugai, aplinkui jami raštuose senovės egiptijonų ir Amerikos darbininkų. Bet ir to jau nebenu- čius dauginas ne Šimtais, bet tūk gas, ar priešės. Balsuojame ne už
indijonų, rėmėsi ant tų pačių pamatų, mažai sigasta ie, ir švenčia pirmąją ge stančiais. Šiądien skaitome iš vi žmogų, bet už juokingą papraką.
sėdinti.”
kuom
skyrėsi vieni nuo kitų; visas skirtumas gužės kas kartą vis plačiau ir pla so lietuvių Amerikoje į ėOCJpOCk Kada pas mus ateina musų bro
Antra figūra (b), perstatanti ūdrą, rei
škė: „Kas verčia upes tekėti f Monedo ver buvo tame, kad raštai egiptijonų buvo pilne čiau.
Bet besididinant čianykštėms mu liai darbininkai ir rodija balsuoti
snį. nuoseklesni ir todėl tai raštas Egipte pa Ypatingai turi būti pas mus šį sų kolionijoms, visai beveik nežy už musų partiją — partiją socija
čia vandenis tekėti.”
Tfečioji figūra (c), perstatanti patį už sikėlė daug augščiau, išsivystė daug labiau, met apvaikštinėjama šita šventė. mu, kad kiltų augštyn jų dvasiš listų, tai meš nusigręžtame šalin.
žadėtoją Medą su ištiestoms rankoms, reiškė: kadangi jis paskui buvo dar labiau pagerin Pradžioje šių metų Peterburge kas padėjimas. Laikraščių ir kny Ką tas reiškia? O gi tą, kad mu
metė darbą [suštraikavoj, kaip
„Pažiūrėkite į manę, Medą, mano draugai, tas.
gų išeina labai mažai, sulyginant, sų supratimas dar tebemiega. Mes
vienas žmogus, apie šimtą penkias
Žingsniu,
vedančiu
prie
pagerinimo
abprasti žmonelės. Statykite man klausymus,
su skaitlių gyventojų kitų tautų. Vi □eėsame visatinei sugedę, bet esa
rozdinio rašto, buvo paišiniai daromi gere dešimtis tūkstančių darbininkų. so pro viso suskaitome šiądien me neužgauti srovė* visasvietinio
mano drangai!”
Ketvirtoji figūra (d), perstatanti pauk sniam atsiminimui visokių atsitikimų. Be Jie pamatė, kad nuo pabrikantų Amerikoje vos 10 šeip teip iš- judėjimo proletarijato. Mes netu
štį. reiškė: „Dėlko prasti žmonės, mano tau veik visos necivilizuotos tautos mėgo apraši negalima sulaukt teisybės, ir nuta eidinėjančių laikraščių, t. y. ant rime socijalistiŠkų raštų, nėra kam
tiečiai, kilnojasi iš vietos į vietą? Dėl paukš nėti visokius atsitikimus, aprašymus išpjau rė eiti pas patį carą jos jieškot. kiekvienų 40000 žmonių vienas mums nurodinėti musų pareigas,
čių prasti žmonės, mano tautiečiai, vaikščio- stinėjo ant uolų, akmenų. Ypač mėgo apra Prieš eisiant, jie parašė jam gro- laikraštis. Tokios stokos ’perijo- musų padėjimą. Mes skurstame
svarbesnius atsitikimus laike medžio matą ir maldavo, kad jis pats iš diškų raštų, galbūt, nerasime ir kenčiame. Kenčiame be reika
, MįĮMMįjĮĮB šinėti
nių,
kares,
keliones tautos, vadovų gyveni klausytų jų prašymo; jie parašė
Tuom pasibaigia įžanga užžadėjimo dai
pas kitų tautų išeivius Amerikoje. lo, per savo tamsumą. Bet, bro
nų indijoniškų -užžadėtojų.
užžadėtojų.
Sekanti du mus. Idiografiški rašiniai tos veislės pasi jam, kad ir savo galvas paguldys, Ir tie visi musų dabar einanti laik liai! Ilgiau teip laukti negalima.
Tokiu abrozdi* kad tik nieks jo nė pirštu nepaju raščiai kiekvienas stengiasi tarnau Mes jau pradedame atgyti. Mes
brūkšneliai reiškia, jog nuo tos vietos prasi taiko visokiuose kraštuose.
niu
raštu
iškaltus
|iarašus
rado
teipgi Eu dintų.. .. Ir 22 sausio pradėjo iš
deda tikras užžadėjimas, jo žodžiai.
ti visiems lietuviams abelnai, be jau susiorganizavome į partiją.
Penkta figūra (e), perstatanti paukštį, ropoj: Švedijoj, Išpanijoj,' Airijoj. Šiaurinėj visų kraštų traukti į miestą darbi jokio savo uždavinio palaikyti ko Lietuvių Sbcijalistų Partija Ame
turintį vilyčios ašmenis vietoj galvos, reiškia: Maskolijoj, Azijoj, ypač Siberijoj, Arabijoj, ninkai. Jie ėjo, nešdami šventus kią atskirą luomą, tarnauti išimti rikoje jau skaito į 300 sąnarių? nu
„Jeigu aš noriu, padangėms skraidau, kada ant Sinajaus pussalio, teipgi visokiuose kra paveikslus, karūnas ir caro por nai jos reikalams, plėtoti jos kelią pirko savo spaustuvę, įkuria san
tretą, bet vis tik pasipylė nekaltas
štuose Afrikos, Amerikos ir Australijos.
vaitinį socijalistų laikraštį „Ko
gi skraidau, paukščius užmušti.n
draugiškame gyvenime.Suglau
Geriausiai iki šiol ištirti idiografiški pa jų kraujas: tapo užmušta apie du
Šešta figūra
I, perstatanti namus
sti po savo sparnu visus ,,tautie vą” ir užsidavė varyt socijalizmo
tankei atsilankau gy- rašai Amerikos indijonų, kadangi susekti tūkstančiu beginklių vyrų, mote čius,” išplėsti savo autoritetus ant agitaciją skersai ir išilgai Šios teri
dvasios, reiškia: ,,
prasmę tų parašų čia buvo kur kas lengviau rų ir vaikų, tuo tarpu iŠ kareivių
venime dvasios Mqi io?’
kultūriškos ir politiškos sąmonės torijos nuo-MeksikoniŠkosSusmauSeptinta figūra (g), perstatanti žmogų negu kitur. Po atradimui Amerikos dauge —nėvienol Kitose vietose dar čianykščių lietuvių stengiasi visi gos iki šaltos Aliaskos ir nuo Atsu dviem brūkšniais ant pilvo ir keturiais ly] vietų europiečiai užtiko atrastame krašte bininkai sugulė, bet ir į gulinčius laikraščiai — pradėjus nuo „Vie lančio vandenų iki Tikiojo, —
ant surištų kojų, reiškia: „Dvi dieni jus, daug iškalinėtų parašų ant uolų; prasmę tų šaudė, kazokai kardais kapojo, o nybės L.,” „Lietuvos,” ir net kur tik likitnas yra užmetęs musų
draugai, turite pasninkauti, o keturias ra parašų nesunku buvo susekti, kadangi tuos caras susitraukęs tupėjo Carskam- „Saulės,” bet nurodyti, kaip sa vientauciug.
Broliai darbininkai! Atsišaukia
miai sėdėti ir nesikrutinti iš vietos’’ ir t. t. parašus moka gerai perskaityti ir dabar gy jam Sele.... Tik dabar atsidarė kėm, pačius kelius pasikėlimui
venanti indijonai, ir dabar jie vartoja tokį tų nelaimingųjų akis ir jie aiškiai
Nereikia, vienog, mislyti, kad abrozdinį jau rastą išreiškimui savo mįslių; Euroįioj pamatė, kad caro valdžia ir pats musų žmonių ant vienokio* laips me prie jūsų visų, prašydami atei
raštą vartojo vien Amerikos indijonai. Da arba Afrikoj dabar gyvenančios tautos nesu caras visuomet laiko turtingųjų nio su kitomis tautomis, auklėti jų ti mums į pagelbą su prenumerata
bar jau ištirta, jog tokiu jau budu atsirado pranta jau senų parašų, išreiškimui savo mi pusę —juk varnas varnui akies ne spėkas tinkamoj linkmėj kovai už ir su praplaninimu „Kovos." Dirb
būvį, nėra užsidavęs nė vienas.) ^sime visi dėl visų, dėlei atsiekimo
nupieštas raštas pas daugelį musų žemės tau elių vartoja visai kitokį raštą.
kirs!.. ..
Ypač nėra laikraščio grynai darbi visuotinos ig1 rovės, o tojė įvyks
tų, kaip antai: pas čiabuvius Afrikos
Ypač daug tokių raštų, iškalinėtų ant Gandas apie šitą Peterburgo
(Egipte), Azijos (Chinuose), Australijoj ir uolų, rado Amerikoj. Privesime čia kelis skerdynę tuoj aplėkė visą Masko- ninkiško. Nėra ginėjo reikalų tiktai tada, kada visa darbininkų
proletarijato, blaškomo į visas pu kliasa susivienys, kada užgriebs į
kitur.
Kas įstabiausia, kad tautos gyve paveikslas tokių užrašų.
Paimsime štai lijos viešpatystę, ir sukilo darbi
nančios toli nuo viena kitos, neturėjusios nė parašą surastą netoli Superior ežero, Suvie ninkai visuose didesniuose pabri ses gyvenimo audromis, žmonių savo rankąs valdžią, kada visi dirb
jokių susinešimų, tokios,‘antai, kaip senovės nytose Valstijose, aprašantį persikėlimą vie kų miestuose. Ir Čia upeliais pa parduodančių savo spėką kapita sime tik ant savo labo, o ne ant
egiptijonai ir amerikonai, prie išdirbimo sa nos indijonų (giminės vadovo su savo žmo sipylė nekaltas jų kraujas; visur lui, kurs už tą juos amžinai nuali naudos tusčių-kapitalistų. Ta va
na, atima sveikatą ir priverčia landa artinasi. Viso svieto darbi
vo abrozdinio rašto naudojosi iš tų pačių pa
pilni kalėjimai tapo prigrūsti mu
žmonės vargdienius gimdyti ir ninkai juda. Auksiniai sostai siū
matų, iš to paties budo išreiškimo mislių su
sų brolių. Bet nebeišsigasta to
auklėti luošą ateinančią gentkartę. buoja. Neatsilikime ir mes nuo
rašto pagelba. Teip, paveikslan, pas seno
darbininkai, o juo tolyn,' tuo vis
Eikime
Visų kitų tautų išeiviai darbinin judėjimo proletarijato!
vės egiptijonus, pirma negu išsidirbo hieroglidrąsyn pradeda eiti prieš savo
kai Amerikoje turi tokius savo drauge, broliai darbininkai!....
fiški skambėjimų ženklai, buvo vartojamas
skriaudėjus — ponus ir caro val
Atsišaukiame prie kuopų L. S.
laikraščius. J uose yra sprendžia
abrozdinis raštas, išreiškimui mįslių buvo
džią. Daugelyje vietų tuo tarpu
P.
A., prašydami, kas kiek išgali,
mi
ir
vedami
jų
reikalai,
yra
veda

vartojami ženklai perstatanti visokius daik
kiek nutilo sukilimai, bet, neilgai
ma kova su bloga šiądienine tvar paaukauti ant užbaigimo iŠmoketus. Egiptijonai turėjo tokius jau idiogratrukus, jie vėl pakils ir pakils vei
K* ">*'•
Krok ©di
lia*

Žallyi

bro

kita

Krutini

bakl

Mietu*

bepi

Abrozdinis raitas, surastas netoli Superior

neras per ežerą. Ant paveikslėlio,
čio tą raštą, matyt: indijonų vadovas, pen
Vanduo
Valkas
kios valtys su 51 vertikališku brūkšneliu,
trįs paveikslai saulės po dangaus skliautu,
Raaka
kas reiškia, jog tasai persikėlimas traukėsi
Piemens
Delnas n
. landa
trįs
dienas; toliau ant paveikslėlio yra: ere
Bulis*
Pietus
Re ietis
lis, želvė ir paveikslas dviejų fantastiškų su
Oaebas
Koja
tvėrimų: naktinės panteros ir raguoto žalčio
—
taigi dviejų dievų globėjų, kurių globai
Figūriniai ženklai egiptijonų raitė.
indijonai atsidavė laike kelionės. * Tą raštą
fiėkuri ženklas kaip ir Amerikos indijonai, nesunku perskaityti, jis reiškia: kad kada
taigi tokias jau figuras, kurios rei&kč idėjas,
ten 51 indijonas, po vadovyste savo vadovo,
o ne atskirus skambėjimus, kaip tai yra da
(Toliaus bus.)
bar musų raštuose.
tolis

Motens

Hypopo-

Kalus

kiausiai pirmąją gegužės.
Caro valdžios tarnai nežino ką
bedaryti. Jie mėtosi į visas pu
ses, leidžia vieną už kitą kvailesnius manifestus, papirkinėja viso
kius šnipukus, siundo juos ant
studentų, siundo vienos tautos
žmonės ant kitos, kursto nelaimin
gus žydus mušti už tai, kad jie la
biausia eina preš caro valdžią;
kai kuriuose miestuose dargi buvo
įsitaišę vaikus — gimnazistus muš
ti.... Bet nieks nieko nebegelbsti, ir jau kila prieš caro valdžią
ne tik darbininkai ir studentai, bet
ir teip daugybė žmonių; dargi pa
tįs oficieriai pradeda murmėt: šitos
paskutinės musų brolių skerdynės
ir tas kvailas karas [vaina] atidarė
ir akliems akis.- . Dabar a’a sukilo
J

ka. Mes neturime dar, o jis ne
apsakomai yra reikalingas.
Juk
beveik visi čia gyvenantiejie lietu
viai y.a darbininkai. Jų reikalai
yra tie patįs, ką ir reikalai darbi
ninkų viso svieto.
Kapitalistų
musų tarpe dar nėra. > Teisybė,
kad yra dar kapitalo tarnų, ypač
katalikiškoji dvasiškija. Bet pasi
kėlus darbininkų sąmonei ant
augštesnio laipsnio ir jų įtekmė nu
puls. O kad lietuvių darbininkų
sąmonė kįla, tai tik tyčia nenorintiejie to nemato. Dabar jau dar
bininkiškas (socijalistų) laikraštis
yra reikalingas nebevien tik agita
cijai, bet ir palaikymui eko
nomiškojo judėjimo,
budinimui
proletarijaus iš ilgo verguvės mie
go.

sties už partijos spaustuvę, ant iš
teklingo jps aprūpinimo su visais
dabar dat taikstančiais daiktais.
Pasiskubinkite sušelpti „Kovos”
pradžią, kuri labai sunki. Paskui
ji išsidirbi sau kelią ir sąnariams
musų partijos nebebus su ją rūpes
čio. Patįs paaukaukite ir nuo ki
tų paklabinkite. Parinkite prenu
meratorių ir apgarsinimų.
„Kova” išeis kas sanvaitę. Kaš
tuos: prenumeratoriams 32.00 ant
metų, sapaliams L. S. P. A. bus
labai lengvos išlygos, arba ir už
dyką — sulyg partijos nusprendi
mo.
Aukos, rankraščiai ir kiti
partijos reikalams susineŠimai turi
būt adresuojami šiaip: „Kova,”
412 Siegel st., Pbiladelphia, Pa.
L. Š. P. A. Coitrališkas
. I Komitetas.
No. 1. 12.IV.1005.

Pranešimas „Kovos.”
Neužilgio pradėsime išleidinėti
darbininkų reikalams pašvenstą
laikraštį „Kova,” organą Liet.
Soc. Partijos Amerikoje. Išeidinės
kas sanvaitę ir prekiuos.ant metų:
prenumeratoriams 42.00, partijos
gi kanariai, pilnai mokanti į parti
ją mėnesines, tuom tarpu gaus už
dyką, čia primename L. S. P. A.

VVilkubarr*. Pa. Vieline testralieak*
draugyste pirmai dienai gegužio pana
ge teatre ir balin. Daz n m * bus koaeakija Amerika Pirtiįe, pruidea 8 vai. va
kare, Artelio salėja, ISO kerte South ig
Main stn. Sedyou 25c . 35c. ir M*.
Ant to gražaus pui. nkim.nim^ uirdingal kvieczia atsilankyti visu lietuvi**
kaip vielinius teip ir aplinkinius.
Komitetu.
<28- IV)

sąnariams, kad pasiskubintų visi
Baliu*! Didelis Baliu*!
priduoti savo adresu* redakcijai
Chicago. Dr-te Teisybes Mylėtoja ta
„Kovos,” idant laika kiekvienam rų dideli balių 30 d. balaužio 1905 m. K.
Laudanskio salėja, 8117-18-21 8. Morgam
galima butų išsiuntinėti organą.

PROGRAMAS „KOVOS” SE
KANTIS:
1) Politiškos apyvartos.
2) Iš gyvenimo darbininkų: straip
sniai, apytakos, eilės ir tt.
3) Darbo laukai.
4) Augis socijalizmo pas mus ir ki
tur.
5) Socijalizmas teoretiškas ir prak
tiškas.
6) Beletristika, poezija.
7) Darbininko kronika.
8) Reikalai L. S. P. A.
9) Margumynai ir visokios smulkmenos.
Prenumeratą, aukas, rankraščius
reikia siųsti ant šio adreso:
, „Kova”,
412 Siegel str.,
Pbiladelphia, Pa.
L. S. P. A. Centrališkas
Komitetas.
No. 2. 12. IV. 1905.

Po ilgų kentėjimų.
Ponas Juozapas Janus,turtingas
ūkininkas Fayette pav. Teks,uose,
rašė pis mus apie savo pačią po
nią Oną lanus sakydamas savo
laiške:
„Su džiaugsmu danešu
jums, kad mano pati po sunkių
kančių, kokias kentėjo daugiau
kaip du ilgus metus iš priežasties
negromuliojimo, tapo visiškai iš
gydyta dėka Trinerio Amerikoniš
kam jam Eliksyrui Karčiojo Vyno.
Visokį vaistai, užrašyti daktarų
pasirodė visiškai be pasekmės ir
nežinojome ką bedaryti sumažini
mui jos skausmų ir kančių. Nu
pirkau tris bonkas Trinerio Ame
rikoniškojo Eliksyro Karčiajo Vy
no ir nusistebėjau patėmijęs vienvalinį pagerėjimą kuone nuo pir
mo sykio. Šiądien mano pati yra
visiškai sveika.” Trinerio Ame
rikoniškasis Eliksyras
Karčiojo
Vyno tankiai gydo ligas skilvio ir
vidurių, kurios yra buvę pripažin
toms nuo daktarų per neišgydo
mas. Yra tai gamtiškas vaistas
padarytas iš vynvuogių skysčiaus
ir žolelių, geriausias vaistas valy
mui kraujo ir sustiprinimui nervų.
Gaunamas visose aptiekose arba
pas patį pabrikantą Juozapą Trinerį, 799 S., Ashland avė., Chica
go, Ilk*

Draugysczin Reikalai

si. Užprauom visu* lietuviu* Ir liata
vaitu atsilankyti ant ulo pulkaus ba
liaus Visu pelnu nao baliaus bus pada
lintas szeip: dalis eis ant MasKbliju rovaliucijoniertu, dali* ant Lietuviu buvaaoziu Japonu nelaisvėj ir dali* ant Liasaviszko Ligoobuczio. Deltogi Dr-te T.M.
užprauo kuoskaitlingiausiai susirinku
visu Dr-ten, Kliubus, lietuviu ir itesavaitu suszelpti uvo tautieeslus visokio
se neisimose ir pakelt uvo tauto* varde.
Su pagoda
Dr-te Teisybu Mylėtoju.
(28- IV

Tautiszica* Balius Sus. Liet. Asm.

( hieago* vietine Busiviea/iimo Lietu
viu Amerikos 30-ta kuopa parengia beii**
•u batoj, 29 d. balandiio 1905 K. Laadsnskio uleje pn. 8117 So. Morgan str.
kampa* 31-mo Pieieo, (Bridgepor* *
Balius prasidu 7-ta valanda vakare ir
trauksi* iki 12-toe naktie*
Ant ežio ba
liaus bus leidžiamu ant iszlaimejimo,
Naujas aukeuoUM lai k rodei ta ver
tu 20 dol, už ta pati ti kieta ka i* sale
i neisi.
Kvlecziame Lietuvius ir Lietuvaite*
kuoskaitlingianaiai atsilankyti ant mu*
Tautiuko baliaus, didžiausios Lietuvi*
organizacijos Amerikoje. Groji* lietaviazki muzikantai net isz Kauno kad vie
ku panku. O kam laime lema, gan*
gera laikredel A dovanai. Pelnu eis ant
siuntimo delegKo in XX seimą busi vie
ny] i na o Lietuviu Amerikoje.
Komitetas.

SusirinkinuM
Springfleld, Iii. Dr-te Lietuvos Sun*
turu uvo susirinkimą 23 d. balandžio

le Opera Houae. Ant nito susirinkimo
bu* pigu* inrtojirr.M naujiem* sąna
riam*. todėl kaina* uzprauomaa yra
ateiti ir prisiraszyti. ne* toliau* įstoji
mą* pabrangs.
Komiteta*.

Paliesskofimal.
Psjisszksu Jono Žydonio Kauno gub.,
Pustalotu parap., kaimo Jokuboniu. Jo
broli* Juozapa* pasimirs. Jis pate ar
kas kita* teiksis duoti žine adreso:
Kas Kodis,
Chicago.
Pajieukau savo brolio
tusevicsisu*. Kauno gub.. Telttii
Tveriu parap., Bkabara sodos, 5 metai
kaip Amerikoj*. Ji* pau ar kas kita*
teiksi* duoti žinia adresu:
Fraok Motis,
1231 Teist av«.,
j
Puebk>, OoIol

no gub., Raseinių pav., Eržvilko • • — .
Naujininkų kaino, jam pruinalioua 14
d. salo menesio mano prapuolė 345 ir 3
rubl. ir 20 kap. rukai* teipgi likosi kal
tu už gyvenimą 310. Ji* yra dideli* vy
ra*. rauplėtas, perkirsta nosis ir dauini* 4
antaki*. Ku suteik* man apie ji žinia
gaus dovano* 315.00..
Pater Kist*,
Boa 502,
Miosrsvilke. Pa.

Pajmzkau aavo brolio AleksandroAndrulionio, Viln.au* gub., Traku pav.,
Dergancziu kaimo, psreita vasara atva
žiavo i*z Lietuvos. Jis pats ar ku kitas
Chicsgo, m. Martyno Dr-te Lietuviu
teiksi* duoti žinia adruu:
Evangeliku parengė baltu substoj, 6 d.
Jonu Andrulioois,
]
geguiio. 1905 m. Ruehl'* uleje, 220—224
P. O. Box 85,
Franklin, Wa*b.
VV. 12th et. tarpe Jefferaon ir Union ui.
Pajieukan savo giminaiezio Juozapo
Prasidės 7 JO vakare, tikietas vyrui su
moterie 25c. Bus grafus pasilinksmini Czaiko, Kauno gub.. Rusiniu pav..
mas, muziks po vadovyste Valentinavi- Stalgiu parap., gyveno pirmiau Kenoaha
csiaus. Kvteesis visus knuskaiUingiau- Wi*., paskui iszvažiavo in Illinojau* sta
siai susirinkti ir smagiai lyg noro pasi ta. Ji* pai* ar ku kitu teiksis duoti ,
man žine adresu:
linksminti.
Juozapu Vaizgela,
Komitetą*.
(V-5)
167 Plušant *L,
Kenoaha, Wia.
Trecziae Didelis Lietuviszkas
Balius.
'"J

Jau Artinami IStaa Bailiu*.
Nedalioj, 30 balandžio (April) 1905, at•ibiu dvylikta* balius Jaunu Amerikos
Lietuviu Pasilinksminimo Kliubo. Freibeit Turner »aleje, 3417—3421 S.Halsted
•t., prasidės 5 vai. pe pietų. Orajys pro
fesorius Kiefer. Inženga vyram* 35c., o
moterim* 25c. Visi yra ssirdingai uiprassomi.
Komitete*.
(IV-38) •

Pajieezkau Juozapo Rakausko ir Elz
bietos Niniukee, abu Suvalkų gub.. Juo
zu Rozliszkiu kaimo, o Elzbieta Lekecziu: Juozu apie 14 motu Amerikoje,
turiu prie j u svarbu reikale. Jie patys
ar ku kitu teiksis duoti žine adruu:
Antanu Tamulaitis,
5 Standard P!.,
Lavrence, Mase.

Pajieezkau savo brolio Teoflliaus Ptlrusikevicsiaua, Suvalkų gub.. Kalvari
jos pav., Kirsnos gm., kaimo Rolių.
Jis pat* ar ku kitu teiksis duoti žinia
ZtngehluN Perstatymas.
Brooklyn. N Y. 34 balandžio 1905 adresu.
Antanu Potruzkevicziua.
Lietuviszkas
Demokratiszks* Kliub**
Elizabsth, N. J.
Brooklyn* perstatys gyvai* paveikslais 186 First St.,
kare maakoliu iu japonei*.
Pajiesikau Kazimiero CzOpaiczio »yBus parodyt* naturaliszkoj formoj kaip venuio Pittsburge Ir Jono Businaucko
Japonai paėmė Port Artūrą, keip *u- (John Busta Įgyvenusio Steubenville, Oh.
mutza generole Kuropetkine Ir daugybe Jie patys ar ku kitu teiksis duoti žine
kitu musziu. Paveikslai bus rodyti per ant adreso.w
prof. O. H. Thoma* su naujausiai Edi
Jos Matulaitis,
sono iszrast* prietaise perstatymui Gyvu 253 N. logan avė.,
Donver, Colo.
Paveiksiu! Po perstatymui bus didelis
Pąjieszkau savo vyro Antano Borkonbalius su pulke muzyke po vadovyste
to, Eržvilko parap., Raseinių pav., Kau
prof. S. Rinkevicziaus. Muzike prasi
no gub., 8 metai kaip Amerikoje, uz tik
dės 7 vai. vakare. Paveikslus pradės
ka pribuvau isz Lietuvos ir neturiu kur
rodyti 7:30 vakare, saloje Caeciiia bąli
puideti. Jis pat* ar ku kitu teiksis
101—108 Grand str. Brooklyn, N. Y.
duoti žinia adresu:
Nuossirdžiai užprasso visu* vyrus, mo
Ona Rorkentiene,
teris ir mergina* atsilankyti ir pasinau
1028 8. 2nd st..
Philadalphija, Pa.
doti iu matymo kaip musu broliai žūva
Psjisszksu savo dėdės Antano Lensvetimoj szalyj. Tie paveikslai jsazilik*
uirdyse per amžius.
Atsilankiusioje karto, Kauno gub., Raseinių pav., kaime
pamatys Mandžiurija su visomis jos bai Užvenu, gyveno Chicagoje. Jis pat* ar
sybėmis. Tikietu su padėjimu drabu ku kitu teiksi* duoti žine adresu:
Ona Rimkai te.
žiu vyrams 25c. moterims 15c. Dalis
St. Louis, Mo.
pelno iu szlo perstatymo bus pukirta 1220 No 3rd st.,
(IV—21)
naudai Mukolijos rovoliucijonieriu ir
laimei tėvynė* Lietuvoe.
>

Komitetas.

Prakalbo* Ir Baliu*.
Rrooklyno 19 kuopa L. S. P. Ameriko
je pareng* p-akalbas ir balių naudai re
voliucijos pirma diena Velykų, 23 d.
balandžio, 2 vai. po pietų Smito ulėj*
101 103 Grand st. Brooklyn, N. Y. Kal
bėtojai bus vietiniai 19toe kuopos L. 8.
P. A ir in kitur tam tycsia pssirenge;
kalbu apie paskutini revoiiucijonierin
krutėjimą Lietuvoje ir Maskolijoj*. Po
prakalbu bu* balins prie dailioe muši
ke* ir vieokin kitu žaismių. Pirma šio
kiu bu* dsllus ir gal dar nematytas lie
tu visiku manus. Inejimu su pasidemu ditbožiu 15o. y patai. Visu pelnu
et* ant naudo* reikalu rovoliuoijoe. Vi
sus vietinius ir aplinkinius lietuvius ir
lietuvaites kvirozia kuoskaimagiausiai
susirinkti ant asilo smagaus puilinks
minimo.
Komitetas,

Reikia 1000 darbininku geležinkelio
darbams, amatininku pabrikams, lauku
darbams, merginu viešinamiem*, valginycsiom* ir uiaiemimams visokie budo.
Mes unekame lietuvisskai.
(5—V)
J. Lucs's. Agentas,
167 Washington st. Room 18. Chicago.

Broliai Lietuviai ilnokite,

Kad as* uilaikad^viaokia* knygaa,
Sskaplieriu*. Raiancsius,
Abroseliua,
Altorėlius, 40 galuok u popieru gromaj
tom* su gražiom* kvietkoms, pavincse- j
vonem* ir dainslsm*, tuslna* 38e.; lietu
viuką trajanka 25c.; agentai ant popie
ru gauna gera rabate; rasaydami laisska į
indekite ui 3c. (tempe.
J. Ignotus,
13 Diamond square, 8.8. Pittsburg, Pa.

.|

Pifiai ant pardavimo du mūriniai na■sai tinkanti ant tnju dideliu šeimynų
au lotu. Savininkas įsivažiuoja in kita
miestą. Auiszaukite pas
C. P. Peterson,
t955 Quinn st.,
;
Chicago.
(IV—28)

Ar nori pamatyti Port Arthura?
Nusipirk Abroza, kuris tik ka isztfo
isz po spaudos; parodo paskutini Japonu
užpuolimą ant Porto Arthuro ir jo pa
versimą. Abrozas persiūto smarkiausia
muszi Japonu su Maskoliais gražiai ir
aiszkiai padirbus, misra 22x28. Pre-

Pigiai ant pardavimo geras galiūnas
▼tetoje lietuviu apgyventoje,! prie dide
liu fabriku. Biznis nuo seniai iszdirbtaa. Savininkas važiuoja in Europa, to
dėl parduoda pigiai.
Julijonas Karbauskis,
2210 Lake ji t- kerte 23 avė.,
Melrass Phrk, III.
(IV—28) [
Pigiai ant pardavimo krautuve cigaru
tabako ir groserne su visokioms priėui•im] Gera vieta kalbancziam, lietuviszkai Norintis pirkti- tesikreipia adresu
3165 S. Morgan 84.
Ant pardavitpo pigiai groserne. kep
tuve ir cigarsztoris, puse blioko nuo listuviszkoe bažnyczios. Na 439 S. Union

Johnston City, III
Lapkricsio 25, 1904
Garbus Ponai:
Girdėjau apie tamistu garses gyduoles kurias mano
draugas velyjo man parsitraukti ir kuriom jis iszsigyde
Jis buwo labai nusilpnejes, o kaip tik pradėjo vartoti
gyduole John’s Elixir .tai visai kitoks iszrodo.
Tai
dabar meldžiu kad atsiustumet man viena butely John’s
Elixir ir atsiunciiu viena dolery saitam laiszke.
Martin Niderstross, Box 185.
Jeigu sergi tai atsiusk už du centu*marke o apturėsi musu nauja didely žyduoliu katalioga kuriame
vra apraszyt* placziai ir aiszkiai su virgz 50 ligų, nuo ko jos prasideda, kokia intekme turi ant
kūno, kokias gyduoles naudoti dėl ianigydymo ir kiek jos kasztuoja. Pasako kaip isznaikinti
pleiskanas, karpas, spaudukus, kaip užauginti plaukus, tisus ir barzda. Telpa paveikslai, apraszymai ir prekes yvairiu elektro-gvdancsiu aparatu ir kitokiu daiktu. Nelauk, raszvk szendien.

JOHN’S SUPPLY HOUSE, 21 Sta K, CHICAGO, ILL
Naujausiai Iszrastos^Medicinos:

Pasirodavyk su Lietuviszku Daktaru
............pas..........

Chicago Medical Clinic
344 Bo. State St., Chicago, III.

Nasjauti

musu valiui yra patekmingiausi. gydo daugybe
Ilgu Planke* tikrai ataugina, iliaklma, pleis
kanas, papuerkas ir dangei kitu ligų »u naujau
sia bud u Radlkai gydymą*. paraitykite pat

Proi. J. M. Brundza
Ne* York ABrooklyn, ū. S. A.

Delsi permainos biznio parsiduoda la
ibai geras galiūnas ir likieriu sklodas, 30
metu senas, labai geroje vietoje lietuviu
apgyventoje.

J. EUia
11512 Front sL,

Kensington, III

JUiknlmgas tgeras barberyp, gerai m o
kantis savo da?ba. Atsiszadkti pas
t
John Jankus,
128 Canalport avė.,
Chicago.
(IV-28) '

Dykai auksinis Laikrodėlis.
Me. duodam* uita nauUu.io* mado. Amorikoniaikai* widuria>* laikrodali.
'
gerai įeik* rud*nti,vi*al dykai mm. kert parduot M *rtikuiiukui mu»u bicuirrijot
l‘<) Ibc. ' -Zl>»
Luk.itai Jo
'?r 1
* *r ,ls" -*'*■
rantuoto aut £5 turtu. Raazvk tuojau, o m* • tuojau.
. VfSMgjle*y
prisiu.tmo bižuotenla »ut
pardavinėjimo. Kad. tuparduoei
priiiu.k mum.
8U.-4O ir gausi i<i laikrodėli .u lenclugelln
dykai.
Orown J evvelry Co .
Dep h S3. 183 Randolpb ■ ..
Cnioage, III.
m

mm

M'

/BĮ W

Pigiai ant pardavimo geras saliunas
▼tavoje lietuviu ir lenku kpgyveutoje,
prie didelio fabriko. Savininkas turi
važiuoti in kratų, todėl parduoda pigiai.
Povrder L’p, 1051 32od st., Chicago.
(IV-21) J

Pigiai ant pardavimo geras saliunas
vietoje lietuviu apgyventoji arti dideliu
pabnku leaae geras ant dvieju meta.
Savininkas turi kita bizni, todėl szi nori
parduoti 545 S. Cianai st. kerte 13 tos ui.
(IV—21)
Chicago.
Pigiau ant. pardavimo saliunas lietuviu
apgyventoje vietoje; atsiszaukite po numanu 629 S. Canal si.. Chicago.
(21—IV)
Pigiai ant pardavimo geras lietuvisiarti didelio fabriko, puikiai
kas sali ana*HNĮHHHĮMMNPPH
aaataisytas. grali sale veaajlioms ar mi
tingams, Loenininkas iszvažiuoja in ki
ta miestą ly norincziam vietos yra gera
proga Ing yti gera aaliuna. Auiszaukite
pn. 706 8. SariK-amon M., kerte W 14 pi..
Chicago, Iii.
: (4—21)

reikalanis revollucijinio
judėjimo Maakolljoj.
Isz E. St. Louis, III. 9 d. balandžio
ant susirinkimo S. L. A. sukukavo.
J. Žalmauckas 01.00; J. Gaižauskas
50c . J. Brazis, J. Milaszius, V. Bonieta.
J. Metrikas. A. Jonikas po 25c ; nuo ki
tu asDulkesniu suku 35c.; viso 03.10.
Isz Patervoo, N. J, Ant surinkimo 11
d. balandžio sušukavo,
J. Spakauckas 50c.; A.' Dililius, P
Jesšakeviežius, P. Gavelis po 25c.; J.
Zdanaviczius, J. Rakauokas, V. Malinauckas, Kl. Navickas, J. Zdaneviczius,
A; Zdaneviczius. J. Badauckas ir Al.
fialijauckis po 10c.; viso 03.06; 5c. pa
imu am nusinntimo kaaziu. liekasi
•2 00
’ s Springfleid. UI. sušukavo:
vingi fa, V. Cžerneuskas, T. Gali
nis. 8. Mielianckas. V. Auskis, M. Montavieze. Mik. Bliūdžiui po 25c.; F. Czebatorius, P. Bareikas po lQc.; M. Kazlauckas. V. Boikus po 5c.: 02.30.

„AUSZKOS” Dr-ten fondas
besiinokinancziai lietuviszkai
jaunuomenei.
įsa Cadar River, Mich. susukavo:
J. Vaicsikaurkas, J. Trijonis po 20c.;
A. Voneslaua, -7. Daug vilas, F. Stonkus,
viso 70c.

nori turėti auksinio atrameu
Su kuriuo puikiai galim* raižyti žvil
gančioms Ii taroms pre mala kaip tikru
euiksuT BuDkele kaaztuoj'a 50c , 3 bonkeles už 31.00. Galima raszyli su bile
kokia plienine plunksna.
įmautiems
tuzinais deodsme dideli nuoozimti. Pi
nigai reikia siusti per paežio Money Or
deri adroeu:
P.J J. Gozefsky,
- ,

St. Charles, Mich.
(S-Y)

PAsarga sergantiems vyrams.
Visi taendieainial garsingi gydymai per gro
matas yra ilk viliojimo piniguooo ligoniu. Jei
gu Ūkite ia tetoybe ir reikalaujate pagelboe auo
■Satkreeziamu lytiszku bei nervi.iku Ir kitokiu
ligų (iaagydome nao girtybe. — nežinant gulima
išduoti gyduole*) au mu.u Nsujantia Methoda,
nuo kūno* takjtancziai pa*i«elbeio. Kai nori
rodo*, teprtaiunbzia nž 10c. .tempu, o gaut visa
Mala kaip ir ka daryt.

Koenigsbėrg Specialistą,
Baz 108. No. South^Eight Street, W illiamtbnrg.
Brooklyn, N. Y.

Szis $30 Auksini s Laikrodėlis

V™

MtiUauoia proga pirttig*H<nuia tfrjnso aatto
l.iitro tilįai aomiiMliita prtt*. Lukštai yraUkr*i auX>actl. gmii.1 mnka graviruoti, turi dvi
guba tam tyčia stora plaukėta gryno auJtto ir padirNįu uiritru»im<M ant 30 metų Įspausta. U vi
dau, lūkėtų. Viduriai perdėm yra geriausio, rųiles, v.enl ii Kriaušiai padirbtų ir pardavisijamij
ir parodo n oraoty, (spausta Jno«>. Turi paten
yra Butais;
tuota reguliatorių, greita nūsTat;
*teisingo laiktas ir eina iki minutei. "Mylėto)
laikrortėTio jis yra pats tas. šita, aul--------rų»ie*
,-----------mieli, nr’kur nėra perkamas ui magiau kaip S3O.
Dėl apgarsinimo
vaistas
ir davimo
------->ktmusu
puikų
toikrodėlfuž
nnmfnaK?
koanatn Įgyti toki —**—
---- -------- -----inžadame pasiųsti gitą laikrodėlĮ
k( prekj, mgs prii
30 dienų ui 818, kuriu 80 irsiaubėgyje sf katK-iųt 3(
limo kaltai tnni bbūti apmokėta e x proso agentai
o likę *0 turi būti
po pakaktinam apžlarojtmul.
c;
50 ,ant mėnesio. Prisiuntusiam tu
UmokėU po 11.50
duosime,puikų
pareikalavimu SA —- ------------— , - rotežėlĮ.k»
------ «.
būtį ir laikrosiėli pasiųsime apsaugota nafta, uičedvdami siuntimo kaJtus. USmokanus B6 laik
rodėli gauna pilnai be jokių parankų ar variymų
dėlei Tikusių oedamoketų mums 18. Jfm
tau ir ttnonie. kad bu*i tiek užganėdintas 1A pir
kinio, Jog atlyginsi be užvilkimo likusius fO po
<1.50 kas mėnuo. J.i norėtum pirkti ne ant ilmokesčio. N't grvnais. tai mes 10 nuoė. n u leidžiame,
paleisdami laikrodėlį ui 11150 Rąžyk, ar nori vyriėko. ar moteriško, medžiokliniais ar atdarais
uk Atais. *
M RLCH * Oo.Wholesalers, Oeot. 31, Oh>ca<o

i*!**.

Dykai Auksinis Laikrodėlis

ar viena U sekančių brangių proDidelė Armonika, puiki
Mandolina, dailus auksuota* sie/j
nlnis Laikrodi*. H tu*, sldabf SMo* - rni ruotų Pa.bu ir Siskuci.u. stoL'AtoYz-ĮĮ ras gryno aukso žiedas- genLRFJLTU nausias importuotas skustuy to vaa
dalius Kiszcnini*
ACA/MR. Fe i H B. grasu* auksuota* moteriikas kaKlaretazis tr ka
butis, gražu* auksuota* Kry
želis. sterilnglnio sidabro apyranke yra
duodama už lėpardavimų ta stnklų importuotų
graznų po ite. icožns. Laikrodis turi gerus ame
rikonišku* vidurius, geriausiai laiko laika ir I4rr>
do ant Auksinio gvaraatuojamo ant 36 metų. Kiti
daiktai yra teipgi geriau*m■« vertės. Mp* patikė
sime tau peidavtnlus. Ikpardavp* prisiusi mama
U-*.’ ir gausi premijų tų pačių dienų.
ATLAS JEVELRY CO..
ė! Metropolito* Btock,
CHICAGO, ILL.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO!
Kiekvienas dabar galite ture! laikrodėli.
Mes esame seninusi laikrodžiu prvkv)*l. Ir raistan-n t m Uikraraesto skaitytojams smarkiai numažinncas pevk-t ant laikrodėliu, teip kad Jau yra
dabar titirirnam priimamo* ir joki kiti laikrodėliu pardavėjai O'tfuini fia su rantu ivaJturuuti.
r
r- t
PrU kotao pirito laiArmiiUv priUmiamt deeaae pvit^ Zrictoaz loado^li M <va.«o prit rgriuAo. SO retos Lorgnrttt prit motrrinlto laUrmirlio.
No. 6 Tikru lėk Auksu lietos Laksi lai geriau.to dart.i, huutiag, auNo. 1. Hk Dvigubai paauksuotos ■ «ąttsą Inkratai/Antute nž»nkašute užsukamas Ir nustatomas, vyrias.
•
r
tora ir nustatomas, vtnraka» ar m<>
kas ar ntarriraka*. puikiai graviro<>ias. S luksital isz eitra gryno aukso
tertszka*. Irarodo ant SSt dužsiaio l.rižrir/./io. Gerai akun uluoia matęsęs riaa auižl. Tikrai irnerikissk* masilnertj* su naujausiais pageriszinerija. nustatomas teisingiau-uri parodo h»iGvarMCiU ant 20 n»*tu
nimais. Irarotto kaip Šiuo .iatousi* lailtro<liUs, nustatoma*. Puikus is*
ka-^KiU pardavėjai garsura tokius po 83.40. Musu preke $2.9#.
puikiauju; Nera.i gerosntollaiko rodytojo.
Gvartociia ant 28 metu,
kiti patauta. posis. m m
Muwu' |>rKke
No. 2. 14k Dvigubai paauksuotos »»»“«• Užsukamas ir nustatoma*, vyi
w
risakas ar neu-rlsikas, huniing. Is*
Ne. 7 Tikras Nikelinis, H* vlrrasra . Araule užsukama* Ir nustatorodo kaip Mo to oužriau MAroitelG Tikra Amerikisska uta-.iuerii*;
maa, vyrisikas ar moteriaikas. Drūta* Ir ga
pilnaiakmeniuota*. nustatomos. Puikiai gra G,aranciia ant 20 metu,
rsi parodo laika, nlekadoe nenublanks. Tikra aiu-riktraka tnarainerija.
viruotas. Kuotikriausias laiko rodytoja*. Ki-__
,
...
S u m »tomas kaip reik. Tikrai Vuikra laikroGvaranciia ant 5 metu
tl garsina toki po S«.«k H. 75. S4.S61T M SU. M IMU preke $3ŲN.
Jrlu‘ Munu preke ui vyrlezka 21.UN, mot. 22.M.
No. 3 14h Dvigubai paauksuotos, Su gobtai*
rimais, datiiaB
Na. 8. Naufte SidMro laikr^lls,
luk>xlaK. puiku* taiknaielis, A raute
užsukamas ir nustatoma*, vyriai kas ar ntotrriraka*; huutiug. Istissio
anie užsukama* ir aa.tatoam*. pilnai akmeniuota* irau grynais amerl•at Sėt .inžstato laiArodtlio. Tikra Aite-riktraka maaanu rtja. su dauge
kuzkats tįduriai*. ntekadua nenublauk.. Gvaranciia ant viso amžiaus.
liu akmenų, noatatomaa. Geriausiai laika lai- Gvaranciia ant 20 metu
Drūta, ir Ilgai gali laiky tl. Geresniu negali gaut L K iti panastlu* pard uo
ko. Kitur parduoda po MMKAhtot
MlMS* preke 23.23.
lia pu 86.S6. 86.75 ir 86.50.
ĮV| ((HI| pi^ke $4.30.
No. ♦ lėk Dvigubai paauksuotos ,Ru
■
tat su l‘tr» Ihr—mvait /t t Hutu -le
No. 9. Grynai Sidabrinių, vyriszk*. ar motm.ika.. ausuta U/.ukslUM
'
ir nustatoiura gra« iruotaa ar lygus. Hnnting
Puikus luksital. Nerasi puikesnio. Auaute užsukamas ir nu-uatasaaa,
luksital. Ihuiarytra Ira grynai eatr* laito n.ialro, su tikrais amerikissvyriszkaa ar moteriaikas. huntlng. I ra rodo kaip tie .iužsaara 'ait'a-i. tlt.
kais viduriais, pilnai akmeniuota*. su naujausiais pagerinimais. Yra lai
Maaalnerija tokia pat kaip No. Z Kitur toGvaranci|a ant 20 motu,
y Iena Ira didžiausiu snusu įdurta tame skv- *■„„,. ..—.s... tora ra*
kius parduoda po M.7b. Kuo. 88.»
M|,mu pprke |^5.75.
nuje. Kiti puota .u p„ ra »i<x Via
Muau preke 2H.U3.
No. 5 lėk Tikru auksu lietos, Puikiai graviruotas, hunting. Au.uNo. I0 Kalendenms laikrodėlis. n*v»ri-ž<s. parodo erimsdo^die
te uasukamaa ir nustatomus, v, riši
amo *s«arMw ir mmaUa almaiaat.
kas ar moterlsikas. S luksital storo gry ao aukso. Nn-kad-m urnususera
Luksital ira juodoOZįduotopiiemakuri mm gvarantue|ame ant visados.
de nenublanks iszrodo kaip
iežriras l<ntr<*irlu su daugvdu akmeYra tai vienas isz Puikiauatu laikrodėliu .u geriausiais mechanizmais,
n u. grynai amerik Iraką šnara i tmri>. nustato GvariUlCija ant 25 motu.
pilnai akmeniuota*. Laika kmXeiaUigi*u>u>i psoudi* Kiti pataiuala po
preke$0.23. loaSKSieto vikio
Msmu preke 27
__ ________ _______ ____
Mea parduodam tavura* pilnai Jena gvėra n t uodam i. Kam laikrodėli, m* patiks, ar ra* jame kokia yda. atmainysime ant kito. artapMpiu rasgraftĮariara.
k»)ra užmoks tik Kspono karatus, o jei
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D. £^££7^^^^^
ižieti <«i»»u karaiau. jot pmip^n įirit
flktoanif
tiaactia ta* draagi «« orderi*, duodame DOVANAI palto ImtUni p*iH ir visus esprvao katilus mes u
toi<i ar aseterizsžo didu m*, ir
VSID nnnr DII1AT1 • Ptaitok savo pitoa */r>ro. paženklink aaaaeri ir prato lutknairliA. k<Ai jus norit
sngte(nsotoj gromstoj *rb* 1*spirk MoA*ir unutniuun. ^11*0*10 A’zprase ojtoa. Kgr ____
ners _____________
E t prese oRso snvouedrri u pinigus pusi
narpanst* užregistrunum pun<H» j. Jeigu jus pirkaite a*t syk **■■*<* vienokio uumsrli lalkroney Orderi. T_4_
Tadu mes laikrodėli ir peili pastoraline
‘
dėlių*.
MtoSofiksudeilM No. i. l*Tgan*ite prf^to gy.
KAI VIENA LAIKRODĖLI
*■ Niekur nepirk kitur laikrodėlio Hn» *t» pamatysi mastoskiu*. P»r tol utoztaj.it* d*ug pinigu, taros preke*
ne visados boa teip temt*, todėl rimta* »rd«ri **sa*dw*.
___
_

a^DYKAl! VIENA LAIKRODĖLI •

Atlas Jevvelry Co., 2«i betrofolhan RLOCk, Chicago, III.

jTį

Kaulai kur tu
begi? Nugi pan
Petrą Salėki cm

labai isztrotzke*. o
paa ji galima atsivedyti, nes jta turi
puiku ir azalta bavaraka alų, gardžia
ruzka ocziazcieua
miilėlViili
•
arielka, cigarus net
in Havanos, o iszaigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, ui jau
ilgiau su umisu kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači už tlumocziu
Vyrama raikalaujantiam* pagalba* priounaiu susikalbėti angliukai. A teiki U pas ma
100 a garsau* racapto dykai Na O.O.D.
ne, o asz jum paUrnnusiu už dyka viso
na apgavmgu* vaistu*, tiktai racepta.
PriUtaitytUf ma patargu
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
)
A TSARGIAl.
isz kitu miestu galite gauti pas mane
Šri pararta yra vyram, .mtriauto* nervi.sko* .Utenos, karte per tavo jausy.te* klaida* ja geriausia nakvyne.

Nerviszki Vyrai.

papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite
bandė patentuotusapaavingas vaiste., slektris*kes dirže., "specialistą*" ir kitu* aetlkutlu* be
verte* gydymu*. Nuo diržu aepagyaite, o n uolatai vartodami rautu* •uanikytlte pilvo ilebcx>ojima. ežeuodlnsite viia tUtema ir padarysite
savo liga neužgydoma.
Daug metu asa kentėjau savo jaunystes klai
das, nerviniam*, nakuaius tekėjimus, skoka
vyriszkumo. silpna atminty, stoka ambicijos,
serumams, gėdingumą, sirenų tkaudetima. viratiny ausi!pienu ir tt. kaip puikszns pirkau ir var
tojau virokiss patentuotos gyduole. Ir viską ka
tik istgirdes. Ant galo buvau priverstos važiuo
ti in Eropa p.geibo, jiesssoti pas garsu daktare,
kars mane tr issgyde.
yr
To daktaro recepto, pagal kuri man vaistai
buvo užra.zyU, asa ir dabar turiu pat save. Kaip
tol tanku yra pagyti nuo ta liga asx tinau isz
patyrimo, todėl M> noriu ir kilus pairelbeti. Kss
man aprassys tavo liga, asa jam pašiusiu užpecret.torae laisake to recepto kopija su patari
mai, dykai. Asz jau gavau užimtus lalszku Įsa
visu szioa tzalies krausto nao vyru, kuri* raszo
kad imdami vaistu* pagal »zy receptą vialszkai
pagijo, teip kaip D asa.
Recepte nžraszyti (tipru. bet nevodlngi vaiatol ir recepto, taip peraszytos kad vaistus gali
ma rauti kiekvienoje geroj* aptiekoje už matui
pinigas. Gavę recepto, jei nenorėsit* patys eiti
in .plieka užatelleoti vai.tns, tat parniūkite
man, o asz jums juos ežia Chieagoje pasirūpin
siu it prisiunsiu. A«z nesaneziu C O. D. kad
iszvijioti anojo* pinigą*, arba parduoti jumis
vau tu t, kanu jut nenorite. Jeigu patemysite
mni*e kame nors netei.ingu, galite tai paganyti
■žilame paeziame laikrasztyje.
* Szi pasarga gal nebus daugina garsinama,
taigi rausykite man szlandien, o gausite to re
cepto kopila ir reikalingus patarimus dykai
tuoj. ui. Szy pastalių ma asz galiu atlikti be jo
kio jum* kausiu. Adresuokite:
C. Bsnhon, P. H. t>ox 655, Chicago. III.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av.,

Chicago, 111.

(Tarne 33-ios ui. ir 33-ioPl.)
Telephonas Yards 6012.

Naujas Iszradimas.
Musu naujai išrastas ir patvirtintas
geriausią daktarą vynas, vadinamas:
“Tego Tente” yra geriausias ir sveikiau
sias ui visus kitus iki šiol buvusius kar
čius ir kitokius vvnus. Togo Tonic pra
šalina visokias ligas, keiptai: Reuma
tizmą. neuralgia, skaudėjimą vidurių,
sunkumą ant krūtinis, taipgi taiso apetitą: žodžiu sakant yra reikalingas
kiekvienam žmogui. Mes tarnaudami
savo guodotiniems tautiečiams velyjame dėl persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio skliuniniko apie tą mu
są naujai išrastą vyną Togo Tonic.
Preki už butelį 31.00. už tuziną 37.50
Reikale prašom atsisaukt! ant adreso:

TOCO WINE CO.
517 Milvaukse Avė.,

Skaitykite ka sako

D-ras Landės
Turiu už savęs didžiausią praktiką terp lietuvių]
SUVIENYTU VALSTIJŲ IR KANADOS.
Nuo 20 metų gydau vien vyrų Ligos pūslės ar inkstų.
ligas.
Ligos kraujo ir odos.
Nužudymas atminties.
Gydau vien vyrus.
Nužudymas vyriškumo.
Bet ir iŠgydau juos.
Išgydau kožną atsitikimą ligos, Pasekmės savižagystos ir lt.
Gydau be skausmo netrukdant
kurį paimu gydyti.
nuo darbo.
Jei liga nėra išgydoma, neapsii
mu jos gydyti.
Kas metas gydau tūkstančius
Jeigu negali būti išgydytu, pa
žmonių.
sakysiu tau atvirai.
Šimtus operacijų atlieku kas mėO jei gali būti išgydytu, tai aš
nesis.
tave išgydysiu.
Išgydysiu
tave namie, jei nega
Kas tik tau kenkia, pasakyk ar
lėtum ateiti.
parašyk man.
Atmink: rodą žodžiu ar per laišką nieko nekaštuoja. Jei scrgij ateik ar parašyk pas
DK. LEONAKD LANDĖS.
140 E. 22-n<l Btreet,

OFFISAS:

723 W. 18th Street.
nao T-to* iki 9 vai. vakar*.
Nedalioms Ūktai nao 6-to* iki tetai ryto.

Teletonaa: Morgan 1332.
Tmefonuot galima tas kiekvienos
aplinkos.

CHICAGO,

Ant 17 Akmena

R-^L&lirodells

Patentuota* regu 11atonu*, ausakia užsukaK
mat ir nustatomas, vy rtsrk&a ar moU-risxkai<,
1SK. rikiuotas, dvigubi
ftf'A ZZH u n 11 n g' ’
1 u ž « z uu.
.
iaskvleikuotai
r ikrai gerai .alka rodo
Y ra Visur vartojama*
geležinkelio
kaipo geriausiai la ka
laikantis;
gvarantuotas ant 25 metu
laikrodėly pasiusakm* C. O-D. apt kiekvieno adreso, tu pavelyjv
■ e testgramln—•• Jeiga bu* tok* kaip raszo■M, ikaimokek azpresul SS 70 ir atvežimo
įžėetJktr nesiimk lelkervielv jei ne, nemokėk
■eviedoeneto. Atmink, kad ni toki pat laikroStp kitur mokėti S35.00. Prie laikrodėlio
pneodame MK auksinto labu gnžu lenciugtly
ga kompasu dykai.
A

i

*Kr— ~

Rieelslor Iitcb Co..

BOO Central Bank JBldg, Chicago.

Rąžykite Kataliogui.

Rašykite
Kataliogui

Malonėtame, idant paduotumete
dabar atsišaukimą
musų nesutrum
pintam Pavasari
niam ir Vasariniam
Kataliogui No 410
kuris neužilgo bus
gatavas išdalinimui
Jame iŠrodome pil
ną rankinį visokios
rųšies yvairi” pir
kinių su prekėmis
mažesnėmis negu
kur-nors kitur. Ra
šykite jam šiądien.

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Gaodocniem* Kunigam* iazdir
be;- Kanas, Arnotai Dalmati
ka*,
Albas. Mula* iAiM**b*žKarma**, AaterikoainKkan
[nytiniua paredtm. Vi*tki darba at
VVeiiavraa, Hzarpae, Jmoalieka arti«tisxkai in laikį.
tas, K a Karde a, leakitriius,'
' N'izredamo* gnodotinos Or te*.
Kepmree ir dėl MaraKalka'
i arba gnodotini Kunigai, kad Jusu
darbas batu prideraneziai atliktas ir tuom saszelpti savro tautetj, paveskite ji tikrai
l>ctuwaiUaų
Į
tiuodounom* tau ura kum* i| baž-i
b'tineni* 'jvaugyMetm i^dĮrbe:-1

'

T. A5iDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Divisloi (It,

x

Chicago, 111.

F.PBradchulis

Attof nej tod Conoselor at Ui.

Cbanaber of Cosmerce Bl<U Room 70*
S. E. Curner LaSaiie <t Washington sta.

CHICAGO, ILL.
Teiepbone M ai n 3443.
Wieninteiis l>etuwys advokatas, baigęs
moksif jurisprudencijoscaion Amerikoj .
Weda prowas kaip eiviliukas teip ir
kriminahukas visuose suduota.

Kee. SUS B-Haleted arti 31 mos.
Tel.Yards 6046

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI

No 411.

PORCELENO IR STIKLINIU INDU
Nežiūrint į tai, kur pirkdavote tuos tavoms, neturite steliuoti kol neperžiurėsite gerai musų didelio rinkinio. Jei tą padarysite atsakančiu budu, tai žinome ti
krai, jog dasižinosite dėlko ant toliaus visuomet turite steliuoti pas mus.
Sueikvojome labai daug pinigų ir laiko ant to kad suteikti priėmėjams naujau
sius pažiužinius, geriausios rųšies ir geriausio padirbimo ir užtikriname jus, kad
musų tavorai yra tikrai pirmaeiliai. Tikrai gerisusias padirbimas iš didžiusių visasvietiniių pabrikų yra pas mus, o visi negeistini pažiuriniai likosi prašalinti po
akylam pežiurėjimui.
Visokis porcelėnas ir sudynai is stiklo yra išsiunčiami tiesiok iš aplaminių san
krovų ir yra teip gerai ir stropiai apipakuojami, kad negali būti kalbos apie sudau
žymą persiunčiant.
Parduodame tiktai aplamiai ir tik vaisbunams.

Lyon Brothers
Madison, Market ir Monroe ui. Chicago, III
Didžiausia Aplaminė Sankrova Yvairių Pirkinių Amerikoje.

Perskaityk mano nauja knygą 128 dideli puslapiai
svarbiu žinių.

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

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

CHICAGO, ILL.

LŽR6EST MNOLESKLERS OF OERERRLIERCMRDISE IR ŽIERIC*

No 410.

MBMH

Kauno <ub. Ssauliu pavieto.

Gyvenimas viršui Aptiekęs.

GEO KLEEK, PoolviUe. N.Y.

CHICAGO, ILL.

arti Harrison ui.,

New York, N. Y’.

UTABLISMCO 1272

31-mos ir So. Halsted ulyczin.

Geriantis sekcija vidurinėj NearYorko val
stijoj, 60 akru Už (000. 78 akrai ui 81800,
1* akrai už 0000. Geros triobos. geriansta* vanduo, su apszcila girios, ant lengvu
iacmokascziu. Jau keli Iletuviszki fermeriai
gyvena eiion. Raižant artesnėms žinioms
indok ui 2c. atsupa.

344 S. State Street,

M AK. J A D()WIATT

Nuo Stos Iki lotos ryto,

CHICAGO, ILL.

AN0M0Nk0K,ST8[

Fanuos ant partlavimo.

Chicago Medical Cliriic,

Kas pritins 8e kroso ipnė.toi tankiais, gaut aauja Uisstraoia knjgvie St paslepi*.

LYON BROTHERS

DENTISTAS

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.

tomikKIij tuijų.

Dr.O.C.Heine
Kerte

Jeigu esi apinįtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnčjęs. nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pilstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis nusigą
stantis, 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, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
nakt|, skausmą strėnose, Inkstų ar puslčs 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.

Malonėtame, idant paduotume
atsišaukimą Kataliogui No. 411, ku
riame parodysime
jums pilną jankių
naujos rūšies pir
kinių porcelėninių
ir stiklinių; musų
prekės
užčėdis
jums nuo 10 iki 15
nuoš.; besirūpin
dami apie jūsų už
sakymą, užtikrina
me, jog kožnaa
daiktas yra tikrai
geriausios rųšies ir
nepaprastos vertės

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 lengvoj, suprantamoj kožnam kalboj, teip kad
KIEKVIENAS, KURIS SKAITO, GALI SUPRASTI.
Šita knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo. Ji suteikė
viltį daugeliui nusiminėlių ir parodė kelią, kaip pastoti vėl laimingu per atgavimą sveikatos.
Tai yra knyga kožnam, vyrui ir pačiai, jaunikaičiui ir mergelei, paprastam darbininkui, amatninkui ir vaisbunui. Kiekvienas skyrius joje įdomus, pamokinantis ir patraukiantis.

Sveikiems žmonėms
'

apie apsisaugojima nuo ligos

ir lytišką gyvenimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką šeimyną.

Sergantiems aš rodyju skaityti skyrius apie visas ligas k. v.
DISPEPSIJA. REUMATIZMĄ, PLAUČIU LIGA, ŠIRDIES LIGA, INK
STU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,
žodžiu sakant* vjsus skyrius aprašančius kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausia
įdomumo kožnam.
Penkiasdešimts tūkstančių (50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus,
PRISlUNSDAMAS KELIAS STEMPAS ir.paduodamas savo vardą ir adresą.
Rašyk tuojaus negaišiuos laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

Profesoriaus Collinso vaistai yra siunčiami Expresu | visas dalis Amerikos Ir Kanados.

