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tą-syk partijos vadovai neži- perduoti 50Q žodžių per va
Iš Kauno.
užrubežių atėjusiais revolve lojus Boguckas, Povilas Po
škos laivynės ministerija, bet maskolius iš Palooton, Salinnojo, kokios yra pajiegos, ar-' landą.
Daniševskie pasiūlė
gan
ir
Batsya.
Japoniečiai
Kauno lenkai ir sulenkėję riais ir pabėgo. Policija me cius iš Raseinių pav., Praciar iš tikro teip yra, nežinia.
suorganizavo pagelbinę armi gi tą-syk nežinojo laikas ar savo aparatą karės žinybai,
Karė Maskolijos su Ja Sunku patikėti, kad ja|»oni- jų iš 35000 chiniškų liuosno- dar ne laikas bus kelti revo-iTolymųjų Rytų žvalgams; lietuviai atsišaukė į miesto na, kad tas neva užpuolimas škua Bemackis iš Panevėžio
valdžias su lenkų reikalavi buvo surengtas paties Chaza pa v., Napoleone Skėris iš Za
škas admirolas, žinodamas,
ponija.
liuciją? Jeigu, vienog, 1 d. stovėdamas ant vietos žval- mais ir prašo juos perduoti į novskio, kad tokiu budu išsi- rasų pa v., Jūžintų vala..
rių,
kuriuos
apginklavo
atim

Japonijoj mena, kad gar jog yra du keliai kelionei tais nuo maskolių karabinais. gegužės, Lenkijoj, ant miesto'gas, gali pasakyti stovinčiam
sus maskoliškas admirolas Nebogatovo, dabotų tik vie Kariuraenė, kokia buvo gatvių pylėsi kraujas, o Ma- kitame punkte žvalgui, ką jis ministerių rodų. Apie tau liuosuoti nuo pristatymo re Iš Zyplių, Na u miesčio pa
Roždestvensky 9 d. gegužio ną, o kitą kelią paliktų visai prirengta Japonijoj ant ap skolijoj buvo ramu, tai reik- yra matęs. Vyriausioji ka4 tiškus reikalavimus Kauno volverių į Kišinevą, iš kur
vienio.
reikalavimų.
susijungė su admirolo Nebo- be sargybos. Matyt, kad valdymo prigulinčios Masko- tų manyti, kad terp Lenkijos h*8 inžinierių valdžia apžiurė- lietuvių nieko negirdėt, nors buvo gavęs
Zyplių valstiečiai, Kovo 25
g ado v o laivynės eskadra. Nebogatovui kelio Japoniški lijai salos Sachalino, likosi ir Maskolijos darbininkų nė-1 J° rignališkąjį aparatą ir at- lietuvių Kaune visgi yra Kaip su tuom yra iš tikro,
d., nusiuntė telegramą carui,
nežinia.
daugiau
negu
lenkų.
admirolai
nesistengė
užstoti,
Roždestvenskį prekėjų laivai
išsiųsta į Mandžurijų. Mat ra tikro susipratimo. Kodėl siuntė Daniševskiui padėką
Kuršės ir Latvijos guber 18 d. balandžio, Rygoj, li melsdami šių permainų: >
patiko plaukiant į pietus, to jeigu jį kas dabojo, tai gal su apvaldymu tos salos japo todėl Įiartijų vadovai pirtn 114 patarnavimą.
1) Kad valsčiaus mokyklo
natoriai
pastatė Kuršę ir kosi pašautas į kojų valdžios
vien
maži,
greiti
torj>ėdų
dėl mena, kad jie plaukė ant
Vilniaus
laiko nė Jokios sutarties ne' ilniaus fotografas Būtniečiai
nusprendė
palaukti,
je
butų mokinama lietuvi
šnųjas,
meisteris
SchulmeiLatviją
po
karės
laiko
tie

susitikimo su ■’ Nebogatovu. gaudytojai, kad žinoti, kur kol pasibaigs nuo seniai lau Įiadarė?
Vieno apskričio kovski nusiuntė albumą su soms.
škai;
ster.
Šovė
ja
s
pabėgo.
Ant
Londone, vienog, mena, kad yra Nebogatov su savo palen- kiamas mušis terp Togo ir darbininkams sunku ką svar-, fotografiškaiš paveikslais Vii2) Kad teisdariai mokėtų
Roždestvensky iš tikro neiš gvais, plaukiančiais vos po 7 Roždestvenskio
baus iškovoti. Pirmą dieną Į niaus bažnyčių popiežiui Pi- Iš Alsėdžių. Kauno gubr.. Mintaujos priemiesčio likosi
laivynių.
lietuviškai,
kad turint pria.
pašautas į pilvų kitas šnipas,
plaukė iš prigulinčio Pran mazgus į valandą laiko, tuom Jeigu Roždestvenskiui paisi- gegužio, kaip matyt, svar- Jui X. Dabar gavo nuo pojų
reikalą,
galima
butų susi
Alsėdžių
valstiečiai
nu

meisteris Pavasaris. Šovėjai
cūzijai porto Kamran, nepai- tarpu japoniški torpedų gau- sektų su visu sumušti Togo, blausios prieš caro valdžias piežiaus sekretoriaus Merri
siuntė
ministerių
komitetui
kalbėti
be
vertėjo;
buvo 3; jie visi pabėgo.
" šaut ant Japonijos protesto, dytojai į tokį laikų gali atlik prisigriebusi ant Sachalino gyventojų demonstracijos btt- <1«1 ^<1 laišką, rašytą lotyni3) Kad visa vietinė admi
žemiaua {atduotuosius reika Maištai kaimiečių Latvijoj
ti
keturis
syk
didesnį
kelių.
ir iš to porto nori naudotiesi
japoniškos kariumenės dalis vo Lenkijoj ir ant Kaukazo, jškoj kalboj.su popiežiaus pa- lavimus su 95 parašais:
nistracija mokėtų lietuviškai;
didinasi.
Uriadninkus
apė

Kur
yra
Togo
8U
savo
laikaip iš maskoliško, čia slėpbutų kaipi pražuvusi. Jai ne taigi kraštuose rando pri- dėkavone už dovaną.
1) Tikėjimo liuosybė.
mė baimė, tūli iš jų net pasi 4) Kad palengvintų moke
tiesi nuo japoniečių. » Norsi vais, tas iki šiol neišsiaiški galima būt iš Japonijos pri spaustuose, nemaskolių ap- į
ilniuje daro dabar tirinė2) Mokinti valsčiaus mo slėpė į didesnius miestus, sčius ir
no,
to
nežino
nė
RoždestvenPrancūzija ir norėtų pasiprie
Reiktų todėl jimus su naujais augmenims, kykloje lietuviškai ir paskir kad nej>akliutų į kaimiečių
vežti nė maisto, nė amunici gyventuose.
5) Kad lietuvių tiesas su
buti. kadangi sulaužymas. sky; japoniškų kariškų laivų jos. •
manyti, kad net terp darbi-j kurių sėklas atgabeno iš Man- ti mokytoją lietuvį kataliką.
lygintų
su rusų tiesomis.
rankas.
neutrališkumo gali karę iš nieks ant jūrių nepatiko.
ninku maskolių ir nemasko-idžurijos. Augmenys tie yra
Maskoliai
mena.
Jog
Oya,,Vlln. Žin.”
3)
įkeisti
mokyti
sodžiuose
Į
Mintaują
suvažiavo
visi
platinti, į ją įtraukti ne tik Reikia todėl manyti, kad jie ma dabar greičiau žengs į lių tikro susipratimo nėra.
£*na tankiai minavojami vaikus tikėjimo dalykų ir bajorų viršininkai Kuršės ant
,
Prancūziją, bet ir daugiau yra kur nors uždarytuose da- šiaurius, kad pirma apgulti Ar ištikro, vienog, jo n^ra, laikraščiuose gaolanai ir šuIš Prūsų Lietuvos.
lietuvių kalbos mokslą, t. y., apkalbėjimo, kaip apstabdyviešpatysčių, bet vyti Rožde-, bar prekėjų laivams pertuo Vladivostoku, negu čia, ge sunku pasakyti. Jeigu susi- mizoa.
Norintiems bandyti rašyti ir skaityti lietuviškai. ti užkilusius Kuršėj ir visoj
Ant paskutinio turgaus
stvenskį iš savo porto nedrį se ant salos Formozos, arba riausiame atsitikime, paspės pratimas yra. tai dar matyt, i tu08 augmenisaugintijeneTilžėj
mokėjo: už balandį 404)
Valsčiaus
valdybos
są

I^atvijoj kaimiečių maištus.
prie Žvėjų salų.
sta.
kad terp susipratusių nėra ti-j rolas Sarskii duoda sėklas nariai ir vietinė administra Ne iš gero juk tie maištai už —50 pfn., už vištą 1.00-2.50
su
savo
laivais
atkakti
Rož

Anglijos laikraščiai, ypač Japonijos rando pasamdy destvensky. Oyarna dabar kro pliano, kaip kovoti prieš;dykai, reikia tik atsišaukti
cija, turiuti su žmonėms rei gimė. Tegul dvarponiai pa Mrk., už svarą sviesto 0,90Londono „Times”, smarkiai ta specijališka holandiška turi 390000 kareivių, neskai netikusias caro valdžias.
au jų reikalavimu. Reikalam kalus, būtinai turi kalbėti sistengia pagerinti laukų dar 1.10 Mrk., už 12 kiaušinių
užsipuola ant Prancūzijos už. kompanija darbuojasi ant tant chiniškų liuosnorių.
Maskoliškoj ministerių ro- jaučių, vienog. yra labai ma lietuviškai.
bininkų padėjimą, tą-syk ir 50 pfn.. Už lašišas ir ungu
priglaudimą Roždestvenskio, pakėlimo maskoliškų kariškų
doj
pasibaigė
Į»erkratiuėji;
Gi

rius mokėjo po 1.20 Mrk. už
5) Leisti rašyti į vietines į- maištai išnyks.
laivynės. Kaip tasai laikra laivų, paskandytų prie Port
Maskolija.
rnas lenkų reikalavimų. M i- Ranlauninkas Vilniaus mie- staigas prašymus lietuviškai.
Liepojuj štraikuoja porto svarą štarkių 1.00 Mrk., ly
štis sako, Anglijos užrubeži Arthuro ir prie Čemulpo. Iš
Kaip dabar pasirodo, veik nisteriai nusprendė neduoti ®to teatro atsišaukė į valdžias o) Įkeisti teismuose be ver darbininkai, nėra kam su dekų 0.60 Mrk., karšių 0.50
nių dalykų ministeris Landė- tirinėjimd pasirodė, kati jei visuose didesniuose ir pramo- lenkams nieko svarbesnio.
prašymu daleisti jam da- tėjų pagalbos kalbėti ypati- krauti {^kirtus ant išgabe Mrk..
,
downe atsišaukė oficijališkai, gu nevisus tuos laivus, tai niogesniuose Lenkijos mie Sutiko Jie pradinėse moky- rinėti Vilniuje lenkiškus te
Netoli Snaukštų, einant į
škai lietuvių kalba.
nimo į užrubežius javus.
persergėdamas
Prancūziją bent didesnę dalį,galima bus stuose, 1 d, gegužio, buvo kiose tulus mokslus mokinti atrališkus perstatymus, koki
Prūsų pusę maskoliškiems iš
7)
Leisti
rašyti
lietuviškai
prieš laužymą neutrališkumo pakelti ir sutaisius, priskirti darbininkų maištai ir visur lenkiškoj kalboj, bet užtai vi- čia nuo 1863 metų uždrausti, Italikiino ir notarijų aktus.
Permaino* kunigų Lietu eiviams, patėmijo juos rubeant
Maskolijos
naudos. prie japoniškos kariškos lai kariumenė elgėsi žvėriškai, dūrinėse ir augėlesnėse viskaal Ant savo prašymo, vienog,
voj.
žiaus sargas ir du išeiviu suė
8) Leisti vietiniame gyven
„Times” gązdina net Prancū vynės, tais maskoliškais lai be provokavimo, šaudė į pul pasilieka po senovei, taigi iki šiol negavo atsakymo,
mė, kitiems pasisekė prisi
Telšių
vyskupystėj
likosi
tojams-katalikams
užimti
ziją bombordavimu Prancūzi vais sudrutinti japonišką lai- kus žmonių. Daugiausiai tos mokyklos pasilieka j»o se-!
griebti
į Prusus.
Suimtasis
paskirti
nauji
prabaščiai:
valsčiaus raštininko, mokinjos pakrančių, jeigu ji nesi- vynę, dar šioje karėj keli mu aukų buvo Varšavoj: čia net novės maskoliškoms. Išdide-j^ Baltstogės, Gardinogb.. tojaus ir kitokias vietas.
dar
išdavė
savo
draugus,
ku
kun. Domininkas Pocius, filiilo linijiniai maskoliški lai
rie
slapstėsi
pas
parubežių
randas paduoda skaitlių už lio debesies, nupuolė mažas’ 15 d. balandžio, matyt, pa9) Atmainyti apribavimą jalistas Vodoktuose. už prasulyg sutarimo, padaryto terp vai ir keli kreiseriai galės muštų ant 61, tai iš tikro be vertės lytus! Be abejonės rigėrę. 8 oficierai dragūnų, žemę Į>erkant.
baščių į Kormilovą; kun. Jo ūkininkus.
Anglijos ir Japonijos,Anglija būt apversti prieš maskolius. skaitlių tų reikia įiadidinti dabar net caro pritarėjų Len-i>tčję prie bokšto ugnasargių
10) Prašalinti žemiečių vir nas Vaitiekūnas, vikarijua Skaizgiriai nori įsitaisyti
privalo gelbėti su visoms sa Rods, atiduodami Port Ar- mažiausiai trįs kartus ant at kijoj išnyko viltys, kad ge-i sargybos, pradėjo šaudyti į šininko tarnybę.
Joniškiu — už prabaščių į elektriškus žiburius ir, kaip
vo pajiegoms, taigi su visa thurą, maskoliai su dinamitu radimo tikro kareivių žiauru ruoju galima būt ką nuo ca- stovintį ant sargybos sargą,
mena, tas atsieis kaimui pi
Linkimų.
11)
Įvesti
musų
krašte
že

savo laivyne, kadangi žemės ardė paskandytus porte savo mo aukų skaitliams. Daugu ro ir jo tarnų išmelsti. Ml- Jų šūviai sudaužė laikrodžio miečių jMitvaldybę.
giau negu kerosininiai.
Perkelti
parapijų
adminikariumenė Anglijos labai laivus, bet kad ant ardymo mas užmuštų nedalyvavo vi nisteriai nesutiko sulyginti ciferbliatą. Sargas sušaukė
Klaipėdos pajūrių žvejus
nistratoriai:
kun.
Neviar12) Prašalinti valsčiaus
silpna, su ja nė viena iš di nedaug buvo laiko ir prie tų sai darbininkų maištuose, lenkų tiesų su tiesoms ma- ugnagesius ir tik tą-syk caro teismą ir įsteigti kitą vietinį dauckas iš Salantų į Klevai- gazdina koKia ten milžiniška
džiųjų Europos viešpatysčių laivų japoniečiai neleido ma buvo tai praeiviai, terp tų ca skolių, nesutiko prileisti len- garbės apginėjai pabėgo. To teismą vienodą visiems vieti nę, ant jo vietos perkeltas žuvis, bet žvejai matė tik jos
vjsai nesirokuoja. jeigu ko skolių, tai jie tik labiau pa ro apginėjų žiaurumo aukų kus prie augėlesnių urėdų I ki mat yra tie caro aĮiginėjai: niams gyventojams.
kun. Pr. Urbanavičia. Per nugarą, nematė nė galvos, nė
kia nors kita viešpatystė ko gadino viršutines laivų dalis, yra daug moterų ir vaikų.
Lenkijoj. Be abejonės tas nuo Japoniečių bėga kaip avi13)
Duoti
tiesą
į- kelti vikarijai: kun. Petrą? uodegos, todėl nežinia, kas
kiu nors budu padėtų Masko- aįiačia jų sveika, todėl juos Nors giminės prašė polici l>ats bus ir su reikalavimais nai. užtai šaudo į pildančius steigti įvairias vartotojų,- Bružas iš Panedėlio į Šiau tai butų do žuvis. Dienoms
lijai. Už tokį padėjimą An galima išgriebti ir sutaisyti jos išduoti kunus užmuštų, kitų nemaskoliškų Maskoli-l^avo pareigas beginklius žemdirbių, beturčių prieglau lius; kun. A. Sutkevičia iš ta žuvis laikosi jūrėse, ant
glija laiko davimą prieglau jeigu ne visus, tai didesnę kad juos atsakančiai palaido Jos tautų.
Žinoma, jeigu žmonis.
das ir kitas draugijas ir Illukštos | Akelę; kun. Pr. nakties plaukia į mares.
dos Roždestven skio laivynei dalį. Tokiu budu maskoli ti, bet policija neišdavė, tam karė su Japonija užsitrauks.
Daugumą čianykščių dirb- kuopas.
Turauckas iš Ellerno į Illuk- Netoli Dovilių, ant rube
prigulinčiuose
Prancūzijai škais laivais japoniečiai tiki sioj naktyj išvežė ant Brudno jeigu Joje caro jenerolams tuvių uždarė, o kitose vos dirštą; kun. Juozas Butėnas — žiaus, maskoliški rubežiaus
14) Duoti
kaipo val
si žymiai sudrutinti savo laipertuose.
kapinių ir sumetė į vieną nesiseks teip kaip iki šiol. ba. I ukstan< iai darbininkų stiečiams, lygias su rusų iš Šiaulių į Ellerną; kun. sargai nušovė einant per ruŽinoma, Prancūzija ant la vynę.
Juozas Šereika iš Panemunė bežių lietuvį Valaitį. Nu
duobę teip/ kad net tėvai ne caro ministeriai bus n uola n- neturi darbo, nors ir pirma tiesas.
bo Maskolijc»s nenori įsipai Maskoliški kariški laivai, žino, kur ilsiai jų vaikai.
kesniais.
vilios
žmonis
visone
daugiausiai
galėjo
užčėdy15) Panaikinti amžinai Al lio į Žeimius; kun. F. Tam- šautasis ėjo su dviem drau
nioti į pavojingą karę, kurio buvę Vladivostoko uostoj, iš Maskolijoj, išėmus tūlų kiais be vertės pažadėjimais, ti.
Juos patėmijo ru
sėdžiuose monopolių ir aludę. konis — iš Liepojaus į Pane gais.
je galėtų nužudyti dalį smul plaukė ant jūrių, maži torpe miestų prie upės Volgos ir kol tik tas bus galimu, bet
bežiaus
sargai,
kurie liepė su
. ,
Alsėdiškis. munėlį.
kesnių, išmėtytų po platų diniai laiveliai pasirodė net pietinės Maskolijoe, didesnių Išsibaigus karei, caras vėl K Mintaujos. Kuršo gub..
stoti;
einanti,
vienog,
leidosi
M ogi levo vyskupystėj: ti
,,Viln. Žin.”
svietą kolionijų, ant kurių Japonijos pakrantėse ir bom- darbininkų demonstracijų ne griebsis siaurinimo laike ka
bėgti
ir
dviem
iš
tikro
pasise

kėjimo mokintojas Bobruisko
Netoli Mintaujos, Kuršo
apgynimo nėra pakaktinai bordavo atvirus pajūrių mie- buvo, arba gal ten valdžią rės nemaskoliams pripažintų
kė
laimingai
perbėgti
į
Prūsų
Iš Rygos.
gimnazijoj, kun. Suchvalka
gub., ginkluoti kaimiečiai
kariumenės, o naudos iš ka. stus, bet dabar vėl prapuolė turinti buvo išmintingesni tiesų.
Paslaptį policijos agentai perkeltas už vikarijų į Min pusę, bet Valaitis likosi per
užpuolė
ant
dvaro
barono
rės negali tikėtiesi, geriau. ir nežinia, kur dingo: ar Jie negu Lenkijoj, todėl bent ■ Taigi mat meldavimais ne
Rekki, išplėšė, o savininką užtiko čia jiaslaptą* revoliuci- ską, o už tikėjimo mokintoją šautas.
siame pasibaigime kares vien nuplaukė į pietus ant susi- kraujo praliejimų nebuvo. galima nuo caro nė jokių
sumuštą, vos pusgyvį paliko. jonierių spaustuvę ant Malu- į Bobruiską paskirtas kun.
Maskolija pelnytų. Prancūzi. jungimo su Roždestvenskiu, Lietuvoj darbininkų demon malonių sulaukti; iškovoti gi
Iš Londono.
ninės gatvės. Toje spaustu Vlad. Merzvinski.
jai atsieitų vien aukas dėti. ar gal sugrįžo į Vladivostoką: stracijos buvo vien Lietuvi
Nevienas
iš skaitytojų
vėj
siūdinamos
buvo
prie

ką svarbaus nuo valdžių gali|jetlivlško Minsko,
Todėl Prancūzija geruoju Japonijoj mena, kad tie lai škame Minske; Latvijoj svar
Užmušti
ir
pašauti
lietu*
,,
Lietuvos
”
turės,
turbut. at
šingos
randui
prokliamacijos.
ma vien einant išvien prieš sutaikė čia pardavinyčių
prašo Maskolijos netraukti vai turėjo sugrįžti į Vladivo- besnės buvo Liepojuj. Apie netikusias valdžias visiems U viniukai gu savo pagelbi- Suareštavo teipgi kelias yviai.
minti, kaip, viešpataujant c
ją į karę, bet atsakančių pri. stoką, kadangi plaukti į pie kokias nors darbininkų de geidžiantiema laisvės Masko- njnkaja
Pagal rando pagarsintas kn. S lamui, Londono Lietuvi
Ant prašalinimo ir patas. kurias rado prie dar
sakymų Roždestvenskiui vis tus nelengva, jie turėtų susi- monstracijas Peterburge ar lijos gaivalams. Ar yra toks
žinias,
Mandžurijoj likosi pa škoje parapijoje, daugumas
bo iMislaptoj spaustuvėj. >
gi caras neišduoda, tas kaip, tikti su Togo laivyne ir taptų ba Maskvoj, taigi pramonių- sutarimas terp jų, iš to, kas išrišimo, vėliau galinčių už
šauti kareiviai iš Lietuvos, gerų tautiečių, Už vedusių tų
gimti nesutikimų terp prekėIš Latvijos.
laužė Prancūzijos neutrali-. paskandyti.
pašauti: iš Vilniaus guberni parapijų, tapo apšauktų per
giausiuose Maskolijos mie iki šiol garsinama laikraščiuo jų ir jų pagelbininkų, abidvi
Ant
sausžemio
teipgi
ren.
škumą, teip laužo. Matyt,
Liepojuj
kazokų
patrolė,
jos:
Kazimieras Puputis, pa atsišaukimus, ir kuniginius
stuose,
žinių
nėra;
gal
demon

se, negalima žinoti.
pusi nutarė parengti pastovų
caras ir sandraugę Prancūzi giasi svarbesni atsitikimai. stracijų ten nė nebuvo.
susidedanti
iš
12
kazokų,
su

einantis
iš Lingmenų val laikraščius k. a. „Žvaigždę”
Ant Persijos rubežiaus už santaikos sūdą, . Į kurį sli
ją nori į karę įtraukti.
Mat Suorganizavęs savo armiją,
sčiaus,
Šventėnų
pa v.; Eu- ir ,,Tėvynės Sargų'1 — bedie
areštavo
kokį
ten
vyriškį
ir
Po paskutinių skerdynių gimė smarkus susirėmimas
jeigu gauti smūgius, tai vist sudrutinęs ją šviežiai iš Japo Lenkijoj buvo rengiamas ge- terp besistengiančių nustum džios butų renkami abiejų stengėsi suareštuotų nuvesti į stafijus .Demianov iš miesto viais, vagims ir prigavikais.
lengviau, jeigu juos gauna nijos atgabentais naujais nerališkas štraikas visų dar ti į maskolišką pusę rubežiaus pusių.
policijų. Pajutę tų revoliuci- Lydos; Benzil Arons iš Vil Tas buvo daroma kelioms einevienas, tą-syk ne teip kareiviais, japoniškas vado bininkų; vienog, štraikų ne ženklus persų ir serginčių rujonieriai, užsimanė atimti su niaus pa v., Chanon David- lioms per ištisus du metu.
skauda. Rodosi, kad Masko- vas Oyarna ant visos linijos buvo, priešingai, didesnė da bežių maskoliškų kareivių. Iš Bobruisko, Minsko gb.. areštuotų.
Užgimė mušis son iš Nalibokų vai., Ašme Dergimai tie niekam naudos*^
lija iš tikro stengiasi į karę į- pradėjo žengti pnšakin, tai lis darbininkų sugrįžo prie Susirėmime tame net su vir 28 d. kovo i r.čia darbinin terp revoliucijonierių ir ka nų pa v., Zinovijus Prikasči- neatnešė. Kunigas Siamas
traukti daugiau viešpatysčių, gi vėl į šiaurius. Pryšaki- darbo. Europos laikraščiai šum šimtas kazokų likosi už kai parengė demonstracijas, zokų, kuriame veik visi kazo kov iš Sventėnų.
išsinešdino į Ameriką, o Lon
išplatinti ją kad ir po visą uės maskoliškos kariumenės toliau pagarsino tokias ži muštų. Jeigu ne karė su Ja kad parodyti valdžioms, jog kai likosi užmušti arba pa Iš Kaunogb.: užmuštas: Jo dono lietuviai-parapijonai,
svietą. Tą syk, jeigu atsiras dalys traukiasi prieš žengian nias, kokioms nesinori nė ti ponija, be abejonės Maskoli supranta savo padėjimą ir šauti. Išliuosavę savo drau nas Kitrič iŠ Raseinių pav.; po vadovyste kun. Talmonto,
tiesas.
Po demonstracijų gų, revoliucijonieriai pabėgo. pašauti: Justinas Zimčulis iš teip sau ir beeivaidyja.
daugiau priešų, caras turėtų čius pryšakin japoniečius. kėti.
Laikraščiai garsina, ja iš to pasinaudotų ir grieb
Reikia
todėl
Mandžurijoj
didesne
dalis
darbininkų prabent išsiteisininTąu prieš savo
Daėjo ant galo iki to, kad
Aut Liepojaus-Hasenpotho Viveržėnų valsč., Jonas Karbuk Lenkų Socijalistų parti tų kokį, Persijai prigulintį,
laukti
vėl
didelių
mūšių.
dėjo
dirbti;
štraikavo vien geležinkelio, nežinia kas nu vič is Zarasų pav. ir Juozas kasierius Mikna pašlavė iš
ukėsus;
galėtų teisintiesi,
ja išleido į darbininkus atsi žemės plotą, dabar, vienog, i
kad daugelio priešų negalėjo Nežinia, ar naujas maskoli šaukimus, kuriuose prisako dėl karės, be abejonės, caras kriaučiai ir siuvėjos.
kirto 17 telegrafo stulpų, 7 Lialis, Panevėžio pav.; Petras kasos 36 svarų sterlingų, suškos kariumenės vadovas, jestulpus
padėjo ant šėnių, ma Sagaitis iš Kauno pav., Vin kolentuotų nuo parapijonų,
įveikti.
jiems grįžti prie darbo, ka stengsis vengti karės su Per
Iš Peterburgo.
Peterburge vėl džiaugiasi, nerolas Linevič, pasirodys su dangi, girdi, kelti revoliuci sija ir pasiganėdįs tuom, kQ
tyt, kėsindamiesi trūkį išva cas Sataicik, Kauno pav., pinigų. Manot gal, kad Mik
kad admirolui Nebogatovui manesniu už Kuropatkiną. ją dar per anksti. Tam ne geruoju pripažįs Persija.
3 d. gegužės, Pavlovos sa- ryti iš rėlių, bet tas nepasise Aleksandrovo valsč., Kon na tuos pinigėlius paglemžė
Įjasisekė ištrukti nuo dabo Tą neužilgio pamatysime. sinori tikėti. Demonstraci
lėj, buvo parengtas lietuvi kė, kadangi stulpus tuos stantinas Merkevič iš Rasei vienu sykiu? Ne, anaiptol!
jančio jo kelią japoniško ad Kuropatkin liekasi galutinai jas Lenkijoj pradėjo kelti
škas vakaras ant naudos Lie prieš atbėgimų trūkio pate- nių pav., Mankunų vale., Jis nors ir tamsus žmogelis,
mirolo Kamimuros: kada ja atšauktas nuo karės lauko.
tuviškos Savitarpinės pašei- mijo kelio sargas ir nuo rėlių Adomas Mantsunas, Pagirių bet visgi buvo apsukresniu
pirmiausiai darbininkai, o jų
Abudu
japoniškos
armijos
pos Dr-stės.
Atloštas buvo nustūmė.
poniškas admirolas dabojo
vals., Vilkmergės pav., Jur už kitus jo draugus — ^o ♦
daugumas juk visur yra po įsparnai
nusiyrė
jau
gana
to

teatrališkas
veikalas
,,
Audra
vieną jūrių siaurumą, tikėda
Rygoj į ginklų krautuvę gis Kisiliunas, Biržių vals., mitete”, nes žinojo, ant kiek
lš Vilniaus.
tėkmė socijalistiškų partijų.
Giedroje”. Po teatrui buvo Chazanovskio ir Kantoro at Panevėžio pav.; Justinas Jur- jie visi temato. Žinoma, nė
mas, kad čia turės atplaukti li į šiaurius. 5 d. gegužio
Vilniaus
gyventojas
Danišokiai. Programai atspaumaskoliška laivyne, Neboga japoniečiai užėmė miestą En- Todėl pradžia revoliucijos,
ševskis,
neseniai
išrado
eigpatraukusi
jau
teip
daug
au

dinti
buvo tik maskoliškoj ėjo keli vyriškiai ir, surišę čenis ir Ignotas Vaškevičia iš dabar tie teip vadinami ,,ko
dagou,
bet
paskui
priversti
tov išsirinko kitą kelią, kur
Prapuolė, mitetai” nebūtų jo pritvėrę,
japoniškų lai vi}
nebuvo. tapo pasitraukti. Ant kai kų, negalėjo pakilti be žinios nališką kišeninį aparatą, ku- kalboj; lietuviškų, matyt, buvusį krome mokintinį, pa Panevėžio pav..
gal
pateko
į
nelaisvę:
Mika- jeigu ne keletas apšviestegriebė
čielą
pakų
su
kų
tik
iš
riojo
šono
japoniečiai
išvijo
socijalistų partijos.
Argi ris be jokių prietaisų gali neleido.
Teip ramina žmonis maskoli-

Politiszkos žinios.
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eniq vyrukų, kurie neperee- jonės ir tos ypatos turėjo šu ro ant labo žmonijos nuveikė, vi
sur patiko kliūtis, o vienog jas
nta! tapo išrinkti kasos revipergalėjo, ir tik ‘ laikui praėjus
toriais. Čia paduosiu svar Springti k ld, III. Sudegė čia
net jų niekintojai, jų darbo kliudybesniųjų pravardes: Pranas įtaisos Springfield Boiler Mfg Co. tojai pradeda juos it jų darbus
Blėdį
gaisri)
padarytą
skaito
ant
Vaitkevičia
ir. Mikas Barugarbinti. Dirbkime, kiek galėda
i•
,
'I
300000 dol. Per sudegimą tų įtai
lis. Ačių šiuodviejų pasi- sų 150 darbininkų neteko darbo. mi! Jeigu mes ir nesulauksime
laimės, tai musų vaikai visgi turės
- triūsimui, šelmyste Prano
Minnzapolis, Min. Sudegė cu geresnį už riius būvį.
Miknos tapo atidengta. Ne kraus dirbtuvės St. Louis Parke.
M. D. Socijalistė.
dalioj, 16 d. balandžio, atsi Blėdį gaisro padarytą skaito ant
buvo parapijos susirinkimas, 250000 dol.
Ar ne gerinu susivienyti?
ant kurio ir pasirodė Miknos
Žiūrint į musų darbus, | musų
prigavystė. Dėlto tai ir pridraugystes, organizacijas, nepa
žįstantiems gerai tikrų sanlygų
‘aidjo rinkti naujų komitetų, į Isz darbo lanko.
gali pasirodyti, kad mes darbštu
kurį visgi papuolė daugumas
iš eenujų, k. A, žinomas dar 5 Chicago, III. Štraikai vežė mu pralenkiame visas kitas tautas.
Iš tikro vienog yra atbulai.
bininkų skriaudikas, Vincas jų apėmė visas pardavinyčias, net Kur tik nepažiūri, visur pritver
ezpresų kompanijas. Kapitalistai
Grybas — prežidentu, antras reikalauja kariumenės, bet miesto ta musų draugysčių su visokiais
Kazimieras Tumosa, kuris, valdžios kariumenę laiko už nerei vardais; vienos, seniau sutvertos,
kaipo sekretoįrius parapijos, kalingą. Už tai šerifas tarnauja išnyko, kitos vos laikosi; yra vie
. nieko nežinojo, kas darosi su kapitalistams. Buvo jau gana nog ir pasiturinčių. Svarbiausią
parapijos kasa. Naujasis gi daug susimušimų mieste. Darbi musų organizacija, nors su gana
siaurais mieriais,yra tai Susivienykasierius — Barzdaitis, yra ninkai sutinka taikytiesi, bet visus jimas Lietuvių Amerikoj. Nors
pasistengimus atmetė kapitalistai,
visai terp lietuviu nežinomas, ir tik jie kalti, jeigu štraikai ne pa pagal lietuvių skaitlių ir jis nedauir, rodos, buvo daug daugiau sibaigia.
giausiai turi sąnarių, bet visgi turi
senesnių vyrų, iš kurių tarpo 1 Chicago, III. Dirbtuvėse jų daugiau negu kokia nors kita
buvo galima ištikimų žmogų Sears Ruebuck & Co., ant Kedzie organizacija. Mieriai jo yra: šelp
, pasirinkti.
Pagelbininku gatvės, suštraikavo darbininkai. ti našlaičius ir sąnarius papuolu
sius į nelaimę; taigi rūpinasi rodą
»kasaęriaus thpo išrinktas Darbininkai reikalauja pakėlimo tik apie materijališkus lietuvių rei
Gričkiunas, žmogus nors ir algų ant 5c. už darbo valandą.
kalus.
teisingas, darbštus ir pinigų 1 Pennsylvanijoj nuo dabar turi Ar negeriau būt, kad visi lietu
turįs, nė kiek neapšviestas, būt pildomos tiesos, kurios už viai prigulėtų prie Snsivienyjimo,
draudžia dirbti vaikams: neturin vietoj į daugelį pašelpinių smulkių
mokslui neprasikaltos.
tiems 14 metų ant viršaus kastyUžbaigiant šitų žinutę, tu- nių, o neturintiems dar 16 metų draugystėlių? Mokant po doliarį
ant mėnesio į Susivienyjimą, galė
i rin dar ir tai pridurti, kad olose.
tume gauti pašeipą ligpje ir trigu
išmestas parapijos kasierius
bai didesnę posmertinę.> Tas atPranas Mikna „suorganizaseitų pigiau, negu prigulint į ma
ISZ
[ vo” kokių teuj„bainbusų|komžas paŠelpines dratigystėles, kur
mokame po 50c. ant mėnesio, o
panijų”,.kurios jis teipgi yra Lietnviszkū diryu
pasimirus
sąnariui, reikia visiems
kasierium. Ar-gi ne laikas
sudėti po SI.00 ant posmertinės.
Iš
Chicago,
III.
jumis, Idndoniečiai, nors sykį
Prigulėdami į porą draugysčių,
susiprasti ir atsikratyti nuo Čia dabar viešpatauja vežėjų pinigų įmokame daug, o naudą
panašių šašų! Apsižiurėkit, štraikai. Iš tikro Chicagoj štrai turime mažą. Jeigu tiek įmokė
kai ne naujiena, čia jie pasitaiko
nes jau laikas!
tume į Susivienyjimą Liet. Amer.(
tankiau negu kur kitur. Nežinia
galėtume turėti paŠelpą didesnę ir
tVargomistra.
vietnog, ar per štraikus darbinin
kai ištikro pagerina savo būvį.
Darbininkai privargsta laike štraikų, tankiai pralošia, kapitalistai,
pakelia prekes reikalingiausių dar
bininkams daktų, darbininkas, jei
gu kartais iškovoja mažą pakėlimą algų, tai turi dvigubai mokėti
už reikalingiausius sau daiktus.
Ir be to kapitalistai elgiasi-su dar
bininkais biauriau negu su gyvu
liais. Jeigu darbininkai stengiasi
numesti nuo savo sprando kapita
listų jungą, jeigu stengiasi paliuosuoti retežius ant rankų ir kojų,
tada būva darbe policistų lazdos,
lekia kareivių kulkos, į kalėjimus
gabena darbininkus kaip kokius
žmogžudžius. Matyt gaujos guzikuočių lydinį vežimus su skabsais
ir jie laukia J|k progos, kad galėtų
skaldyti galvas darbininkų, šaudo
į juos ir pulkus gabena į kalėji
Sniegaa Ir Audros.
Nebraskoj ir Šiaurinėj Dakotoj mus. Kasžin, arktie vargšai dar
*4 d. gegužės siautė audra, vėtra, bininkai, šiądien už nieką valdžių
puolė dideli ledai. Aplinkinėse laikomi, atmena neseniai buvusius
Ąkron, Nebr., gerai pasnigo. Vi miesto viršininkų rinkimus.” Dau
soj rytinėj Nebraskoj buvo didelės gumas skriaudžiamų darbininkų
balnos, kurios užkenkė žiedams gal balsavo ant miesto majoro už
vaisinių ? medžių.
Aplinkinėse demokratą Dunne. Na, o ką jis
Jamestown, N. D. per 24 valandas gero daro darbininkams? Jis prieš
beveik be paliovos snigo. Micbi- balsavusius už jį darbininkus dagane gi, ypač ant pussalio, daug bas siunčia pulkus ginkluotų poli
cinių. T Jeigu laike rinkimų visi bu
žmonių likosi perkūno užmuštų.
tų balsavę už darbininkų šalinin
Tiesos priešą lynezus.
kus, už socijalistų kandidatus, gal
Springfizld, III. Šteto Illinois štraikų ne butų, o jeigu ir užgim
legisliatura priėmė negro legislia- tų, tai bent valdžios ne tarnautų
turos sąnario Green’o paduotą ant spangai kapitalistams, bet stotų
•užtvirtinimo bilių, kad už lynčus, už teisybę. ) Vargas, kad terp mu
išnaikinimą savasties turėtų atsa sų darbininkų nėra supratimo, o
kyti pavietai, kuriuose prišingi jeigu susipranta, tai tankiausiai
tiesoms minių darbai atsitiks. At po laikui. Kada gali jie ką gero
lyginimą nukentėjusiems turės mo sau padaryti, tąsyk jie parduoda
kėti pavietas, taigi mokanti mo savo balsus už stiklą alaus, duoda
savo balsus siurbikams darbininkų
kesčius paviečio gyventojai.
prakaito, kurie, pabuvę porą me
• Lytau* dirbėja*.
tų ant urėdų, iš kyšių milijonus
Los Angelos, Cal. Gyvenan surenka, o už tai darbininkų padė
tis čia Charles Halfield išrado nau jimas eina vis blogyn. Argi to
ją būdą pagimdymo lytaus ir kaip darbininkai ne mato? Argi jie
iki šiol, jo bandymai pietinėj Kali bent ant toliau supras, ką reikia
fornijoj išdavė gerus vaisius. Jis daryti.v Ar jie paliaus pardavinėant kalno, netoli Altadena, paren ją balsus savo skriaudėjams ir
gė augštą dumtrankį, per kurį lei duos juos už savo draugus socijadžia kokius ten gazus. Šįmet jo lietus? Mums rodosi, kad darbi
bandavonės išdavė gerus vaisius, ninkai per tai kartais dirba ant sa*.
lytaus buvo daugiau, tik nežinia, vo nenaudos, kad jiems trūksta
ar tas paeina nt»o jo įtaisų, ar gal mokslo, o be mokslo ne gali turė
Šįmet metai lytingesni.
ti nė reikalingo supratimo.
Mokslas yra tai raktas į dangų ir
Nelaimes ant gėležinkelin.
tai ne po myriui, bet dar gyvenant
St. Paul, Min. Netoli Renele- ant žemės. *. Jeigu norime atrasti
tohe susimušė pasažierinis trūkis laimę čia ant žėmės, turime grieb
Canadian Pacific geležinkelio su tasi prie mokslo visi, teip vyrai,
tavoriniu. Prie to du trukių tar kaip ir moterys, .nes visiems turi
nai likbsi užmušti, o penki pasa- rūpėti ta pati laimė. Rods da
žieriai sužeisti, i •
bartiniame padėjime darbininkai
ne turi nė laiko užsiimti mokslu,
^Audros.
nes turi dirbti per ištisas dienas,
Fort Worth, Tex.
Tūluose kiek tik paįiegų turi; pabaigus
kraštuose Oklabomos ir Indijonų darbą, reikia pasilsio, rupintiesi
teritorijos siautė audros hr baisios apie mokslą nėra kada. Vienog
vėtros. Miestelis Owl, I. T. .liko visgi galėtų šiek tiek pasimokyti,
si beveik su visu išgriautas. Prie kad ne tie netikę saliunai ir gėry
to likosi ir žmones užmušti, o su nei, kurie naikina prakilnesnes
žeistų yra apie 100 ypatų.
mislis. Ar ne butų geriau, pabai
Omaha, Nebr. Šitose aplinki gus darbą, stengtiesi susipažinti
nėse 34. gegužio siautė vėtra, ku- su mokslais, ypač priderėtų susi
ri ne mažai blėdies pridirbo. Terp pažinti su mieriais socijalizmo,
Tcitko sugriovė vėtra dėžių dirbtu rengti viešas prakalbas, pasikalbė
vę Omaha Casket Co. lįpe to 3 jimus, skaityti darbininkiškus raš
ypatos likosi ant vietos užmuštos, tus, kurie nesuprantantiems atida
rytų akis. Tas nebūtų teip sun
gu šešios sunkiai sužeistos. ~
kiu, kad to negalima būt padaryti.
Darbininkai! vienykimės visi į
H‘ Duluth, Mijc. Sudegė čia Fifth vieną ryšį, į vieną uniją, stokime į
rAvenue hotelis. Sudegė prie to kovą su musų priešais kapitali2
• tos,
.
J____ ta —
o dvi —
prapuolė,
su. L...
ku- stais. Nesibaugykime kliūčių, nes
nežinia, kas atsitiko, be abe- visi žmonės, kurie tik ką nors ge-

Nyžny’o Novgorodo pavie
te kaimiečiai apskelbė vieti
nėms valdžioms ir dvarinin
kams, kad jie pasirengę yra
atimti žemes nuo didžiųjų
savininkų ir satfitarpije jas
pasidalinti. Sumišimai vienvai atsitinka.
Podolijans gub. * maištai
kaimiečių imasi plačiai. Vi
sur jie atvirai priešinasi valgLjUioms, grūmoja užpuolimu
• ir darbai ant laukų visur ap
sistoję.

Isz Amerikos
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ant tautiškų reikalų galėtume pas
kirti daugiau.; Musų spėkos butų

Susivienyjimas, tapęs tvirtesniu,
daugiau galėtų veikti ant viešo
labo; galėtų išleidinėti savo orga
ną, arba bent vieną iŠ dabartinių
laikraščių sušelpti ir tokį organą
sanariai turėtų už pigesnę prekę
].[tą, rodosi, turi ir dabar. Rd
1
Tąsyk,ir apšvietimas greičiau ga
lėtų terp mus platintiesi, negu
kaip dabar, išleidžiant vien meti
nes atskaitas, už atspaudimą kurių
juk teipgi Susivienyjimas turi už
mokėt.
Vienykimes todėl, raŠykimės į
vieną organizaciją,į Susivienyjimą,
pavieniai ir čieloms draugystėms,
dirbkime visi iš vien, vienas už vi
sus, visi už vieną.
Susivienyjimas šelpia našlaičius
ir pakliuvusius į nelaimę sąnarius,
numirusiems moka po 150 dol.,
posmertinės; labai sužeistiems mo
ka iki 75 dol. Su tiek pašelpos
ne ilgai galima užsilaikyti. Taigi
reikia daryti, kaip kapitalistai da
ro, kurie netinkantį prie darbo
darbininką tiesiog pavaro ir dau
giau apie jį nesirūpina. Susivie
nyjimas Lietuvių Amer. lengvai
galėtų išvengti tokio kapitalistų
budo, jeigu prie jo prigulėtų nors
visi lietuviai prigulinti prie pašel
pinių draugysčių. Jis galėtų pirki
nėti žemę, įkurti ukes, kur galėtų
rasti prieglaudą sanariai negalinti
ant duonos uždirbti ir likę našlai
čiai. Tas dalykas yra labai svar
bus. Tą Susivienyjimas ir visi
sanariai pašelpinių draugysčių tu
rėtų nuodugniai apsvarstyti. Ant
ateinančio seimo turėtų būt tas
klausymas apsvarstytas.
s
Senas Krivaitis.

Iš Cambridge, Mas.
Kaip koki darbai pradeda eiti
geriau, o kiti pradeda eiti niekyn.
Iš kitur pribuvusiam sunku gauti
darbą, nes ir ant vietos yra daug
žmonių be darbo.
Sulaukę velykų, čianykščiai lie
tuviai ne vienaip jas apvaikščiojo.
Tūli geri vaikinai užsimanė eiti
per lietuvių namus ir, ant paminė
jimo velykų Šventės, rinkti aukas
ant naudos tėvynės brolių, kovo
jančių su netikusioms caro val
džioms. Aukų rinkėjams lietuvių
namuose visaip atsitiko: vieni no
riai aukavo, kitur rinkėjams liepė
eiti į praganą, kiti atsisakė nuo
aukavimo, kalbėdami: caras, kaip
buvo caru, teip bus [tai nežinia,
ar teip vis bus.' Rd.], o darbinin
kai nieko nuo jo neiškariaus, ko
jis duoti nenorės [jis ir lietuviams
spaudos sugrąžinti nenorėjo, o vie
nog lietuviai savo tvirtu ir nenuil
stančiu reikalavimu privertė jį iš
pildyti reikalavimus.
Rd.]; tfci
kam, girdi, davinėti pinigus ant
nereikalingų dalykų, geriau juos
pragerti. Vienog rinkėjai surinko
5 dol., kuriuos perdavė Bostono
revoliucijonieriškam komitetui.
Atsirado terp musų lietuvių ir
toki, kurie nesigailėjo aukauti
locną kraują. Buvo ir muzikan
tai, kurie užsimanė palinksminti
kitus ant gatvės su savo muzika,
bet ant nelaimės, išgirdę čirškini
mą, atbėgo aniuolai sargai ir linki
miems muzikantams reikėjo dum
ti, kad ne reiktų keliauti ant prąsipagiriojimo į šaltąją.
28 d. balandžio Lietuvos Sūnų

Dr-tė turėjo kvartalinį susirinki*
mą. Pabaigus draugystės reika
lus, buvo pakeltas klausymas pa
rėmimo Artojaus užmanymo pasi
rūpinti, kad Suvienytų Valstijų
liaudis surašuose butų atskira vieta lietuviams. Rupiktiesi apie tai,
drauge su kitais, draugystė nuo
savęs išrinko Antaną' Babilių [27
Sch<^| st. Cambridgeport, Mas.].
Jonas Lietuvis.

Maižis kaipo gydytojas
žmonių Ir kaipo mokinto
jas hyglenos.

tik pavidalą paprastos skepetos,
pagal prisakymą Maižio, turėjo
būti padabinti kutais ant mėlynų
kaspinų.
Maižis, net jei tiesiog žvelgiaBet šitas padabinimas turėjo
*•» Du* *«oa'*ko» atžvalgos, yra tikybišką tikslą, kaip matyt iš
it pasiliks vienu ir žymiausių vyrų 4 knygos Maižio, 15, 89, kur pa
senų gadynių.
Jo nepaprastai sakyta, „Ir šitie kotai turi būti
augštas protas, jo greitas suma- ant to, kad tu žiūrėtum į juos ir
maningumas ir nuosekli pažintis atmintum tiesas Viešpaties ir klau
visokių yvairių mokslų buyo
sytum jų, idant per tai nedaleisįjungta su tvirta valia, pastebėti
tum savę klaidinti."
nu stangumu ir kantra sunkiau
Iš pHguonock,Coii.
Labai praktiškas ištiktų yra avėsiose ir painiausiose aplinkybėse,
jimas, kuris nuo Maižio laikų iki
Lietuvių yra čia: 28 vedusių po
nepaprastu pažinimu žmogiško
Šiol yra vartojimas rytuose. Ant
ros ir apie 200 pavienių. Tautiš
prigimimo, pasigėrėtina drąsa pa
tiek kiek žmonės ten nevaiščioja
kai miega. Vien SlipaviČius kal
vojuje ir tvirtu įtikėjimu į savo
basi — kas be abejonės yra patabina visus kibti prie tautiškų dar
dievišką pasiuntinystę. Šitos di
riamiausia tame klimate — tai jie
bų, bet iki šiol jo prikalbinėjimai
džios savybės, drauge su labai
Jie niene išduoda vaisių.
pasiganėdina sandalais,
praktiška saumone ir tikrai tėvišŠitas
kuomet nedėvi pančiakų.
Ant tokio didelio lietuvių skait-_
kais jausmais prie savo žmonių
neduoda susigadinti kojos formai
liaus laikraščių ateina čia: 8 egz.
„Lietuvos", 1 „Vienytės", 1 tikriausioje prasmėje žodžio, nuo ir palengvina šitam sąnariui iš
kurio net musų Šiadieniniai įstatraukti drėgnumą iš porų odos, kas
„Vilties" ir rodosi 5 egz. „Sau
tymdavėjai, politikai ir žmogmyyra teip labai svarbiu gerumui kojų
lės."
liai galėtų daug pasimokinti, nors
ir gerumui viso kūno.
Daugumas čia gyvenančių lietą-,
aanlygos pasekmingam veikimui
Rytiečiai nuo senų senovės pai
vių paeina iš Vilniaus gub. Din*
buvo labai prastos ir nors apėmis
so labai apie gerovę savo kūno, o
ba jie yvairius darbus; daugelis
jo dieviškos pasiuntinystės išrodo
Maižio įstatymai rūpinosi apie tai.
tarnauja ant farmų arba padieniais
mums siauru ir aprubežiuotu.
Vanduo teipgi buvo didele pajiega
dirba prie tabako, likusi dalis dir
Ypatingai vienoje linkmėje jo
Šitoje atžvalgoj, net tikėjimiškose
ba dirbtuvėse, kokių yra 8:
svarbumas galėtų būti pripažintas
apeigose.
Vienvaliniai mazgoji
marškinių siuvinyČia, vilnų verpiir branginamas Šiądien daugiau ne
mai ir maudynės yra būtinai karš
nyčia ir popieros dirbtuvė. Už
gu kuomet nors, turintis pastebė
tame klimate apsaugojimui svei
dirba 6—9 dol. per sanvaitę. Da
tiną panašumą į musų dabartinius
katos.
Mazgojimu, ir prausimu
lis ant darbo važiuoja į Rembow
stengimus t. y. svarbumus išmindulkės ir prakaitas yra prašalina
Con. Yra čia 1 lietuviška valgomų
go budo gyvenimo. — Gydytojas
ma, pavojingos odos ligos ir tt.,
daiktų pardavinyčia, vienas lietu- j
Oras, Gydytojas Vanduo ir Gydy
išvengiamos, o geriant apsčiai ty
vis turi savo namus, o 1 savo fartoja IšmankŠtis visuomet buvo
rą vandenį, oda ir viduriai be per
mą. Pardavinyčios savininkas ne
svarbiausiais gydytojais žmonių trūkio yra užlaikomi sveikame pa
didžiausią nuo lietuvių turi pelną,
veislės. Jie visuomet buvo bran dėjime. Kada Viešpats pažadėjo
kadangi daugelis lietuvių perka
ginami žmonių mokintojų senuose
duoti įstatymus žydams, tai jie tu
pas svetimtaučius, ypač pas žy
laikuose ir Maižis nebuvo išimčia;
rėjo ateiti pas kalną Sinai Švariai
dus.
priešingai, jis galėjo būti pavyz
išskalbtuose drabužiuose, o Mai
Dabar rengiamas čia didelis lie
džiu visiems kitiems, turėdamas žis prisakinėjo atlikti yvairius
tuvių susirinkimas; ketina tvert
nuožengiausius pažvilgius tame prausimus prieš yvairias dievmaldraugystę, bet maža yra viltis, kad
dalyke. Rytuose nėra teip reika dystes (žr. Maižis II., 29, 4, 30,
tas pasisektų, kadangi suprantan
linga, kaip vakaruose dėti ypatin
18, 19; 40, 12, 81 ir kiti).
čių reikalą draugystės čia ne daug.
gą svarbą ant kasdieninio iŠsiPraustis tolinus kožnam prisaky
šimkonis.
mankŠtymo ant oro.
Daugiau ta, kurs yra palytėjęs lavoną, ar
negu kur kitur vienvalinis žydris žmogų ištiktą kokios ligos (niežų,
Iš Baltimorė^Md.
dangaus Rytų ir švelnus klimatas, ar kitos odos ligos), arba kuris
1 d. gegužio, Lietuviškoj salėj pasiliekantis vienodu kuone per kaip nors galėjo susiteršti.
ant Berre st. buvo parengtas susi apskritus metus, vadina mus ap 4 Tikrai yra pastebėtina, su kokiu
rinkimas su prakalboms ir deklia- leisti siaurus ir ankštus gyveni kylumu Maižis žiurėjo į Švarumą
macijoms, kurį parengė vietinis mus ir perkelti savo darbą ir pa kūno, o per tai ir į jo sveikumą.
Socijalistų Kliubus. Žmonių su silinksminimą ant plyno oro. Ir Atsitikime užsikrėtimo liga, net
ištikro, visas viešas kaip ir priva- atsitikime daleidimo užsikrėtimo,
sirinko vidutinis būrelis.
Susirinkimą atidarė pirmsėdis tiškas gyvenimas Rytuose yra ve ne tik kūnas ir drabužiai turėjo
A. J. Karalius, kuris paaiškino damas ant plyno oro. Dižiuose būti mazgojami, bet ir visi virtu
mieriur susirinkimo. V. Želvis tarpuose žydas vedė reikalus su vės sudynai, indai ir stikliniai,
Perskaitė vardus ir pravardes au- savo kaimynais; ant atvirų pliacių kartais visas gyvenimas, (šėtra)—
kavusių ant naudos revoliucijonie- jaunikliai turėjo savo žaismes ir įstatymas, kuris parodo, kaip toli
rių, kovojančių už laisvę musų vi vaiskiai atliko savo vaiskų; preki Maižis buvo nužengęs priešakiu
savo
tavorus. visų savo bendralaikių ir kaip arti
sų tėvynės su netikusioms caro jai išdėstinėjo
Šeimynos pa jis prieina prie musų siądieninės Iivaldžioms. Paskui išdavė rokun- O kada galva
nuo savo darbo ant gaginos su visoms jos kvarantėdą iš surinktų pinigų, iš knrios pa grįžo
sirodė, jog sukalektuota 65 dol. ūkės, jis nesėdo prie savo spulaus noms, dezinfekcijoms, sanitarišvalgio tamsiame be! angy j kamba koms
42c.
atsargoms ir
prisakyryj,
bet ant vėsaus ūksmingo jo mais.
Pirmutinis kalbėtojas buvo V.
lo mediška pažintis šiKvedera. Jis aiškino, kaip darbi kiemo po vynmedžiais ar figo toje
linkmėje
buvo
puininkai turi apvaikščioti 1 gegužės mis. Vakaro gi valandas pasilie ki, kaip galima suprasti ir iš jo pa
šventę ir kaip turi remti darbinin kančiai dėl atsigaivinimo, jis pra liepimų, idant moliniai indai, su
kišką partiją. Angliškai kalbėjo leido ant gulsčio stogo namo, gė teršti ypatos ištiktos limpančia li
1. Teilers. Jis aiškino, jog dar rėdamasi vėsum vakaro oru, Šne- ga, butų sudaužomi. Toki palie
bininkai turi susivienyti į vieną kėdams, mislydams ar melsdama pimai iš mediškos atžvalgos reikia
ryšį. Bindokiutė deki tarnavo eiles si. Jis miegojo ten vasarą. Aut pripažinti už pavyzdinius, ypač
apie išgamą. V. česna aiškino, tokių stogų tankiai gali rasti rui jei žiūrėti į jų visumą ir bendrą
kaip kapitalistai skriaudžia darbi mą, kuris buvo kartojamas kaipo susirišima.
Męs privedame tik
ninkus, kokią šiądien darbininkai sveklyčia, ligonio kambans ar mi vieną atsitikimą, III. Maižio, 15,
turi naudą iš savo darbo. M. Ur rusio ruimas.
2-18:
Nors mes nerandame, kad Mai
banavičiūtė dekliamavo eiles Pet„Jei kuris turi almančią opą ant
ropilės vakaro. V.Nagurinauckas žis butų išdavęs specialiŠkas tiesas savo kūno, tai jau vien dėl savo
aiškino,nurodinėjo kelius,kaip dar sulyg statymo namų, vienog gali apos jis nėra Švarus. Kiekviena
bininkai privalo gintiesi nuo mili ma sakyti, kad jo įtekmė, regulia lova, ant kurios jis atsigultų ir
jonierių skriaudėjų. Ona Kvede- vusi visą gyvenimą žydų, toli per kiekvienas rakandas, ant kurio jis
riutė dekliamavo eiles „Seno Ka gyveno jį patį ir teipgi atsijautė atsisėstų, bus suterštas. Ir kož
raliaus padonai." J. Tamoša ne šitame svarbiame dalyke. Visose nas, kuris prisilypstės jo lovos,
kas aiškino darbininkiškos parti aplinkybėse įtekmės Egipto, pa turi mazgoti savo drabužius, nu
duotos per Maižį, o kurios atsine
jos reikalus ir socijalizmą.
simaudyti vandenyj ir pasilikti su
ša prie viso budo gyvenimo žydų,
J. Nemara.
terštu iki vakarui. O kuris prisigalėjo būti jaučiamos per' Šimtme
lytėjo jo kūno, turi mazgoti savo
čius po jo myriui. Per keturias
drabužius ir tt. —7 O jei turintis
dėl mts metų keliaujant per pustyNesiųsk! m telegramų.
matantį skaudulį užspiauja ant to,
nę žydai gyveno šėtrose ir buvo
Pernai, pagal paduotą užmany
kuris yra kolyvas: tąsyk šitas turi
vienvaliniamc ir ankštame susiri
mą [„Lietuva" num. 19, 1904],
išmazgoti savo drabužius ir tt. —
šime su gamta.
Ir kožnas balnas, ant kurie turin
idant nesiųsti per telegrafą lin
Oras ir saulė yra augŠtai lygina
kėjimų S. L. A. seimui, kuriuos
tis skaudulį jojo, turi būti suterš
mi prie sveikatos ir gydylų. Ži
yra sunku perskaityt, ir už kuriuos
tas. Ir kas tik palytėjo ką nors
noma ne galima reikalauti, kad
kompanijoms reikia brangiai už
buvusį po juo, yra suterštu ir tt.
Maižis butų žinojęs apie gydan
mokėti, ant 19-to seimo į ShenanIr ką tik jis palypstės, turi plauti
čias savybes saulės, tuomi ma
doab, Pa., geros valios tautiečiai,
drabužius ir tt. Ir kada jis pasto
žiaus, kad jis butų prisukinėjęs
paklausę to užmanymo, prisiuntė
ja valyvu nuo savo skaudubo, tą
pasikaitinimus ant saulės pagal
61 laišką su 129.77 tautos reika
syk jis turi skaityti sau septynias
dabartinį supratimą. Rytuose tolams, vietoje. Šelpimo kompanijų,
dienas apšvarinimui savęs it maz
<ia rodą ar receptas nėra reikalin
už ką seimas visiems nuoširdžiai
gojimui savo kūno bėgančiame
gi, kadangi kožnas vienval gėrisi
padėkavojo. Vienog ne visi pa
vandenyj ir tąsyk jis bus valy
riečia įtekme šito sveikata davė di
klausė tos rodos ir prisiuntė sei
vas."
džiojo Švietalo. Greičiaus reikė
mui net 33 telegramus, iž kurių tū
Tokiu budu net po ligai prisajo prasaugoti nuo pavojingos įtek
lus nė perskaityt nebuvo galima,
kyta
aštuonių dienų kvarantcna.
mės spindulių kuone tropikinės
už kuriuos bereikalingai kompani
vidurdienio saulės ant neuždengtos Kožnas sios dienos daktaras be
joms išmesta tapo 112.83. Teipgi
gaivos. Bet šitas matyt nebuvo svyravimo pripažins velytinumą
41 laiškas visai be pinigų atėjo
reikalingu, kadangi vodingumas šitų įstatų. |ie yra gerai pritai
[Atskaita num. 9].
spindulių galvai abelnai buvo ži kyti apstabdymui plėtojimosi lim
Todėl ant sekančio seimo nė
nomas rytuose nuo seniausių laikų pančių ligų terp žydų.
viens nesiųskim telegramų, o pa
Ypatingai stiprius buduš kvaranir apsisaugojiman buvo daromi
rašykime gromatas su linkėjimais,
turbanai, gatviniai salikai ir ki tėnos randame Maižio įstatymuo
pridėdami pačto markėmis už kiek
se sulyg raupuotų: — III. Maižio,
loki, galvos mutarai.
vieną žodį po 2 centu, kaip kad už
Teipgi sulyg aprėdalo veltui męs 13, 45 pasakyta: „Ir raupuotas,
telegramą, ir užadresuokim Šiteip:
jieŠkotume padavadijimų įstaty ant kurio yra pavietrė, — savo
The Litbuaniah Convention,
muose Maižio. Tik parėdai kuni drabužius turi suplėšyti, galvą nu
Hanna's Armory, E. Main st.
gų buvo reguliuojami kožnoj sidengti, apsisiausti iki viršutiniai
New Britain, Conn.
smulkmenoj. Bet 5 knygoje, 22, lupai ir šaukti: Suterštas, Suterš
Siuntėjai linkėjimų teiksis pažy
II yra uždrausta „dėvėti drapaną tas. Per visaš dienas, kol paviet
mėti kam aukauja: šelpimui kovo
padarytą iŠ vilnų maišytų su marš rė bus ant jo, jis turi būti suterš
jančių už laisvę arba moksląeikonu." Vienog, abelnai nebuvo tu; jis viens turi gyventi, be sto
viams, nes tai svarbiausi musų rei
daug ką reformuoti, kadangi dra vyklos jo gyvenimas turi būti."
kalai.
Taigi ir šičia randame aiškų at
bužiai rytiečių toli geriaus atsako
Linkėjimus galima rašyti jau ne
reikalavimams sveikatos, negu skyrimą sergančių nuo sveikų ir
dėlioję, 21 gegužio [iš tolesnių
drabužiai vakariečių.
Ypatingai net potam akylą kamantinėjimą iš
vietų anksčiaus] ir pašiųsti ant
platus ploščiai, duodanti ardvos pusės kunigo. (IIL Maižis, 18,
viršui paduoto adreso.
gana krūtinei ir sąnariams ir nie 29 iki 81.). — Ir šitas atskyrimas
Pasitikiu, jog visi geros valios
kame nekliudanti veikmės vidurių, traukėsi tol, kol liga visai neišny
tautiečiai linkėjimus 20 seimui pri
ko, kas vienog taikėsi labai retai.
yra pagiriams
sius savo ranka rašytus, pridėdami
Net šiądien ūkininkas nesivelka Priėmimas raupuoto atgal draugimarkėmis po 2 centu už kiekvieną
nieko ant viršaus prastų marškinių, jon priklausė nuo labai aštrių ir
žodį, kuomi sušelps savo tautos
kaip tik baltais ir juodais brūkš akylai saugojamų įpročių. Pirreikalus, o ne monopolistus.
niais be rankovių drapaną iš ver- miaušiai gydinys turėjo būti ištir
P. Mikolainis,
pliudų ar ožkų vilnų, perjuo- tas sulyg savo sveikatos kuni
Box 15, Branch D.,
mą plačia juosta. Keturi kam- go. Jei tokiu tyrinėjimu jis galė
New York City.
i drapanos, kuri iš pirmo turėjo jo būti pripažintas už sveiką, tai

1

jam buvo leista grįžti stovyklon, nė. Laižėsi, verkė, prisiegavo už
bet turėjo gyventi laukė šėtros savo nekaltybę, meldė bent ant jo
vieną sanvaitę,kol galėjo įeiti į ne jaunystės susimylėti, žadėdamas
savo lupas atverti tik elgėtavimui
ginamą susilytėjimą su kitais.
Maižis teipgi išdavė padavadi- ir garbinimui valdžios.
Ir šita augštoji valdžia juokėsi iš
jimus sulyg pelėsių ant drabužių
ir sienų tokius, kad jei,su atida va jo teip, kaip ir mes ir vadino jį
lant, drabužius ir nugramdant sie „maža, nelaiminga kiaule," ir su
nas, pelėsių negalima nuvalyti ir rikdavo ant jo:
„E tu, mažoji kiaule!"
visiškai panaikinti, tai drabužiai
Ir jis su paklusnumu bėgo, kur
reikia sudeginti ir namą nugriauti.
Kas nebūk galėjo būti supranta tik jį pašaukė; jis tikėjosi išgirsti
ma, ar reiškiama žodžiu „raupai," linksmą naujieną, kad galėsęs
minėtame
auglčiau, tai vis grįžti tėvynėn, bet jie, taigi augš
tai beabejonės buvo kas nors toji valdžia, darydavo iš jo vien
Jie teipgi gerai žinojo,
Kaip juokus.
pavojingo
sveikatai,
ten
nebūtų, šitas pavyzdys kaip ir mes, jog jis buvo nekaltas,
vėl parodo, kaip Maižis keturi bet kankinimu, kokį jam pareng
tūkstančiai metų atgal prisakinėjo davo, jie tikėjosi įbauginti kitas
sanitariškus apsisaugojimus, ku „mažas kiaules" — lyg kad jos ir
riuos męs pratę esame priskaityti be to dar nebūtų gana baimingos.
Iš baimės ir nuobodumo jis atei
devynioliktam šimtmečiui.
Tą patį galima pasakyti apie iš davo kartais ir pas mus, bet musų
mintingus įstatymus sulyg valgių. veidai buvo rimti ir uždaryti ir jis
Drausmė valgyti kraują, ar už- veltui jieškojo rakto juos atrakinti.
troškusius ar nevalyvus gyvulius Su neramumu jis eidavo prie mus
ar maitas, prisakymas ožiuko ne ir užkalbindavo mus savo mielais
virti jo motinos piene, buvo pir draugais, bet mes kratydavome
miausiai tėviškais apsergėjimais galvas ir tarydavome: — Tiktai
žmonių gerovės. Kraujai ir tau atsargiai! Dabok, kad tavęs kas
kai karšiuose klimatuose beveik neišgirstų!
nesugrumuliojami, šalę to jie leng
Ir Šita mažoji kiaulė baimingai
vai sugenda ir visokiais budais -žiūrėdavo į duris. Ar galima bu
platina pavojingus perus.
Be vo toje valandoje būti rimtu? Ir
abejonės, sveikiausias maistas yra pradėdavome juoktis savo rimtais
mėsa atrajokių, žuvių ir paukščių, nemaloniais balsais mes, kurie, po
— net vidutinėse juostose. — Mai teisybei, jau seniai-seniai užmiršę
žis apskelbė ne valyvais visus gy buvome apie juokus. -Tas jį pa
vulius, neturinčius skilusių nagų drąsindavo atsisėsti šalia mus ir
ir nekremtančių atrajų, vandenyse apie Šį tą mums paverkti; pasako
tuos, kurie neturi žvynų nė pele davo jis mums apie savo mielas
kų, kaip žalčiai ir kiti Šliaužianti knygas namie, ant stalo paliktas,
gyvūnai, laukiniai paukščiai ir va apie savo gerąją motiną ir brolius,
balai (išskiriant žiogus).
Musų kurie nežinia, ar dar gyvi tebėsa,
laikų mokintojai sanitariško moks ar gal pasimirė iš baimės ir rūpes
lo pilnai sutinka, kad Maižis turė čio apie jį.
jo pilną tiesą šituose dalykuose
Ir galų gale išvarydavome mes
į
,
T"
labui sveikatos savo žmonių, tu iirint omenyj šalį, kurioje jie gyve
Ir kada tik pakeldavome štraiką
no. Daug ligų ir piktadarysčių bado, jį apimdavo didelė baimė —
buvo sulaikyta tuomi. Ir vėl pri neišpasakyta, komiška baimė. Jis
sakymas pasninkauti. Mažai yra mat buvo didelis ėdunas. Taigi
įrėdnių, kurios pagal svarbą užlai didžiojė baimėje nuo draugų ir
kymo sveikatos galėtų pereiti šitą valdžios bėgiojo jis neramiai šian
prisakymą pasninkauti. Jis išgy ir ten, Šluostė skepečiuke kaktą,
do greitai ir tikrai suirusį organiz ant kurios nežinia kas, ar prakai
mą ir daugelyje atsitikimų nieks to lašai, ar ašaros buvo.
neišgydo ligų pasekmingiaus už— Ar ilgai manote baduoti ?
pasninkavimą.
— Teip, labai ilgai! — atsakiau
Maižis, kuris dėjo didžiausią jam Šaltai.
atydą ant sveikatos savo žmonių
— Bet slapta visgi valgysite ką
ir sureguliavo funkcijas jų- kūno •nors?
gerai apsvarstytais paliepimais ir
— Motinos mums paštetų atsiųs,
padavadij.mais teipgi sureguliavo — tariau susijudinęs.
lytišką susinešimą, ypatingai ve
J is pažiurėjo į manę abejotinai,
dusių gyvenime. • Svetimoterystė pakratė galvą, atsiduso ir nuėjo.
didelė nuedėme, o a ps i vedimas Ant rytojaus atėjo jis pas mus iŠ
beveik giminingų ypatų buvo už baimės pažaliavęs kaip papūga ir
draustas.
apreiškė:
Nekaltumas jaunų merginų sar
— Mieli draugai! AŠ teipgi kęgiai buvo dabojamas skaitlingais siu badą drauge su jumis.
įstatymais prieš įžeidimą. Vie
Bet nuo visų gavo vieną atsaky
nog augstesnę vietą už visus jo mą:
padavadijimus įgija meilė prie k — Baduok sau vienas!
darbo, kurią jis nuoširdžiai ir tan
Ir jis badavo. Mes jam neįtikė
kiai patardavo savo žmonėms. jome, manėme, jog jis iš tikro Val
Nors darbas iš pradžių buvo bau go ką nors pasislėpę*; tą patį ma
dimu nusidėjėliams, bet jis tapo nė ir prižiūrėtojai. Ant galo, ka
palaiminimu jo žmonėms sulyg iš da pabaigoj savo tylaus badavimo
mintingais velijimais Viešpaties. jis apsirgo, mes jam nieko dau
Maižis augŠtai brangino šitą pa ginus neištarėme, kaip:
laimą ir teip lygiai kaip neturėjo
— Varginga, mažoji kiaulė!
būti vargšo terp žydų, neturėjo
Vienas iŠ musų, žmogus niekuo
būti tinginio. Jehovos vardu Mai met neišjuokiantis, ruŠČiai tarė::
žis apskelbė: „Kas nedirba, ne
— Vienog šiaip ar teip, jis yra
turi valgyti." Ir tuom išmaištis musų draugas, todėl eikime pas jį.
gavo savo tiesas kaipo ir kožnas
Jis gulėjo apimtas klejonėmis
lašas prakaito, kuris visuomet bu-' karštinės, skurdus kaip ir jo gyve
vo ir yra vertas tonos aukso.
nimas. Kalbėjo jis apie savo mie
Net tik jo paties žmonės, bet ir las knygas, apie savo motiną ir
visas svietas privalo Maižiui amži brolius, prašė paštetų, kelinių,
nai dėkavoti ir nors jo nuopelnai gardžių paštetų, prisiegavo, jog
iš didelės dalies guli kitoj linkmėj, jis nekaltas ir meldė atleidimo.
tai bet kaipo mokintojo sanitariš Kalbėjo jis ir apie rusišką tėvynę
ko mokslo
užtikrins jam ant ir apie mielą Prancūziją — tiesiog
visados pirmą vietą* garbės terp vadino jis ją, „Miela Prancuzigeradėjų žmonijos.
Naturopath.
Jam mirštant, susirinkome visi
pažiūrėti. Prieš myrį atgavo jis
savo protą ir gulėjo ramiai, toksai
mažas ir silpnas, o mes, jojo drau
gai, teipgi ramiai stovėjome šalia.
Parašė Leonid Andrėjev.
Šičia mes visi, kiek tik mus buvo,
išgirdome
jo žodžius:
VaIZDZUS iŠ GYVENIMO IŠTREMTINių.
— Man mirus, prię mano grabo
Jisai buvo ištikro apgailėtinas uždainuokite Marseillaise’ą!
žmogus: širdį turėjo zuikio, o kan
— Ką tu sakai? —Į sušukome vi
trybę begėdišką darbinio gyvulio. si ir per mus perėjo tartum džiaug
Kada likimas, upe piktos ironijos, sminga baimė.
įstūmė jį į musų juodas eiles, męs,
Jis atkartojo:
lyg nelabojo apsėsti, pradėjome iš
— Man mirus, prie mano grabo
jo juoktis; bet ir ištikro kartais už uždainuokite Marseilaise’ą!
eina tokios juokingos klaidos.
Tai buvo pirmas sykis, kad jojo
Niekuomet savo gyvenime nema akys buvo sausos, o mes verkėme,
čiau tokio žmogaus, kuriam verki visi iš vieno. Musų ašaros žėrėjo
mas teip butų lengvas, kaip jam; lyg ugnis,nuo kurio* laukiniai žvė
verkiant, ašaros plaukė iš akių, rys bėga.
nosies ir burnos. Jis buvo it kem
Jis mirė ir mes dainavome Mar
pė prisisiurbusi vandens, kurią rei
seillaise’ą prie jo grabo. Musų
kėjo tik paspausti, kad pasilietų.
jauni, drąsus, narsus balsai traukė
Matydavau kaip kada ir musų eilės
didžiąją dainą liuosybės ir musų
vyrus verkiant, bet jų ašaros bū
dainai pritarė rustus ošimas marių
va lyg ugnis, nuo kurios laukiniai
vilnių, kurios ant savo putojančio
žvėrys bėga. Šitos narsios ašaros
viršaus nešė išbalusią baimę ir
vyrų darė veidą senu, o akis jau
krauju raudoną viltį link „Mie
noms: jos, kaip lava, išsiveržianti
losios Prancūzijos*? Nešėju vėluiš degančio žemės vidurio, išde
ko b”vo mums jis savo myryje —
gindavo niekuomet neišnykstan
šitas apgailėtinas žmogus, su širčius riavus i/laidojo po savim net
džia zuikio ir kantrybe darbo gy
čielus miestus blogų velijimų ir
vulio, kuriame visgi gyvavo tokia
menkų rūpesčių. Šitam gi apgai
augšta žmogiška dvasia. Garbė
lėtinam žmogėliui ėmus verkti,
jam,draugai!
parausdavo nosis ir sušlapdavo
Mes dainavome
o į mus žiu
skepeČiukė, kurią jis tankiai slap
rėjo vamzdžiai karabinų ir blizgė
ta ant virvės džiovindavo. Nes iš
jo prieš mus durtuvai, tartum no
kur gi jis butų ėmęs tiek skepetai
rėdami pervarstyti musų Širdis;
čių, jei jam kas sykis butų reikėję
musų gi daina kas sykis vis gar
imti kitą?. Per visą laiką savo iš
siau ir linksmiau skambėjo,juodam
trėmimo jis laižėsi prie perdėtinio, grabui besileidžiant žemyn.
prie visų perdėtinių, kurie tik kur
Mes dainavome Marseillaise’ą!
buvo ir kuriuos tik jis sau ilsimaVertė J. I.

Marseillaise,

LIETUVA

Isz visur

(..katakanna”, reiškia — „perimtas raAtas ).
RaAtas tas susideda iš 47 ženklų, perimtų iš
thiniškų hieroglifų, sudėtų teip, kaip yra
|| Mieste Lodz, Lenkijoj, laike
I ant paveikslėlio.
Pagal A. B. SchniUer l.
Japoniško rašto ženkluose trūksta literų: dievmaldystos katalikiškoj §v.
Prie penktos kategorijos priguli toki
Kryžiaus bažnyčioj, kazokų patroženklai, koki, apart savo paprasto reiškimo, g, d, b ir x, koki kalboj yra reikalingi, todėl lė užpuolė su kardais arų katali
turi dar Kitą. Pa veikslai!, ženklas dygstan- japoniečiai įvedė atskiru ženklų (”)» kdris, kiškos procesijos. Pradėjo šaudy
pristatytas prie kokio ženklo iš dešinės pu
čdo medelio yra aut paženklinimo prasmės sės,
suminkština tų ženklų ir, tokiu budu, ti į pulką žmonių ir ant galo, raiti,
gimti, augti.
perkeičia, paveikalan, skambėjimus: ka. ta, myniodami žmonės, įsiveržė į
Daugiausiai, vienog. kombipacijų turi fa, 8a į ua, da, ba, za ir tt.. Teipgi japoni bažnyčią. Septynios ypatos liko
Sestoji kategorija (kinJin), su kurios pagel škoj kalboj trūksta literų 1 ir p, iškalboj pir si užmuštos. Bėgant persiganduia chiniečiai gali išaiškinti visą neaiškumą matinę užstoja r, antrų gi — f. Ai>art to, siems žmonėms iš bažnyčios, daug
Savo kalbos, o tų neaiškumų jų kalboj yra rašto
ženkluose
yra
dar
ženkle jų tapo sumyniotų ir sunkiai sužei
nemažai. Uhiniška kalba priguli prie, teip lis (’), kuris pastatytas po kokiu kitu žen stų. Tai tau ir laisvė pildymo ti«
vadinamų, viensiliabių, susideda iš 460 vien- klu, reiškia, kad, sakant, reikia paskutinį kėjimiŠkų ceremonijų, caro mani
siliabinių žodžių. Tie vienailiabiniai žodžiai ženklų atkartoti du syk. Čia reikia dar pri feste ant viliojimo žmonių apgar
įgauna atsakančią prasmę tik ištariant juos durti, kad japoniečiai, chiniečiai ir kitos ry sintame pripažinta neva Maskolisu atsakančiu akcentu, su atsakančia intona tinės Azijos tautos nerašo teip kai. ’uęs: ja- jos ukėsams.
cija. ! Kiekvieną viensiiiabiuį žodį chinietis ĮKipiečiai eiles rašo nuo viršaus aĮtaČios link
ištaria į>enk jriopai ir pagal ištarmę žodis Į- ir eilės eina nuo dešinės kairės link pusės.
|| Mieste Tiraspol caro agentai
gauna prasmę. Jeigu viensiliabiuių žodžių
bandė
surengti žydų skerdynes.
Ant parodymo, kaip išrodo japoniškas
chiniškoj kalboj yra 460 ir jeigu kiekvieną
Pradėjo
platinti paskalą, buk žy
raštas, privedame
chinietis ištaria penkeriopai, tai, tokiu bu
dai, pagavę 12 metų vaiką Romaščia
japoniškai
iš

du, pasidaro 2000, teip vadinamų, žodžių
rašytų maldų „Tė ko, perpiovė jam krutinę ir išleido
Šaknų, iš kurių kiekvienas turi aiškią pra
ve musų”, kuri pusę kvortos kraujo, kuri sunau
smę. Kadangi tiek žodžių nepakanka civiliR
japoniškai
skani- dojo savo velykiniams macams.
luotam žmogui, o chiuiečiai su civilizacija
V
Amen
i
tnasi- Pasirodė vienog, kad <eip kalbėti
ba:
aukščiau už mus susipažino, tai chiniškoj
£
Danguose Ssan minėtą vaiką prikalbėjo koksai
K
kalboj atsirado daugybe vienaip skambančių
UlOtiU a(ja miteli, kaimietis, kurį laiko už {Milicijos
musų
tėve, įnagį. • n
žodžių arba ononimų teip, kad kiekvienas
mina ito Aateuto
vienaip skambantis žodis turi 4 iki 12 pra
1
tavo vardas tegul bu*
smių. Teip, paveikslan, aut- išreiškimo to
4
y
marekere, mima- II Dėl paskutinių darbininkų
kių žodžių, kaip: kalbumas, gaisras, bliudas,
šventa*, tavo karaly- skerdynių Lenkijoj 1 d. gegužio,
laivas, ir pūkai, chiuiečiai,turi vieną žodį —
tturikoto areni ita visoj Lenkijoj likosi pagarsintas
s ne
tegul
mums generališkas štraikas.
&>u. Chiniškas žodis ekao, reiškia: geras,
Valdžios
J
P
rikere, mi kakaro laikraščiams uždraudė ką nors ra
mylėti, dovana, draugystė, labai. Tokiu
ateis,
tavo
valia
danguj
budu bus: chao-ieu 4- geras žmogus; ngo-fu1
amebniteini tame šyti apie štraikus; ant galo ne bu
t
-•ehao-vo — mano tėvas myli manę; 8iu-chao
9
4
ir am žemė* tegul vo nė reikalo drausti, kadangi, dėl
— dalinti pašelpą; cze-chao — sena draugy
simtre, a^a katevo darbininkų Štraiko ir laikraščių iš
8tė; ckao da-ffui —- labai brangiai.
bus liesoms, duonę mu- leidinėjimas apsistojo.
jiŲoUmi fodokoeiTokiu budu męs matome, jog chiniškoj
sų į visų dienų duok
i
kalboj tas pats žodis gali būti veik visom*
n
taniaje mata aga || Maskoliškos valdžios daleido
kalbos dalims, ko europinėse kalbose, paei
mums
ir
musų turtingam cukraus dirbtuvių savi
€
nančiose iš vieno lopfcio, būti negali.
teumivoba
jurueininkui TereŠčenko suorganizuoti
u
kaltes atleisk mum*. ginkluotą uniformuotą sargybą iŠ
Paprastoj chiniečių. kalboj sunku at
*>
tamaje a rėmo Jito- 150 vyrų, apgynimui jo dirbtuvių.
1
skirti tikrą žodžio prasmę, daugume atsitiki
ir
mes
įmonėm*
*
mų reikia žiūrėti, kokią vietą perijode užima
n
i
jurueamu
mata Valdžios, duodamos privatiškoms
t
r
žodis. Rašte, vienog, tokių neaiškumų nėra
ypatoms daleidtmą turėti savo ka7
1
areni madoraeezu- riumeną,parodo,kad neįstengia ap
ir vieną žodžio prasmę nuo kitos lengva at
'A
mu* nevesk j pik ginti privatiškos savasties.
skirti, pasiremiant ant 6-šių rašto kombina
i
•i
-i
to ijetlomo
i ta ■
cijų. Kombinacijos tos susideda iš dviejų
tf, bet gelbėk- mu*
A
dalių: skambėjimo ir faktinės dalies. Pir
m aje vazafaik ara. II 1 d. gegužės, kaip dabar atėję
3_
mutinė kombinacija aiškina, kokiu skambė
nuo
nelaimėt. telegramai paduoda, buvo maištai
tnui>ų’’ japoniškai.
jimu reikia išreiškti žodžio prasmę. Antra
Bet ir japouiečių pagerintas, jų išrastas ir tūluose Maskoliuos miestuose.
i dalis neturi skambėjimo, ji rodo vien su !raštas „Katakanna” išsirodo neužtenkančiu Mieste Melitopoliuj, pietinėj Masokiu ženklu pasilengvina supratimas para- aiškiam
■
išreiškimui visų mielių ir iki šiol ja- kolijoj, maištininkai išdegino čielą
šytos mislies.
ponieciai savo rašte negali apsieiti be naudo miesto dalį. Mieste Njžnmovgo' Paveikslan, žodis 6ou reiškia laivą, kurį jimosi iš chiniškų hieroglifiškų ženklų. To rodė buvo tikras mušis su kanurašte reiškia ženklas žeuglio, ištempto ant dėl
J
tai, po išradimui „Katakannos” atsirado mene, kuriame daug žmonių likosi
stiebo. Bet skambėjimas čou, apart to. rei- čiela
(
eilė pagerintojų rašto, bet ir jų pada užmuštų ir sužeistų.
škia teipgi: kalbumą, gaisru, bliudą, pukus, rytų pagerinimų nepakanka. Mat po Įtek
tai tuom pačiu ženklu ženklina ir visus žo me chiniečių, Į japoniškų kalbų įsiskverbė to || Ant patarnavimo maskoliŠ*
džius vienaip skambančius, tik ant išreiški kia daugybė vienaip skambančių žodžių jono- koms valdžioms, Austrijos val
mo prasmės skambėjimo prideda atskirą žen- nimų), kad. tiesiog, negalima naudotiesi iš džios išdavė padavadijimą, kad
klą. teip vadinamą „rakto ženklą.” Jeigu kokio nors civilizuotų tautų alfabeto. To maskoliški pabėgėliai,atkankanti į
prie to ženklo pridėti ženklą burnos, tai jis (dėl tai ir besistengimai pritaikyti jaĮ»oniškai Austriją, turi turėti užrubežinius
reikš — kalbumą, jeigu gi prie jo pridėti kalbai lotyniškų alfabetų neišdavė laukiamų paspartus vizuotus Austrijos kon- ženklą liepsnos, tai bus — gaisras, jeigu vaisių, kadangi atsieitų išmesti iš kalbos sulių. Kas gi tokius paspartus iš
prie jo bus ženklas vandens, tai bus -4 bliu- daugybę vienaip skambančių todiių ir jų davinės pabėgėliams?
das; su ženklu plunksnos, bus — plunksna vieton Įvesti kitus. Be to, lotyniškoms lite
ir tt.. Tokiu budu, ženklas laivo — reiškia roms parašytaš japoniškoj kalboj raštas vis |l Ant- Kaukazo dar vis traukiasi
skambėjimą, o ženklai prie jo pridėti: bur bus neaiškiu, sunkiai suprantamu, o kartais kova darbininkų su policija ir kanos, ugnies, vandens, plunksnų — yra tai — visai neatsakančiai. Pavejkslan, išimki riumene, kurioje apgailėtinai žūva
rakto ženklai rodanti, kur prasmės to skam me japoniškų frazų: i vo mirų. Kalboj, var nekaltos aukos. Net pačios val
bėjimo reikia jieškoti.
tojant atsakančių intonacijų, japoniečia! su stybinės telegramos patvirtina, jog
Tokiu budu. matome, jog chiniškas ra pranta tikrų prasmę tos frazoe. bet rašte, ant perdaug žmonių žūva tuose maiš
nuo klaidaus ųupratimo, žodį tuose.
itas. pasikėlęs senuose laikuose ant gana apsisaugojimo
;
augšto laipsnio, paliovė besigerinę*. Autgalo, mirų atsieina ženklinti chiniškų hieroglifu.
prie to rašto ir nelengva pagerinimus įvesti <Jeigu gi tų frazų parašyti lotyniškoms lite Ii Visuose kraštuose, kur tik vo
dėl augštai pakilusios rašlavos ir dėl pačios jroms, tai japonietis negali žinoti kų ji turi kiečiai gyvena, tame ir Amerikoj,
chiniškos kalbos. Negalima prie chiniškos reikšti: „mačiau daktarų”, ar „mačiau lau apvaikščioja jie šimtmetines su
kalbos pritaikyti koki nors europinį alfabe kinį žmogų”, ar „mačiau kiaulę'’, kadangi kaktuves mirties garsaus raštinin
tą; reiktų pirma iš kalbos prašalinti vie žodis mirų reiškia ir daktarų ir laukinį žmo ko Schillerio, kurio ,.Orleano Mer
naip skambančius žodžius ir jų vietoj įvesti gų ir kiaulę. Žinoma, intonacijų galima pa gelė” ir ,,Vilius Tel” versti ir-į
kitokius žodžius, o tas, tiesiog sakant, yra ženklinti atsakančiai ženklais ir akcentais, lietuvišką kalbą.
negalimu. Chiniškas raštas, parašytas loty bet tas nesiduoda teip urnai įvesti. Be abe
niškoms literoms, butų visai nesuprantamu jonės japoniečiai, laikui bėgant, suras atsa II Išpanijoj, su didelėms iškil
chiniečiui.
;
kantį būdų pritaikymo lotyniškų literų ja mėms apvaikščiojo 300 metines
poniškuose raštuose, kadangi besistengimų sukaktuves užgimimo garsaus
jie neišsižadėjo, bet iki šiol pritaikymas tų išpaniško raštininko Cervantes’o,
bi. Japoniškas raštas.
Chiniška civilizacija nemažų turėjo įte literų vis ramia sunkenybes ypatybėse pa kurio raštas Don Quixte verstas
yra į visas civilizuotų tautų kal
kmę ant kaimynų, o jau didelę Įtekmę ji čios japoniškos kalbos.
bas.
turėjo, ypač, Japonijoj; Japonijos valdonai
c). Korėjoniškas raštas.
ir ponija laikė pas savę chiniškos mokslin
čius, kalbėjo chiniškai, vartojo chiniškus ra
Korėja, dar labiau negu Japonija, ilgų II Maskolijoj, mieste Charkowe
što ženklus. Japonijoj išbudinėjo chiniškoj laikų buvo po įtekme chiniškos civilizacijos. [Mažrusijoj] apsireiškė jau chole
kalboj knygas, tik chiniškus ženklus skirstė III šimtmety] po Christaus užgimimui, korė- ra. Ji gal tiek jau aukų paimti ką
pagal japoniškų konstrukcijų. Teip, paveik- joniškas mokslinčius Vangšin pradėjo platinti ir pati karė su Japonija, ir cho
slan, žod| fumite (pendzeliukas) rašė jie tri- terp korėjonų chiniškas knygas ir nuo to lai lera iš tikro yra tai kvailos karės
ko chiniška kalba ir chiniška literatūra pra vaisiai.
dėjo platintiesi ypač terp augstesniųjų luo
mų. Ir dabar Korėjoj chiniškas raštas var II Mieste Ekaterinoslaviuje politojamas
ne-tik prekėjų susinešimųose, bet cistai peršovė darbininką. Per
1?
chiniška kalba yra. teip sakant, kalba vie šauto draugai už tai pagriebė pas
špatystės, terptautiška, kalba visų ai*švieste- kui du policistu ir į šmotus sudras
n
sniųjų žmonių; chiniškoj kalboj rašyti visi kė.
fc
viešpatystės dokumentai, raštai, ji vartoja
A
|| Tiflise, ant Kaukazo, suštrai
ma terptantiškuose nusineši m tiose.
Apart, vienog, chiniškos kalbos ir rašto kavo restauracijų kelneriai ir na
kaipo oficijališkų, čiabuviai Korėjos, nuo se mų tarnai. Štraikuose dalyvauja
Lt b
it
nų laikų turi ir savo nacijonališkų raštų, pri loOOO namų tarnų.
f
%
taikytų prie prigimtos korėjonų kalbos; ra
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II Porte Hamilton, ant Bermuda
salų, vidurinėj Amerikoj (jos pri
guli Anglijai) suštraikavo dokų
darbininkai.
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Japoniškas raštas ..Katakanos”.

mis chiniškais ženklais — pu-mei-thian. 735
metuose prieš Christaus užgimimu, japoni;as kunigas Simo-Micino-Mabi, vadinamas,
iog, Kibi, pagerino seną chinišką raštą,
k“i besiduodantį pritaikyti prie japonii. Kibi mokinosi Cbinuose, toaudojo iš chiniškų ženklų ir suraštą vadinamą „Katakanna

II Chinuose, mieste Nanking, su*
griuvusios miesto sienos šimtas
chiniečių likosi užmuštų.

o
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> 4

b
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Korėjoniškas slfsbetss.

&tžį tą jie vadina raštu on-mvn. Pagal žmo
nių padavimu, raštę tiį išrado kokiai kara
lius krašto Sinri ar Sin-lo (rytinėj Korėjoj)
374 metuose po Christaus užgimimo. Raštas
(Toliaus bus.)

I Profesorius Santa Clara Kole
gijos, Kalifornijoj, Montgomery,
padirbo naują orlaivį, su kuriuom
atliko gana pasekmingas bandavones. Naujas orlaivys neturi ba
liono, bet sparnus; pakelti augštyn
vienog reikia baliono, kuris paskui
paleidžia orlaivį ir jis jau liuosai
lakioja į visas puses, net prieš vi
dutinio smarkumo vėją.

John s Blood Remedv
du* nuo drugio, malr
rijo* Ir uAkrecztemu il
gu. Nugydo apuogu*.
InkUlrua. izlakua. pie
nina. Suteikia gyvybe
ir aziluma atazalualom ir uutfrpuaiom daliai.
Sutlnztina kraują. Preke au priaiuntlmn fl.*l
JOHN S SIPKV SOCSf.

SYSU.

CNKA60. UL.

Atsiliepimas.
Pajieszkau savo brolio, Juoaapo Kri»mano išvažiavimui apie dr-tės rei sulyg savasties bile kada suteiks
claus, Kauno gub., Raseinių pav., Kalti
„Lietuvos”, num. 17, patėmijau kalus nesirūpina. O vienam besi p. Šilingis. Liberališkas paskonėnų parap., Rulsu sod. Jis pa<a ar kaa
korespondenciją p. J. Gaižauskio rūpinant, aplaikai tik apšmeižas. lys yra duodamas norintiems sta kitas teiksi* duoti man line adresu:
ii East S. Louit, III, Terp kitko, Fel. Gimbėris ir keli kiti tvirtino, tytis ir keli pažiuriniai namai gali
Juozapa Krincaite,
Chioaga.
p. Gaižauskis rašo, buk pereituose kad jeigu aš atsisakau nuo drau būti nupirkta už nominališką pre 4546 8. Paulina st.
(Ž6-V)
metuose S. L. A. kuopa likosi su gystės reikalų, tai jie pametą kę.
Agentais savasties yra: Knott,
tverta, [ji sutverta 6 gruodžio 1908 draugystę. P. Beneta man išme
Pajieszkau savo vyro Juosapo Gud
pasD.K.Val&imą 500 Illinois av.], tinėjo, buk aŠ darąs dr-tei skriau Cbandler ir Co., 110 Dearborn st. ui s no, kuris mane pamėtė sejMyni mė
Matydamas, kad su savo Jie turi šaką biuro prie šiaur va nesiai atgal. Jis yra 6 jiedu sugsztaa,
aš suorganizavęs S. L. A. kuopą dą.
ir tautišką dr-tę Simano Daukan draugais rodos negausiu, atsisa karinės kertės 12 gat. ir 48 avė., rudais visais, su iszmusztu pusiau prteszakinlu daneziu, isz Lietuvos paeina įsa
to, ir buk ant materijališko sudru- kiau nuo visų reikalų, ir jeigu dar kur jų atstovu yra James E. HilSuvalkų gub.. Gudeliu gm., Kalnyno
kur
organizuočiau
S.
L.
A.
kuopą,
dreth, galima jį matyti kas nedė- sod Ku man apie ji pranesz žsmiatta
tinimo kuopos ar draugystės užma
nęs leisti ant iŠlaimėjimo laikrodė arba kokią dr-tę, tai busiu mažu- iia.
paduotu adresu, busiu labai dėkinga.
Marijona Gudmaniene,
lį, ir tikietus išsiuntinėti visoms atsargesniu, nes lietuviai tankiai už
8o. Omaha, Nebr.
S. L. A. kuoj^oms. Traukimas gerą piktu užmoka.
— Mitingas ,,Aušros” Draugytės 566 8o. 34th st.,
'
(19
—
X
T)
Traukimas
4
d.
kovo
negalėjo
turėjo atsibūti 4 kovo, bet tuom
atsibus nedėlioj, 14 dieną gegužio,
Pajieszkau uvo. draugo Jono Ruzgi o,
tarpu Razokas pasitraukė iš drau atsibūti, nes tą dieną paveržė salę 5-tą valandą po pietų, salėje Ažugystės, ir nepaliko adreso, ir už nuo Simano Daukanto dr-tėi, Šv. ko. Visi sanariai ir ir visi prijau Lekecziu kaimo, Ilobrovole* gm., N»umanymas, nors ant jo padėti buvo Jurgio dr-tė, surengdama savp ba čianti musų moksląeiviams užpra miesezo pa v., Suvalkų gub., du ar 3 me
tai alga! gyveno Bostone Ji* pate ar
lių, Sim. Daukanto Dr-tei prisiėjo šomi pribūti ant minėto mitingo.
kaštai, negalėjo būt išpildytas.”
kas kitu teiksis duoti line adresu:
atlikti
vėliaus,
ką
ir
buvo
nutarę,
P. Gaižauskis,matyt, nori RazoV. Poezka,
238 W. Coal st.,
Shenandoah, Pa.
kui užmesti, jog per jo kaltę, kad bet kad nieks nesirūpino, tai ir tas
adreso nepaliko,negalėjo būt užma laikas praėjo.
Pajieszkau savo brolvaikio Stanislova
Vienog manę linksmina, kad
nymas išpildytas. Tasai p. G.užKalacziskio, Kauno gub., Telsziu pav.,
nors
poilgam
snuduriavimui,
mano
metimas vienog yra be pamato.
Laukuvos parap , Vunkiu kaimo, septy
Antras metinis Piknlnkas
Kad užmanymas leisti laikrodėlį draugai pradeda busti iš miego; iŠ
ni metei kaip Amerikoje; girdėjau jis
Chicago. Dr-«4 iiv. Jono Krikcztyto* buvo Ne* Brltains, o dabar Chieagoje.
ant išlaimėjimo buvo mano pakel p. Gaižauskio korespondencijos
tas, tas tiesa; draugai, ant susirin matyt, kad ir tautiškiems reika jo turės savo sutra metini pikninks ne Jis pat* ar kas kitas teiksis duoti žine
d šiloj, 21 gegužio, 1905, Rsissings Grovs, adresu:
kimo, vienbalsiai tam pritarė, nės lams kiek paauaavo. Tai tik ma Rivsrsids, III. Prasidės 9 vai. ryto. In
Uleraa Urniezus,
no
triūsas
nenuėjo
ant
niekų.
šiaip jau daugelis nuošaliai Šnabž
ianga vyrams 25c. moterims 'ir mergi Roz 357,
Westville, UL
Kazokas.
dėjo, kad nieks bus iš tos musų
noms dykai. Imkite Metropolitan elePajieszkau uvo pusbrolio Kazimiero
vatori Iki 48lh avė., o ten gausite La
susaidės, nes sanariai tingi užsiZakaraucko,Kauno gub .Panevėžio per..
G
range
karus
in
pikninka.
Dr-tes
Ko

mokėt mėnesinę duoklę, tingi ant Ats|liepinniN | Snsivlenymitetas stovės ant 48 avė ir kotnam pa Smeigiu parap., Kenžeriu sodoj Jis pats
susirinkimų ateiti, o jeigu katras jimo Lietuvių Laisvama rodys kuriuos karus imti. Visus lietu ar ku kitu teiksis duoti žine adresu:
Antanu Andruukevicze,
ant kokio viršininko išskirtas, tai nių kuopas ir pavienius vius ir lietuvaites kviectia skaitlingai
Ezpedit, Pa.
atsilankyti.
nenori- pildyt savo pnderysčių.
Miinariua.
Komitetas.
Aš sąnarius raminau, kad tik lai
Pajieszkau savo paežio* Milės, po le
(V-19)
Draugai! Artinasi VI seimas
kytųsi ir neatsimestų, nes pradžia
vai* Paulauckiutes. kuri 30 d. kovo pa
Susiv.
Liet.
Laisv.;
kiekvieno
Koncertą*
ir Baliu*:
mėtė mane su dviem kūdikiais; vaikas
visados sunki. Kad ne aš, butų
laisvai manančio širdis dega iŠ
Chicago. Dr. V. Kudirkos Giesminin dvieju motu, mergaite 8 menesiu. Ji
dr-tė tuojaus pairusi.
x
Nutarus leisti laikrodėlį ant iš džiaugsmo, kad sulaukėme gady ku Dr-te parengė savo antra sziu metu yra isz Lietuvos prusa i te. sznoka iietskoncerte subatoj, 13 d. gegužio (May), viszkai. vokiszkai ir lenkiszkai. yra lai
laimėjimo, jau mažai kas iš sąna nės, jog galime laisvai atlikti sei 1905, Shoenbofea Mažoje aaleje, kampas ba. 5 jjedu augszczio. |>ailgo. baltai tam
rių apie tai rūpinosi. Aš atspau- mus. Kas skaito istoriją viduram- Ashland ir Milvaukee avė. Sale atsi saus veido, juodu skruostu, su geltonais
dinau tikietus, bet kada jie parėjo ; 2*nts Ka<ly°4*» tas žino, kiek už darys 6 vai. vakare, koncertas prasidės ■zis kais ant kaktos. Kas apie ja man
ir niekas nesirūpino, o žinoma,
žodį kunigija užkankino ge- 7 30. Dr-te dėjo savo visas pastanga* prineaz, žemiau paduotu adresu, gana
dr-tės reikalas tai ne vieno reika-1
ir
žmonių: viekus ant ant to, idant ssita koncertą padarytu to 95.00 dovanos.

Draugyscziu Reikalai

las, reikia visiems jos reikalais *auio degino, kitus kalėjimuose
pasirūpinti, bet musų draugai apie maru numarino,
kitiems nardė
tai nesirūpino: vienas sakėsi gir- ^*“'0* torturuO!»<*» kankino visotas ėsas, kitas turįs užsidėjęs biz- i *£loms inkvizicijoms, kad tik užnį, neturįs laiko, kitas turįs „ste- muiti dvasi* ^‘^amauvliės. Tas
dv” darbą, negalįs apleisti dienos, nepasisekė, kadangi kiekvieno apkitamvėl kiti užmačiai pasitaikė, ^viestesmo žmogaus protas linkvienas tik Razokas turėjo tai vis- 5ta ^r‘e ***•**•• ap4lsrie»ti, nepai
ką atlikti, rodosi, kad jam nereikia sant ant v,s'*
^l‘auja
nė darbo, nė jis turi jokių užsiėmi- ' kovo’« ut
Vidurinių ammų apart dr-tės.
Tuom tažpu *'4 «adv«*l laisvaman.ai guldė
Razokas gal mažiaus turėjo Iriko,! Ka,vas ul la,’v*
Pati* ‘‘P0
už ne vieną Sim. Daukanto dr-tės : ant laužo, kentė didžiausius var
gus ir persekiojimus, žmogus už
sanarį.
Sanariai tingėdavo ant susirin laisvę mislies labiau kariavo negu
kimų ateit, ir kada būdavo su už duoną.
Musų
tauta
dar
ir
dabar
neatsi
sirinkimas, beveik visada salė bū
žymi
laisvamaniškais
darbais.
Mu
davo tuščia, kartais ateidavo koki
4 arba 5, o čia reikalas toks ar toks sų nuvarginti žmonės bėga į Ame
reikia ant greito padžryt, beveik riką, bet paskui savo aukas eina
kas sykis reikėdavo, kaip Lietuvoj kunigui, sunku pelei ištrukti nuo
„vtbornui”,eiti per sąnarių namai katino.
Malonus draugai ir draugės!
ir net vilkte nusivikti ant „skoKam
pasisekė nuo savo dvasios
do,” netik vien paprastus sananus, ber ir viršininkus.
Dėl numesti pančius, kas geidžia ko
mano vargų su Simano Daukanto voti už žmogaus garbę, kas neno
sąnariais, musų priešai buvo pra ri būti ubagu dvasioj, žodžiu, visų
apšviestunų yra svarbiausia pa
manę manęE.St.Louis'o „Kaulu”
reiga platinti laisvamanybę, rašy
P. G. rašo: kad aš adreso kuo
tis prie Susiv. Li»-t. Lėtivl tverti
pai nepalikęs. Su tuom adresu
kuopas, kad laisvės spindulys vi
teip buvo: kada aš atspaudžiau ti
sur spindėtų, kiekvieno lietuvio
kietus, tai pasiunčiau užklausimą
grintelėj.
Kol žmonija bus po
S. L. A. prezidentui p. J. Tareilai,
įtekme kunigų, kol kunigai mokįs
ar galima būt S. L. A. kuojMJms
žmones, nieko gero ant žemės ne
pasiųst musų tikietai. Jis atsakė,
įvyks. Kunigai yra didžiausia pa
kad galima ir kuopos,pagal išgalę,
rama kapitalistų, carų ir kitokių
stengsis juos {mrduoti.
Paskui
despotų,
išnaudotojais
vargšų
nusiunčiau užprašymą S. L. A.
žmonelių; kunigai yra tautų nai
sekretoriui p. T. Astramskui, kad
kintojais, stabdytojais mokslo ir
teiktųsi man nekuriu didesnių kuo
civilizacijos. Laisvamaniai'. <-+Wpų adresus prisiųsti, nes be adresų
te visi iš vien, ginkite savo tautą
negalima žinoti, kur reikia siųsti
nuo despotizmo, carizmo ir kuni
tikietai. P. T. Astramskas rods
gijos, kad nuo musų tėvynės nu
prisiuntė adresus, bet neveik.
slinktų juodi debesys,- kad vargšai
Kada prisiėjo man išsikraustyti
jiamatytų šviesą ir ją galėtų pasi
iš E. St. Louis, ant susirinkimo
džiaugti!
apreiškiau, kad kitas sąnarys už
Guodotinos Susiv. Liet. Laisv.
imtų mano vietą, nes aš kitur išva
kuopos teiksitės prisiųsti savo de
žiuosiu, tarnystės pildvti negaliu,
legatus anj VI seimo, kuris atsi
bet sanariai ant to nė netėmyjo;
kitą kartą prašiau kun. Šlamo ap bus 21 d. gegužio šių metų, nedėlioj, 9 valandą a. m. pn. 30 So.
garsinti susirinkimą, tai sanariai
ant to susirinkimo neatėjo,adresas
Prez. K. Balčiūnas,
ir dr-tės daiktai nebuvo kam pa
%300 XV. Maine St.,
likt; klausiau todėl p. Brazio, ar
Bennington, Vt.
jis gali tuos tikietus išsiuntiaėt
kuopoms? Jis sakė, kad laiko ne
turįs. Na ir išvažiavau. Tai tik po IhinguinaN lietuvių perka
mano išvažiavimui sanariai išsi
namus. ■
skyrė mano vietininką. Mano vie
NEPAPRASTAS
PARAN KŪ
tininkas, priėmęs pinigus nuo SuMAS VIETOS ARTI W. 12-tos
sivienyjimo sąnarių, nežinojo, kur
UL. IR 48-tos AVĖ.
siųsti, nors S. L. A. atskaitose yra
Paskutiniame mėnesyj daugis
visų viršininkų S. L. A. adresai,
tos atskaitos buvo visiems sąna lietuvių pirko lotus ir namus ap
riams išdalytos, teiposgi viršinin linkinėje pabriko Grant Locomokų adresai buvo garsinami „Vie tive \Vorks terp 12 ir 16 gat., Šaly
nybėje Lietuvninkų,” buvo pas 48 avė. Netoli į vakarus yra Na
kasierių S. L. A. Cent. kasieriaus tional Maileable Casting kompani
kvitos ir laiškai, bet Sim. Dau jos pabrikas, samdantis dabar 3000
kanto viršininkai ant tokių maž darbininkų ir Čia jau j pietus nau
možių netėmyjo ir tuojaus aplai- jas užvedimas VVestern Elictric
kiau nuo kuopos sekretoriaus post- Co., samdančios su viršum. 8000
kartę su reikalavimu prisiųsti ko- vyrų. Lotai labai pageidautini,
veikiausiai S. L. A. kasieriaus nes su visais apmokėtais įrengi
adresą.
Pasiunčiau.
Po kelių mais, priskiriant sriutypes, van
dienų atvažiuoja velionis p. 1. M. denį, gazą ir ištaisytas gatves, o
SaroČka, kuopos kasierius.ir to pa 12 gatve elektrinius llarus ir Met
ties adreso reikalauja. įdaviau. ropolitan viršukelį, įjuriuomi už 5
Tokiu budu duoklė į S. L. A. ir centus galima pasiekti vidurmietapo nusiųsta nors jau po prigu stį. Dėlei šitų aplinkybių ir kad
linčio laiko, bet ar tai mano kal jau daugelis gražių namų yra pabudavota, lotai patsiduoda po
tė?
Pasirūpinęs S. L. A. kuopų ad $400 ir $500. Dabartiniu laiku
resus, surašiau laiškus,užrašinėjau yra tiek daug parduota ir pabudaadresus, ir nusibaladojau pas p. J. vota naujų namų, kad prekės visų
M. Saročką, nes man ir vėlioniui savasčių toje dalyj urnai pabrangs
J. M. Saročkai, kada dar gyvenau ir į trumjją laiką prekės neišparE. St. Louise, buvo tas viskas pa duotų lotų beveik pasidvigubins.
Terp pirkusių paskutiniu laiku
vesta padaryti, o paskui tą reikalą
mokam neprisiimant, aš norėjau ir savastį yra L. Gečras, 447 Canal^.mas užbaigti. Bet port avė., K. Matulis, 146 W. 16
kitu
Ts
J.
M.
SaroČka sakė, kad gat., A. Brazis ir A. V. Šilingis,
vėli
iš t nieko nebus, nes niekas po 147 Canalport avė. Nurodymus

kiu. kad jis ant visada pasilikto atmin
ty; bu vusiu ant Jo;o ir isatikraju ji* bu*
toki*. Bus daugiau kaip 12 daina 4ainupta. Apart to da dekliamacijo* ir
musikalisska* palinksminimas. Ut tai
no vienas nepraleiskite szitos progos, nes
Chieagoje tokio nemstetei Nejiamirsskite teipgi pasakyti ir savo draugams,
patinstamiems ir kiek galint pat* joos
atsiveskite. Užtikriname, kad nesigraudyaite. Po koncertui b>is balius, kur
galėsite smagiai pasistotu, nes mu* mu
šike geristMis. Kviecsia visus szirdtnglausiai.
Komitetas.

Liudvikas Gudaitis,
417 E. 4th st.
M t. Carmel. Pa.
Pajieszkau savo brolio Klemenso Ra
mono. Jis pala ar kas kit
U žine adresu:
Zig. Ramon,
154 Water si,
Fitehburg. Mas*.
Pajieeskau partnerio mokancsio dirbti
rutbiri, papu ir kitus lengvus geritęua.
Fabriku yra labai pigiai nuperkamas.
A įsisunkti adresu: Geo. , Palių lionia,
1572 J.ckeon Blrd. Tei. Ashland 451
Chicago.

Teatras, Teatro*

Minersvllle, Pa. Teatraliszka A. Ou
žnetio Dr-te duos Tragedija „Nichilistai” uterninka-16 d. gegužio ir pelną isz
te apvers ani naudos maskolijos re volių
Cijonieriu. Todėl visus lietuvius ir lie
tu vaitas, vietiniu* ir-aplinkinius szirdiorai k neesi a atsilankyti. Tikietai 25. 35
ir 50 oantu.
Komitetas.
Didelis vienute susirinkimas.

" Lietuviu Socialistu Partijos Amerikoj
bu* laikytas nudelioj, 21 diena gegužio
(May), 1905, 1 vai. po platu, M Meldaho
kalėja, 68 W 25th st., kerte Hoyne avė
Ant kurio bu* apkalbėti labai svarbus
reikalai Todėl visu* lietuviu* ir lietu
vaites kvteczia skaitlingai susirinkti.
Komitetas.
Devinta* metinis baitu*.

Chicago Dr-te Ssr. Jurgio. Szv. Jur
gio parap.jos, parengė balių nedelioje,
14 d. gegužio, 1905 m , Fžeiheit Turner
ssleje, 3411 8. Halsted st., tarpe 34 ir 33
ui Sale bus atidaryta 4 vai. po pietų
Balius prasidee 6 vai. vakare Tikietu
25c. porai. Užpraasome visus lietuvius
ir lietuvaites, vaikinus ir merginu atsi
lankyti ant musu baliaus ir linksmai pa
■iššokti* Musyke bus labai puiki ko
kios dar lietuviai negirdejo Cbicagoje.
U prasao visus.
Komitetą*
Treczia* Didelis Pikninka*

Chicago. Ur te Lietuviazku Kriaucziu parengė treczia dideli pikninka Ri
ver Sideje Bergmano darže nedelioj, 21
d gegužio, prasidės 9 vai. ryte, bus gra
ži lietuviszka musika ir visokios kitos
tinkamos šūksmas. Visi lietuviai ir lie
tuvaites yra kviecziami kuoskaillingiausiai susirinkti ir smagiai praleisti laika.
Imkite karus virszukelio Metropolitan,
W. Garfleld Park iki 48 avė., ten rasite
La Grange karus, kurie nuvesz iki dar
žui.

N’eregyhta nuo alkoholio.
Dras R. E. Doo’.ittle ii New
Yorko padavė analyzon apstingą
skaičių patentuotų vaistų ir persi*
tikrino, jog labai daug jų turi savyje medinį alkoholį, kuris yra la
bai pavojingu, užmuŠanČiu nuo
du. Viename atsitikime daktariš
ka peržiūra darodė, jog tūla mer
gina nužudė regėjimą vartodamą
taisalą mazgojimui burnos. BesanžiniŠki fabrikantai, ne tik kad
vartoja medinį alkoholį taisydami
tepalą, bet teiį>gi dirbdami kvėpapalus, pigią dagtinę ir širdvaisčius, kurie tuomi jau turi ir tai
kožnu atveju, naikinti skilvį. \’ieninteliu vaistu nuo skilvio ligų yra
Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno, kuris turi gry
ną vynuogių skysčių ir tiktai pa
rinktas žoleles. Nė lašo chemikalijų. Išvalis skilvį, jei išgydymas
yra galimu; padaris jį tinkančiu
priėmimui maisto ir jo gromulio}!«
mui. Padaro gryną naują kraują
iš gerai sugromulioto maisto, su
stiprina nervus ir daro kūną svei
ku.
Gaunamas visose aptiekose arba pas patį pabrikantą'J uozapą
Trinerj, 799 S. Ashland avė., Chicago, III.

Juozapo Philipsono nauja
Dideli Departanientine
Sankrova.

Komitete*.
(V-19)
Temykit BaltimorUzkiai!

Dideli* lie(uvi*cka* teatras v»idij*tnas
bu* 15 d. graužto (May), Bijou teatre,
ant E. Rallimore *t.. priMzais Lloyd,
Balumorea Lietuviu Drėtnaiiazkoa Drau
gystes. Žtviale, tragedija 5 veiksmuose,
in Islko vieszpstavitno D. L. K. Gedi
mino, parsnyta V. Nagurinovsko. Vei
kalas labsi i odom u*, pilna* trukszmo ir
reikalaujantis daug ypatų ant scenos
Draugyste vienok nesigailedsma dideliu
kautu paėmė vieta su tinkamomis scenerijomi* ir drapana* kuopuikiausia*.
Prasidės 8 vsl. vakare (panedelyj). Ti
kintai po 25c, 35c, 50c. ir 75c. Am sztto
puikiausio perstatymo kuoskaitlingiau
šiai kviecsia sueiti.
Komitetu.

Pa įieszkoįimai.
Pajieszkau savo brolio Antano Burnickio. gyvenusio pirmiau Bridgeville. Pa ,
turiu prie jo tvarku reikale. Ji* pate ar
kas kitu teiksi* duoti fine adresu:
Anupras Burnickia,
Box 363.
Troy, III.

Palieszkau Mikolo Jokubino, Vaitkų
nu aodoa, Petro Sakalaucko. Vsrekojiszkio (Gegužiu) sod., abu Biriansko* vol.,
Kauno gub , Panevėžio pav., pirma gy
veno Cleveland, O. Jie patys ar kas ki
ta* teiksi* duoti tinę adresu:
Jos J. Mfetinskis.
Dalis*, Oregan.
Palieszkau Jono Gudaicaio, kurio mo
terį*
re 1900 m , parimdama jo mata
tunu Krittuna p.begu iaz Piltsburgo.Pa
su P. Lorenta ir gyveno po vardu Jonu
Briedi)u ir Eik. Lai jie ateiszaukia dėl
labo savo sunaus azitokiu adresu:
T. J. Gyvia,
73 Grand st.,
Brooklyn. N. Y.

Pajieszkau savo brolio, Jono Szlikio,
Kauno gub., Raseinių f pąv , parap. ir
vol Skaudvilės, sod Kaloiszkio. Jis jiais
ar kaa kita* teiksis duoti tini* adresu:
Jokime* Sliažaa,
4510 b. Paulina st.,
Chicago.

llalateii ir 1 2-ta gatve.

Šita šešių aukštų šiolaikmė tro
ba centre Chicagos neužilgo atsi-‘
daris su didžiausiu rinkiniu ištikikimų tavorų kuomet nors surinktų
vienoje vietoje.
Šita didelė sankrova y|ra aprū
pinta pardavinėjimui X7ISKO VI
SIEMS šaly žemiausių prekių stt
geriausiu parankumu įvairioms
tautystėms. Musų lietuviški par
davėjai ir pardavėjos patarnaus
jums priderančiai ir jus jausitės
kaip namie jei panorėsite kalbėti
lietuviškai atlikdami savo reikalus
ir tuo patim laiku galėsite naudo-'
tis iš geriausios progos pigumo
pirkdami Pbilipsono Di<Įž>°jeSankrovoje.
Dabartinė sankrova ant Jeffersono ui.
Pbilipsono senoji sankrova par
davinės kaip lygšiol ir bus ,,ša
ka” sankrovos po ta pačia rėdą,
su tais pačiais abelnais pardaviniais kaip dabar.
Męs stengsimėsi kiek galėsime ant
toliaus kožną užganėdinti abiejose
sankrovose. Padaryk Šitą sankro
vą savo vienvaline pirkimo vieta
kuri yra namais užČėdo*.

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

Pasarga nergantleniB vyrams.

fpHDERA;

Vl»l szendienlnial garsingi gydymai per gro
matai yra tik vUiojimu plalgu ano ligosiu. Jei
gu tikite in teisybe ir reikalaujate pagalbos nuo
užalkraiiamu lytišku bet nerviiika ir kitokia
Ilgu (teagydome nuo girtybei — neginant galima
tnduoti gyduolei) su musu Naujausi* Methoda,
ano kurio* tnkitancaiai paaigelbeio. Kai nori
rodos, tapnilnnonla už 10c. įtampu, o gaut visa
žinia kaly ir ka daryt.

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

Chicago Medical Clinic

Koenigsberg Specialistu,
Box 108. No. 8outl£Eight Street, VV llllamiburg,
Brooklyn, N. Y.

Naujausiai Iszrastos Medicinos:

344 So. State St., Chicago, III.

Broliai Lietuviai žinokite,

Naujau*-

msse vatžtaa-yra paMikmlagiauil. gydo daugyba
ligų . Plankui tikrai stangina, įlinkima, pisiskanai, papaerkus ir daugel kitu Ilgu su naujau
si a būda Bedikai gydymai, parašykite pas

Kad asz užlaikau visokias knygas,
Szkaplierius. Ražanczius,
Abrozehus,
Altorėlius, 40 gatunku popieru groma
toms su gražioms kvietkoms, pavinervonems ir dainelėms, tuzinas 25c; lietu
viszka trajauka 25c.; agentai ant popieru gauna gera ra bala; raižydami la.szka
indekite už 3c. stempa.
J. Ignotus,
(7—7)
13 Diamond square, 8.8. Pittaburg, Pa.

Prot. J. >1. Bruiulza
Ne w York ABrooklyn,;U. S. A.

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.
— .NEBUVO!
Kigfcgjgna# dabar galit* turat laikrodėli,
TEIP ŽEMU PREKIŲ OAR NIEKADOS
Mes esame nenisu.i Islkroddiii prekejaL ir »«ian»llen Mio Ii iraszcalo .kaltytojani* smarkiai numažiname preke* ant laikrodėliu, teip kad jau yra
dabar
'prieiMiHtof. ir joki kili laikrod>-llii purdsv J Hrimtmi/ia iru nrunste konkut^H,
toino pirito latžrod«4u> pridrdu»n doeuau puUv < kilu trncio.jrli n ranuo prit rynotko, M> roltn Lorgnrttt prir motrrUtko laikrodžio.
No. 6 Tikrai 14k Auksu lietai 1 ukštai geriausio darbo, huntlng. au
No 1 14k Dvioubai paauksuota* Hunttot lnk«.iat An.ute užsuka.
aute užsukamu ir nustatomu, vyri**®
ma» ir nūs ta tomas, tyriazkas ar nio
kas ar moterišku, puikiai graviruota*. 3 lukštai Įsi aitra gryno aukso
teriszkas. lamdo ant
iMJbaJfUo laUtr^lfUo. Orai akiuvniuota ruateM>* visa amt 1. Tikrai Anierlklšks muslnerija su naujausiai* pageri
s»ineri>. nustatom*, leisiuuisusi*! i>*r.>do įsiGvarancija ant 20 metu.
mmala. Išbalo kaip
.tuJArtaM luikrodiUo, nustatoma*. Pulkus isz
ks.^KiU pardavėjai garsina tokiu, po 83.50.
prt'ke
puikiausiu. Nert*»i geresnio laiko rodytoju.
Gvarancija ant 25 metu,
kili parduoda po 8 IK
»25
M IMU preke
No 2
Dvioubai paauasuutas
oaauksuotas su.tite
vyISO.
C. 14k
irs uviguoai
rU>kMu*.uk»m»» ir nustatomas,
huntitut. IsaNo. 7 Tikra* Nikelbil, »* vtn«aos. Ausute užsukamu ir nustato
ma*. viriškuar moterišku. Drūta* ir ge
rndo kaip Hn oo arktini* laikrotlt'lt Tikra Amenklsska niau.UM-rija,
rai parodo laika, ntefcadoa nenublanks. Tikra araerikisska musinerlja.
pilnaiakmeniootas. nustatomas. Puikiai t-r* GvarknCi|a ant 20 metu,
Nustatomuyup reik. Tikrai puikus lalkroGvarancija ant 5 metu.
vlruot**. Kuotikrtausi*. laiko rodytojas. Ki
„u,.. <iu
tl garsina toki poH.UA, M.78, M.U6 tr 86.50. 51 UBU preke $3.1>N
Miuni preke už vyriezka Iftl.DN, mot.
No. 3 14k Dvigubai paauksuotu.
u*»b.ais papu^'imaia,
No. 8. Naujolo Sidabro laikrodėli*,
ar
luksrtais. pulkus laikrodėlis Ausute
* *
vokiszkojo sidabro laikrodėlis. Auui.ukamas Ir nustatoma*, vvrisika. ar moteriškas; huntiug l.srodo
sute užsukamas ir nustatoma*, pilnai ak meni uotu ir su grynais ameriant M) datstaio laikr^itliti Tikra Amenki.ska masiluerųa, su daiutekiukais vaiunals, niekados nenublanks. Gvarancija ant vilo amžiau*.
liti akmenų, nustatoma*. Geriausiai «>ka lai- Gvarancija ant 20 metu.
Brutu ir ilgai gali laikyti. Gereanio negali gauti. Kiti paausius parduokO. Kitur parduoda poia.50, rJO.
Mimu prek«« »A.2.5.
d* p<> 86.m, 16.75 ir *8.50.
Mumu preke $4.AO.
No. 4 Uk Dvigubai pasuotu £
No. 9. Grynai Sidabrini*, vyrišku ar moterišku, a u*u t. utoukainu
’
ir nustatoma*, graviruotu ar lygus. Huntlng
Puiku* lukštai. Nerasi puikesnio. A u. u te uisukstmu tr nustatoma*,
luksitat l*adarytaa iš grynai fttra kalto oidabru. *u tikrais ameriklssvyristka* ar moteriška*, huntlng. l*mak> kaip Uo .tuŽMai* laUrotieli*.
kai* viduriai*, pilnai akmeniuola*. *u naujausiai* pagerinimai*. Yra tai
M*šlneri> tokia pat kaip No. 3 Kitur u>
Gvarancija ant 20 metu,
viena isz didžiausiu musu ofertu lama sky- a|ua,i nreke žUi
kius parduoda pofa.75. Aou,
Munu preke $A.7A.
rluje. Kiti pardu<Mtaų»o 80. 81d *1*.
M,“U P^Ke ląV.UO.
No. 10 Kaiondorini* laikrodėli*, Hžryrtesžu. Parodo ąalondao dloNo S 14k Tikras auksu lietas. P'dkiai graviruotas huntlng. AMU*■ ®
te uiaukamaa ir nuatatom**. vyriš
ka* ar motertškš, 2 lukštai storo gryno aukao. Niekados uentuišer*
Lukštai 1*1 juodo oi Įduoto plieno, kurt mes g,*r*ntuo|ame ant vitado*.
de nenublanks Išrodo kaip tso .1užm*u laikrodtlU. »u daugeliu akme
Yra tai vienu is* Puikiausiu laikrodėliu, *u geriausiai* nsechanlzmate,
nų, grynai smertklška masrinertja. nustato Gvarancija ant 25 metu,
pilnai ak meni uotas Laika k uote islngiauslal penalo. Kiti parduoda po
suįsi.K'KSnsr“- h“‘
»o.3».
lio.au, liiso. libso
M imu preke *7 J5O,
u* jame kokia yda. atmainysime ant kito, arba pinigui tugrakinoiau
Mes parduodam tavom, pilnai juos gvarantnodam L Kam laikrodėlis nepatik*.
okejiuio pinigu, bet esu* pirkėju užmoka tik F.ipteso kultu, o jei
VISUS LAIKRODĖLIUS SlUNCZIAME C. 0. 0.
‘
““
‘
mes paduodame, gali rtagraiinu KUM** kurtais. J d putigno girir*preso kaštu*mes pal* apmokame.
knatelio, koki ju* norite rorutka ar moterUoka, diduma, ir paduok
o onteri Ar pintgn* puiunak registruoto) grumulo) ubą isiplrk MouiMtelyi. J-igu ju pirktu* ant syk asssrts vienokio n a meno lalkro-

Sris
$30 Auksini
s Laikrodėlis
k™
ŽNdMa
eropd pirkti gtria*ti» frpno tntkto
aeftroM.’įužaomūsitiJite
LuK*taA yra ti
krai auksuotu graikai ranka graviruoti, turi dvi
guba tam tv<*ia (tora pluokJta gryno aukto ir pdSAreev ntitkrininnu atU *) metų (spausta* iJ vi
daus lukAtu. Viduriai pertiem yra gvrlaiuio* rtp
”—----- —-rlausiai padirbtų Ir pardaviirfjamų
--- i____
ir parodo n ažmrts^,
j* | i»tu juose. Turi pate ntauta reguliatorių, grali tu*tatyml, yra nutaby----------- Jyletojams teblngolaiktas ir eina iki._.
Kiautai,
ra pat* ta*. Šita* aukite* rųile. lalksodelio
:ur n»rn
- perkamas ui maiiau kaip 230.
__________
vaizbos ir davimo progos
IMI apgarsinimo
mi
;u laikrodili ui nominali^kožnari įgyti u>kį |
ue pasiųsti eita iaikrodilį
k* prekei roti prils,-------bagyje sekančių ______
30 dienų, uži 81 5, kurtų f«S irsiunapmokėta nzpreso agentui
Ūmo kaitai tart1 būti ------po psdraktinani spiimvjlmuL o Ūke
tun būti
S0
faasol^ii po 81.30ant
---- ntenesio. Prisiuntusiam su
Creikalas imti *K mi duosime puikų reteižlį.ka
„.— apsaugota paėta. uitįAr laikr>xiėli pasiųsime
_______ _---------eidyrismi siuntimo
kaltus. Uimokantis 86 laik____ _ ___ __ pilnai be jokių parankų ar var žymų
r-xi.dKlei likusių nedamolrftu mum* *0.' JiįotUūnO
tau iriinome. kad busi tiek užganėdinta* H pir
kinio, jo«atlyginsi be užvilkimo likusius 89 po
*1.3*) kas mSnuo. Jei norite m pirkti ne ant lAmoi* 10 uuoi.
tnioi. nuleidžiame,
nuleidi lame,
fcsnčio. bet grynais, tai roti
________________
T“-nori
-i vypaleudami laikrodflį už
*^3.50 Rąžyk, š
vy
*r atdarai*
ruko. *r mote rako, mediiokllniai*
medžiokliniais ar
(Katėta !
M.RECH & Oo-teholesaiars. Deot. 31. Chicago

u*. *rDykai
Auksinis Laikrodėlis
tiem* ii tekančių brangių premljų. Didelė Armonika, puiki
Mandolina. cisllas suk.uotš »ie11,111 Laikrodis. S tu#. »tdabImNR
motu Peiliu ir 9zakucz<u. »toVy^Mrvz-a] ruf-vno *ukso žiedas k**RžIv Jf 4D n* isiš importuotas skustuVgrSNFtf vas. dailus aiszeninia
Peilis, gražus auksuotas m<>
terilkas kskltrcitiii ir ka
boti*. gražu* su*su<>ta* K ry
moti g. sterlingioio sidabro apyranke yra
Ssodama už Upardavnn, M stukių Importuotų
manų po lOe. k '.n* Laikrodis turi gera* ameTikouiJk i* viduriu*, geriausiai laiko laikf ir Urve
<lo ant auksinio gvarantuojarnoaat 35 metų. Kiti
daiktai vra teipgl eenausic* verti*. Mys pstikė«a>e tao pardavialus. Mpardavj* prisiusi mums
ir gausi premijg t| pacif dien^
ATLAS JEWELRY C0..
« Metropclitan Btock,
CHICAGO, ILL

OFFISAS:

Kerte 31-mos ir So. Hilsted ulyciin.
Gyvenimas viriui Aplinkos.

CHICAGO,

ILL.

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

Z^UYKAi: VIENA LAIJ 1211—V■ • asven. mtkvodsltas No. S, tai ganai** prUio

Geriausia užeiga pas

KAI VIENA LAIKRODĖLI
A Niekur nepirk kitur laikredelic
ne visados bus teip žemos, todėl ******* ordeH smendien.

SAU JOCĮ,

Atlas Jevvelry Co., 2*i Metropolitan BLOCK, Chicago, III.

537 l ollln.till* ar®.,
E. St. Lo»l», III.
Uetvrliiku Mliuaaa, aakryaM, ir ruimai
pavieniam!. Taipei siuntimą, pinigu in viena
dalis svieto Prskss pigisuslos, priėmimai t»r įsąsias.
[4—8)

m
fismioa ant |>ar<lariina
Geriausia sekcija v įdurto*J NewYorko val
stijoj, 50 akru ui 8lA>0. 72 akrai ui 11300
133 akrai ui *3000. Gema trtobo*. geriau•taa vanduo, su apsieita girtos, ant lengvu
iszmokesesiu. Jauteli lietuvtazkt farmsrial
gyvena czioa. Ršsant artesne*** ii n loma
lodek uito, štampu.
O KO. KLEEK, l’oolvills. NY.

dy.

«*«“ P*“*'y‘‘ mšutkius. P*r ui užcsedy.it* dių pinigu. bite* prakra
n.

Ant 17 Akmeoo

Dykai aukninl* Laikrodelia.
Ant pardavime būname geroje vieto
mm
Mas duodame salia **•- je lietuviu ir lenku apgyventoje, bizni*
-M’
{ H J
'

4MBKHk*£|i
aF*4BBBwP|MB

jaurto* mados Amaribomsi■*'• w>dwr>a>* Laikradab gerai ir placrial Uždirbtas, tinkamu lie
gersi laika rodsall.visai dy- tuviui mokinėliam buesa-rystee darbe ir
kai tam. kur. perdus X *r lenkiezka kalba. Atsmaukite in „Lie

i<v ,
. r
».

LilDodells

jJT

P* te* t .ola* roeallA
tortas, saukia užsukamas ir aasiAtoasa, vy
risi*** *r m
r >iss>

tuve*" redakcija, 924 33rd si. Chicago
» .• >
jb i,--.!

.-»

Pigiai ant pardavimo gera groeerne
arti lietuvUzkoa bažnyczioe Gera vieta
kalbancziam lietuviukai* ir vokiezkai
pardavinėjimo
Kada 1*1
parduodi
uritiuik įDunat Priežastį mano pardavimo kad nemoku
JIU.-SO ir gausi sil laikrodėli su leaclugsllu lietuviezkoc kalbos. Atnašaukite po or
ykal
<S>own J ewelry Co ,
Dep h SS. 163 Raudolph st..
CbKiago, III. 151 W. 18 si., Chicago.
MObMfijnsSEč

®V

ąį

j

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

-

>/>>

jBMrMVSMUov

r, a , ,u.
o
lupo g.r.au* • . ••
laikanti*
luotą*
m.tu
biy laikrodėly pssiu*■tme C. O. D. sat kkakvteao adreao. so pavoiy>
ma iasegiaiaiasoti Jeigu b*, tok* kaip rasur
m*, aksimoksk e aprašai SS 7* Ir atratimo
r
•j,, B<i aemokek

IMŽErtžSJEjMdmy <«

Raikaliairaa reraa bucaeria, netenotat,
mokanti* angliaaka kalba ir raaila, batu
(irai kad mokėtu nore buki vok laikai ir
striukai. Darbu reraa, mažame ant
kontru miestelyje. Turi ažaistatyli *50 •e koapu, dykai
kaucijos. Auiaiaukti pu
Mikola Morkvina,
225 W. 46th sL,
t'hicago. »OO Central Bank Bkig, Chica<o.

Chicago Medical Clinic,

344 S. State Street,

arti Harrison ui.,

CHICAGO,

Eicelsior Iitcb Co.

F.PBradchulis

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

Skaitykite ka sako

D-ras Landės

Didžiausi Sztorai CHicagoj.

Sziionatarine kerte 48-tos ir Ashland Avė., aut Town o! Lake

Turiu už savęs didžiausiu praktiką tarp lietuvių

9133-33 Commerciil

SUVIENYTU VALSTIJŲ IR KANADOS.

Ka tai reiszkia tureli Baiga pas Spiegel’s
Reiškia tai laimės namus kiekvienam.
Reiškia tai vigadą teip darbininkui kaip ir turčiui.
Reiškia kad visus naminius daigtus kokių tik reikalauji gali Čia gauti ant bargo.
Reiškia tąi, kad tavo namus iŠmebliuos pilnai laike 24 valandų, ir tu gali juos vartoti mokėda
mas lengvas sanvaitines iŠmokestis.
Reiškia kad tu ir tavo busenti pati galite sau išsirinkti meblius kokių norite ir juos gausite tada
kada jums jų reiks.
Reiškia teipgl, kad jeigu tuapsirgtum ar darbo netektum, o tavo mebliai dar nebūtų pilnai išmo
kėti,nebusi klapatytas, ir jokios trotos nepaneši.

Nuo 20 metų gydau vien vyrų Ligos pūslės ar inkstų.
Ligos kraujo ir odos.
ligas.
Nužudymas atminties.
Gydau vien vyru*.
Nužudymas vyriškumo.
Bet ir iŠgydau juos.
Išgydau kožną atsitikimą ligos, Pasekmės savižagystos ir tt.
Gydau be skausmo netrukdant
kurį paimu gydyti.
Jei liga nėra išgydoma, neapsii
nuo darbo.
mu jos gydyti.
Kas metas gydau tūkstančius
Jeigu negali būti išgydytu, pažmonių.
sakysiu tau atvirai.
šimtus operacijų atlieku kas mėO jei gali būti išgydytu, tai aš
nesis.
i « *
tave išgydysiu.
I
‘
Kas tik tau kenkia, pasakyk ar Išgydysiu tave namie, jei nega
parašyk man.
lėtum ateiti.
Atmink: rodą žodžiu ar per laišką nieko nekaštuoja, jei ser
gi, ateik ar parašyk pas

DR. LEONARD LANDĖS*
New York, N. Y.

140 E. 22-n<l Htreet,
Km prtala* *e kreso <pačto>

Mukiai*. g*a* aaaja illastraota kaygete S pMlapla.

MARIA

Guodotimems Kunigam* tszdtr*
boK****, Arnotas, Dalmati
kas, Almu. Stalas trwt*u*baž,nytinio* parėdus. Visokį darbą at' lieka arvstiukai in laiką.
' Norėdamos gnodotino* Dr-te*,
arba guodotini Kunigai, kad Jaša
savo tautelę, pa*c*kite ji tikrai
'

G uodotutooM taatiaduM* ir bstfu»tinetn» 'draugystėm* išdirba

Kai
Aaierlkoainžkas
Hellanaa, hzarpan, Jaontaa, Kakardaa, Zaaklaliaa,^
Koparea ir dėl Maraialku

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division 8t,

Chie*<o, I1L

Attornej and Coonselor it L».

Chinber of Cemnerce Bldg. Room 709
8. E. Ooroer LaSslle A. W**hin<ton st*.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3543
Wienintali« lietuwy* advokatai, baigą*
moksl| lurlapradencilcsokion Amerikoj
Weda protra* kaip Ci vii įtikai teip ir
knminaiitika* vnsuoee »uduo*e.

Re*. 3112 B.Halxte<l arti 31 mos.
TėLYard* 5045

COLLINS MEDKAL INSTITUTE

Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, fledikaliszkas Institutas Amrikoje

Jei žinai savo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramas, kurie Jumis ne iszgyde. tad tuojaus
a t si liauki t, pa* Specialistu*, žinomo visiems Didžiausio Instituto.
Daugybes žmonių serga, nutmtija vilti iszgydimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir pati s -/modami.
jog sveikata yra neapiprekiuotas turtas, kuri koznasžmogus galiapturet, tik atsiszaukite ant vardo:

I>r. E. <2?. Col ] i hm
Inmtitute apraszant liga, o jis
duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
Kaiugi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint pirmutinia gera
sveikata ir būt laimingu.
Vaistai sutaisyti per Dr. E. C. Collins Med. Inst., kureme yra ant kožnos ligos tam tikras
Specialistas, taip pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai mierius iszgydime, vartojant pagal užraszyma ir
pamokinimus. Tukstanezei žmonių yra iszgyditi per Specialistus, afidovanotu gamtos su talen

DOWIATT

tais, ir nėra ligos, kurios je negailėtu iszgydit.

Isz padekavoniu, kurios szitntais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:
530,00 setas,
•5c), 00 tetas,
M.5,00 tetas,
*85.00 setas,
*100,00 setas,
*150.00 setas,

pardavimo
pardavimo
pardavimo
pardavimo
pardavimo
pardavimo

preke <18 00
preke 123,00.
preke <31,00.
preke *39,00
preke *47,00.
preke *69,00.

Iszlygos *2,00 inmoketi,
Iszlygos *3.00 inmoketi,
Iszlygo* *3 50 inmoketi,
Isz)yg< s *4,00 inmaketi,
Iszlyiros *5.00 inmoketi,
lazlyeos 37. C0 inmoketi.

50c
50c
75c
*1 00
*1.00
*1,25

kas sanvaite.
kas sanvaite.
kas san vai te
kas san vai te.
kas sanvaite.
kas sanvaite.

723 W. 18th Street
Nuo Stos iki lOtoa ryto.
■ no ?-to* iki * vai. vakar*.
Nedeliom* tiktai ■■o Mos iki 10-tai ryto

Telerunsui: Morgan 1332.
Teiefonuot galima ias kiekvienos
aptlekoe.

Iszgydita gumbo liga, Brangus Profesonau
Dzgitas nuo nerviszkumo. vy
Per 3 metus vargino mane nerviszku duriu ligos, abelnosuusil*
diegliu apturėtus po
abelnas nusilpnėjimas, vydu
gimdimui ir baltosios mas
priėjimo ir reumatismo.
riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dratekėjimo.
panea Jokios naudos neatnesze jeszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net
Aparacija padare, bet mano padėjimas vis
darėsi sunkesniu ir kaip su viena koją gra
bą stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per
dvi nedelias, pasilikau sveika ir laiminiga,
užtai tegul Augszcziauses jumis laimina sa
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la
bai dėkinga per amzi uz išzgydina, ir tegul
svietas jumis garbina kaip ir asz visada

Tik 10c. už tuziną popieru.
Kas prisius 25c. pacztinemis markė
mis. aplaikis 12 popieru su konvertais ir
priedo knygele už 15c.
duotu trijų pasirink viena: 1 Kaip iszdeti kortas ir ataprti isz ju laime ar nelai
me; 2 Knygele iazaiskinimui sapnu; 3
Knygele gražiu dainų. Popieros su vi
sokiais gražiais pasveikinimais ir daine
lėms, su gražioms kvietkoms ir paveiks
lėliais, tinkamos raszyti pas mielus tėve
lius, brolius, seseris ir. milimss mergi
nas; 6 tuzinai už SI 0Q. Reikalaujame
agento ir duodame gera uždarbi. Adre
sas toks:
C. G. Agent,
St* W. Boz 14,
Brcoklyn. N. Y.

LYON BROTHERS
MADISON. MARKET AND M0NR0E STREETS

SROTHEB^
M

CHICAGO,
ILL.
——
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Nerviszki Vyrai.
Vyram* reikalaujantiems pagalbos prlsiunsiu
kopija garsaus racapto dykai Ne 0.0.0
ne apgavingus vaistus, tiktai recep
tą.
Perokaitykile ma ptuarga
J
ATSARGIAI.
Šri pMarga yra vyrkm* sugriauto* nery įti
ko* sistemos, kurte per savo jaunystes klaida* ja
Cpildė. Klausykite mano patarimo. Sustokite
nde patentuotu* apgaviugu* vaistus, elektriš
ku* diržas, "specialistus" ir kttus netikusius be
verte* gydymus. Nuo diržu uepsgyslte, o nuoiatai vartadami vaistu* tunalkysite pilvo žlebcziojiaa. užnuodlnsite visa *L* tema ir padarytlte
•avo liga neiszgydoma.
Daug metu asz kentėjau savo Jaunystes klai
das, nerviškumą, naktinius tekėjimus, skoka
vyriškumo, silpna atminty, stoka ambicijos,
neramume, gėdingumą, stresu tksudejlms, visatiay nusilpimą ir tt. kaip paiktzas pirkau ir v ar
tojas visokia* patentaotM gyduole* ir viską ka
tik iszgirdea. Ant galo buvau priversiš važiuo
ti in Eropa p*geibo* jteszkoti pa* garsu daktaru,
kur* mane ir iszgyde.
To daktaro receptą, pagal kuri man vaistai
buvo užrašyti,.asz tr dabar turiu pas save. Kaip
tai sunku yra pagyti nuo tu ilgu aš žinau isz
patyrimo, todėl ui noriu ir kitus pagelbėt i. Kas
man apraszy* tavo liga, u> jam pasiusiu užpeezetvtame iaitske to recepte kopija *u patari
mai* dykai. Ass jau gavau szlmtu* laiszku !•*
vis* šio* staliai krMztu nuo vyru, kurie rsuo
kad imdami vaistus pagal siy receptą visiszkai
pagijo, teip kaip tr ui
Recepte užrMzyti stlprtjs bet nevodingi vai
stai ir receptas taip paraizjrta* kad vaistu* gali
ma gauti kiekvienoje geroje aptiekoje už mažu*
pini g n* Gavę receptą, jei nenorėsite patys eiti
In sptlek* užsteliuoti vaistus, tai paršukite
man, o ms Jum* juo* ežia Chicagoje pasirupln■ja ir prisiusiu. A*z nesnncziu C. O. D. kad
lazvilioti nao jus pinigas, arba pgrduoti Jumis
vaistus, kariu jus nenori ta. Jeigu patemyslte
mane kam* aors neteisingu, galite tai paganyti
azitame pseziame laikraštyje.

' Ssi pasarga gal nebus daugiau garsinama,
taigi rašykite man šiandien, o gausite to reospta kopija ir reikalingus p*tarimu* dykai
tnojaus. Ssy paaiahtima asz gailu atlikti be jo
kia jam* kusta. Adresuokite: C, BmMNb* F. N.
855, Ckioafs, III.

Baldai musų pardavinėjami negali būti lyginami prie siųlomų kur kitur už tokius jau pinigus. JIE YRA
GERESNI. Geri baldai kaštuoja brangiau negu prasti, bet ką bepardavinėti prastesnius baldus, dirbtus antraei
lių dirbėjų, męs einame | geriausias dirbtuves ir mokame už GERIAUSIO DARBO BALDUS. Nežiūrint vienok
aut šito musų prekės nuo 10 iki 20 nuoš. yra mažesnės negu prašomos kitų už prastesnius tavoms. Šitas pareina
iš musų įpročio užsakinėti padirbti dideles daugybes tuo laiku, kada dirbtuves šeip butų be darbo, ir kad męs pa.
sikakiname mažais pelnais.
MUSU
SPECIALIŠKAS
BALDU
KATALIOGAS
SIUNČIAMAS DYKAI
REIKALAUJANT
PIRKLIAMS TIK.

GRYNAI
JOKI TAVORAI
NEPARSIDUODA
EIKVOTOJAMS.
MES VEDAME
REIKALUS TIK
SU PIRKLIAIS.

Musų rakandai padirbti iš parinktos ir gerai išdžiovintos medegoe, dirbti goriausių ir geriausiai apmokamų
darbininkų, dabotingai apibaigti ir dailiai politūruoti. Išeiga to yra ta, kad jie turi nepaprastą gražumą rašto ir
išveizdos, laiko ilgai ir duoda užganėdinimą. TA PATI RŪPESTINGA ATIDŽIA YRA KREIPIAMA ANT VI.
SU KITU NAMINIU DAIKTU SU UŽTIKRINIMU GERESNYBES KIEKVIENAME DALYKE'
Męs laukiame jūsų liberališko parėmimo. Visi daiktai užtikrinami tokiais, .kokiais yra perstatomi.
Ar turi egzempliorių musų vėliausio Pilno Pavasarinio ir Vasarinio Kataliogo?
Jei ne, parsisiųzdyk tuojaus, jei esi pirkliu.
—Kataliogą siunčiame dykai ant pareikalavimo.

Mare Wajeriene,
241 Sweet Avė., Buffalo, N. Y.
Milimas Profesoriau:—
TubtaitiniM padekovane. a.unciu
Frank Malnurikas,
. ’ jums, uz iszgydima mane nuo litiszku ligų,
Box 16, Ferry, Soj. Dac.
Brazu, la. nuo ^urjo maeziausi jog gyvas būdams,
esu numerėlis; vietynei daktarai tik mano pinigais davanai naudojosi, o asz ligą ir nuliudymu
bet kaip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė visi diegliei krutinėję ir
kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chroniszkos ligos. Sakau neapsakomai esu dė
kingas, jog asz dar gailesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir iszgydima.
Su guodone Jos. BlazuknS, Bridgeport,Cean.
Skaitytojau! Ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žemiaus pamir.etus ligos: per
Didžiausio Medikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu ligas, kpenu ir inkstu,
kraujo ligas, Reumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežejimo, litiszkas silpnybes ir slaptas
vyru ir moterų ligas. Savžagystes su baisioms pasekmėms, nervu ligas, miegųstuma, diegliu ligas,
abelno nusilpnėjimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, galvos spiegimus, geltligę, kaip viražu
tynęs taip vidurines ligas, kurios ant organismo atsiranda ir. t t
Jei toli gyveni nuo New Yorko, lietuvyszkai apraszyk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po
mui ju per Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi
ditas. Vaistus iszsiuncziam ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mexica ir Canada.

Johana Perklene,

,

'Jei nesupranti symptomus ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietuvyszkoje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLTNS 128
puslapiu didume „VADOVAS IN SVEIKATA“ ir joję visas s»aka* ligos atrasite
aiszkei.
Ta knyga labai naudinga ne tik sergatiems, bet ir sveikiems, kurie jau
tukstanczius žmonių iszgelbeje ir labai
žingeidi kaip vyrams taip moteriems
seniems ir jauniems, joję yra dideli

koleravoti paveikslai, atideng a daug
paslaptybių žmogaus kūno subudavoji
mo taipat paslaptys litiszko ir laimin
go gyvenimo, kožnam reikalaujancziam, je bus prisiųsta; atsiszaukiant
ant vardo

DR. E. C. COLLINS
MEDICAL INSTITUTE,

140 W. 34th Str.,
—

New York

datn

Valandos Instituto, kozna diena nuo 10 iki 5 vai po piet Nedėliotus nuo 10 iki t vai no
- —
r ,aaise ’ ą!
♦ ertė J. I.

