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viršininkyste ant apkalbėji davė laikų 2 sanvaičių patai versti ant drutinimo savo lai Po suteikimui neaprube- suorganizuota iš mokintinių esančių žydų savasčia, teipgi
Iš Prnaų Lietuvos.
mo, kų daryti toliau: taikiu- symui pagadinimų, bet pa vynas, kuri Jau dabar teip- ži notos valdžios Trepovui. vi piešimo mokyklos.
darbininkai valanti miesto
Iš
Tilžės, Gumbinės
Vilniaus daktarai rengiasi nešvarumus ir gazo dirbtuvių
Karė Maskolijos su Ja- tiesi, prisipažinti pergalėtu, skui į 24 vai. tie laivai turi jau drūta kaip ir amerikoni daus ministeris Bouligin,
Klaipėdos,
taigi vien iš P
ar vesti karę toliau. Nors išplaukti iš Amerikai prigu ška, jurininkus turi gere teipgi garsus Mandžurijos dik įtaisyti Verkuose specijališką darbininkai.
ponija.
sų
Lietuvos,
Prūsų valdžios
linčio porto, arba turi nusi- snius.
tatorius, Aleksiejev, atsišau gydinyčių sergantiems plau
Kokios pasekmės bus pa- apart karės ir laivynės mini
išvijo
su
viršum
500 masko
šarvuoti ir čia išbūti iki ka
kė prie caro su prašymu pa- čių ligomp.
Iš Gardino gub..
skutimo mūšio terp maskoli- sterio visi kiti balsavo už už
liškų pabėgėlių,
žinoma,
rės galui. Vienų gi drūčiai Revoliucija Maskolljoj. liuosuoti juoa nuo jų urėdų;
Nuo 13 d. gegužio terp
Gardino apskričio Bude daugiausiai lietuvių ir ma
škos ir japoniškos laivynių, baigimų karės, kadangi nėra
Po
išnaikinimui
Roždestpagadytų maskoliškų torpėdimena, kad tų j>at| padarys ir Vilniaus ir Verkų pradėjo perkratinėjo provų ūkininko
dar nežinia. Iš syk laikraš vilties, kad dar Maskolija ga
skoliškų žydų. Mat Vokie
nį laivelį patiko Chinų pa venskio laivynės Maskolijoj kiti Maskolijos miuisteriai.
lėtų
atsigriebti,
nieko
nenu

ant Nėrio bėgioti garlaivys Ušilos, kuris paleido šūvį į tijos valdžios, kaštais lenkų,
čiai manė, jog netekusi laivyvisi
tikėjo
kad
caras
bijos
itn
krantėse ir atvilko į ShangKokius dar toliau išduos „Grodno”, kuris važioja ly Baltstogės policijos viršinin
nės,Maskolija negali -tikėtiesi sprendė; caras mat bijosi pa
hai. Ant jo buvo 80 žmo ti ant savęs atsakymų ui to vaisius suteikimas Trepovui giai tavoj-us, kaip ir žmonis. kų Polenkinų ir -jį pašovė. lietuvių ir žydų, laižosi ir ge
sekmių
nusilenkimo,
prisipa

šioje karėj atsigriebti, todėl,
rinami maskoliškam carui.
lesnį karės vedimų, kuri ne diktatoriškos valdžios, dabar
Sūdąs Ušilų rado kaltu ir nu Nora jo armijų muša japoniejeigu caras ir jo tarnai turi žinimo už pergalėtų, bijosi nių.
Maskoliai dabar jau atvi gali su Maskolijos laimėjimu negalima įspėti, bet nėra abe Iš VllftiauN gubernijos. sprendė į kalėjimų ant dvie
dar kiek proto, stengsis tai- jis teipgi sugrįžimo pergalė
čiai, bet, matyt, Vokietija
rai
kalba, jog Japoniečiai, pasibaigti, todėl sušauks iškytiesi, ka<iangi juo ilgiau tos armijos, kuri • už visus kada tik panorės, gali apval-! rinktų žmonių atstovų susi- jonės, kad tas žymiai sūdrų- Nuo 2t d. balandžio iki 12 jų metų ir keturių mėnesių. dar ir mušamo caro bijosi ir
užsitraukia karė, juo daugiau vargus ant karės lauko, už dytinevien salų Sachalinu, | rinkimų, kurie galės spręati i tįs revoliucljonierių eiles; d. gegužio, Vilniaus guber Lietuviškame Braste keli jam laižosi. Tuom tarpu tas
nuo revoiiucijonierių neap- nijoj buvo apsirgimų: šla vyriškiai ant gatvės užpuolė
ji abiem pusėm kaštuoja, to visus nepasisekimus gali pa
bet visas rytinės Siberijos )>a- ar vesti karę toliau, ar taiky gins carų nė Trepovo šnipai. kuotoms; šiltinėms: Vilniaus ant pagelbininko policijos caras vos laikosi ant savo su
norėti
atkeršyti
kaltiems,
o
dėl juo toliau, juo sunkesnes
puvusio sosto, pamatai to so
kalčiausias juk sėdi ant krantes, visus portus, ajiart tieji su pergalėtoju. laik Iš tikro, po paskyrimui Tre pav. — 84, Vileikos — 30, viršininko,Gogolio, ir jį pašo
išlygas pastatys Japonija.
sto braška ir jie gali visai su
raščiai
net
įgarsino,
jog
ca

Amerika ir jos urėdnin- Maskolijos sosto. Taigi, jei Vladivostoko, gali apvaldyti ras, verkdamas, pasirašė, jog povo diktatorių, Maskolijos Lydos — f75; pilvinėms šiltinė vė. Suareštavo du vyriškiu. griūti. Carų žmonės gali iš
kai mėgsta rėkliams, mėgsta, gu pavojinga vesti karę, sta be mūšio, maskoliai negali jų sušaukia žmonių atstovų su darbininkai pradėjo tartiesi mis: Dianos pav. — 98, Ly
vyti kiaulių ganyti, žmpnės
In Dinaburgo.
kad apie juos rašytų laikraš tyti armijų ant naujo pavo apginti. Gal būt, kad japo sirinkimų, kas butų pirmu apie pakėlimų abelno štraiko dos — 125, Ašraėnų — 63,
gi
liks, o tuom tarpu, Prūsų
Šventėn ų — 21, Trakų — 22.
13 d. balandžio suštraikačiai, kad girtų, nors nebūtų jaus, laukti naujų nep>asise- niečiai tų ir padarys, o pa žingsniu prie apdovanojimo visoj Maskolijoj. Jeigu tas
valdžios
gerinami carui ir
sykį užgimtų, tų-syk gali pri Rauplėris: Vilniaus pav. — vo čia darbininkai Rygos-Oruž kų. Tokį būdų turi ir kimų, nemažiau pavojinga ir skui tuos kraštus, kurių neskriaudžia'
Maskolijos žthoMaskolijos
konstitucija. trukti duonos, skalbinių, tar 3; tymrtis: Ašmenų pav. — lovo geležinkelio varstotų.
prezidentas Roosevelt, o tas užbaigti karę, atiduoti Japo norės pasilaikyti, maskoliai
nis.
Užimdami Tuom tarpu pasirodė visai nų net pačiam carui. Argi
Darbininkai reikalauja dide
jam yra ir reikalingu, kadan nijai kokį Maskolijos šmotų. turės išpirkti,
kas kitas: caras ne tik nesi Treįov su savo šnipais virs
priguliusnių
algų^r trumpesnio dar Tilžės „Nauja Lietui iška
plotus
nuo
seniai
Todėl
caras
nedrįsta
nieko
gi jeigu apie jį nerašys laik
Ceitunga” smarkiai agituoja
Iš Birštonu, Vilu, gb .
rengia pakreipti valdymo valgį carui ir jo tarnam^!
bo laiko.
raščiai, žmonės užmirš jį, y- daryti, bijosi pradėti tarybas, čius Maskolijai, japoniečiai
už lietuvių priešo, gimnazijos
būdų į laisvesnes vėžės, bet
Kaip paduoda maskoliški
pač kad tikrų nuopelnų nė bijosi atsakymo, ko tauta turės jau gvarantijų, kad
mokintojo Kuršaičio pakeltų
Iš Latvijos.
laikraščiai, nuo miestelio
priešingai, viskų nukreipė
Skandinavija.
prieš savo tautų, nė prieš nuo caro, be abejonės parei Maskolija išmokės ir karės
vėl į bjauriausios reakcijos
Mintaujos aplinkinėse ne užmanymų, ant Tilžės paro
Ant Skandinaviško punšą Birštonu iki persikėlimui per
žmonijų jis neturi; todėl ant kalaus, kadangi karė pradė kaštus, apie kų dabar nenori
vėžes. Nebereikalo sena pa- lio yra dvi viešpaty st i po val Nemunu, taigi iki kaimui Pa- žinia kas išvartė visus tele dos parengti lietuviškų namų,
pasigarsinimo, ant pasireklia- ta caro ir jo tarnų be tautos nė kalbėti.
likosi
padirbta grafų ir telefonų stulpus ir, kaip daro, antai, ant didelių
Visiems svetimų kraštų )>a- patarlė sako: jeigu Dievas džia vieno karaliaus — Šve prienių,
mavimo į Roosevelt abiem pritarimo ir noro.
nori kų už jo nuodėmes nu dija ir Norvegija. Svetimuo trumpa plianto linija. Pa tokiu budu, susižinojimai parodų rengdami etnografi
kanaujančiom pusėm pasiū Ant karės lauko prietikiai valdiniams, net kariškiems
bausti, tai jam protų atima. se kraštuose abiem kraštams dirbimas to plianto kaštavo Mintaujos su paviečių mie škuose skyriuose namus palė savo tarpininkystę prie su ne geriausi. Pereitų sanvai- delegatams Vladivostoko ko
puasų arba kitų mažai pažį
stais likosi pertraukti.
Teip su caru ir atsitiko. Jis buvo tie p>ats kousuliai. Ne 32584 rublius.
taikymo, bet iki šiol bent, tę maskoliškos žemės kariu- mendantas palie)>ė išsineš
stamų
nuožmių tautų, tuom
11d. gegužio, iš Liepojaus
nori'toliau kraštų valdyti de seniai Norvegijos parlamenkaip rodosi, kariaujanti jo •menės viršininkas, jenerolas dinti iš miesto. Matyt, ne
vien
skiriami,
kad nuožmiems
H
Minsko
gub..
paliovė bėgioję geležinkelio
spotiškai, kaip valdė iki šiol, tas užgyrė, kad Norvegija
tarpininkystės nepriėmė. Iš Linevič, pranešė carui liūdnų užilgio maskoliai lankia jaBobr^iiske, Minsko guber trukiai.
Streikai pirmiau nieks neprisakinėja. kaip jie
nors tas, po visų nepasiseki turėtų atskirus konsuline, bet
tikro kam gi reikalinga tar- naujienų: kad terp) kariume- poniečių apgulimo tos tvirnijoj,
sųšt
ra
i
kavb
kalviai,
liet
siai užgimė geležinkelio var turi dirbti savo tokiuose na
mų ant karės lauko, yra, tie tų užgyrimų karalius atmetė.
pininky^tė, jeigu vedanti ka nės, ypač terp rezervos regi- čiausios rytuose maskoliškos
štraikas
traukėsi
tik
.vieną
stotuose,. išsiplatino paskui muose surinktus daiktus,
siog, negalimu, žmonės ui vi Tas sukėlė baisų piktumų
rę ir be tarpininkų, kada tik meutų, kįla maištai, maištus tvirtynės.
dienų.
•
'
ant
dinoleum dirbtuvių Tilžės gi lietuviškuose na
Ant sausžemio pereitų san- sus nepasisekimus kaltina ca terp norvegų, iš ko gali už
Ant
panorės, gali tiesiok pradėti kelia čieli regimentai.
Minske
gubernatorius
nusi

Wikanderio ir Lariono. Va muose jų rengėjai reikalau
rų ir už vinis kaltes nori Jam gimti karė terp Norvegijos ir
tarybas ir taikytiesi be tarpi nutildymo terp kareivių ne vaitę nieko svarbaus neatsi
gando
.darbininkų
streikų.
žiuojant geležinkeliu virši ja, kad lietuvaitės, ausda mos
ninkų, kokiems kartais dar paklusnumo dvasios, Linevič tiko. Buvo, rods, susirėmi atsikeršyti. Jis galėtų bent Švedijos; Norvegija gali su Jis
išlipinėti
po
miestų
ninkui Vilniaus kareiviško lietuviškas juostas, išaustų
dalį nkėsų prie savęs {Pa visu atsiskirti nuo Švedijai.
brangiau negu verta reikia prisakė sušaudyti 25 oficie- mai atskiri) kariumenių da
parašus Vokiškoj kalboj, gal
rus ir 300 paprastų kareivių. lių, bet svarbių, didelių mū traukti, suteikdamas dau Ji, vienog, turi vos apie du atsišaukimus, kuriuose ))er- apskričio, jenerolui Freeae, į
už tarpininkystę užmokėti.
sergsti darbininkus ir liepia jo trūkį, terp stacijų Hoke- parodymai vokiečiams, kad
Kadangi, vie giau Huosybės, bet vietoj to, milijonu gyventojų, butų per
Teisybė, besirengiantis iš Matyt todėl, kad terp karei šių nebuvo.
seniai ****“kirityti ant prisakymo sen ir Pleitze šaudė iš revol jos savo prigimtų kalbų už
važiuoti iš VVashingtono ma  vių nyksta ptaklusnumas ir nog, dabar privežimo japo jis vėl griebiasi reakcijos ir silptna, ypač kad nuo i------ Įtolicijos, kadangi mat poli verių susirinkę prie kelio vy miršo.
Gali „Lietuviška
tai kur-kas biaoresnės negu maskoliai j ieško progos ant
skoliškas pasiuntinys Cassini atsidavimas, o kur to nėra, niečiams Įtastiprinimo ma
Ceitunga
nusiraminti: pro
Rakydamas užėmimo šiaurinės Norvegi cistams prisakyta šaudyti į riškiai, kurių, vienog, nepa
atsilankė pas prezidentų, bet negalima vesti karės, ypač su skoliai negali stabdyti, nėra buvo iki šiol.
tingas vokietis, renkantis ti
žmonėms burnų, drausdamas jos dalies, kad turėti išėjimų pulkus žmonių, jeigu Jie ne sisekė suimti. Geležinkelio
apie kų su juom kalbėjo, ne teip narsiu ir sumaniu prie baimės jau, kad kas galėtų
klausys
policijos
prisakymo.
darbininkai reikalauja su krai lietuviškus naminius iš
apsunkinti kariumenei pri- atvirai kalbėti, jis nenutil- į Atlantiką.
žinia.
Kadangi pirma pas šu kaip japx>niečiai.
Ant
Minsko
geležinkelio
trumpinimo darbo laiko ir dirbinius, greičiau pirks to
prezidentų buvo ir japoniškas Rodosi, kad negeriau buvo vežimą reikalingų daiktų, y- dys žmonių neužganėdinimo.
stacijos
'iš
užrubežių
atėjo
geresnių algų, teipgi kad jų kius, kokiusJietuvaitės iš ti
ambasadorius, tai laikraščiai ir ant išnaikytos laivynės, ži pač amunicijos, tai reikia ne Reiks vesti dvi kari: su savo
siuntinys,
kuris
gulėjo
be

nedrįstų kolioti ir niekinti kro namieje padirba. negu
Isz Lietuvos.
tuojaus pagriebė tų žinių aut noma, jeigu laikraščių garsi užilgio laukti traukimo visų locnais ukėsais ir su mušan
veik
pusę
metų.
Žandarai
geležinkelio perdėtiniai. Rei tendentiškus, tyčia pažemi
pagarbinimo Roosevelto ir namos žinios yra teisingos. Oyamos pajiegų į šiaurius, čiais caro armijų Japoniečiais.
užsimanė peržiūrėti siuntinį, kalavimus tuos atmetė gele nimui lietuvių parengtus,
Iš Vilniaus.
perstatė tų atsitikimų teip, Laikraščiai pagarsino, buk apgulimo Vladivostoko. Tas To caras negali, ant tokios Vilniuje kunigai naudoja bet jame, apart drabužių, žinkelio užveizda, todėl dar taigi neturinčius moksliškos
buk ambasadoriai karę ve laike mūšio, jurininkai Ne- gi neapsieis be didelių mū karės jis neturi pajiegų. Be si iš paliuosavimų prie pildy nieko nužvelgtino nerado. bininkams nieko daugiau ne vertės, parengtus vien paro
si priešini lama s
išnaudoja
dančių tautų meldė Amerikos bogatovo laivynės dalies ant šių.
dymui, kad vokietintojai lie
miems
žmonėms,
caras ant mo tikėjimiškų-katalikiškų Neseniai atkako jaunas vyri liko, kaip štreikuoti.
musyk
užsimanė
pertraukti
Esantis
japoniečių
nelai

prezidentų jas sutaikyti, pa
Liepojoj, tarnaujanti par- tuvių, toki kaip Kuršaitis,
apeigų. Čia Jau pradėjo ly škis atsiimti siuntinį, bet padaryti galų teip ilgai besi šį ir pasiduoti. Kadangi ofi- svėj admirolas Roždestven galo turi nužudyti sostų, ant dėti numirėlius ant kataliki tėmijęs, kad buvo atidarytas, davinyčiose ir kontūruose nu stropiai varo darbų ir užsi
traukiančiai karei.
Tuom cierai priešinosi, tai jurinin sky sužeistas į galvų, jis yra kurio ir dabar tik po trieile škų Rosso kapinių su giesmė įiaklausė žandaro, kas ir ko tarė štreikuoti, jeigu darbda pelno ant rando dovanų. Ar
tarpu, visi žino; kad svetimų kai vienus įmetė į Jūres, ki ligonbutyj ir, kaip japoni kareivių sargyba dar gali lai mis, kas pirma katalikams dėl tų padarė. Žandaras, viai neišpildys jų reikalavi Tilžės lietuviškas laikraštis,
kraštų ambasadoriai gana tus priraišiojo prie stiebų ir škas randas garsina, pavojaus kytieji.
remdamas užmanymus voVieton laisvės, vieton pa buvo uždrausta, uždraustos vieton atsakyti ant kiaušy mus. Tarnaujanti reikalau
tankiai lankosi pas augščiau- bu laivais pasidavė japonie- nėra, sveikata maskoliško
mo,
pakvietė
anų
vyriškį
į
buvo visos katalikiškos pro
ja, kad vasaros laike vaka kietintojų lietuvių.nesupransius krašto reprezentantus, čiams. Ar, vienog, ta laik admirolo taisosi ir jis greitai šaukti rodon ukėsų atstovus, cesijos; procesijos daleistos žandarų kanceliarijų, tas, vie rais visi kromai butų uždary ta, kad tarnauja ne lietu
pražudę likučius laivynės,
taigi atsilankyme ambasado raščių pagarsinta žinia yra su-visu išgis.
viams, bet jų naikintojams.
caras
suteikė garsiam reak- buvo vien bažnyčių viduriuo nog, greitai išsitraukė revol ti ne vėliau kaip 8 vai. vaka Kaip praneša Tilžės „Nau
teisinga,
nežinia;
japoniečiai
Kaip
dabar
garsina
laikraš

rių nieko ypatiško nėra; maverį ir norėjo šauti į žandarų, re, o žiemų ne vėliau kaip 9
čiai, atkakęs su pagadytais cijonieriui Trepovui diktato se, bet ne už jų sienų.
skoliskasis gi ambasadorius tos žinios nepatvirtina.
bet
tas išmušė revolverį ir vai. vakare. Užtai didesnė ja Lietuviška Ceitunga”, ne
Vilniuje,
14
d.
gegužio
Cassini neužilgio su-visu ap Paskutinis jūrinis mušie laivais į Manillės portų ma riškų valdžių, didesnę negu prasidėjo paprastos metinės suareštavo norėjusį šauti. se Liepojaus dirbtuvėse pasi toli Įsručio, kaime Georgenleidžia Washingtonų, todėl Korėjos jūrių siaurumoj bu skoliškas admirolas Enųuist turi visi ministeriai. Rods, arklių lenktynės, ant kurių Kas yra suareštuotasis neži baigė štraikai, kadangi darb burgkėliuose,
skalbdama
nieko įstabaus nėra, jeigu jis, vo dar nelaimingesnio ma ketina juos nušarvuoti ir Ma- caras jį praskyrė neva už vi
skalbinius,
11
metų
duktė
keli Lietuvos dvarponiai at nia, jis atsisakė pasakyti sa daviai išpildė darbininkų rei
prieš savo išvažiavimą, nori skoliams negu kas nors galė nillėj palaukti pasibaigimo daus ministerio p>agelbinin- siuntė savo arklius. Pirmo vo pravardę.
ūkininkės
Blašmokienės,
įIšvežė jį iš kalavimus, štraikuojadar ke
apkalbėti tulus apeinančius jo tikėti, net japxmiečiai nesi karės, kadangi po pataisy kų, bet davė jam kur-kas di se lenktynių dienose dovanos Minskd į Peterburgu, kadan liose mažesnėse dirbtuvėse, puolė į Įsrų ir nuskendo.
Maskolijų ir Amerikų daly tikėjo teip sumušti Roždest- mui, be abejonės, ant Jnrių desnę valdžių negu ministe buvo ne didžiausios,, nedide gi nužiūri jį, buk jis yra koks kurių savininkai nenori pasi Motina, besistengdama gel
Taigi padarė dabar
kus, bet tie dalykai gali nie venskį, kaip tas atsitiko. lauktų japoniečiai ir išplau rio.
svarbus politiškas nusidėjė duoti, nesutinka išpildyti rei bėti dukterį, teipgi prigėrė.
Maskolijos
viduriuose tų pa snės kaip 500 rubl..
Maskoliai
gi,
kaip
kalba
kusius
laivus
paimtų.
ko bendro su užbaigimu ka
kalavimus ^iarbininkų, ka
Šįmet, ant Šv. Jurgio jo- lis.
Iš Londono.
rės neturėti. Jeigu gi prie esanti Japonijoj paimti ne Amerikonams labai nepa tį, kų pirma, prieš karę buvo marko, ant Lukiškių pliaŠtraikai Minsko geležinke dangi mat tas sumažintų jų
laisvėn
laivynės
oficierai,
bu

padaręs
Azijoj,
suteikdamas
tinka,
kad
maskoliai
nesisku

Tūli musų tautiečiai su
sutaikymo taikintojai pasi
Reiks, vienog, ir
ciaus, Vilniuje, katalikų pa lio varstotų darbininku nepa pelnų.
rodytų reikalingi, tai nėra vo persitikrinę, kad sumuš bina priimti Roosevelto pa Aleksiejevui didesnę valdžių rengtus kromus pašventino sibaigė, tarybos geležinaelio tiems arba nusilenkti, arba pradžia gegužio, nors nė ne
abejonės, kad
Maskolija japoniškų laivynę; tokį persi siūlytų tarpininkystę. Ma negu užrubežinių dalykų mi- katalikiškas kunigas, pirma užveizdos su darbininkais ne su visu uždaryti savo dirbtu buvo per karšta, užsidegė ma
Aleksiejev, vie
kreipsis ne prie Amerikos, tikrinimų įkalbėjo jurinin skoliškas užrubežinių dalykų nisteriui.
išdavė nė jokių vaisių, susi ves, be vilties kada nore ati nija platinimo girtuoklystės
kams
oficierai,
o
oficierams
nog,
įtraukė
Maskolijų į karę visų jomarko įtaisymų šven
ministeris dar iki šiol visai
terp vietinių lietuvių. Ke
bet prie Prancūzijos su pra
pats Roždestvensky. Tuom neperstatė carui Roosevelto su Japonija, iš kurios Ma- tindavo vien popas. Laike taikyti nesutinkančioms pu daryti ant tokių išlygų, kaip turi, jau nuo seniatT'čia apsi
šymu pradėti taikymų.
sėms nepasisekė, todėl var
Kol Europos skolija išeis pergalėta, Tre- šventinimo šįmet giedojo ant stotai ant neaprubežinoto lai jie nori.
gyvenę lietuviai: du biznie
Nors po mušiui Korėjos jū tarpu išpuolė visai kas kitas. pasiūlymo.
Netoli Rygos, Osajuose,
pliaciaus ir bažnytinis cho
rių siaurumoj laikraščiai ra Maskoliška laivyne likosi iš viešpatystės atvirai neparems pov gi, be abejonės, savo ras, kas pirma buvo uždrau ko likosi uždaryti ir visi dar laike dievmaldyatos liutero riai, o kiti teip sau darbinin
šė gana apie Amerikos tarpi- naikinta, vertė maskolių nu Amerikos užmanymo, visi pa žiauriais padavadijimais už sta katalikams.
bininkai tapo nuo darbo pa niškoj bažnyčioj, susirinkę kai, rengiasi sudėti 500 svarų
žudytų
laivų
pereina
100
mi

trauks
ant
caro
sp>rando
nesisiūlymai
su
tarpininkystę
sterlingų ir uždėti „publikų”,
ninkystę prie taikymo Mažmonės pakėlė nepri lankias
Vilniaus prekėjas, Agrest, leisti.
lijonų
doliarių.
Mūšyje
ma

kentimų
visų
Maskolijos
Roosevelto
pasiliks
be
pase

skolijos su Japonija, bet ta
Pasibaigė Štraikai Minsko caro valdžioms demonstraci taigi — karčiamų. Na-gi tu,
atsišaukė į Trakų miesto roskoliai
nužudė
su
viršum
žmonių
ir
pagimdys
atvirų
re

kmių,
o
atviro
parėmimo
Eu

dievuliau mano brangusis!
rybos ant užbaigimo karės
dų, užmanydamas nuo staci spaustuvių darbininkų. Dar jas. Nežinia, vienog, ar ir
14000
žmonių,
vieni
pateko
į
voliucijų
visuose
kraštuose.
ropos
didėsės
viešpatystės
iki
pamąsčiau sau vienas, kas
dar vis nepradėtos, negirdėt
jos Ladvaravo į Trakus pa bai Kaplano spaustuvėse pra pastorius tose demoatracijose
nelaisvę,
kiti
likosi
arba
už

Iki
šiol
Trepov
galėjo
paro

-šiol
neišreiškė.
Amerikos
čia su musų žmoneliais galė
nieko nė apie bandymų užrengti omnibusų susinešimus, sidėjo'. Darbininkų reikalą- ėmė kokį nore daly vumų.
tarpininkystės, matyt, nela dyti savo žiaurumų ir kvailu
jo pasidaryti: ar jau užsi
mėgsti tarybas.
Japonijos mušti, arba prigėrė jūrėse.
kuriais nuo stacijos butų va- vimuą spaustuvių savininkai
Iš Senapilės.
traukė ant savęs rūstybę po
ambasadorius Washingtone Tik 3 maži laiveliai atplau bai nori nė Japonija, kadan mų tik Peterburge, toliau jo žiojami lygiai tavorai, kaip ispildb, todėl nebuvo reikalo
4 d. gegužės, 1905 m., BU- no Dievo, kad jis juos teip
ne( laikraščiams aiškiai ap kė į Vladivostoku. Matyt po gi ir ji ne labai užsitiki viso valdžia nesiekė; dabar po jo ir pasažieriai. Užmanymų, toliau traukti štraikų.
reiškė, jog užbaigimas karės mušiui maskoliškų laivų ka kios veislės politikieriams, valdžia bus visa Maskolija. vienog, Agresto
14 d. gegužio į Minsku at štraikavo miesto žemsargiai, baudžia, maišo jųjų jau ir
atmetė.
tik 4 ar 5 neprisidėjo. Jie
pitonai
nužudė
galvas
ir
ne

Jis
turi
tiesų
išnaikinti
mini

ypač,
kad
politikierių
laik

priguli nuo Maskolijos, ka
kako perdėtinis Maskvos-Bra- pareikalavo, idant viršinin be to neaubrendusį protų!
Vieton
to,
ant
plianto
nuo
dangi tik pergalėtai pusei, žinojo, kų daryti, bėgo, kur raščiai jau dabar išreiškia sterio užtvirtintas draugystes, Landvaravo į Trakus, važio- sto geležinkelio linijos, prie kas neplūstų jų negražiais Jau antra sanvaitė, kaip man
jeigu ta. jaučiasi pergalėta, galėjo. 3 išlikę nuo paskan baimę prieš Japonijų ir rei vaikyti daleistua susirinki jimui pasažierių ir pačto,ren kurio kreipėsi darbininkai, žodžiais;- teiposgi priminė, apie tai pranešta, bet neiš-‘
mus, vienu žodžiu, caras Jam
pridera paliovimo karės pra dinimo laivai laike miglos pa kalauja, kad Amerika neduo daleidžia daryti,kų tik nori ir giasi parengti susinešimus prašydami išpildyti jų reika- kad alga per maža ir dėlto drįsau garsinti, kadangi ne
galėjau išmųstyti priežasties
šyti. Iki šiol, vienog, Ma- klydo ir atplaukė į japoni tų Japonijai pilnai naudotis- už savo darbus jis atsako automobiliais.
vimu^. Kadangi tas atsisa negali be kyšių apsieiti.
škų
portų,
kur,
žinoma,
juos
visokioms paslaptims
si
ir
rinkti
vaisius
pergalėji

skolija to nė tiesiok,nė per tar
vien prieš carų, daugiau
kė išpildyti tuos reikalavi Suštraikavus, žemsargius jųjų
apsiausto mierio. Kreipiau-,
pininkus nepadarė. Todėl, japoniečiai paėmė. Trįs ma mo Maskolijos. Tie laikraš prieš niekų. Daleista jam iš Ruimuose piešimo moky
ant
kelių
dieni)
sukišo
į
sių

matyt, ji dar nežino, kų rei skoliški kariški laivai: „Auro čiai reikalauja, kad Amerika davinėti, be patarimo mini- klos Vilniuje likosi parengta mus, tai darbininkai tuojaus stus ir po tam, turbut, atsta si keletu sykių tai prie vieno,?
Sųštraikavo tys nuo vietos.
tai prie kito iš savo bičiulių,
kia daryti.
ra,” „Oleg” ir „Žemčug” at pasipriešintų mokėjimui ka sterių, padavadijimus, ko abrozdų paroda. Laike pa metė darbų.
bet nė viens neįstengė užga
teipgi
darbininkai
gazinių
Kaulas.
plaukė
į
Manillę
su
admirolu
rodos,
ant
palinksminimo
Carskame Bele atsibuvo vi
rės kaštų Japonijai, kadangi kius tik menkas jo protas išnėdinti manęs savo paaiški„Viln. Žin.”
sų ministerių rodą po caro Enųuist. Amerikos valdžios toje tų atlyginimų galėtų ap- mislyti galės.
lankytojų, griežia orkestrą gėrymų dirbtuvių, daugume

Politiszkos žinios,

LIETUVA

Viena sakė, kad burgo kariumenės vadą, kure mušti: farmeris Tittle ir jo sūnūs, tai visai nesirūpina. Skaitydamos,
timais.
rengėjai to, teip vadinamo, išreikalavo iš caro, kad leistų 13 gi metų jo duktė tapo mirtinai žinotų kaip reikia vaikus auginti,
kad iš jų naudingi savo tautos są
„publiko”, CIkIM didelio už sutikti su šautuvais begin sužeista.
nariai užaugtų; žinotų, kas yra ge
Gaisrai.
darbio, nefc, girdi, visas kles darbininkų minias, ei
ru, o kas yra blogu, išmoktų veng
„propiUs” už lietuvių išger nančias Į>a8 carą su prašy Pittsburg, Pa. 2 d. berželio, ti blogo.
tus per sanvaitę gSrymus nu- mais, vėlavomis ir šventųjų 5 vai. po pietų, sudegė čia 5 Avė* Keturi, ar penki metai atgal terp
Tas Sergijus nue teatras ir Grand opera house. čianykščių lietuvaičių buvo būre
ei ną tieaiok į , ,rupužių-anglų’ paveikslais.
Žmonis visi iš degančių triobų iš
Jdšenių, o lietuviams telieką prigulėjo prie tokių, kurie sigelbėjo. Blėdį gaisro padarytą lis skaitančių laikraščius; nors ir
ne daug, bet visgi ir tokių buvo,
tik pagirios. Žinodamas ge sakydavo, kad geriausias bū skaito ant 200000 dol.
prigulėjo jos ir prie visokių musų
rai iškasius ir sunkenybes, das sutrinti revoliucijos Judė-t Milwaukkk, Wis. Sudegė čia organizacijų, kaip prie ,,Tėvynės
su kokioms užvedimas tokio jimus (kilimus žmonių prieš parodos trioba. Blėdį gaisro pa- Mylėtojų Dr-tės,” prie „Susivie,,publiko” yra surištas, aš dabartinę politišką Rusų val darytą skaito ant 800000 dol.
nyjimo," prie „Dainorių Dr-tės;”
žodžiu, tūlos čianykščios mergi
nieko daugiau nelaukęs, pa- stybėje tvarką), tai reikia iš
nos darbavosi drauge su vyrais ant
sidčkavojęs už suteiktą man šaukti revoliucijos sujudi
musų tautos labo — dabar tos ge
mas,
o
paskui
jį
kraujuose
paaiškinimą, nukiutinau pas
rosios išnyko, ar užmigo. Prie
kitą savo pažįstamą, Ir šitas paskandinti; tuomet tik —
tautiškų organizacijų teip mažai
savo išvedimais ir logika ma sakė jis — pasidarysią ramu 5 Chicago, III. Vežėjų štrai- jų priguli, kad skaitlių gėda net
no žingeidumo neužgapSdino, ir dabartinė tvarka išliksian kai dar vis traukiasi Chicagoj. Gai garsinti.
la,kad ir terp darbininkų nėra vie
Lietuvis.
o turėjau laukti, kol daly ti nepaliesta.
nybės, pačioj vežėjų unijoj užgi
kas išsiaiškįs pats. Ir neap Revoliucijonieriai išpildė mė nesutikimai terp vadovų uni
lš Sprlncfleld, 11.
NS gegužis, nė .savo nutarimą; parvirto dar jos, viens kitą apkaltina, nežinia
sirikau.
Linksma
girdėti kaip kitų mie
Dievas, nė ,,propitas” tam 1 vienas dabartinės valdžios pa- teisingai, ar neteisingai; žinoma,
stų lietuviai veikia ant labo savo
kaltas, o tik vienat-vienas spirikas. Išvirs nuo bombos butų dar blogiau, jeigu visi užme- tautos ir asabiškos gyvenimo gero
dar keletas tokių, tačiaus tinėjimai butų teisingais. Unija, vės.
kunigėlis.
caro
val Truck Drivef atsisakė paremti Pas mus, ant nelaimės, to nė
Dalykas yra toks. Sykį išnaikinti
štraikuojančius vežėjus, jos virši
ant susirinkimo kunigėlis, džią pasiseks tik tuomet, ninkai prisakė savo sąnariams va ra. Musų lietuviai skęsta tamsy
žinoma, vardan duoalumo ant kaip visuose Rusų valstybės žioti tavorus ir į š t raiką apimtas bėj, girtybėse ir fanatizme. Kitos
tautos stengiasi ką naujo išrasti,
Dievo garbės ir palengvini kraštuose darbininkų minios, pardavinyčias.
ką naujo išmokti, kas metas tobu
mo tūlų apsunkintų svarais pasiėmę ginklus, stos kovon 5 Čhicago, III. Vežėjai ir ark linasi, stengias pakilti protiškai
kišenių, užmanė štai ką: pra prieš carą ir vienu kartu nu lių prižiūrėtojai Parmelee, Co., augštyn, o mes ar teip darome?
gerėto, sako, savo pinigus šluos tūkstančius žmonių važiojančios pasažierių daiktus Springfieldo lietuviai atsižymi pešnuo geležinkelių, pareikalavo di tonėmis, provomis, girtavimais ir
pas svetimtaučius, ar ne ge kankintojų ir plėšikų.
riau butų uždėti savo „pu Draugai! Revoliucija ar desnių algų, kitaip žada pristoti veisimais saliunų. šerifai nespė
prie abelno vežėjų štraiko.
ja išnešioti varantus ir sugaudyti
bliką" ir duoti savienišiems tinasi. Bukim pasirengę ko
prasikaltėlius. Pešasi nevedę ir
1
S
aginaw, Mich.
Tarnaujanti
uždirbti?.... Na, argi mu von. Minėkime, jogei gausi
ant štritkarių Bay Cityj ir Sagi- apsivedėliai. Daug butų linksmiau
sų kunigėlis ne lietuvis, ar me tik tiek, kiek patys iško naw’e pakėlė štraiką, kadangi kom paminėti gerus darbus,tik gaila,kad
ne patrijotas?! Kad jau ger vosime. Minėkime, jogei tik panijos atsisakė pakelti jų algas. pas mus retas kas veikia ką gero. Ar
ti, tai gerti, kad peštis tai tuomet, kaip musų kraštas, 5 CoLKMAN AlBKRTA, CaNAOA. ne geriau butų nusižiūrėti ant pa
peštis, visgi terp savųjų ir su Lietuva, bus laisvas, tik tuo Darbai čia eina gerai, visur dirba sielgimo teip vadinamų bedievių?
Tie iŠ tikro gražiau gyvena, nesi
met bus galima pasiekti mu pilną laiką.
savaisiais — smagiau.
peša, nesiprovoja; dailiau apsirė
Ir yra — tėmyk — toki sų troškimai, musų reikalai
dę ir pas svetimtaučius geresnę
niekšai, atsiprašant gerų ir musų idealai. Šalin da
garbę turi. Jie pamokytų ir ko
ISZ
žmonių — bedieviai, kurie bartinė tvarka!
geresnio negu strapaliojimo su dū
šių ganytoju. Tas ganytojas ne
žmonis gundo ir pasakoja,
Te gyvuoja laisvus dar
dūšias jūsų gano, bet tik jūsų dobuk kunigėlis mindžiojęs
bininkai!
žmogiškas tiesas, žeminąs lie
Te gyvuoja laisva demo kini. Krauėuno prova už liarius su kruvinu prakaitu užGanytojams nerupi jūsų
tuvius akyse visos pasaulės;
kratiška Lietuva!; siibiinkrutijimą dar liepa- | dirbtus.
gerovė, jiems tik doliarūū rupi.
baigta.
tvirkinąs ir demoralizuojąs sa
Lietuvių S o c iJie mato* musų blogus darbus, bet
vo tamsius žmonis.
jal-Demokratų Bar Kaip pranešėme „Lietuvos" No. ar ką sako už tai? Ar pamokina
18, kad kun. Kraučunas įnešė į U.
Aš pats ypatiškai nieko ne
ti j a. ■ S. District Court „peticiją" (pra ko gero? Kurgi mokys, kadangi
tuom biznį gali sau pagadyti.
turiu prieš kunigėlį, bet man
(Atsiuntė V. Kapsukas).
šymą), kad jį sūdąs pripažintų
Vargšų geriausia gyduolė . yra
lyg kaip ir keistu išrodo šitas
DdUIllUlu, kad
KdU nereiktų
UtiClKlŲ žmonėms
£ lllkzlJ C Iii 3
• •
•
•
■
•
bankrotu,
...
...
...
. .
.mokslas, skaitymas laikraščių, ir
jo užmanymas, nes gerai ži
skolų mokėti, tai čia paduodame <rs»rti .k n vergini
;
I ik skaitydami
ckatfvHami
gerų knygelių.
Tik
tos jo peticijos ištrauką, kurioje
nau, kad jis pats negeria....
raštus, mes ištobulinsime savo pro
kun. Kraučunas parodo savo sko
Gal užvedęs lietuvišką kartą, išmoksime suprasti musų blo
las ir savo visą turtą teip:
Užgrtuvo 25 darbininkai.
čiamą ir jis dalysis linksmy
gus darbus,pažįsime tranus, kurie
SKOLOS: — $5000.00.
bėmis draugiško savo brolių Montrosk, Colo. Gunison tu- TURTAS: — Pinigų turi...$25.00 musų prakaitu dyki minta ir mus
nelyj užgriuvo 25 darbininkai, Atkvailus da labiau kvailina. Vieni
susiėjimo.
•
••
....
kasė iš užgriuvusių 21 gyvą; kas 2 Overkočiu po $5.00........... 10.001 susipešusius
taiko, kiti liepia boti
Vanagas.
x
.
...
yra su kitais, dar nežinia, gal būt, 2 Drapanų garnitura po $10 20.00

Isz darbo lauko,

Lietuviszkū dirvų

!

Isz Amerikos

Atsišaukimas dčl caro dč~
dės, Sergijaus, užmušimo.

kad jie likosi užmušti.
Geras radinys.

Bedford, Ind. Kasanti pieską
darbininkai, rado pieskoj užkastą
paką, kuriame buvo 300000 dol.
procetinėms popieroms. Popieros
tos yra savasčia banko Wilmington, III., kuris 9 d. gegužio likosi
apvogtas.

Draugai! Išsipildė ko tei
sybė reikalavo.
Nekaltai
pralietas kraujas susilaukė
atkeršysimo. Pėtnyčioj, va
sario 4-toje dienoje, Maskvo
je revoliucijonierio bomba
užmušė buvusį Maskvos geneVžmusze perkūnas.
ral-gubernatorių, didįjį kuni Sknatchek, Wis. 2 d. berželio,
gaikštį Sergijų.
laike audros, perkūnas užmušė so
Kas gi jis toks buvo, tas de dvejatą vaikų protestoniško pa
Sergijus ir už kę jis užmu storiaus Fred. Coopero. Vienas
štas? Buvo tai caro dėdė, an vaikas turėjo 14 metų, kitas 8.
trasis Maskvos caras, sava va Stengėsi nunuodinti nusidėjėlius
lis despotas, dauganoris, kurs Columbia, S. C. Čianykščiuožiurėjo tik kad butų gerai se pataisymo namuose,- po valgiui
jam pačiam ir valdytojų gau apsirgo su viršum 100 sėdinčių čia
Tai buvo Chodinkoa nusidėjėlių. Šteto chemikas vai*
jai.
gyj rado nuodus arseniką (žiurk
kunigaikštis: iš jo mylistoe žoles). Kas bandė nusidėjėlius
per caro Mikalojaus koruna- nunuodinti, - to iki šiol nesusekė.
ciją, buvo sutriuškyta ant Visus apsirgusius pasisekė nuo
Chodinkos lauko penki tūk mirties išgelbėti.
stančiai žmonių. Tai buvo
Kvailai darbas.
žinomas visoj Maskvoj gir Lkaington, K v. Terp gyve
tuoklis ir paleistuvis, kuris nančių čia dviejų šeimynų, Hargis
ant savo biaurių pageidimų ir Cockvell nuo senai traukėsi ne
išleisdavo šimtus tūkstančių sutikimai. Ant galo nesutinkanti
žmonių pinigų, kuriuos dar užsimanė sykį užbaigti nesutiki
biauresniais gešeftais prisi- mus’per kovą. Mūšyje 3 ypatos
likosi užmuštos, o 7 sunkiai sužei
plėšdavo iš vien su Trepovu, stos.
buvusiu Maskvos oberpolicŽmogžudyste.
iheisteriu, dabartiniu Peter
burgo general-gubernatoriu. Hillsboro, Oh. Netoli nuo
Tačiaus ne už tat sutaisyta Čia, ant Dineso farmos rado per
šautas, jau ne gyvas, dvi farmerio
jam buvo bomba. Sergijaus dukteri ir 18 metų vaikiną. Mer
kraujas ištiško už šimtą kar ginos buvo nušautos iš revolverio,
tų daugiau pralieto kraujo, o vaikinas iš karabino. Mena,kad
pralieto jo paliepimu gruo vaikinas nušovė merginas, jos gi
džio penktą ir šeštą dieną per iieitų metų ant Maskvos ga Muszts terp negru ir baltvetdžiu.
tvių. Tą dieną Maskvos dar Augusta, Ga. Netoli nuo čia,
bininkai, išvien su studentais, miestelyj Turner, S. C., užgimė
padarė demonstraciją prieš kruvinas mušis terp negrų ir baltkarą ir caro valdžią, reikalau veidžių. Mūšyje 3 negrai likosi
dami politiškos laisvės. Va užmušti, teipgi vienas baltveidis
pražuvo. Matyt baltveidžiai už
karykščiai prieš demonstra puolė ant nepasirengusių negrų.
ciją socijalistų-revoliucijonieAudros.
rių partija nusiuntusi buvo
D
etroit
,
M
ich. 5 d. berželio
Sergijui perspėjimą, kad Jei
šitose aplinkinėse siautė smarki
gu busęs kraujo praliejimas,
audra ir vėtra. Thumb distrikie
tai už tat atsakysęs savo gal vėtra išvartė diktai triobų. Kiek
va jis ir jo sėbras Trepov. iki šiol žino, čia pražuvo mažiau
Po perspėjimui, caro dėdė siai 3 ypatos, o net keliolikas yra
liepė nugirdyt policijantus ir sužeistų. Blėdį audros ir vėtros
vest ant beginklių žmonių. padarytą skaito šimtais tūkstančių
Per skerdynę buvo dešimtįs doliarių.
užmuštų ir šimtai sužeistų.
Nelainies ant geležinkeliu.
Tas pat& Sergijus nemaža su Harrisburg, Pa. Netoli nuo
kurstė savo brolį Aleksandrą čia, važiuojant skersai geležinkelio
Vladimirą, viršiausią Peter-[ rėlių, atbėgusio trūkio likosi už-

nužemintos šird«es, tik dievnamius
35.00 Į
statyti, nors musų vaikus skurdas
20.00
i lauktų, dūšias pirkti iš čysčiaus,
mišias ko tankiausiai samdyti,nors
Viso... .$110.00
turime daug svarbesnius ir artesPėtnyčioj, 2 berželio, sūdąs tyri-1
nius reikalus. Susipraskime jau
nėjo kun. Kraučuno turtus, ar jis
kartą, pažįkime klaidas, liaukimės
neturi užslėpęs daugiau kokių sa
klejoję. Vietoje naujų bažnyčių
vo turtų. Tyrinėjant, kun. Krau
statykime lietuviškas mokyklas.
čunas prisipažino, kad jis dar turi
Vietoje užlaikymo kunigų, laiky
vieną akciją $10.00 vertą „Bell
kime svietiškus mokintojus. Svie
Clothing kompanijos," kad, turi
tiški mokintojai be abejonės ge
keletą tūkstančių dol. „State Bank
riau išmokįs atskirti gerą nuo blo
of Chicago,” bet tie pinigai esą pa
go, išmokįs kaip reikia gyventi,
rapijos savasčia, ne jo. Teipgi
kaip reikia gintiesi nuo visokių
prisipažino, kad turėjęs akcijas
skriaudėjų. Vaikeliai, jeigu turės
dviejų aukso kastynių, bet sako,
geros mokintojas, užaugę nesipeš,
tos kastynės subankrutijusios. Pri
negirtuokliaus, neskaldįs viens ki
sipažino,kad turėjo apsaugojęs sa
tam makaules, nelankįs lojerių, nė
vo gyvastį ant $10.000.00 „Metro
skvajerių buto, nes įstengs surasti
politan Life Insurance kompanijo
bet polis, pardavę at ,3000 d*ug g""nnf “
*»•
je’” 1
bų.
ir tt.
Vincukas.
Tyrinėjimas nepasibaigė, nes
advokatas turi dar kitus daly
Iš Waterbury, Con.
kus bankrotą tyrinėti, tai tolesnis
22
d. gegužio vienas štorninkas
tyrinėjimas bus šiądien, 9 d. Ko
parengė
savo kostumeriams balių,
mėnesio, Ruime 636 Manadnock
Block, kertė Jackson ir Dearborn ant kurio pribuvo daug lietuvių ir
st. Matysime,ar sūdąs kun. Krau- neprašytų. (Toki baliai tai priva*
čuną pripažins bankrotu, ar pa tiškas. Štorninko ir jo kostumerių
reikalas, apie tokius atsitikimus
lieps skolas apmokėti.
laikraščiams ne paranku talpinti.
Rd.). .
Iš Lawrence, Mas.
Lietuvis.
Darbai čia šiuom kartu eina pu
sėtinai ir iš kitur pribuvę darbinin
kai greitai gauna darbą, čia vy Protokolas Gto seimo 8. L.
rai ir merginos uždirba vienodai.
L., laikyto 21 d. gegužio
Lawrence, turbut, yra vienaitinė
vieta Amerikoj, kur lietuviškų 1905 m. Pulaski salėje,
Newark, N. J.
merginų yra diktas buris: yra Čia
moterų ir merginų apie 300; terp
10tą vai. ryto, K. Balčiūnas, de
jų nėra mažiau kaip 5 dol. ant sąn- legatams pritariant, apreiškė sei
vaitės uždirbančių, bet yra uždir mą už atidarytą ir paprašė sekre
bančių ir po 10 dol. Taigi iš ma- torių perskaityti pernykštį protoko
terijališkos pusės padėjimas lietu lą. Patėmijus tulus neišpildymus,
viškų merginų čia ne blogiausias, Kun. Dembskis paaiškino, kad su
bet už tai dvasiškai ir tautiškai jos sitelkti su T.D.M.Dr-te, reikaluose
stovi labai žemai, žemiau negu bu platinimo knygų, nepavyko dėlto,
vo keli metai atgal.
kad nuo Paltanavyčiaus, jos prezi
Ant tokio didelio lietuvaičių dento, užprašyto susidėti ir už
skaitliaus, rodosi, turėtų atsirasti klausto, ar susidėsime, negavome
suprantančių bent svarbiausius jokios žinios, o Delegatas į Terptautiškus reikalus; turėtų atsirasti tautišką Darbininkų Kongresą Nikad ir mažas būrelis norinčių apsi derlandijon nesiųstas dėlto, kad
šviesti, skaitančių knygas ir laik besirengiant,kįlo smarkus besiprie*
raščius, bet ant nelaimės.čia tokių šinimai tarpe lietuvių Amerikoje ir
merginų nėra. Musų merginoj ir tapo sugrąžinta lietuviškoji spauda
moterys bijosi laikraščio ir knygos Lietuvoje.
teip, kaip nelabasis švęsto van
Polam — perskaityti paliudyjidens, joms rodosi, kad raštai gali mai ir seimo vedimui išrinkti: J.
protą sumaišyti ir ant galo į pra Sirvydas — prezidentu ir J. Per
garą nuvesti, tuom tarpu ne paiso, kūnas — sekretorium, o J. Vaičekad savo pasielgimu greičiau žmo liunas ir M. Urbonas — Įieržiurėgus ant pragaro užsipelno, skaity tojais knygų.
mas gi sulaiko nuo piktų darbų.
Užėmus vietas patikėtiems tar
Juk nėra rašto, kuris mokintų nams, visiems ten ėsantiems ir
žmogų piktai daryti, visi raštai pribusiantiems Susivienyjimo są
nuo pikto žmonis perserginėja. nariams tapo pripažintos lygios
Jeigu musų moterėlės skaitytų vi tiesos ir perskaityti šie pasveikinisokius raštus, tai gal žinotų, kad mat:
Iš Baltimore, Md. „ Sveikinu
gyvenimus reikia švariai užlaikyti,
o mūsiškių daug yra, kurios apie 6tą seimą S. L. L. ir vildamąsis

1 Laikrodėlį už..............
Ir knygų už....................

naudingas ir moksliškas knygas iš New Britain,Con. —S.Kriaučiū
Iš šaltos bažnyčios
prigimtoje kalboje, laidydama su nas. į Centr. Komitetą ant bu
Kada kaltas šiaurės vėjas pusty
sirinkimus su prakalbomis,koncer siančio meto išrinkti:
davo sniegus, speigą apkaustyda
tais ir 4t.
J. Naujokas, — prez. 157 P. O. vo visą žemės paviršiu, ir kada
B. Sąnariais S. L. L. gali būti
B. Madison Sq. New York.
būdavo ant kelių aštrus gruodai,
vyriškiai ir moters ad merginos,
A. Stanelis — vice-prezid. 24 aš visados šventadieniais, ankš
kurie sutinka su S. L. L. mietinis West st. Newark, N. J.
čiausiai atsikėlęs, eidavau iš kraš
ir užmoka paskirtą šeirių S. L. L.
Kun. V. Dembskis — sekr. 328 to parapijos dar su tamsa į Šiau
mokestį ir įžengimą.
Federal st. Philadelphia, Pa.
lius ir ten klupodavau Šaltoje baž
Norintis į S. L. L. įstoti, tesi
Dr. J. Šliupas — iždin. 828 Fe
nyčioj. Pavasaryje, kada upeliai
kreipia ar prie vietinės! kuopos, ar deral «t. Philadelphia, Pa.
aptvindavo, visi laukai ir keliai,
prie Centrališko Komįteto; priė
J. Širvidas —- knygiam. 412 Sietarsi į neišbrendamą pelkę pavirs
mimą patvirtina minėtoji vyriausy gel st. Philadelphia, Pa.
davo, man kojos giliai lįsdavo į
bė ant arčiausios sueigęs. Visi są
Ant to ir pasibaigė 6 seimas.
žemę ir iki kelių purvinas, nueida
nariai turi lygias tiesasį
Po seimui toje pačioje salėje bu vau prieš saulės užtekėjimą į baž
Kiekvienas sąnarys fauna drau vo prakalbos. Dalyvavo: K. Bal
nyčią. Vasarą dar vyturys tebėgystės spauzdintų rašįtų bent po čiūnas, Aglė Šliūpienė, kun. V.
miegodavo, o aš jau eidavau ak
Demskis, Dr. Šliupas ir D-re Žel
vieną ekzempliorių.
menuotais keliukais basas, susiri
Sanariai neužmokaptiejie savo vienė, kaipo kalbėtojai ir Z. Žičšęs skepetaitėje sulopytas nagines.
mokesties bėgyje vienįų metų, pa kauckiutė kaipo dekliamatorė.
Rudeniais vilkdavau kojas, kaip
tys savę iš draugystės išbraukia.
Daktarienei Šliūpienei užprašius
kalades aplipusias purvų; o tie
C. Vieną kartą peĮ metus esti
kuomi, kiek ir kaip išgalint, Šelpt purvai, sugriaudavo visą subat*
keliamas S. L. L. sei tas vietoje kas kart vis platesnį ir vilties pil
vakariais atliktą mano darbą,
iš anksto buvusio seimo paskirto ningesnę apregą, apimančią Lietu
nutraukydavo senus storus lopus
je; seime dalyvauja sapariai vieti voj revoliuciją — kovai už laisvę,
nuo mano supuvusių naginių.
nės kuopos ir delegatai tolesnių tapo surinkta $6.88. Pinigai per
Buvo Šaltas žiemos rytas, ant
kuopų.
duoti Dr. Šliupui, revoliucijos Ko
giedro dangaus žibėjo milijonai
Kuopos laiko savo susirinkimus miteto iždininkui.
žvaigždžių, mėnuo pilnaitije spin
kaip tankiai sanariai njori.
J. O. Sirvydas, seimo prez.,
dėjo, aušra ant viso rytų horizon
Seimas Š. L. L. a) išrenka CentJ. Perkūnas, seimo*sekret.
to švietė, nuo manęs jau buvo
rališkajį
Komitetą,
me
-------,,----------,, b) |>erkrato
-------------Svarstant įnešimą apie reikalavikirkšnis nutirpęs, stovėjau prie
tinį darbą pernykščips vyriausy- j mus, kokius lietuviai Europoje
klausyklos, drėgnoj, šaltoj bažny
bės, peržiūri padėlį $. L. L. tur- įstato savo* programuose tame re
čioje. Ten daug turėjau draugų;
tų ir lobių ir d) atlieka užduotis j voliucijos laike, Dr. Šliupas, foreilės * vyrų ir moterų, sustojusių
reikalingas S. L. L. gyvenime.
J mos dėlei, perskaitė gana jautrų
pasieniais iš abiejų pusiu klausy
D. Sus. L. L. vitiausybė su-j jo parašytą Atsišaukimą,kurs vien- klos, trankė tirpstančias kojas į
sideda iš prezidento ir jo atstovo,; balsiai tapo pripažintas už savyje
šaltą plytinę aslą. Davatkos pul
raštininko, iždininkė* lir knygiauš. tobulą ir nusprendė,vardan S.LL.,
keliais klūpojo ir rąžančiais barš
išpildo nu- originališkai paskleisti svietan, kino; kosėjimas ir kojų tauškėji
tarimus seimų. Kožnjih kuopa teip > kaipo išreiškimą reikalavimų, komas skambėjo kaip griausmas po
gi išrenka savo vyri!kusybę, kuri > kius stato išeiviai iš tėvynės, Jis
plačią bažnyčią. Moti rys kalstan
rūpinasi apie kuopos [erą stovėnę. garsinsiS po protokolai.
čius kelius spaudė ir čiupinėjo,
E. Draugystės pi nigai suside-,
tupinėdamos, šildė. Man teipgi
da: a) iš mėnesiniųį mokesčių ir į
buvo šalta; spaudžiausi prie mote
įženginių, b) iš pardairimo raštų ir į
riškės šalyje stovinčios ir stengiau
c) iŠ ypatiškų dovanų,
si šiek tiek apšilti.
Kiti įstatymai. Kuopų ir sei
Saulė per (šarmojusius medžius
II į Angliją atėjo žinia, jog ang
mų nutarimams pritaria ir neatė*
įleido Šviesą į šaltą bažnyčią, lik
liškose
Vakarinės
Australijos
val

jusiejie sanariai, ar delegatai.
torių stikliukai nuo Šviesos mirgė
Nutarimai nusiduofiia pagal
. _ dau- dybose, su valdžių žinia ir pritari
mu,•-----------------------------------------baltveidžiai rengia medžiones jo, žmonių daugiau prisirinko ir
gumą balsų.
i
i—
Sus. L. L. likosi {įsteigtas 3 d. ant *“*>»vių australiečių. Apkal- tarsi šilčiau pasidarė; vargonai su
berželio 1900 m.
i
i tio‘mai tie P*«>rodė teisingai, bet ūžė ir nuo augŠtumos pradėjo
Į skambėti lenkiški žodžiai, tai buvo
*
_
i Anglijos randas apreiškė, jog nieS. L. L. CREDO.
;jto ne>jfa|i padarytį, kadangiAustra- giesmė „gadžinkomk” vadinama.
Mea nepripažinsta^ne bažnyčiai, |jja turi savistovį randą. Puikią Pasirodė kunigas; kaip iŠ miego
nė biblijai nė įkvėpinto, nė neklai- mat civilizaciją platina terp Čiabu* atbudę visi žmonės krustelėjo, ei
dingumo, nes yra darį>u žmonių.
vių krikščioniškos tautosl
lėje stovintiejie susispaudė, klau
sykla subraškėjo ir sušnabždėjo vi
S. L. L. paremia teoriją evoliu---------------cijos, kuri moksliškaijišguldo klauParyžiuj, važiuojant Išpanijos si patyloms.
— Kunigas ateina, kunigas — ir
tymus
apie
pradžią,
|>gį
ir
išsiplekaraliui
ir prezidentui Loubetui iŠ
h) Pavelyti naudotis Liet.Socijavėl buvo tyku. .
tojimą
gyvūnų
draugf
ir
žmogaus,
operos
teatro
namon,
koksai
vylistų Partijai Amerikoj musų CharAtėjo užsidėjęs stulą kunigas,
Ant klausymų: iŠ kut> kaip ir kur ri*kis metė dinamitinę bombą į
teriu.
mes einame - duoda įsakymą tik- karietą, bet pataikė sargybos ka- atsisėdo klausykloje ir žegnojo,
i) Seimus atlikti tik gegužio, ar
reiviui į petį, paskui nupuolė ant nuodėmių klausė, pakutas ir išriši
berželio mėnesiuose, iš laiko apie tai mokslas.
S.
L.
L.
tvirtina,
.kad
dorybė
ir
£emts įr expliodavo. Sargybos mus davinėjo.
Jų diena priguli
ta* garsinant.
Tik per penkias y patas jau tebu
etika,
beje
žmogau#
prietikiai
su
keli
raiteliai ezpliozijos likosi nuo
nuo Central liko Komiteto.
kitais žmonėms, niekuomi nesiriša arklių numesti. Kelios ypatos ta vau nuo langelio; jau buvau su
k) Sekantį seimą atlikti Brooksu tikyba ar religiją ir išsidirba po sužeistos. Nė prezidentas, nė skaitęs visas savo nuodėmės, ver
lyne, N. Y.
kiau už visus prasikaltimus, gai
ant pamatų patyrimo! gyvenime.
karalius ne tapo užgauti.
l) Kasos stovį garsinti per „Ko
lėjaus už visas girtybes, paleistu
S. L. L. politikoje ima šalį sovą” kas ketvirtdalis metų.
vystes, tinginystes, ir už visoke
cijalizmo, garsindamas brolystę,
II
Maskolijos
darbininkai
ren

m) K. Balčiūnui už kelionę ant
laisvę ir teisingumą visiems žmo giasi ant - syk visoj Maskolijoj riopas nuodėmes mi$le papildytas,
seimo užmokėti $8.60.
nėms.
Štraikus pakelti. Butų tai atsaky ir kiek jau buvo kartų, kada teipTelegramos iŠ Scranton, Pa.
S. L. L. tiki į vaflnybę kalbos, mas darbininkų ant naujų caro pat gailėjausi, bet po išpažinties
„O seime mielas! suvienyk vi
presos ir valnybę rašte; į valnybę_____
,_______
______ _____ neturėjau spėkų nuo tų nuodėmių
reakcijonieriŠkų
padavadijimų.
sus; priglausk varguolius bėdoj
diskusijų
apie
v
1S
okaus
dalykus
ir
Laikraštininkai
atlaikė
susirinki- atsikratyti, ir vėl braidžiojau po
esančius; tramdyk terionis minias
į
valnybę
susirinkimu
bei
draugysmą
ant
garlaivio
Peterburge,
kad nedorybes; teip tada tą viską atsi
slėgiančius ir gelbėkie žmonės var
minęs, neišpasakytai gailėjaus; tik
^
i
ą*
policija
besirodavimų
negalėtų
guose skęstančius, šalin aklas
tuo tarpu, kada mano akįs buvo
S.
L.
L.
platina
yalnybę,
atmestabdyti;
jie
nutarė
reikalauti
konpasitikėjimas! Tirinėjimas, moks
ašarų pilnos, o Širdį graužė kartu
las, ir laisvė tevieši. J. J. Judic- ta religijos pnetarus ir proto ver- stitucijonaliŠko surėdymo Maskomas, išvidau netoli manęs stovin
gybę, ir reikalauja visai žmonijai |jjo;
čią, su kurią neseniąi pasipažinau,
medegiškos gerovės; politikiškos
• ----------------Kasos stovis.
laisvės, apšvietimo ir nusikratymo į Į| Berlyne kelia su dideliais kaš- jauną lietuvaitę. Baltai buvo apsi
5 d. VI 1904 liko kasoje $36.36.
jungo kunigijos, kuri yra parama tai, vestuves Vokietijos sosto įpe- rėdžiusi, persijuosu&i, ant krutinės
visokio despotizmo.
dinio, kurios miestui kaštuos 4 mi- ir ant baltos skrybėlaitės dailus
.
leiCa*
Minersvill kuopa įmokėjo
S. L. L. REIKALAVIMAI.
, lijonus markių.’ Kiek tai už tuos radastai lingavo; visa tarsi ėlėktri$13.85
mėnesinių...........................
1. Bažnyčios ir kiti kunigiški Pįoifus.
v Paryti! kos pripilta, stovėjlo pilna energi
Scranton kuopa įmok.mėn.
7.30; tartai turi mokėti progresyviškas i šliubiniai nuotakos drabužiai pa jos. Geltonos kasos puošė jos
Newark kuopa įmok. mėn. 30.10 pagalvės mokestis.
dirbti Paryžiuj, už juos užmokėta skaistų veidą. Kada pažiurėjo į
manę mėlynomis akimis, kaip žai
ant Charter.
5.00
2. Kunigai, kaipo kunigai, turi 50000 Mrk. Pinigai mėtomi mat
6.75 būti atstatyti nuo kongreso, le- ant vestuvių, už tai pačiame Ber- bas trenkė man į Širdį ir saldžiu,
Brooklyn kuopa įmok.mėn.
\Vaterbury kuopa įm. mėn. 35.80 gi’sl’iaturo7,' laivynė»’ir’'’miiic’ijoš, ‘yne dau« tūstančių žmonių badą meiliu kvapu prisipildė mano krū
tinė; pažiurėjau į savę ir pajutau,
už parduotas knygas
1.10 nuo kalėjimų, prieglaudos namų ir j ^en^iakaip žemai nupuolęs, koks aŠ men
New Britain kuopa įmokėvisokių įrėdnių, remiamų pinigais I
8.15 visuomenės.
* jo mėnesinių.....................
‘
l|5d.berželio, aplinkinėse Cetini- kas ir prastas prieš tą merginą,
ant Charter
2.00
3. Viešas valstijos remias reli- | ios* Montenegro kunigaikštystėj, kaip dulkė prieš saulę; ir rodėsi
už knygas
65 giŠkų įrėdnių, mokinimui ar pagio* ! siautė smarkus žemės drebėjimai, man šitoji mergina galingesnė už
Philadelphia kuop.įm.mėn. 13.35 bai, turi liautis. į kurių daug triobų likosi sugriautų, patį Perkūną, smarkesnė už aud
rą, saldesnė už visas saldybes,
ant Charter
5.00
4. Valdžia turi liautis rėmusi re j Žemės drebėjimai siautė teipgi Al
už knygas
4.20 ligiškas įrėdnes; lygiai kaip moki banijoj. . Mieste Skutari 500 namų gražesnė už visas Lietuvos pie
7.15 nimas religijos mokyklose, skai I likosi sugriautų ir 200 žmonių ta- vas, žaliuojančius gojus, upes ir
Bennington kuopa įm.mėn.
kalnus, meilesnė už visą gamtą.
ant Charter
1.00 tymas biblijos, poteriavimas ir tt. i po užmuštų.
Apšilo mano kratljas, nebejutau
8.15 visose įrėdnėse turi pasiliauti.
Worcester kuopa įm. mėn.
to
šalto muro, kuris šaldė mano
WilkesBarre kuopa įmokėII Laike koncerto netoli caro pa
5. Valdžia turi liautis su apskel
11.80 bimais religiškų švenčių ir tt.
jo mėnesinių.....................
sislėpimo vietos, Carsko Selo, su- šoną. Kada mergina tik porą žo
delių sušnabždėjo man į ausį, aš
už knygas
1.60 ’Tprisiega ant’biblijos suduose ^irinl^usius
Pavieni sanariai įmok.mėn. 17.10 ir kitose valdžios įrėdnėse turi bu-1i baimė ir jie ant syk pradėjo gro- su linksmu veidu apleidau savo
1.50 ti išnaikinta, nes užtenka pažadė stiesi laukan. Susigrūdime daug eilę ir šaltą bažnyčios sieną, išė
ant Charter
3.20 jimo teisybės po grėsmė bausmės žmonių likosi užmuštų, dar dau jau. Ant Šventoriaus, . po apšar
už knygas
mojusių kaštanų, Ji manęs klau
giau sunkiai tapo sužeistų.
už melagystę.
sė:
Viso įeigos $221.11 . 7. Visi įstatymai draugijos gyve
— Ar pažįsti mahę?
|| Lenkijoj, mieste Lodz, štraiIšeiga.
nime turi remtis ant pamato pri
—
Pažįstu, matėvos gegužinėje,
kuoja 85000 darbininkų. 31 d. ge
K. Balčiūnui už kelionę... $12.00 gimtos dorybės, lygybės tiesų ir
gužio buvo čia smarkus minių su rodos ėsi Onyte N J. *. — atsakiau
5.60 valnybės.
A. Olševskiui pers, knygų
kariumene. Karei- galvą nuleidęs.
8. Visi įstatymai’ palaikymai ne- sirėmimas su
12.50
Už Charter.........................
— Suvede mus į pažintį merge
šaudyti.
Šūvių 3
viai pradėjo
Už „Darb. Balsą" ...... 1181.89 dėldienių, kaipo religiškos šven
užmuštos, o 6 sun- lė N.... tik neturėjau laiko pasi
ypatos
likosi
Už Money Orderius,mark.
6.02 tės, turi būti atšaukti.
kalbėti su tavimi, — ir drąsiai sto
9. Valdžia turi remtis ant pri kiai pašautos.
25.00
Sekretoriaus alga...............
vėdama prieš saulę^ išsiėmė į riti
gimto svietiško pamato ir jokios
|| Japonijoj, provincijoj Hiroši- nėlį suvyniotą raudoną knygelę ir
Vios išeigos 1193.01 religijos neužtarianti, ne gali pri ma, siautė smarkus žemės drebėji norėjo man paduoti, o aš galva
Lieka kasoje 128.10 vilegijų pripažinti kokiai hors baž mai, kurie labai daug blėdies pri nulenkęs, nedrįsau nė į ją, nė į
Peržiūrint knygas, viskas atra nyčiai.
dirbo; pražuvo laike tų žemės saulę pažiūrėti; slinkau į pavėsį
10. Kariumenė-tnri bari visiškai
sta tvarkiai ir teisingai, ant ko pa*,
drebėjimų ir tūlas žmonių skait kur tamsiau ir sėdaus ant šuoliu
sirašome: J. Vaičeliunas ir M. Ur panaikinta.
lius.
ko. Ji manę drąsino, rodė knyge
11. Ekonomiški reikalavimai tie
bonas.
lę ir sakė man:
Pagal pernykščio seimo nutari patys kaip socijalistų platformos.
II Į anglišką valdybą pietinėj
—. Čia musų draugas, skiū •
įsirašymas į S. L. L. 25c. Mė Afrikoj atėjo žinią, buk pasikėlę tykjį, o apsiŠviesi.
mą- tapo perstatyti naujai parašyti
vokiškose valdybose čiabuviai pa
įstatymai. Jie skaityti, svarstyti, nesinės mokestys po 15c.
Aš tylėjau, galvą nuleidęs ir ne*
Komitetas: prezidentas, sekreto- ėmė vokiečių tvirtynę VVarmbad
kur ne kur patobulinti ir palikti
ir visus joje buvusius vokiškus ka žinojau, ką atsakyti. Ji atsisėdi
rios, iždininkas, knygius.
šiokiais:
reivius išskerdė.
pas manę ant suoliuko ir man ro
Delegatai ant seimo pribuvo šie:
dėsi, kad. šilčiau pasidarė; pažiu<
SUSIVIENYJIMO LIETUVIU
Iš Newark,N. J. — A. Stanelis, J.
II Išpanijos karalius pabaigė sa rėjau į ją ir vėl galvą nuleidau.
LAISVAMANIU įSTATYMAI.
Vaičelunas ir S. Vitginis.
Iš vo svečiavimasi Prancūzijoj ir iš
Ji manę kalbinot
A. J ieškinys S. L. *L. — yra Brooklyno,N.Y. —J.Naujokas, l. keliavo pasisvečiuoti į Angliją,
—
Dėlko tu toksai nedrąsus?
platinti apšvietimą tarpe lietu šūkis, P. Stankevycia, P. Roma- kur jį teipgi iškilmingai Anglijos
Ar
tau
gaila tų Šaltų mūrų, ar tų
vių, gyvenančių po visos plotus nauckas ir L. Ereminas. Iš Phi- karulius priėmė.
tamsuolių burių, kurie prispausti,
Suv. Valstijų ir visose šalyse svie ladeiphia.Pa. — Dr. J. Šliupas, J.
to, lietuviškoje kalboje.
|| Mieste Dresdene, Vokietijoj, neša valdžios ir kunigų jungą ir
Sirvydas, J. Butkus ir K. Jonaitis.
suštraikavo
10000 darbininkių po- išpažįsta savo nuodėmės, kurias
Iš
Scranton,Pa.
—
J.Živatkauckas.
Savo jieškin Draugystė pasieks:
papildė dėl sunkaus jungo? Nespaudindama ir platindama Šiaip IŠBennington.Vt.—K.Balčiūnas ir pierosų dirbtuvių.
laisvės darbo vaiaių, veliju jam
kuogeriausios kloties. M. Motėjunas — Draugas.”
Iš New Britam, Conn. „Vieti
ne S. L. L. kuopa velija viso labo
seimininkams ir trokšta kuogeriausių nutarimų.
Laisvamaniai
tesidaugina kuoskaitlingiausiai ir
tepuošia musų tautą laisve, kaip
kvepiančių rožių žiedais. M. Ma
žeika— kuopos viršininkas ir rašejas.” Teipgi ir laiškas iš VVaterbury.Conn. (sutrumpintas). „Mu
sų kuopa nemaža, todėl ūmo sei
mo delei, susirinkti ir reikalus ap
svarstyti męs negalėjome. Pertai
nuo musų, apart išmetinėjimų už
perbrangias už . „Charter” pagal
ves ir paniekos už saunorų ir neti
kusį seimo rengimą. Seimui nėra
nieko. V. S. Z u bričkas, kuopos
pirmsėdis.’*.
Paskui buvo atydžiai skaityti ir
svarstyti visoki įnešimai ir nu
spręsta sekančiai:
a) Kuoveikiausiai išsiuntinėti
kuopoms numerius ir „Charter."
„Charterio” atspaudinti „Kovos”
spaustuvėje 109 eksempliorių. Jo
pečėtį — kurs turi būti litogra
fuotas — pagražinti symboiu sto
vinčios ant žemės moteriškės, lai
kančios vienoj rankoj degančią
žvakę, o kitoj — sutraukintą rete
žį. Aplinkui symbolą (kurį paropįs E. Ereminas) turi skaitytis:
„Susivienyjimas Lietuvių Laisva
manių Amerikoje" pilnais žodžiais,
lietuviškai.
b) Darbuotis apie dauginimą S.
L. L. sąnarių. Dėlto: rengti dis
kusijas, prakalbas, pranešimus. Jei
kur tam tikslui reikalautusi medegiŠka pagelba, suteikti ją iš iždo.
c) Mėnesinė mokestis po seno
vei — 15c.
d) „Darbininkų Balso" imti tik
po vieną ekzempliorių kožno nu
merio kožnai kuopai.
e) „Kovai”, kuri apsiima pa
talpinti musų apskaitas ir Šiaip
jau kokius atsirandančius reikalus
primokėti $25.00 ant metų.
f) Revoliucijai Lietuvoj paskir
ti $10.00, o svarbiam reikale — ati
duoti visą iždą.
g) Išleidinėti Prokliamacijas ir
garsinti jas laikraščiuose ir lape
liuose lietuviškoje ir kitose kalbo-
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išpildė jų sunkių reikalavimų, da kesni buvo. Visados aš joje ma
bar reik gailėtis; nors šimtą kartų čiau Šventą dorybę. Aš visados
gailėsįs, žmonėms tas jungas ne buvau nedrąsus, mažai kalbėjau ir
palengvės, iš to neapdišvies ir ne nemokėjau išreikšti savo jausmų.
Vasarą vaikščiojova Paežeriais,
pames tų silpnybių, kot neįgįs
mokslo ir susipratimo. Indijos gėrėdamiesi gamtos gražumu, ji
gyventojai savo nuodėmės nusi- dainavo mano rašytas eiles. Scplauja upėse. Atėnuose sudėdavo dėjova prieš saulę ir veizėjova į
visas ant vieno žmogaus ir nužu- blizgančias ežero vilnis, klausyda
dįdavo jį. Senovės žydai atiduo mi švendrių ir vikšrių šnabždėji
davo savo nuodėmės ožiui ir išvy mo, laukėme ten plaukančių ančių
davo jį į tyrus velniams. O jus ir kitokių paukščių.
Susiėję kalbėjome apie žmonių
kopraščiausiai darote, išpažįstate
savo silpnybes tokiam pat silpnam vargus, apie dabartinį prispaudi
žmogui, *kuris gal būt už jus dar mą ir apie ateinančius laikus.
prastesniu ir nedoresniu; kuris Svarsteva visokius klausymus, daprisidengęs ilgais rūbais, monija rėva projektus kaip praplatinti
jums akis, apgaudinėja ir geria jū terp žmonių darbininkų apšvieti
mą, kad greičiau susiprastų ir pa
sų kraują.
Aš, išgirdęs tokią kalbą, negalė jutę ant savęs sunkų valdžios ir
jau nieko atsakyt, tiktai akįs buvo ponų jungą, sukiltų prieš skriaudė
pilnos ašarų. Ji pažiurėjo į manę jus ir iškovotų dvasiai ir kunui
pilnoms pasigailėjimo akimis ir laisvę. O ji buvo pasirengusi eiti
pilnai manęs dar nesuprasdama,ta ant ištrėmimo, kentėti persekioji
mus, sėdėti kalėjimuose, kentėti
rė: .
— Gana,brolyti, tikėti į visokius visą amžių Petropavlovsko tvir
monus, gana jau eiti keliais tamsy tybėje, būti apkalta ir numirti už
bės; laikas jau butų susiprasti ir žmonių tiesas; ir didžiausia meilė
atsikratyti nuo visokių niektikėji- žmonių degė jos širdije ir nenutilmų ir prietarų; laikas jau butų pa doma rūstybė ant prispaudėjų.
Platinova priešingas valdžiai
žinti tiesą.
— Suprantu tą ir numanau, — knygas, neturtingiems miesto ir
atsakiau jai, jau verkdamas, — bet sodžiaus darbininkams davlnėjova
kaip pamesti tą kelią, kuriuomi už. dyką skaityt, turtingesniems,
eina mano tėvai, broliai", kaimynai dar nesusipratusiems, teipat davėir visi žmonės, terp kurių man rei va dykai, .stengėvos padauginti
skaitlių valdžios priešų. Mėtėva
kia gyventi?....
— Girdėjau apie tavę nuo savo aut kelių atsišaukimus, ir į senus
draugių ir nuo studentų, jog tu ėsi laikraščius, įdėlioję naujus atsi
jau gerai apsišvietęs, daug skaitai, šaukimus, mėtėva ant takų ir ant
daug supranti; girdėjau, eiles raši kelių ir bažnyčioje žmonėms į kinėji, rf|t ir aš pati tavo eiles skai šenius kaišiojova.
Linksmiausias ir gražiausias ma
čiau. fbbai man patiko. Jeigu jau
teip toli nužengei, argi negalėtum no gyvenime tai buvo laikas.
toliaus eiti mokslo ir dorybių ke
liais, nebegražu eit tamsybių pra
’ Tokio laimingo gyvenimo tik
mintais takais.
keletas
metelių, kaip kregždė pra
— Tiesa, Šį-tą rašinėju, bet
lėkė,
jau
apie mus buvo šiek tiek
kas.... —- ir nebegalėjau toliau
susipratusių žmonių, apielinkėje,
kalbėti, atsiminus dvasios stovį,
suspaudė skausmas krutinę, gale sukilo įvairios kalbos, vieni mus
gerklės rodėsi kas atsistojo ir ne- vadino laisvės pranašais, o kiti Libesurėtudamas ašarų,verkiau pasi- cipierio tarnais. Atsirado išgamų,
kurie judošystę už šventą darbą
kiukčiodatnas.
Ii veizėjo į manę kaipo į mažą skaitėzpradėjo mus skųsti valdžiai,
vaiką ir ramino saldžiais žodeliais, apie Onytę atsirado šnipukų, policijantai ir žandarai klausinėjo aptardama:
linkinių
žmonių apie ją.
— Neverk, Antanėlį, nenustok
Vieną
kartą šnipai pajuto, kad
tikėjimo ir vilties į geresnę ateitį;
pas
Onytę
buvo atvažiavęs valnedaug laiko praeis, kada grius tie
džios
nužiūrimas
žmogus, ir nieko
šalti murai, tas kalėjimas, kuris ta
nelaukę,
naktyje
užpuolė pulkas
vo dvasią kankina, pražus gilumoj
raudonsiulių,
iškrėtė
visus kamba
prapulties tie visi kankintojai, ku
rius,
pašalius,
palėpius,
rado tik
rie dabar tavę skandina; grius da
mažą pakelį socijal-demokratiškų
bartinė tvarka, žus dvasios ir kū
no valdonai ir subyrės į šmotelius raštų ir už tą pakelį daugiau kaip
musų protus varžantiejie retežiai. metus kankino kalėjime, klausinė
Man linksma buvo, verkiau,pats jo, tirinėjo kaip kokį žmogžudį, ir
nežinodamas kodėl, o tos ašaros išsiuntė ant 5 metų į Siberiją.
* > •
buvo saldžios. Ji man šluostė aša
ras. Meldė neverkt, spaudė mano
Ir vėl aš liūdnas ir vėl neramus.
* ašarotas akįs prie savo krutinės, Vaikščioju po laukus, galvą nulei
man rodėsi kad ėsu mažutis vai dus, nebelinksmina manęs nė mė
kelis, o ji mano gera motina, mal lynas dangus su baltais d e bė sė
do verkiantį, šildo, prie savęs liai s, nė pievų margumas, paukš
spausdama, ir mislijau užmigti jos telių čiulbėjimas. Vėl vargina il
rankose. Ji manę vadino į savo gėjimas, vėl trokštu saldžios mei
namus, aš sakiau, kad man ir čia lės. Gal sulauksiu tokio dvasios
gerai būti drauge.
nupuolimo, kad vėl reikės bėgti į
Už valandėlės jos namuose gė- bažnyčią, ten klūpoti, apie klau
rėva arbatą, skaitėva naujai išlei syklas trintis prie šaltą sienų.
stas ,,Vaičaičio eiles.” Ji skambi Vakarais sėdu po putino krū
no ant pijano, o man linksma bu melio, o jo raudonos vuogos pri
vo, linksma, kaip niekados iki šiol. mena man kovą, kokią turime ve
Užprašė ji manę tankiai užeit, pa sti su priešais. Rudenio vėjalis
skaityt, pasikalbėt, knygutėmis šlamščia per medžių šakas, nebe
pasidalyt ir vienas kitą pastiprin girdėt nė pempių gyvavimo, nė
dami dirbt visomis spėkomis ant lakštingalo čiulbėjimo; tiktai žio
lietuvių apšvietimo.
geliai čirška,šikšnotsparniai laksto.
Nuo to laiko tankiai pas ją lan O kur mano tylima Onytė, kur
kiausi. Davė man pinigų ant če- mano poėzija, kur jos pilni vilties
verykų ir nuo to laiko numečiau žodeliai? Kada ji kalbėjo apie
sulopintas nagines.
Ji mokino laisvę ir nepriklausomą Lietuvą,
manę eilių ritmo, galūnių sutiki man jos žodeliai buvo meilesni už
mo it gražaus harmoniško sutaiki lakštingalo čiulbėjimą, už lapelių
nimo. Išaiškino ji man, kas tai šlamštimą ir už visų girių ošimą.
yra poėzija. Mano eilės man pa Jos akytės man buvo gražesnės už
čiam išrodė menkos, o ji labai gy dangaus mėlynumą, už žvaigžde
rė ir prašė vis rašinėti.
lių mirgėjimą ir už ežero liūliuo
Vieną kartą padavė man korte jančias bangas.
lę labai puikiai ištepliotą, su Lie
tuvos kalnais, upėmis ir giriomis
ir prašė ant jų parašyti eilės. Aš
ilgai derėjausi, ji tarė: — Nors už
Redakcijos atsakymai.
mėnesio — parašyk. AŠ, paėmęs
korteles, parašiau trumpas ilgėji
Delegatui G. T. Pokilkis jau
mo ir meilės eiles. Ji pagyrė, kad kiti laikraščiai aprašė trįs sanvai
gražiai parašytos, o man rodėsi ne tės atgal; talpinti tą patį dabar jau
labai gražiai; gailėjausi,kad nemo per vėlu. Ant galo pokiliai ne
kėjau parašyt, ką jaučiau, o jai vis teip svarbus dalykai: linksminosi
rodėsi puikios; skaitė kitiems ir suvažiavę delegatai, bet iš to vi
manę gyrė; įsidėjo į Albumą ir pa suomenė naudos ne turi. Svar
sakė ,,ačiū.” Prikalbinėjo rašinė besni daug yra seimo nutarimai,
ti, neapsileisti, įkalbinėjo, kad ga bet apie tai Tamista koresponden
liu likti raštininku ir poetu. Ji cijoj visai ne paminėjai, lyg kad
manę jau poetu vadino, o aš tik nutarimų visai ne butų padaryta.
juokiausi iš tokio pavadinimo, aš
Vincukui. Korespondencijas rei
ją vadinau poėzija. Ir ištikrujų ji
kia remti ant bėgančių faktų ir tuos
buvo poėzija, visos gamtos gražy
faktus parodyti; Tamista gi para
bės joje tilpo. Ii man rodėsi dei
šei ne korespondenciją, kadangi
vė, ar pranašė naujo surėdymo,
ją teip gerai galima pritaikyti prie
pranašė žmonijos laisvės. Ji man
Illinojaus, kaip ir prie Filipinų
kalbėjo apie naują svietą; sakė, arba kitokios musų žemės pavir
kad nebeilgai vargsime; anksčiau, šiaus vietos, trūksta kokių nors
ar vėliau žmonės susipras, apšvie faktų surištų su vieta. Ką iš to
timas platinasi, žmonės priešingi rašto galima sunaudoti, tą sunau
Pamokinimus sunkiau
dabartiniai tvarkai dauginasi, vie dojame.
negu korespondencijas parašyti,
ni susipratę, kitiems kiti aiškina, tokiems raštams reikia svarbesnių
atbudę, teipgi dirba nesnausdami; motyvų ir gero jų išvedimo.
greitai auga revoliucijoniŠkas ju
dėjimas; socijalizmas daug grei
Pinigų Preke.
čiaus platinasi ne kaip pirmuose
Iki 500 rubliu, rublis po..........
amžiuose krikščionybė.
Miela man buvo su ją susitikt. Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52|c
Virsi 1000 rubliu, rublis po................ 52|c
Greitai augau moksle ir dorybėje, Prie kiekvieno siuntinio reiki* pridėti
išnyko pikti palinkimai ir kad bu 30c. ant paeito kantu.
tų reikėję tuokartų išpažinti nuo Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai
ir niekur nežutu, tai sius
dėmės, nebočiau suradęs prasikal suvaikszcziotu
kite per,.Lietuvos" redakcija, adresuo
timų nė prieš dorą, nė prieš meilę
A. Olszevski,
artymo. Nežinau, ar ji jautė tą dami:
Chicago, UI.
ką ąš, ą gal jos jausmai dar pui- j 924 38rd 8t..
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mijos iki Terpžeminių jūrių. Kasinėjimai
Vietines* Žinios.
griuvėsių rubežiuose senovės Chetų vieėpaty8tės išdavė gana svarbius vaisius: prikasė Čia
daug senovės liekanų ir užrašų tos senovėj — Terp katalikiško vyskupo
lkaK&l A. H. NchniUer*!.
gana galingos tautos. Rytinėj sostepilėj Mooldono ir šinkoriaus Petro Paį tikrą alfabetą, teip, kad babilioniški žen Chetos, Karchemiše, teipgi Hamate, Aleppo cevičio užgimė kova. Mat šinkoklai Įias pėrsns nereiškė jau žodžių ir jų si- ir Likoanijoj rado iš akmens iškaltas miltini- rius nuo seniai su parapija turi pa
liabų, bet vien skambėjimus, kaip ir musų Akas figūras Hutų, sfinksų ir žmonių, iAmar- daręs kontraktą iki 1916 metų.
alfabete. Iš keturių pamatinių ženklų: ker gytas nežinomais idiografiAkais raAtais. Ra Iki tam laikui jis, už suderėtą mo
čios, kylio ir dviejų viršūnėms sujungtų ky štai tie susideda iš ženklų panaAių į daiktus, kestį, parapijos namuose pn. 356
lių, persai pasilaikė tik du: kylį ir kerčią ir kaip tai: paukščių, augmenų, ginklų, nami Wabash avė. tūri tiesą laikyti kariš jų išdarė nedaugelį kombinacijų, kurioms nių rykų, visokių žmogaus kūno dalių ir tt., čiatną. Kadangi dabar randa
davė skambėjimų, arba, geriau sakant, tikrų teipgi iA visokių simboliAkų ženklų, prasmė brangesnė, tai vyskupas ir sten
literų reiškimą. ‘ Persiškas kyliniš alfabetas kurių neaiAki.
giasi karčiamninką prašalinti, o
susidėjo iš 36 kombinacijų arba literų.
Apskritai, apie įturį tų raštų sunku ką namus parsamdyti brangiau mo
Apart literų, persai turėjo ypatiškua ženklus, nors pasakyti, kadangi visi besistengimai kančiam. Ar pasiseks, nežinia.
mokslinčių sjiecijalistų perskaityti visus tuos — Gegužio mėnesyj Chicagoj
raštus iki Aiol neišdavė dar vaisių, bet yra pasimirė ii viso 2180 žmonių.
viltis, kad tas vėliau pasiseks.
Daugiausiai mirčių buvo nuo plau
ucbakkrt
r«U
Neseniai prikasė,terp kitko, pečėt| kara- čių uždegimo, nes 271. Pereitą
raliaus Tarkudimo, ant kurio yra trumpas gi sanvaitę pasimirė 467 ypatos,
jckijal*
parašas hiltitiniu ir kyliniu raštu. To, vie- kuriame tai skaitliuje buvo 245 vy
nog,
dar per mažai, kad galima būt perskai- riškiai ir 221 moteris. Daugiau•<Ml
tyti visus raštus; susekta vien prasmė kelių aiai ®hčių teipgi buvo nuo plau«0
žodžių, pa vtūkslan, žinoma, kad pusiau jmuU- 'ei4 uždegimo, nes 49.
liūtas brūkšniu trikertis bokštas reiškia kara* —
— Augščiausias
Aug&čiausia* sūdąs
sūdąs rengiasi
rengiasi
■CU
■t*.*)
lių, odų sudėti nepadalinti bokštai reiškia apskųsti Chicagos piovinyčių sakaralystę.
vininkus: už sukalbį ant išnaudo*•>
1*1
Apekritai, hittitų rašto figūros, iš savo jimo žmonių ir už kreivą prisiegą.
išveizdžio, panėši į Egipto hieroglifus ir, ro- Turbut vienog ne baus skaudžiai
Senas persiškas alfabetas.
doei, kad hittitiškas raštas yra hieroglifišku milijonierių, viskas pasiliks po sebet teipgi susidedančius iA kerčių ir kylių: kaip ir egiptiškas, tik savo išsivistyme nu-1 novei; visi tie gazdinimai gal daypatišką ženklą statė prieA loenus vardus žengęs kitu keliu negu egiptiškas. Nereikia romi vien ant goresnės rekliamos
žmonių, kitą ženklą statė prieA vardus dievų, užmiršti, kad hittitai prigulėjo prie toe jau . pralobėliams.
trečią prieA vardus miestų, ketvirtą prieA var «mitą gimtnS.. kari, p<> vardu hik,u. XXIII _ p„eit0, ncd41io,
si,uls
dus viešpatysčių; apart to dar vartojo palin .mz.pneA Chn.UIw atgimimu buvo utluri.. Cbi j .„dnl. JPerku0„ ,renkė
kusio kylio ženklą atskyrimui vienos siliabos vuel Egiptą ir valdė JĮ per du Šimtmečiu; gal L meIod;,t l>Unyč,,
nuo kitos. Reikia dar pridurti, jog aut į>a būt todėl, kad jie perėmė Egipto hieroglifus.
V
I mento avė. ir ją uždegė. Ugnaženklinimo tūlų priebalsių, įiersai vartojo po tik juos saviškai perdirbo.
! geaiai, nors gana greit prie gaisro
keletą ženklų. iA kurių kiekvienas statėsi tik
atkako, ne įstengė jau ugnies apprieA atsakančias saubalses: jiaveikslan, prie
b) Cipriškas raštas.
stabdyti; bažnyčia sudegė.
balsė d turėjo 3 ženklus: vieną rašė, jeigu ta
Sala Cipraa yra šiaurrytinė] dalyj Terp- — Ant kertės Fullerton avė. ir
litera turėjo stovėti prieA na u balsę a, kitą
žeminių jurių. Senovėj salą tą apgyveno - Halsted st., ant lenkų baliaus už— prieA t, trečią gi — prieA v.
Kaip išrodo persiškas raštas, tą jiarodo tauta semitiško? kilmės, paeinanti iš giminės : gimė smarkios tpuštynės, kuriose
jiaveikslėlis to rašto, surastas griuvėsiuose hetėjonų arba chlttų, kitaip vadinamos — | kelios ypatos likosi sužestos, o dvi
hittitų. Pankui čia atsirado fenikijonai, vė teip sunkiai, kad reikėjo gabenti į
senovės Persijos sostapilės, Persepolio.
liau atkako grekiški ateiviai, ypač jonijonai ligo n būtį.
ir dorijonai ir, ant galo, VIII amžyj prieš
et <rr \ -13 r-1H u \ g ii -m i-i fi m \<=<f<-\ Christaus užgimimą nalą tą apvaldė aasirijo- i — Nuo pereitos sanvaitės ket‘ii’ -Min-IilN -KnK-’i! -Ii! N iii it n» \
m nai; nors ir j>o tam dar ilgą laiką įtekmė gre- Tera° <beno« prapuolė Joną* Ja-I ■ Ht! X m 13
in z< Hd \ nt n m X <=<!<-X - h! H konių pravėrė įtekinę užkariautojų. Vie- m“*‘OD. užveizėtoje, pačto atacicMriK- ■'!t!XiTtti i7iX(“<!<-\<< *i» K- th Efd n ■,hfX špataujanti kalba buvo grekiška, ypač gi eo-1 i°« aDt Armour k. Jamieson, išeinr X -U 31 sM 7i
<£<!<- ni X <?<!<- X fj jn 31 liškan jos dijalekUs.
Ka? link gi rašto, Ui d*ma« ll nanną tur*J0 su savim
K- ►!£ <n -M X «!f m K-KI n K- -M X fn <!<n E< griuvėsiuose senovės miestų, drauge su užrasurtą.
<n<7 X m 7i -1; -h! X fi —<<ir -13 E<ui -hf X
<< šais kyliniu, fenikišku ir m-uu grekišku ra- —- Lincoln pmrke, netoli elekn) K” UI K- -lt! X j*7i 7t -13 -M X U »«n -13
štu. rado senesnius yjiatišku raštu išrašytus triškos fontano*, pereito, nedėlio*
-h IX !«31 *!rHn cit! 7! -M X
užrašus, kokių net specijalisUi mokslinčiai dieną rado negyfvą moteriškę, Hiper ilgą laiką nemokėjo jierskaityti. Tik ram Hali. Mašo, kad ji nusinuoParsis* karehaus Darijau*, surasią* Persepolyj.
neseniai surasta? trejopu raštu parašytas ui- dino. Ji gyveni) pas savo žentą
nišas palengvino susekimą Įiaslapties to y pa p0. 108 Hammond at.
Raštas taš'teip skaitosi:
____ ______ ;
Ba-ya va-z-ra-ka a-u-ra-nia-e-da-a k-ya i- tiško rašto. Pasirodė, kad tai yra siliabinė
Dievas didysis, Ormuzd, kuris rašto sistema; |>avidalas ženklų rodo idiogra* Pranešame,j<ąt kompanija „Var
pas” pradės Uletdinėt berželio
r/i/j-</-//i bu-u-mi-i-m a-da-a, h-ya a-va-m a-9-ma~ lišką paėjimą tų ženklų.
Pasekai i ilgesnius bandymus perskaityti mėn. sanvaitinpaikraštį „Laikas,”
tą ž ejn ę sutvėrė, kuris tą d a n(i'na'in atla-a h-ya nia-r-t-i-ya-m a-du-a, h-ya #-»• tą idomų raštą 18?2 m. atliko angliški tirinė- pašvęstą reikalams viengenčių Digų sutvėrė, 'kuris žmogų sutvėrė, kuris li- tojai: Smitb ir Hamilton. Toliau darbą va džiojoj Britanijoj,
Laiko*' tikslas: jungti iieivins
ya-ad-i-m a-da~a, h-ya ma-r-t-i-ya-h-ya-a da-a ra- rė vokiški tirinėtbjai: I-ang. Birch, Schmidt,
k i m ą sutvėrė, kuris žmogų Da- Siegiamund ir kiti. Dabar jau specfjalistai su tėvyne, ojdvasia — savistovi
ya-v~u~rn kh-M-a-ya-th-i-ya-m a-k-v na-atek a~i' teip lengvai skaito ciprišką raštą kaip ir Lietuva — demokratiška republirijų karalium padarė, vie- kiekvieną kitą. Kur atsirado tas raštas, tas ka. Adresas i naujo laikraščio:
Li,ho^į Weeklr >iLaika,..
va-rn kh-na-a-ya-th-i-ya-m pa r-u-o-rui-a-in, a-i- kUniymu ir d»b.r nel*ri»U». Vieni teko
Ue||»bill. Scotland. ’
naitinį karalių1 iš daugelio, vie- JĮ ui pagerinu »e»in»k? kylln| raM* kiti laiko ui jierdirbtua Egipto hieroglifus, nors Į
» ____
va-m f-ra-tna~a-ta~ra-m pa-r-u-v-na-a-TH.
juos cipriškas rašUs visai nepanašus ne tik
naitinį valdoną iš daugelio.
Senuose miestų griuvėsiuose surado literų išveisdžiu bet irskambėjimų ypatybėms,
daug persiškų kyliniu raštu surašytų užrašų; bet už tai yra didelis jminašumas terp cipri-;
užrašai tie buvo padaryti ant prisakymų ka ško ir hittitų rašto ne tik išveizdyj pačių | Ketvirta* Indeli* Piknlnka*.
ralių ypač iš dinastijos achemenidų; kada rašto ženklų, bet ir jų skambėjime. Paim Baltimore, M d' Kelnrio* sosivienyjugi ta dinastija nuo valdymo likosi išvyta, kime štai nors sekančius skambėjimus hitti I siu* draugystes j 8zv. Jono, Nik. KoPersijoj jau nevartojo daugiau kylinio rašto, tinio ir cipriško raštų:
. paraiko, D. L IK Keisluczio ir Dro V
Kudirkos parengė did*li piknlnka, p*jį išstūmė nauja rašto alfabetinė sistema, iš
ka to
n*delyj. 12 d. betidlo antra diena sek
sivysčiusi iš seno žydiško alfabeto.
minių puikiame ; W e bers dari*. Viso*
Kaip prancūzas Champolion susekė j>adraugyste* ei* siįparoda paszvenlinlmui
matus hieroglifiško rašto, teip vokiškas mok
Naujo* Tautisziįo* Lietuviszko* Vėlia
vų*. Piknlnka*|Mr*aid«a nuo pietų, muslinčiuš Grotefend surado pamatus kylinio.
si k antai bus gėrį. Važiuojant reikia im
Jau seniai tirinėtojai stengėsi tuos senus pa
ti Harford Road kars. Maloniai užprayra
hittitų
rašto
ženklai,
apačioj
gi
Viršui
,
rašus perskaityti, bet tas nesisekė, šios die
szo visu* lietuvi!* ir lietuvaite* ant pa
cipriAko;
surinkti
ženklai
turinti
aliejuose
nos persai nė nežino, ką tie parašai ženklina,
silinksminimo.
keno jie padaryti, šiądien jiersai vartoja raštuose tą patį reiAkimą. Matyt terp vieno
Komitetą*.
visai kitokį raštą, nieko bendro neturintį su ir kito didelis panašumas.
Prr»kait<J neuiniirazklte.
Teip didelio panaAuroo ženklų ir jų rei- Kansingtono
senu kyliniu; jau tikėjo, kad paslapties tų
Mykolo Arkanluolo
žingeidžių raštų niekada nepasiseks susekti. Akimo negalima išaiškinti spangu atsitikimu, Dr-te parengė pė'm a plkninka nedalioj,
Bet 1802 metuose Grotefend išrišo tą teip reikia todėl daleisti, kad raštą tą ant salos II d. blrtelio Povilo Karecko dari* ant
123 ulycsio* ir Union *▼., W. Pullman,
sunkų, rodosi neišrišamą, klausymą. Peržiū Cipro atgabeno hittitai-ateiviai, o čia jis iš Iii.
Prasidės ld vai. ryto Inejimas 25c.
rėdamas surinktus tuo m raštu parašytus už hieroglifiško, išsidirbo į siliabinį.
porai, molerimsliykai. 8xirdingai kvi*rašus, jis patėmijo, kad visi prasideda no to
*xia visu* lietuvio* tr liet u vali**, rietipaties žodžio, tik vienas žodis keitėsi viso
nius ir lai Chicago*.
*
Komitetas.
kiuose užrašuose. Radęs žinią raštuose seno
i
•
4.*
vės raštininkų, kad visi paminklai su kyli
;Ballus.
niu raštu parašytais užrašais statyti karalių
Oourtn*y, P*. Draugyste broliuko*
2
u. tai.g
psgelbo* Lietuku darbininku, parengė
m. tte
achemenidų dinastijos, ypač Darijaus,sunaus
te.ckte,
dideli bailu su Žaloj, 10 d." berželio D.
Histaspo ir jo įpėdinių, Grotefend manė, jog
Liekavietiau* dalėj*.
Prasidės 5 vai.
f
persikeičiantis rašte žodis, be abejonės, turi
b «h <4 «M. ii 'ča. te. 4
vakare. Inte njį m u vyram* 50c., mote
«4
reikšti vardą kokio nors karaliaus, o nesikei
rims Ir merginoms dykai. Puiki muzi
čianti žodžiai turi reikšti karaliaus titulus.
ke griesz visokiu* šiokiu*. Kuock.itlingiaustai kvietei* suairinktie visu* lie
Radęs vieną žodį išr persi keičiančių, jis manė,
4
t
tuvius ir lietuvaites.
g. yki.to
kad tas žodis per trumpas ant vardo ArtaKomitetas.
kserkao, o per ilgas ant Ciro; todėl priėmė,
*
kad tai gali būti Darijaus vardas. Pasirė
■M
*4. *4
■i
męs ant tokio manymo, tirinėtojas stengėsi
Paiieszkoiimai.
iš ženklų surasti literas ar ženklus Darijaus
Paįie*xkau darbo prie buoxernes: sxneTM
J
ku lietuvisskai, lenkiukai ir angllsxkai;
■i
•4, te
vardui, žinoma teip, kaip jį senovės persai
darbe moku gerai: stsisxauktl reikia;
vadino (Daraijavus) ir surado iš tikro tam
4.
V
Antanas Zalatoria,
8
vardui reikalingas literas. Paskui, radęs ki
1*
u
M, to
1330 Victoria *t„
Waukegan, III.
tą vardą tokio jau ilgio, jis priėmė, kad tas,
(&-VI)
$ V*
2rt
be abejonės, turi reikšti Kserksą (senoj per
Pajleszkau vietos tinkamo* atidary
d
H, H
siškoj kalboj Jį vadino Ksajarsa). Trečiame
mui salluno; ka* prirodis gera vieta,
*
varde Jis patėmijo, jog paskutinė pusė vardo
I
gaus už patartaviįna 925.00. AtaissaukM
ve
H
ti reikia su luė reikalu in redakcija
te, te
susidėjo iš tokių jau ženklų kaip ir Kserkso
,',Lieluvo*”.
f
(23—VI)
varde, todėl buvo aišku, kad tAs turi reikšti
y,
<3
0is
Pajleszkau savo brolio, Juozapo Va
Artakserkso vardą. Sustatęs visus vardus,
u
M.J*
liulio, pernai gyveno jis Baltimore, Md.
jis bu džiaugsmu patėmijo, Jog visuose var
Jis pats ar kasiki tas teiksi* duoti žinia
VM
1"
duose, kur turi būt litera r, yra tas pats žen
adresu:
į
d, M
te. te
klas; paskui pradėjo tirinėti kitus ženklus ir
Jurgis Valiuli*.
susekė daugiau.
775 Msrion st.,
Waukegan, III.
CiprUka* siliablni* raAtss.

ĮKASTO ISTORIJA

Draugysdziu Reikalai

* *
C

r.

Y

Kaip išrodė tas raštas, tą parodo žemiau
padėtas paveikslėlis. Užrašas tas yra senoj
Per ilgus laikus, net per kelis tūkstan grekiškoj kalboj, bet cipriškais rašto ženklais
čius metų, civilizuotos tautos nežinojo, jog
kaimynystoj Egipto ir Babilionijos labai se parašytas.
niai buvo galinga, civilizuota viešpatystė
(Toliau® bus.)
Cheta. Tik tąsyk, kada pasisekė perskaity
ti hieroglifiškus parašus senovės Egipto ir
kylinius užrašus senovės babilioniečių ir assirijonų, Europoj dažinojo, jog chetėnai arba
hittitai savp laike lošė svarbią rolę žmonijos
istorijoj, turėjo savo civilizaciją, savo kalbą
ir raštą, jų viešpatystė užėmė visą Mažąją
Aziją ir šiaurinę Sirijos dalį, nuo Mezopotaa) Hittitų hieroglifai.

Pajiesskau savo b folio Mykolo Krunglevicslau, 6 m^tei kaip Įsivažiavo isz
Anglijo* in Wsįerbury, Conn. Ameriko
je; ji* paeina >*z Suvalkų gub., Mari
jampolės pav., !Gudeliu gm., Pincikiu
kaimo. Ji* pąt* ar kas kita* teiksi*
duoti žine adresu:
Juoaajisa Krungleviczia,
8 Knoll st.,;Piiling st., Rochdale,
Manchester, Engisnd.

Naudžių kaimo. Ji* patys ar kas kitas
telkti* duoti žin* adresu:
Juosta Pocteris,
Box 219,
Springfleld, m.
PajlMakau savo dnSbo KasimieroJnr-

Jaunumeno ir senatve.

Viena ii pabuvusių merginų už
klausė sykį vieno inteligentiško
jauno vaikino, dėlko jauni vyrai
kaua, Kauno gub , Raaetoiu pa*., Vidu- teip labai vengia apsivedimo. —
kl** parap. iss Bzisztokines, turiu jam ,,Dėlko?
Nes prisibijome jo.
ka naujo pranešiu apie jo nvof»ri Joną
Šiodieninės
merginos rodosi viską
SJuaalnska. Jis pats ar kas kitas* teik
stato aukščiaus už namus ir virtu
sis duoti žin* adresu:
vę ir žinome, jog tas tankiausiai
Jos Slustlnskaa,
50 Belam st.,
Pittoton, P*. būna priežasčia persk irų.” Neti
kusi virtuvė atseina labai brangiai
Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan ir yra baisiai pavojinga, nes ji
st. arti dvteju bažnycsin. Teipgi geras
namas prie pat lietuvisskoe bažnyczios gadina vidurius, iššaukia negroDsalžinokit* „Lietuvos” redakcijoj*.
muliojimą ir daro žmogų nekantAnt pardavimo labai pigiai 6 ruimais rum, susirupinusiu ir susinervavu
mūrinis namas vėliausi inrenglmai, ran sių. Meilė greitai išnyksta. Bet
dasi ant 8207 IIHnoia are. Kreiptis rei atsitinka teipgi ir toki priepuoliai,
kia pas
kur virėja yra gera, o viduriai su
Fslix J. W*ngier*ki,
3137 8. Morgan *t^
Chicago. gadinti ir išeiga yra kuone ta pati
abiejuose atsitikimuose, teip pir
mame, kaip ir antrame, Triserio
Teniyklte!
Amerikoniškasis
Eliksyras Karčio
Turiu ant pardavimo visokiu ražanošiu, *xkaplieriu, maldaknygių, popie- jo Vyno išgydis vidurius pilnai ir
ros su pavinesevonems, abrotu ir abro- padarys juos stipriais ant tiek, kad
leliu, trajankos ir visokios galanterijos. jie prims maistą ir suviris jį atsa
R*ikalaukite Kstaliogo.
kančiai. Gydo negromuliojimą,
Ignotas Rimkos.
užkietėjimą, daro kraują grynu ir
171 Plsaaant st.,
Ksnosha, Wii
apstingu, nervus drutasi, raumenis
tampriais, visą organizmą atjaunė
Temylite! ,
jusiu ir pajiegum. Nėra geresnio ir
Nauja aptiek* atsidarė su visokiais
vaistais, saaknimis, trajanka tr dakte- ištikimesnio vaisto valymui kraujo
riszka rodą dykai terp 10 ir 12 vai. isz ir apramdymui. Gaunamas visose
ryto.
aptiekose arba pas patį pa bn kan tą
L. W. GOODMAN,
Juozapą Trinerį, 799 So. Ashland
Lietavlszlud Leukbizka Aptiek*.
avė.,
Chicago, III.
567 8. Halsted st., kerte 14tos, Ohicago.
Dideli* Paveik*!**.
Žingeidus, pilna* laisvo* mialia* ir *atynsskumo:,— Pobi*dooo*o*vo misijos
ir caro kaili dirijanti Japonai; su pri■iuntimu 10c. stempomls. Ranykite
adresu.
J. Naujoka*,
Msdison Sq. 8ta 157,
Ne* York.
(30—VI)

Mokyta* iu Lietu v o* ir ezion Ameri
koj* barki peri* pajiaezko vteto* lietuvisskame ar lenkiukam* saiuo*. Pra■zau staiuaukti adresu.
Antoni Minei ko.
3312 Fisk st.,
Chicago, 111.

(a-vi)
Lietuviai paa Lietuvi.
Jai gyvenat* San Pr»nci*oo, ar tektų
atsilankyti czionai in kitur, tai pat ma
na gausite teisinga rodą ir nakvyne pi
giau kaip pas kitus nepažinomu* jums
avetimtaucaiua Ateikite po nr. 145j
5-tos ui., o gausite ant rando* gralius
J. W. Prolenko, San Francieoo, Cal.

Lietuviszkas Saliunas.

Lietuviu LaikranztiB
lazein. kas saovalte Peterburge m
iliustracijomis didelio knygo* formato,
16 puslapi u, paaz vesta* literatūrai, moks
lui ir poiiliksi. Prenun erzi* ant mate
kMztuoja Amerikoje 6 rub. Pirmeeniuosius numerius galima gauti nuo pradžios.
Redakcijos sdreaas: ,
Peterburg, EkaterininskiJ kan. No. 10

Pasargos Skaitytojams.
1). Kad* tik ruui Ištaiką į “Lieta
vos" redakciją, visad* paraižyk ant
laiszko savo varda ir Adrek*.
2). Kad* reikalauji permainymo adre
so, visad* paduok ir Senąjį savo adrese.
Jeigu pat* gerai mažyti nemoki, tai adresa duok kitam, geriau mokinėliam,
parsszyti.
3) . Jeigu iszperki “Money Orderi”,
tai nelaikyki* jį pa save, bet prisiuak
redakcijai, nes be “Orderio” redakcija
negali pinigu isz paezto gauti. Pasilaikik sau tik mažai* balta korcnukia, o
didesnėj*, mėlyna pnsiusk redakcijai.
"Mooey Orderį" siųski e prastoje grana
toj*. registruoti jo ne reikia.
4) . Suma* nesiekiančias vieno dolie-

Geriausia užeiga Lietuviams atšilau
kautiems in Grasi Works pirkimui trio
bu ar suradimui darbu pa* vientaucsius bei jeigu suma ***ki* viena dolieri ag
daugiau, tai siusk pinigai* arba “Money
A. SabaUitHka tr M. Kabeli,
1404 52nd st., kerte 79th st., Chigaoo. orderi”. Biuncziant markes, reikia ja*
įdėti į laieska 11 uosis, sausa*, nesu! i pie
Grand Opening.
tas ir ne lipinti ant laiazko. Sulipintos
ant laiszko arba vien* ant kitos niekam
Niekam nevalia skaityt!
netinka ir tokio* ui pinigus nebus pri
IXiodų vislaus žinot, kad a*z užlaikau imto*.
Meldžiam* raneju temyli ant virs*
pigiausia krautuve visokiu knygų, abroz*lin, puikiausiu popteru gromatom* paduotu pasargų, o tokiu budu pateuglietuviukai Ir tenkiszkai, su puikesnėms vizite lazleistuvei darbe prie laiazku at
kvietkoms negu Amerikoje buvo kada sakinėjimo ir patys veikiau atsakyme
"Lietuvos’’ įsileistu ve.
iszeja, jarduodame 12 už 25c., arba 5 rausite.
tuzinu* už 91.00, o tūkstanti už 95.50;
teipgi mes audžiame puikius krajavus
szkaplienua, parduodam* 12 už 60c su
saitai lala, smilkiniu 12 už 00c.; užlaikome
geriausia trajanka isz visos Amerikos,
Dauguma žmonių, gariau nežinodami,
nes mes partraukiame isx seno krsjaus; aiunczia savo pinigas in toraj u per ▼!*»didelis baksi* tik 30c. su prtziunUmu; kiu* žydelius irjcitokius svetimtaueziua,
kam jums pirkti kokias netikusia* žoles, kuriu dauguma lankiai subankrutyja,
jei galite gauti tikrai lietunsskos tra- pabėga ir žmonių pinigai pražūva.
janko*. Reikalaujame agentu pardavi
Jei nori siusti pinigus in kr a j u, tai
nėjimui musu tavoro; pigiau nekur ne siusk juos per „Lietuvos” redakcija, o
gausu kaip pas mus. Atsakymui indekite tavo pinigai su 14 dienu bus vteto. 'pri
imti ir niekados ne centą* nežus. , 'Ato
marke už 2c.; adresuokite.
lu va” jau 12 metu kaip stovi ant svo
Mathevra Zukaitia,
kojų, turi savo dideliu* be jokiu k ola
227 E. Main *L,
Ne* Britatn, Oonn namus. 3 lotus, drukarne ir ui kete de
lsimu* lukstaneziu dol. verte* tavoro
knygomis ir kitokiai* daiktai*. Bziadien per „Lietuvos” redakcija siuacua
pinigu* visi lietuviai, lenkai, vo
Lietuvos” Agentai. savo
kiantis! ir austisjbkai. „Lietuva” yra
NEW YORK. N. Y.
tai didžiausia* bankinis kantora* ir
A. Leaniew*kia, 144 E.Houaton St.
paėsto stacija, isz kurios pinigai plaukia
in k raju pundai* kožna diena.
80. BOSTON, MA88.
J*i reikalauji ssifkorteK tai pirk ję
Nikod. G*ndrolis, 194 Athens Street
„Lietuvoa” redakcijoj, ošia tave* neap
NEWARK, N J.
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raszsyk
V. Ambrasevicsia. 178 Ferry Si.
tuojau*, o gausi preke* visu ssifkorcsia
A- Standi*, 24 W*st 8t.
ir pinigu prekes.
Adresuok ant vardo „Lietuvos” tasBROOKLYN. N. Y.
aistojo ssiteip: I.
8tan. Rinkevricsiu*. 73 Grand st.
A. OLSZEW8KI8.
924 33rč St. Stažion 60. Chicago, H\
SHENANDOAH, PA.
Andriu* Macus, 133 8. Main st.

PINIGAI!

“

WATERBURY, OONN.
Vincą* Žubrickas
Jonas Žemantauckaa, 39 W. Porte? St.

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponi*. 72Jubilee8t„

BALTIMORE. MD.
L. Gavrlia, 3018 N. Wa*hington st
PHILADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas,
925 80. 2nd St.

SCRANTON. PA.
Joaeph Petrikis,
1514 Ross Avė.
MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis,

ELIZABETH. N. J.
Dom. Bocskua,
218 First st.
WESTV4LLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

Lietuviu darbininką laikrasstta

„Kova“
Talpina pilnas ir teisingas žinia* apte
judėjimą darbinigku pasaulyje ir ošia
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eile*
ir kiti visi tilpę rakšteliai yra kiekvieaa
užimanti ir pamokinanti.
Platinkite, draugai „Kova”, vieninte
li laikraasti, kur* gina žmonių darbinin
ku reikalu*.
Preke: ant metu 92.00; ant puses meto
9100.
R*sxydarni adresuokite siiaip:

„KOVA,“
412 Siegel str.,

BROCKTON, M A 88.
Petras Marcinonis,
63 Blendale, St.

Dykai Auksinis Laikrodėlis
ar viena ii w-kanflų brinRių P**milą Dideli Armonika, paiki
M ar M o I Ina. daliui aukiuoiaa *»nlnll Laikrodia, M tua. udakruotų Peiliu ir Szakuciiu. ato-

Keliaujanti Agentui.
Stasis Valiackas.
Jur. Kazakeviczia
K. Rutkua,
K. P. Szimkonia.
Felik. J. Gal minas

Kur gali gauti „Lietuvą.
„Lietuvos” redakcija turi savo agentu*
Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimorej*,

Philadelphia, Pa.

ACIA/MFL

uratus auksuotu motvrilkas takia retežis lrk»būti*, gražus auksuotu k.rg«
sėti*. starllngiBio sidabro apyranke F*
duodama ui Upardatlm* M stuklij importu t^
graznų po lOn. zožna Laikrodis turi gema sąrarlkonilkua vidariua, Įtrriauslai laiko laikf ir l*r»
do ant auksinio <vanntuo>mo ant K metiį. Kiti
daiktai yra teipgi gefiauMoa vert**. Mp» pattWalma tao pardarinM. Ilpardavp prisiusi mums
U40 ir gaut pemij* tf paoU diea*
ATLAS JEWELRY C0„
41 MetreselttM B ėdų '
CHICAGO, ILL

Setai agentu adresai.
E. Froomea,

Brooklyn, N. Y.
73 Grand st

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 925 80. 2-nd 84.,

Baltimore, Md.
Pajleszkau -#avo draugo Btanialovo Wm. J. Morton,
<43. E. Cor. Sharp &. Canaden su
Kruxini*zko, garaliazkiu kaimo, Alek
soto gm., Marijampole* pav., Zapyszkio
KEWANEE, ILL.
parap., Suvalau gub., Ir Juozo Neve- A. Wediiunaa, 520 N. Burr St.
Pas saituo* agentu* gausite „Lietuva
raucko teipgi Suvalkų gub., Marijampoles, pav. Buįkosgm., Zapyizkiu par. ui 5c. kas subat

JOHN’S GONOKURA

vra šyduoto kuri nuo* žak n lai Užgydo TtirreT
irta RUTBnr Uik** 10 dtonu. IVraztejtmaa ir
deetalmaa laikė »»Upinlmo ir bėgimu pulin
apeiztoja. Ligopli gauna pntongvinima auo
pirm.* dienos. Iszvnru nuodu, laz kraujo tr
liga niekad neatuy v ė t*. Galima vartot aiekam nežinant. Preke >u pnaiuntunu pacata
S1.00 ui skrynele. Mu»u rvdnoUu kataitoga
uita liga yra Ubai -plaeziai apraazjrta kury
aut praazyiuo nuakudme dykai.

JOHII’S SUPH.Y HOUSE

UKAG&

L.;

.

su. Lietuviszku Daktaru

l'iuarifa acrgantienia vyrams.
[oHDEJt^j

V Ui *a*a<ll«nlnlal Kartingi gydymai per gro
matai yra ilk viliojimą pinigu nuo ligoniu. M>
gu tikite In teisybe ir reikalaujate pagalbos nuo
stalk ruošiamu lytUsku bei nervUnku ir kitokie
ligų (Usgydome nuo girtybes — neginant galima
induotl gyduoles) su mssu Naujausia Metheda,
nuo kurios tukitaooaial paslgelbelo. Kas nori
rodos. teprtatunozia ui lOo. įtampu, o gaut visa
tinta kaip ir ka daryt.

S
e
J

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

Metai Clinic

Koenljpibi'rg Spėriai LstH,
Box l(A. No. South Kight Street, Williamtburg,
Brooklyn- N. Y.

344 So. State St., Chicago, III

Naujausiai lurastos Medicinos:
Nau>usBroliai Lietuviai žinokite,
muiu vaistai yra paiekminiriausi. gydo daugybe
Kad aas užlaikau visokias knygas,
Ilgu . Plaukus tintai ataugina, slinkimą, pleis
Abroteliua,
kanai, papuerkui ir daugel kitu Ilgu tu naujau Sskaplierius. Ilalanctiua,
siu bude lUdikal gydymai, paraitykite pas
Altorėlius, 40 gatunku popieru grotna

Prot. J. M. Brundaa
Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

toms su gražioms kviotkoms, pavincr*
vonems ir dainelėms, tusiose 15c.; lieturu gauna gera rabate; raasydami la.iska
indekite už 2o. atemps.
J. Ignotus, •
(7—7)
13 Diamond square, 8.8. Pitteburg, Pa.

Szis $30 Auksini s Laikrodėlis Lvf me®
_________________________ *____ r-

------ - -

MikaA

tarai auksuoti, graliai ranka graviruoti, turi dvi>nba tam tjėia .tora pluokitą ffyao autro ir po.
uariėrinimiM ant ») metų Įspaustai 11 vi.
dku* lukitia Vidnrial perdėm yra geriauaio* rųMrs, v.eal tikriausiai padirbtų Ir pardavlnijamą

sodelio )t* yra pat* ta*, šitas aukšto* rąile* lalklodeiis aje kur nėra perkamai ui mariau kaip S3U.
Dėl apgarsinimo musu vailbo* ir davimo proto*
tame a m u vt i toki paura laikrodėliu* nomlnallik* preke, iries prižadame pas i uiti litą laikrodėlį
to*jiL tekančiu sudieuiį n*|1&, kuriu M irsta*,
ttmo'k .^tai turi būti apmokėta ei preso agentui
po )»kaktinarn apiiurejlmul, o liks *0 turi būti
■mokėti po*1.50 ant užnešto. Priuuntualani su

nodeli gauna pilusi be jokiu parankų ar var tymu
Sfleil&usią nedamokltų mum* |a Jtp HMmd
tau ir tinome, kad busi tiek užganėdinto* iA plrkinio, jog atlyginsi be uivilkirno likusius (B po

niki', ar moteriško, medžiokliniais ar atdarai*
akėtais. '
M. R ECH * Oo.Wbol«salere, Deni. 31, Chicago

No. 2. 1411 Dvigubai paauksuotas »n«°‘e u*s«kamai ir nustatoma*, vy*
'
rinka* ar moleriiika*. hunting. I*sreri<> kaip *«> oo initrinir laUrodrlU Tikra Aim-rtkuika ma.ziuenla,
pilnaiakmenluota*. nuatatomai. Puikiai gr» GvarUICiia ant 20 metu,
viruotai. KuoHkriauiiai laiko rodytoja*. Kiti ganiu* toki po *4.fik *4.75. M.U5 u to.su, Musu preke $.3.9N
No. 3 14k Dvigubai paauksuotas
gaubtai* pa^ąiimai*. dailiais
*
lukutaK. puiku* laikrodėlis. Ausute
uisutaamas Ir nustatomas, vyrisika* ar motrrnika*. hunting. Inrodo
ant z*o tatatats MArotirlio Tikra Amenkiiika luaiiiuertja, *u dauge
liu akmenų, nustatomas. Geriausiai laika lai- Gvaranci|a ant 20 metu,
ko. Kitur parduoda po *8.50,
MM
Mu„u preke

DENTISTAS

GFFISAS:

No. 4 14k Dvigubai paauksuotas^
Puikus luktital. Nerasi paikesnio. Ausute uisukama* ir nustatoma*,
vvrisska* ar moterų*kas. hunting. lufuto kaip AM* Antrini* laitroUrlir.
Maiiinerija tokia pat kaip No. 1 Kitur toGvaranci|a ant 20 metu,
kilu parduoda pofa-7*. tauu. •».*
Munu preke $3.73.

Kerte 31-mos ir So. Halsted ulycziū.
Gyvonimas viriui Aplinkos.

ILL.

No. 5 14k Tikras auksu lietas.

Puikiai gravirmuaa hunting. Au.m
te ussukataa* ir nustatomas, vyruikai ar moteriuke*. S luksital Storu grvno auks<». NiekaiKa m-nusisirr*
de nenublanks. Įsi rodo kaip tno AaJtriiur laitroAflit. su daugeliu akme
nų. grynai unertkiaska ma»*inerija. nustato- Gvaranci|a ant 25 metu,
^us^r.ta
••"‘“Munu preke$0.23.

DR. B. M. ROSS

.U.

».. I.

lute uttukatna* Ir nattatomai. pilnai akuiealitutaa ir ,u (rvnala am»-rtkltikau vtduriaU, utekadua aenublankt. Gv*rancl|* ant *i*0 amžiau*.
Drūta, ir il(ai gali laikyti. Gemalo negali gauti Km panaši!ut panluoda po 16.*, IK75irIMO.
Munu preke &4.AO.
Ne. 9. Grynai Sidabrini*, yyrtaika* ar moteriškas, autui* uitukamat
'
ir uiutatomas. graviruotas ar lygut. Hunting
lukutai. Padaryt** i»> gryu»l
kalio Mabro, tu tikrais tmeriklti-

viena Ui dKltiaualu musu ufertu tame tky- Mituti ursiliM UUt t»A
rtuja. Km parduoda pu «u. »ltt *11
Ml“u Preke ąto.W>.
No. 10 kaiendorini* laikredeli*,

Pr«ke» pigiausius, priėmimą* irę
[4—8)

KAI VIEKĄ LAIKRODĖLI1 NM.r M.IH kHvr lulirWe>o RU- *«“
ne viaado* boa taip Šerno*, todėl ****** «rd«ri Mtoadto*.

OO BuiuklM. r« UI
___

4... ,ui«w Aon

_

Atlas Jewelry Co., z<i Metropolitan

block,

Chicago, Iii.

Dykai autorini* Laikrodėliu.
a|
Mm duodam, uito aau-

tikullukaa muiu biSaterilu*
po tOr koko*. Laksite! Jo
[•uodo kaip laikrodžio rv*
mntnotonnt S metu. R*szyk tuojau* o m.t tuokta*

Garisaua lekcija vidurinėj NewYorko val-

Daneszu visietn kad sziose die
noje a&z perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST.
5TO FLORO
ROOM 506.

nimai*. Hinaio kaip lxu .ImAmmi* laUtrodflU. nuitatomaa. Ihilkua ia*
Eilkiau»ii» Nerw»i arn-.uio laiku rodytoju.
Gvarancil* ant 25 a*tu.
Mumii preke
N*. 7 Tikra* Nikelini*,
vlniao* . Antute uėtukamM tr uuatetomat. vin.ikattr įuoteri.zkat. Drūtai ir yeral parodo laika, alekadna m-uublaukt. Tikra amerlkl.ika rnaaziutrila.
Nu.tatomat kaip reik. Tikrai puikiu lalkruGv*r*ncii* ant 5 metu
>l«.u „r..k...i vvrl.«k» *I.UH. mM.

&.DYKA1! VIENA

GeriauNta užeiga paa

dalu »vi«io
ritus!**.

ia* ir nuitatonias, vyriai-

Luktztal lt* juodoozįduoto plien<x kun tue, ąvarantuo|*m* ant vitado*.
Yra tai vienas ia* Puikiausiu laikrodėliu, tu geriausiais mechanlimaU,
pilnai akon-uiuotaa. Laika kuoMlalafiaaalal parodo. Kiti parduoda po
Aiaa*.eizso. »i&-so
Manu preke
Me* pardu..!»m tovoru. pilnai juo* frarantnodamL Kam l»lkr>.Vlii nepalik, ar ra* Jame kokia yda. atmalnyila* ant kito, arbapValv*. «*vreSM*<aw.
VISUS LAIKRODĖLIUS SIUNCZIAME C. 0. D.
tat dreup* re ortf/Hu, rfuoiami DOVANAI puata Irntlioi prili ir ri»u» *aprMo kaului me* pato apmokame.
ano noncDiiiATi. Paduok aaro pilturlrut, paaenkliak uaauri ir pritt lalkruleUo, koki lua norit* ryirUata *r motortaža, diduma, ir paduok
*Alr urtutniuu 11. aroaiaiMto JC^pruo oJUa. |(ur nsra Ei preso ofiso
uvu “tden ir pinigu* paaiuna* r**i»truo*uj *ro<naioj arba toiplrfc Mo
nev Orderi. Tada me* laikrodėli Ir peili paaiun.ime per paeita uaregi»>ru<>t*m pundelvt Jeigu tu* ptrk.ite ant »vk trrttit vienokio numerio lalkru-

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

sau joci
.
nsville »ve.,
E. St. Lonls,

TEIP ŽEMU PREKIŲ DAR NIEKADOS NEBUVO!
Kiekviena* dabar ąalile turėt laikrodėli.
Mesesume seniausi laikrodžiu preke jai. ir siiandirn tilo laikrassi-tio skaitytojams smarkiai n u maginame prekes aut laikrodėliu, taip kad jau yra
dabar Ssėrienam
ir joki kiti laikrodėliu pardavė)ai snulM/ia «u evaii toaiarusrt.
Prie totao
Pnr
tokio inrtto
pirito Unhroiitlio
laitrodrlio pridedame
pruir^iaan doeueu
doiano |nrtėu Ziužm* la»cit»ufli rumnuo pri, ryrmko, —1 raitu
- Lorpiwtt«
■
.....................................................
prlr molrrUtto laitrojrlio.

NO. 1. 14k Dvigubai paauksuotas Hunting luk.itaL A n.n t* utsnke■
r
tna* Ir nustatomai, vyriukas ar im>
teriiikai. Itsrodo ant
4«*ž*in4o laitrodrlio. Garai akmenluota u>aIiinerija, nuiuiloni** teuingiauilai parodo UiGvarSACRa ant 20 metu.
Ira^KiU pardavėjai garsina tokiu* pu S8.SU. Mugu preke $2.OM.

Dr.O.C.Heine

CHICAGO,

LABAI SUMAŽINTOS LAIKRODĖLIU PREKES.

Ant 17 Akmena
Laikrodėlis
tonus, auaukia

OMm* atidarytas kainą dieną nos 10 ryto iki 4 po pietą ir vėl
nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir tvoatadienom nuo 10 iki 12.

>*aelu<eile
OEO. KEKKlv. l’oolville. N Y.

MAKJA lM»WlATTCr

PREKYSTE:
*uk»‘niM ,r *«***""< «•*•**.
----------------- - viukią muzikaliu ą instrumentą,
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavonj.
Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra Šim-

Kicelsior Vitch Co..
900 Central Bank Bldg, Chica<o.

Baniai kur tu
bejfi? Nugi paa
Petrą Szleki nes
labai
o
pa* ji galima atsivedyti, dm jie turi
puiku ir ezalte bavareka alų, gardžia
ruska ocziszczena
grielka, cigaru* net
ia» Havanos, o iszaigeru* gauni žmogus
paika užkandi kiekviena diena, tei jau
ilgiau su tomiste kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Pne to jie turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, .o ypacz už tlumocziu
nsikalbeti anglmkai. Ateikite pas mi
st, oaaz jum paternnusiu už dyka v įšo
ki u oee reikaluose ir provoee. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av.,
Chicago, Iii.
(Tarpe 33-ioa ui. ir 33-io PI.)
Telepbonas Yards 6012.

Kauno gub Baaultu pawialo.

'■’Mjy

723 W. I8th Street.
Nuo Stos iki lOum ryto. -

• tai visokių daiktų paveikslai ir prekės,
iš kurio matysi jog-mano tavorai pirmos
kliasos, o prekės prieinamiausios.
. tps.'Ciia:imu< atlieku greitai, ir išsiunčiu j visus Amerikos miestus. .4Jresas:

Težetunan: (.'anai 7OM2.
Teiefonoot galima tas kiekvienos
apuoko*.

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų specialiŠkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatiškai ar per laišką.
Ligas puslžs ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pa j iegą per savižagybą, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Ai galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikalu atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.

New York City.

Atsiųskite 4c. markčmis, o aplaikysite Dr. Landės naują knygą
turinčią 82 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

Vaičaitis lituviAkast sto vas.

Tik lOc. už tuziną popieru.
Ka* prisius 25*. pacztinemis tn ar kė
ni*. apteiki* 12 popieru tu konvertei* ir
priedo knygele už 15c
Isz žemiau pa
duotu trijų pasirink viena: 1 Kaip iszde*
ii kortas ir atspėti isz j u laime ar netei2 Knygele iszaiskinimui sapnu; 3
Kaygele gražiu dainų. Popieros su vi
sokiais gražiais pasveikinimai* ir dainelema *u zraž'om* kvietkoms ir paveiksleliais, tinkamos raszyti pas mielus teve
liu*, brolius, seseris ir milimas mergi
nas; « tuzinai už SI 00. Reikalaujame
agento ir duodame gera uždarbi. Adre
sas toks;
(9— VI)
C. G. Agent,
Ste W. Box 14,
Brooklyn, N. Y.

Nerviszki Vyrai
no apgavmgu* vaistu*, tiktai r*c*p„ ta. PtrriaitutUt taa patarga
.
4
AT3ASG1A1.
Šri paiargs yra vyrams sugriauto* nervin
ta* sistemos, kurie per savo Jaunyste* klaidas J*
papilde. Klausykite mano patarimo. Sustokite
sande patentuotu* spravingu. vaistu*, elektritika* diriot. “specialistus" Ir kitu* netikusiu* be
tarta* gydymus. N*o d iriu nepagycite. o nuolatn: vartodami vaistu* sunaikysite pilvo ilebczioJlma. nžnuodinsite visa sistema Ir padarysite
•avo liga neužgydoma
Daug metu asz kentėjau savo Jaunyste* kini■m, nervisskuma. naktinius tekėjimus, skokn
vyris«kumo, silpna atminty, stoka ambicijos,
■etamum*. gėdingumą, strėnų sksodelima. visa“V nBsllpima ir tt. kaip paiksza* pirkau Ir vartejan visokias patentuota* gyduole* ir viską k*
fik issgirde*. Ant galo buvau priversto* vsiino■ In Eropa pageltos jleiztotl pa* garsu daktare,
kars mane tr issgyde. •
e
To daktaro recepto, patai kuri man vaistei
tavo nuraižyti, a*x ir dabar turtu pas save. Kaip
tai sunku yra pagyti nuo tu ligų asz tinau isz
patyrimo, todėl Mt Dariu ir kitus pagelbetl. Kas
■M apraszys savo liga, ass iam pasiusiu uipe■astvtome laiszke to recepto kopija su patari
mais dykai. AU jau gavau szlmtus lalszku ii*
etai *Co* szalies trasstu nuo vyru, kurie raszo
kad.imdami Vaistus pagal *zy recepto vUistkai
;
teip kaip ir as*.
Bnoepte užrsMyti stipru* bet nevodlngi vaijStgi if reaepta* taip paraižyto* kad vaistus gali'■agaatl kiekvienoje geroje a pliekoje ut matu*
aaaurna Gav* receptą, jei nenorėsite patys eiti
M aptinka atatalinoU vaistus, tai paretinkite |
taSB, S *** jam* juos ežia Chicagoje paiirupin- i
Malt prisiliesiu. Ast nesuneziu C. O. D. kad
tamdlioti nuo jus pinigu*, arba perduoti jumis
■MSta*. kuriu jut nenorite. Jeigu patemysite
[ątatakame nors neteisingo, galite tol paganyti
Mitas pacaiame laikrasrtyje.
pasarga gal nebus daugiau garsinama, I
■tatMMuykite man ttiandien, o gausite to re- I
Meto kopiia It telkalingus patarimus dykai 1
tamsu*. 8*y pasiulltlma asz galiu atlikti be jo■*]«•* katate. Adresuokite:
r

Chicago, III.

KAME TAVO AMBICIJA?
f-

Be abejonės, prie savo kasdieninio darbo — jei turi liuosan valandai pamialyti apie save —
sprendi apie savo ateigą. Jei esi jaunas, kur gyvenimas tik pradeda rodyti keliij svietiškų gėry
bių, tu jautiesi, kad tau priklauso gera jų dalis. Jei esi gyvenimo subrendyje, tai yra viduram
žyje, tai tu tikrai sumoniauji sutverti knogeriausią ateigą. Tu žinai gana gerai, kad turtų nesukrau
si ir gyvenimo lengvesnio nepadarysi per darbą. Tas yra atsiekiamas tik vienu keliu, o tuo yra

Uždėjus Sau Pirklybę.
Tas yra lengva, jei tu žinai kaip. Tau turi pasisekti. Jei tu dirbi, tai tu nusidirbsi ir nusi
galuosi ant daugelio metų, kuriuos tu galėtum džiaugtis gyvenimo, liuonu ir laipsniškai praturtėtum,
uždėjęs krautuvę ir uždėjęs ją priderančiai. Męs esame vedėjais naujiems pradininkams prie tikro pasi
sekimo. Kaip ne maži tavo pinigai rodytųsi tau šitam tikslui, pasiklausk mus žodžiu ar per laišką,

o męs suteiksime tau visas būtinas apskaitas ir visokias praktiškas žinias, kurios pakėlė tūkstan
čius žmonių dirbusių dieną į diena ir padarė juos pasekmingais pirkliais su puikiomis krautuvė
mis, gražiais sandėliais ir turinčiais geriausią vaisbąapygardės. Męs pasirengę ir žinome kaip pra
dėti tau pirklybą su geru pamatu, teip lygiai kaip męs esame padarę keliems tūkstančiams kitų
kas metas. Męs esame didžiausiais aprupintojais retai Ii n i ų krautuvių abelnais tavorais ir turime
vardą esančių Tikru Namu geriausių tavorų, geriausio apsiėjimo, spartumo ir žemų kainų Ameriko
je. Jei tu nori sutverti ateigą sau ir savo artymiemsiems, nelauk bet pasirodavok Šiądien SU.

Lyon Brothers,
Geriausiais Wholesale Pardavėjais Visokiu Abelnu Tavoru Amerikoje.

Attornej and Gonnselor at Lav.

Chinber o! Comnierce Bld£. Room 709
S. E. Coro«r I.aSalle A W**hin<u>n st*.

CHICAIGO, ILL.
.
Teiephoor Mzin 3643.
Wteninteli* lietuvy* advokate*, bairj*
moiulą ’uricprudencijoccziou Amerikoj
Wed* provaa kaip civiliuka* veip ir
kriminaltszka* v.sua*#' auduose
Bes. 3112 S.HalMied arti 31 moe.
Tel.Yards 6046

--

Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, riedikaliszkas Institutas Amrikoje
Jei žinai Mvo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramas, kurie Jumis ne iszgyde, tad tuoj aus
atsiszaukit, pas Specialistus, žinomo visiems Didžiausio Instituto.
Daugybe* žmonių serga, nutrotija vilti iazgydimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir patis žinodami,
jog sveikata yra neapiprekiuotas turtas, kuri koznas žmogus galiapturet, tik atsiszaukite ant vardo:
Dr. 'E. <?. ColliiiM >rc<lionl Institute aprasz&ut liga, o jis
duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
gera
K* m gi; vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint
sveikata ir būt laimingu.
Vaistai sutaisyti per Dr. E. C. Collins Med. Inst., kureme yra ant kožnos
tam tikras
Specialistas, taip pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai mierius iszgydime, vartojant
pamokinimus; Tukstanczei žmonių yra iszgyditi pęr Specialistus,

užraszyma ir

su taien-

tais, ir nėra ligos, kurios je negalietu iszgydit.
Isz padtkavoniu, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:

Isiffydita gumbo liga, Brangus Profesoriau :—
Iszgitas nuo
Per 3 metus vargino mane nerviszku- ' duriu ligos
diegliu apturėtus po
gfmdimai Ir baltosios mas — ir abelnas nusilpnėjimas, vydupnęjimo
riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dratekėjimo.

▼y-

panes. Jokios naudos neatnesze jeszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net
Aparacija padare, bet mano padėjimas vis
darėsi suukesnis ir kaip su viena koją gra
bą stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodo*
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 iszgydina, ir tegul
jumis garbina kaip ir asz visada

Mare Kąjeriene,
sąs Sweet Avė., Buifalo, N. Y.
Milimas Profesoriau:—
Tukstantinias padekovanes siuncziu
Jobana
Frau k H ai na r Įkas,
R
. jums, uz iszgydima mane nuo litiszku ligų,
Bok 13,
Box 16, Ferrjy, So. Dac.
Brazu, Ia. nuo įurju maeziausi jog gyvas būdams,
_____________
__ ■
_________
„
. . o asz' Kgb ’lr nuliudymu
esu
numerėlis; vietynei
daktarai
tik,__
mano .pinigais
davanai naudojosi,
bet kaip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė visi diegfiei 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. BlazukaS, Bridgeport,Cenn.
Skaitytojau! Ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žemiaus paminėtus ligos: per
Didžiausio Medikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu ligas, k penu ir inkstu,
kraujo ligas, Reumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežejimo, litiszkas silpnybes ir slaptas
vyru ir moterų ligas. SavŽagystes su baisioms pasekmėms, nervu ligas, miegustum^, diegliu ligas,
abelno nusilpnėjimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, galvos spiegimus, geltligę, kaip virszutynes taip vidurines ligas, kurios ant organismo atsiranda ir. t t
Jei toli gyveni nuo New Yorko, lietuvyszkai apraszyk savo silpnybes kiek gali aisAei ir po isztyrimui ju per Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi iszgy
ditas. Vaistus iszsiuncziam ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mezicą ir Canada.

Jei nesupranti symptonius ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietu vysžkoje kai beje knyga, pAraszy t a per Profesorių Dr. E. C. COLLINS I2S
puslapiu didume „VADOVAS IN SVEIKATA“ ir joję visas siakas ligos atrasite
aiszkei.
Ta knyga labai naudinga ne tik sergatiems, bet ir sveikiems, kurie jau
t ūks tanczius žmonių iszgelbeje ir laba'
žingeidi kaip vyrams taip moteriems
seniems ir jauniems, joję yra dideli

koleravoti paveikslai, atiden j a daug
paslaptybių žmogaus kuuo suLudavoji
mo taipat paslaptys ligiszko ir laimin
go gyvenimo, kožnam reikalaujancziam, je bus prisiųsta; atsiszaukiant
ant vardo

C. COLLINS

Madison, Market ir Monroe ui.
^QOOOOOOQCOCOOQOQCOCOCCOCOCCOC^OOOCOOOOC^Xz<^^99C IN

F.PBradchulis

COLUNSMEDICALINSTITUIf

Dr. L. Landės, 140 East 22nd St,

217-220 Manhattan Bldg., 315 Dearborn st., Chicago.

Guodoumetm Kunigam* iazdir*
m- Kaimus Arnotą*, llnlmatilis Albas, Slala* irwisuibož-

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

Nedekite utvo eunkisi uždirbtu gruziu in banke*, kurio* bankrulij*. arba
besaniiniazki banku vinzininkai prapuldo jusu užezedijitnus.
Žeme yra geriausia bauka padėjimui jusu pinigu, kurio* vagi* neiszplesz, ugnis nesudegi n*, vanduo nenuplaus, o kuri *u laiku *lne*z jum* ezimteriopa pelną.
Panorėkite isz vengt i h t ra i k u ir bedarbe*, kuri* ezi mete vi* inima
didesni apemL apaigyvenkite ant žemes, kuri visuomet ju* lumaity*, doodtm*
užtikrinimą ateilej.

i|“ Litbunian Colonizntion Co.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.

115 W. DiVision St,

Rlpietį paviete,
Mimourt vaiat.

Aptdgyvenkite lietuviszkoje kolionijoje “Valynlua“,
kadangi nėra aplinkinė* sziaurėjear rytuose, kuri galėtu duoti ūkininkui tiek ge
ru ir pelningu iszlygu, kaip musiszkė. Meskite pavojingus pabriku* ir pngavingas kastynes, o užsidėkite sau ir sariszkiams locna pastoge ir ukinlnkybe.
Nelaukite ilgai, bet pirkite dabar, kol žeme pigi ir galima iszsirinkti ge
riausius plotus. Musu žeme tik 6 vai. važiavimo atstu nuo didelio miesto 8t. Louiso, 4 myliose nuo miestelio Doniphan ir 8 myliose nuo Poplar Rluff.
Parduodame parinktina žeme nuo *8 iki 812 už akeri, ant labai tinkamu iezlygu. Pilnus rasztus žemam* kožnam perkaneziam padarome dykai, teipgi graži
name geležinkelio kasztua pirkusiam* nuo musu žeme.
Ekskursija* in žemes darome ka* pirma* ir treczia* uterninku menesio; ge
ležinkelio tikieta* pigu* in te ir atgal. Persitikrinkite patys savo akimis, taip ly
giai kaip ir tie, kurie jau te yra pirkę ir džiaugiasi isz to rekomenduodami kitiems
Del visokių artesnių žlniu.žemlapiu ir iliustruoto apraszymo rassykite adresu:

Tingiam™.................. urmu............................................ i iwin i i mi

'lieka artistiazkai in laiką.
' Norėdamos gnodotmos Dr tęs,
__________
i arba guododnt Kunigai, kad Juau
darbas butu pridarancziai atliktas ir tuom cuzzelpd aaao tautetę, paveskite ji tikrai
betavaitiai,

PIRKITE UKES LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ

Turime tukNtancziua akro gero* ir derlingo* žeme* geriem* ir darbeztiems lietuviszkiem* žemdarbiams, darbininkams ir amatninkam*. norintiems
užvesti ūke; kur klimatas yra sveika* ir priimnas: kur žiema trumpa Ir lengva, o
vasara ilga ir viduliniszka; kur ant tamsiai pilko* szlynines dirvos, apstingo* van
deniais, sirpsta vūoki javai ir žole*; kur vaisiai ir daržoves greitai pnspeja ir atnesza didele* kaina* [prekes], kur vanduo tyra*, sveikas Ir pilnybėje: kur me
džiai statymui ir kurui pigus ir dideliame daugyje; kur geležinkeliai perkerta lau
kus. o siuntimas bei turgviete tinkam* ir ežia jau; kur ūkininkas isz priežasties
lengvos žiemos apskritu* metu* gali dirbti ant lauko.

Chicago Medical Clitiic,
344 S. State Street, arti Harrison ui.,
CHICAGO, ILL.

Kuuivt, AmeriKoniazkas
Heiląwnn, Hznrpms, J«o»tan, K n Kardas, ZenKleliun/
Kepate* ir dėl MamzalKn

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

18K anksnota*. dvigubi
‘Hunting"
inksztal,
tamsiai iszkrietkuota*.
Įtlkral gerai Laika rodo

'
Szy laikrodėly pasiunStata O. O. D. ant kiekvieno adr**o, su pavelyjtma Izsegzaminuoti Jeigu bu* toks kaip ra*xo■sa, adalmokek expr«*ui SS 75 ir atvedimo
tansten U pasiimk laikrodsly, jei ne, nemokėk
na vieno cento. Atmink, kad ai toki pat lalkrodaty kitur mokėsi 135,00. Prie la.krodelio der
padedame MK auksinta labai grgiu lenmogely
M kompasu d ykm.

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, ęespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkųs, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros,* nemorališkus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, Inkstų ar pūslės ligą. Puletekj, 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.

parduoal

CHICAGO, ILL.
Czionai su dadejima yvairiu elektrogydaneziu masjdnu ir instrumentu,
esmu jiasirenges priimti ligonius ir
isztirti iū ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 22 metu asz savo
praktika paszveocziau vien ant gy
dymo užsiaenejusiu ligų ir pertai
aztiidien esu pasiekmingiausias SĮ>ecijalistas visoj Chicago). Mano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekoj,
nes jos yra mano israstos ir man
vienam tik žinomos.
Per laiszka
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
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MES PARDUODAME PIRKINIUS VIEN TIK PIRKLIAMS.

Visoki tavorai reikalingi ant 4 dienos Liepos (Fourth of July), jau yra gaunami pas mus.

140 W. 34th Str.,

New York, N. Y

Valandos Inr^’uto, kozna diena nuo i o iki 5 vai po piet Nedelioms nuo 10 iki s vąl po piet

I

