LritHMcmian VVeekly
i’ihiished every Friday at Chlcago. III

Adwt!»lng rate» on application.

W« tooat*

klnds of Job and Book Prtnung and Transl&ling in all modera languages

A. OLSZEWSKI, Publisher,
S-cd StrMt,

StaiiM 60,

Nr. 27

CHICAGO. H.L.

LIETUVA
CH1CAG0, ILL,, PETNYCZ1A, 7*d. Liepos (j u j y. j 1905 m.
^^KriSRBl^kT^ITaR^^IOAGO^TLlZT^^^CFFlOl^M^BOON^^^LAai^^lTTTBM?

i

Meto XIII

eiti iš vien su jurininkais. ■ nog nedryso prisiartinti prie janti visus gyventojus biuro
ant toliau iš savo menkų al prova Deutscho, kuris buvo!
Iš Gardino.
Isz Lietuvos.
Tiems, žinoma, nieko blogo to laivo, taigi gal jo jurinin kratija.; Pakėlimui apšvieti
gų aukauti kų nors aut karės apskustas už bandymų užmu-l__
Ant
paskutinės
sesijos čiareikalų, prie ko Juos buvo Sti policijos Virtininkį Jere- 'nykįtio" apskričio Budo, Ten
Iš Vilniaus.
Revoliucija Mas kol ijoj nedarė. Laivas .,Potemkin” kai teipgi atsisakė klausyti. mo ir gerovės Maskolijoj ne
atbūtinai reikia išnaikinti
minų. Budas rado Deutschų Į kai prisaikintiejie sudžios kaV ilniaus miesto vežėjai pa privertę Jų perdėtiniai. •
Darbininkų skerciynės Lo- ir du torpėdiniai laiveliai at Liepojui sušaukti į tarnysauvalių
caro
ir
jo
tarnų,
tas
stų
rezervus
jurininkai
teipgi
kako
Odesos
portan,
čia
išdavė pildančiam policmeiste Vilniaus Lietuviškoji Lab kaltu ir nusprendė ant pako i ta Ii kai pareikalavo,
dziuje nepasiliko be atbalsio
kad
daringoji draugystė nuspren rimo. Deutsch dar ne pilnų juos prisaikintų lenkiškoj
ir kituose miestuose. Jeigu pliekė raudonų revoliucijos pakėlė maištus. Jie apvaldė gi be kraujo ir revoliucijos, rio pareigas tokių*peticijų:
1) Panaikinti vežėjų di- dė užprašyti už sąnarius mi metų vaikinas, turi vos 19 kalboj; to paties pareikalavo
Lenkijoj miestuose sumiši vėlavų ir pranešė miesto ko kariškame porte ginklų krau kaip aiškiai pasirodė, nesi
žiuravimus ties
policijos nėtos draugystės: Vilniaus metų.
mai darbininkų buvo smar mendantui, jog subombor- tuves, išgriovė komendanto duoda išpildyti.
ir katalikai
liudininkai.
nuovadu ir ties miesto poli vyskupų Roopų ir Mogilevo
kesni, tai tam nieko įstabaus duos miestų, jeigu valdžios biurų ir apsiginklavę, stojo
Reikalavimus
tuos
sūdąs iš
Kare Azijoj.
Šembekų.
Iš to Vilniaus Iš Baltstogės. Gardino gb. pildė. Lenkai mat rūpinasi
cijos butais.
nėra, kadangi Lodziuje karei kokiu nors budu to laivo ju mušiu su kariumene, bet,
Baltstogėj suštraikavo par- visur apie išplatinimų tiesų
2) Atšalint! skirstymų ve draugystė, turbut, didelės
viai skarde lenkus, tai prieš rininkams bandytų kelių už kaip sako, juo<ž. iš miesto iš Paskutiniai maištai Masinolijoj
ir
buntas
caro
jurinin

stūmė
netolimon
giraitėn,
davinyčių
pagelbininkai ir Jų kalbai.
stoti.
Nors
Odesoj
yra
40000
naudos
neturės,
kadangi
abu

žėjų Į visokius skyrius.
tokias begėdiškas skerdynes
Apie panašius
kų
su-visu
uždengė
karę
Azi

Toliau
pranešė,
jog
didesnė
kareivių,
bet
jos
komendan

tarnaujanti
kontorose.
Kaip reikalavimus lietuvių net
du
vyskupai
nepriguli
prie
3) Metinę mokestį miesto
turėjo kelti lenkai protestų ir
tie štraikai pasibaigs, dar ne ten, kur jų daugiau negu ki
kituose Lenkijos miestuose. tas nedryso nieko laivui da dalis jurininkų pasidavė, bet joj. Iš ten, iš tikoo, svarbe naudai numažinti iki 5-ių ru lietuvių draugų.
snių
žinių
nėra,
ateina
vien
poras
šimtų
dar
slapstosi
gi

galima
įspėti. Kromų savi tokių gaivalų, kaip antai
ryti,
kadangi
ant
jo
yra
daug
Nors
Vilniaus
kunigai
blių (vieton dabar 6 rublių).
Iš tikro po Lodziaus skerdy
prieštaraujančios.
rioj.
ninkai
nenori
dar nusilenkti. Kauno gubernijoj, iki šiol
didesnės,
taigi
toliau
siekian

rengėsi
apvaikščioti
mieste
4) Galus kelio, už kuriuos
nių užgimė maištai ir kituose
Pereitos
sanvaitės
pabaigoj
.
Susibuntavojo
jurininkai
čios
kanuolės
negu
ant
kran

yra paskirta taksa, skaityti iškilmingai, su procesijoms
pramoningesniuose miestuo
dar negirdėt. Argi lietuviai
Karės lanko tiesos
se Lenkijoj. Lenkijoj dar to. Kadangi, vienog, val fr darbininkai Kronstadto laikraščiai pagarsino, jog nuo {tat gardo vidurio (t. y. ir rengimu altorėlių ant ga
nebrangina teip kaip lenkai
bininkai norėjo parengti džios siuntė kareivius ir kazo laivų ir amunicijos dirbtuvė Oyama su visoms savo i*ajie- nuo krasos ir nuo vokiečių tvių, devintines, bet ant pri Ant reikalavimo Vilniaus savo prigimtos kalbos? Gėda
Maištuose dalyvauja goms pradėjo žengti pryfta- gatvės).
sakymo vyskupo Roopo turė jeneral-gubernatoriaus, caras butų lietuviams!
abelnų štraikų visų darbinin kus prieš keliančius demon se.
pastatė po karės laiko tiesoms
kin,
bet
dabir
telegranĮai
5) Kad už nuvežimų į Sni- jo pasiganėdinti iškilmėms
kų, bet tas, rodosi, ne-suvi- stracijas darbininkus, tai 5000 žmonių.
Lietuvos
gardus: Vilnių, Gar
Paskutinis telegramas, atė vėl paduoda vien žinias apie piškius, Naujųjį Pasaulį ir į vien bažnyčių viduryj, taigi
Iš Kauno.
su pasisekė. Varšavoj, rods, nuo „Potemkino” pradėjo iŠ
dinu
ir
Smorgonę.mažus
susirėmimus
pryšaftijęs
Washingtonan
nuo
Ame

kanuolių
šaudyti
į
kazokus
ir
apvaikščioti
devintines
teip,
Apie 28 d. berželio, kaip
kitas tolimas nuo gardo vidu
suštraikavo
darbininkai,
praneša
,,Pr. V.”, Kaune at;
pardavinyčios per porų dienų daug jų užmušė. Randas rikos pasiuntinio, dabar pa nių kariumenių dalių. Iki rio apielinkee vežėjai galėtų kaip apvaikščiojo ir laikuose
Iš Minsko.
buvo uždarytos, bet štraikavo skaitlių užmuštų Odesoj pa duoda, jog visa, atėjusi su šiol nėra žinių patvirtinančių imti nuo važiuojančių tokių didžiausių persekiojimų ka 13 d. berželio, gardo tary- darys giedamuosius kursus
ne visi darbininkai. Netru duoda ant 1500 žmonių; vien valdyti „Potemkinų” masko užėmimų salos Sachalino, mokestį, kekių jie suderėtų. talikų. -s. Pabūgo mat Vil ba nusprendė melsti caro žmonių mokyklų ir cerkvių
ko Varšavoj ir susirėmimų porte rado apie 300 sudegu liška kariška laivyne atsisa apie kų buvo pagarsinę angli 6) Atšalint! veltų važioji- niaus vyskupas, kad katalikų greičiaus įvykdinti viršiau mokyklų mokintojams Kau
kė klausyti admirolo Kruege ški laikraščiai.
procesijos nerzintų maskoli
no gubernijos.
mų policija ntų.
žmonių minių su kariumene, sių žmonių.
siuosius sumanymus apie
Iš
Washingtono
pagarsino,
rio
ir
tiesiog
pasakė,
kad
ne

Odesos
komendantas
pra

škų
popų
ir
kitų
stačiatiki„VI. Žin.”
7)
Bausti
vežėjus
tik
|>akuriuose kelios dešimtys žmo
gardų valdybos tiesų prapla
jog
abudu
vedanti
karę
kra
šaudys
į
savo
draugus
ant
nešė
į
Peterburgu,
prašyda

škų
fanatikų.
Kaune,
kaip
garsina ma
gal teismo nusprendimų.
nių likosi užmuštų, bet jau
tinimų ir žmonių atstovų su
štai
išrinko
jau
tarybų
komi„Potemkino
”
,
todėl
Krueger
mas
pagelbos
prieš
laivų
„Po19
d.
berželio
Vilniaus
Lie

skoliški
laikraščiai,
nežinia
8) Laike vežėjų }>eržiurėtokių didelių skerdynių ne
šaukimų.
sorius,
kurie
pradžioj
plukes
prieš
tų
laivų
nieko
daryti
ne

temkinų
”
.
Iš
Peterburgo
iš

tuviškoji
Savitarpinės
pašelkas
išmėtė
atsišaukimus
gazJimo leisti dalyvauti vienam
buvo kaip pirma.
„Vilniaus Žinios”.
atkaks
Washingtonan.
Ma
galėjo.
Laivas
gi
,,
Jurgis
siuntė
telegrafiškų
prisakymų
pos
draugystė,
miesto
salėj
dinančius uždegimu miesto.
Kėlė neprilankias randui
nuo kiekvieno miesto sky
Lenkai inteligentai Nauparengė vakarų su lietuvišku
t
u gub.
u . i- Kadangi jau pirm to mieste
demonstracijas darbininkai admirolui Kruegeriui plaukti Pergalėtojas" atvirai prisidė skolijos komisoriai bus: bu riaus vežėjų atstovui.
Minsko gub., kn- .
.n . .
Ad vęs maskoliškas tiesų ministe- 9) Posėdyje, kur sprendžia perstatymu. . Ix)šta buvo miestelyj,
...
. ....
buvo keli gaisrai, tai gy vente
ir Kaune, o gal ir Vilniuje, su likusia po jo valdžia laivy jo prie „Potemkino.”
rio
paviete
gimęs
lenkiškas
I
,
•
a
lllfl apėmė hnimp
kad gazdinorardin.
jus
baimė, kad
bet apie demonstracijas Vil ne suvaldymui ,,Potemkino”, mirolui Kruegeriui todėl ne ris Muravjev, žinomas reak apie vežėjų ančdėliue, leisti versta iš lenkiškos kalbos ko dainius
Mickevičia. rengiami j
cijonierius
ir
pasiuntinys
pa

liko
nieko
daugiau,
kaip
grį

medija
’
p.
a.
Pabaigtuvės.
o
jeigu
jurininkai
nenorėtų
| tojai neišpildytų savo paža
dalyvauti ir vežėjų atsto
niuje žinių nėra, kadangi
Buvo teipgi lietuviškos dai pirkti plotų žemės ant Min- dėjimo.
randas neleidžia siųsti tele pasiduoti, paskandyti tų lai žti atgal į Sebastopolių. „Po skirtas NVashingtonan. Ja vams.
daugio kalno ir ant Jo pa
Kaune, ant rinkos pasiro
10) Kad policija manda nos ir šokiai.
gramų su žinioms apie žmo vų drauge su pasipriešinu temkin” gi ir ..Jurgis” likosi ponija gi į -a v o komiaorius
16 d. gegužės, Vilniuje rengti prieglaudos namus dė kokios ten ypatos. kurios
išrinko savo užrubežinių da giai elgtųsi su vežėjais.
nių maištus
Maskolijoj. sias carui jurininkais. Kų Odesoj.
Paskui iš Peterburgo likosi lykų ministerį Kamorų ir sa 11) Kad duotų laiko užsi antru kartu suštraikavo pa vardo Mickevičiaus, pasenu- vaikė prekėj u s valgio pro
Kaune susirinko keli tūk Krueger jiadarė, dar tikrai
barzdaskučių. siems raštininkams.
duktų, Jos neleidžia gardan
stančiai žmonių prieš guber nežinia. Atkako jis rods į užrubežius išsiuntinėti tele vo pasiuntinį Waahingtonej žibinti užgesusius naktį švie gelbininkai
6 d. berželio Minske buvo
Jie
i>areikalavo
liuosos
n
ėdė
gramai,
buk,
„Jurgis
”
pasi

Odeson,
uore
ir
ne
tų
dienų,
Tūli
maskoliški
Jenerolai
atkankančių su tekiais pro
natoriaus rūmų, išdaužė rustuvus!
j darbininkų
vis
stengiasi
įkalbėti,
bėk
davė.
„Potemkin
”
gi,
išė

lies
ir
kad
darbavietės
butų
ga
“
a
kada
jo
laukė
ir
atkak?*,
duktais ūkininkų.
Dabar
12) Kad arklių ties nuova
mo langus ir bandė įsiveržti
maištai. Vaikyme maišti
šiokioms
dienoms
uždarytos
męs
iš
Odesos
daug
revoliueinors
turėjo,
apart
mažų
tor

kareiviai
ir
oficierai.
esanti
gardan
ūkininkai
bijosi
vadomis neareštuotų.
vidun, bet sutraukta policija
ninkų tūlas skaitlius ypatų
Mandžuri
joj,
priešinami
užbai

8
vai.
vakare.
Visi
darbda

jonierių,
liuosai
išplaukė
iš
pedinių
laivelių,
4
ar
5
dide

I
žinoti
ir
per
tai
valgio
pro

13) Atšalint! kasdieninius
ir kazokai neleido. Ar laike
likosi užmuštų arba pašautų.
viai
ant
to
sutiko,
išėmus
ke

porto
ir
buk
atplaukė
Rumu

gimui
karės,
kadangi
jie
per
lius
laivus,
nedryso
plaukti
duktai
neišpasakytai
pabranvažinėjimus jtasirodyti.
tų demonstracijų pražuvo
Kareiviai ir policija šaudė į I
14) Panaikinti numerius turių.
kiek žmonių, tikrai nežinia. portan ant susitikimo su „Po- nijos portan Kiskendil. Tai sitikrinę, kad Japonija taps
pulkus
žmonių.
1_______ , «°- kad'"lgi j’.
Vilniaus jeneral-guberna
;daug mažiau negu pirma.
Smarkus maištai ir skerdy temkinu”, bet sustojo ant jū gi aišku, kad „Potemkinų” sumušta. Jenerolų užtikri ant diržų, o ant karietėlės
tapo ir vienas iš turtingiau-!
Žinoma, tų jaučia skaudžiau
nės pereitų sanvaitę buvo O- rių 12 mylių nuo įėjimo por nepasisekė suvaldyti, nė pa nimams, vienog, nelabai kas numerius ne prikalti, bet nu torius daleido pagarsėjusiam šių čia žydų. Poliakov. *•
giesmininkui Myšugai, ant
Ir i>asidavimas nori tikėti, kadangi jie iki piešti.
siai beturčiai, kurie ir už pi
desoj ir Liepojuj. Odesoj, tan ir atsiuntė laivelį su juri skandyti.
Borisovo pavietyj, ypač
nors skaitlius užmuštų ir ne ninkais. Kų nutarė, nežinia, ,,Jurgio” dar nepatvirtintas, šiol pasirodė tikrais mela 15) Numerius ir takios parengto koncerto dainuoti aplinkinėse Zembino,traukia gių prekę ne-visada įstengia
dainas.
nusipirkti, ko reikia.
didesnis negu buvo Lodziuje gana, kad paskui „Potem apie tai garsina randas, o tei giais, o apie norų kareivių skardinę prikalti šalę sėdy lenkiškoj kalboj
si dar vis kaimiečių maištai.
Tas
pirma
Vilniuje
buvo
už

kin
”
išplaukė
iš
Odesos.
Iš
singų
telegramų
cenzoriai
ne

vesti
karę
svetimi
laikraščių
Kaune, 14 d. berželio, su
nės.
(tikro pražuvusių skaitliaus
Į maištų apimtus valsčius iš
drausta.
Garsi
giesmininkė
syk
Amerikos
konsulius
at

korespondentai
ir
kariški
de

leidžia
į
užrubežius.
Juk
štraikavo
tarnaujanti ant
16) Važiavimų |>er miesto
dar nieks nežino, reikia to
Minsko išsiuntė rotų dragū
Sembrieh,
už
padainavimų,
siuntė
iš
Odesos
Washingtogatvinių
kariį.
Jie reikalau
randas
pirma
garsino,
jog
legatai
visai
kų
kitų
kalba.
centrų skaityti už du važiavi
dėl remtiesi ant neištikimų
nų.
• .
ant
publikos
reikalavimo,len

nan
telegramų,
kuriame
pra

ja
didesnių
algų
ir žmoniške
„Potemkin
”
pasidavė,
o
da

Jie
praneša
apie
mo galu.
rando garsinamų žinių), bet
Bobruiske geležies ir vario
kiškoj
kalboj
dainos,
turėjo
nešė,
buk
„Potemkin
”
pasi

sipriešinimus
čielų
divizijų
ir
snio
su
jais
pasielgimo.
bar
pats
prisipažįsta,
kad
jo
„Vilo. Žin.”
užtai čia daugiau padaryta
dirbtuvėse Smieciuševskio ir
Tas korpusų.
Vilniaus mokslinio apskri porų metų atgal užmokėti 100 Swentorzeckio buvo suštraiblėdies randui ir privati- davė, antrame, vienog. te- suvaldyti nepasisekė.
Iš Kretingos. Kauno gub..
Nežinia dar kokių įtekmę čio viršininkas išsiuntinėjo rubl. bausmės.
škoms ypatoms ir kompani legrame užgynė tų, kų pirma gal yra ir su „Jurgiu”; tiek
kavę darbininkai.
Štraikai
Ūkininkai Kretingos vals
Vilniuje
pasirodė
jau
iška

pranešė: antrame telegrame žinia, kad jis nesugrįžo su ant kareivių turės žinia apie tėvams mokintinių, lankan
joms negu kur nors kitur.
traukėsi 10 dienų. Darbi čiaus Įiadavė ministerių ro
bos
lenkiškoj
kalboj,
kokios
atvirų prieš carų pasikėlimų čių vidutines mokyklas, tam
Odesoj, pradėjus randui Amerikos konsulius savo Kruegeriu Sebastopolių.
ninkai sugryžo prie darbo ūž
randui
pranešė,
jog
ne-tik
Taigi
caro
kariškoj
laivylaivynės jurininkų ir apie tikrus blankus, ant kurių pirma buvo uždraustos. Ar senas algas, bet darbo laikų dai savo reikalavimus. Rei
skersti darbininkus, atkako
kalavimai tie yra: kad spren
nepasidavė, nėj užgimė tikra revoliucija, kraujo praliejimus Maskoli jie kviečiami parašyti, ko yra Jau iškabos ir lietuviškoj
portan euribuntavojęs di ,,Potempkin”
sutrumpino
jiems
iki
10
vai.
dimui
apie vietinius ir visos
džiausias kariškas Juodųjų bet, buk, iš Kruegerio laivų caras, galima sakyti, dabar jos viduriuose. Žinoma, tas kios tautystės yra jų vaikai kalboj Lietuvos sostapilej, aiit dienos.
viešpatystės
reikalus butų iš
jūrių maskoliškas laivas „Ku dar keli pristojo prie maišti laivynės neturi. Pradžia pa geros įtekmės nepadarys ir ir kokių kalbų vartoja. Ant nežinome.
Minske neužilgio prasidės rinkti liuosų, slaptu balsavi
nigaikštis Potemkin” ir du ninkų, o terp tų ir didelis daryta. Kokį tas pasipriešini todėl jenerolai slėps nuo kar tų atsakymų mokslinio ap Vilniuje pradėjo išeidinėti prova ypatų a [įskųstų už su
mu atstovai vietinian Lietu
torpediniai laiveliai. Laivai mūšio laivas „Jurgis Pergalė mas įspūdį padarys aut že eivių Įiaskutinius atsitikimus skričio viršininkas remsis prie naujas, trečias jau maskoli organizavimą Pinske organi
vos seiman ir viešpatystės
škoj
kalboj
kasdieninis
laik

tojas
”
.
Angliški
gi
laikraš

mės
kariumenės,
dar
negali

Maskolijoj,
bet
visgi
atsiras
įvedimo mokyklose mokinimo
tie stojo darbininkų pusėj
zacijos: „ Brolis ir Sesuo”, tu Į rodon. Reikalauja jie teipgi
raštis
„Novaja
Zaria
”
(Nau

čiai
garsina,
buk
prie
maišti

ma įspėti. Jeigu ir žemės toki, kurie apie tai praneš lenkiškos arba lietuviškos
ir iš savo toli siekiančių karinčios soči Jalistiškus siekius. laisvės žodžio^ susirinkimų,
kareiviams. kalbos. Lietuviams priderė ja Aušra). I-aikraštis žada
nuolių pradėjo bomborduoti ninkų pristojo visa Juodųjų kareiviai sektų jurininkų vargstantiems
Lietuviškame Minske su tvėrimo draugysčių; sulygi
miestų, kazokų ir kariume- jūrių laivyne; prancūziški gi paveikslų ir atsisakytų ginti Kų gi jenerolai darys, jeigu tų neslėpti savo tautystės, būti apginėju visų Lietuvų štraikavo merginos dirban nime lietuvių tiesų su tie
laikraščiai vėl garsina, kad griūvantį sostų, carui nieko ir žemės kareiviai užsimanys nes kitaip niekur randas ne apgyvenančių tautų. Pažiū
nės stovyklas.
čios kvietkas. Jos pareikala soms maskolių prie užėmimo
Laivynės pritarimas padrų- „Potemkin” pasidavė Krue daugiąu neliktų, kaip dumti sekti paveikslų jurininkų? įves mokinimo lietuviškos rėsime, kaip jis savo pažadė vo 9 vai. darbo dienos, dide-Į
Į urėdų, pirkimo, parsamdysino revolincijonierins. Už geriui, kalti gi jo jurininkai, kur į užrubežius ramesnės Karė jau ganėtinai sudemo- kalbos, gimnazijos bus ne- jimų išpildys.
snių
algų
ir
geresnio
su
jonib
inOi utra^in$jįmo žemės, teipI Vilniaus gimnazijų šįmet
degė jie porto magazynus, o pabūgę pasekmių bunto, pa sau vietos jieškoti. Tų-syk ralizavo caro armijų, o žinia -vien maskolinimo, bet ir
apsiėjimo darbdavių. ^
I a’P,jgi prie leidimo vaikų į mosu attestatais pabaigė 65 mo
laivo kanuolių šūviai nedalei- bėgo ant angliško garlaivio ir jau ir išpildymas pažadėtų apie revoliucijų namieje - dar lenkinimo lietuvių urvais.
pasibaigė štraikas. dar neži kyklas. Įvedimo tvirtų tienuplaukė
Konstantinopoliu.
reformų
jo
neišgelbėtų.
labiaus
sudemoral^uoe.
Su
29 d. berželio Vilniaus ka kintiniai: 24 stačiatikiai, 29 nia. Darbdaviai ypač neno
do ugnies gesinti; sudegino
|sų; panaikinimo žemiškų nateipgi kelis garlaivius liuosj Kur todėl teisybė, iš tų prie Kada žmonės nuo jo reika sudemoralizuotais kareiviais talikiškoj seminarijoj atsibu katalikai, 1 liuteronas, 9 žy ri žmoniškiau elgtiesi su savo čelninkų; įvedimo žemiškų įdai,
1
mahometonas
ir
1
ka

štaraujančių
žinių
sunku
įlavo galinčių pakelti Masko- ir geriausias vadovas negali vo egzaminai norinčių jon įnoriškos laivynės ir kelis maMedalius gavo 7 darbininkais, ant kitų išlygų įajglj auĮ pamato ko-plačiauspėti,
be
abejonės
pereis
dar
lijų
reformų, jis, pasidavęs karių vesti, o maskoliški je stoti naujų klierikų. Vietų raimas.
. skoliškos Juodu ji) jūrių gar
gal ir sutiktų.
sios autonomijos; panaikini
sanvaitė, kol išgirsime tikrų reakcijonieriams,
viliojo nerolai ir prie gerų neprigu- naujiems buvo 30, bet norin mokintiniai.
laivių kompanijos.
Bobruiske, kasoj draugy mo administracijos ir polici
čių seminarijon įstoti atrišau- Iš Vilniaus gubernijos. stės savitarpinės paskolos pa
Čia ištikto pasirodė teisin teisybę, kas pasidarė su „Po- tuščiais pažadėjimais ir val 11.
jos sau valios; uždraudimo da
tempkin
”
ir
kas
atsitiko
su
džių
suteikė
biauriausiems
kė80.
gumas senovės patarlės: jei
sirodė nepriteklius, truko lyvauti policijai valsčių susi
Ketovičiuose,
Trakų
j>av.,
Švedija
Ir
NorvegijaVilniuje likosi išplatirfta
gu Dievas nori kų nubausti, kitais atplaukusiais po Krue reakcijos pasekėjams; tie gi,
17000 rubl..
Kas pinigus rinkimuose; daleisti valsčiams
Kas išpuls iš atsiskyrimo pasažierinė geležinkelio staci šįmet pradės statyti naujų ka
tai jam protų atima. Susi- gerio vadovyste Odeson ma įgavę valdžių, veidmainingai
pavogė,
nežinia.
Suareštavo liuosai riuikti kunigus, mo
talikiškų bažnyčių.
buntavoję jurininkai , ,Po- skoliškais kariškais laivais. garsino, kad Maskolijoj žmo Norvegijos nuo Švedijos dar ja. Perdirbimas ir išplatini Vilniaus gubernijoj sodai sargų, bet darodymui nėra kintojus ir valsčių raštinin
Atsirado mas senosios stacijos kaštavo
temkino” buvo ant manevrų. Kad ant tų laivų neviskas nių apšvietimas stovi žemai ir negalima įspėti.
kus.
Mokyklose mokinimo
žydėjo puikiai, bet paskui už davadų.
Švedijoj
partija
reikalaujan
 350000 rublių.
buvo
gerai,
galima
manyti
per-tai
jie
nemokės
naudotieKadangi jurininkams dalino
6
d.
derželio,
Minske
kar

lietuviškoj
kalboj, o maskoli
stoję šalčiai užkenkė sodams,
netikusį maistų, tai jie nuta jau iš to, kad atplaukęs prie si iš tokios laisvės, iš kokios ti, kad per karę butų Norve Vilniaus piešimo mokykloj nedavė vaisiams užsimegsti, eiviai mušė žydus.
Kaip ška kalba kad butų mokina
rė išrinkti iš savo tarpo de Odesos Krueger, su savo lai naudojasi vakarų tautos. gija priversta pasilikti ryši- mokinosi šimet 150 mokinti ypač šalčiai užkenkė vy randas garsina, tų pagimdė ma kaipo atskiras mokslas.
putacijų ir siųsti su pasiskun vais nedryso plaukti portan, Kad maskoliai apšvietime je. Abudu kraštai rengia nių, vaikinų ir merginų. šnioms. Obuoliai išrodo ge koks žydas vagilius, kuris Parengimo atsakančių mokin
nors turėdamas daugiau lai stovi žemiau už prancūzus, kariškas pajiegas. Kareivių Apart piešimo, mokykloj mo
vienam kareiviui iš kišedimu pas laivo kapitonų, kų
vų, nereikalavo bijotiesi vie vokiečius, anglijonus, tas tei Švedija gali pastatyti apie kina: anatomijos, perspekty riausiai. . Šalčiai užkenkė ir niaus ištraukė mašnelę. Kar tojų seminarijų išlavinimui
ir padarė. Vos, vienog, de
daržovėms, ypač kopūstams, eiviai pradėjo vyti bėgantį atsakančių Lietuvai mokintoputacijos vadovas, jurininkas no „Potemkino” ir dviejų sybė — bet ir už tų tamsų, slo pusę milijono, o Norvegija vos ir dailės istorijos. Už po kelis kartus nušalnojo ir vagilių, bet jiems užstojo ke jų. Daleisti privatiškoms
tik 90000. Švedija parengia mokslų mokesčio nėra. Užlai
Omelčuk, perstatė šapo san torpedinių laivelių; jeigu ne ginančių Maskolijos žmonis,
lių kiti žydai. Ir prasidėjo ypatoms liuosai rengti mo i
Norvegijos vandenyse manev kymui mokyklos gardas duo reikėjo iš naujo sodyti.
plaukė
portan
ir
nebandė
su
kaltas
vien
netikęs
randas,
muštynės, daužymas žydų kyklas ir kad tos mokyklos
draugų skundų, kapitonas iš
1
d.
berželio,
Ašmenų
pa

rus savo laivynės; laivai tie da 400 rubl., apšvietimo mi
namų ir kromų. Prie karei
sitraukė revolverf ir peršovė prievarta apvaldyti ,, Potem- kuris visoms pajiegoms, kad
turėtų tiesas kokias turi ran
vietyj, Šumsko valsčiuje siau
Omelčukų. Tas teip suerzi kinų”, tai aišku, kad negalė sudrutinti biurokratijų, stab gali ir prieš Norvegijų būt nisterija 1500 rubl. ir tiek tė audra su ledais; ledai dva vių dar prisidėjo mokyklų do užlaikomos; etnografiškoj
no jurininkus, kad jie visi, jo užsitikėti ant savo jurinin dė žmonių apšvietimų. Taigi, apversti. Ir kariškų laivų jau ciesoriškoji dailės akade ro Olesin išmušė rugius ant mokintiniai. Policištai pra Lietuvoj vidutinėse mokyklo
dėjo šaudyti į pulkus žmo
iki paskutiniam stojo prieš kų, kad ant laivų ne viskas paliekant caro sauvaldystę, Švedija turi daug daugiau. mija. Ateinančiuose mokslo ploto 35 desiatinų.
nių ir daug jų sužeidė; kar se priverstino mokinimo lie
Admirolui kuri remiasi vien ant biuro Nevisada, vienog, daugiau metuose prie mokyklos bus
netikusį kapitonų ir jį ginan buvo tvarkoj.
eivis tik vienas likosi sužei tuviškos kalbos; padaugini
parengti
yedėliniai
piešimo
čius oficierus ir juos užmušė; buvo prisakyta paskandyti kratijos, o ne ant žmonių, kareivių turintis pergali ma
ls
Dinaburgo,
Vitebsko
g.
stas. Atbėgę ant muštynių mo Lietuvoj gimnazijų skai
kimus jų išmėtė į jūres. 11 ,, Potemkinų”, jeigu jo susi- jie niekada nepasikels nė žiau turinčius. Tų matome kursai amatininkams.
13 d. berželio atsibuvo čia- vietos kazokai ir dragūnai be tliaus ir parengimo augėle
Tarnaujanti Lietuvoj ant
oficierų, nežinia, ar iš baimės buntavoję jurininkai nenorės protiškai, nė ekonomiškai, geriausiai dabartinėj karėj
snių mokslų įtaisos. Pripanykščiams
apskričio sude simušančius išvaikė.
pačto ir telegrafo atsisakė
* ar persitikrinimo, pažadėjo pasiduoti; admirolas, vie- kadangi to nedaleis išnaudo Maskolijos su Japonija.

Politiszkos žinios.

LIETUVA
nes. Naujas ministeris, turbut, ką daryti gerai apsvarščius. Gar
tinimo lietuviukai kalbai lie
Iš Prūsų Lietuvos.
ne labai tiki išradėjų pasigyrimams sinimą aukautojų pravardžių ne
tuvių apgyvento] teritorijoj * Tilžės * Budas
nusprendė
gudas
atbutinai reikia palikti komitetų ka
tiesų tokių, kokias turi ma* ant 4 sanvaičių kalėjimo lie- ir kiti kraštai gal ne labai tų išra sieriams, kurių rankose yra pinigai;
dimų bijosi. Kaip iki Šiol, ameri
skolink a. Kad valsčių ’kan tuvį ift maskoliškosios pusės konai yra tik pagerintojais euro jeigu gi jas garsįs visi, tai laikui
celiarijose visokį reikalai ve Treikenaitį iš K ataugų už piečių išradimų,pamatai visų ame bėgant jų kontrolėj užgims tokia
dami ir atliekami butų lietu- peržengimę Prūsų valdžių rikoniškų išradimų yra europiečių maišatis, kad nieks negalės žinoti,
kiek ir kas aukų priėmė.
1 yifekoj kalboj, kad visi admi prisakymo. Mat Treikenaitį surasti.
nistracijos urėdninkai Lietu* Prūsų valdžios išvijo iš Prūsų
Gaisrai.
Iš 8- Manchester, Con
voj mokėtų lietuviškai; da- ir uždraudė jam čia atkakti. Terre Haute, Ind. Sudegė čia
Darbai čia eina pusėtinai, bet iš
leisti lietuviams daryti aktus, Jis, vienog, ant to uždraudi įtaisos Merchants Distilling Co. kitur pribuvusiam sunku gaut dar
kontraktus jiems supranta mo nepaisė, vedė per rūbe- Blėdį gaisro padarytą skaito ant bą.
moj lietuviškoj kalboj; da- žiu maskoliškus išeivius ir 150000 dol.
Cheney brolių dirbtuvėse nuo 10
? leisti padavinėti skundus, pats su jais pereidavo Prūsų Alaskoį išdegi miestas Mettaka- d. berželio subatoms po pietų pra
prašymus į vietinius urėdus pusėn. Likosi, vienog, sua kahlla beveik su visu. Buvo čia dėjo nedirbt, todėl musų jaunuo
menė, turėdamą liuoso laiko, pra
lietuviškoj kalboj, teipgi su- reštuotas ir pateko po sudu, diktai didelių triobų.
dėjo pačiuotis.
’ duose daryti paaiškinimus kuris už nepaklausymę val
EzpllOSlJOH.
Tautiškas supratimas musų mie
, lietuviškai; daleisti iškabins džių prisakymo jį ir nubau
Emporium, Pa.
Diibtuvėse ste lietuvių, nors labai palengva,
iškabinėti lietuviškoj kalboj. dė.
Emporium Powder Co. expliodavo bet pradeda kilt. Karei prasidė
Panaikinti dalinimu žemės
Pradžioj berželio Prūsų dinamitas. Expliozijos 9 ypatos jus su Japonija, daugumas musų
terp palaikėjų, ir daleisti per Lietuvoj buvo labai dideli likosi ant vietos užmuštos, 15 gi brolių apgailestaudavo caro, žino
tapo sunkiai sužeistų.
ma tik žodžtais, kad karė nesise
davinėti jų į vienas rankas; karščiai.
ka; išgirdę, kad caro kareivius su
įvedimo mokesčių ant viešų
Nelaimėti aut geležinkeliu.
muša jajionieČiai, neįmanydavo ką
reikalų teip nuo ūkininkų
Kansas City, Mo. Netoli nuo daryti, šiądien jau kitaip yra: tie
čia, ant Santa Fe geležinkelio, pft- ką pirma verkė caro, šiądien džiau
kaip ir nuo dvaronių; ant
sažierinis trūkis susimušė su tavo- giasi, išgirdę, jeigu kokį valdžios
užlaikymo kelių kad visi mo
kėtų, kas iš kelių naudojasi; Nori savo dvi szirdl parduoti. riniu. Prie to du geležinkelio tar Šnipą peršovė, arba su bomba už
nai likosi užmušti, o 3 sunkiai ap mušė.
daleisti naudotiesi lietuviams New York. Gyvenantis Rochel- kulti.
18 d. berželio atsibuvo vestuvės
lej dailidė Durr, kaip daktarai ištyiš valščionių banko, panai rė, turi dvi širdį. Tą savo ne pa
Cleveland, Oh. Ant Pittsburg musų tautiečio, p. Jokūbo Gudai
kinti jo kolionizatoriškus prastą ypatybę jis nori išnaudoti. Cleveland geležinkelio iššoko iš čio su BenediktaMašiurkiute. Sve
mierius; rando pagelbos eko- Neseniai pagarsino laikraščiuose, rėlių pasažierinis trūkis ir susidau čiai gražiai linksminosi, ramiai už/ nomiškam pakėlimui krašto, jog nori savo dvi širdi parduoti žė. Prie to daug žmonių likoai Į silaikė; bekalbėdami apie visokius
kasdieninius reikalus, neužmir
kaip antai dirbimui, atsakan daugiausiai duodančiam, žinoma, užmuštų ir sužeistų.
po
myriui.
Kaip
sako,
gauna
daug
šo
jaunuomenės, besimokinančios
čių geležinkelių, džiovinimui
Birmingham, Ala. Netoli nuo
laiškų, bet žada savo širdis par
augštesnių
mokslų. Užmanius p.
klampynių ir daleidimo žy duoti tik daugiausiai siūlančiam. čia, ant Louisville «Sc Nashville J. Januškevičiui
paaukaut, po kiek
geležinkelio
susimušė
tavorinis
dams gyventi po visų Maskokas
išgali,
naudai
maksląeivių, už
Paderewski gavo 7000 dol. nuo trūkis su darbininkišku. Prie to
lijų.
manymui pritarė jaunavedžiai ir

lietuvių: B. Gustaičio, A. Labu
čio ir S. Mockaus; Gustaitis tapo
paplautas, Labutis sunkiai sužei
stas, pagijo, o Mockus liko svei
kas. 17 d. berželio sūdąs nuspren
dė žmogžudžius airius kiekvieną
ant Šešių metų į kalėjimą prie sun
kaus darbo. Prova traukėsi per
trįs dienas. Airių buvo kaip kal
te prikalta sude. Jiems nemažai
ta prova kaštavo pinigėliųt bet
kaštavo ir lietuviams keletą šimtų
doliarių.
Bacių luozas.

;----------- ■

prie ko jos čeverykų galai žibėjo. irklų mušimas, riksmas, keiksmai.
Ant syk toj tykumoj pakilo bal Upė jau buvo visai rami, tyki, tik
sas. Ar Šauksmas gėrėjimosi? Ar vienoj vietoj ant paviršiaus tįlo
rėksmas pasibiaurėjimo? Ar ty urnai burbulai, lyg kae, ant dugno
kus, vos girdimas vaitojimas? Kas sėdėdamas, leistų tuos burbulus
tai buvef? Ar paukštis pyptelėjo? augštyn. lie plyšo viens po kitam
Pa nulinkusioms a.bels šakoms
Ar sausa medžio šaka nulužo? Ar ant lygaus, ramaus vandens pavir
Čirškė ir virė ant baltos staltiesės
gal sausas lapas, puldamas, atsi šiaus; ant galo jie prapuolė ir kaip
samavoras.
Spinduliai besilei
pirma, atsimušė į vandenį upės
mušė į sveiką?
džiančios saulės puolė auksine
Mergina ištempė ausis, bet visur krantai toli, toli, o po mėlynu
prietemos parva.
Ant netoli
dangaus skliautu plaukė palengva
buvo tyku.
mos upės plaukė laivelis; kaip
— Mama, ar tu nieko ne girdė mažas, gražus debesėlis su raudo
kur raitėsi vandens paviršius. Bu
nais kraštais.
jai?
vo tyku ir ramu.
— Mare.... Mariuką.... Nu
Motina pripylė arbatą į stiklus
Palengva, laipsnis nuo laipsnio,
siramink,
mieliausia! Viską mums
per sidabrinį tinklą, kad ne patek
lipo senoji poni nuo paslėptos- terp
Iš Llvingston, III.
Dievas siunčia. Viskas praeis!
tų į stiklą lapai.
alyvų ir rožių krūmų verandos į
Su džiaugsmo ašaroms, kad pa
Darbai čiai anglių kastynėse ei
— Aš sėdžiu čia, aš sėdžiu ir
sodą. Rankoje laikė sidabrinę cusisekė
nustumti nuą dukters pavo
na labai gerai, dirba su dviem dar
misliju apie viską galimą.... Sa
bininkų atmainom, bet darbą at kernyčią, kitoj gi arbatnyčią ir mavoras gesta ir jis vis ne ateina. jų, senoji su drebančioms rankoms
važiavusiems ne lengva gaut. Kar raktų pundą. Atidarė arbatnyčią Tarnaitė, turbut, per mažai anglių stengėsi aprėdyti drebančią dukte
tais mėnesis pereina, kol gauna ir iš jos paėmė pilną arbatos įdėjo — kada tą patėmijau, viskas rį, kuri nesipriešino.
— Gerai.... gerai, mama...........
darbą. Daugiausiai čia yra Vokie šaukštą, įbėrė į imbrikėlį, uždengė buvo jau išdegę. Jau laikas avie
jį
su
rankšiuoščiu
ir
užsimislijo.
teip,
teip, teip.... aŠ jau apsirėčių. Kastynės priguli ChicagoEastčių skystimą virinti. Vuogos per
— Marė turi 23 metus — kalbė
dysiu.
ern Illinois geležinkelio Co.
noks, jeigu viską praleisi ... Vie
Kalėdama dantimis, kišo ji su
Su šeimynoms pribuvusiems la jo sau — ištikro laikas jai tekėti. toj skystimo, bus tik sėklos.
Ko
jai
trūksta?
Ji
graži,
išmintin

draskytas,
mėlynas nuo sudavimų
bai sunku gaut namą, nės mieste
Aplinkui vėl buvo tyku ir ra
ga ir apšviesta, turi ne mažus tur
rankas
į
rankoves
raudonos blulis dar naujas.
mu.
Lietuvių yra Čia 6 Šeimynos, o tus, be skolų dvarą, namus mieste
Mergina vėl atsikreipė prie mo zės, nenukreipdama akių nuo ra
pavienių 9 ypatos. 2 tautiečiai ir tuos namus čia su sodu.
tinos. Veidas jos degė, o akys ži maus, tykaus upės paviršio.
Iki šiol viskas pagal norą ėjo.
Po ilgų jieškojimų, ant galo iš
priguli į tautišką Susivienyjitną;
bėjo.
gal susitvers čia Sus. Liet. Am. Marė augo ir mokinosi, kaip pri
Senoji paėmė sidabrinį tinklelį griebė prigėrėlį. Gulėjo jis ant
gulėjo, iš pradžių namieje, paskui
kuopa.
ir užklojo su rankšiuoščiu puodu pievos su pajuodavusiu veidu. Su
turtingame
pansijone. Sugrįžus
suriestoms į krūvą rankoms ir ko
Išmanantis lietuvis galėtų čia už
ką su esencija.
sidėt mėsinyčią.arba groceriją.nes namon, buvo jau laikas leisti ją
— Mama.... aš.... aš su And joms. Buvo kas ten baisaus ant
to nekrutančio, pajuodavusio vei
dabar nėra Čia tokių štorų yra tik už vyro; bet Marė užsimanė dar rium susižiedavau.
Tai buvo
kompanijų. Lotai čia ant didžio lankyti universitetą.
do.
Šaukštukas, skambėdamas, nu
Su baisiu rėksmu puolė Marė
sios gatvės po 125.00, ant kitų po sunkus laikai. Kas jai užėjo į puolė ant žemės. Senoji atsisto
galvą?
Kodėl
į
universitetą?
Kam
16 dol.
ant kūno, paskui nutilo ir lyg prijo,
ji
jautė,
kaip
jos
keliai
dreba.
K. E. Bertulis. , tas universitetas? Ko reikalavo Su ištiestoms, drebančioms ranko sipažindama prie kaltės, stovėjo
Marė mokytiesi, ji tokia graži,
šalia su baisiu juoku ant lupų.
turtinga merginą! Ir be to buvo mis ji artinosi prie dukters. ‘Per
Iš Bpringfleld, III.
— Ma...........mano širdele............
jos
pasenusį,
susiraukšlėjusį
veidą
gana jaunų vyrų norinčių ją vesti.
Užsisagiok
bluzą, vaikeli...........
Per
krikštynas
pas
V.
S.
Kriebyrėjo
ašaros.
Ašaros
laimės
ir
diktai žmonių likosi užmuštų arba
geležinkelio.
daugumas svečių, Morta Brazaus- veną M. Kalvaitis užsimanė kal Bet Marė užsimanė išpildyti savo palengvinimo, kad pasibaigs sykį Eime namon ..... irime, vaikeli!
apkultų.
New York. Ant čianykščio Cen
Iš Vilkijos, Kauno pav..
kiutė perejo per susirinkusius ir binti susirinkusius sudėti kiek au norus gražiai, bet tvirtai. Motina rūpesčiai,kad dukters vaikus galės
— Gerai, mamyte. — gerai....
tral geležinkelio garsus lenkiškas
turėjo sutikti, bet kad dukters viePltnesutawney,Pa. Netoli Echp, surinko S4.85. Nuo to atitraukus
Aš.... aš jau užsisagysiu.
8 d. berželio kauniečiai iš- pianistas Paderewski likosi nepa
kų ant sušelpimo revoliucijos mu
dar
matyti;
tie
jausmai
maišėsi
su
nor^eisti niekaip nenorėjo, išva
ant Bulfalo, Rachester & Pittsburg
Jos atsitolino nuo krantd.kur jau
; sirenge Gegužini Pačtavos ši vojingai sužeistas. Už tai jis ap geležinkelio susimušė du geležin 7c. pačto kaštų, likusius siunčia-Į sų tėvynėj. Susirinkę tam pritarė žiavo su ja drauge.
apsirikimo ir gailesčio jausmais,
centraliŠkam kasieriui Dr. J. ir sudėjo iš viso 11.35. Pinigus
ne buvo ką veikti. Vos padarė
kad
„jis"
ne
priguli
prie
aristokra

lau. Iš ryto buvo apsiniau skundė geležinkelio kompaniją į kelio tavoriniai trukiai. Prie to me
Velerburge senoji poni pergy
šliupui. Šiuom kartu musų bro
kus, bet vylėsi, kad pakilu sūdą, pajieŠkodamas 25000 dol. vienas geležinkelio tarnas likosi liai visi beveik aukavo, kiek kas tuos paskiriame ant naudos tėvy veno sunkų laiką. KadangiMarė vi tų, terp kurių Marė galėjo žibėti. vienog trįs žingsnius, duktė urnai
pasiliuosavo nuo motinos.
Nu
nės revoliucijonierių; nusiuntėm
sis vėjas išskirstys debesis. Sūdąs vienog prisudijo tik 7000 užmuštas, o 3 ypatos sunkiai su galėjo; suprato jau reikalą aukų ir ' juos centraliŠkam kasieriui Dr. tą dieną perleisdavo ant lekcijų, — Mare ... Mare....
kreipė
galvą,
akys
degė
žiaura,
Jos balsas nutilo dėl ašarų, lai
mankytos.
Bet prieš dvyliktu pradėjo dol.
mokslo vertę. Mums trūksta mo šliupui (aukautojų vardai ir jų au bibliotekose, rengė kursas, motina mės ir gailesčio.
nepažįstančia pasigailėjimo šviesa.
su
nekantrumu
laukė
pasibaigimo
lynoti ir lynojo iki 4 vai. Ge Oklahoiuo* apachal uori tszslkeltl Ravenna, Oh. Netoli nuo čia, kytų vyrų, be tokių vadovų negali kos pagarsintos kitoj vietoj. Rd.).
Veidas paraudonavo. Ir neišpa
Bet
toj
valandoj,
kada
ji
su
dre

tų ilgų keturių metų. Kada jie
me pagerint savo būvį, negalime
Pittsburgo
'greitasis
geležinkelio
sakytai
augštu balsu suriko, lyg
gužininkai tačiaus.važiavo ir
Kalvaitis.
bančioms
rankoms
rengėsi
dukters
Lawton, Okla.
Gyvenanti
ant galo pasibaigė, mergina egza
kad jai kas su peiliu butų gerklę
galvą
prispausti
prie
savo
kruti

privažiavę raišku, lietui ly Oklahomoj indijonai apachai atsi trūkis iššoko iŠ rėlių. Prie to 15 numest kapitalistų pančių.
minus išlaikė, su džiaugsmu, drau
Merginų mažai čia yra, bet jos'
ypatų likosi sunkiai apkultų,o terp
perduręs.
jant vis smarkiau, nuspren šauks į valdžias, reikalaudami, kad jų yra ir mirtinai apkulti.
ge su duktere, apleido ji Peterbur nės, pakilo vėl tas paslaptingas,
j nepasilieka užpakalyj vyrų.
— Aš.... aš nekenčiu tavęs....
baisus
balsas,
kuris
pervėrė
vaka

gą ir sugrįžo namon. Su joms
dė važiuoti Vilkijon. Čia juos iŠ čia perkeltų į Arizoną. Tik
Atsirado čia dvi lietuvaiti,kurios Į
aŠ nekenčiu tavęs!
ro
tykumą.
Vine Grove, Ky. Ant Illinois
šeši seni indijonai nepasirašė ant
drauge važiavo geras pažįstamas,
parankios vietos negavę, susi reikalavimo. Į Oklahomą jie bu Central geležinkelio,netoli nuo čia, net vaikinus paragina prie aukų, I
Vis dar byra ašaros, vis dar žiu
Iš MASKOL1U GYVENIMO.
Abidvi moterys valandėlę stovė
Marės draugas, ką tik pastojęs
užtai
tuodvi
mergini
užsipelno
ant
į
rinko kaimiečio S. klojime. vo priverstinai valdžių p>ergaben- susimušė du trukiai. Prie to 3
ri
senoji poni per rmažą langelį,
jo
su
pabalusiais
veidais,
paskui
Sustojo vežimas prie namų. daktaru. Jis mylėjo Marę. Jis
Vilkijiečiai,pajutę nematytus ti.
ypatos likosi užmuštos, o 15 tapo garbės ir rodo gerą paveikslą ki- . Namai buvo baltai nuteplioti, buvo, geras, gražus, bet motina senoji pamatė dar raudonus dra vis dar kankina ta pati mislis jos
toms seserims.
sužeistų.
svečius, būriais ėjo žiūrėti ir
ant ketverių lubų ir mažai kuom troško kitokio jaunikio savo duk bužius terp sodo medžių. Vos ga smegenis: — kuom gi aŠ užsitrau
Vestuvių pabaigoj atkako ilHart
Tornado (vėtra).’
kiau tokią gyvenimo neteisybę?
skyrėsi nuo kitų namų.
ansis ištempę klausė, kaip
tė rei. Prie Marės gražumo, moks lėdama ant savo silpnų kojų pa
lordo trįs vaikinai su apsvaigin
Viską, visą mano gyvenimą aŠ jai
Lincoln, Nkbr. Atėjo čia ži
stovėti,
bėgo
ji
paskui
savo
duk

Juodai
apsirėdžiusi,
maža,
pa

lo, proto ir turto, ji galėjo pasi
ponai lietuviškai kalba. Pa nia, jog 18 d- berželio baisus tor
toms makaulėms ir pradėjo prieka
pašvenčiau. Ar ištikro aš neturė
linkusi, su išbalusiu, susiraukšlė- rinkti sau jaunikį iŠ žymiausios terį.
skui atvyko muzika ir iš su nado išnaikino, Šluote nušlavė
bių jieškoti.kumščiuotis; matyt tie
jau tiesos sulaikyti ją nuo jos be
—
Dieve....
Dieve....
gelbėk!
jusiu veidu moteriškė išlipo iŠ ve aristokratijos.
Bet kaip Dievas
vargšai kur kiaulių tvarte augę,
lūžusių grintelių žmonės, miestą Philipsburg, Kas. Prie to
žimo.
Didelis, išsitiesęs tarnas nori — kad tik Marė butų laimin padėk!.... Motina Dievo.... gel protiško užsimanymo? Na, o kad
ji butų prigėrusi ? i Ne, ne, nieka
kaip vanduo, plūdo. Žydai, ir tūlas žmonių skaitlius pražuvo. ’ Evelet, Min. Darbai eina jeigu ne moka žmoniškai elgtiesi. atidarė duris ir moteriškė užlipo ant ga. Ant galo dar Marė ne^ pasakė. bėtoja! ....
Klupdama, šniokšdama, bėgo ji da!
-•nuo garlaivio atlydėję muzi Iki šiol surado 6 užmuštas ypatas, čia gerai ir algos darbininkų ne Šliubą jaunavedžiai ėmė Hart išklotų brangiu audimu trepu. Ant Ar ji jį myli, ar’ne?
fordo lietuviškoj bažnyčioj, kur
kę, kraipė galvas ir glosty bet mena, kad užmuštų yra daug blogos. Ir iš kitur pribuvę darbi* kun. Zebris atvažiuoja kožną ne trepu kraštų stovėjo šiltų kraštų Terp medžių ir krūmų pakilo ir rodėsi, kad ji niekada ne išeis Ir jeigu ji atsiraistų tokiam jau
ninkai gali čia gaut darbą.
daugiau.
augmenys dideliuose kubiluose. garsus juokas, o paskui girdėt bu iš tankaus sodo. Iki šiol ji neži padėjime, ji vėl teipjau pasielgtų,
dami barzdas, stebėjosi, kad
Kunigas, pamatęs, kaip
1 Bartom, Oh. Š t raikai kalna dalią.
Per parvuotus langų stiklus veržė vo lengvi žingsniai, pasirodė mo nojo, kad jis teip didelis. Ant ga kaip pasielgė.
Kareiviai pinigu dirbėjai.
ponai nesididžiuoja ir su nu
veselninkai
atvažiavo,
smar
Senoji pasikelia ir eina-su sau
kasių Šitose aplinkinėse pasibaigė;
si šilti, šviesus saulės spinduliai ir teriški drabužiai, o šalia sunkiai lo pasirodė Šviesa terp medžių, ji
skurusiais vaikais kalba. Po Honolulu, Havai. Čianyštis dabar jau prasidėjo darbai ir yra kiai barė ir nenorėjo šliubo duoti, puolė raudonais, parvuotais dry
soms,žibančioms'a^ims, nulenkusi
pamatė
vandenį
ir
besileidžiančią
žengė vyriškis. Prie stalo pasiro
bet ant galo davėsi perkalbėti ir
galvą, per koridorių. Rytoj ji vėl
lietaus pakilo šiaurys vėjas maršalas Henry suareštavo 4 ame viltis, kad greitai nepasiliaus.
žiais ant grindų, sienų ir trepu.
dė laiba mergina su tankiais, susi- saulę, kuri savo raudonais spindu
davė šliubą.
rikoniškus
kareivius
už
dirbimą
atkaks,
kad vėl kankinti savę at
liais
apšvietė
žemę.
ir svečius, plonai apsirėdžiu
Sena moteriškė įžengė j su gra garbiniavusiais geltonais plaukais
1 Cleveland, Oh. Darbai ei
Visiems aukautojams, ypač mer
netikrų amerikoniškų auksinių pi
minimų
kančiomis, abejojimo ir
Netoli
nuo
kranto,
patėmijo
ji
sius, pradėjo šaltis čiupinėti. nigų. Kareivių stovyklose rado ir na čia vidutiniškai, bet geležies ginoms ir moterims,vardu mokslą- žiais me heliai s ir divonais įrengtą ir žibančioms, degančioms akims;
vilties.
ant
lygaus
vandens
ratus
einančius
kambarį,
kuriame
laukė
brangiuo

po raudonais drabužiais smarkiai
Jaunuomenė,, norėdama sušil mašiną pinigų dirbimui ir diktai dirbtuvėse šįmet dirba mažiau ne eivių, už aukas ištariame Širdingą
kilnojosi krūtinė. Šalia merginos iŠ vienos vietos; viduryj tu ratų
se drabužiuose kelios moterys.
ti,tripinėjo. Padainavo teip- netikrų auksinių 5 ir 10 doliarinių. gu kitais metais.
ačiū.
matė dar galvą uždengtą geltonais
Po valandai įėjo augalotas, drū stovėjo gražus jaunas vyriškis su
J aunavedžio‘draugas.
pat keletę gražių dainų; sau Pinigai buvo padirbti iš sumaišy
plaukais, kuri greitai nuo vandens
atviru
veidu,
šviesiais
ūseliais
ir
tas, su išmintingoms, perverianpaviršiaus prapuolė. Ant pieskilei nusileidus, ilgiausiu rete mo švino ir vario, tik paauksuoti.
182
čioms akims ponas. Jis artinosi stiklais ant nosies. Ir jis kvėpavo
iš
Allegheny,
Pa.
Padirbti
jie
buvo
teip
gerai,
kad
nio kranto, ant kurio kur nekur
Ikz istorijon ka4mle<*ziu kovos
žiu draugija traukė prie gar
prie senosios moteriškės, kuri greitai.
jų priėmė japoniškas ban
Darbai eina čia gerai, dirba pil
dar buvo kojų atspaudimai, buvo zu ponais. Sutaisė Varguoliu Bi
—
Ar
matotė?
Hahaha!
laivio, nuo kurio ilgai skepe diktai
tuom tarpu pasikėlė ir padavė jam
ržiųoi i ai, Piy tnouth. Pa 11M>5 m.
kas.
ną laiką. Ii kitur pribuvę greitai
Vėl skambėjo sode sidabrinis vienoj vietoj sudėti drabužiai, Če- įsileista Tėvynė* Molėtoju Drau
čiukėmis ir skrybėlėmis plosranką. Senoji moteriškė pradėjo
čia darbą gauna.
Aukų reikaluose.
batai, kepurė; salia žibėjo stik gystes. (M) pusi.
juoko balsas.
O negrai nužudyti.
čiojo atsisveikindami. Šita
Lietuvių yra čia diktas būrelis, verkti.
lai.
Priėmimui aukų ant svarbiausių
—
Ne,
ne....
Tas
galėjo
atsi

Yra tai 13 knygutė išleista Tė
— Kaip jai einasi.... ponas
gegužinė nemažę įtekmę pa Atlanta, Ga. Į čianykštį ka musų tautiškų mierių yra dabar bet dirbančių ant tautos labo, au
Ji matė, kaip Marė, su pabalu vynės Dylėtojų Dr-tės.
tikti per tai, kad aš parpuoliau —
Šitoji
daktarė ?
lėjimą
įsiveržė
pulkas
ginkluotų
darė ant vilkiečių. Kiekvie
siu veidu, nukreipė savo akis į tą
tam tikri komitetai, taigi, rodosi, kaujančių pinigus ant tautiškų rei
teisinosi,
smarkiai
kvėpuodamas,
apima
kaimiečių
sukilimus:
Ang
—
Visai
gerai.
Jos
kūno
sva

baltparvių, ir iš jo išvedė 7 ypatas,
nas, žiūrėdamas, kasė pakau pasodytas
garsinime laikraščiuose tų aukų kalų beveik nėra, priešingai, to rumas truputį pasididino.
jaunas daktaras. — Kitaip aš bu vietą, iŠ kur ant vandens kilo ra lijoj XIV šimtmety]; raštelis para
už visokius nusidėjimus
tai, greitai mesdama drabužius,
šį ir manė, ar tai jis sapnuo ir visus sušaudė. Terp jų buvo 6 turėtų bent geresnė tvarka, bet iš kius čia vadina bedieviais, „cicili- Ponas ir senoji moteriškė ėjo to čiau pagavęs.
šytas Apuoko; Sukilimai ant salos
s tais,” arba Šliuptarniais. Užtai
tikro
darosi
dar
didesnė
ne
tvarka,
— Mama; Mama! Gaila, kad Čeverykus. Senoji puolėsi grei Mojcrcos, Žmogaus; Būrų karę
ja, kad tai ponai lietuviškai negrai ir vienas baltparvis. Iš iš
liau. Maža, laiba moteriškė išėjo
tie teip nekenčianti „cicilistų”
tai prie dukters.
Vokietijoj, Žmogaus: kaimiečių
šneka ir dainuoja; mat vil vestų vienam negrui pasisekė pa negu buvo pirma. Visuomenė nieko dauginus neišmano, kaip priešais. Dabotoja atnešė kėdę ir tu nematei,kaip Andrius bėgo.
— Mare, ką tu darai ?.... Dėl kovos Belgijoj ir Prancūzijoj XIV
dar mažiau gali tas aukas kontro
Dabar
skambėjo
sode
jau
dviejų
pastatė
ją
netoli.
Paskui
atidarė
ki j iečiai yra palinkę į lenką vi bėgti: Jis mat po baltveidžių šū liuoti, negu pirma. Tas paeina daužyti su kumščia šinkoriaus ba
ypatų juokai — vienas sidabrinis Dievo meilės.... ką tu darai ?
Šimt., Jono Gražioj Žmonių sukili
nį^ ir savo kalbę ikišioliai, vių, nors jo ne pataikė, puolė ant labiausiai nuo to, kad aukautojai rą; tie baro garbintojai bijosi kny mažą uždangą duryse ir jose pasi nuo jaunystės, džiaugsmo ir laimės Ir su drebančioms rankoms ap mai Prūsų Lietuvoj —Žmogaus.
rodė mažas langelis iš storo stiklo.
žemės ir gulėjo ramiai, todėl baltnelabai mėgo.
Yra viltis,
stengiasi kuo plačiausiai garsin- gos teip, kaip nelabasis švęsto Langelis buvo teip mažas, kad drebėjo, kitas gi minkštas, skam kabino dukterį, bet ta smarkiai nu
Apskritai knygutė gera, aprašy
parviai jį palaikė už užmuštą.
tiesi apie jų sudėtas aukas, visai vandens, čia yra Susivienyjimo per jį tik su viena akia galima bu bantis tenoru, laimę siūlantis ir stūmė laikančias ją rankas.
kad tas įspūdis greitai neiš
ta viskas prieinamai ir supranta
— Mama.... leisk manę!
ne paiso, kad garsinimas be tvar kuopa, bet ir ją bariniai vadina vo žiūrėti.
Milžino kūnas.
jos meldžiantis. :
mai kiekvienam.
dils. Duok, Dieve, tiems pobedievių kuopa. Yra Čia dar Lie
Jos
balsas skambėjo piktai, sve
kos
gali
daug
nesusipratimų
įve

—
Bet
kam
teip
bėgioti?
Tas
B
altimore
,
M
d
,
Krante
Chap—
Ačiū
jums,
Širdele.
nams ilgiausiūs metus.
tuvos Sūnų Dr-tė ir Kliubas, į ku
timai; ji pertraukė urnai sėjono
lank upės, šitame štete, rado pil sti ir padaryti tokią maišatį, kad
Senoji materiškė sėdo ant kėdės yra vodingu, Mare! — perserginėViakas.
rį rašosi tie, kurie nedėlioms nori
juostą ir jis apsivyniojo aplink jos
jo
senoji.
ną skeletą indijono priešistoriškų nieks negalės kontroliuoti sudėtų
ir šluostydama nesulaikomai bė
,,Viln. Žiu.”
išsigerti.
aukų.
— Už dešimties minutų aš Čia kojas juodu žiedu ir šoko į vande
laikų. Indijonas tas turėjo 8 pė
gančias karštas ašaras ir jas rydaRodosi jau laikas butų suprasti,
Musų
aukų
rinkėjai
dabar
tansugrįšiu,
mano ponios. AŠ eisiu nį. Bet senoji su nepaprasta pados augščio, taigi buvo tikru mildama, žiurėjo per tą ypatišką
* Vengriškas inžinierius iš Peszkad toki darbai negeri, priderėtų,
Iš Rygos.
jiega apkabino jos kaklą.
linu. Kaip specijalištai sako, kū kiai teip daro: jie siunčia pinigus
langelį, bet vėl besiveržiarfčios maudytiesi.... ' Prašau, tuom tar
to, Stephan Isz, padirbo ypatišką
d. berželio, Baltijos nas tas gulėjo žemėj mažiausiai ir surašą aukautojų atsakančio ko vietoj daužyti šinkorių barus, pra ašaros temdė ak<s teip, kad nieko pu pripilkite maa arbatos, tegul ji — Leisk manę!.... Ką tu da taikymo prietaisą, kuri pritaisyta
12
rai?.... Aš plaukiu.
miteto kasieriui ir prašo jo, kad dėti skaityti knygeles ir laikraš aiškiai matyt negalėjo.
atauš....
krašto dvarininkai apdirbo tūkstantį metų.
prie didelių kanuolių, net besisu
— Aš tavęs ne leisiu.... Aš ta
aukautojų vardai ir jų aukos butų čius — pradėti dėti aukas ant musų
Daktaras prapuolė terp medžių.
Per langelį matyt buvo dalis
pant laivui, palengvina taikymą.
sekančius, sumanymus, ku Pasimirė Amerikos užrubežinlu
tautiškų
reikalų.
Štai
dabar
tėvy

vęs ne leisiul AŠ tavęs neleisiu!
pagarsintos laikraščiuose, bet lyg
kambario. Kambarys didelis, švie Mergina stovėjo valandėlę prie
Be tokios prietamsos, ant 8—10
riuos toliaus svarstys pavie
dalyku ministeris.
Drūčiai sueržinta mergina nu
neužsitikėdami kasiriui, nuo savęs, nėj revoliucijonieriai pradėjo ko sus ir puikiai įrengtas. Viskas stalo vis dar su žibančiomis nuo
viorstų iš didelių kanuoJių ant 100
tų susirinkimai; Pertaisymas Washington, D. C. 1 d. lie kaipo korespondenciją, su tokiu vą ant išliuosavimo musų tėvynės,
plėšė silpnas motinos rankas, per
čia yra: raštinyčia, pianas, spinta užganėdinimo ir laimės akims.
šūvių pataiko vos du; besinaudožemiečių savivaldos yra pri pos pasimirė Suvienytų Valstijų jau surašu tų pačių aukautojų reikia juos sušelpti nors pinigais; su knygoms, supamoji kėdė, abro- Ant syk atsigrįžė, pasikėlė, pakėlė plėšė jos drabužius, bet senoji iš jant gi iš Iszo prietaisos net vidu
pažintas neišvengiamu ir turi užrubežinių dalykų ministeris Hay. siunčia ir tiesiog į laikraštį. Laik tą daryti tai švenčiausia pareiga vi* zai, fotografijos, divonai, kailiai. apsiaustą geltonų plaukų galvą ir naujo sugriebė dukterį, įsikabino į tinio gabumo kanonierius pataiko
sų lietuvių.
jos marškinius, į kūną, į plaukus,
susidėti iš savarankės organi Jis jau nuo tūlo laiko nepildė mi- raštis korespondenciją pagarsina
Viduryj to gražaus, puikiai įrengto šuktelėjo garsiai upės link.
mažiausiai 80 sykių. Atliktos ka
Šliuptarnis.
įsikabino į kaklą. Pusnuogės, su
nisterio pareigų, važinėjo gydytie- ir atsakančioj vietoj pagarsina au
’
—
Bet
atsargiai!
Tėnaykitel....
kambario—ji. Ji vis dar išrodo
riškos laivynės komisijoj bandazacijos, neprigulinčios nuo
sikruvinusios nuo įdrėskimų, abid
si Europoj ir iš ten beveik sveikas kas ir aukautojų vardus. Tuom
graži, galvą dengia šviesus plau Kairėj pusėj yra duobė.
vonės išdavė kuo geriausius vai
landtago.
Tiesę dalyvauti sugrįžo, bet persišaldė ir dabar pa tarpu paskui toks jau surašąs au
Iš Springfleld, 111.
Tie žodžiai jaunam daktarui reiš vi puolė aat žemės ir besiraičioda- sius.
kai. Bet jai atsisukus, matyt dvi
, savivaldoje turės mokantie- simirė.
mos,
artinosi
prie
upės.
Paskui
Terp čianykščių lietuvių atsira
kautojų vardų ir jų aukų ateina ir
giliai į lomas (puolusios akys. Tos kė:
t Profesorius Bolognos univer
jie nuožeminį mokestį ir pra
nno komiteto kasieriaus. Redak do koksai prigavėjas, prigaudinė— Mano mieliausias!
Mano abidvi sykiu Šoko į vandenį, taŠkyakys ant veido daro tokį įspūdį,
siteto, Dr. Tezzoni,pagarsino, buk
Bockefellerio dovana.
damos,
rydamos
jį.
jantis
lengvai
tikinčius
ir
iš
to
gy

cija,
neturėdama
pas
savę
aukų,
monės mokesčius.
Savival
kokio pas sveiką žmogų negalima mieliausias!
su pagelba radiaus spindulių jam
dos organais bus gubernijų New York. Garsus Amerikos jų kontroles ne reikalauja vesti, venantis. Pardavinėja jis raga patėmyti. Akys tos daro veidą Nuo upės skambėjo atsakymas: — Jonai.
pasisekė pasiutusius išgydyti. Iki
Ant
to
šauksmo,
darydamas
ke

milijonierius Rockefeller, ant susi todėl ir negali žinoti,- ar tai yra niškus vaistus, grįžtančius pini
ir apielinkių susirinkimai, rinkimo General Education Board, naujos aukos, ar tik atkartojimas gus, kurie, sykį išleisti, vėl sugrįž linijas sustingusioms, kaipi apmi — J uk aš ne pirmą kartą.... Ir lią per tankius krumus, basas at šiol nuo pasiutimo vaistu buvo
vakaras teip gražus.
susidedu iš atstovų mokančių paskirė nuo savęs 10 milijonų do pirma pagarsintų. Jeigu tai yra tos ta, tik už vieną tokį doliarį rusioms.
bėgo sodauninkas.
Nudžiugęs, vien — skiepijimas prieš apsirgiTas merginai turėjo reiškimą.
Kasdieną ateina čia senoji poni
nuožeminius mokesčius. Mie liarių ant reikalų augštesnių mok- pačios, tai jeigu kas iš laikraščių reikalauja 17 dod. negrįštančių.
puolė
jis
prie
senosios
ponios,
ku mą; jau apsirgusių nieks negalėjo
— Mano laimė!...........
Mano
ir žiuri su apsiašarojusioms akimis
Profesorius Tezzoni
ri susikabinusi su duktere, raičio išgelbėti.
stai teippat turės savo atsto slųAmerikoj. Šito milijonierio tur norės sudėtas aukas kontroliuoti, Daugumas čianykščių lietuvių jau per tą langelį. Ji negali savo džiaugsmas!
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šiol
darė
bandavones vien ant
josi
upės
vandenyj.
vus.
Geistina, kad linosai tai surinkti vienog su darbininkų ras daugiau sudėtų aukų, negu yra likosi prigautų (kvailus mat kas dukterį, savo brangią, nelaimingą Nekrutanti lapai, medžiai, terp
triušių ir bandavonės išpuolė su vi
—
Jonai
....
laikyk
jąl
nori, tas prigaudinėja. Prigauti
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teip
žmonių
skriauda.
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i butų vartojamos visos vieti
dukterį prispausti prie krutinės, jų viešpataujanti patamsė — vis
Sveikas, drūtas kaimietis pa su pasekmingai;dabar rengiasi ban
lis, kaip pagarsino laikraščiai, gy raščių ir gali kontroliuoti sudėtas vienog gali kreiptiėsi į valdžias,
kadangi prie vieno pamatymo mo kas kvėpavo džiaugsmu ir ramu
nės kalbos.
griebė
merginą. Ji mušė, draskė, davones daryti ant žmonių, kaip
arba,
jeigu
prigavėjas
pasinaudoja
vena Dakotoj ir ten buvo su ark- aukas. To dar ne gana.
Kad
tinos, mergina įpuola į baisų pa mu. Augštai ties sodu kybojo
tik pasitaikys proga.
Rygos Liuteroniška Konsi levagiais susidėjęs.
plačiau pagarsinti, aukautojai ir ant prigaudinėjimo iš pacto, už siutimą. Baisus, degantis neken- mėlynas dangus, mažas, puikus purtėsi, keikė, bučiavo laikančias
rankas
—
bet
rankos
laikė
neper

storija ’ uždarė liuteroniškas
paduoti ar tai katalo
aukų rinkėjai gana tankiai siunčia tenka
timas degė jos paprastai kaipi ap debesėlis su raudonais ’ kraštais
Pinigų Preke.
Nauja* laivynės ministe ri*.
bažnyčias Lozdone, Kalsč
ant pagarsinimo jų sudėtas aukas į gus, ar laiškus, iš kurių matyt pri- mirusiose akyse.
dengė ne znaimiai tą mėlynumą maldaujamos drūčiai. Ratai van
gavystė, o jau pačtas prigavėję
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52|
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darėsi
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didesniais
ir
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ashington
,
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30
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du,
o
kartais
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trįs
laikraščius.
iau, Fetelne ir Festme, kaAšaros byra labiau, iŠ toli skam dangaus.
nubaus. Rd.).
Dabar tas pri
desniais ir geltoni plaukai ių vidu- Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. ,52|c
. daugi, buk, susirinkę bažny želio užėmė urėdą naujas Ameri Tąsyk jau, pagal laikraščius išpuls gavėjas iš čia persikėlė į Chicagą. ba piano balsas ir baisus, bebalsis Senoji nuėmė dūdą nuo samavo- duryj prapuolė, kad daugiau nepa Virsi 1000 rubliu, rublis po................52fc
kos kariškos laivynės ministeris daug daugiau sudėtų aukų negu jų
•
ro.
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
juokas, rodosi,artinasi;
čiose žmonės nedavė pasto Charles Bonaparte. Naujas mini sudėta iš tikro. Toks netikęs bū Tegul lietuviai apsisaugos.
Prigautas.
30c. ant paėsto kasstu.
— Duok man cukrų, Mare!.... sirodyti.
— Gal norite stiklą vandens? —
riams sakyti pamokslus. Ma steris apreiškė, jog jis kas dieną das garsinimo aukų tik suteiks me— Valtįl.... Jis prigers!....
Jei norite, kad pifaigai greitai ir gerai
klausia sanjausmingai, pasilenkda Ar tau du šmoteliu?
suvaikssesiotu ir niekur neiutu, tai sius
Va
—a—altį! paleiskite valtįl
Iš Scranton, Pa.
tyt, pamokslai buvo ne-kam gauna daugybę laiškų nuo visokių degą vaidams, nužiūrėjimams, už— Vieną, mama.... vieną, du,
kite per „Lietuvoe” redakcija, adreeuoma prieš senąją ponią, dabotoja.
Ant kito upės kranto pradėjo iami:
verti, gal panašus į sakomus išradėju, kurie žada su savo išra metinėjimams.
9 No. „Lietuvos” buvo rašyta
A. OlNzevaki,
— Ne.... mieloji.... geroji.... trįs.... vieną, du,trįs!
Amerikoj lietuviškų kunigų? dimais išnaikinti viso svieto laivy Kad to visko išvengti, reikia vis- apie užpuolimą valkatų airių ant ačiul
Mergina Šokihėjo ant pievos, rinktiesi kaimiečiai. Girdėt buvo
4 38rd 81..
Chicago, 111.

Jau metai,begaliniai, ilgi, baisus
metai ir dar stovi viskas aiškiai
prieš akis, kaipi kad tas viskas
butų vakar atsitikęs.
•'
• *
•

Isz Amerikos

Gyvenimo neteisybe.

Isz darbo lanko.

Nauji Rasztai

Lietnviszkū dirvų

Nauji Iszradiuiai.

LIETUVA

platinus plačiai arainčjiAkai kalbai, supran
tama, platinosi ir aramčjifikas raitas, (’žrašus tuom raštu rado Syrijoj, Mesopotamijoj,
Assirijoj, Babilionijoj ir Vidurinėj ArabiA. B. Schnitzer’i.
jojpusė nepažįsta dar literų. Taigi reikia ma
nyti, kad alfabetinis raštas pažįstamas buvo
žydams prieš užgimimu Maižio ir Maižys jo
negalėjo išrasti; išrasti tų raAtųx be abe
jones. turėjo sujungtoms pajiegoms žydų ku
nigai po |tekme Egipto hieroglifų, kurie, ma
tydami, kaip Egipto kunigai vartoja savo
hieroglifiškiį raįtų, nepanorėjo apsileisti.
Gal kunigai, kad apsaugoti žydus nuo pa
skendimu, susimaišymo su stabmeldžiais egiptijonais, užsimanė visus atskirti nuo stab
ntehjžių, surišti juos 4 krūvų suteikiant tau
tišku, atskirų nuo egiptiškos kultūra.
Tam
tikslui jie pirmiausiai pasistengė išdirbti žy
dams jų locnų, tautiškų raštų, be kurio nega
lima buvo užlaikyti žydų taustystės, esant ki
taip tikinčių, kitaip kalbančių nelaisvėj.
Nuomonė, kad alfabetinis raštas likosi
sutvertas žydiškų kunigų būvant žydams
Egipte išrodo teisingiausia. Juk Maižio lai
Aramėjiškas ir iš jo įsaiU.ruę aiubvusi.
kuose žydų kunigai buvo susipažinę su Egip
Užrašai tie, sudėti chronologiškai, taigi
to mokslais, su jo raštais, todėl žydų kuni
gams nesunku bėvo iš egiptiškų raštų išdirb pagal jų padarymo laikų, parodo išsivysty
ti savo alfabetų, kadangi, kaip jau išminė mų tos atžalos alfabetų. Seniausi tos alfa
jame, egiptiškuose raštuose netruko žen beto atžalos užrašai padaryti VIII ir VII amklų reiškiančių skambėjimus, taigi literas žyj prieš Christaus užgimimų; seniausi iš to
tikroj to žodžio prasmėj. Reikėjo tuos kių iki šiol surastų užrašų yra: užrašas kara
ženklus tik suvesti tvarkon, kų apšviestiems liaus Panemu, surastas vokiškų tirinėtojų
žydų kunigams nebuvo nejiergalima^ sun netoli griuvėsių senovės Antiochijos, padirb
kenybe. Jeigu žydų atminime ir Švent- tas 750 prieš Chr. gm..
raštyj apie tai nieko nepaminėta, į tai tų
Raštas ant to' paminklo beveik niekuom
galima išaiškinti tuomi, kad pats kunigai nesiskiria nuo žydiško ir fenikišffo rašto, ski
nuo žmonių slėpė savo mierius, kaip pa riasi vien aramėjiška kalba, kitaip, užrašų tų
prastai daro ir dabar geresniam palaiky galima būt priimti už senų žydiškų. Užrašai
mui savo įtekmės ir valdžios ant mažai ap tie aiškiai parodo, jog aramėjiškas alfabetas
šviestų žmonių; vieton atvirai apreikšti apie išsidirbo iš seno žydiškai-fenikiško, iš pradžių
mierius. parankiau buvo proto apsireiškimus tiesiog priėmė žydiškų alfabetų su mažoms
aiškinti ,,Dievo įkvėpimu",arba „dovana.”
j>ermaiuoms. neperkeisdami nė literų formos,
Taigi, pasiremiant ant angščiau nurody nė jų skaitliaus.
tų faktų, rodosi, kad alfabetinis raštas atsi
Tiri Dėdami tolesnius užrašus tuom raštu
rado pirmiausiai pas žydus, būvant jiems padarytus, tirinėtojai susekė, jog pirmuti
Egipto nelaisvėj, o paskui, išėję iš Egipto, niai žymesni perkeitimai literų išveizdžio pa
žydai atgabeno tų rašto sistemų į Chanaanų, daryti VII ir VI amžyj prieš Christaus užgi
kur jis išsiplatino, sudrutėjo, o fenrkiški pre- mimų, kada aramėjiškas alfabetais pateko askėjai, drauge su tavorais, išplatino jų Euro sirijonams ir babilioniečiams, o |>askui j>erpoj. o jau iš jos alfabetinis raštas išsiplatino sams, kurie prekėjų ir terptautiškiems susipo visų žemės paviršiųnešimams pradėjo vartoti parankesnį alfabe
tinį aramėjiškų raštų vietoj seno netikusio
kylinio.
VIII.
Svarbiausiu persikeitimu buvo perskiliPasidalinimas alfabeto i atskirus tipus,
mas tūlų žydiškų literų viršuj, suglaudimai
a) Semitiški alfabetai.
literų galvučių viršuj prasiskėtė ir tas prasiKiekvienas daiktas, išradimas, mok skėtimas, laikui bėgant, darėsi vis didesniu.
slas, atsiranda tų-syk. kada pasirodo jo Kitos permainos literų pavidalo padarytos
neatbūtinas reikalas: kol reikalo nėra, nieks vien parankesniam parašymui jų. Paskuti
smegenų bedžiovina ant išradimo nereikalin nės permainos pavidalo senų literų padary
go daikto. Ir žydiškai-fenikiškas alfabetas tos laikuose persų valdymo Mesopotamijoj;
atsirado tų-syk. kada žmonija reikalavo pa tuose laikuose aramėjiškas raštas įgavo savirankesnio, lengviau nupiešiamo, praktiške stovę formų, kuri pastojo )>amatu daugumui
sniu rašto. Kadangi alfabetinis raštas kur išsidirbusių Azijoj vėlesnių alfabetų.
das praktiškesnis už visus kitus, tai neįstaTolesnės permainos aramėjiško alfabeto
bu, jeigu visos tautos, turėjusios susi nešimus padarytos laikuose valdymo Plotomėjų Egip
su žydais ir fenikijonais, kurie, kaip reikia te, kada rašymui pradėjo vartoti paranke
manyti, buvo nešiotojais žydų išrasto rašto, snę medegų — papyrusų. Po įtekme tos pa
tuojau? jį priėmė ir paskui toliau platino rankesnės rašymo medegos literų pavidalas
terp kaimyniškų tautų.. Bet besiplatinda keitėsi teip, kad jas greitai ir lengvai galima
mas terp visokių tautų, žydiškai-fenikiškas būt paradyti; po įtekme tos rašymo mede
alfabetas nepasiliko be persikeitimų. Besi gos aramėjiškas raštas teip atsitolino nuo sa
taikydamas prie visokių tautų budo, papro vo prototipo, taigi nuo seno žydiškai-feniki
čių, siekių, ypač gi prie ypatybių visokiij ško, kad ant pirmo pažvilgio jau terp tų ra
kalbų ir literų išveizdis ir pačios literos nuo- štų sunku patėmyti giminystų. .
latai keitėsi ir, laikui bėgant, tasai pradinis
Laikui bėgant, kaip rodo surastos Egip
alfabetas pasidalino į Čielų eilę savistovių ti te aramėjiško rašto liekanos, tų raštų, papypų. išveizdis literų vis labiau tolinosi nuo ruso laikų, pradėjo vartoti ir įiarašams ant
pirmutinio tipo. Tokį istoriškų pasidalini paminklų, akmenų ir plytų. Daug tuom ra
mų pradinio alfabeto į atskirus tipus nesun štu parašytų i>arašų, surinktų Azijoj ir Egip
ku patėmyti, peržiūrint visus alfabetus varto te yra dabar Vatikano knygyne, Ryme, yra
tus ir vartojamus kur nors ant žemės nuo jų jų teipgi diktai Paryžiaus Tautiškoj bibliote
atsiradimo chronologiškoj eilėj, taigi pagal koj ir Britiškame muzeume, Londone.
laikų. Tų-syk aiškiai pasirodo evoliucija,
taigi išsidirbimas alfabetų; aiškiai matyt,
c) Kvadratinis žydiškas alfabetas.
kad kur nors esanti alfabetai neišrasti, neišAplinkybės teip susidėjo, kad žydai ne
mislyti kokių nors ypatų, kaip tas gal ne
vienam rodosi, bet išsidirbo, išsivystė vienas įstengė užlaikyti savo pačių išrasto alfabeti
nuo kito, pa lengvu atsitolinimu nuo pirmu nio rašto; dabartinės žydiško rašto literos
tinio tipo; kiekvienas alfabetas savo išsivy neišsidirbo tiesiog iš senojo žydiškai-feniki
styme turėjo pereiti čielų eilę tarpinių laip ško alfabeto, bet iš iš jo išsidirbusio aramė
snių. kol išsidirbo į galutinų formų. Terp jiško assiriškai-persiškų laikų, taigi iš to al
visų esančių ant žemės alfabetų yra ankšta fabeto, iš kurio išsidirbo daugumas dabar
giminysta, terp vienų didesnė, terp kitų ma vartojamų Azijoj alfabetų. Po įtekme isto
žesnė. kas rodo, kad visi paeina iš vieno kel riškų aplinkybių, žydai VI amžyj prieš Christaus užgimimų užmetė savo aenųjį tautiškų
mo.
Žydiškai-fenikiškas alfabetas, išsiplati alfabetų ir priėmė, Babilionijoj būdami, ten
nęs po svietų, per ilgų laikų išsidirbo į ketu vartojamų aramėjiškų. Laikui bėgant, jie
aramėjiškų raštų teip perkeitė, kad
rias savistoves alfabetų grupas: semitiška, perimtų
iš
jo
padarė
savistovį, teip vadinamų, žydi
iraniškų, ariškų arba indų ir europinę arba
škų
kvadratin\
arba assirišką, kokiu ir dabar
grekiškai-lotyniškų.
Semitiška grupa iki
žydai
spaudina
savo knygas ir laikraščius.
šiol geriausiai ištirta, ištirti visi persikeiti
Iš
to
kvadratinio
rašto išsidirbo visi kiti šią
mai: tirinėjimais užsiėmė ypač prancūziški
dien
vartojami,
kaip
antai: kursivinis arba
ir vokiški mokslinčiai, didžiausi gi nuopel
rabiniškas,
rankos
raštas,
o teipgi raštas, ko
nai priguli prancūziškiems mokslinčiams — kiu spaudina knygas Maskolijos
žydai, teip
Renanui ir Waddingtonųi.
vadinamu, žydišku žargonu, taigi pagadyta
Semitiškų alfabetų yra daug ir jie, su ma vokiška tarme.
žu išėmimu, tveria atžalas vieno kelmo, teip
Klausymas gema, kada ir kodėl žydai
vadinamo aramėjiško alfabeto, kuris išsivy
perkeitė
savo tautiškąjį raštą ant aramėjiško?
stė teipgi iš žydiškai-feuikiško. Pirmutinė Iš istorijos
žinome, jog Judėjos viešpatystė,
atžala, išsivysčiusi iš aramėjiško alfabeto —
išbuvusi
400
nuo užsidėjimo, pateko
yra teip vadinamas kvadratini# žydų ir pal- po Babilionijosmetų
valdžia, užkariavo Judeą Ba
miriškas alfabetai.
bilionijos karalius Nabuchodonosor. / 587 m.
Laikui bėgant, iš paskutinio išsidirbo prieš Christaus gim. jis apvaldė Jeruzolimą,
syriškas raštas „estrangelo"\ vėliau gi totori- išgriovė žinyčių, o gyventojus visus išgabeno
škai-^nongoliškas, o iš žydiško kvadratinio iš į nelaisvę Babilionijon. Kada gi Babilionisidirbo nabatėjiškas, iš to jau arabiškas ra ja likosi užkariauta Persijos karaliaus Cyro,
štas.
žydai gavo deleidimų grįžti savo tėvynėn, į
Ne iš aramėjiško, bet neprigulmingai Palestinų, atstatyti išgriautų Jeruzolimų ir ži
nuo jo, iš žydiškai-fenikiško alfabeto išsidir nyčių. Bet, būdami nelaisvėj, jie teip susi
bo teip vadinamas gimiaritiškas raštas, kokį maišė, susibičiuliavo su priėmusiais draugi
vartojo semitiškos tautos pietinės Arabijos; škai nelaisvius babilioniečiais, kad suvisu
iš jo išsidirbo ethijopiškas raštas, vartojamas užmiršo senų žydiškų kalbą, priėmė aramėjiAbisinijoj, lybiškas arba berberiškas ir dau šką, kuri buvo vartojama Babilionijoj. Už
gelis kitų alfabetų vartotų ir vartojamų dar metė jie savo tautišką alfabetą ir jo vietoj
semitiškų tautų šiaurinės Afrikos.
nuo babilioniečių perėmė aramėjiškų; sugryžę tėvynėn, jie nemokėjo perskaityti surašy
b) Aramėjiškas alfabetas.
to senu žydišku raštu Šventraščio ir kunigas
Aramėja užėmė nedidelį apskritį prie Ezra turėjo prisakymus surašyti aramėjiškoj
upės Eufrato, parabeliuose > Babilionijos. kalboj ir aramėjiškų raštu. Todėl tai sugryApgyveno jį tauta semitiškos kilmės, gimi žę iš nelaisvės žydai vartojo aramėjiškų arba
ninga žydams. Vėliaus tuom vardu vadino assirišką raštą; seną gi žydišką raštą ir kalbą
jau visų Mesopotamiją ir Šiaurinę Syrijos palaikė tik samaritonai, kurie vartoja jį iki
dalį. Aramėjiška kalba iš tikro nedaug sky šiai dienai, bet samaritonų yra labai mažas
rėsi nuo senos žydiškos, kalba ta, laikui bė skaitlius.,
gant, išsiplatino ant gana didelių plotų va
(Toliaus bus.)
karinės Azijos; kalbų tų vartojo Syrijoj,
Mesopotamijoj, net Assirijoj ir Babilionijoj,
teipgi rytinėj dalyj Mažosios Azijos. Išsi-

įkasto istorija

Isz visur.
H Japoniečiai vėl išgriebė vieną
paskandytą Port Artburo uostoj
didelį maskolišką karišką laivą
„Peresvet" ir nugabeno-jfį Japo
niją ant pataisymo, šitoje karėj
japoniečių laivynė ne tik netapo
apsilpnyta, bet susidrutino žymiai
1 paimtais ir išgriebtais ik jūrių mas
koliškais laivais. Kadangi jūres,
kur atsibuvo didelis mušis su Roždestvenskiu, yra negilios, tai japoponiečiai tikisi paskandytus mas
koliškus laivus, bent dinesnius,
išgriebti ir sutaisyti.
II Muencheno universitetėtą lan
kė Siamo kunigaikštis Dilock;
ant ateinančių metų jis persikelia į
Tubingos universitetą. Mat juo
toliau, juo aiškiau pasirodo, kad
Europa privalo daugelio nuo azi
jatų mokytiesi: Europos kunigakščiai laiką praleidžia ant mėtymo
pinigų, ant paleistuvysčių, Azijos
gi — keliauja į Europos universi
tetus mokytiesi augŠčiausių mok
slų, kokius ir Europoj ne kuni
gaikščiai išdirbo ir pakėlė.

II Mieste Panamoj ir kituose
kraštuose išilgai amerikonų kasa
mo Panamos kanalo, apart gelto
nojo drugio, apsireiškė teipgi azi
jatiškas maras ir jis beveik su visu
apstabdė darbus prie kasimo ka
nalo. Urėdninkai ir inžinieriai,
teipgi darbininkai, jeigu tik gali,
bėga iŠ maro opimtų vietų. Atsi
sakė nuo vietos ir vyriausias inži
nierius \Vallace.
|| Alga garsaus maskoliško ad
mirolo Roždestvenskio siekia 108000 rublių ant metų; už tai jo per
galėtojas, Togo, gauna tik 5600
rublių ant metų. Ne pagal žmo
nių vertą mat yra algos. Ir alga
maskoliško caro yra didžiausia, nė
vienas valdonas tokios algos ne
turi, už tai caras yra, turbut, nie
kiausiu valdonu ant svieto.

H Maskoliški pabėgėliai, esanti
kur nors Galicijoj, gavo nuo val
džių prisakymą tuojaus išsinešdin
ti iš Austrijos. Supūvąs, gri uvantis, tokį jau supuvėlį ir remia.
Austrija juk teipgi vos laikosi kaip
ir caro valdoma Maskolija, nors
Austrijos silpnumo ne tos pačios
yra priežastys.
II Klioštoriuj Tribucani, Vengri
joj, pasimirė 90 metų zokoninkas
Basilius Popovič, išbūvąs kliošto
riuj 25 metus. Tik jam pasimirus,
pasirodė, kad minėtas zokoninkas
yra moteris. Kodėl jis slėpė savo
lytį, nežinia. Visi aplinkiniai gy
ventojai laikė tą zokoninką už
Šventą.
II į Paryžių atkako, 6 d. liepos,
535 amerikoniškos laivynės oficierai ir jurininkai. Mat į Prancūzi
jos pakrantes atkako Amerikos ka
riška laivynė paimti Paryžiuj pasi
mirusiu pirmutinio amerikoniško
admirolo, Joneso, kūną, kurį pergabąs į Ameriką.

II Ant salos Krėtos, 100 masko
liški kareiviai sumušė su pasikėlėliais Maskoliškas kariškas laivas ir
prancūziškas šaudė teipgi į pasikėlėlius nuo jūrių. Ko maskoliai
nori nuo kretiečių, negalima su
prasti: sala ta yra po Turkijos vir
šininkyste, nors rėdosi savistoviai.

|| Varšavos kalėjimai prikimšti
darbininkų; vieną tik dieną suareš
tavo čia 672 ypatas. Pod o liaus
gubernijoj suštraikavo darbininkai
cukrinių burokų pliantacijų. Kau
no gubernijoj kaimiečiai apvaldė
dvarų pievas ir dirvas, kerta gi
rias.
II Zgierze, netoli Lodziaus, gi
rioj, socijalistai parengė susirinki
mą, bet apie tai dažinojo valdžios.
Ant susirinkusių netikėtai užpuolė
kazokai ir pradėjo šaudyti. 18 socijalistų likosi pašautų, suareštavo
180.

II Caras panaikino atskirą Finlandijos karišką apskritį ir jį-pri
skyrė prie Peterburgo apskričio.
Tokiu budu atskira Finlandijos
kariumenė likosi galutinai panai
kinta.
II Javos pakrantėse, maskoliškas
kariškas kreiseris „Terek" sulaikė
danišką garlaivį „Princess Marie”,
o paskui garlaivį tą paskandino.
Maskoliai mat visur maskoliškai,
taigi kiauliškai elgiasi.

II Netoli Jaszbereny, Vengrijoj,
suareštavo 20 čigonų. Juos ap
skundžia už vogimą vaikų ir už
suvalgymą pavogtų. Sako, buk
suimti čigonai suvalgė jau 18 vai
kų______________
II Netoli Kopenhagos, ant Šiau
rinių jūrių, angliškas garlaivys
„Anconia" užbėgo ant daniško kadėtų laivo ,,Georg Stage” ir jį pa
skandino. Prie to prigėrė 22 ka
detai.
II Arabijoj, Assyr apskrityj, pa
sikėlė gyventojai prieš Turkijos
valdžią. Pasikėlėliai apvaldė mie

į.

stą Abba, didžiausią šitame apskri tinosi; burtininkai stengėsi jį ma tautą kelia ir maištus bei skerdy
tyj.
rinti. Galileo Galilei turėjo turėti nes visokias rengia, kuriose kazo
šokią tokią nuomonę apie vielinį, kai ir kiti latrai, persirėdę, atlieka
II 80 berželio, Prūsų provincijoj arba gal ir bevielinį telegrafą, ar
Didelis Metinis Plkninkan
visokias nedoriausias misijas ir
šlezijoj siautė audra, kuri aplinki
telefoną. Bet jis nė sapnuote ne plėšikų darbus: o tai vis yra daro
Chicago. Dr-U 8. Daukanto parengė
nėse Ratiboro su visu išnaikino sapnavo, kad ateis laikai, kada vi ma valdžios, kad liaudės akis nu dideli pikninka. nedalioj 9 d. liepos (Je>
bulvėms užsodytus laukus.
sas žemės skritulys su telegrafi kreipi nuo tikro priešo. Bet do ly) 1906 m Bchutha' Park, Riverside.Ul.
nėms vieloms,kaip su voratinkliais vanai, teisybė, kaip alyva išeina į Pikninkas prasidės 9 vai. Įsa ryto. IaII Vengrijoj užkilo maištai laukų bus apsuktas; kad sykį pakils klau viršų, žmonėms akių nepataikė ianga vyrui su motere 25c.
Važiuodami ant pikninko imkite 22 ui.
darbininkų. Susirėmimuose dar symas,kokiu budu butų galima susi užmulkyt. Nesisekant karei, da kartis, arba iDtropolitan eleveiteri ir
bininkų su žandarais daug žmonių žinoti su‘gyventojais kitų dangiš bar Maskolijoj visas puses ugnis važiuokite iki 48th are., o paskui La
likosi užmuštų.
kų kūnų (jeigu ten gyvena protin revoliucijos apima. 11 vėliausių Grange karais pakai užsisuka po kairei,
ten issllpkite ir eikit 3 blokus, ten rastis
gi sutvėrimai).
telegramų matyt, kad kraujas ko
II Meksike, miesto Mexiko ap
Štai Newton, suradėjas sunku vojančios liaudės liejasi upeliais, musu pikninka.
Deltogi užkviecziame visus tautiečius
linkinėse užgimė tvanai, patsai mo spėkos, laikomas už išmintin kazokai šaudo beginklius žmonis, ir tautietes, vaikinus ir merginas atva
miestas, gražiausios jo gatvės van giausią žmogų visų amžių, nes ro bet buvo atsitikimai, kad oficierai žiuoti ant musu pikninko ir linksmai
dens apsemtos.
dosi, ne buvo gamtoj apsireiški atsisakė liepti kareiviams šaudyti peši bevyti. Daržas yra labai gražus,
mai, kurių ypatybes ir priežastis į žmonis, kitur pats kareiviai pul apaugės žaliais medžiais, lietuvisika
muzike bus, teipgi turėsime visokiu xaTolido, Oh. Roy Knabenshue jis nebūtų tirinėjas. Jis buvo tė kais atsisako tą daryti. Kad tokia bovu dėl jaunuomenes.
atliko Čia gana pasekmingas ban- vu optikos, mokslo apie Šviesą, daugybę kareivių negali nubaust,
Komitetas.
(7-yn)
davones su savo padirbtu nauju bet jei jis pamatytų otografišką pa tai tik į kitas vietas iškelia, kad jie
orlaiviu. Orlaivys lakstė per 45 veikslą kokio nors šiądieninio prieš tikrąjį priešą neatkreiptų Pirmas Didelis Lietuviukas ir
Latvtszkaa Pikninka*.
minutas į visas puses, teipgi prieš mokslinčiaus, jis neturėtų supra ginklo.
Valdžia labai pabūgo,
vėją, tik nežinia kaip smarkus bu timo apie to paveikslo pagamini kaip džiovos suėstas ligonis; dre Chicago. Lietuviu ir Latviu Dr-te
vo vėjas, kurį orlaiviui reikėjo per- mą. Jis išrado spektroskopą, bet bąs matydama, paskutinę valandą turės savo pirma pikninka nedelioj, 9 d.
iŠ to išradimo tiek mokėjo pa gyvenimo. Atėjo jau valanda,kad liepos, 1905 m. Schultzo darže ties 12ta
galėti.'
ui. ant Despiains River. Prasidės 10
sinaudoti, kiek botentonų burtinin mirštančių žmonijos išgelbėtojų vai. ryto, inženga 25c. ypatai. Muzika
kas iš Roengeno spindulių, arba kraujas savo kvapu užsmaugs tiro bus kogeriausia ir kas ko norės galės
PnjlUltilIlHN Ir lllokttliškl bevielinio telegrafo. Su pagerin niją. Mes lietuviai, nors toli bū gaut. Reikia imti W. 12th st. karus iki
tu jo spektroskopu mokslinčiai vė dami šelpkime kovojančius už lais Despiains avė. Meilingai kvieczia visus
(nagini.
liau susekė, iš kokių elementų su vę, dvėsiančiam tironui už enčio lietuvius bbi latvius.
Daugelis gana išmintingų žmo
Komitetas.
sideda saulė ir kiti dangiški kūnai, užpilkime rudųjų skruzdelių saują,
(7—VII]
nių, kalbėdami apie gamtos moks
o kas stebuklingiausią, atrado su kad paskubintų jo nelemtą fįvasią
Lietuviazka* Pikninka*.
lus, norėdami atsikratyti nuo įspū
pagelba spektroskopo naują ele iš nedoriausio kūno išvyt.
Cbicago. Dr-te &zv. Kazimiero Kar.
džių, kuriuos toki pasikalbėjimai
mentą, arba sudėtinį, belium, pir
Mes, čia būdami, jei keli tik ke turės savo metini pikninka nedelioj 13
ant jų smegenų padaro ir juos su
miau ant saulės negu ant žemės. liausite su ypatiška misija ant kovos rugpiuezio, Bergmano darže, Riveraide,
judina, mėgsta sakyti, kad mes su
Su spektroskopu galima ir tai lauko, aukaukime ir rinkime au III. Prasidės 9 ryto. Inženga 25c. po
vis menkai apie gamtą žinome, ir
labai teisingai, išmatuoti greitumą kas, kadangi pinigai neatbūtinai rai.. Visus lietuvius ir lietuvaites szirbuk mes ne daug iŠtirsim.
tolimiausių dangiškų svietų; su reikalingi, už juos galima nupirkt dingai kvieczia atsilankyti, nes szis bus
didžiausias ir gražiausias pikninka*, gra
Jie bando užbėgti kelią įtikėji
juomi gal pasiseks surasti pirmą- tulus ištvirkusios autokratijos va žus didelis daržas pilnas visokiu sabovu,
mui į buitį telepatijos, spriripradinė medega, iš ko visata susi dovus, b apart to — reikia ginklų, didele szokiu platforma, grsjis geriausia
tizmo, blogų ir gerų dvasių,nemirdeda.
reikia bombų ir kitų įrankių. Nė muzika. Visu* užpnaszo.
tinumą žmogaus dvasios ir tt.
* Komitetas
štai profesorius Langley išrado mulkinimai, nė apgavystės užkilu
Tie žmonės, ar ne apsipažiną su
*
(ii-yni).
bolometerį, su kurio pagelba gali sios revoliucijos, teip kaip tekan
gamtos mokslais, arba jiems trūk
ma išmatuoti karštį degančios žva čios upės, neįstengs sustabdyt.
sta logiško protavimo.
kės ir tai atstume didesniam kaip
Tūlose vietose, kur jau yra suPajieszkojfmai.
Jie nurodo senos gadynės moks
vienos angliškos mylios.
Pajieszkau savo vyro Si mano Petraucaukauti pinigai, bei ant to dalyko
linčius ir filosofus, ir atkartodami
Ne wton darė visokius elektriškus paskirti, teiksis beatidėliojimo ka ko, pamėlusio mane 4 sanvaite* atgal.
jų tulus sakinius,nori nutildyti skep
išbandymus,bet ką jis sakytų,jeigu sterint, Dr. Šliupui prisiųst, 328 Paeina jis isz Vilniaus gub., Traku f»av.,
tikus, agnostikus, laisvamanius,
A ta vos vol., Žvirgždinu kaimo. Busiu
pamatytų kaip elektriką varo gatvi Federal st., Philadelphia, Pa. Jei
labai dėkinga, ka* man apie ji duos ži
materijalistus ir tt.
nius karus, geležinkelių trukius, turinti pinigus persiuntimą vilkina, nia, su guodone,
Turime pnpažinti, kad senovėj
kaip su jos pagelba žmogus gali tai priklausanti prie to darbo iš
Viktorija Petrauskiene,
žmonės buvo gana išmintingi ir
Harrison, N. J.
kalbėti per keletą šimtų mylių? vietinių kolionijų lietuviai teiksi 201 John *U,
jeigu jie butų turėją šiądieninius
Europa su Amerika beperstojimo tės savo vietinius kasierius para Pajieszkau savo draugo Petro Griga
moksliškus instrumentus, jie butų
liūno, Kauno gub., Panevėžio pav., Butturi susineŠimus.
Su elekrikos! ginti pasiskubinti.
kitokias pažvalgas įgiję apie visa
pagelba amerikoniški ir Europos j Į darbą draugai, į darbą visi! kunu sodos, apie 9 metai Amerikoj, kaip
Hlaikraščiai gali paduoti visuome-. Lai griūva despotizmas, o žydi rodosi gyvena Waping, Conn. Jis pats
ar kas kita* teiksis duoti žine adresu:
AaiŠkei matome, jog senovės
nei žinias apie susimušimus japo-I laisvė, lygybė ir gerovė! šalin šu
Jurgis Bagdonas,
graikiški protmyliai kartais visai
nų su maskoliais į valandą laiko.
179 W. 25th ai.,
‘Į
Chicago, III.
carais!
teisingą nuomoną turėjo apie vi
Ar Newton pamislyjo apie to
Liet.
Am.
Rev.
Kom.
patarėjas.
Pajieszko
Juozo
Rainio,
Vilniaus gub.,
satos įstatymus. Ištarime „tei
kius daigtus? Vargiai.
Traku pav., Pivasziunu para p., VaekiszJ. Naujskas.
singas nuomonės" aš suprantu nuo
kiu sod., jisai iszginesze mano 920 ir
Šitokia yra pasaka apie Aristo
moną šiądieniną materijalistų, ku
bankines knygeles: jis yra 5 pėdu auksztelį, kuriam buk sapnavosi, kad
rių mokslo negalima su pagelba
czio, akis turi nuleidęs žemyn, riestos
didelius Šmotus ištirpintos gele
nosies, tamsiu plauku ir veido, apie 20
išvadžiojimų sunaikinti. Bet se
žies perneša su pagelba rato iš vie
metu senumo. Kas ji kur' pate mis ar
novės filosofai gana tankiai klydo,
nos vietos į kitą ir tt.
pagaus malones duou žinia szituo adre
—
Štraikai
vežėjų
dar
vis
nepa

štai Aristoteles, gana protingas
su:
įėję į psychologišką laboratori
vyras, mokino, jog visata susideda ją, rasime ten gana pinklias prie sibaigia. Po senovei, kiekvieną
J. Cickiavicziua,
Woree*ter, Mas*.
iš sausumos, šlapumo, Šalčio ir ši taisas, su kurių pagelba mes gali vežimą turi daboti du policistai, o 7 Foyle su,
miesto valdžios, nors tas gyvento Pajieszkau savo vyro Juozapo Mozū
lumos.
Kas tam sakiniui gali
me užtėmyti, kiek žmogus tėmija
Šiądien įtikėti? Mums rodosi *ir vieną ar kitą ištartą žodi, pasaką, jams daug pinigų kaštuoja, nesu rai ežio, kuris palike* mane su mažu kū
randa kelio, kaip pralobėli'-s nuo dikiu nežinia kur iszvažiavo; likus man
hoteototai netikės.
ar sakinį,
lankesniais padaryti. Pirmiausiai vienai s^maža kūdikiu yra liūdnas ir
Bet nevien senovės mokslinčiai
Mokslas žmonėms netik ką su
vargingas gyvenimo*, todėl kas apie jo
padarydavo klaidas ir šiądieniniai teikė naujus įnagius, bet, tiesiog turėtų miestas neduoti saugojimui buvimą žinotu (širdingai meldžiu man
filosofai gana juokingus sakinius sakant, naujas pajautimas. Štai seabų policistų, kadangi juk poli pranešt t i adresu:
ciją užlaiko visi miesto gyventojai,
Petrone Moauraitiene,
ištaria, ant kurių pasiremdami, vienas. paverksiąs:
profesorius
41 Wasbington st., Gambndge Port,Mas
burtininkai ir visoki protiški tingi Becųuerel, darydamas visokius iš-' o ne vieni milijonieriai.
Pajieszkau savo pusseseres Antaninos
niai stengiasi žmonijos tolynžen- bandymus su uranu, užtėmijo, kad
— Pereitos nedėlios dieną, spegimą sulaikvti. Štai vienas ar du druskos šito metalo išduoda nema cijališkas trūkis, vežantis pasažie- Valiūtės, Kauno gub , Raseinių pav.,
Vengerskiu sod., dveyi metai kaip Ame
paveikslai.
Vos išleido Russel tomus spindulius, kurie, kaip ir rius į pasilinksminimo vietą, vadi rikoje, pirmiaus gyveno Chicasroje, tu
Wallace savo knygą p. a. Žmo Roentgeno spinduliai, persigauna namą White City, ant kertės 63 st. riu prie jos svarbu reiksdu Ji pati ar
gaus vieta visatoj (Mans Place in per geležį ir kitus ikunus, koki pa South Park avė., iššoko iŠ rėlių. kas kitas teiksis duou žine stresu:
Antanas Valia,
the Univerae) ir tuojau tūlas lie prastos šviesos neperleidžia.
Prie to vienas jaunas vyriškis liko
P. P. Boz 137,
North Chicago, III.
tuviškas pseudomokslinČius, iš jos
si
užmuštas,
o
dvi
moteris
sunkiai
Becquel*io spindulius negalima
(21—VII)
pasinaudodams,
pradėjo savo užtėmyti su musų pajautimais. sužeidė.
Pajieszkau nejaunos merginos už gas„laiškuose", kuriuose jis burtus Taigi kįla klausymas, kaip mes
— SpecijaliŠka komisija, tirinė- padine, kuri nūs. mano stiek tiek prie
su mokslais maišo, tvirtinti, kad galim žinoti, kad yra toki spindu
jusi nusidėjimus Chicagos galvijų sztoro. Szeimina maža, viso tik viena
materialistų mokslo dienos suskai liai.
Tiesiog sakant, su musų piovinyčių savininkų, kelis nu ypata. Algos 915 ant meneaio ir pragy
tytos.
naujais pajautimais. Tie spinduliai sprendė atiduoti sudui ant nubau venimas. Adresas
M. BaliuUa,
.
Wallace tvirtina, jog žemė yra veikia ant fotografiškos klišės,
I
Chicago, III.
dimo. Vargiai vienog bo sūdąs 4507 S. Wood su,
centru visatos, ant kitų dangiškų paleidžia elektroskopą, kuris už
skaudžiai nubaus nusidėjusius, ka
(14—VII)
kūnų nėra gyvybės ir kad gamtos stoja mums taikstantį elektrikos
dangi juk ir sudžioms laike rinki Pajieszkau savo brolio ir sesers, laido
tikslu yra tverti ant žemės žmonės jautimą; jie sukinėjasi į visas pu
mų padeda milijonierių pinigai.
mus ir Onos Balaszalcziu, Kauno gub.,
ir jiems suteikti amžinai nemirti ses po įtekme magneto, jie nuda
Raseinių pav., Eržvilko parap., Balniu
—
Ant
Fullerton
avė.
ulyčinis
nas vėlas. Kas tam tiki, tas lai žo stiklą, paverčia orą ir kitus ga
kaimo, turiu prie ju labai svarbu reikale
mingas, o juo daugiau žmonių tam linius kunus į gerus elektriškus karas užbėgo ant omnibuso, ku- Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine
tikės, juo ilgiau burtininkų luomą konduktorius, net perneša elektri riuom grįžo nuo pikninko pulkas adresu:
Petrone Mozuraitiene,
vyrų ir moterų ir omnibusą sudau
laikysis.
ką nuo vienos vietos į kitą. To
47 Waahmgion st., (’ambndgePort Mas
žė.
Penkios
ypatos
prie
to
gana
Pažiūrėkim dabar, ką mokslas dėl pasirodo, kad šitie spinduliai
atsiekė. Skaitydami senovės gre- yra medega o ne — kaip galėtų kas sunkiai likosi sužeistos; lengviau
konių raštus, kurių didesnė dalis pamislyti — ypatingas eterio vy- sužeistų yra daugiau.
Serganti mokytoja
dingo, pasidėkavojant stropumui buriavimas, kaip ant paveikslo
— Nors miesto padavadijimu li
Pana Ema Hėngler mokytoja
krikščioniškos dvasiŠkijos, kuri šviesa, arba Hertz'inės elektriškos kosi uždrausta 4 d. liepos Šaudy
mokyklos Bruno’je, Nebraskoje
stengėsi naikinti protingas nuo vilnys. Ant galo mokslinčiai su ti, laidžioti fejerverkus, bet Ame
buvo labai susirgusi. Josios tė
mones, užtinkame tulus protavi sekė metodą, kaip galima tuos rikoj nieks ne paiso labai ant pavas Pranciškus Heugler, parašė
mus visai panašius į protavimus spindulius, kurie niekuom kitu nė davadijimų. Be šaudymo, ir pyš
pas mus laišką šitokio turinio:
šiądieninių filizofų.
ra kaip neišpasakytai mažos dale kėjimo ir šįmet ne apsiėjo, bet vis „Mano duktė sirgo nuo senesnio
Netik grekai bet ir senovės As- lės medegos, atsverti, ir jų tekėji gi to visko buvo jau mažiau negu
laiko silpnumu vidurių ir teipgi
sirijos gyventojai buvo gana augŠ- mo greitumų išmieruoti.
kitais metais.
plaučių ir tankiai gaudavo smarkiu
tai protiškai pakilą. Atrastose lie
Mums pasisekė per paskutinį
— Pereitą pėtnyČios dieną likosi plūdimus kraujo. Nužudėme vi
kanose jų išnykusių miestų moks dešimtmetį susekti, kaip galime suareštuotas policistas Fr. ' And
sai viltį, kad kuomet pasveiks,
linčiai atrado astronomiškus įna tokius neužtėmytinus dhigtus var re ws.Jis apskųstas už išleidimą ke manydami, kad gavo tą baisią ligą
gius; todėl galima spėti, kad jų tyti kaip plunksną arba adatą.
lių netikrų vekselių su padirbtais džiovos. Ant galo pradėjome jai
mokintojai turėjo pažinti bent ele
(Pabaigė bus).
parašais žymesnių miesto prekė- duoti Trinerio Amerikoniškąjį Ementariškus principus žvaigždininliksyrą Karčiojo Vyno ir su dide
iskystės (kaip toli jie nužengė tame,
Z
liu bei džiaugsmingu nusistebėji
—
Kadangi
Chicagos
miesto
iš

Atsišaukimas.
tas yra žinomu. Rd.). Medici
mu patėmijome, jog sparčiai toji
leidimai
didinasi
neproporcijonanos mokslas pas senovės egiptijoNeseniai Lietuviškas Laisvės
silpna,
nuvarginta, suliesėjusi mer
nus gana augŠtai stovėjo, bet vi Draugų Komitetas, Newarke, N. liškai su įplaukimais, tai dabar
gina pradėjo atkusti. Jos kūniš
rengiasi
uždėti
čia
mokesčius
ant
sas mokslas, rodosi, buvo burti J. turėjo savo susirinkimą, ant ku
kos pajiegos pradėjo grįžti atgal į
ninkų rankose, kurie vienog viską rio buvo Dr. Bacevičia, Dr. Šliu klebonijų, kurios iki šiol nė jokių
kūną, skausmas ir tiejie tankus
mokesčių
nemokėjo.
Bažnyčių
nuo žmonių slėpė. Jų mokslas, pas, L O. Širvidas, J. Baltrušai
kraujapludžiai apsistojo visiškai ir
turtai
Chicagoj
verti
150
milijonų
nors ir slepiamas, užsiliko terp ku tis ir Naujokas. Po ilgų svarsty
ant visados ir šiądien ji jaučiasi
nigų iki pirmų šimtmečių krikš tų ir diskusijų, likosi padarytas doliarių, o bažnyčios ir klebonijos stipresne, sveikesne kaip ant kū
nė
jokių
mokesčių
iki
šiol
ne
mo

čioniškos gadynės.
Manetno’ui, nutarimas reikaluose susinešimų
no, teip ir ant dvasios negu kuo
egiptiškam burtininkui, Alenk- su Europiniu Liet. R. Komitetu, ka.
met nors jautėsi pirma vartojimo
sandrijos universiteto profesoriui kokiu budu veikt ir priduot pini
— Netoli rotušės pulkas plėšikų to vyno." Trinerio Amerikoniš
buvo dėkingi už išguldymą egip gus ant to mierio, suaukautus Lie užpuolė ant lenkoBruŠinskio ir pa
kasis Eliksyras Karčiojo Vyno vei
tiškų raštų į grekišką kalbą. Kiek tuvių Am. laisvės draugų.
vojingai jį sužeidė. Ir toki atsitiki kia tiesiok ir betarpiškai ant vidu
butų naudos šiądieniniai žmonijai
Apart tų Liet. Amerikoniško mai būva mat prie rotušės, kur rių, sustiprina pajiegą grompliojiatnešę tie raštai, jei ne vyskupas Kom. ir kiti reikalingi nutarimai telpa biurai ir policijos viršininko.
Jeigu policistai išsiųsti lydėjimui mo organų ir pripildo Kun% nauju,
Eusebius, kuris,norėdams užlaiky likosi padaryti, taigi nutarta: atsi vežimų su seabais, jie neturi laiko grynu ir sveiku krauju. Yra tai
ti dieviškumą žydiškų pasakų, ne šaukti į lietuvišką visuomenę ir į ginti žmonių gyvasties nuo plėši paslaptis tų puikių pasekmių, ku
būtų juos suvis išnaikinęs?
rinkėjus ir aukautojus, idant teik-* kų.
rios paseka vartoj mą šito vaisto.
Taigi mokslas, sumonopolizuo- tusi, kiek galima, prisidėt su naš
Kur tik gyvybė, pajiega, vikrumas
tas burtininkų luomos, negalėjo lės skatiku prie šito švento darbo,
yra reikalinga, ten juos suteiks
Geriausia užeiga pas
platintiesi ir naudos žmonėms at- galinčio išliuosuoti žmoniją išMasšitas vaistas. Gaunamas visose
SAM JOCĮ,
gabenti. Vien nuo Giordano Bru koliškai-Babiiioniškos nelaisvės.
M7 Co.. niTille ava.,
E. Su Loul*, .11. aptiekose arba pas patį pabrikantą
no, kuris visiems savo mokslus
Nors griūvantis despotizmas Lietuviuku Mhonaa, B»kvy»e», Ir rainai Juozapą Trinerį, 7^99 So. Ashland
skelbė, galima sakyti, nuo žmonių
paviaalami. Taipgi aluntlnat piatgu kn vlaaa
visokius
biauriausius įrankius var dalia
akių likosi nuimta dengianti sviesą
svieto. Prekes pigieusioa, priėmimas ge avė., Chicago, III.
toja,
savo
viešpatystėj
tautą
prieš
riausias .
[♦—8]
plėvė. Bet mokslas senovėj pla

Draugysczin Reikalai

Vietines Žinios.

L1 KTU VA
Aukos reikalam* revoliucijinlo
judėjimo Ma*koiijoJ.
Aukos surinktos Kalvaiczio ant krikutynu Springfleld, III.
J. Kreivėnas, Kreiveniute, J. Dailide,
J. Shocis, M. Kalvaiti* po 25c. B. Blašaitit 10c.; viso labo 11 35. Pinigai nu
siusti Dr. Ssliupui.

Rinkėjas K. Kursentaitis surinko 85.50
nuo saitu ypatų: S. Gribaucksa, F. Ka
mana nekas, J^Szneiekua, J. Symant, J.
Siurbė, F. Seder, S. Milaszauckaa, J. Ka
selis, A. Birgilis, A. Rypinskas, J. Bliū
džiu* po 25c. B. Vaivada 50c. P. Mikalaucka* ir F. Dobilas po 81 00.
Rinkėjas J. Naujokas surinko 810.40
nuo Laisvamaniu kuopos Brooklyno 85.
P. Draugeli* 83. M. Rrasdsenis ir D.
M. po 81. P. Stankevlcze, italijonas,
Steponaitis po 25c. J ebalk 50c. smulkes
niu 15c.
Rinkėjas J. Martinaitis surinko 81.
J. Kotausinas 50c. J. Začharauckaa, A.
Martinaitiene po 25c
Rinkėjas J. Szukis surinko 83.20. J,
I. utkauckas 81. J. Norvaišas, 8. Horwitz po 90c
J. Kripaltis, J. Šaukis, K.
Mockus, S. Su riti po 25c. M. Forster
20c.
Rinkėjas B.Gribauckaa surinko 810.50.
V. F. J. 810. P. Mikolaini* 50c.
Rinkėjas A. Ramanauckas surinko
81.75. K. Raudoni* 50c. P. Stankevic«e, A. Rypinskas. J. Lignugaris, J.
Dulckis, 8. Jasilauekas po 25c.
Rinkėjas P. Naujokas 85.90. A. Ba
ravykas 81. K. Radževicsius, A. Mc
Kay, P. Pawra, P. Stankevicae, V.Doba,
A. Sedukerekis po 85c. W. Valent 50c.
smulkesniu 82.90.
Rinkėjas A. Rypinska surinko 81.15.
K. Kurzentaitis, J.Karalius, J. Nesiūs
po 25c.. smalkesniu 40c.
Rinkėjas Vllkevicstus 50c. J. Boderf
ir K. Yilksvicze po 25c.
Rinkėjas B. Jusaitis surinko 82.95.
J. A u gailia, M. Jukelis, J. Jukeli* po
50c
P. Matrtls, M. Mažeika po 25c.,
smulkesniu 95c.
Ant prakalbu krlaucsm unijos 82.72.
Ant baliaus Liet. Demokratiško Kliubo 810.
J. Sauki* paauksvo 86.
Ant baliau* kuopos 19 L. S P. A.
83.59.
Pelnas nuo baliaus kuopos KR, 8. P.
A. 83.60.
Viso 868.76.
Isitluola gi sot Peczetes 50c.
Plakatas susirinkimui 83.50.
500 listu 81.50. .
200 popieru su antgalviais 81.00.
S Viso 86 50. Lieka 862.26.
Brooklyno vietinis rev. Komitetas.
Sekretorius S. Gribauckas,
Kasteriu* J. Naujokas.

Reikalinga* HetUviszka* vyras.
Mes reikalaujame agentu visur perda
vinėti musu Auksinius, Sidabrinius ir
Nikelinius Eigin ir Waltham laikrodė
lius ant lengvu issmokescziu [mėnesinis
pienas]. '
Mes pasiusime tau eilia pažiūrimu,
laikyk juo* savo namuose, parodyk juos
savo draugams ir bendradarbiams ir par
davinėk juo* mums.
Mes duosime tau rabate, ar 88 savaiti
nes algos, jei dirbsi mum* vakarais a iii
kės savo darbe; arba mes duosime 820
ant savaites ir keliones leazas, jei dirbsi
mums pilna laika, nuo 9 vai. ryto iki 3
Tiktai teisingi ir blaivi vyrai tekreipiasi prie mus.
Raszyk savo varda ir
adresą aisžkiai. Adresuok visus išteš
ku*.
North American WatchCa,
New*8'ork City.
Dept. 6, Box 1553,

Reikalauju partnerio, turinezio 8600,
turi mokėti raszyti ir skaityti lietuviszkai ir susiszneketi angliszkai, biznis ofise
J. Lucas, 167 Washington st., Room 18,
Chicago.
Reikalauja geru pianu dirbėju pirki
mui locnai namu auganeziame mieste
2000 gyventoju. Pianu dirbtuves suvar
toja 600 darbininku, dirba kas dien be
apsistojimo ant vienos dirbamos dieno*
per II metu. Artesnėms žinioms reikia
kreiptis prie
Wm. Balsiuos,
Boi 228,
Steger. 111/
[7—VII]

Reikalauja 1000 darbininku in Califorma, Wa*hington, Colorado ir kitus
vakarinius Steitus dirbti ant geležinke
liu, giriose, tartokuose ir fabrikuose.
Teipgi reikalauja vyru ir moterų vedu
siu ir uevedusiu in visokias tarnyste*
mieste ir kaimuose. Pigu* tikietai isz
Chicago* darban važiuoti.
Asz teipgi
kolektuoju algas ir duodu rodąs visokio
se provose.
J. Lukas, lietuviszkas agentas,
167 E. Washington st. Ruimas 18.
Chicago, III.
(7—VII)
Reikalingas geras duonkepis, mokan
tis kepti visokia duona, lietuviszka, angliszka ir italijoniszkadr visokius keksu*.
Artymesnem* žiniom* tesikreipia adresu
M. Mimont,
218 Knot st.,
Rumford Faile, Me.
(21—VII)
Reikalingas lietuviszkas buezens mo
kantis grocernes ir buczerne* darbe, at
sisaukt ie tuoj aus pas
Vincas Ažukas,
8329 Auburn avė ,
Chicago, III.

Lietuviszka* Agentą*.
Reikalauja 1000 darbininku vedusiu Ir
pavieniu aut geležinkeliu, algos nuo 82
iki 82.25. 1000 darbininku in Micbigano ir Wisconsino pabriku* ir girias, pa
prasta mokestis 826—30.00 ant menesio
kožnoje szakoje, teipgi darbas mieste 82
per diena.
J. Lucas,
Room 18, 167 TCashington st., Chicago.

Pigiai ant pardavimo 5 familiju na
mas su lotu, atneszantis ramios 834 kas
menesis, arti lietuviszkos bažnyczios.
Fr. Marczvnski,
288 Wabansia avė,,
Chicago, III.
!
(7—VII)
Pigiai ant pardavimo lietuviszkas kar
pei u fabrikas, su arkliu, vežimu ir viso
mis prietatsomis. Szis fabrikas nesza ge
nesni pelną negu saliuna*. Savininkas
iszvažiuoja in kraju, todėl parduoda pi
giai. Dasižinokite po no. 1071 W. Madi
son st., Chicago. Iii.
[21—VII]

pigiai ant pardavimo gera buczerne su
namu, tvartu, lotu ir visomis prietaisomls, ant gero* ulyczios, arti lietuviszkos
bainyczios.
Dasižinokite ,, Lietuvos”
redakcijoje.

Ant pardavimo pigiai ūke 70 akeriu
žemes; 30 akeriu dirbamos žemes, likusi
giria ir ganykla, geros triobos, viena my
lia nuo geležinkelio stoties. viduj lietuvtszkos apygardos. Kaina 8875.00, jei
persiduos pirma 1 d. rugsėjo. Raszykite pas Alvis Schuppler. Rhinelander,
Wts._

(7—VII)

KAME TAVO AMBICIJA?
Be abejonės, prie savo kasdieninio darbo — jei turi liuosas valandas Įiamislyti apie save —
sprendi apie savo ateigų. Jei esi jaunas, kur gyvenimas tik pradeda rodyti kelią svietiškų gėry
bių, tu jautiesi, kad tau priklauso gera jų dalis. Jei esi gyvenimo subrendyje, tai yra viduramiyje, tai tu tikrai sumoniauji sutverti kuogeriausią ateigą. Tu žinai gana gerai, kad turtų nesukrau
si ir gyvenimo lengvesnio nepadarysi per darbą. Tas yra atsiekiamas tik vienu keliu, o tuo yra

Pasirodavyk su,Lietuviszku Daktaru
T
...
pas............

j

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

Uždėjus Sau Pirklybę.
Tas yra lengva, jei tu tinai kaip. Tau turi pasisekti. Jei tu dirbi, tai tu nusidirbsi ir nusi
galuosi ant daugelio metų,kuriuos tu galėtum džiaugtis gyvenimo, liuonu ir laipsniškai praturtėtam,
uždėjęs krautuvę ir uždėjęs ją priderančiai. Męs esame vedėjaianaujiems 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 tuksian
čius žmonių dirbusių dieną į diena ir padarė juos pasekmingais pirkliais su puikiomis krautuvė
mis, gražiais sandėliais ir turinčiais geriausią vaisbą apygardos. 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 retailinių krautuvių abelnais ta vorai s 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.

Madison, Market ir Monroe ui.
INSTEICTA 1872

ooooooooococcooo^^

Mvee****^^

MES PARDUODAME PIRKINIUS VIEN TIK PIRKLIAMS.

Visokį tavorai reikalingi ant rudens ir žiemos jau yra gaunami pas mus.

Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan
st. arti dvieju bažnyosin. Taipgi geras
namas prie pat lietuviszkos bainyczios.
Dasliinokits ,,Listuvos” redakcijoj*.
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Broliai Lietuviai!
Kauno gub. Ssauliu pavieto.

Turėdami kiek kapitalo, važiuokit*
ant f ar m u, kur nereiks jums bijotis ne
visokiu kietasprandžiu, ne prastu laiku, i
ne nužudymo uždarbiu; esion kur ass gy
venų, viduryj Wisconsino valstijos, arti
didelio miesto Stevens Poinl yra parda
vimui iszdirbtos fermos su trioboms, gy
vuliais ir visokiai* padarais pigiai ant
lengvu iszmokeszcziu, dera viskas gerai.
Panorėjusioji* osion pirklf trkss lai a<sl-

DR. B. M. ROSS

JfG

va rok a alų, gardžia
ocnszciena
zzm arielką cigaras net
isz Havanos, o iszaigerua gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau
ilgiau su lamlsta kalbėti negailu
Lik
veikas turiu skubintis. Pne to jis turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači už llumocziu
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę
tu kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn ar.,

Chieugo, BĮ.

(Tarps 33-ios ui. ir S3-io Pi.)
Telephonaa Varde 601Z

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS

Kur gali gauti ,,Lietuvą”

•

Kerte 31-mos ir So. Halsted ulyczin.
Gyvenimas viršui A pliekos.

Sztai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.
E. Froomes,
73 Grand st.
Philadelphia, Pa.
M A. Ignotas,
1028 So. 2 nd St.,
Baltimore, Md.
Wm. J. l^orran,
8. E. Cor. Sharp & Camden str.

CHICAGO,

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

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

„Kova“

Talpina pilnas ir teisingas žinias apie
judėjimą darbininku pasaulyje ir ežia
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eiles
ir kiti visi tilpę raszteliai yra kiekviena
užimanti ir pamokinanti.
Platinkite, draugai „Kova”, vieninte
li laikraazti, kur* gina žmonių darbinin
ku reikalus.
Preke: ant metu 82.00; ant puses metu
81.00.
Raszydami adresuokite sziaip:

„KOVA,“

i
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Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš tunu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytoje Valsti
jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasiivenčiau gydymui vyriškų ligų speoališkai.
Al 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 ypat'škai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per saviut^ybę, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi icka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.
Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite Dr. Landės naują knygą
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

s

Auksintų ir Sidabrini, Uvėrų,
visekių muiikslitkų instmmvntų,

gromatoms drukuojamų mašinalių, ir kitokių tavorų.
Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu
lietuvišką. Kataliogą dykai. Kuriame yraŠimtai visokių daiktų paveikslai ir prekės,
kurio matysi jog mano tavorai pirmos
kltąsos, o prekės pneinamiausios.
Apsfdiaviititis atlieku greitai, ir išsiun£*u ) visus Amerikos miestus. Adresat:

Pirmas pasiūlys— norinoziam tureli
pradini vadovėli
angliszko* kalbės,
pardavinėjama už 50c., dabar tik 35c.
2-ras Medikoliogtja arba gydymas viso
Pasarga nergantleiu* vyram*.
▼iii iMBdl.nlntei ganingi gydymai per gro kiu varginanczlu žmones Ilgu, teip labai
matei yra Uk viliojimą pinigą mo ligoniu J*i- reikalinga turėti kiekvienai izeiminai ir
gu Ūkite In teiiyb. ir reikalaujate pagelbo* nuo kožnaifypatai; su ja užesedysi didelius
uSilkrooziamu lyUnku bei aerviizku Ir kitokio
Ilgu (Utgydome nuo girtybei — nešinant galima kasztus Ir turėsi visuomet tinkama pa
Nau|ausiai Iszrastos Medicinos:
Naujaat- Induotl gyduolei) lu mulu Na.Jamia Metboda, galba. Paraižyta yra lietuviszkai, angaa.u vaistei yru p*tektnln«l.uil, žyd
rdo daugyba nuo kurmi tukitancsiai padgeibeio. Kai nori ligzkat ir lotyniszkai, preks tos knygos
Ils*. Plauku, tikrai .teuglai, (Imki__ , r__
rodni. tepri.lunozia
tpnriainnui
irsiu viu
vi*m
. .
...
a* 10c. stpmnu
(tempu, oa *aut
kanM, papuerkas Ir daagel kitu Ilgu .u naujau rodo.,
81.25, dabar tik BlM
■lu beda Radlkal gydymai, paraitykite pat
V. J. Petkon,
Prot. J. M. Brandza
Koenigaberg KpeclaltatH,
303 N Malu st.,
Brocktun, Mas*.
New York ABrooklyn, U. 8. A.
Box 106, No. South F.lgbt Street, Mlinamtbarg
■vooklya, N. Y.
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Kozminski & londorf

Kad uz užlaikau visokia* knygas,
Bzkaplisrius, Ražancsius,
A brozelius,
73 Dearborn St.
Altorėlius, 40 gatunku popieru groma
toms su gražiom* kvietkoms, pavinerPatentuotai regulia vonems ir dainelėms, tuz'na* 25c ; lietuSkolina pinigu* ant lengvų ižlygų namų
toriui, auiukia uitu ka
rnai ir nuitatomai, vy - viszka trajanka 25c.; agentai ant popie statymui. Agentai ui atvestus kosturlezkM ar tnoteriszkaa, ru gauna gera rabata; raazydami la.szka merius bus k negražiausiai traktuojami.
18K auksuotas, dvigubi indekite už 2c. stempa.
“Huntlng”
lukiztal,
J. Ignotus,
(7—7)
Lrražial isakvletkuotai.
[Tikrai gerai laika rodo
13 Diamond *quare, 8.8. Pittaburg, Pa

Laikrodėlis

TURTENYBE IR PASKOLOS.

Lietuviu Laikraštis

Eicelslor Vatch Co„
900 Central Bank Bldg, Chicago.

Joho’s Blood Re Medy

lizczystyia krauju.
yy
varo utilliku»iu» nuoKk gi
<lus nuo drugio, malė- JEk
W
ĮŲL-.tT•'» rijos Ir uikroczlamu
jĮ
fu- Tiugydo spuogui, UKk
Inkštirui, i z lakus, plef
inas. Suteiki* gyvybe
Ir sziluma atizaluiiom ir nuttrpuslom dalivn.
Sutirsztin* krauja. Preke tu priiluntimu 11.JO.
JOHN S SVPPtY MOtSf. S Y SU.. CHICAGO. IU..

|

Tel.Yards 6046

COLLINS MED1CAL INSTITUTE

Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, Hedikaliszkas Institutas Amrikoje

Jei žinai tavo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramas, kurie Jumis ne iszgyde, tad tuojaus
atshzaukit, pa* Specialistus, žinomo Tįsiems llidiiausio Instituto.
Daugybes žmonių serga, nutrotija vilti iazgydimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir pati* žinodami,

jog sveikata yra neapiprekiuotas turtas, kuri koznas žmogus gali apturet, tik ataissaukite ant vardo:
H>r. E. <D. Coli i n* 3Tedionl Institute aprassant liga, o jis
duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
Kamgi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint pinnatinia gera
sveikata ir būt laimingu.
Vaistai sutaisyti per Dr. E. C. Collins Med. Inst., kureme yra ant kožnoe ligos tam tikras
Specialistas, taip pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai tnieriu* iszgydime, vartojant
pamokinimus. Tukstanczei žmonių yra iszgyditi per Specialistus, apdovanoti gamtos su taleu-

Iszgydita gumbo liga, Brangus Profesoriau
Iszgit&s nuo nerviszkumo,i
Per j metus vargino mane nerviszku- duriu ligos, abelnosnusil
diegliu apturėtus po
gimdimui ir baltosios mas — ir abelnas nuailpnejinms, vydupnejimo it reumatismo.
riu gielimas, gumbo liga ir balto* ant dra
tekėjimo.
panos. 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 rodos
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir
kaip ąt siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per
dvi nedelias, pasilikau sveika ir laiminiga,
uztai tegul Augszcziauses jumis laimina ss^>
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la
bai dėkinga per amzi uz iszgydina, ir tegul
jumis garbina kaip ir asz visada

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

13* akrai u* (9C00. Gero, trtobo., gena*-

Broliai Lietuviai žinokite,

Be*. 3112 S.Hai«*ied arti 31 moe.

Isz padėkavonių, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:

PREKYSTEI

GEO KLKE11, T>oolvill.. N Y.

t
s
i
4

CHICAGO, 1LL.
Teiephone Maio 3643.
VFienintalis lietuvy* advokatas, baigęs
mokslf jurisprudencijosczion Amerikoj
Weda provaa kaip civnliszkaa teip ir
kriminaliszka* wi*uo*e suduos*.

tais, ir Rera ligos, kurios je negalietu iszgydit.

lumoke^alu. Jau keli llelaviaiki f.rmeriai
gyveaa elioa. Ra.iaat ' aei*. Sielom.

Ant 17 Akmenų

tuotas ant 25 metu.
Szy laikrodėly pailun■ima C. O. D. ant kiekvieno adreao, iu pavelyjimu iszegzamlnuoti. Jetga bm toks kaip raito
me, uiti mokėk ex protui SS 75 ir atvežimo
kurtus ir paeiimk laikrodėly, >1 ne, nemokėk
ne vieno cento. Atmink, kad ui toki pat laikrodely kitur mokėti *36.00. Prie laikrodėlio dar
pridedame 14K sukliūta labai gražu lendugely

NewYork City.

G«rt*a»a sekcija vtdartn.) Ne*Yorko v«i-

S
M
3
s

Attornej and Coooselor at Lav.
Cbimber of CoDnerce Bld| Bood 709

,

--------------------------------------------- r—

Philadelphia, Pa.

Chicago, 111.

115 W. DiriBion Si-,

Mare AVajer iene,
848 Sweet Avė., Buifalo, N. Y.

Žiūrėk - Tiktai Ant 30 Dienu

KEWANEE. ILL.
A. Wezdžiunas,
520 N. Burr St.
Pas szituo* agentu* gausite „Lietuva”
už 5c. kas subata.

Lietusią darbininku laikraazti*

ILL.

F.PBradchulis

S. E. Corner LaSalle A Washington«ta.

, Norėdamos guoiotinoa Dr-tc*.
'arba guodotmi Kunigai, kad Jom
darbus butu prideraneriai atliktas ir tnom susrelpū savo tautelę, paveskite ji tikrai
LMtBVBttUUą

___________________________________

OFFISAS:

Guodotiniem* Kunigam* iazdir*
i:- Kapa*. Apsėtas. Dalmali■s, Alnas, Stula* irw>*u»baž-

ii-tmem* rJrao<y*ten* iszdirb*:-1
Kai «»*», Aacrikoaiszkas
Weliaw*s, bzarpaa, Jno»t*». Kukant*», Zeakleliua,
Kepures Ir dėl MarazalKn

Dr. L. Lindės. 140 East 22nd St..

Keliaujanti Agentai.

OUIms aMaryta* kabią *i*H mm 10 ryto iki 4 ** pistij ir vM
■M C Iki 7 vakar*. N**MI*m Ir žv*nta*i*n«m aus 10 iki 12.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.

Kaulai kur tu
berri? Nugi paa
Petrą Nzlrki ne*
l a ba i i si t rosz k •*, o
pas ji galima M>**|
vedyti, ne* jis turi

PA.

„Lietuvos” redakcija turi savo agentu*
Brooklyae, Philadelphljoj, Baltimoreje,

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu tun 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 rytmety], trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąstantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveir.atos, turi juo
dus paakius, pučkus, 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 Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
‘
*
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
*"

Chicago AAedical Ulitiic,
344 S. State Street, arti Harrison ui., . CHICAGO, ILL

CHICAGO, ILL.

StasislValiackas.
Jur. Kazakeviczi*
K. Rutkus,
K. P. Szimkonis.
Felik. J.^Galmioas

412 8iegel str.,

ryto.

C nonai su dadejimu vvairiu elektragvdaocaiu masainu ir matrumeotu,
esmu pasirenge* priimti ligonius ir
isatirti ju ligas su dideliu pasiaekimu. Per su virs* z* metu asz savo
praktika paasveneziau vien ant gy
dymo užstsenejuaiu ligų ir pertai
szendien esu pasekmingmusias specijalistas viso) Chicago). Mano gygvduoies nesiranda jokioj a j>t te koj,
ne* jos yra mano išrasto* ir man
vienam tik žinomos.
Per laiszka
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

BROCKTON, MAS8.
Petras Marcinonis,
63 Blendale, St.
MINERSV1LLE,
Juozas Ramanauskas,

N no 8*o* iki 10*o*

ANT KAMPO MONROE ST.
ROOM 5OG.
5TO FLORO

A. Lesniewskia, 144 E.Houston 8t.
So. BOSTON. M ASS.
£
Ntkod. Gendrolis. 194 Athens Sireet
NEWARK, N. J.
jf-.
V. Ambraieviczia,
178 Ferry su
A- Šienelis, 34 Weet St.

VFESTVILLE, ILL
V. 8. Kreivėnas.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Teleiuuae: ('anai 7ON2.
Teinfonuot galima les kiekvieno*

167 DEARBORN ST.

NEW YG^K. N. Y.

ELIZA BETH, N. J.
Dom. Bocikus,
218 First st.

723 W. 18th 8treeL

Daneazu visiem kad sziooe die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

“Lietuvos” Agentai.

- MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis,

.

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*

ssaukia pas mane dėl platesniu žinių,
indedami už 2c. k rasos ženkleli atsaky
mui.
Peter Vaicziulaitis,
Casimir Portage Go., Wi*.

BROOKLYN. N. Y.
Stan. Rinkevriczius, 73 Grand si
SHENANDOAH. PA.
Andrius Maczis, 133 S. Maln st.
^ATERBURY, OONN
Vincas Žubrickas
Jonas Žemantauckaa, 39 W. Porte? St.
NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Che ponis, 72 Jubilee St.,
BALTIMORE. M D.
L. Gawlta, 3018 N. Washington si
PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas.
1028 So. 2nd St.
SCRANTON. PA. •
Joseph Petrikis.
1514 Ros* Av«.
PITTSBURO. PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare S 8.

Į

Iszeina kas aa n vai te Peterburge su
iliustracijomis didelio knygos formato,
16 puslapiu.paszvestas literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu
kasztuoja Amerikoje 6 rub.
Pirmes
ni uosi u* numeriu* galima gauti nuo prądžios.
Redakcijos adresas:
Peterburg, Ekaterininskij kan. No. 10

LletuvUzka* Dienini* I>alkranztis.
Kad Am*rikoje]ne tik didesne* tautos
leidžia dieninius laikraszczius, bet ir ma
žiau skaitlingos, k. v.: Czekai, Kroatai,
Slovakai, o Lenkai net kelis lygiai įsi
leidžia, tad kodėl mes Lietuviai negalė
tume Iszle'stijbent viena?
Taigi asz *u(dviem drsurais apsvarstė
dalyk*, pasidrąsinome Įsileisti Lietuviszka Dienini* Laikrassti, ne tai vien,
kad sparcaiaus atgaivinti musu tauty
be, bet ir kad pasidalinti visomis dieni
nis Amerikos Ir užsieniu žiniomis.
Kas linki tad matyti szita laikraazti
Insikunijusiu Ir nori ji apturėti,tegul prisiunezia savo adresą pas,
J. Naujokas and Co„
Madi*on|8q. 8ta. 157.
New York, N. Y.
[7—VII]

Milimas Profesoriau:—
Tukstantinias pade kova nes siuneziu
Johanu I h įeit ne,
jums, ug isxgydima mane nuo iitiszku ligų,
Box i6,
“°x ’3>
Brazil, la. nuo fcurju maeziausi jog gyva* būdams,
ir nuliudymu
esu numerėlis; vietynei daktarai tik mano pinigais davanai naudojosi, o asz
jie visi diegliei krutinėję ir
bet kaip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė
esu dekankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chroniszkos ligos, Sakau neapsako
Moksla ir iszgykingas, jog asz dar gailesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus
dima.
x ,
Su guodone Jos. BlazukaS,
Skaitytojau! Ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žemiaus paminėtus ligos: per
Didžiausio Mcdikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu ligas, kpenu ir inkstu,
kraujo ligas, Reumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežejimo, litiszkas silpnybes ir slaptas
vyru ir moterų ligas. Savžagystes su baisioms pasekmėms, nervu ligas, miegustuma, diegliu ligas,
abelno nusilpnėjimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, galvos spiegimus, gelthgą, kaip virazutynes taip vidurines ligas, kurios ant organismo atsiranda ir. t t
Jei toli gyveni nuo New Yorko, lietuvyszkai apraszyk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po isztyrimui ju per Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kurii* tikrai busi iszgy
ditas. Vaistus iszsiuncziam ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mexica ir Canada.

Jei hesupranti syniptomus ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietuvyszkoje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS 128
puslapiu didume „VADOVAS IN’ SVEIKATA“ *_
»_* visas
.
__ ligos atrasite
ir joję
siakas
aiszkei.
Ta knyga labai naudinga ne tik sergatiems, bet ir sveikiems, kurie jau
tukstanezius žmonių iszgelbeje irlaba'
žingeidi kaip vyrams taip moteriems
seniems ir jauniems, joję yra dideli

RKIKALAUK IR SKAITYK TA
KNYGA.

koleravoti paveikslai, atidengia daug
paslaptybių žmogaus kūno sutudavoji
mo taipat paslaptys litiszko ir laimin
go gyvenimo, koŽnam reik alaujai:ežiam, je bus prisiųsta; atsiszaukiant
ant vardo

DR. E. C. COLLINS
MEDIČIŲ enstitttte,

140 W. 34th Str.,

New York, N. Y.

Valandos Ins“futo, kozna diena nuo 10 iki 5 vai po piet Nedeboms nuo to iki t vai po piet
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