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Metas XIII

Livadiją ir nebomborduotų tai, kurie atsisakė šaudyti į dėjimo tarybų kuo-daugiau- į atsišaukė jau į svietiškas ir į ta i si} ir plėšia privatišką sa arba socijaldemokratus. Ap ti. Jeigu nuo caro bernų
caro čia esančio rūmo, arba žmonių minias. Liepojoj gi siai maskoliams prigulinčių dvasišką valdžias reikalauda vastį. Be abejonės gali pa lėkė jos miestus ir kaimus, sunku patiems rusų darbi
sitaikyti plėšimai, bet tą aplankė fabrikų darbininkus, ninkams, mums, lietuviams,
Revoliucija Maskolljoj. kad neplauktų į Kaukazo ant caro prisakymo turėjo kraštų, bent tokių, kokiu* mi daleidimo.
su laivyne galima apvaldyti.
būt
sušaudyti
pakėlę
maištus
greičiau
daro rando tarnai, o jau stojusius kovon su savo iš jų dvigubas vargas: mus
portus,
kadangi
pasirodymas
Gaudymas susibuntavojuJeigu apvaldyti Vladivostoko I Iš IHnabiirgo, Vitebsko g. ne darbininkai.
jurininkai,
bet
kareiviai
at

Iki šiol prispaudėjais, sukliudė dar jie persekioja dar ir už tą,
„Potemkino
”
butų
prieš
carą
sio Juodųjįj jūrių laivynas
tvirtynę nelengva, tai rytinė 14 d. berželio Dinaburge juk plėšimais atsižymėjo veik bininkus po sodžius ir dva kad lietuviais esam ir katali
sisakė
šauti.
Vietinės
val

sukėlęs
visą
Kaukazą.
kariško laivo „Potemkino”,
,,Potemkin”, vienog, to ne džios apie imsi priešinimą se Si beri jos pakrantėse yra ant syk netikėtai likosi užda visur rando agentai, o kaip- rus. Šiądien vardą socijali- kais. Taigi, draugai, dabar
ant galo pasibaigė. Bet ir
uesudrutinti portai toli nuo rytos pardavyklos ir dirbtu -kur net persirėdę ištikimiau sto mini ir nuvargęs ūkinin tokia tvarka pas mus užvesta,
tame caro admirolai nė jokių darė, ko caro valdžios bijojo, kareivių pranešė Peterbur
geležinkelių, kokius laivyne! vės. Suštraikavę darbinin si caro apginėjai, kazokai.
kas ir sotus ponas ir tarnas kad tik caro valdžiai ir urėdneturi nuopelnų. Laike gau neplaukė nė į Livadiją, nė į gan, bet gavo prisakymą su
kai
susirinko
ant
gatvių,
bet
nesunku
užimti.
Portus
tuo*
caro
valdžios, nutukęs iš ninkams dedas gerai musų
šaudymą
pavesti
ištikimiems
dymo pasirodė visas silpnu Kaukazo pakrantes, bet ant
Iš
Pilviškių
Suv.
gb..
susirėmimo
su
kariumene
ne
maskoliai
turėtų
išpirkti
ir
kruvino
musų vargo.
kareiviams,
tyčia
išrinktiems.
krašte; jie vie^i. savo noru
mas pirma už taip galingas ru syk atplaukė į Rumunijos
buvo,
nors
po
miestą
jodinė

,,
Nauja
Liet.
Ceitunga
”
tokiu
budu
Japonija
nauda*
Daug
gero
ir
pikto
krau

Kada
gi
juos
sustatė
į
eilę
ir
gali
su mumis viską daryti.
portą
Kuestendil
ir
laivo
ju

laikomų caro valdžių, kurios
praneša, buk aplinkinių ūki nama ant pečių tų „cicilikų”. Nebloga ponams ir fabrikan
ros išlygose drąsiai galėtų jo kazokų patrolės.
prisakė
šaudyti
į
jurininkus,
rininkai
pasidavė
Rumunijos
ne|stengė suvaldyti vieno su
ninkai, susirinkę miestelyj, Paeiklausykit vienog teisybės tams — pilni kišeniai duoda
Laivą ,,Potem kareiviai nukreipė ginklus į statyti reikalavimą užmokėJL
susibuntavojusiais jurinin valdžioms.
visu pulku, šaukdami: ,,šą> apie socijalistus ne iš bobų žmogui pilną laisvę net vargų
mo karės kaštų.
Iš Minsko.
kais laivo. Prieš jį caras iš kin”, kaip sakė, jie dovano savo oficierius ir pradėjo šau
lin
su maskoliais!” nutraukė ar tamsių žmonelių šnekos, viešpatystėj. Bloga tik be
Maskoliškas randas vi*1 15 d. berželio prasidėjo
siuntė admirolu Kruegerį su ja Rumunijai; dar, atiduoda dyti; užmušė net kelioliką
ant
kiemsargių buto ir visus bet iš pačių lietuvių socijal- turčiams.
garsina, buk .Linevič nenor| čia garsi prova 20 yĮ*atų, apkeliolika laivų. „Potemkin” mi, padarė pasargą, kad jo oficierų. •
langus
išdaužė. Kadangi čia demokratų.
Tada nėr ko stebėtis, kad
Pa Maskoliškas raudas pagar užbaigimo karės, buk užtikrir ckųstų už prigulėjimą organinebėgo, bet Krueger su savo neatiduotų Maskolijai.
na, kad jis sumuš japonių zaeijon „Brolis ir Sesuo”, kazokų nėra, tai gelbėti kiem Socijaldemokratai mano, caro valdžia nenori jokių at
sino
naujus
paliuosavimus
sarga
ta,
vienog,
neturi
ver

galinga laivyne nedryso už
čius, bet mažai jau net Ma* turinčios socijalistiškus miš sargius nuo geležinkelio sta kad visi vargai kyla iš to, mainų, kad ji g>iudo ir kan
pulti ant pasipriešinusio lai tės, Rumunija negali sveti lenkiškai kalbai Lenkijoj.
skolijoj yra tikinčių tokiem* rius, kas mat po valdžia cijos atsiuntė sargus su čir- jog piniguočiams, kurių mu kina socijalistus, pramano
Pradinėse
privatiškose
moky

vo, jo pabūgęs, sugryžo mos savasties pasilaikyti, o
užtikrinimams.
klose
daleista
tulus
mokslus
kvailo caro yra uždrausta. škynėms.bet tasai ginklas ne sų šjdije yra mažuma, priguli ant jų nebūtus daiktus, me
su savo laivais Sebastopolin, pasidavusių jurininkų i nieks
Kvailos drausmės, vienog, daug gelbėjo; žmonės išsi vienok dauguma turtų po luoja ir baido nuo jų darbo
kur jurininkus paleido ant nepripažino laivo savinin mokyti lenkiškoj kalboj.
Prancūzija
miestus ir kaimus, o kartu su žmones. Ji bijosi, kad sočidar niekur socijalizmui ne skirstė, kada panorėjo.
kranto, kadangi ant jų nega kais, savininku jo visų kra Valsčių susirinkimuose ir
Nesutikimai
terp
Prancūzi

pinigais
ir galybė.. Ponai ir jalistai nesukurstytų žmonių
užkenkė, bet vien padėjo.
lima buvo užsitikėti. Jeigu štų vis buvo pripažinta Ma- privatiškose draugystėse suIš
Vilkaviškio.
Suv.
gub..
jos
ir
Vokietijos
už
Morokko
kapitalistai
užvaldė žemę su ir galo jos viešpatavimui neIr Vokietijoj |>oraa dešimčių
jis būt bandęs šaudyti į ,,Po- skolija. Jeigu ,,Potemkino” atnešimuose su žmonėmis, da
išdilo,
abudu
nesutinkanti
Laikraščiai
}*aaneša,
buk
visais jos turtais, suėmė dva padarytų^
t
metų atgal, socijalizmas bu
tempkiną”, visi jurininkai jurininkai nenorėjo, kad jų leista lenkiška kalba, bet tik
kraštai galutinai susitaikė. vo uždraustas, o dabar soči- viename kaime netoli Vilka rus, namus, fabrikus ir maši Nedyvai, kad caro valdžiai
lenkų
apgyventose
Lenkijos
laivas
patektų
maskoliams,
ant jo laivų butų susibuntaPrancūzija pažadėjo daly jalistai parlamente turi su viškio likosi suareštuota mo nas. Jeigu, vienok, pasi pritaria ponai, dažnai ir ku
voję. Apie tai admirolas ži tai priderėjo laivą paskandy- dalyse; jos dalyse lietuvių ir
vauti terptautiškoj konferen virtum 80 pasiuntinių; vien teriškė Ginaitienė. Ją nu klausim, iš kur turtai atsira nigai. Jie terp savęs artimi
nojo, todėl, nieko nenuvei ti jūrėse, o patiems mažose rusinu apgyventose ir vals
cijoj išrišimui Moroko klau Amerika ant tos dirvos stovi žiūri, buk ji nunuodino pen do, patirsim, kad jie iš dar- sėbrai, nes visi sėdi ant
čiuose
turi
būti
vartojama
valtelėse
plaukti
ant
Rumu

kęs, sugryžo atgal, iš kur bu
bininkų darbo
išdygsta. sprando darbininkų, ir reika
Taigi symo, Vokietija gi }«ažadėjo gana toli užpakalyj Europis ketą savo vaikų.
nijos kranto. Atplaukęs su maskoliška kalba.
vo atplaukęs.
nejieškoti
[>ati
Morokko
nė
Dvarponiai
ir
fabrikantai
pa le neatsisako padėti kits ki
lenkai,
smarkiais
į
»asiprieši

tautų. Apgynimą apskųstų
Nors randas visus atsitiki ,,Potemkinu” į Kuestendil
'
Karės
aukos.
jokių
sau
privilegijų,
ypač
sisamdė
darbininkus,
moka
tam.
paėmė Maskvos advokatas
mus slėpė, bet visko užslėpti torpedinis laivelis nepasida nimais iškovojo jau šiokiusMaskoliškas
kariškas
sta

gi
žeiftės
plotų;
apart
to
pajiems
tiek,
kad
pusbadžiai
Bet jus, kaimo ir miestų
Muravjev ir vietiniai: Petrą*
negalėjo, teisingos žinios apie vė, bet išplaukė vėl ant jū -tokius paliuosavimus savo
bas
garsina
toliau
žinias
apie
žadėjo
nė
jokiu
budu
ant
galėtų
pragyventi,
už
tai
pa

darbininkai,
pavargę ūkinin
kalbai; lietuviai pasipriešini
sevič ir Dauidovič. Iki pa
caro silpnumu prisigriebė į rių.
užmuštus
ir
pašautus
ant
ka

tiems
dykaduoniams
gana
konferencijos
nekenkti
Pran

kai ir miestelėnai, jus socijalDėl kokių priežasčių pasi muose mažai dalyvavo, todėl
skutiniam laikui iš apskųstų.
užrubežaus. Anglijos užrucūzijos siekiams. Tokiu bo 10 ypatų sėdėjo kalėjime, o rės lauko kareivius, tik gaila, esti pinigų ne-tik puikiai gy demokratų laukit ateinant
davė
,,
Potemkin
”
,
nežinia.
jiems
maloningas
caras
nieko
bežinių dalykų ministeris, be
du pavojus karės terp galin kiti iš jų sėdėjo net su vir kad jo žinios siekia vos perei venti, bet dar susipirkt nau Jie neša jums evangeliją nau
si laižydamasis carui, kurio, Maisto ant laivo buvo dar ir neduoda.
giausių Europos tautų iš šum du metu. Mat ir sūdai tų metų vasaros. Iš tų štabo jas žemes ar dar didesnius jo mokslo, kuris nukels dan
nepaisant ant visų nepasise diktai, anglių, rods, buvo Karė Maskolljos su Ja
nyko.
caro viešpatystėj nesiskubi garsinamų žinių mes išima fabrikus pasistatyti. Kaip gaus karalystę ant žemės jei
kimų, matyt, dar vis priven mažai, bet jų galėjo gauti
me vien aukas paeinančias iš ten piniguočiams nesiklotų, gu ne jums, tai bent jūsų
ponija.
na, skubiai bėga nuo japonie
gia, buvo užmanęs net pa nuo neutrališkų gabenančių
Ant karės lauko MandiuPinigų teipgi
čių vien caro jenerolai ir kar musų tėvynės, taigi užmuštus .darbininkų likimas visur ir vaikų-vaikams. Sočijalistai
kviesti kitas viešpatystes sių anglis laivų.
ir }>ašantus lietuvius.
Isz Lietuvos.
visada esti tas pats: jie dyki parodys, kas jūsų prieš?’,
eiviai.
sti savo laivus ant Juodųjų buvo suvirtum 350000 dol.. rijoj didesnių mūšių nebuvo.
Iš
Kaino
gub.:
už

ateina
ir dyki išeina, vis į >a mok y s ko reikalaut, kad
Svarbiu
yra
pasirodymas
Vidaus ministeris uždrau
jūrių padėti carui, bet nera Rumunijos valdžios daleiIš Vilniaus.
mušti:
Tamošius
Žuravskis,
tiek,
kiek
laiko nedirbtų.
pataisyt savo būvį; ką dirbt,
naujos
Japoniškos
armijos,
dė išleidinėti toliau išeinantį
do pritarimo kitų viešpaty do ,,Potemkino” jurininkams
Kaip
girdėt,
Vilniaus
sun

paeinantis
iš
Šiaulių
pa
v.
ir
Tokį
surėdymą
draugijos
kad
priešus nuveikt.
kuri
iš
Korėjos
nusigrudo
į
Minske maskolišką laikraštį
sčių. Gal būt, kad Anglija, keliauti, kur jie nori, bet iš
kių
vežimų
vežėjai
nutarė
ne

Siieh
Šult*
iž
Panevėžio
}>av.
socijaldemokratai
mano
ne

Žinoma,
norit žinoti, ko
keldama tokį užmanymą. tu Kuestendil iškeliavo tik va šiaurius nuo Linevičo armi rūkyti pypkių ir popierosų ir „Severo Zapaduy Krai’1; mat Pašauti: Stanislovas Pakoteisingu
ir
nori
įvesti
kitoni

socijaldemokratai
jau šią
rėjo ir paslėptus mietine. dovai ir Odesoj ant laivo pa jos ir tokiu budu }>erkirto negerti degtinės. Jeigu sa jo Į>akraipą laiko už vodingą. monis iš Šiaulių pav., Jonas
šką
tvarką,
kame
darbininkai
dien reikalauja.
Linevičo su
O pakraipa paties ministerio
Gal Anglijos kariška laivyne, imti revoliucijonieriai. Pa susi nešimus
vo Įtažadėjimą išpildys, skau
Kunkevičia iš Kauno pav., patys naudotųsi pilnai vai Kad pasigerintų būvis dar
Vladivostoku.
Mandžurijoj
skui
į
tą
portą
vėl
atkako
ir
visų
caro
tarnų
juk
dar
prisigriebusi sykį ant Juodų
džiausiai nubaus caro netiku
Jonas Valikonis iš Šiaulių siais savo darbo, o per tą ga bininkų ir abelnai visų dar
jų jūrių priešais terptauti- Krueger su dar jo klausan buvo tik susirėmimai terp sias valdžias, kadangi di vodingesnė!
pav., Gruzdžių vai., Motiejus lėtų gyventi žmoniškai ir tu bo žmonių Lietuvoje, lietu
1904 metuose dvarų žemė
škas tiesas, norėjo čia ant vi • čiais laivais. Porto komen pryšakinių kari omenių dalių, džiausią pelną randas turi iš
Simonavičia
iš Šiaulių }>av., rėtų iš ko visus say> reikalus viai socijaldemokratai reika
Minsko gubernijoj teip buvo
sados pasilikti, apvaldyti ko dantas, ant prisakymo kara bet toki susirėmimai neturi tabako ir degtinės.
Šimkaičių
vai.,
Kazimieras sočiai aprūpint. Kad tokį lauja:
paskirstyta:
stačiatikiams
kį Turkijai, Bulgarijai, arba liaus, išdavė „Potemkiną" didelės svarbos.
Ozarskis
iš
Zarasų
pav..
19
d.
berželio
Vilniuje,
sto
gyvenimą darbininkai aptu 1) Kad visiems kaimo ir
Maskolijai prigulintį portą, Kruegeriui. Jam teipgi pa Nežinia, kokią įtekmę aut vinti ant gatvės 3 ūkininkai prigulėjo 2210329 desiatinos,
Iš
Vilniaus
gub..
rėtų, socijaldemokratai jau miestų darbininkams reiktų
kareivių
Mandžurijoj
padakatalikams 2113058 dasiatikokio paskui jau nebūtų ap sidavė gana didelis skaitlius
Užmuštas:
Jokūbas
Smetonpradėjo
šaudyti
iš
revolverių
dabar mokina juos reikalauti dirbti tik 8 valandos kas die
rps
žinia
apie
maištus
juri

noa, protestonams 354505 deleidusi. Anglija visur jieško jurininkų, kurie, be abejo
ka,
paeinantis
iš
Dienos
paeinant
(>atrolei.
Į
ką
jie
štraikais
iš darbo davėjų di ną.
progos paglemžti kitiems pri nės, bus atiduoti ant nubau ninkų Juodųjų jūrių laivy- šaudė, tikrai nežinia. Juos platinos, sentikiams masko viečio, Postavų vai.. Pašau
desnės
algos,
trumpesnės dar 2) Kad butų jiems padidin
gulinčius kraštus. Gal su dimo kariškam suduL Lai uės. Gero įspūdžio tas ne suareštavo ir atėmė ginklus. liams 62811 dės., mahometo ti: HirtŠiller iš Vilniaus, Jo
bo
dienos
ir
kitokių darbui ta alga.
nams 7553 dės., žydams 2466
tokiais mieriais bandė išgau vui netruko nė maisto, nė padarys. Linevič slėpė nuo
nas
Tananuško^iš
Lydos
pv.,
Vilniaus
moterišką
gimna

palengvinimų.
2) Kad caro valdžia1 butų
ti kitų viešpatysčių pritari amunicijos, todėl sunku su kareivių žinias apie paskuti ziją šįmet pabaigė 58 mergi dės..
Belicoeval., Cistak Bazilius Tolimesnėj ateitėje socijal išgriauta.
Jos vieton turi
nius
jurininkų
maištus
ant
prasti,
kodėl
jis
pasidavė.
Minsko
gubernijoj
beveik
mą neva pagelbėti Maskolinos; ar terp Jųjbuvo ir tikros su-visu išdegė miestelis Molo iš Lydos pav., Antanas Kon- demokratai mano reikalingu būti pastatyta žmonių val
Juodųjų
jūrių
ir
Liepojuj,
Reikia
manyti,
kad
terp
ju

jai.
Anglija iš-tikro dar
čik iš Lydos pav., Lebedevo visas žemes ir miškus, fabri džia.
lietuvaitės, nežinome.
niekam nepagelbėjo, jeigu rininkų atsirado nesutikimai, bet apie tai maskoliškiems Grafas Tiškevičia. sulenkė dečną. Blėdį gaisro Į>adary- vai., Liudvikas Daikovec iš
kus, magazinus ir rūmus at 4) Pirm negu naują val
turbut didesnė dalis, nesu kareiviams pranešė Japonietą skaito šimtais tūkstančių
nematė sau didelės naudos.
Vilnians pav., Rakainių vai., imti iš jų savininkų. Atė džią taisyti, turi būti visiems
jęs Lietuvos didžponis, ren
čiai.
Jie
šaudė
į
maskolių
prasdama
ką
daro,
reikalavo
rubl.. Daugiausiai nukentė
Pristojęs pirma prie ,,PoLeonardas Stučynskis iš Vil mus, neišdalint terp betur leista liuosai rinktis, kalbėgiasi iš Varšavos įkviesti
temkino’’ kitas maskoliškas pasidavimo. Kitaip buntas stovyklas bomboms pripildy geriausius lenkiško teatro ak jo žydai.
niaus,
Jonas Tirkalov iš Ly čių, kaip dažnai neišmanėlių tis^ rašyti po laikraščius, tver
laivas ,, Jurgis Pergalėtojas ”, su tokia pabaiga butų visai toms prokliamacijų maskoli torius ir Vilniaus vasarinia
dos
pav.,
Belicos vai., Anta sakoma yra, bet atiduoti vi ti visokias draugoves, liuosai
Iš Kauno.
pasidavė.
Kelias dešimtis nesuprantamu. Pasidavę ju škoj kalboj apie paskutinius me teatre davinėti lenkiškus
nas
Malmyga
iš Lydos pav., siems to krašto žmonėms, kad štraikuoti.
jo jurininkų atgabeno ant rininkai pasakoja, buk bun- atsitikimus Maskoiijoj. Ply perstatymus. Operoj gi gie 19 d. balandžio suštraikavo Pokrovo vai., Andrius Jan- visi iš-vieno viską valdytų,
5) Turi būti tuojaus įve
kranto ir pasodino kalėjiman. to vadovu buvo koksai Ma- šus bomboms, lakstė į visus da giesmininkas Myšuga su tarnaujanti ant garlaivių kovič iš Vilniaus pav., Benivisi
iš-vieno
dirbtų
ir
kiek

stas
pačių žmonių įstatymas,
Be abejonės ne vieną iš jų tušenko; jis užmušė laivo ka kraštus japoniečių prokliama- maskoliais giesmininkais; sa plaukinėjančių ant Nemuno jaminas Šios iš Vilniaus pav., vienas darbininkas pilnai
pagal
kurį, niekas nieko ne
sušaudys. Kodėl tas laivas pitoną ir dešimtį jo oficierų; ei jos, iš kurių kareiviai daži- vo roles jis gieda lenkiškai, ir per tai ' bėgiojimas garlai Kajetonas Čoronko iš Dienos pats naudotųsi iš savo darbo.
gali
be
teismo paliepimo su-'
pasidavė, šanku suprasti. jis norėjo laivą išmesti į pa nojo apie pasipriešinimus ca nors būdamas Varšavoj, su vių nuo Kauno į Jurbarką pav., Plisų vai., Nefed Šče- Tuokart pranyks ponai, bet
imti ir iškrėsti. Neliečiama
su-visu pasiliovė.
Jeigu jurininkai sykį pasi danges, bet, buk, to nedalei- ro jurininkų.
golev iš Dianos pav.. Pra nebebus beturčių ir vargšų; turi būti ir pati trioba žmo
italijonais giesmininkais jis
Japoniškos
laivynės
dalis,
do
padaryti
jurininkai.
Kaune
buvo
suštraikavę
priešino, tai jie turėjo žinoti,
Caro gvardija turi nemažą po vadovyste admirolo Kata- giedodavo Itališkai. Myšu tarnaujanti ant gatvinių ka puolė laike mūšio: Aleksan darbininkai bus sotus. Tur gaus.
kad juos skaudžiai nubaus,
dra Kažemiakin iš Vilniaus tų lygybė duos žmonėms vie 6) Naują valdžią taisyti
ga, vienog, ne lenkas, bet
pagazdinimui kitų, tūlą jų įtekmę ant caro, ji jau ne oka užėmė salą Sachaliną, rusinąs, lenkų jis buvo ne rų ir per tai karų bėgiojimas ir Jonas Monokovskis iš Ly nybę ir sutikimą. Visi galės
turi būti leista visiems suau
skaitlių sušaudys. Besilai kartą maištus kėlė. Ir dabar nuo seniai jau prigulinčią kenčiamas, o dabar mat rodo turėjo pasiliauti. Ant ryto dos.
mokslą
įgyti.
•
Pranyks
pri

gusiems
gyventojams Lietu
Maskolijai.
Miestas
Korsajaus jau kompanija sutiko
kydamas krūvoj su ,,Potem- gvardijos oficierai pradėjo ta
Iš
Gardino,
gub..
šavo
lenkišką
dvasią,
būda

spaudimai,
suktybės,
vaidai.
vos,
vyrams
ir moterims, ne
kinu”, ,,Jurgis” butų padrą rybas, ką toliau daryti, pra kovsk likosi išdegintas. Ka mas Vartavoj, jis purtydavo- išpildyti tarnaujančių reika Užmuštas: Kodenko Kuril- Naujam gyvenime atsinau
skiriant
tautos,
tikėjimo ir
lavimus ir jie sugryžo prie nik iš Brasto pav.. Pašau
sinęs jurininkus kitų laivų, deda rodyti nepaklusnumą. dangi ant tos salos maskoliai si nuo lenkystės.
jins
patys
žmonės
ir
liks
bent
turto.
darbo.
tas: Jankelis Slow iš Baltsto per-pus sveikesni kunu ir
prie maištų butų prisidėję Iš syk randas užgynė, jog didelių pajiegų neturėjo, tai
Vilniaus merginų Marini6) Išdirbti naują surėdymą
japoniečiai
niekur
nepatiko
gvardijos
oficierai
perdavė
daugiau ir jie butų galėję
gėsšką
institutą
pabaigė
šįmet
dvasia.
Tai
tokią
tvarką,
Lietuvos
turi būti pavesta
Iš RygosIš Vilniaus gub..
apvaldyti portus pietinės Ma- valdžioms protestą, kad juos smarkesnio pasipriešinimo. 80 mokintinių, pedagogiškus
socijalizmu
pavadintą,
nori
žmonių
atstovams,
kuriuos
skolijos; darant be pliano, vartoja prieš krašto ukėsus Išsodino jie žemės kariume gi prie jo kursus 24 mergi Suareštavo čia 25 revoliu- Pražuvo: Mendelis Tobelit- įvesti socijaldemokratai, o mes patys išrinksim, balsuo
cijonierius. Juos apskun skis iš Lydos pav.. Pašauti:
be apevarstymo, negalima at ir paskiria jiems budelių par nės dalį, susidedančią iš pėk- nos.
Ramanauckas, Šmuila mokslas tvirtina, kad teip tu dami visi suaugę gyventojai
štininkų,
raitelių
ir
artileri

eigas;
'
dabar
jau
ir
raudas
džia, buk ar jie pats, ar per Jonas
siekti svarbesnių mierių; ne
Elasgimulev
iš Lydos pav., rės tikrai būti.
Lietuvos, vyrai ir moterys,
pasisekimai maištininkų tik prisipažįsta, kad : gvardijos jos, užtenkančią visiškam su Iš Trakų, Vilniaus gub.. jų prisidėjimą likosi Rygoj Jonas Miklaševičia ir Al.
Naujan
gyveniman
einant,
slaptai,
tiesiai ir lygiai pagal
valdymui
salos,
kurios
vertę
užmušti keli caro urėdnin- Bucko iš Lydos pav., Kazi
sudrutina caro valdžią ir ati oficierai tokį protestą Imda
Išdegė su-visu miestelis
socijaldemokratai
ne-vien
tik
rinkėjų
skaičiaus pasidalinę.
ma drąsą norintiems prie vę. Svetimų kraštų laikraš japoniečiai apskaito ant 10 Daugiai, Trakų pa v., esantis kai. Minios bandė paveržti mieras Borovskis iš Lydos piniguočius sutinka sustoju Atstovai turi suvažiuoti Lie
čiai praneša, buk caro gvar milijardų doliarių.
suareštuotus, bet tas nepasi pav., Radunų vai., Vladislo
maištų prisidėti.
prie Daugių ežero. Šimtai
vas Račakauskas iš Lydos, sius jiems skersai kelio. Dar tuvos reikalus aptarti Vil
Maskoliai,
matydami,
kad
dijos
oficierai
rengiasi
carą
Laivas ,, Potemkin", iš
šeimynų neteko turtų nė pa sekė.
Povilas
Gordičuk, Ignas Ru- bininkus ir mažuosius skriau niaus miestįan.
plaukdamas • iš Komunijos, Mikalojų prašalihti nuo so neįstengs mūšiuose atstovėti, stogės. Daugumas nukentė
dzinavičia iš Lydos pav., džia teippat ir caro valdžia,
8) Vilniaus seime socijal- _
Iš Liepoj aus.
kadangi to krašto valdžia ne sto; jeigu to iki šiol nebandė išreiškė taikinančiam kariau jusių yra žydai.
Pokrovo valsčiaus, Ber Lejec tie urėdninkai, kurie patys, demokratai reikalaus:
22 d. berželio Liepojuj su- ir David Abromavičia iš Vil kiek įgalėdami plėšia, vargi
davė ilgiau pasilikti, padavė dar daryti, tai vien todėl, jančias tautas prezidentui
Šitame pa v., teipgi visoj
a) kad Lietuvai leista butų
sėdinti
kalė niaus pav..
svetimų kraštų konsuliams kad oficierai negali susitaiky Rooseveltui norą apstabdyti Vilniaus gub. .trūksta lytaus, sibutavojo
na ir slegia pavargusius ir pačiai savarankiškai ' rū
karę
pirm
prasidėjimo
tary

ti,
ką
vietoj
Mikalojaus
paprokliamacijfc, išplaukė ant
upės nusekė, upeliai gi visai jime kaliniai, bet pašaukta
dar draudžia jiems kelti ko pintis savo reikalais;
policija ir kazokai susibunta- Ko nori lietuviai soeijal- vą prieš turčius, nes neduoda
jūrių. Atplaukė į Theodozi- sodyti ant sosto: vieni oficie bų, bet tokiam norui Japoni išdžiuvo.
b) kad pačioje Lietuvoje m ują, nuo miesto pareikalavo rai nori ant sosto pasodyti ja iki šiol nepritarė, ant atsi
vojusius suvaldė.
demokratai?
rinktis,
šnekėtis,
liuosai
rašy

kunigaikštį
Mikolą,
kiti
gi
sų krašto valdžia prigulėtų J
liepimo prezidento Roosevelvalgio produktų ir anglių,
Darbininkų štraikai Čia
Iš Holų, Ašmenų pav..
(AtaiUukimas.)
ti, tverti draugoves, kelti
to nedavė nė jokio atsakymo.
bet anglių negavo. Paskui Vladimirą.
štraikus. Nepaklusnius gau visur (valsčiuose, miestuo
Draugai darbininkai!
Katalikai. šitų aplinkinių dar nepasiliovė. Maskoliški
Laike paskutinių maištų Taigi aišku, kad Japonija,
iš porto išplaukė.
Caro
do,
muša, sodina kalėjiman se, pavieto rėdyme ir ki
Plačiai pasklido po Lietu
’irėdninkus apėmė baimė, Vartavoj ir Odesoj atsirado gal apart Sachalino, pasi rengiasi statyti Soluose nau laikraščiai garsina, buk štraiarba
varo meškų šalin gy ven- tur) nuo pačių žmonių;
kad „Potemkin” neplauktų į jau čieli kariumenės regimen- stengs apvaldyti pirm prasi ją katalikišką bažnyčią. Jie kieriai užpuldinėja ant viešų vą kalbos apie socijalistus,

Politiszkos žinios.

Gaisrai.
rašymui knygos apie revoliuciją, peiktino nebūtų, kadangi Šviežias paveizdą sektų ir savo centais paima po cenzūra? Gal selino senutė prisiartitM prie lango ir ei tų kur norit*. Gal jums rodosi*
c) kad ir matianaio* tauto*,
N
ashville
,
T
en
.
Sudegė
čia
nes žmonės, girdi, visai nežino, Oras visiems reikalingas; mūsiš prie išliuosavimo tėvynės prisidė delegatams ne tiek rūpėjo Susiv. nant pro šalį Oaai, pagrūmojo jai kad Icromiainkas iš j**ų poro*
gyvenančio*
Lietuvoje,
lekomotivų šapos Louisville & kas ji yra. Vietoje iŠsiteisinimo, kiai vienog stiprina savę ne švie tų, nes dabar atėjo laikas, išmušė labas, kiek jų pačių garbė. Juk su pirštu. Ona juokiasi ant viso skatikų milijonieriumi p*stos ir tukaip: žydai, lenkai, rusai
Nashville geležinkelio. Blėdį gai kodėl neiŠsiunsti pinigai, susirin siu oru, bet raugalu. Yra čia sa varpas paskutinę caro iv jo bernų jeigu Susiv. organas netalpįs ne veido ir linktelėjo su galva senu ri kęsti visus ju*ų išmetfeėjimus ?
ir k., persekiojamos pas sro padarytą skaito ant 200000 kimo sušaukėjas atsakė: „siųst į vę vadinanti laisvamaniais, bedie valdymui valandą ir gaisras kovos, patinkančių organizacijos viršinin tei. Abidvi, jaunoji ir senoji* su — Bet j u*, mergele, taipgi nepa
mua neimtu ir lygiai su Jo1.
„Darbininkų Balsą" tai tiesiog viais, apsviestunais (tokiais vadi revuliucijos platinasi nuo vieno kams raštų, juos patalpįs kiti laik prato viena kitą.
darysite jį turtingo. B-nt jus *elietuviais gautų aprūpini Golfield, Nev. Siautė Čia di į žydų rankas, lietuviams ir Lie na ištikro apšviestus, susipažinu krašto iki kitam, kol neapims visą raščiai liuosi nuo cenzūros, ku Greitai Ona užšoko ant trepu ir išrodote tokia — pasakė pirkėja ir
mą savo kūno ir dvasios delis gaisras, kuris su visu išnaiki tuvai iš to nebus naudos." To sius su augŠtcsniais mokslais, bet plotą. Šitas gaisras sutrems se riems rupi musų visų gerovė ir la pasiskubino į savo gyvenimą. Ii su smarkiu bildėjimu atidarė ir
pas mus Amerikoj tokius galima ną ir pagimdys naują, laisvą gyve bas, o nepatinka visokį despotiz gyvena augštai ir žiuri į svietą nuo darė kromelio duris.
; • reikalų;
no du namų bloku. Blėdį gaisro liau buvo nurodyta laikraščių rėdystės, kankintinių kasa, atstovas suskaityti ant pirštų vienos ran nimą. Garbė kovotojams ir garbė mai ir diktatūros.
viršaus, bet ta* ne kenkia jai, ji
Ona pasisekė ir pagelbėto lopadarytą
skaito
ant
250000
dol.
d) kad Lietuva, uamieje vee„Darb. Bals." ir pats „Darb. Bal kos. Kur tokių nėra, vienu pava tos kovos šelpėjams!
Mes kalbame apie nepriklauso visada linksma ir geros mislies. nui surinkti išbyrėjusia* adatas.
į" dama savo reikalus, kaip
Rd.),
sas" ir vis kas syki buvo išrastos dinimu tokių nesutversi.
J. llgaudas,
mą Lietuvą; bet jeigu toj Lietu Ji turi mėlyną dangų teip arti ir Piktosios septynios, — ištarė dar
pati | m n ores, sn kitomis
priežastys, kokių dėl nereikia sių bet geriau jų darbams prisižiūrė
L. S. D. P. atstovas.
voj kas,įgavęs didesnę įtekmę, už per jos langelį rytmety) veržiasi kartą, atiduodama suriaklas ada
tautomis, gyvenančiomis
sti. Kunigas gi, lyg nuobodulio jus, matyt, kad tokiems labiau ru
simanytų pasigarsinti caru, ar dikr auksiniai saulės spinduliai ir vaka ta*.
Nelygus pasielgi man.
pasaką, nuolatai kalbėjo: „tegul pi saliunai negu mokslai, kurių iš
Rusų vienpatystėj, susidė
tat ori u, mes gal ir tam pritartume, re paskiausiai jį apleidžia. Kiek
— Oi, Ona, tas atsitinka per tai^.
•
G
rand Rapids, Mich.
S
u- kiti dirba, kada mes matysim, kad tikro musų „apšviestunai" ir nepa
Studentai lietuviai lenkiškos se visai neapsvarstę, ar tas bus nau vienas kamputis, kiekviena kerčia kad žmogus ne turi moterie*. Ką
tų vienon valstybčn, kaip
štraikavo čia 150 itališkų darbinin jiems sekasi, tada ir gies prisidė- žįsta priderančiai.
minarijos Detroit, Mich., per,.Ke dingu ar nenaudingu musų tėvy jos kambarėlio šviesus ir saulės gi vyras gali žinoti apie adatas ? —
lygi su lygiomis;
kų, dirbančių ant Grand Trauk ge sim, o dabar mums lietuviams rei
Prie Liet. Soc. Part. Amerikoj leivį" skundžiasi, kad juos ten nei. Pamatę negerus vaisius mu apšviesti. Ji myli šviesą ir links teip, teip, man trūksta moterie*.—
e) kad Lietuvos valsčiams, ležinkelio. Jie reikalauja dides kia tylėt, nes vėl mes liksime kal kuopos buvo prisirašę 15 sąnarių,
persekioja už lietuvystę ir prof. sų nesupratimo ir pritarimo, mes mumą. Kregždes ir žvirblius ji Tą ištaręs, Jonas nutilo. Jis pats
pavietams, miestams leista nių algų. Kompanija parsitraukė ti, kaip ir per lenkmetį." Ant buvo tariama laikyti susirinkimus kun. Cichy drožęs vienam per gal paskui po laikui puolamės niekin girdi nuo arti ir jos balsas maišosi nusigando ilgos kalbos ir pažiurė
butų patiems savirankiškai kitus darbininkus, bet italijonai ne trečio susirinkimo buvo balsuota: kas antrą nedėldienį, rengti disku vą už parašymą savo vardo lietu ti, kolioti asabiŠkai tuos pačius, su balsais plunksnuotų sutvėrimų, jo į Oną, ką ji pasakys.
leidžia jų prie darbo.
pinigus išsiųst buvo 5 balsai, 8 sijas, bet dabar ne laiko susirinki viškai. Jau iš to galima matyti, kuriuos vakar garbinome, į kurių o užimąs siuvamos mašinos pripil
rūpintis savais reikalais:
Ir Ona juokėsi ant viso veido,
kad tik balti dantys žibėjo.
f) kad Vilniaus seimas išduo Coalliers, W. Va. SuŠtraika- priešingi, vienas visai nebalsavo, mų nė kas mėnesis. Sanariai už ko seminarijose mokina, o ypač rankas pats įbrukome neaprube- do tą gražią kapeliją.
žiuotą valdžią, apginamą cenzū
Ona siuva marškinius vienai par
— Bet, Jonai, tai jūsų paties
tų įstatymus apgynimui vo čia kalnakasiai, bet yra viltis, kiti neatėjo. Vis kliūtys buvo su-; simokėjo tik duoklę, kad gauti lenkiškoj.
rastos. Toliau rinkimui centrai, partijos organą „Kovą." Skait
darbininkų nuo
ponų kad štraikai nesitrauks ilgai,- ka komit. nebesipriešino niekas, kad lius lankančių susirinkimus, vietoj Valparaiso College. ant susirin ros. Jeigu mes kiekvieną dalyką davinyčiai. Tėvų ji ne turi ir teip kaltė, jeigu ne turite moteries.* Jus
kimo 8 d. liepos, vice-prezidentas gerai apsvarstytame, nereiktų pas gerai ar prastai, taiso ji viena ke juk vyras ir privalote tik pasirink
dangi darbdaviai išreiškė norą tai- skriaudimo;
kytiesi ir išpildyti bent dalį darbi tik nuvilkint toliau. Jau bu augti, mažinasi kas kartą, ant tre Kollegijos klausė studentų, ar no kui koliotiesi ir apšmeižinėti, ne lius savo gyvenimo. Ii gyvena tu— traukė ji toliau.
g) kad musų krašto valdžia ninkų reikalavimų.
vom pailsę, gerą laiką užmirštije čio susirinkimo atėjo jau tik 6 sa ri turėti kliasas 4 liepos. Daugu reiktų dėl kiekvieno mažmožio ra prie vienos geros, senos moteriš
— Teip — tik pasirinkti — pa
užlaikytų tam tikrus žmo * Chicago, III. Štraikai vežė skendo tie pinigai. Pakilo vėl nariai. Žinoma kalti yra visi kuo mas pakėlė rankas, kad kliasos bu šinėti į laikraščius raštų su viso kės, kuriai diena j^ereina ant skal antrino Jonas; griebia už ąpikaklės
nis (inspektorius), išrink jų Chicagoj dar vis nepasibaigė. baisios žudynės viešpatystėje dvi pos sanariai, bet kalčiausias, tur tų, bet tūli pradėjo Šnypšt. Tada kiais užsipuolimais ir išniekini bimo ir mazgojimo ir Onai ji tru ir stengiasi praryti, Jbet pasisneišmanėliams mais, kaip dabar paprastai daro putį užstoja motiną.
pendęs šmotas vėl yra gerklėj.
tus pačių darbininkų, ku Visi besistengitnai sutaikyti nesu galvi* hydros ir mes vėl sukru- būt, bus jos komitetas. Sekreto vice-prezidentas
tom. Tada visai išsiaiškino vilki rius iki šiol dar nepridavė centra- teip pasakė: „AŠ gėdinu tuos, me. Tąsyk laikraščiai, vietoj tuš
Jonas, kuris apačioj turi mažą
— Vyras turi drąsą turėti, Jo
rie žiūrėtų, kad išduoti į- tinkančias puses iki Šiol pasiliko nimo priežastys: už sudėtus pini liŠkam sekretoriui sąnarių surašo
kurie šnypštė ir gali ateit į olfi- čių ginčų, asabiškų besikoliojimų kromėlį, yra Onos „tyki meilė." nai,drąsina Ona. — Mergų yra ga
statymai tikrai ponų butų nevaisingais. Triobų statymodar- gus ant revoliucijonierių naudos (tas rods yra negerai,bet tai yra vis sa, atsiimt pinigus ir važiuot iŠ ir besiniekinimų, turėtų vietos Dėl jo Ona, tankiau negu reikia, na, tiek kiek pieskų ant jūrių dug
bininkų organizacijos nutarė su
pildomi; .
panorėjo parengt konkursus pa mažmožiai, jie negali kuopos au kur atvažiavote; mums tokių stu daugiau pamokinantiems straips parsineša adatų ir siūlų; ne perei no.
rašymui rankvedžio matematikos, gimo stabdyti. Turbut yra svar dentų ne reikia. Čia ne Maskoli- niams. Tą, rodosi, priderėtų jau na diena, kurioj* Ona ne butų nors
' i) kad pasenę, susirgę, ar ne šelpti •Uraikuojančius vežėjus.
— Teip, teip, jūsų teisybė, Ona.
geografijos ir tt. ir tt. Girdi, ge besnės priežastys, kokių korespon ja, kur studentų krečia knygas, ki mums suprasti. Bet ar suprasi vieną sykį pas jį^ątsilankiusi.
galinti sau darbo rasti dar
Bet jeigu ji manęs nenori? •
riausias ginklas revoliucijos tai dentas ne patėmija. Rd.). Ka šenių* ir tt., ir už kiekvieną me?
Jonui rodosi, kad saulė užteka, j — Tas yra negalimu — atsako
bininkai gautų iš valdžios
knyga. Bet knygos negalima pri- steriąs, suėmęs >1.80 duoklę, ne laisvai išreikštą mislį siunčia į Sijeigu Ona įžengia į jo kromelį su į Ona,drąsindama.
Senas Krivaitis.
pinigų pragyventi;
taityti ten, kur eina rokunda už siuntė
centrališkam
kasieriui; berijos kastynes. Mes čia turime
— Ta* yra negalima? Tas yra
Reikalavimą, kad rašanti apie juoku ant lupų ir prilaukiu pasvei
k) kad kariumenė butų pa
gyvastį; tegul taiko kun. Peža, tik tik ant sąnarių reikalavimo, Vaiva tiesą išreikšti savo mislis liuosai
Susivienyjimą,
pasirašytų tikra kinimu. Bet kad ta saulė jam ga negalimu? Ona. Jf stovi šalia
naikinta ir įvesta jos vie
be stebuklingų maldų.
da,paėmęs nuo kasieriaus pinigus, (Bet ir šnypštę studentai tik iš
pravarde pagimdė tas.kad užsiden lėtų žibėti, jis visai netiki. Ona, Į Jono ir juokiasi. — Vyras turi
Iš Brockton, Mas.
1 d. liepos buvo sušauktas vi o nuo sekretoriaus surašą sąnarių, reiškė savo nuomonę ir už tą vice
ton milicija (kad visi gin
gę pseudonymais, vietoj kritikavi graži Ona, šu stora, geltona kasa, S drąsą turėti, Jonail Drąsą už du.
Kada vargdienių kraujas pasi
klus turėtų, butų trumpai liejo ant Peterburgo gatvių 22 sau suomeniškas susirinkimas, nes mes nusiuntė į „Kovos" redakciją. Se prezidento pareiga buvo juos pa mo, tankiai rašė tiesiog apžmeiži- ką gali apie jį rupintiesi. Jis bu-i Ir fonas ištikro įgauna drąsą.
pamokyti, kaip ginklus sio š. m., žinia apie tai praskam sanariai komit. vaiduose skęstame. kantis susirinkimas visai neatsibu mokyti, o ne gazdinti. šitame at mus, o laikraščiai, nežinodami, vo teip nedrąsus, negražus ir su Jis tveria už Onos rankos, at
Apart dariusių netvarką komitete, vo paskirtam laike, kadangi rodo
vartoti ir reikale visi stotų bėjo garsiai ir tas atsitikimas pa nė vienas nesutiko aukas skirt ant si, kad sanariai neatėjo. Dabar, sitikime jis parėmė vieną pusę, kiek teisybės yra tuose apšmeiži jos šnekumu negalėjo lygintiesi. sargiai, lyg bijodamas nudegti.
nors tą ir rėmė ant gražių išva muose, juos talpino. Reikalavi Ona be abejonės nori turėti gražų Bet Ona nesigėdi jau daugiau. Ji
savo krašto apgynimui).
gimdė smarkias simpatijas širdyse knygų; tik tūli gėdino veidmai kaip girdėt, susirinkimą ketina atdžiojimų. Rd.).
mas, kad po straipsniais rašanti vaikiną, su augstyn užsuktais pagriebia Jono ranką ir suspau
Miesto ir kaimo darbinin vargdienių visų pakraščių, tą gali nius. Po diskusijų, susitaikėm likti 27 rugpiučio.
A. Ramanauckas,
pasirašytų tikra pravarde yra tai ūseliais, su kvepiančia, pomaduota džia ją širdingai.
ma buvo patėmyti ir pas musų ant pusės skirt; revolic. gavo >91.
Geresniejie tautiečiai laukia ru
06 S. Greenwich st.,
kai, ūkininkai ir miestelėnai! lietuvius,
Kad jis dar nenori suprasti ir
reakcija,
pasipriešinimas pačių Su galva. Ir juo tankiau jis tokį gra
kadangi terp
caro
Valparaiso, Ind.
Jau laikas, kad tie reikalavi žiaurumo aukų gal buvo musų 12, o vėl aukų įplaukė >12.75, vi dens, kadangi užstojus šaltesniam
sivienyjimo sąnarių pasislėpusių žų ponaitį perstatinėjo, juo labiau nesiskubina su pabučiavimu, ji
so >104.87.
Aukautojai norėjo orui, gal tankiau, bus galima pa
ypatų apšmeižimams.
Cenzūra jis buvo persitikrinęs apie .savo mano: jeigu Mahometas neina prie
mai gyveniman butų įvesti. gentys, draugai. Toliau išgirdo revol. pinigus atiduot, bet jie ne- rengti susirinkimai ir juos gal dau
Iš VVaterbury* Con
yra
negera,
bet
ir
apšmeižimai
pa paties negražumą. Ir juo su di kalno, tai kalnas turi pas jį ateiti,
Dabar laikas griauti susilp- me, kad amerikonai, italijonai ir drysta priešintis kunigėliui, o ka giau žmonių lankys.
desniu prilankumu patiko jį Ona, ir patraukia jo lupas prie savųjų.
Susirinkus
mus
draugų
mažai
sislėpusių
teipgi
yra
negeri.
Mes
* nėjusiu caro valdžią ir įkurti kiti renka aukas sušelpimui Mas- steriu* dievobaimingas, pinigų ne
Vargšas.
kuopelėj
J.
S.
Pruselaičio
dirbtu

jau mat teip pne pseudonymų pri juo ne drąsiau ir liūdniau jis jai at Jonas ant galo suprato, ką reikia
nauj^ naudingu mums tvar kolijos revoliucijonierių. Gėda išduoda be kunigo daleidimo.
vėlėj,
bekalbėdami
ir
besidžiaug

daryti, bet jau Onos lapų nesibijo
pratome, kad be jų apsieiti ne mo sakinėjo.
Iš SpringHeld, III.
Ona, kuri buvo ne kvaila, ant jo teip kaip rankos.
ku. Vifįur reikia permainos mums buvo pasilikti užpakalije, Brocktono lietuvių revol. komi
dami
iš
sumanaus
jurininkų
pasi

kame,
tik
gaila,
kad
tą
gana
tan

kada pareiga musų būti pirmuti
Likosi Čia užmuštas 8 metų sū elgimo su netikusiais caro virši kiai ant blogo vartojame. * Jeigu galo pamatė, kad tuom bud u ji
Kada po valandai Ona išėjo iš
padaryti — valsčiuose, mie niais. Aš, pasikalbėjęs su keliais teto sekretorius,
M. Stapulionis.
nūs lietuvio M. Kriiinaucko. Vai ninkais — ohcierais ant laivo kas nori sau nepatinkamą ypatų niekada netaps Jono pati. Jeigu kromelio, jau po bertėinio metų ir
stuose, suduose, kariumeuėj, viengenčiais ir p. J. Stepanavičiu,
ji neišmislys geresnio vaisto ant
kas, bėginėdamas prie geležinke
policijoj, mokykloje, mokes kuris priėmė laikyt susirinkimus, Kodėl aš organizavau pa r lio, užlipo ant krūvos sukrautų „Kntaz Potemkm" sumetėm revo įkasti be jokios baimės, rašo pa privertimo kalbėti, tai galės per vestuvių laikas likosi nutartas.
Senoji moteriškė, pamačiusi jau
liucijos
reikalams
J.
Varaitis
80c.,
sislėpęs į laikraštį apŠmeižiantį
čiuose — visam surėdyme pakviečiau tautiečius ant ąpkalŠpalų, kurie pasviro, nusirito že K. Krakauckas, I. S. Praoelaitis straipsnį, pasislėpusio juk užgau visą savo amžį siūti marškinius ną Oną gatve einant, juokdamasi,
tfją
Liet.
Soc.
Am.?
bėjimo to dalyko. 19 vasario lai
Lietuvos.
vėl pagrūmojo su pirštu. Ona
Dėlto, kad man išrodė praktiš myn ir užmušė vaiką. Vaikas su po 25c., J. Maksimavičia, S. Sen tasis ne suras. Blogas darbas ir viena.
kėm pirmą susirinkimą ir j>irmu
— Turiu pabandyti, ar aš jo ne teipgi pakėlė pirštą, ant karto
Taigi meskim nuo savęs musų darbu buvo sutvert kuopą kas jos mieris, kad ji apgina dar noru griebėsi mokslo (ar mokyklą kus, A. Bagdanavičia po 10c., vi blogus vaisius išduoda.
galėsiu pavydžiu padaryti, — mis- mauja vestuvių žiedą ir su kitos
jungą caro vergijos ir iškovo tam tikslui; įplaukimų buvo >8.40. bininkų reikalus, stengiasi pakelt lanke? Rd.), kas nepriguli pne so >1.25.
Red.
iijo Ona. — Gal pavydumas su rankos piištu apveda ratelį.
paprastų
atsitikimų
terp
lietuviškų
Vardan visų aukautojų ištariu
kime sau Lietuvą, valdomą 19 kovo parengėm visuomeniš visą žmoniją. Socijalistų Partija
teiks jam drąsą?
vaikų.
*
-v Na, ant galo, — pasakė seno
širdingą
ačiū.
Pinigai
nusiųsti
ka

^j^aėiųjnnsų krašto žmonių.
ką susirinkimą su prakalboms, ant žada priverstiną mokslą kiekvie
Todėl tai vieną gražią dieną Ona ji, juokdamasi, linktelėjo žilą gal
Didesnė dalis ČianykšČių lietu sieriui Dr. šliupui.
nam
kūdikiui
iki
18
metų
(tas
yra
Mes, lietuviai-socijaldemo- kurio kiekvienas kalbėtojas iŠrodiužėjo pas Joną, pirko adatų ir pa vą ir leido dratus vėl varyti savo
J. S. Pruselaitis.
ir
nesocijalistiškoj
draugijoj. vių skęsta tamsybėse, jie yra drū
kratai, busime kartu su ju nėjo nedorybes maskoliškos val Retf.). Socijalistų part. žada pa- tais ramščiais visokių prietarų.
pasakojo,kad vakare nori išeiti pa darbą.
N
ovbllete
E
lzės
M
eerstedt
.
vargingą padėjimą žmonių
sivaikščioti. Ją užprašė ir ji negali
mis; mes einame pas jus su džios,
Jeigu čia nebūtų karčiamų, aniuo- Merkime despotiškus rei
liuosuoti
moteris
ir
vaikus
nuo
po jungu Romanovų. Vienas iš
Priemiesčio gatvė, "pusiau mie visada namieje sėdėti, kitaip ji
pamokslais, su lapeliais ir ,,neklaidingų" maskolišką carą be sunkių darbų, joms suteikti leng lu sargų su švininėms buožėms,
kalavimus!
stas, pusiau kaimas, augšti, be pa pasęs, pražils ir per visą amžį ne- Atskaita revoliucijos fon
patarimais, kaip ir ką turite pasigailėjimo kišo į ožio ragą. Iš vesnius darbus už lygią užmokes dvasiškų piemenų, kaip jie prisi Pavienis žmogus ir visa žmoni dailinimų palši namai maišosi su
galęs ištekėti.
dirbti. Tik patikit mus, tikrųjų Brocktono lietuviai pasiro tį su vyrais. Vaikams nebus ka pažįsta, jie negalėtų gyventi, viens ja, kol išdirbo kultūrą, turėjo iš mažais, žemais buteliais, tarpuose Prie Onos žodžių Joną apėmė do už berželio mCnes|
kitą
užsmaugtų
(
argi
ir
karčiamos
1905 m
kaip savo draugus, apginkit dė lietuviais, mylinčiais savo tėvy da jieškoti darbo, jie turės lankyti prisideda prie to, kad viens kito braidžioti purvus nuožmumo ir prastai prižiūrimi darželiai.
karštis ir Šaltis ir rodėsi, kad kas
mokyklas
(ji
žada
ir
svarbesnius
despotų barbarizmo. Augštai paBasi vaikai pulkais renkasi ant ten gerklėj pasispendė ir neduoda
įėjo:
reikale nuo caro tarnų, padė nę, iš kurios tapo išguiti ar tai dar dalykus. Rd.).
nesmaugia? Rd.). Yra ir čia tū
vargo, ar valdžios. Pas mus m osikėlusios tautos, palikusios užpa gatvių. Mažos mergaitės stumdo
5.
VI.
05,
per
B.
Kamaitį
nė žodžio ištarti.
kit kuo kas gali, pinigais, terys, ir merginos su aukomis gel Vokiškas raštininkas Kautsky las skaitlius apšviestesnių, supran kalyj mus lietuvius, teipgi turėjo
didelius vaikų vežimėlius ir daboja
nuo
teatrališkos
kuopos
Tylėdama,
su
šaltu
nusišypsoji

žmonėmis, ginklais.
Tuo- bėjimui laisvės jieškotojų ne tik užtikrina, jog kiekvienas žmogus tančių musų darbininkų padėjimą pereiti nesusipratimų kelius (eina tankiai vos metais arba porą metų
Union City, Con.............. >10.00
mu,
jis
sujieŠkojo
reikalaujamas
ir
musų
tautos
reikalus.
-Gaila,
-kart iš-vien stosim kovon ir ką nepasiliko užpakalyj, bet ėjo uždirba ne mažiaus kaip >10.00
per tuos kelius jos ir dabar,tik rei jaunesnes seseris kaip motinos.
adatas ir padavė merginai visai ki 6. VI.05, L. S. P. A. kuopa
viršų ant savo skriaudėjų pa lenktyn su vyrais. įplaukė ant to ant dKnos, bet kapitalistai, val kad ir tie, pats įgavę supratimą, kalui užėjus, moka į vienybę suei Beveik kiekvienuose augštuose tokį numerį, storas. Ona teipgi Baltimorėje surinko au
danti aarbininkus, atiduoda tiktai nesistengia tamsesniuosius bro ti, mes gi to neįstengiame. Tame namuose yra karČiama arba krosuširinkimo >114.85.
imsim.
kų (per V/Želvį)........... 65.47
dešimtą dalį jo uždarbio; devynias lius apšviesti, pamokyti, parodyti tai ir yra skirtumas terp mus ir mas. Didžiausia tavorų dalis yra nežiūrėjo, bet palengva išėjo iš
Šauksmas
pavergtųjų
MaskoliVardan geresnės
9.VI.05, Max Rosenberg,
kromelio
namon
ir
įmetė
adatas
į
kelią,
kuriuom
žmogus
privalo
ei

uždegė jausmus toli esančių dalis pasilaiko sau.
augštai civilizacijoj pasikėlusių, ant lango už prastai nušluostytų
žydelis,Phila’a, Pa.....
1.00
ateities visų dar- joje
1888 m. Soc. P. Amerikoj turė ti prie laisvės ir geępvės. Gaila, galingų tautų, todėl tos galingo langų. Kaip tik atsiliepia varpe stalčių. Ji t«ip buvo persitikrinu
sandraugų; visi noriai dėjp aukas
. b o žmonių, vardan ir su neramumu tėmijo bėgį revo jo tiktai 2868 balsus, 1902 m. 286- kad terp musų suprantančių bro sios tautos ir galingoms pastojo, lis ir pirkėjas įeina, atsidaro ir už si, kad Jonas išreikš norą eiti su 9.VI.05,Liet.Laisvės Kliub
Philad’a, p. T. Dubą... 10.00
ja drauge. Na ir vėl nieko iŠ jos
Pasigavaldomos pačių liucijos Maskolijoj. Mes, tvėrėjai 000, 1904 m. jau daugiau kaip pu lių nėra vienybės.
o mes nešame svetimą jungą. danga atskirianti kromelį nuo lan vilčių nebuvo. Gal Jonas niekada 15.VI.05, Revol. kuopa,
žmoni ų Lietuvos, kuopelės,nutarėme padidint komi sę milijono. Taigi aišku,kad Soc. nėdina jie pasikalbėjięnu viens su Rd.). Ir dabar mes mėgstame go ir reikalaujamą tavorą išima iš neiŠdrys išreikšti jai savo meilę. New Haven (p. J. Takitu suėję, bet apie pasidarbavimą
despotizmą, keliame despotiškus lango. Kaimynai gali kontroliuo Iš tikro buvo iš ko nuliūsti.
s u s i p r a s k i m ir kil teto sąnarių skailių dėl pasekmin- Part. sparčiai auga ir ne reikia ant
reilą)................ .................. 13.31
pakėlimo mažiau išmanančių,
abejoti,
jog
į
kokią
dvyliką
metų
užmanymus, mes negalime be des ti ką Jonas arba Baltras perka,
kim prieš caro val gesnio darbo. Ant visuomeniško
19.
VI.05, Liet, polyt. kliuPriversta,
ji
turėjo
ant
vakaro
susirinkimo 19 kovo pirmsėdu J. šioje Šalyj bus valdžia socijalistiš apie tautiškus musų reikalus, apie potizmo apsieiti: griaujame sostus kiek čebatų lopitojas perka kas
ba$, Naugatuck, Con., p.
džią!
gražiai
apsirėdyti
ir
išeiti,
kad
iš
jų
parėmimą
nesirūpina.
Gimus,*
Steponavičia prašė susirinkimo ka. Dėlto aš h supratau, kad rei
despotų, bet jų vietoj išmis- dieną degtinės, teipgi kiek jos iš tikro išrodytų, kad ji užprašyta.
J. Ratkevyčių...................
5.00
Centralinis Komitetas pasiskiit atsakančius Vyrus; visuo kia supažindinti lietuvius su Soc. ar mirus ir tie bėga pas pirma iš senų
lijamė naujus, nuo despotų pasi- geria kriaučius. Šitoje betur Ji žinojo gerai, jog Jonas tėmys, 20. VI.05, Palangos Juzės
Lietuvių Socijaldemo- menė išsirinko, 13 ypatų. Išrink- Part. mieriais ir man rodosi, kad niekintus kunigus, o tie, dėl tokių liuosuoti ne norime. šaukiame: čių dalyj kiekvienas pažįsta kito
Dr-tė, Newark, N.J. (p.
jai išėjus. Na, ji norėjo ištikro jį
kratų Partijos.
tiejie pradėjome dirbt, atsilanky-1 tuos mierius „Kova" žmonėms iš atsitikimų, turi medegos savo pa šalyn su carais despotais, cenzo papročius ir reikalus.
A. S tanelį).......................
5.00
truputį paerzinti; tas jam negalėj*

Isz darbo lauko.

ISZ
Lietu viszku dirvų.

Adatos No. 7.

darni į gyvenimus lietuvių ir su aiškins.
Man keliaujant, teko girdėti vi
rinkome >49.00; besibaigiant 1904
m., surinkta >10.10 lietuviams Be sokių kalbų: buvo toki, kurie laikė
laisviams Japonijoj; tie pasiliko manę už nepilno proto, kad aš lei
neišsiųsti
ir juos priskyrėm prie dau laiką ir savo grašį ne ant savo
ExpliorijOM.
revoliucijos fondo. Bėgo laikas, naudos, bet ant visuomenės. Ki
Roanokk, Va.
Tede Watėr
reikėjo išsiųst pinigai, kur reikia, ti manė, kad dabar darbininkų luo
anglių kastynėse, netoli Vivian,W.
nes turėjome jau >182.35.
Bet mą turės dar jabiau išnaudoti, kol
Va., atsitiko baisi dujų expliozija,
ne lengva buvo siųst. Kada są prives visus’ prie supratimo.
kurios 9 darbininkai likosi užmuš
nariai komiteto nuėjome 22 kovo Man vienog viskas išrodo kitaip.
ti, 15 gi pavojingai sužeistų išėmė
pas vietinį skleidėją apšvietimo, Juo žmonės labiau yra išnaudoti
iš olos.
kun. Pežą (ne rodos klaust, nes ir engiami, juo jie tamsesni, ka
Connellsville, Pa. Kastynėse jis teipgi buvo sąnariu komiteto) dangi jie neturi nė ištekliaus, nė
. Brownevillėj, Pa., atsitiko dina perskaičius nutarimą brokliniečių, laiko su idėja susipažinti, ir toki
mito expliozija, kurios 5 darbinin kur j kandidatus centr. kom. buvo žmonėlės duoda savę užmušti, nekai likosi užmušti, o daug tapo perstatytas Dr. J. Šliupas, kuni atjausdami nė jokios nelabystės
šankiai sužeistų.
gas pasakė: „Tai jau Dr. Šliupui padarytos kapitalistų.
Taigi Soc. agitacija yra mums
aš
priešingas’’. Terp kiįko vėl
Harrisburg, Pa. Netoli New
reikalinga,
kol Soc. Part. neįgaus
pasakė:
„Nepirksime
kardų,
šau

Cumberland, ant Pennsylvania ge
ležinkelio, per anksti expliodavo dyklių, nes padirbtumėm lietuviš valdžios ant žemės paviršiaus.
ardymui uolų parengtas dinamito ką fejerverką’’. Ir vėl viskas pas Seip aš supratau ir dėlto stengiau
štivis. Expliozijos 8 darbininkai kendo neaiškumuose; buvo dau si organizuoti musų žmonis.
Rutkus,
likosi ant vietos užmušti, o du giau kalbėta, pilstyta iš tuščio
481 Milburyst.,
maišo.
Toliau,
kada
mes
pano

sunkiai, gal mirtinai sužeisti. '
Worcester, Mas.
rėjome perstatyt kandidatus į cent.
Audros.
komit. ir kas ten perstatė Dr. J.
Iš Rochester, N.Y.
Dallas, Tex. 5 d. liepos Šito Šliupą — vienas iš sąnarių atsakė:
Kitur lietuviai pulkais renkasi
se aplinkinėse siautė baisi audra „Aš jo nemačiau, visai nežinau,
ir vėtra. Laike audros 30 ypatų koks yra, Dr. Šliupo nereikia". ant susirinkimų, svarsto visokius
likosi.užmuštų, o daug yra sužei Tą apmalšinus, atsiliepė kitas: tautiškus reikalus ir aukauja cen
stų. Vėtra išvartė daug triobų, ,,Ot terp lenkų yra smarkių vyrų; tus pagal išgalę. Pas mus visai
nušlavė čielas farmas. Blėdį au palaukit* aš dasižinosiu". Šnekta kitaip. ČianykšČių lietuvių ir kal
dros ir vėtros padarytą skaito šim apie lenkus buvo atmesta, bet binant, negalima prikalbėti ateiti
tais tūkstančių d o lianų. Mieste Šliupas vigi biznį sugadino. Nu ant susirinkimų. Štai draugystėj
Mcntague pražuvo 9 ypatos, o tū tarta nerinkt visai centrai. Komi D. L. K. Gedimino buvo jau
las skaitlius žmonių yra sužei teto, išsiųst pinigus „Darb. Bals." toki atsitikimai, kad ant susirinki
Bet vietoje išsiuntimo pinigų „D. mo ne atėjo ne tik sanariai, bet
stų.
B." rėdytojui, tas pats žinantis ne viršininkas, nė jo vietininkas
Notai m ch ant geležinkeliu.
apie Šliupą sušaukė visuomenišką (juk be sąnarių ir viršininkai ne
Ss. Paul, Mij* Netoli Spring susirinkimą (žmonių buvo labai gali atlikti susirinkimo. Rd.) ir
Brook, N.D., iššoko iš tėlių Grand mažai ir tie, pamatę kas darosi, per tai susirinkimas reikia atidėti
Northern geležinkelio trūkis ir su išėjo, pasiliko apie 12). Šaukėjas ant kito mėnesio. Daugelis ma
sidaužė. Priė to apie 30 ypatų susirinkimo skaitė kokį ten laišką, no, kad vasaros laike, vietoj eiti
likosi sužeistų, o tame skaitliuje kuriame buvo perstatytas geriau ant susirinkimų, geriau eiti kur
sias ginklas: parengt konkursą pa ant šviežio orą. Tame rods nieko
yra ir mirtinai sužeisti.

Isz Amerikos.

mokslams ant pusės metų. Jeigu
į Ameriką atkaktų nors keli pro
tingesni" ir doresni kunigai, tai
kasžin, ar jiems į savo pusę nepa
sisektų patraukti visų teip vadina
mų bedievių. Viską pas mus ga
lima atrasti, bet pastovumo nuo
monių ir takto be reikalo jieškotum. Tas, turbut, paeina nuo to,
kad musų nuomonės nesiremia ant
principų, jų daugumas nesupranta,
per tai ir nėra pastovių nuomonių.
Argi mažai buvo terp lietuvių atsi
tikimų, kad vakar buvęs karščiau
siu kunigų priešu, ant rytojaus
pastoja jų nužemintu tarnu ir pe
rėmėjų? Terp apšviestesnių tau
tų tokių atsitikimų nebūva, kadan
gi ten visi žino, kodėl priguli prie
tokios, ar kitokios partijos, godo
ja savo nuomones, pas mus gi
nuomonės tankiausiai yra tik dankčiu, pasipuošimu, kaip povui
uodegos plunksnos.
Senas Krivaitis.

Iš Chicago, III.
2 d. liepos tapo ant privatiško
susirinkimo pas p. J. Girijotą
>5.50 aukų ant revoliucijos reikalų
surinkta. Aukos likosi man pri
duotos su prašymu, jas tiesiog
„D. Balso" redakcijon pasiųsti,
ką ir nevilkindamas išpildau. Au
kautojų vardai, ir kiek kas auka
vo, yra sekanti: J. Girijotas, E.
Girijotienč, J. Valentovič ir J. Zaluba po 25c.; K. Andrijevskis, N.
Songaila, J. Ugianskis, J. Valen
tinas, Balčiūnas, K. Mickevičia ir
V. Mickevyčia po 50c. ir T. Druktienis >1.00. Taigi viso yra >5.50.
Aukautojams, vardan L. S. D. P.
ištariu širdingą ačių, bet teipgi
veliju, kad ir kiti tautiečiai šitą

riais, varžančiais laisvę žodžio ir
rašto, bet šaukiame tą teip kaip
kalbanti mašina, be supratimo
svarbos šauksmo. Prisidengiame
skraiste laisvės, brolystės, pasi
garsiname laisvais, ne norinčiais
retežių kunigijos, ar despotų, bet
pats norime pastoti mažais despotukais, draudžiame kalbėti kitaip
manantiems, norėtume uždėti savo
cenzūrą ant mums nepatinkančių
raštų. Jeigu mums nepatinka ki
tų cenzūra, kamgi mes brukame
savąją?
Jeigu viena negera,
n egal
būt pagyrimo verta ir
kita. Cenzūra, kokia ji ne butų,
yra varžanti laisvę, todėl reikia ją
peikti.
Štai „Vienybėj" nr. 24 patilpo
XX Susivienyjimo seimo nutari
mai, kur randame, jog terp kitko
nutarta, kad Susiv. organe raštai
apie tos organizacijos reikalus bu
tų talpinami tik su pilna pravarde
autorių, kitaip organas neturi tie
sos talpinti (Čia, turbut, klaida.
Nieks laikraščiui negali uždrausti
talpinti straipsnių, kokius redakci
ja laiko už naudingus. Rd.). Ar
čia ne despotizmas?) (Čia straips
nio autorius mato tik vaisius, bet
ne sėklą, kuri vaisius išduoda.
Peikimas vien vaisių butų lygus
daktarui, kuris norėtų cholerą ar
šiltinę keiksmais gydyti. Prieža
stys ligų ir peiktinų gyvenimo ap
sireiškimų guli giliau; jų neprašali
nus, ligos ne išgydysime. Rd.).
Ką seimas savo užgyrimu tikisi at
siekti, sunku suprasti. Kaipgi Susivienyjimas gali cenzūruoti vieną
laikraštį, o kitus palikti be cenzū
ros? yra Amerikoj ištikro apŠmeižianti tautiškas organizacijas laik
raščiai — tai kodėl tų Susiv. ne

Geriausiai žino senoji mūrinin
ko motina, gyvenanti namų apa
čioj, kas mieste atsitinka. |i pa
liegusi ir per tai negali, kaip kitos
moterys eiti j darbą. Kadangi jos
darbščios rankos ne gali ramiai ilsetiesti ir kad ji nenori būti sunke
nybe sunui, tai ji mezga panČiakas vienai pardavinyčiai. Labai
mažai tas naudos atgabena, bet
visgi geriau negu nieko. Sėdi ši
tą sena moteriškė per dienas prie
lango, ir kada drntai mirga, žiuri
jos palšos akys nuo pančiakos į
gatvę.
Reikia sykį pažiūrėti į žmonis,
mano ji ir ištiesia kaklą,kad geriau
prisižiūrėki jaunai merginai, einan
čiai gatve, kuri prapuolė už durų
mažo kromelio. „Tai Ona, tai
Ona: Kaip ji tupinėja apie krome
lio savininką Joną. Man rodosi,
kad ji kiekvieną siūlelį, kiekvieną
adataitę, spilkutę perka skyrium,
kad tik Joną tankiau galėtų maty
ti. Onute, Onute. Na, bet tekė
ti norime mes kiekvieną. Aš ne
sistebiu. Žinau tai pati. Buvau
ir aš kada tai jauna, nors tas jau
seniai buvo. Ir mano senukui ir
aš gana apie barzdą tupinėjau.
Jonui ne kenktų nieko tokia mergi
na kaip Ona, su raudonoms lupu
tėms. Abudu viens kitam lygus;
ko Jonas ne sako, tą sako Ona."—
Ir norėdama dar labiau savo nuo
monę sudrutinti, senutė linguoja
su galva.
Ne po ilgam girdėt pas Joną
varpelio skambėjimas ir iš krome
lio išeina Ona* laikydama mažą
pakelį rankoj.
— Na, argi ne sakiau — juokia
si senoji. — Daugiau kaip porą
adatų Ona negalėjo paimti. Ir

užkenkti.
Pasibaigus darbui,raudonoj šviesėj besileidžiančios saulės, išėjo
Ona per duris ant gatvės. Išrodo
tikrai graži prastuose raudonuose
drabužiuose su baltais mezginiais
ant kaklo ir maža skrybėlaitė ant
gelsvų plaukų.
Jonas matė ją einant ir jam ro
dėsi, kad jį kas degina su įkaityta
geleže. Jis keikė savo negražumą
visokiais tonais ir tą vakarą netu
rėjo jau ramybės.
Ir Ona savo raudonuose drabu
žiuose nuėjo pas vieną sandraugę.
Nudžiugo drauge, pamačiusi sanvaitės vakare Oną teip puikiai ap
sirėdžiusią. Onai Čia buvo nuobo
du.
Ant rytojaus ji vėl nuėjo pas Jo
ną parsinešti siūlų. Jis norėjo pa
klausti, kaip ji linksminosi, bet
□ėjosi — nėjosi iš tikro; kas ten
gerklėj vėl pasispendė ir nedavė
žodžio ištarti.
Ant syk smarkiai atsidarė kro
melio durys. įėjo pirkėja ir pa
reikalavo adatų Nr. 7.
Jonas, suerzintas Onos, įieško ir
įieško reikalaujamų adatų ir ant
galo paduoda storas lopymui.
Perpykusi, pirkėja metė adatas
ant stalo.
— Jums rodosi, kad jus galite
manę už kvailą laikyti? Lopytojasl Ar tai čia adatos Nr. 7.
Persigandęs, Jonas išmeta ada
tas, kurias vėl norėjo ant savo vie
tos pastatyti. ' Paraudonavęs, nežinodams ką daryti, žiuri jis į Oną.
Onos veidas sukrutėjo: „Jus
piktoji septyni — Šaukia ji ir meta
deganti pažiūrėjimą ant piktosios
pirkėjos. — Pasijieškokite sau ada

21. VI.05, Vestuvėse A. Dau
ginio su J ieva Jaruševyčiute, Cambridgę, Mas.
(p. J. Danielių)...............
2 95
24. VI.05, Pittsburgo soci
jalistų kuopa (p. K.Kirną)...................................
5.80
24. V 1.05, Dom. Kairys,Philad’a, Pa................................... 1.00
27.VI.05, S. L. L. kuopa
New Britain, Con. (p.M.
Mažeiką).............. ............
1.60
30.VI.05, Riverton, III. au<
kų (p. V. Miežaitį) .... 2.20
3. VI 1.05, Per krikštynas
Žebrauskuose, Riverton,
III. (p. J. Bataitį)......
2.40
3.VII.05, Mat. Kalvaitis,
Westville, III...............
1.35
Visu labu >127.08
Nuo seniaus įėję buvo 186.81

Iki Šiiam laik iš viso įėjo >313.39
Išleidimų buvo ant gromatų ir markučių krasos —
iš viso........... ................
80
Taigi lieka ižde >312.59
J. Šliupas, iždininkas,
328 Federal st.,
Philadelphia, Pa.
3.VI.05.

P. S. Jeigu kas ar dėlei „AuŠros'f, ar dėl revoliucijos reikalų
butų siuntęs man pinigus, o nera
stų pakvituota, maloniai prašau
man pranešti, idant iŠ mano pusės
kokia klaida neatsitiktų.

J. Š.

Prekes apgarsinimu.
1 coli* druko, ui 1 syki.................... 50*.
Paprasti ]?*jie*ikojimsi *r draugys
čių mitingai ar balių apgarsinimai p*
50c. ui koina syki.

—

Christaus gimimą, kuri padailino savo val
domą miestą gražiais namais ir kitokioms budavonėms. Griuvėsiui to miesto angliški
prekėjai pirmiausiai surado tiruose 1678 m..
Paskui angliški ir prancūziški tirinėtojai ty
čia keliavo ant tirinėjimo tų griuvėsių ir
terp kit-ko rado Čia daug užrašui, parašytų
raštu panašiu senam žydiškam kvadratiniui.
Raštą tą, dėl vietos, kurioje pirmiausiai su
rado užrašus ir praminė palmyrišku, nors iš
tikro jį vartojo nevien Palmyros gyventojai,
bet visoj Syrijoj; išsidirbo jis vidurinėj Sytijoj iš aramėjiško raštą
Raštas tas Syrijoj atsirado II ir I amžyj
Į>rieš Chr. gm. ir pradinėj formoj užsilaikė
neilgai', besikeikiamas, jis išsidirbo į atskirą
syrišką raštą vadinamą „estraugelo , kuris
kaipo tinkantis greitam rašymui, greitai iš
siplatino po visą Syriją. Tik Palmyroj, at
skirtoj tirais nuo kitų kraštų, palmyriškas
raštas be žymesnių persikeitimų užsiliko per

1

»

Isz visur.

kos demonstracijos, Roentgeno žinome. Vien jie išliuosavo žmo Paryžiuj 98,8, Liverpoolyj 31,5, želio ate:nenešiu 1990 s*, ėchuts darės,
Rlversida, III. ir prūso visu kitu draaspinduliai, bevieliniai telegrafai, niją nuo tranų, kurie ją per am Gla*gowe 64,8, Montrealyj 81,8.
gysesta toj* dienoje ssdsryt' piknisku
tai pasekmes kilimo mokslo apie žius kankino, besistengdami pa
— Pereitos nedėlios dieną, savo ae halių, idant tuosni visai kitiems ne
II Aot geležinkelio stacijos Be*ti elektriką.
laikyti
tamsybėj,
kad
sau
ir
savo
1‘HSl A. B. Schnitaer’i.
locnuose namuose,pu. 4316 Michi* kenktame.
lo rt, Australijoj, susirinkę žmo
Viską tą atsiekėm, pasinaudoda luomai laimingą gyvenimą paga
Komitetas.
gkn
avė., nusišovė 87 metų senelis
nės pamatė, kaip trūkis pervažia mi iŠ naujų moksliškų įrankių. minti. Dar ir Šiądien mesnepasiliuoAtalseauklmas.
llll
vo sargą. Perbėgus trukini, visi Be teleskopo ir spektrookopo savom nuo jų įtekmės, bet žiū Lewis Stone. Nusibodo mat žmo
|i H
Draugyste s*v.Juozapo isz Bpnngleld.
skubinosi prie pervažiuoto, kad žvaigždininkystės mokslas ne sto rint į atsiektoms pastarųjų 50 me gui teip ilgai ant svieto gyventu
*4
111. sziuomi auiszaukia ia aavo sanariaa
Ir
be
revolverio
ne
ilgai
jau
būt
pagelbėti. Tas gi, pamatęs besi vėtų auglčian kaip Ptofocnejaus tų, pakįla musų širdyse viltys, kad
įsivažiavusius szalin, o neprisiuntusles
laaaJ
rekėję kankytiesi ant šios pasau dar paltudyjlmo apie athklma velykines
M aM
C L
artinanti žmonių pulką, pradėjo gadynėj.
netolima ateitis suteiks žmonijai
lės. Ne dėl vargo jis vienog su isspažiaUes ir prssso ta j«daryti esi ssoSun
garsiai juoktiesi. Trūkis rods jam
*5 bvtt
Tirinėjimas moksluose sukėlė „dangų ant žemės."
H
trumpino
gyvenimą, vargo jis ne nest, rissydami adresu:
sutriuškino, nupiovė koją, bet ta žmogau* mintyje nauja* įdejaa; ir
A gisel
Tirinėjimas gamtos apsireiškimų
1
A
> BUS
Jonas Baltruszaitis,
kentė.
koja
buvo
medinė;
tikrąją
jam
po

saaech
jei žmonija mokslo erškėčiuotu ant galų galo priveda žmonės svei
ėalsth
2301 N. 15th st.,
Bpnngfleld, UI.
rą metų atgal nupiovė trūkio taku toliau* žengs — tai kas gali ko proto prie sekančių persitikri
— Ant kertės Orleane ir Wenaln
ha
v!
ratai. Tąsyk, be abejonės, jis ne įspėti, kaip išrodys musų žemė po nimų:
de! str. ulyčinis karas pervažiavo
piM
A vav
A
sijuokė.
P»neBzko|imai. 48 metų lohnsoną ir teip sunkiai
šimto metų?
1
Sensacija,
mislis
ir
saužinė
ne

iMde
i sala
Pajieecku savo vyro Šimėno Petrene
2
Mes nenorim būti pranašais op gali apsireikšti, jeigu nėra sujung sumankė, kad nugabentas į PassaII Kad apsunkinti neturtingiems timistiškais ar pessimistiškais, kaip tos su smegenų substancija ir ner vant ligonbutį, ten į porą valandų ko. pametimo mane 4 sanvaitės steni.
ęrf
n eUtk
H
Pačias jis isz Vilniaus gub.. Traku per..
baigimą augštesnių mokslų, Mas Comte, kuris įkalbinėjo, kad jo ga vų.
pasimirė.
6 Mk
reseh
Auros v oi., Žvirgždinu kaimo. Busiu
i 0
kolijos randas nuo ateinančių me dynėj astronomija atsiekė galuti
labai
dėkinga, kas man apie ji duos ti
Ml
4
2
Nervai
—
tai
yra
keliai,
ku

—
Žinomas
lietuviams
aptiekov
2
v seklu
tų rengiasi padidinti mokestį už na* rybas, kada ji ištikro vos pra riais ateina visokios įtekmės į mu rius Leičynski pagarsino, jog gar nta, su guodone,
k*
r
h
Viktorija Petrauskiene.
h tkav
mokslą:*- lankantiems
gimnaziją sidėjo.
sų smegenis ir tenai sukelia šauti sus kunigaikštis locis jį prigavo
KBM
M
201 John st»,
Hernson, N. J.
mokestis bus pakelta iki 100 rubl.
Garsus filosofas Jonas Mueller nę.
ant 31558, įbrukdamas ant tokios
Talį** Iv kai
Pajieszkau savo pusseseres Antanines
> Paėjimas tr iisidirbimas kvadratinio žydą alfabeto.
hama
|po CW
ant metų (iki šiol jie mokėjo 40 tvirtino kad greitumo nervų sensa
3 Jeigu žinome, kad visatoj yra sumos be vertės čekių.
Kasgi Valiutas, Kauno gub, Raseinių pav.,
rublių), lankantiems universitetus cijos nebus galima išmatuoti, o substancijos ir spėkos, kurios ne kaltas?
Tų patvirtina ir surasti Paleistinoj užra
Kunigaikštis panašiais Vengerskiu sod., dveji metai kaip Ame
I
o e, e ir kitokias augštesnių mokslų įtai dabar žinome, kad sensacija žmo padaro jokios įtekmės ant musų darbais buvo jau kitur pasigarsi rikoje,
Olrf
1
2
1
šai, kurie aiškiai parodo, jog augryžę iš Bapirmiaus gyveno Chicagoje, tu
S
• 2r
Btth
n
sas iki 500 rubl. (iki šiol mokėjo gaus nervų perlekia 100 pėdų į se pajautimų, tai jos padaro įspū nęs, tai ne reikėjo jam tikėti.
3 a 3
riu prie jos svarbu reikale. Ji pati ar
bilionijos žydai vartojo aramėjiškų raštų.
9
I jie tik 100 rubl.'' ant metų.
kas kitas teiksis duoti žine adresu.
■K
0 .S
kundą. Ant išaiškinimo to dalei- džius ant moksliškų įstrumentų.
A
Aut tų parašų aiškiai matyt visos permai G«a«l
4
Antanas Valia,
i
skime.kad
žmogus
yra
60000
pėdų
DolaU*
nos aramėjiško alfabeto, žydų padarytos, kol
4
Jeigu
yra
žmonių
dūšios
ne

na
t
Atskaita „Aušros” Dr-tM P. P. Boz 137,
North Chicago, IU.
5
•4
h
II
60
jurininkų
nuo
maskoliško
augštas,
o
jam
į
koja
įgiltų
gyva

♦
iš jo neišsidirbo žydiškas kvadratinis raštas.
mirtinos ir amžinai gyvenančios,
f
e o?
(21—VII)
OI
iždo
už
berželio
mėnesi
kariško laivo ,,Jurgis Pergalėto tė; tai pereitų kokia minuta, kol tai jos turi padaryti įtekmę ant
», ■
Kaip parodo parašytas vardas Tobio ant sie ‘ Vav
a • • e 'o e
Pajieaskau nejauooa mergino* ui gse1905 m.
jas," kurie buvo susibuntavoję, at jis pajustų tą įgilintą. Pereitų moksliškų instrumentų.
r
nos netoli tvirtyuės Arac-el-Emira, aramėji
/
Žalu
padine, kuri nuaimsno stiek tiek prie
1
1
M
9
gabeno į Odesos kalėjimą. Mena, mat tiek laiko, kol įgilimo sensaci
M «ėt
škų raštų žydai vartojo dar V amžyj prieš
5 leigu numirėlių dūšios gali
aztoro. Szeimina maža, viso tilt viena
Cha U
aa
* MX
kad juos visus sušaudys. Mat jei ja, tekėdama per nervus, pasiektų padaryti įspūdį ant moksliškų in
ypaU. Algoa 915 ant menesio ir pragy
Christaus užgimimu be jokių.svarbių perkei
I0.VI.05,
per
J.
Naujoką
T«lh
£ i gu pasipriešinti netikusioms val jo smegenis. Kalbame apie tele strumentų, tai su laiku turėsim in iš T. M. Dr-tės fondo .. 326.39 venimas. Adresas
* l 4 V
timų. Ant parašų tų matyt aiškiai paleng
M. Szlaužia,
a
Jei
l i džioms, nėsant vienybės, gana pa patiją, kurią dar prirokuojam prie strumentus padirbtus ant pamatų 19.VI.05, Jonas Smilg....
va* persi keitimas aramėjiško rašto į teip va
9
e
4507 8. Wood st.,
Chicago, Ui.
dinamą žydišką kvadratinį. Iš parašų tu
Kai
h
4 * vojinga, tai dar blogiau joms pa burtų viešpatystės. Gal netrukus bevielinio telegrafo, su kurių pa iš Varšavos...................... 18.01
(14—VII)
A A*
V)
J
siduoti,
kadangi
nė
caras,
nė
jo
galėsime su pagelba atsakančių gelba galėsime su numirėliais, gi 19.VI.05, Liet. Am. ukėsų
rinčių ženklus perėjimo aramėjiško rašto į žy l.oead
et J
<
Paj tesakau Francu sako Barkausko,
1
sudemoralizuoti tarnai nepažįsta įtaisų vienas kitam savo mislis minaičiais ir pažįstamais, net su
dišką kvadratinį seniausiu yra užrašas ant
Kauno gub., Zarasu pa v. Žisbiszkes pa
kliubas,New Haven.Con.
M>e
m
perduoti. Štai jau pasisekė moks dvasioms musų prabočių, jeigu tos
pasigailėjimo.
T1T>
•D
antkapio Jokūbo aut Josefato lygumos Jerup. St. Jokavyčių.............
2.25 rapijos. gyveno pirmiau pietinėje Apri
P
koje, o dabar antri metai iazvažtsvoio
v ■
linčiams pagaminti savo laborato dvasios nemirtinos, susižinoti.
Nm
zolimoj. Raštas tas turi jau ypatybes žydi
22.VI.05, T.M.Dr-tės kuo
V
Philsdelphia, Pa , turiu prie jo lakai
II
Varšavoj
susibuntavojo
čielas
rijose
gyvybe
—
žinoma,
ne
indiviško kvadratinio, literos neturi jau nereika Stekai
6 Jeigu žmogus, užmigęs, nu
r
pa So. Chicago, III., per
k> 1
CA
svarbu reikale. Jis p*-s ar kas kitas
C0> • QD
I „Lietuviškas" gvardijos regimen- dualiŠkus sutvėrimus.
Ant
tiek
lingų užsisukimų galuose, bet užlaikė dar
stoja
jausmų,
tai
jis
jų
nustoja
ir
B. Jasiulį..........................
2.20 teiksis duoti man žine admsu:
•
Ke
t
11
k
tas.
Paskirti ant išsiuntimo į mokslas dar nepakilo, o gal ir ne pasimiręs.
daug ypatybių aramėjiško rašto. Permainos
Jo*. Deksnis,
30.V 1.05, per vestuves J.
Phr
AA
V
Mandžuriją kareiviai atsisakė ke pakils, kadangi — kalbant dievuogeriausiai matyt ant augščiau pridėto pa
0 Bruce st.,
Manbray C.C. 8o Af riea.
5 a B
7 Jeigu yra virŠgamtiŠkų ypatų
Gudaičio, S.Maachester,
veikslėlio, rodančio persikeitimus aramėji i T«o4e
v tt liauti į karę, kiti kareiviai jiems tiškai — ir žmogaus protui, teipat arba viena ypata, kurios, arba ku Con. (p.J. Januškevičių) 4.78 Pajieazkau savo vyro Juozo Lūkesio,
Vj Jf
J
ško alfabeto ir išsidirbimų iš jo žydiško.
J 1 pritarė. Ant suvaldymo susibun- kaip ir pajautimams rubežiai pa ri visatą valdo, tai su laiku mes
O
Nuo pereitos atskaitos 554.66 Kauno gub.. Panevėžio pav., Kiovaisin
U
A
parap., Gitaucu kaimo, kuris 9 d. gegu
>
tavojusio regimento reikėjo šaukti statyti. O jeigu ir nebūtų, tai su jų, arba jos buveinę su pagelba
Sumaišymas žydiškų vėlesnių ir aramėjiškų
r
ii A i
i
»
žio m. sueziup-s pinigus užbėgo nuo
kazokus
ir
Keksbolm
regimentą.
laiku
turės
sykį
ant
žemes
skritu

literų matyt teipgi uiygĮiše surastame prancū Sekta
moksliškų,
instrumentu
turėsim
Įėjo visu labu 3608.29 menes. Prasergscziu czion merginas ir
Vz
•
vv
a
Susirėmime 16 kareivių likosi už lio klimatas teip persimainyti, kad suteikti teip kaip ir Becquerel’
zo de Saucy ant karalių kapų Jernzoiimoj;
nasales nuo jo pasisaugogi; Jis mane pa
Tkaa
n U
k .•
ė*
Išlkista:
t l
A
muštų.
Tame „Lietuviškame" ant jo negalės laikytiesi nė jokia susekė buvimą jo spindulių.
užrašas tas yra dabar Luvro mureume Pary
meta jau kelintu sykiu ir pereita vasara
Už
laiškus
ir
markes
krasos
20
žiuje. Svarbiausias skirtumas terp aramėji
regimente vienog lietuvių nėr*.
gyvybė — nekalbant jau apie pro
mane pametei ame vilioti merginas ap
8 Kol mes neturėsim neužgina
Paėjimas faunyruau ailauetu.
sivesti ir viena suviliojo, iszkaulydamaa
škų ir žydiškų literų yra tame, kad aramėjitingus sutvėrimus — žmones.
mų darodymų apie buitį tokių virŠ Nuo seniaus išleidimų bu
Užjos 940, kuriu užteko ant keliu dienu
vo................................. 350.53
škos literos viršuj turi galvutes, žydiškame ilgesnį laiką. Dėl to padėjimo tiruose Pal II 1903 metuose Japonija parsiMusų pajautimai siaurai apru- gamtiŠkų ypatų, tol mokslas apie
pasilinksminimo saliūnuose Brooklyna,
alfabete vietą galvutės užima jau tik brūk myros apie tą raštą ilgai Europos rašto tiri- gabeno knygų iš kitų kraštų už bežiuoti. Daieiskime, kad ant tokius daiktas ne gal būt mokslu
būdams p rasenu unijos prezidentu pri
Visu labu 350.73
šnelis, bėgantis horizontališkai, teipgi besi uėtojai nieko nežinojo, kadangi kituose kra 315518 yenų, daugiausiai iš Vokie stalo guli dvi knygų viena vieno bet svajone ir iliuzijomis vadina
sisavino jos 912. per ka nužudė savo var
Todėl lieka ižde 3557.56 dą unijoje ir neteko darbo. Dabar ro
tveriant žydiškam alfabetui, galima patėmy- štuose raštą tą greitai išstūmė parankesnis tijos, ne* už 95000 yenų, iš Ame svaro sunkumo, o antra vieno sva mas.
bar g ...
J. šliupas, iždininkas.
dosi jis randasi Rocbesterij. Kas apie
ti besistengimas suteikti literoms vienodą di raštas , .estrangelo”, nespėjo jis palakti kokių rikos už 55000 yenų, iš Anglijos ro ir pusės. Paėmę į rankas ir
ji žinotu maloniai prašiau man pra
3.
VI
1.05.
dumą; todėl ilgus galus aramėjiškų literų svarbesnių liekanų, arba, geriau* sakant, už 87808 venų. IŠ Prancuzijoa svarstydami, lengvai atjausim sun
nešiu.
žydai pasuko kairės link pusės po tiesiu tokių liekanų pirma nepasisekė surasti; japo n iečiai perka daugiausiai kny kumo skirtumą. Bet paimkim du
Paulina Luksziena,
kampu. Tokiu budu išsidirbo kvadratinis tuom raštu padarytus užrašus rado neseniai gų apie tiesų mokslus, iŠ V okieti- šmotu švino,arba ir kitos medegoa,
Prašymas.
542 Metropolitan av.,
Brooklyn, N.Y.
literų išveiidjfe.
Algiere, šiaurinėj Afrikoj, taigi gana toli jos ir Amerikos apie gamtos mok kurio vienas sveria — duokim sau,
t Profesorius Lowel atsiuntė te Mieli Broliai LietuviaiI
Paji šeškau savo vaiku Antano ir Kle
— 99, o antras 116 svarus. Nors legramą į Cambridge, Mas., jog
Užraše ant sinagogos Kefr-Bereime, pa nuo griuvėsių senovės Palmyros.
Užrašus slus.
ro Szymkevicsiu. Jie gyrėsaCbicagoje.
Su nužeminta širdžia prašau
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine
sunkumo skirtumas Šmotų daug netoli planetos Marso jis užtiko
darytame II šjmtmetyj po Christ. užg., žydi palmyrišku raštu padarytus tirinėtojai pir
paaukauti man nelaimingam kelis adresu: . >
U Į Berlyną atkako prancūziškų didesnis negu pirma minėtų kny naują dangišką kūną.
škas kvadratinis raštas jau su-visu išsidirbęs, miausiai surado miesto griuvėsiuose, kada
centus. Prašau ir visų lietuviškų
Stanislovas Szymkeviczius,
socijalistų vadovas, parlamento gų, bet mes to neužtėmysim mu
terp jo literų nėra jau panašumo į aramėji- juos pradėjo kasinėti.
Elizabeth, N. i.
t Berlyno profesorius Robert draugysčių, kad, kiek galėdamos, 212 First st.,
škas. Tokiu jau raštu padarytų užrašų rado
Palmyrišku raštu padaryti užrašai tuom pasiuntinys Jaures ir norėjo ant sų pajautimu,juos kilnodami. Pa Koch, kaip garsina laikraščiai, su šušelptų manę nelaimingą. Prieš Psjiaszkau tavo brolio Andriaus Gatadaug visokiuose kraštuose . Palestinos, ant skiriasi nuo kitų, kad ant jų aiškiai pažymė susirinkimo laikyti kalbą, bet Prū imkime paprastą svarstyklą ir at- rado būdą, kaip galima pagarsėju trįs mėnesius pribuvau iš Lietu vecko, Suvalkų gub., KalvaJijj^fdtv.
Krimo (pietinėj Maskolijoj), Ryme, Išpani- tas laikas, kada jie likosi padaryti; seniausi sų valdžios uždraudė jam kalbėti, svėrę tuos šmotus, tuoj pamatysi sią šiltuose Afrikos kraštuose mu vos, eidamas į darbą,kabinaus: ant Liudvinavo gmino, Armooiszkiu kaimo,
joj, mieste Brindisi. teipgi Rymo katakom iš suraštų užrašų padaryti 9 metuose prieš pagazdino išvijimo, jeigu jis ban me jų sunkumo skirtumą.
apie 10 metu Amerikoje. Turiu prie Jo
sę tsetsė, kuri naikina Čielas gyvu freikario, papuoliau po ratais ir
labai svarbu reikale. Ji* pats, ar kas
Pirma žmonės stebėjosi iš teip
bose, kur slėpėsi krikščionys laikuose perse Christaus užg., o vėliausiejie 271 po Chr. dytų kalbėti.
lių bandas, padaryti ne vodinga. abi kojas man sutrupino.
kitas teiksis duoti žine adresu;
stebuklingo sudėjimo musų regėji
kiojimų. Seniausi iš tokių užrašų padirbti gim.. Apart vieno užrašo, ant kurio yra
Turiu tik 22 metus, paeinu iš
Koch teipgi susekė, kad grįžtan
Vincas Gataveekaa,
teipgi II šimtmetyj po Chr. gm.. Taigi ai Palmyros senato padavadijimai apie muitus,
II Iš Europos ateina žinios apie mo ir girdėjimo organų, bet suly
West Seboois, Me.
čius drugius ant žmonių perneša, Kauno gub., Panevėžio pav.( Pu Hub Mfg
šku, kad kvadratinis žydiškas raštas galuti kiti visi yra arba antkapiniais užrašais, arba didelius karščius. Berlyne Ame ginant su moksliškais instrumen taigi juos užkrečia, gyvenanti Šil čiak ų sodžiaus.
Pa;tesakau savo dėdės Leono Ruigio,
nai išsidirbo pradžioj krikščioniškos eros ir tikėjimiškai* padavadijimai*.
rikoj vartojamas Fahrenbeito ter tais, jie pasirodo gana grubus ir
Kaunogub., Sziauliu pav.. gyveno ChiAndrius Daškis,
tuose kraštuose pieskipė blusa.
stambus. Štai, paveikslai:
paskui gana ilgą laiką užsiliko be jokių žy
cagoje. Jis pau ar kas kitas teiksis duo
Palmyriškas raštas, kaip matyt ant pa mometras rodė 107 , o Ryme 109”’
141
Walnut
st.,
I Prancūzijoj kariška komisija
Padarykim ant popieros eilę taš
ti žine adresu:
mesnių permainų, tik VI amžyj po Christui veikslėlio, labai panašus į žydišką kvadrati Vokietijoj, nuo karščio užsidegė
Binghamton, N. Y.
* Antanas Gelmines,
teip vadinami massoretai padarė tūlas per nį raštą, abudu mat išsidirbo iš to paties a ra parako krautuvės ir expliodavo 40 kelių, vienas nuo kito ne toliau išbandė naują karabiną, kuris bus
14 Msdison st.,
Hyde Park. Mase.
kaip vienos tukstantdalies colio ir įvestas kanumenėj. Karabinas tas
mainas. Jie, palengvinimui skaitymo, įvedė mėjisko. Gal būt, kad palmyriškas raštas, centnerių parako.
PaUisymas
klaidos.
pats
užsiprovija,
ant
to
sunaudota
Pajieszkau
savo
brolio
Juozapo Dumijie musų akims pasirodys kaipo
specijališkus ženklus paženklinimui saubal- išsidirbęs iš aramėjiško egiptiškos epokoe,
šių; senam rašte buvo vien pusbalsės ir prie dar tūlą laiką buvo po įtekme kvadratinio II Mieste Konstanz, Badene, li viena linija, bet paėmę mikrosko pajiega prie Šūvio mašanti atgal. Pardums num. „Lietuvos" klaidin ko ir pusbrolio Tadeusso Daioro, Kauno
yra juzartlnios aukot reik, revol. gub.. Raseinių pav., Ssiielio voL ir per.,
balsės. Iš pradžių įvedė tik 7 naujus žen žydiško rašto. . Žiūrint į literas abiejų ra kosi atidarytas terptautiŠkas soci pą, tuojaus persiliudysim, kad Šita Kaslink greitumo šūvių, tolumo gai
jud. Mask, 91 SS isz SpnagfleJd, I1L; tu Kutino kaimo. Jie petys ar kas kitas
išmetimo
kulkos,
kaip
išbandyto

linija
susideda
iš
eilutės
taškelių,
klus, iš kurių penki reiškė ilgąsias saubal- stų. kaip tai yra ant paveikslėlio, matyt jalistų kongresas, bet kad valdžios
teiksis duoti žine adresu:
ri būti We*tvilią, 111. i
jai sako, Šitas karabinas ne turi
Jurgis Du m i kas,
sės: a, ė, », o, u, o dvi trumpąsias a ir e.
= 1 A
kad skirtumas literų vieno ir kito rašto yra uždraudė kalbėti svetimų kraštų vienas nuo kito gana atsitolinusių. sau lygaus ant viso svieto. Vana
3257 Salmon sk,
Philadelphia, Pa.
XII amžyj rabinas Kimctii skaitlių to visai nežymus tr remiasi vien ant to, kad delegatams, tai kongresą perkėlė Laše čysto vandens, kurį mes kas
dis
jo
turi
tik
6,70
milimetrų
dia

dieną
geriame,
per
padidinanti
Pajieszkau
savo
drauru
Kazimiero
kių reiškiančių saubalses ženklų padidino palmyriškame rašte yra daugiau apvalumo, į Šveicariją, į miestą Kreislingen.
metro,
taigi
mažiau
negu
vamzdis
Klapatausko ir Justino Malinauskio.
stiklą
mes
užtėmysim
čielą
gaują
iki 10; vėliau gi dar likosi įvestas specijali- užsisukimų ir kitokių literų padailinimų ir
Pirmasis paeina isz Kelmas miestelio, o
|| Putilovo dirbtuvėse, netoli vandeninių sutvėrimų, kirmėlių, revolverių.
škas ženklas, kuris, padėtas už priebalsės, ro tas matyt vien didelėse pradinėse literose.
Studrtnkimaa
antrasis isz Panevėžio, seniau gyveno
driežų
ir
sliekų,
kurie
savo
tarpe
Chicago. Susivtsnyjimo Lietuviu A- Chicagoje; turiu prie ju labai svarbu rei
dė, kad ją reikia kietai ištarti.
Bet apart raštų didėmsėms literoms, Palmy Peterburgo, 5 d. liepos atsitiko
menkos 36u kuopa turės susirinkimą kale. Jie patys ar kaa,kitas teiksis duo
XI amžyj gyvenanti Vokietijoj žydai roj buvo vartojamas dar kursivinis raštas, smarkus susirėmimas sustreikavu tokią pat nemielaširdingą ,,kovą
nedslioje 10 d. liepos 1905 L. Ruigio sa ti žiną adresu:
bandė literas pagražinti gražioms galvutėms, pritaikytas greitam rašymui, neturintis pa sių darbininkų su kazokais. Ka už būvį” veda, kaip kad ir augileje po nr. 3301 8. Morgan karte 33-czios
J. Radsvicze,
čiausi
mums
žinomi
sutvėrimai
—
vąšeliais ir kitokiais pridėjimais; iš to rašto dailinimų ir visokių užraitymų. Raštas tas zokai šaudė į pulkus darbininkų ir
gatves, prasidės 1 vai. po pietų.
493 8o. Ganai st.,
Chicago, UI.
žmonės.
Žingsniojimą
musės
mes
—
Nuo
pereitos
sanvaitės
prasi

daug
jų
užmušė,
arba
sužeidė.
išsidirbo literos dabar žydų vartojamos. Ta jau labiau panėši į aramėjišką raštą egiptiBus spsvarstomi labai svarbus reika
Pajieszkau
savo
dedas
Stanislovo
Desu musų girdėjimo organais nega dėjo jau koncertai parkuose pieti* lą i. Vodsl asabisskas pribuvimas 30tos ko
me jau laike iš pradinio žydiško kvadratinio ško papyruso laikų, negu į žydišką kvadrati
maslautko, Suvalkų gub., Marijampolės
lim
patėmyti,
bet
po
mikrofonu
pos
sananu
yra
būtinai
reikalingas.
nės miesto dalies. Subatoms va
rašto išsidirbo teip vadinamas kursivinis arba nį. Taigi aišku, kad palmyriškas raštas iš || Vokietijoj, ypač Šiaurinėj jo*
pav., Gudeliu gm., Skriaudžiu para p..
Kviecsiame visus geros valios lietuvius
rabiniškas raštas, iš kokio visokiuose kraštuo sidirbo ne iš žydiškojo kvadratinio, bet iš dalyj, dideli karščiai, o stoka ly jis išrodo mums kaipo žirgo trep karais bus koncertai Hamiltono prisiraazyti prse 8. L. A. Kam dar nėra Gudeliu kai m, pribuvo jis in A menka iss
taus. Upės nusekė, o jeigu ne sėjimas. Musų oda, sulyginant su parke; nedelioms 4 vai., parkuose: žinomi 8. L. A. mieriai Ui ant minėto Anglijos. Jis pats ar kas kitas teiksis
se išsidirbo ypadškos formos. Svarbiausios aramėjiško, teip kaip ir žydiškas.
bolometerių, su kurio pagelba ga
duoti žinia adresu:
iš tų formų yra: ispaniškas kursivinis raštas,
Iš kursivinio palmyriško rašto išsidirbo bu* lytaus, ypač upė* Havel, lima išmatuoti karštį vienos žva McKinleyo, Shermano, Ogdeno ir susirinkimo bus issaisskinti: Iiuoaas ine
Jos. Glamba,
Bessemero,
ant
skverų
Armouro,
Jlmas
in
sale
norintiems
pasiklausyti.
Spree
ir
Elba
teip
nuseks,
kad
atprancūziškai-itališkas arba raštas Raschi, iš čiela eilė semitiškų alfabetų, kaip antai: sy922 R. R. Avė.,
Moline, Iii.
kės
atstume
keleto*
kilometerių,
S.
L.
A.
30tos
kuopos
Komitetas.
Daviso, Cornell’o ir Ruscho. Padirbtas rabino Raschi ir vokiškas kursivinis, riškas raštas ,, ėst rangelo'', auranitiškas, na- seis apstąbdyti laivų bėgiojimą.
Pajiesskau epai ved: m ui merginos lie
yra
kaipi
be
jausmo.
Ant
užtėmiLietuviazkna
Biknlnkan.
nedėlio vakarais — Palmero par
vadinamas kitaip moterišku žydų raštu, ko batėjiškas ir daugelis kitų.
tuvaites laisvamanes arba protestonea,
Chicago. Dr-te 8sv. Kazimiero Kar.
|| Vokiečiai pastatė mieste No- jimo temperatūros kilimo su mu ke, utarninko vakarais Jacksono
kiu spaudina savo žargonu knygas ir laikraš
nuo 18 iki 22J metu; asz pau turiu jau
turės
tavo
metini
pikninka
nedalioj
13
sų
oda,
reikia
ją
pakelti
mažiau

parke; seredos vakarais McKinleyc
rimbergoj paminklą Petrui Hin23| meto. Auiliepti meldžiu žemiau pa
čius ir Maskolijos žydai. Iš to žargoninio
e) Syriški alfabetai.
vakarais ir su- rugpiuesio, Bergmano darže, Riverside, dėtu adresu:
lein,išradėjui k.šeninių laikrodėlių. siai penktą dalį vieno laipsnio, o parke; ketvergo
vokiško rašto išsidirbo rankos raštas, kokį
UI. Prasidėt 9 ryto. Inianga 25c. po
Palmyriškas
alfabetas
Palmyroj,
kaip
Jos. Petrovskis.
bolometeris
užtėmys
vieną
milijo

batoj
po
pietų
VVashingtono
par rai. Visus lietuvius ir lietuvaites szir
Pirmutinis
toks
laikrodėlis,
kiauši

vartoja žydai savo kasdieniniuose reikaluo
205 Quarry st..
Grand Ra pida. Mich.
jau paminėjome, be žymesnių permainų už nio pavidalo, likosi padirbta* 1511 ninę dali laipsnio.
ke.
Koncertai
nurodytose
dieno

dingai
kvieesia
auilankyti,
nes
ssis
bus
se.
(21- VU)
silaikė
per
čielas
šimtmečių
eiles,
bet
Syrijoj,
O
ka
dar
kalbėti
apie
teip
jausse
ir
paminėtuose
parkuose
trauk

didžiausias
ir
gražiausias
pikninkas.
gra

• Kaip išrodo tasai žydiškas rankos raštas,
metuose.
PajiesAau savo brolio Vincento Venc
žus didelis daržas pilnas visokiu zabovu,
lingus Kohererius, išrastus profe sis iki 27 d. rugpiučio.
matė jį, be abejonės, nevienas skaitytojas, turinčioj lengvesnius susinešimus su kaimy
didele aaokiu platforma, grajis geriausia kau* Kauno gub., Raseinių pav., Rieta
nais,
jis
užsilaikė
neilgai,
jau
II
amžyj
po
soriaus
Brauly
’
o,
kurie
sugauna
|| Londone suareštavo aktorę
kadangi jį vartoja ir Lietuvoj gyvenanti žy
vo perap., 4 metai kaip gyveno Chica
— Ant kertės Clark st., netoli musika. Visus užpraaso.
goje. Jis pau ar kas kitas teiksis duoti
dai, juom rašo laiškus. Privedame čia tuom Grist gm. čia pradėjo vartoti ypatišką semi Annie Grant iš Chicago. Ji ap eterio vilnis ir tokiu budu galima *Burton pi. 12 metų laikraščių parKomiteus.
tišką
alfabetą,
ypatišką
semitišką
raštą
vadi

žine adresu:
skųsta už pavogimą brangaus žem- naudotis iš bevielinio telegrafo. davinėtoj** Steinberg, šokdamas
raštu žydišku žargonu' parašytą ,,Tėve mu
(11—VIII).
- Venckus,
sų.” Nereikia tik užmiršti, kad žydų rašte namą raštu estrangelo (vardas tas paimtas iš čiuginio antkaklio vienojeLondono Bet ir Kohereris, sulyginant su nuo karo, pateko po ratais, kurie
Treeaia* Dideli* Pikninka*
3342 Fisk si,
Chicago, UL
arabiškų
žodžių:
satr
—
raštas
ir
ingei
—
profesoriaus
ftutherford
’
o
magne

eilės bėga ne-teip kaip musų rašte, bet atbu
pardavinyčioj.
nupiovė jam abidvi koji. Nuga
Chicago. Dr-te D. L. K. Gedemino
Pajieszkau
savo
brolio
A
d u no Dar
evangelija), teip pramintas todėl, kad per il
tišku delektoriu, su kurio pagelba
lai.
beno dar jį į Columbus ligonbutį, parengė pikninka nedehoj 10 d. liepos gužio, Kauno gub., Panevėžio pav , Re
gą laiką jį vartojo vien perrašinėjimui krikš II Ant Terpžeminių jūrių, prie Marconi persiuntė pirmutinius be1905, Bergmano darže. Riverside, UI. mi g*los voi , Džiugu kaimo. Jis pau
«<• p r**r°
,k-n p Cfi'z s -*2
čioniškų evangelijų.
Literų išveizdžiu ra Tuniso pakrančių, paskendo su 13 vielinius telegramų* per Atlantlką, kur vaikas ir pasimirė.
Pikninkas prasidės 9 ryto. Tiktetas vy arkas kitas teiksis duoti žine adresu:
štas tas labai panėši į palmyrišką raštą, tik jurininkų prancūziškas kariškos pasirodo gan* grubiu įnagiu. Ta — Ant Jackson Boulevard, prie rui su motei* 25c. Imkite Metropolitan
Z't (•“? r*
Zv
fį-t. fet
y-2
Wm. Dargužis.
jis dar labiau pritaikytas prie greito rašy- laivynės povandeninis torpedini* patį galima pasakyti ir apie pro šais nr..l52, trįs vyriškiai užpuolė elsveitari iki Mtrthfleld avė., tenai pa 332 Grove st.,
Bcranton, Pa.
•vi gi
“H* i"* Z't^v
f G#
Gj-r>
ino. Tame ir nieko įstabaus nėra, kadangi
fesoriaus R. A. Fessendeno „karŠ- ant policisto Betzo ir gana sunkiai imkit Garfleld Park treina iki 48 arba
laivelis.
52 avė., paskui paimkit La Grange ka
pgri
rzabudu alfabetai išsidirbo iš to paties rašto.
tavielinį" reziserį, kuris, anot jo jį su peiliais supiaustė. Jis mena, ru, kurie davėsi iki daržo. Užpraszom
G-gd'fo »'O ji'Hir'ij
rn ^3 |-»*s p-g
Dabar jau galutinai ištirta, kad raštas es || Garsus Trepov uždraudė že išradėjo, yra 40000 syk jauslesniu kad užpuolikai galėjo būt tik štrai- visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti
kuojanti vežėjai.
Betz mat yra kuoskaitlingiausiai.
trangelo išsidirbo iš palmyriško kursivinio miečių atstovams susivažiuoti ant už geriausią Koher«rį.
Komitetas.
„Tėve musų" žydišku rankos raštu.
rašto. Mesopotamijoj, netoli miesto Edessos, rą kartą Maskvoj; susivažiavi
Jeigu mes galėtume atjausti specijaliŠkai laike štraiko priimtas
už policistą lydėjimui seabų vežišiaurinėj
Syrijoj.
neseniai
užtiko
daug
tuom
Pirnia*
Dideli*
Pikninkas.
sunkumo
įtekmę
musų
kunu,
kaip
Skaitosi jis: Unsev vater der du bist in
mas turėjo atsibūti 12 d. liepos.
Ssiuomi praneezame, kad 29 d. berže
svarstyklės chemiškose laborato mų.
Chiosgo. Dr tęs Panų 8zv. M. Panos
himel, giheiligt sol dein namen sein, meg dein raštu padarytų užrašų, iš kurių matyt palen
lio m. 1905 m. apielinkeje Pittsburgo,
Rož.,
nedehoj.
23
d.
liepos,
1905
Berggva*
išsidirbimas
kursivinio
palmyriško
ra

rijose,
kurios
20
milijonų
syk
jau— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
kinigreich kumen. Dein wilen sol gitan weren
mans Grove, Riverside, UI. Prasidės 9 kadtyneee minksztu anglių, Ohio Val
Pajautiiiifts ir moksliški slesnės*už musų pajautimus ir ku simirė 420 žmonių, kuriam tai vai.
auf erden aso lūie in himel: gib uns beit un- što į estrangelo raštą.
ryto. Inženga vyrui su motere 25c. stijos pas įsu re Antanas Suskelimus,
rios atsveria teisingai 200 tinę skaitliuje buvo 239 vyriškiai ir 181 Ant ssio pikainko Drte Panų turės pa 35 molu amžiaus, palikdsmas du broha
Terp tų liekanų reikia paminėti, bronzi
ser teglich brot, un fergib uns unsere schulden
įnagiai.
dalį vieno miligramo, mes lengvai, moteris. Daugiausiai mirčių bu rengus kuodaugiausiai zabovu, gera mu Adoma Philadelphi joje ir Juosapa Piltenius pinigus karalių Manuso VII (viešpatavo
aso icie mir fergeben unsere schulder.
(Pabaiga.)
vaikščiodami po girias ir tirus, at vo nuo džiovos, nes 58; nuo ink zika, gerus gervinus ir valgius savo les- burge; issgyveno Amerikoje 15 metu, 14
99—116 metuose po Chr. gm.) ir Jo įpėdinio
Mes
nežinotume
apie
tokius
jaustame, kur yra guoliai met ali stų uždegitno 45, nuo širdies ligų tauracijoje. Todėl visus lietuvius ir metu dirbdamas Kingstono kastyneee;
Manuso VIII. Ant pinigų Manuso VII už
d) Palmyriškas alfabetas.
lietuvaites kvieesia auilankyti, atsi iss Lietuvos pseins uz Suvalkų gub.,
daiktus,
jei
musų
moksliški
in

nių rudžių, šaltiniai ir tt. Kasėjai
Punsko parap , Vidugiriu sod. Amži
kvėpti szviežiu ir sveiku oru ir linksma:
Beveik vienu kartu su kvadratiniu žydų rašas parašytas raštu užimančiu tarpą terp strumentai nebūtų teip ištobulinti, ir prospektoriai, jieškodami auk 89.
na atsilsi velionis BU urna ves 5 melus
— Chicagos gyventojai, nors laika praleisti. Imkite Metropolitas maskolisskoj kariumenej. raiteliuoeeV 11- raštu, iš aramėjiško alfabeto išsidirbo dar kursivinio palmyriško ir estrangelo, o ant jei fizikos, chemijos, elektrikos ir so, neturėtų nė dešimtos dalies
miesto gatvės skęsta purvuose ir elevatori iki 48tos av., isz ten La Grange n tufe.
viena atžala — teip vadinamas palmyriškas pinigų Manuso VIII jau su-visu išsidirbęs fotografijos mes ne teip augštai vargų,kiek turi dabar.
karas nuvess iki daržui. Užpraszo viestrangelo
raštas,
išsidirbo
jau
ir
naujos
li

nešvarumuose, daugiau vandens
raštas.
Palmyra savo laike buvo didelis,
butume pakėlę.
teros,
kokių
palmyriškame
rašte
nebuvo,
Vyrai, Vi*l pas T. Bakanaucka!
Kurlink mes kreipiamės, visur sunaudoja negu, paveikslan, daug ■ UB,
Dr-te*fanu S. M. P. R.
puikus miestas, vedė plačią prekystą; mie
Iš Becąuerelio spindulių gal po matome žmogaus proto išmisiytus
kaip
antai:
m,
a,
n,
1;
užsilikusios
vienog
Jis yra visiems gerai žinomas, užlaiko
[21
—
VII]
stas tas buvo vienoj oazoj syriškų tirų; uždė
50 metų žmonės naudosis teip instrumentus, kurie musų pajau švaresni Europos miestai: Chica
ssviežia alų, gers degtine ir kitus gerygoj kiekvienas gyventojas ant die
jo jį, kaip užtikrina Šventraštis, karalius da palmyriškos literos u, k, a.
Antras Pikninkas.
kaip mes šiądien iš elektrikos.
mus bei cigarus.
timus milijonus syk pakelia; be jų
8alomon. Augščiausiai tas miestas pasikėlė
Chicago. Draugyste Apssvietimo Bro
(Toliaus bus.)
Bfecųtierelio spinduliai, Herz’o mes nežinotume tiek, kiek dabar nos sunaudoja po 200 galonų van
High
ir
Harrison
gat.,
Nashua, N. H.
dens, Berlyne gi ti tik 20,9 galono, liu turės savo antra pikninka 3 d. ber
valdant karalienei Ženobijai, III amžyj prieš
vilnys, Teslo stebėtinos elektriš
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Nauji Isznulimai.

Draagyscziu Reikalai

Vietines Žinios.

NepabojoCarlyle pabaigęs pirmą tomą sa
vo „Istorijos Prancūzijos,” paskolijo rankraštį peržiūrėjimui vie
nam iš savo draugų. Tas vienok,
būdamas tuo tarpu labai užimtas
kitokiais reikalais, atidėjo apturė
tą rankraštį į šalį ir visai apie jį
pamiršo.
Rankraštis nusimetė
nuo stalo ant aslos, o tarnaite, ne'suprasdama kokią blėdį daro ir
manydama, jog ta popiera nėra
reikalinga, suvartojo jį pakurimui
krosnies. Galima numanyti jaus
mus Carlyle’o, kada jis atsižinojo,
jog veikalas, kuriam jis tiek pa
šventė laiko ir darbo, veikalas il
gų mėnesių tapo sunaikintas į plė
nis. Bet nepabojo jis to. Su
nauja energija ėmėsi prie darbo ir
parašė naują knygą. O kiek tai
netenka drąsos ir vilties prie pir
mo nepasisekimo. Ypatingai tas
patėmijarpa ant sergančių. Jei vi
sokį vaistai pasirodė bepasekmingais, tai Trinerio Amerikoniškas
Eliksyras Karčiojo Vyno tikrai pa
gelbės visose ligose skilvio. Išgydis jis kožnus vidurius,jei tik iš
gydymas yra galimas, sustiprins
valgumą, sutvirtins raumenis, ner
vus ir išgrynis kraują sureguliuoda
mas gromuloj imą. Gaunamas visose
aptiekose arba pas patį pabrikantą
Juozapą Trinerį, 799 So. Ashland
avė., Chicago, III.

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

Chicago Medical Clinic

Ar turi $300?
Su šita suma gali praduti pirkliauti ir į trumpą laiką išvysti gerus vaisiusi.
Pirkliaudami aplamiškai suvirš vieną trečdali šimtmečio Abelnaia Tavoraia, męs ži
nome kaip prigelbėti tau retailinėje pirklyboje. Męs ištyrime stovį dalykų tiek, kad jia
pastojo mums mokslu.
Męs turime speciališką skyrių suradimui naujų vietų, naujų laukų, kur Abelni Tavorai gali būti vaisbuojami; męs turime mintyje tokių vietų apsčiai ir vienoje iš jų įtaisy
sime tave, kaip ir šimtus kitų kas metas. Musų ligšioliški ir žemoms kainoms tavorai da
leis tau plačiai lenktyniuoti.
Tie, kurie imasi pirkliauti su musų rodą, gauna musų prigelbėjimą jų reikaluose,
kol pasisekimas tampa užtikrintas.
Męs turime daugybę paveizdų pasisekimo; šitai, tūkstančiai pasekmingų pirklių ša
lies kalti savo pasisekimą musų metodoms ir yra skaitomi šiądien terp didžiausių retailiuočių Amerikoje.
Ar nori būti pasekmingu pirkliu?
Rašyk pas mus.

344 So. State St, Chicago, III.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąstantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, n e mora
liškus 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.

Madison, Market ir Monroe ui.

INSTEIGTA 1872
Visokį tavorai reikalingi ant rudens ir žiemos jau yra gaunami pas mus.

ReikalingA* lietuviszkas vyras.
Mes reikalaujame urentu visur parda
vinėti musu Auksinius. Sidabrinius ir
Nikelinius Elgm ir Waltbam laikrodė
lius ant leagvu iumokesezin [mėnesinis

.....
Mes pasiusime tau eilią pažiūri
n i u,_________
laikyk juos to vo namuose, parodyk juos
Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan
savo draugams ir bendradarbiams ir par st. arti dvieju bažnyciiu. Taipgi geras
davinėk juoa mums.
namas prie pat lietuviszkos bainyczios
Mes duosime tau rabato, ar #8 savaili- Pasižinokite ,,Lietuvos” redakcijoje.
nea algos, jet dirbai mums vakarais atli
kės savo darbai arba mes duosime 420
ant savaites ir keliones lesias, jei dirbsi
Broliai Lietuviai!
mums pilna laika, nuo 9 vai. rvto iki 5
Turėdami kiek kapitolo, važiuokite
Tiktai teisingi ir blaivi vyrai tekrei ant f ar m u, kur nereiks jums bijotis ne
piąs! prie mus Raszyk tavo verda ir visokiu kietasprandžiu, ne prastu laiku,
adresa aiszkial. Adresuok visus latsz- no nužudymo uždarbiu; czion kur asz gy
venų, viduryj Wisconaino valstijos, arti
North American WatchCo.,
Depu 6, Bor 1563,
New York City. didelio miesto Stevens Point yra perda
vimui issdirbtoe fermos su triobom*. gy
Reikalauju partnerio, turinezio *600, vuliais ir visokiais padarais pigiai ant
turi mokėti raszyti ir skaityti lietuviu lengvu iszmokeucziu, dera viskas gerai.
kai ir siuiszoeketi angliazkai, biznis ofise Panorejusiejie czion pirkti ukes lai ataiJ. Lucas, 167 Waahington st., Room 18, szaukia pas mane dėl platesniu žinia,
Chicago.
indedami už 2c. kraaos ženkleli atsaky
(14—VU)
mui.
Petor Vsicziolsilii,
Reikalingas geras duonkepis, mokan
CMitnir Portoge Co., Wi».
tis kepti visokia duona, lietuviszka, angItoska ir italijoaiszka ir visokius keksus.
Artymesnems žinioms tesikreipia adresu
“
” Agentai.
,M. Mimont,
NEW YORK. N. Y.
218 Knot st.,
Rumford Faile, Me.
A. Lesniemkis, 144 E. Houston S*.
1 (21—VU)
So. BOSTON, MASS.
Reikulingaa lietuviszkas buezens mo Nikod. Gandro lis. 194 Athena Street
NEWARK. N. J.
kantis grocernea ir buezernes darbe.
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry au
kuriuojaus pas
A- Stanelis, 24 Weet 8t.
Vincas Atakas,
BROOKLYN. N. Y.
3329 Auburn avė ,
Chicago,
9ton. Rinkeviczius, 73 Grand st.
LietuviNzkas Agentas.
8HENANDOAH. PAReikalauja 1000 darbininku vedusiu ir Andrius Maczis. 133 S. Main st.
WATERBURY, CONN.
pavieniu ant geležinkelio, algos nuo 82
iki 83.25. 1000 darbininku in Michiga- Vincas Žubrickas
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porte? Si.
do ir Wizoc*naino pabrikus ilginąs, pa
NEW BRITAIN, OONN.
prasto mokestis 826—30.00 ant menesio M. J. Cheponis, 72 Jubilee St„
kožnoje įtakoje, taipgi darbas mieste 82
BALTIMORE. MD.
per diena.
L. Gawlta, 2018 N. Waahington si
J. Lucas,
PHILADELPHIA, PA.
1V28 So. 2nd Si.
Room 18, 167 Waahington M., Chicago. M. A. Ignotas,
SCRANTON. PA.
(14—VII)
Joeeph Petrikis,
1514 Roes Avė.
PITTSBURG. PA.
Pigiai ant pardavimo lietuviszkas ker Jonas Ignotas, 13 Diamond Square S.S.
pėtu fabrikas, au arkliu, vežimu ir viso
MOUNT CARMEL, PA.
mis prietaisomis. Szis fabrikas nesza ge Jonas Bania,
resni peina negu aaliunaa. Savininkas
iszvažiuoja in krajo, todėl parduoda pi
ELIZA BETH, N. J.
giai. Dasižinokite po no. 1071 W. Madi Dom. Boczkus,
218 First at.
eon sk, Chicago. III.
(ai—viii
VESTVILLE, ILL.
Pigiai ant pardavimo gera buezerne au V. 8. Kreivėnas.

Lietuvos

MAKJA DOWIATT

Kauno gub. Ssauliu pamišto.

DR. B. M. ROSS

namu, tvartu, lotu ir visomis prietoisoBROCKTON, MASS.
mia, ant geros ulytnios, arti lietuviazkoc Petras Marcinonia,
63 Blendale, St.
bažnyczioa.
Dasižinokite „Lietuvos”
MINERSVfLLE, PA.
Juozas Ramanauskas,
Ant pardavimo salinusi geroje lietu
Keliaujanti Agentai.
viu apgyventoje vietoje, biznis nuo se Stosis) Valiac kas.
sei iszdirbtaa. Savininkas turi iszva- Jur. Kazakeviczia
tiuoli ia Lietuva dėl szeimynizzku rei K. Rutkus,
kalu, auiszaukite pas,
K. P. Szimkonis.
Geo. Feetling,
Felik. J.,Galminas
549 8. Canal st.,
Chicago, III,
(4—VIII)
Kur gali gauti ,

.Lietuvą”

Ant pardavimo grocerne ir bnezerne, „Lietuvos” redakcija turi savo agentus
vaizba gerai uždirbta, geroje lietuvio Brooklyne, Philadelphijoj, Baltimoreje,
apgyventoje vieloje arti lietuviszoe bažSztai agentu adresai.
ayczioc. Savininkas delei naminiu rei
Brooklyn, N. Y.
kalu iszvažiuoja in Lietuva; atsiszaukito
E. Froomes,
73 Grand st.

Philadelphia, Pa.
1028 So. 2-nd St.,
4404 S. Wcod st.,
Chicago, III. M. A. Ignotas,
Baltimore, Md.
Wm. J. Morran,
Didysis Atidarymas.
S. E. Cor. Sharp A Camden atr.
Praneszu visiems savo draugams ir pa
•_
KEWANEE. ILL.
žystom lems, jog mes uždejoms JerozoliA. Wezdžiunas,
520 N. Burr 8k
anos miesto, 493 Canal st. puiku saliuną
Pas saituos agentus gausite „Lietuva”
ir 15 bei 16 d. szio men. darome balių, už 5c. kas subata.
ant kurio užpraszome visus lietuvius ir
lietuvaites skaitlingai atsilankyti, isz ko
Lietuvlu darbininku laikraaztis
ne maž nesigaileaite, nes sale Įtaisyta
puikiai ir muzike griesz, kad net sienos
skambės, gėrimai kuopuikiausi. Su
Talpina pilnas ir teisingas žinias apie
gvodone
judėjimą darbininku pasaulyje ir ežia
Radavicze ir Getz,
493 So. Canal ak,
Chicago, 111. Amerikoje. Straipsniai, apytakos, eiles
ir kiti visi tilpę raaztellai yra kiekviena
Pasilinksminimo Balius.
užimanti ir pamokinanti.
Praneszu lietuviams, kad subatos va
Platinkite, draugai „Kova”, vieninte
kare, 15 d. szio m. parengiau gražu pasi li laikraazti, kurs gina žmonių darbinin
linksminimą savo salej e, 1193 S. Oakley ku reikalus.
avė., kur susirinkę svecziai prie puikios
Preke: ant metu 82.00; ant puses metu
muzikos galės gražiai pasilinksminti. •1.00.
Jauni ir seni, vaikinsi ir merginos neRaižydami adresuokite tziaip:
pemirazkite pribūti.
„KOVA,“
Su guodone Kovarskis.
412 Siegel atr.,
Philadelphia, Pa.
Ant ana ZubAVicze,

JOHN’S GONOKURA

lyr* gyduole kuri nucuzaknlal taigydo TtIPtKY
■ arba PU.FTEIY laike 10 dieuu. Per* z įėjima* ir
■ degiaini** laike azlapinimo ir bėgimą* pultu
Izaatstoja. Ligoni* gauna palengvinimą nuo
|slnno* dieno*. Iirvuni nuodu* I«z kraujo ir
|Uga niekad nesugrvžt*. Galim* vartot ntel>r*i*n aeilnant. Preke >u prisiuntimu paežiu
181.00 už skrynele Muau gyduolių kala!toge
nitehga yra labai placzial apraišyta kary
l*nt praasytno nusiusime dykai.

MTS MPH.Y KOKSE CMcŽo^L]

RallrenOmtrodRlh
Fatenteotaa regu Už
tart u*. auiukia užauk*■*a tr nu.tztooi*., vy rinka* ar moteri»*ka»,
I8K auksuota., dvigubi
•'HunUng”
luk*it*i,
Kražiai lazkvletkuota*.
| rlkral gersi isika rodo.

ga<po genaus** I*,ka
gvarantuota* ant 25 metu.
Szy laikrodėly paaluaafaneC. O. D. ant kiekvieno adreso, *a pavelyjtBu IsMCtomlnuoU Jeigu bu* tok* kaip raško
me, užaltnokek ezpresui $S 7S ir atvežltno
kautu* ir pasiimk laikrodėly, Jei ne, nemokėk
ne vieao cento. Atmink, kad už toki pat laikro
dėly kitur mokėsi 885 00. Prie laikrodėlio dc?
pridedame 14K auksinta labai gražu lenciugely
M kompasą dykai.

Kieelslor Iitch Co..

900 Central Bank Bldg, Chicago.

Nuo Stos iki lotos ryto.

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodę.

Teleionstoi

Cianai 701*2.
Teisfonuot galima Im kiekvienos

OMtu atidaryt** kaišą dieaą »H 10 ryto iki 4 pa pietą ir vai
nue • iki 7 vakar*
Maželiam ir ŽvantMienam nuo 10 iki 12.,

aplinkos.

CHicago AAedical Cliriic, .

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST.
ROOM SOO. i STO FLORO

344 S. State Street,

CHICAGO, ILL.
Crionai su dadejimu yvairiu elektrogydancziu masonu ir instrumentu,
esmu pasirengęs priimti ligonius ir
isztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virus 23 meta asz savo
praktika paarvencziau vien ant gy
dymo užsisenejusiu liga ir pertai
szendien esu pasekmingiausias specijalistas viso) Chicagoi. klano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekoj,
nes jos yra mano išrastos ir man
vienam tik žinomos. Per iaisika
arba aaabiazkai duodu rodą dykai.

tiztroezkaz. o
paa Ji galima auivedyti, qm jis turi
puiku ir stalu bavarska alų, gardžia
ru»ka oczizzczeoa i
arielka, cigarus net
Įsa Havanos, o nzzigerus rauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau
ilgiau su u misų kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jie turi
puikia sale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o y pači už tlumocsiu
susikalbėti anghsakai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę
izz kitu miestu galite gauti pas mace
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av.,

Chicago, iii.

(Tarpe 33-ios ui. ir 33-io Pi.)
Telephonas Yards 6012.

GuodotimeoM Kunigam* tszdir
1- Kap*x, Arnoto*. lialmatiaa, Alba*. Stula* irw»n*baž-

Kcpsrea tr dėl

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Di vision 8L,

Ai turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose V aisti*
jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišVenČiau gydymui vyriškų ligų specialiŠkai.
AŠ gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir iŠgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite j mane ypaLškai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per saviaagybą, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka 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.

NewYork City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite Dr. Landės naują knygą
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

PREKYSTEI

Gyvenimas viriui Aptiekei.

CHICAGO,

ILL.

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

- - —

*-^‘1 ,r »^"h| tarent,
visakh| mszlkaliikif testresiMtą,

gromatoms drukuoįatnų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Konum kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu
Naują lietuvišką Kitaliogą dykai. Kuriame yra Šimtai visokių daiktų paveikslai ir prekės,
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos
: ■ m kliasos, o prakės pneinamiausios.
Apstf/iavimus atlieku greitai, ir išsiunČiu į visus Amerikos miestus. Adresas:

Gcneati* »ekelj* vidnrtaej SevYorko v*lai** vandeo. tu a pateli* girto*, ant lengvu
iezmokeecsiu. Jau keli lietuviazki farmertel
gyvena et ton. Raitant
nemt Siūlomi
Indek uSSe. (tempe.

liga . Plauku* tikrai ataugina, (linkima, p
kanas, papus,ka* ir dangei kitu Ugu *u na
siu bud* Kad i k ai gydymai, paraškykite pa*

Prot. J. M. Brundza
New York ABrooklyn, U. 8. A.

Pirmas pasiūlys—norinczism tureli
GEO. KLKKlt, PoolvIlle.N Y, 1' pradini vadovėli
anglisskoe kalbas,
r-mstemi ! pardavinėjama už 50c., dabar tik 35c.
Pasarga Sergantiems vyrams.
2-ras M ėdi kol i ogi ja arba gydymas viso
Vltl (Mtdlealtl*! garaiagl ardymai p.r gro
kiu varginaucsiu žmones ligų, teip labai
mat*, yra Uk viliojimą pinigu aao ilgonla. J*to reikalinga tureli kiekvienai sseiminai ir
ga tikite la teisybe Ir raikalaajato pagalbos nuo
kožnai|ypatai; su ja užcsedysi didelius
uielkreoziama lytiitku bei nervl.skn ir kitokie
Ugu tl.zgydome nao girtybes — nsglnant galima kasztua Ir turėsi visuomet tinkama pa
Išduoti gyduoles) ta musu Naujausia Msthoda, galba.
Paraazyta yra lietuviszkai, augano kurios tskstancalai psalgalbeto. Kas nori I liszkai ir lotynisskal, preke tos knygos
11.25, dabar tik 11.00.
V. J. Petkon,
Koeuigsberg Specialisto,
808 N Main st.,
• Brockton, Kasa.
Box 104, No. South F.lgbt Street, Wllliamsbarg
Brooklyn, N. Y.

laatikro puikus didelis paveikslas

Pinigų Prekė.

Attoroej ud Coiinselor it L».

Ctuunbcr o! Comaerce Bldg Room 7OT

Chica<<8 DL

CHICAGO, ILL

Telephone Ilsiu 3643
Wien i n tolia lietuvys advokatas, baigęs
mokslą junzprudenci jozczion Amerikoj
Weda provas kaip Gi vii i sakas teip ir
krlminalisskas visuose soduose.
Km. 3112 S.HalMted arti 31 mos.

Tel.Tards 6046

1 IrSTEBĖTINA
GALYBE
TIKRU
VAISTU
deltos prežasties. mes apreiškiame skaitytojams
laikraščio -- kad:

DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,

Kožną menesi šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokem Institute
Amerikoje.
•
TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išradimais vaistu
dėl išgydimo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligoms.
SPEC IALISTAS IR VYRIAUSKS VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitus
daktarus, su geriause pasekme išgydomuose ir sugražynant kožną metą, tūkstančiams žmonių, nuo
pirmiaus suirusia sveikatą.
už tai kad yr» vaistai (Bekartos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosę, jog be ju, tai
senei i.e butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais jr sveikais.
ligoms: tiesu
Už tai mes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su
kelią in sveikatą.
SKAITYTOJAU ! klausyk balso tu į<urie pirmiau* sirgo ir jems pasaule išrodė ykšiia, o per to
Instituto Augšta Mokslą ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos v anoms širdingaidekavudami:

M. J. DAMIJONAITIS,
3108 So. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILL.
Žiūrėk — Tiktai Ant 30 Dienu.

Meiliausiai Isirastvs Madicincs;

F.PBradchulis

Skaitykite ka sako Dr. L Landės!!!

------- -------------------- —

OFFISAS:

Noredamo* gnodoonoa Dr-tea,
arba guodotini Kunigai, kad J usa
*a*o tautetę, paveskite ji tikrai

darban bstn pridersnczisi alfikta*
l>ctuw*uti*i.

'DENT1STAS.

Kerte 31-mos ir So.Hilsted alycila.

CHICAGO, ILL

S. E. Corner LaSalle &. Wasbington«ts.

Dr. L Landės. 140 East 22 n d St.

Dr.O.C.Heine

arti Harrison ui.,

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve

Kaulai kur tu
begi? Nugi pua
Petrą Salėki net

„Kova“

Ant 17 Akmenų

723 W. 18th Street

Daneszu visiem kad szioee die
nose asz per kėliau savo ofisą ant

m.

(kaityti prie Įtampo*,
beg* aazaro*. grauži*.
paraudo n avi*. aptrtozkanoje, jeigu aky* nu
vargau (kaitant ir apžalim> Ui atilutk J5o
o mes nueiiuim mu>« gyduo.# AKURA kurt
Užgydys tavo akis r Įsai trumpam laike.
jmn*s sumr MUSE- n su. r. ūkam. iu.

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

♦

Kozminski & Yondorf

Iki 500 rubliu, rubli* po................... 52{
73 Dearborn St.
Nuo 500 iki 1000 rublio, rublis po. .52|c
TURTENYBE
IR PASKOLOS.
Virs z 1000 rubliu, rubli* po................ 52|c
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti Skolina pinigus ant lengvų iilygų namų
statymui. Agentai už atvestus koetu30c. ant paczto kaaztu.
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai merius bus kuogražiausiai traktuojami.
■uvaikszcziotu ir niekur nežutu, taiaiuakite per „Lietuvos” redakcija, (drenuo
Laikrasztis
dami:
A. Olszcvski,
Iszetna
kas
sanvaite
Peterburge su
924 33rd 8L.
Chicago, III.
iliustracijomis didelio knygos formato,
16 puslapiu,pasivestos literatūrai, moks
Goriausia užeiga pas
lui Ir politikai. Prenumerata ant mstu
kasztuoja Amerikoje 6 rub. PirmesSAM JOCĮ,
M? C«.. n*vllle avė.,
E. 84. Lenta, *11. niuoeius numerius galima gauti nuo pra
Lietnvtatka* sziiuna*. nakvyne*, ir mimai džios.
pavieniam*. Taipgi *iuntima* pinigu in visa*
Redakcijos adresas.
dali* svieto. Preke* pigiausios, priamima* ge
Peterburg, Ekaterininskij kan. No. 10
riausia*.
[4—8]

Lietuviu

Žingeidus, pilnas laisvos mis!les ir satyrlsskas. Pabiedonoecevo misijos ir ca
ro kaili dyrijantis Japonas galima gauti
su ■ prisiuntimu 2 už 10c. stempomis;
laisvamaniams prikemszu alsiszaukimu
tiek, kad porai arkliu yra kas vežti.
Raszykito pas,
J. Naujokas,
Madison 8q. Sto. Box 157,
New York.

Joha's Blood Renedy
tezczyrtyla krauju, l(i-^li^*&
.*W varo uiĮllikuiiuz nuo- M.
W
Mk Mg W du» nuo drugio, malėAg W
rljoair utkreczlamu H-ĮJĮ
fUkr-'O'
>,uKydo spuogo*. |flk S>
inluUrua, nlakua, ple- Mg* r
m*a. Sutelki* gyvybe
ir aillutn* auzalualom ir nutlrputloib d*llm.
Sutlnatin* kr»uj* Preke (u prliiuntlmu gi Ja

y;

JMNT HJPPIY MWE,

A- Y. »*»••

CZ1UM, KL

Brangu* Profmeriau in Spectelittel:
■ Kaip Jum* dinom* nuu pirmiaet U apvaly
mo mano ligo*.
per daug melu turėjau

(yvuot galle>u, o »kau*ma* krutinę)e. *kvepli*vim**dieclei funuoae ir v i va m kūne neįip*takllai m*ne kankino — taip kaip iaaluka* 41
pavari tikrai Ukejauti tilpt po v stena, bet kad
galutinai nepagailedam* pinigu yi» tiek Jog
miniu ir ataiazaukiau pu* Junu*. tai nuo pir
mu valatu p**I jutau daug *tipre*ui* antru* ir Poną* Profesoriau:
treczlu* vartodami ir per 7 nedella* laiko, pa. I
<‘tonai* pridurtu pereik*!* tavo Ir tunau*.
(illkau »veika» drūta* ir linkima* taip kaip ;i*reikKl»mai dideli dekavoilma. Jog man *unu
K.uUI aivime*
ui tai
lai nėr* indžiu
dodiiu tu
^•‘■bėjote auteikdami brangvutia deimantą t. y
atgimė*, ui
tu kurrii
kūrei*
gVediatii
naujai algimei,
u*
nėra Sodžių iu
*ur,it iiveikata
ir gyvaati.kuri* per i*ng»n<i» ma *ume*.
tuma galieeila totiitakavot
ui jut
iu* boniriAtiM*
Jum*
atidekavoi. už
brangiauae st&Aoi
itaZel ml
mirtie* ua*r»u*e buvo ir pat* netikėjau sad
(karba. — Ah Viešpatie, tai yra galybe mok- k“ J* gailėtu iigydit kad ju* ikgydit teiyr* ste.to! Tegul vtoą pakule garbina Jumis ir a*
ne‘iP“a
dėkinga*.

..

JONAS HIEL17-.
B01 W, Hellerto*a. Pa. I

ALEXANI>RA CZF.KAS.
g. Jobu Sir„ Hartford, t’oun.
-- ---------

MUima* Pn>fe»ori*u:
Peginga* e»n ui Ju* vaistus, kurie mane
ižgydi-knuo a Kelno nu*ilju>(jimo ir janyste*
gyvenime klaidu, nors butu sarmata apreikėt
visa buvusi nelaimingumą, bet velniams di l
broliu slaptinguose atsiiikimųoM aptnrettikra iigydima kad kreiptųsi priėjus, ir kad vi
sokiem be pasaaukimo daktaram* pinigu be
naudo* nemeiliu. Itabar et e»u sveikas ir drū
ta* ant visu dailu kūno— jus vaid* visiems
garsinsiu Jaikidams pagitodune.
JCOZAS ŽAK.
Boz gis, Waldea. N. Y.

ŠIMTAIS TOKI! DEKINGl’MU, gali but parodyta Oftise to Instituto. Ir kad taip daugir pa
sekmingai likosi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau I Kodėl tu negali but išgyditas ? Jeigo Tave
kankina Reumatismas, Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu, Kepenų ir šiniies ’Hga, Skaudėjimas
krutinės,dieglei šunuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas. Galvos skaudėjimas vidu
riu nedirbimas ir nžkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečystumas, Niežeji'mas
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas irjytiszkas musilpnyejimas. Moterų nereguliariszkoa ir balto^
sios antdrapanes, bei kitos šeiminines ligos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes
atsiranda ir t. t.
Virai ir Moreris, kuris |ik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsiUkciinu, kurie be jo
kio svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Collins Medical Instituto, taip ir Tave išgydis.
Jeigo negyveni New Yorke, aprašyk savo liga prigimtoj kalboi, plačei ir aiškei kiek gali, o bus
jums sutaisiti ir pntaiku vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam
Rašyk dar šendien adresuojant:

Dr.
E.
C.
Collins
Medical
Institute,
140 W. 34th Street,
NEW YORK, N. Y.
Jeigo negali suprast savo liga gerai, tai prašyk atsiust dovanai garbinama knie-a Tsduvas in
Sveikata,“ parašyta Prof. E C. Collins, prisiunčiant keletą štampu, iš kurios galiesite išsiskirt sav

Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Valstijų Amerikos
Mezica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.
Instituto vai. nuo 10-iki 5 po piet. Nedelioms nno 10-iki 1.

