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kraują turi atsakyti, kadangii si tą darys — gana pavojin žinios jam primestos yra A- Baltiko jūrių svetimų kraštų
vai- garsino, jog Vilniaus kariško siuntinėti kazokų pa trolių,
Vilniaus vyskupijos valga: randas tą syk pavienių meriko* laikraščių išmislytos; kariškoms laivynėms pasiprie- džia atsišaukė į maskoliškas apskričio viršininkas, jenerotik jo yra kaltė.
kadangi jie žiauriai su gy
Darbininkai kėlė vien de ypatų nemokančių mokesčių jis užtikrina, jog nežino Ja šjs Anglija, ji parengė ant valdžias su prašymu, kad ne
Revollucija Maskolijoj.
ne- las Freese, perkeitė nužudy- ventojais elgiasi.
Guberna
Baltiko manevrus savo kari- turinčios parapijų filijališkos mo bausmę ant išsiuntimo torius atmetė deputacijos
Revoliuci joniškas judėji monstracijas, stengėsi išreik savastį gali sukonfiskuoti, ponijos reikalavimų.
Pabaigoj san vai t ės atkaks ško* laivynė*, nors Balti kas bažnyčios butų perkeistos į Deutscho prie sunkių darbų
mas Maskolijoj platinasi, šti savo reikalavimus, niekami parduoti, arba, tiesiok, duoprašymą ir apreiškė, jog
iš
privatiškų
ypatų
blogo
ne

•
ti
ją
savo
užsitarnavusiems
jau į Ameriką ir maskoliškas neprieina prie Anglijos kran- parapijas, bent tos, prie ku- į Siberijos kastynes ant viso
svarbiausiai dabar jis apsirei
skundų ant kazokų pasielgi
škia ant Kaukazo ir Latvijoj; darė. Demonstracijos civili• šnipams. Visiems teip da tarybų komisijos perdėtinis tų. Mat Anglija visur sten rių priguli apie 6000 katali amžiaus. Šita bausmė, vie mo negavo.
Jeigu skundų
po paskutinių skerdynių zuotose viešpatystėse, kol de rant, didelio pavojaus nėra, Witte; tarybos prasidės atei giasi supainioti Vokietijos kų. Dabar prašo, kad bent nok, dar sunkesnė už nužu negavo, tame nieko įstabaus <
. Varšavoj ir Lodziuj, Lenkijoj monstrantai privatiškoms y- bet dar pas mus, turbut, da nančią sanvaitę. Kokius jos mierius. Nesutikimai terp sekančios dHijališkos bažny dymą. Prie sunkių darbų nėra, kkdangi neapsimoka
truputį nusiramino, bet nėra Įiatoms blogo nedaro, visur bar tokios vienybės ir sutari išduos vaisius, neužilgio pa šitų tautų vis didinasi ir ga čios butų perkeistos į savisto- žvėry s-prižiurėtojai kankina avinams skųstiesi pas vilką.
matysime. Užbaigimui tary li privesti iki karei. Anglija ves parapijas: Lazdėnų (turi žmogų kasdieną irteip trau
abejonės, kad prie progos ir yra toleruojamos, daleistos, mo negalima laukti.
ypač
Maskolijoj
jos
turi
būt
Laikraščiai
rašo,
buk
minibų užteks kokios sanvaitės Vokietijos nereikalauja bijo- 6450 katalikų), Deveničių kiasi per visą gyvenimą; o Iš Vilkijos. Kauno pav..
Lenkijoj revoliucijonieriai
daleistos,
kadangi
iki
šiol
sterių
rodą
galutinai
apdirbo
laiko. Pamatysime todėl, ar tiesi, su žemės kariumenę į .(5760 kat.), Dūdos (4030 kt.), maskoliai kankinti moka!
parodys didesnę gyvybę.
Nuo Kauno iki pat Jur
žmonės
negali
kitaip
išreikšti
projektą
tikros
'maskoliško*
tarybos
prives prie susitaiky Angliją negalima prisigrieb Varėnos (6529 ka(.), PagmiLatvijoj kįla darbininkai
barko suštraikavo troptininprieš ponus, kadangi dvarų savo geismų, reikalavimų. konstitucijos. Konstitucija mo, ar išvažiuėjus besitariu- ti, o laivynė Anglijos tris syk nų (4567 kt) ir kitos, kur Iš Lietuviško Minsko. kai. Pirma jų padėjimas ši
Minsko gubernijoj, vals toks buvo: nuo Kauno iki
darbininkų padėjimą? iš ti Randas gi, vietoj išklausyti ta paremta ant pamato nie šiem*, karė bus vedama dar drūtesnė už vokiškąją.
yra tiek katalikų, kad saviAnt rubežiaus prancūziškų stovė ]>arapija gali užsilaiky- čiuose: Zaslavlio, Ra kovo ir vietos, troptų šeimyninkai
kro nevertas pavydėjimo ue- ko tos alkstančios minios rei kiausios Europoj, taigi Pra su didesniu smarkumu.
Pereitą sanvaitę svarbesni ir vokiškų valdybų Afrikoj, ti.
vien Maskolijoj, bet net Vo kalauja, siunčia prieš jas si] konstitucijos. Rinkėjai
Peršant] net 8000 stačiatikių, gaudavo nuo 15 iki 20 rubi.,
ginkluotų
kareivių
pulkus,
padalyti
į
3
kliasas:
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mūšiai
buvo
vien
ant
salo*
terp
prancūziškos
valdybos
kietijoj laukų darbininkams
Tūli Lietuvos ir Baltgudi- priverstinai valdžių prie sta o paaturdėliai (t. y. kurie
nėra ko pavydėti. Neįstabu kurie per savo tamsumą, šau nių, pramoninkų ir ūkinin Sachalino.. Čia japoniečiai Kongo ir vokiškos Kamerun, jos miestai, kaip antai: Vil čiatikių priskirtų unijotų, prižiūri paskutinius troptų
todėl, jeigu jie stengiasi, do į pulkus niekam blogo ne kų. Balsuoti galės tik turin suvijo maskolius į vieną vietą susimušė sarginti rubežių nius, Minskas, Vitebskas, at (>erėjo į katalikišką tikėjimą. galus) nuo 5 iki 7, 8 rbl., o
kaip moka, savo būvį page darančių beginklių žmonių ti atsakančius nekrutančius ir tai į tokią, iš kurio* jie ne- prancūziški kareiviai sn vo sišaukė jau keli metai atgal Dėl stokos parapijonų Val- be to susirinkusius žydai
rinti.
Jeigu jie nevisada minias ir dagi savo nedorumo turtus, taigi visi neturinti to gsi! ištrukti, turės pasiduoti, Į kiškai*. Mūšyje 5 vokiečiai į apšvietimo ministeriją su menų stačiatikišką cerkvę priversdavo dirbti už maistą
praktiškai prie to griebiasi, aukas drysta kaltinti už ne kių turtų nebus prie balsavi persikelti Siberijou negali, likosi užmušti, o 5 prancūzai reikalavimu, kad kurnors ra- uždarė ir panaikino stačiati kartais po dvi nedėli, teip
negalima už tai darbininkų būtus nusidėjimus, savo kal mo prileisti. Tokio parla kadangi japoniečiai ir aut pateko nelaisvėn.
bežiuose senovės Lietuvos bu kišką parapiją. Popai neži jog jie nemažą skriaudą turė
žmogus pirmiau. tes drysta krauti ant sprando mento pasiuntiniai gali rei Siberijos kranto priešais Sa Kadangi nesutikimai už tų parengtas universitetas; no ką daryti; jie rengiasi at jo, kartais, kad vėjai užeina,
kalti u
šiai patėmija arčiausią savo savo nedorumo ir žiaurumo kalauti išsiteisinimo nuo mi- chaliną išsodino dalį savo ka Morokko dar neišdilo, bet jo užlaikymui žadėjo prisidė sišaukti į carą, kad vėl prisieina plaukti virš trijų
nisterio, jeigu jis peržengs riumenės.
vėl labiau pasididinu, tai su- ti pinigais. Dabar laikraštis uždrausti} pereiti iš stačiati- san vaičių.
priešą, bet nemato toliau sto aukų.
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ja dvarponis, todėl prieš tą
priima, tik bent šiuom kartu, popų meldimo, dabar tą da myninkui mokėtų po 20 rbl.,
pasturdėliams po 10 rubl. ir
priešą ir kreipia savo piktu bės, kur ją rasti priderėtų, tokiu reikalavimu pasirašyt nepritariančius užbaigimui ropoj diktai laikraščių prana jeigu miestai ir privatiškos ryti gana pavojinga.
Minske, 9 d. liepos mėn., vien už maistą nebedirbs nė
mą, o nemato daug svarbe griebiasi bombų ir kitokių į- mažiausiai 30 pasiuntinių. karės, jeigu Japonija ]>er- šaujančių karę Anglijos ir ypatos prisidės pinigais, žada
Ne-tik Prancūzijos su Vokietija. parengti ne pilną universite prie gubernatoriaus rūmo ne vienos dienos, bet jeigu pri
snio ■ caro rando, kuris da- nagių, jeigu atsigynimui turi Apskritai, visa ta ministerių daug reikalautų.
kišeniuj
revolverius
ir
juos
^apdirbta konstitucija didelės Maskolijos žmonės, bet ir Ar tie pranašavimai išsipil tą, bet atskirus fakultetus. žinia kas metė bombą, kurios sieitų ką padirbti, tai turi
leidžia dvarponiams išnaudo
ti darbininkus. Randas už vartoja prieš savo tauriau vertės neturi. Caras gali ją kareiviai geidžia sandaros. dys, pamatysime.
Žinoma, ir tuye fakultetus expliozijes visi gubernato mokėti šeimyninkui po 75
taria už dvarponius, jiems sius išnaudotojus. Kur gi duoti tien tuomtarpiniam Taigi tie laikraščių straip
gaus tie miestai, kurie dau riaus rūmo langai išbyrėjo ir kap., o pasturdėliams po 50
. padeda, jų gynimui siunčia tie nuskriausti gali teisybės nuraminimui mažai reikalau sniai, reikalaujanti tolesnio
giausiai aukaus ant jų užlai 1 kazokas ir praeivys likosi kap. už dieną. Berželio 13
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ir
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kra

darbininkų. Taigi čia kal jas tas šaukiasi atmonijimo! jant, pa si baigus karei, rujos je Vremia”, taigi vienas iš
atsišaukė į apšvietimo mini
Iš Kuršės
tesnis randas. Jam ir paran Teip ilgiau eiti negal; tą ir urėdninkų su kariumenės pa pa rėmėjų karės partijos, per šte nuo lenkų nupirkta 14 steriją su meldimu daleidimo H Baltstogės, Gardino gb.
3 d. liepos mėn. Baltsto Daugelyj vietų Kuršėj deku piudyti terp savęs luo Maskolijoj daugelis supran gelba vėl įgautų didesnę val eitą sanvaitę pagarsino, jog dvarų, kurių laukai lyginasi parengti Vilniuje privatišką,
t ga girios, išdegė ketvirta da9651
ketvlrt.
dešimtinei,
tam
mas. kadangi joms besipiau- ta. Jeigu tas žmonių, savo džią. Nėra abejonės, kad po terp išsiųstų Mandžurijon
su lenkiška mokinimo kalba gėj metė bombą nesugautas
į lis Virgiualeno girių;
dega
tikslui
iš
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pasko
jant, jis tikisi vėl įgauti tikrų tėvų, brolių ir seserų karei, jeigu kareiviai pasiro rezervo* kareivių platinasi
vidutinį pensijoną
mer vyriškis, kurios expliozijo* 6
.
teipgi
girios
Telseno
valsčiu

kadangi lyta 821,600 rublių.
sprųstančią iš rankų valdžią, skriaudas sykį supras karei dys ištikimais, caras stengsis neužganėdinimas,
gaitėms, kad lenkams ne ypatos likosi sunkiai sužei
je.
Platinasi
dvarų
darbi

o paskui išnaudoti teip dvar viai, nebus Maskolijoj vietos net tuos be vertės trupinius jie dažinojo, jog randas ma Nuo to laiko, kaip bankas reiktų savo dukterų siųsti stos, tame skaitliuje 4 polici
Miestan su ninkų štraikai. Telsene su
ponį, kaip
darbininką. nė carui, nė rujoms jo tarnų. atgal atimti. Teip Maskoli žai rūpinąs! apie jų šeimynas pradėjo operacija* apie lenkų Varšavos arba Kriokavo* vi jos sanariai.
Žinoma, ir iš žmonių pusės joj carai darė jau ne vieną pasilikusias naraieje, kurios dvarų išpirkimą, nuo 1898 m. dutines lenkiškas mokyklas. traukė kariumenę. Per visą štraikavo visi darbininkai,
Tas netikusiam randui iki
baisų vargą kenčia. Be abe ligi 1904 m., išpirkta buvo Vilniaus gi vaikų aprūpini naktį aut gatvių girdėt buvoi vyrai ir moterys, štraikai tie
šiol sekėsi, todėl ir dabar jis reikia didelio atsargumo. kartą.
Ten, kur randas prieš juos
Užrubežių laikraščiai gar jonės. neužganėdinimas pla 261 dvaras, kurių skaitliuje mo draugystė atsišaukė su šūviai; matyt, kariumenė traukiasi jau nuo 21 d. ber
griebiasi to paties ginklo.
želio mėn.. Štraikieriai ren
Daugelyj vietų Maskolijoj gali siųsti tūkstančius gin sina, buk net caro motina, tinasi terp visų kareivių. Su Gardino gub. — 20, Viteb reikalavimu įrengimo pri- šaudė į einančius žmonis.
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Permainos kunigų Vil kiek kariumenės šūviais liko prokliamacijas. Ciraune de
soj, ant Kaukazo, žuvo jose šaudykles į beginklius žmo reikalingo pastovumo nuomo ti maištus terp stovinčių
nų rublių.
si užmuštų, to nepaduoda. monstrantai išvijo iš bažny
niaus vyskupystėj.
tūkstančiai žmonių, bet kaltę nis. Apart stojimo prieš nių, jį mėto, kaip vaikai bo- prieš užrubežinį priešą kar
(H „Vila. 2n •].'
Perkelti prųpaščiai: kun. Be abejonės, tikras skaitlius čios pastorių, apvaldė sakicaro tarnai stengusi sukrauti ginklus su tuščioms rankoms lę, tai į vieną, tai į kitą pusę, eivių. Kita nemažiau svar
Vilniau* lenkai jau pradė Mar. Burokas į Mecilovą, Jo pašautų, o gal ir užmuštų yra nyčią ir kalbėtojai kalbėjo
ant socijalistų, kad nuo jų tiek yra geresnių ginklų) jo tarnai. Be abejonės ku bi priežastis, kurios dėl ne
visai ne tikėjimiškus pamok
jo
rupintiesi apie išreikalavi- nas Golovnia
į Kremeni- daug didesnis.
atitraukti bent didesnę dalį Kol nėra sutarties ir pliano nigaikščiai butų jau seniai lengva maskoliams ilgiau tę
slus.
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darbininkų. Ir tas jam iki terp visų prispaustų, kol jie čarą nuo sosto numetę, bet sti karę, yra stoka pinigų, o
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Budnikus, Jonas Jankevičia
laikui sekasi, bet ilgai sektie- neturi tiek jau ir teip jau jie terp savęs negali susitai jų svetimos tautos nenori jau
mą
pamoksluose
revoliucijoliovė
bėgioję.
vaikai butų mokinami lenki — į Biniakonius. Makar. Jaumaskoliams skolinti.
si negali. Kas gi protaujan gerų karabinų kaip ir caro kyti.
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Baltstogėj
škoj kalboj. Apie Išnašius cevičia — į Kundziną, Tade
tis įtikės, kad socijalistai be armija, kol kareiviai dar gul Tuom tarpu neužganėdini
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susi
Vokietijareikalavimu* lietuvių kur- ušas Zagorskis — į Varnė prasidėjo darbai Moeso dirb
ginkles minias siųstų ant do savo kvailas galvas už mas žmonių platinasi po visą
rinkę
žmonės
nedavė
pasto

Žemiečių kon Pasisvečiavęs jas Vokieti •nors Lietuvoj nieko negir nus; kun. Franas Bernotas tuvėse; darbininkams pakėlė
kareivių šūvių! Tą gali da- griūvantį sostą, stot su senais Maskoliją.
riams
kalbėti
pamokslų.
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algas ant 15—20%; bet jau
4 ryt^tik niekšai arba bepro karabinais ir revolveriais gresas Maskvoj pasibaigė. jos Wilhelmą ant laivo ,,Ho- dėt. Jeigu mes miegosime, už filialistą į Rotnicą, Mikola
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po pietų darbininkai vėl pa
čiai, o socijalistai prie tų ne prieš caro kariumenę — butų Jie nutarė rugpiučio mėne henzollern”,maskoliškas caras lenkai užbėgs mums už akių, Glembockis — už kapelioną
liovė
dirbę ir pareikalavo vėl atsišaukė į Vokietijos kaiserį
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minyškų
klioštorių
Gardi

priguli.
Skerdynes todėl tai tikra beprotystė, bet be syj vėl susirinkti, aut jo pa
Ir prašydami pagelbos prieš la
Pasimirė: prabaščius pakėlimo algų aut 20%.
parengė ne socijalistai, ne protystė butų teipgi, jeigu kviesti ir kaimiečių išrinktus tiesi, kad jam teip jį mylinti kad mūsiškėm* paskui nebus ne.
pavaldiniai su bomboms nie vietos. Lenkai mums lietu Drujos Į>arapijos Mikola Bla- tą reikalavimą dirbtuvių sa tvius, kurie buk skriaudžia
jie siuntė beginklius žmonis kas sakytų, kad kovoj, kokia atstovus.
Dabar, vokiečius, nors iš tikro yra
kur
kelio nepastojo. Kad viškų mokyklų Juk nerengs, guševskis ir vikarijus Lipni- vininkas išpildė.
prieš ginkluotus kareivius, gali ateitėj užgimti, karabi
kaip
maskoliški
laikraščiai
1atbulai.
su
JaKarė
Maskolijos
Mikalojus
be
reikalo
nevaži

apie tokias reikia rupintiesi Škių, Stanisl. Petrąvičia.
Jie
bet atbulai, randas, caro tar nai bus nereikalingi.
Maskoliški laikraščiai rašo,
garsina,
Moes
nori
ant
visa

ponija.
nėjo pas VVilhelmą, tą kiek patiems lietuviams. Tuom
nai siuntė kareivius su gin bus reikalingi, bet dabar su
jog
iš pradžių latviai buvo
Iš
Krevo,
Ašmenų
pav..
dos
uždaryti
savo
dirbtuves.
.
Ant karės lauko pereitą vienas gali numanyti. Ką tarpu lietuviai dabar miega,
klais prieš beginklių darbi jais stoti dar per anksti,
prilankus
maskoliams, bet
Nors Krėvoj ir jos aplinki Gal tą garsina vien gazdini- 1
ninkų minias, kurių demon žmonės juk ir kam-nors tin sanvaitę didesnių mūšių bent jie nutarė, tikrai nežinia. nesirūpina, o ]>aekui, kada
geriau
susipažinę
su maskoli
I
nėse yra daugiau katalikų m ui darbininkų.
stracijos kreipėsi prieš sude- kančių karabinų neturi ir Mandžurijoj nebuvo. Rodo Spėjimai viens kitam priešta bus per vėlu, pradės rugoti,
ška
rėdą,
su
sau
valia
masko
Vieni mano, buk kad lenkai už akių užbėginė- negu kokių nors kitokių, ran
si, Oyama nenori dabar kar rauja.
netikusių turi permažai.
nSoralizųotus caro tarnus.
Iš
Kauno.
liškų
urėdninkų,
su
maskoliWilhelmas kalbino duoti lai Ja. Kad jie tą dary*, pride das atėmė nuo katalikų jų
Londono laikraštis „Stan Taigi ką reikia daryti? eivių aukauti, laukia susiti
Kaune suštraikavo darbi- nimo budais, persikeitė į
svę
savo žmonėms ir taikytie- rėjo juk žinoti ir neapsileisti, kaštais pastatytą bažnyčią ir
kimo
maskoliškų
ir
japoni

dard” užtikrina, jog skerdy Ant to geriausiai atsako Len
perdirbo į cerkvę. 1890 m. ninkai dirbanti malūnuose, karščiausius maskolių, ypač
nes Odesoj parengė rando kijos mokintiniai. Jie atsi škų tarybų delegatų Wash- si su Japonija, kiti užtikrina, bet daryti tą patį.
buk Wilhelmas kalbino -carą
Ant pagirinių geležinkelių, 8000 šitų aplinkinių katalikų bet jau ketvirtą dieną liepos gi maskoliškos biurokratijos
čia atsiųsti agentai provoka sakė eiti į mokyklas, kol jos ingtone; bet savo pajiegas
Tame nieko įsta
nenusilenkti
nė
prieš
savo
varstotuose įvedė 9 valandų išsiuntė į Peterburgą speci- jie sugryžo prie darbo. Per priešus.
toriai, kurie kalbino darbi nebus tokioms, kokių mokin rengia tolesniam karės vedi
baus
nėra.
. Biurokratų ne
štraiką
jie
iškovojo
išpildy
ninkus prie priešingų randui tiniai geidžia. Na ir randas mui; Japonija mat ne labai žmonis, nė prieš Japoniją, darbo dieną, subatoms gi jališką deputaciją prašyti mą didesnės dalies reikalavi kenčia ne vien jų išnaudoja
valdžių daleidimo statyti
demonstracijų, kad duoti negali mokintinių suvaldyti, tiki maskoliams; mano, kad bet vesti kovą toliau. Kiti darbininkai dirbs 7 vai. ir
mos pavergtos
Maskolijos
vėl mano, buk susivažiavę gaus užmokesnį už pilną die naują katalikišką bažnyčią mų.
jie,
sutikdami
ant
tarybų,
negali
jų
priversti
užbaigti
jam progą per kraujo pralie
tautos,
bet
net
pats
masko
d.
liepos
mėn.
Kaune
5
Geležinkelio užveizda vietoj atimtos, bet deputaci
jimu? suvaldyti demonstran štraiką. Teip gali daryti vi nori vien laiką laimėti ir po despotai nutarė iš Baltiko ną.
liai,
jai
prielankus
vien
sta
darbininkai
kėlė
neprilan. pas caro valdžias nieko ne
tus; įstatė niekšus ir siuntė si. Tokias rodąs duoda lie kokiu nors pretekstu per jūrių padaryti uždarytą, kaip gali nuo darbo prašalinti ja
čiatikiai
popai,
bet
nieks
demonstracijas,
pelnė, jos prašymą atmetė. kias carui
juos plėšti kromus, o kaltę tuviams ir besirūpinanti apie trauks tarybas, kada tas pa yra antai Juodosios jūrės, į darbininką tik ištyrusi jo nu
plaukti
vien
Dabar Krėvos katalikai vėl šaudė į stovinčius ant gatvių daugiau.
kurias
galėtų
sirodys
tinkančiu.
sidėjimus;
tai
gi
prašalinivertė ant darbininkų. Teip jų naudą lietuviški revoliucimaskoliški mas darbininkų be prieža panaujino prašymą.
Neži policistus, kurie slėpėsi, kur
Amerikos laikraščiai pa vokiški
ir
darė jis Varšavoj, teip elgėsi jonieriai. Jie rodija štraiIš Liepoj aus.
Buk
už
Švedinia,
ar
dabar
jiems
seksis
ge tik pasislėpti galėjo; minios
kariški
laivai,
sties turi pasiliauti; meiste
ir ant Kaukazo, kur supiu- kuoti, negerti degtinės, nerū garsino net Japonijos reika
Liepojoje,
kaip praneša
traukiančių darbininkų dau
dė mahometonus totorius su kyti tabako, kadangi iš tų lavimus, įkalbėdami, buk jos pritarimą tokiems mie- riai ir varstotų prižiūrėtojai riau.
,,8.
Z.
81.
”
,
apžiurėjus
arse
žė langus.
Išvaikymui dar
armėnais. Ir kraujo pralie šaltinių randas turi didžiau apie tai dažinojo nuo japoni riams, Wilhelmas pažadėjo ją negalės jau to daryti. Už Iš Dinaburgo, Vitebsko g. bininkų atsiuntė kariumenę, nalą, pasirodė, kad jame ne
jimai, rando kur nors Masko sius įplaukimus; netarnauti ško užrubežinių dalykų mi- paremti, jeigu norėtų Norve darbą šventomis dienomis Čianykštis kariškas sūdąs bet darbininkai pirm jos at tenka kelių tūkstančių šau
giją suvaldyti. Dabar Wil- darbininkai turi gauti 11—2
tuvų ir 50,000 patronų. Išsi
lijoj parengti tik supiudymui kariumenėj, nesikreipti į ca nisterio Kamaros sekreto
kelmams stengiasi savo mie kartu
riaus
Soto,
kuris
pereitą
užmokesnį. buvo nusprendęs pakorimui ėjimo pats išsiskirstė, todėl aiškino, kad riaušės Liepojo
ro
sūdą,
bet
nesutikimus
užluomų ir partijų randui ne
teipgi viršininkams 20 metų vaikiną Deutschą, kraujo praliejimo nebuvo.
je, kaip ir Odesoje buvo iš
pritariančių. Į Už tuos visus baigti be jo prisidėjimo. Ro- sanvaitę atkako į Ameriką. riams
Kaune, deputacija miesto anksto surengtos revoliucijo
i darbininkais Švel- kuris pašovė policijos dalies
kraujo praliejimus jis meta da, vienok, jų, kad lietuviai Tuom tarpu Soto pagarsino, mą, todėl atsilankė pas
ų atsilankė pas n i erių komitetų.
rodos
‘' mokesčių, kad jis niekam nesakė
jos karalių.
kaltę ant sprando socijalistų, nemokėtų nė ;jokių

Politiszkos žinios.

rimo, kol ne vi- Japonijos reikalavimas, ’
d iš-tikro tik randas už tą kol nėra sutarimo,

Parodymui, kad uždą

ir prašė jo ne-

[U „Vln. 2d."].

II Prancūziškas rundas dirbdina

revoliucijos šelpimas yra da venimą perkeisti iį gero į blogą ir ti rando stovinti, kalbina randą
Iš Vilkaviškio pav., Suv. <dėjo užmokėti 500 svarų, bet kias vartoja prie balsamavimo nu- sužeistos, o tame skaitliuje 5 mir- kad
bar
svarbiausiu
musų reikalu, ka nėra tokių, kurie pasistengtų blo ne tik susitaikyti su laponija, bet dabar savo dirbtuvėse Bretanijoj
,
tinai.
žadėtų pinigų velionio brolis mirėlių kūnų.
gnbtdangi
praleidus
dabar progą, kita gą sėklą naikinti. Rd). Atkako dar pasistengti su ja pada neseniai išrastus serdokus, turin
Clkveland, Oh. Aut Olive.ątr.
GeltonaMiM drugy*.
Vilkaviškio pav. turi eavo dar iki šiol negavo. B. Rateip
tinkanti
gal
negreit pasitaiky Čia garsus keliauninkas K. Am- ryti ryšį atsigynimui ir užpuolimui čias saugoti kareivius mūšiuose
susimušė du pilni žmonių karai?
dvarui?, turbut, turtingiau manauvkas paėjo iš Suvalkų New Orleans, La. Kaip gar Prie to keliokas ypatų likosi su ti. Supraskim sykį, kad dabar ei brozaitis ir tuojaus pradėjo Hero- ant kitų, sumažinimui Amerikos, nuo šūvių. Valdžios pirma visona apie laisvę musų tėvynės, apie strato darbą, besistengdamas savo Anglijos ir Vokietijos įtekmės ant pusiškai išbandė išrikdimą, kad jis
siai Suvalkų j gubernijoj gubernijos, Naumiesčio j>av., sina čianykštė sveikatos užveizda, žeistų.
Be abejonės, ištikro atsako naieriui, tai dabar
laimę ir laisvę musų visų.*
mieste
apsireiškė
geltonasis
druaveles išblaškyti, supiudyti. Ir Didžiojo oceano.
dvarponis Gavzrooaki, bet pa kaimo Murinų.
Helena, Mont. Netoli nuo čia
parodžius Japonijai savo galybę, dirbdina kareiviams tuos serdokus,
Gėda
turi
būt
tiems,
kurie
dabar
1
---.
Iki
25
d.
liepos
buvo
jau
tas
pasisekė
(tai
labai
negerai,
jei

1903 m. spalių 25 d. susi-Iš
garsėjęs iš to, kad labiausiai
117 apsirgimų, iš kurio tai skait- iššoko iš rftlių geležinkelio trūkis pinigus ant revoliucijos žmonių su gu bloga sėkla teip greit išduoda ne viena Maskolija nori su ja su kokių dar nėjokia kariumenė dau
tvėrė
Johaunųsbnrge lietuvių
skriaudžia savus darbinin
,
liaus 6 ypatos numirė, kitos gi pa- ir nuo tilto nupuolė į užtvinusią tokiu vargu sudėtus drysta savin- vaisius ir nieks nesėja geros, kuri sirišti; Japonija gali rinktiesi, giau ne turi.
j°
8
,i,ds4.
upę.
Prie to prigėrė keturios tiesi ir apversti ant ko kito, kaip blogą galėtų užstelbti.
pagelbinė
draugystė;
Rd.). draugų jai ne truks, tik su silp
kus. Negalėdami ilgiau kę
ypatos, o daug tavo sužeistų.
II Danijos randas galutinai nu
konstitucija
paimta
nuo
tai padarė kun. Peža ir Žilinskas Vienus padarė katalikais, kitus nais nieks nenori rištiesi, galingus
sti išnaudojimų, visi jo dva
Gera* vaHtas.
C
harlotte, N. C. Ant Beach Brocktone, Bostone ir Lawrence. vagims, trečius prie savęs prisivi gi kiekvienam geriau draugus negu sprendė sujungti salą Islandiją su
Bcrantou
’
o,
Pa.
lietuvių
parų bernai ir samdininkai,
Nzw York. Pabaigoj berželio
Danija, taigi su Europos kietžeGėda tiems, kurie įkalba mažai liojo. Mat iš tokio susipiovimo priešus turėti.
prasidėjus šienpiutei, ant-syk gelbinės draugystės ,,Joaki- mėnesio čianykštis sudžia Higgin- elektriškų karų linijos susimušė suprantantiems, kad nereikia Šelp turi sau naudą, nes dėl nesutikimų
miu pojuriniu telegrafu. Sala Is
karai. Prie to motormonas mirti
suštraikavo, reikalaudami di mo Lelevelio”. Konstitucijų
J.*M>otham išdavė nusprendimą, kad nai ir 20 pasažierių ne mirtinai Ii* ti revoliucijos. Ne paisykime ant užgrėbė bažnytinę kolektą ir para
|| 27 d. liepos pulkas policistų į landija yra didelė, ji buvo atskirta
desnių algų. Kadangi ap tų prisiuntė innms tautietis Fred Lindsay, -kuris gyveno per- koši sužeistų.
įsiveržė į namus perdėtinio Mas nuo svieto, susineŠimų ne turėjo.
tų musų laimės priešų, bet pildy pijos knygas.
kvos apskričio žemiškos instituci Sala ta priguli Danijai, bet rėdosi
kime musų pareigas! Svarbiausia
Žvaigždėti.
linkinėse nėra daug darbi- Dras J. Šliupas D. Lavku siskyręs sJ savo pačią, mokėtų pa
Ant susirinkimo D. čiai po 6 dol. ant sanvaitės, kad
jos Golovino, kuris buvo prezi savistoviai. Gyvena ant jos 80000
ir švenčiausia dabar musų pareiga
.ninku, tai galima tikėti, kad čiui.
ją sykį ant dienos pabučiuotų, sy*
Iš
Worcester,
M
un
.
dentu
ant paskutinio žemiečių gyventojų, terp kurių nėra nemo
Lavkutis
j>erskaitė
konstitu

yra
—
šelpti
revoliuciją
Lietuvoj,
darbininkai štraikų laimės,
kį
ant
dienos
su
ją
ir
su
vaiku
eitų
kongreso;
paskui atsilankė namuo kančių skaityti ir rašyti.
kadangi
ji
gali,
jeigu
jau
ne
laisvę
Darbai eina Čia pusėtinai. Dar
iškovos ėį-tzį nuo Gawronskio. cijų ir visi vienbalsiai sutiko. pasivaikčioti, o kad po mėnesiui
se
sekretoriaus
ir paėmė visus
musų
tėvynei
atgabenti,
tai
bent
bų
yra
visokių;
daugiausiai
darbi

Neperseniai mes pagarsi Ant antro susirinkimo p. laiko praneštų, ar išpildė nuspren • Minneapolis, Min. Ant pri svarbesnius paliuosavimus, Lietu
|| Londono laikraščiai garsina,
kongreso raštus. Žemiečiai, rugninkų
priguli
į
uniją.
nome, jog viename dvare Palšaitis parašė kitaip kon dimą. Dabar Lindsay ir jo pati sakymo garsaus Rockefellerio, li va ir joS žmones gali sulaukti ge Lietuvių yra čia diktas būrelis; piučio mėnesyj vėl Maskvoj nuta buk laike susitikimo caro su Vo
moteriškė Ginaitienė nunuo- stitucijų. padarė iŠ tautiškos atėjo pae sudžią ir apreiškė, kad kosi uždarytos čianykščios alieji- resnės ateities, gali pagerinti savo gaila vien, kad mažai yra supran rė atlaikyti susirinkimą, ant kurio kietijos kaizeriu, paskutinis prašė
dino penketų savo vaikų. draugystės bažnytinę su var su visu susitaikė ir viens ant kito nyčios ir per tai 600 darbininkų būvį. Be kovos nieko gero nesu tančių musų tautiškus reikalus, iš kiekvienos gubernijos bus pa caro daleidimo, kad vienas iš jo
Atlikusi netikusį darbų, jį iš du švento Juozapo. Tūli ant ne turi pamato skųstiesi. Taigi atsirado be darbo. Mat per už lauksim, vargai ir neteisybės, pris užtai daug yra girtuokliaujančių. kviesti po du išrinkti ūkininkų at giminės galėtų užimti Norvegijos
toks juokingas nusprendimas išda
aliejinyčių Rockefeller paudimai,kaip spaudė Lietuvą,teip Gavęs algą toks girtuoklėlis nesi stovai, teipgi reprezentantai Mas- sostą ir buk caras daleidimą davė.
dūmė į Prusus, bet ten likosi to nesutiko, reikalavo tos,ku vė gerus vaisius, bet ant kokių tie darymą
stengiasi pakelti aliejaus prekes.
ir spaus.
rūpina apie užčėdijimą pinigų, ar kolijųs leberalų. Nutarta visai ne Bet sostą Noivegijos gali duoti
ri
ant
pirmo
susirinkimo
bu
suareštuota ir sėdi dabar ka
sų sudžia rėmėsi, išduodams savo
Dirbkime todėl visi, dirbkime ba apie apvertimą nors mažos da paisyti ant Trepovo, jo daleidimo tik Norvegijos žmonės, o ne caras,
• Wheeling, W. Va. Dirbtu
vo
perskaityta.
Palšaitis
su

lėjime. Pasirodė, kad ji nufantastišką nusprendimą? Sudų
vės Wheeling Iron Steel & Tin karštai, ir vaisiai musų darbo bus lies ant tautiškų reikalų, bet įieš visai ne prašyti, dirbti savo darbą, kadangi Norvegija ne carui pri
nuodino ne 5, liet 7 vaikus. sirinkusiems aiškino, buk, nusprendimai turi remtiesi ant tie Plate Co. stovi ir nežinia laimė brangios tėvynės, laimė ten ko sau peiktinų draugysčių, susi teip, kaipi kad caro ir jo tarnų vi guli.
Be abejonės, Prūsų valdžios, tautiškose draugystėse yra sų, o ne ant sudžių fantazijos!
kada jose prasidės darbai. Stovi gyvenančių brolių. Į darbą todėl deda su moterims mokančioms pi sai ne butų ir tik pabaigus darbą
II Anglijos kariškoji laivynė at
nigus vilioti, arba mėgstančioms pareikalauti, kad caras tą darytų,
nubaudimai, išduos jų ma. tik pagonai, bedieviai, šliupteipgi
blėtos dirbtuvės Cambridge, broliai!
Suėmė pabėgėli.
Senas Krivaitis.
kas Maskolijos visų luomų re liks Šįmet manevrus ant Baltiko
tarniai ir t. t.. Dar Trau
už vyrų pinigus atsigerti;
’
Oh.
skoliėkomsioms.
New York. Čianykščio porto
jūrių, plaujančių vien Vokietijos
Skaitančių laikraščius čia yra ne prezentantų bus užgina.
svaaliaus lietuviai nežinojo valdžios, atėjus Bremos garlaiviui 1 Columbus, Oh. Savininkai
Iš Central FmIIh, K 1.
Maskolijos ir Švedijos krantus.
Iš Lietuviško Krašto.
daug,
ne
turėdami
ką
veikti,
laiką
nieko apie bedievius ir šliup- „Mainz", ant jo suareštavo atka langams stiklo dirbtuvių užmanė
Šitame pavietyj užgimė tarnius, Palšaičio paaiškini kusį nasažierių, Hermaną Scha- darbininkams sutikti ant numaži Gyvena Čia apie šimtas vadinan praleidžia sąliunuose. Trūksta Čia II Odesos gubernatorius, besi- Mena, kad tie manevrai yra tai
kaimiečių maištai.
Kaimie mui nevisi tikėjo: iš 23 ypa dow/ Jis vokiškų valdžių apskų nimo algų ant 12%, kadangi ki čių savę lietuviais, bet jie greičiau dorų ir gerų vadovų, kurie mokėtų teisindams iš daromų jam užmeti- neprilanki Vokietijai demonstraci
pasielgimais teršia garbę lie ir panorėtų musų brolius ant gero jimų už parengimą kraujo pralieji ja, tiesiog erzinimas, kad susku
čiai užgriebė pievas ir dirvas tų iš-viso, 9 atsisakė pildyti stas, buk viename Bremos banke taip jie turėsę uždaryti tavo dirb- savo
mo ir baisių žmonių skėrdynių binti karę, kad Anglija turėtų pro
tuvių, negu prisideda prie tos gar kelio atvesti.
dvarų prigulinčių dvarpo- Palšaičio konstitucijų, bet tarnaudamas, pavogė 110000 ban tuves.
mieste, išleistoj pr^kliamacijoj gą išnaikinti Vokietijos karišką lai
bės pakėlimo (tai pareiga geres
Pittsburg niųjų pamokyti nemokančius gra
• Alleghkny, Pa.
niams: Zamoiakiui, Gutov- daugumas jam pritarė ir to ko pinigų.
stengiasi visą kaltę suversti ant vyną.
žydų ir tiesiog ištikimus caro tar
Iš Seattle. Whs1i.
ekiiii ir Ponikvickiui. Kerta kiu budu susitvėrė Juozapinė Suetue Nvarbu paežio urėdu i u ką. Forge Iron Co. dirbtuvėse dega žiai elgtiesi, kaip jie privalo gy
tik
8
pečiai,
kadangi
pradėjimui
II Garsiam maskoliškam admiroventi.
Jeigu
kur
lietuviai
elgiasi
girias prigulinčias dvarams. draugystė.
4 d.liepos, pasinaudodams iš su nus siundo ant žydų. Gubernato
Nzw York. Ant prisakymo pačdarbo prie kitų trūksta darbinin blogai, tai kaltesni tie, kurie su
rius
užtikrina,
buk
policija
žydų
rolui
Roždestvenskiui, esančiam
sirinkimo lietuvių, atkakau į šitas
15 d. lapkričio mėn., 1903 to inspektoriaus Mayero likosi čia j kų.
prasdami, ne pamokina nesupran aplinkines, užmaniau pabandyti gyvenimuose rado daug paslėptų laponijoj, nelaisvėj, japoniški dak
Užmušti ir pašanti karėj
suareštuotas John J. Callahan, vy- Į
m., susitvėrė kita draugystė riausiasis klerkas užrubežinio čia-1 * Connelsvillk, Pa. C ianykš- tančių. Rd.). Skaitančių lietu rinkti aukas ant naudos brolių bombų, revolverių, revoliucijo- tarai darė operacijas, iš galvos išė
lietuviai.
nieriškų raštų. Toliau stengiasi mė šmotelį kaulo. Operacija papo vardu D. L. K. Vytauto;
viškus raštus čia visai nėra, jeigu
Kaip garsina maskoliškas tai pirmoji labai kenkė: nie nykščio pačto departamento. Jis j čios blėtos dirbtuvės stovi jau ga- katras skaito, tai skaito lenkiškus darbininkų, kovojančių už laisvę visiems įkalbėti, kad jeigu ne žy Šisekė gerai ir kaip daktarai užtik
apskųstas už vogimą ateinančių iŠ, na *ką laiką ir nežinia, kada pramusų brolių su Maskolijos despo
kariumenės štabais, iki pusei kino, pravardžiavo, ypač ken užrubežių registruotų laiškų, teip- Į dės dirbti.
laikraščius, teisinasi, kad lietuviš tiškoms valdžioms. Geros valios dai, ir jurininkai laivo „Potemki- rina, caro admirolui negresia nė
spaliu mėn. pereitų metų li kė Vytauto draugystei Pal gi tokių laiškų siunčiamų iš Ame- I • Kittaning, Pa. Čianykščio- kai ne moka skaityti (rodosi mo tautiečiai sumetė Si 1.85, kuriuos no" ne butų susibuntavoję; tik joks pavojus.
kosi užmušti ir pašauti sekan šaičio aiškinimai, bet kada rikos į užrubežius, ypač į Norve- je blėtos dirtuvėse dirba dabar kanti turėtų nemokančius pamo paskiriame sušelpimui revoliuci nabagas nemoka išaiškinti, kokį
II Kad laike atsilankymo Vokie
ti kareiviai paeinanti iš Lie Palšaitis tapo iš Šv. Juozapo giją ir Švediją.
Į vien darbininkai ne prigulinti į uni- kyti. Iš vieno peikimo dar nau jos Maskolijoj. Pinigai nusiųsti susirišimą žydai gali turėti su
dos nebus. Rd.). Čia negirdėt Central. Revol. Kom. kasieriui Dr. buqtu jurininkų. Tas jam, matyt, tijos- ciecoriaus Danijoj gyvento
tuvos:
14Dratės išbrauktas, negirdėt
Iszgelbejo užgrluviMtas.
lietuviškai kalbant nė ant gatvių, šliupui. (Aukautojų vardai ir jų nė nerupi, bet rupi vien sukrauti jai ne keltų neprilankių jam de
IS KAUNO GUB.: Užmu daugiau
nė gyvenimuose, veik visi lietuviai aukos pagarsintos kitoj yietoj. savo kaltes ant kitų sprando ir monstracijų, Vokietijos randas pa
pravardžiavimų. New York. Kasant .grabes gaštas: Ivan Archipov (matyt Dabar abi draugysti gyvena zinėms dūdoms, užgriuvo keturis
pasiundyti ant žydų, kad krikščio garsino, jog nuo dabar ne vaikys
grabalioja lenkiškai, nors ir nemo Rd.)
ISZ
maskolius) paeinantis iš sutikime.
iŠŠIezvigo daniečių. Bet tą vėl ga
ka.
Jie
mat
mano,
kad
nėra
skir

darbininkus 6et teip, kad ranka
Visiems aukavusiems, vardu pri nys juos vėl pradėtų skersti.
li daryti,prasišalinus ciecoriui.
kaimo Sidono, Zarasų pav..
tumo terp lenkiškos ir lietuviškos spaustų netikusių valdžių tėvynės
vieno darbininko kyšojo iš žemės.
„Lietuvoj” Nr52, 1903 m.,
Ii Už tiesas Amerikoj prieš chikalbos, terp lenko ir lietuvio ka brolių, ištariame Širdingą ačiū.
Užgriuvimo nieks ne patėmijo ir
Pašauti; Klementas Močanov
korespondencijoj p. Bitino
nieČius išduotas skaudžiai bau
|| Vokietijoj, ypač gi provincijo
A. Kalvaitis.
iš Rakiškių, Zarasų pav., buvo minėta, jog Sv. Juozapo be abejonės visi užgriuvę butų už Kaip mes dirbame ant iš- dangi, girdi, teip vieni, kaip ir kiti
džia cbiniečiai amerikonus, prie se: Brandenburg, Poznaniaus ir
troškę. Ant laimės,tuom keliu ėjo liuoMivinio iiiiiNii tėvynėn? yra katalikais. Na juk varna ir
Jurgis Girvus iš kaimo Rauti- Draugystė tapo užtvirtinta
to prisideda jau ne vien turtingi Vakarinių Prūsų, dėl ilgai besi
Iš Gllberton. Pa.
juodvarnis teipgi paukščiai, ir da
keli darbininkai ir jie pamatė ky
Tėvynėj musų broliai pradėjo
šių. Jurbarko vals., Raseinių Transvaaliaus
gi
paukščiai
vienos
giminės,
o
šančią
iš
žemės
ranką.
Persigan

gubernato
16 d. liepos 39 kuopa Susivieny prekėjai, atsisakanti pardaviny- traukusių lytų, užgimė tvanai, ku
kovą ant išliuosavimo visų musų
pav.; Aleksandra Kulaitis iš
vienog
terp
jų
yra
didelis
skirtu

dę,
sustojo,
bet
kyšanti
ranka
pra

jimo Liet. Amer. laike mėnesinį Čiose laikyti amerikoniškus tavo rie daug blėdies pridirbo; daugeriaus. Tas neteisybė: kaip
brolių, kovoja už neprigulmingą
įaimo Kalošik, Vilkmergės
mas; dar didesnis skirtumas yra susirinkimą, ant kurio likosi pas ms, bet ir paprasti, tankiai baduo- lyj vietų rugiai sudygo, kitur juos
dėjo krutėti. Pamatę tą darbinin
viena, teip ir kita draugystės
Lietuvą, už paliuosavimą jos iš po
terp lenko ir lietuvio. Musų lie kirta iš kuopos kasos 5 dol. ant janti darbininkai. Standard Oil tvanai išnaikino.
kai, šoko gelbėti ir atkasė keturis
pav..
1
spaudžiančio biauraus despoto
tebėra neužtvirtintos.
tuviai to skiitumo ne mato, kadan sušelpimo Lietuvos revoliucijonie- Co. mieste Kanton pradėjo statyti
užgriuvusius.
Nugabeno
visus
į
IŠ GARDINO GUB.. Pa
Gegužio mėn. 27 d. šių me ligonbutį, kur daktarai visus at jungo. Ten musų broliai lieja gi jų akys užpiltos alkoholio; vie rių. Apart to, dar pavieni sąna naujas savo krautuves, bet visi || Maskoliškas randas pagarsino,
šauti: Aleksandra Sumiankraują,aukauja gyvastį, guldo gal
tų, ant Continental salės atsi gaivino.
toj st<ngtiesi suprasti, jie velija riai sudėjo |2.85 (vardai tų au cbintški darbininkai atsisakė dirbti jog laike paskutinių žmonių sker
vas už prigimtą kraštą ir jo žmo
skis iš kaimo Ščenspovičių,
muštiesi, o paskui provotis. Nė kautojų ir aukos pagarsintos kitoj ką nors amerikonams, o Kantone dynių Niznenovgorode 16 ypatų
buvo vestuvės Antano Skripnis. Na, o mes gyvenanti svetur,
Negera* vaistau
Sokolovo pav., Konstant Bura beveik dienos, kad čia nesua- vietoj. Rd.) Su kuopos paau- kitokių darbininkų nėra. Cbinie likosi užmuštų, o 53 likosi sužeikau? su Zofija Ječkite. Apie
New York. Kadangi čianykŠ- kur budelio ranka negali mus pa reŠtuotų kokio lietuvio; sūdąs da kaitais 5 dol. tokiu budu pasidaro čiai tarnavę pas amerikonus meta stos, Ištikrc vienog, kad skfcitkonač iš kaimo Norkevič,
tautiškus reikalus nebuvo čiame zoologiškame darže žvėris siekti, kaip ir kuom prisidedame
ro gerą biznį iš lietuvių, nes sua- <7.85. Pinigus tuos nusiuntėme vietas ir amerikonai lieka be tarnų. linės butų teisingoms, reikia jas
Volkovisko pav., Grigorijus
kada atsiminti, nes sveteliai labai kankino musės, tai daržo už- prie tos kovos už laisvę musų tė- reštuoti moka po 6 dol.
dešimtį kartų padidinti.
Central. Revol. Kom. Kasieriui,
Vasilevič iš kaimo Vloščizna,
buvo per daug linksmi; ant veizda, naikinimui musių, bandė vynus? Žiūrint į musų darbus, ne
U Peterburge darbininkai NeJ. B.
Dr. šliupui.
Pružanos pav.į HerasimasI
.
sugražtuvių, tačiaus, pas p. vartoti sudarytą su arseniku popie- vienas turės pamatą pamislyti,
vos geležies dirbtuvių suštraika
II 26 d. sausio ateinančiuose me
Jonas Pauliukonis.
Antonovič iš kaimo Zenevikad mums laimė tėvynės ne labai
vo ir kėlė. neprilankias carui'de tuose Prancūzijoj atsibus prezi
Iš Spriiigfleld, III.
Skripkų atsiminėm apie Juos rą. Musių rods daug išgaišo, bet rupi, kad mes pats nesiskubiname
čių, Pružanos pav., Tamo
monstracijas. Ant suvaldymo de dento rinkimai. Dabartinis pre
Iš Bellows FhIIs. Vt.
reikalus, užmanėme paaukau darže pastypo 6 žvėrys; jie mat į kovą, nesiskubiname nė su au Nr. 28 „Lietuvos", korespon
šius Dackevič iš kaimo Krzyžėdė užnuodintas muses ir pats nuo
monstrantų pašaukė kazokus, bet zidentas Loubet ne nori būti kan
ti ant naudos revoliucijo- jų nusinuodino. Apsirgo nuo to koms padėti kovojantiems. Štai dencijoj ii šito miesto, Senas Kri Darbai eina gerai.
ki. Pružanos pav..
darbininkai ne laukė, pŠT!P* išsi- didatu, todėl nieks dabar negal įsvaitis
labai
gailestauja,
kad
terp
Lietuvių yra čia mažas būrelis
nierių, kovojančių už laisvę teipgi daug paukščių, bet juos pa mus Amerikoj yra apie 400000, o
kas bus išrinktu. .
IŠ VILNIAUS GUB.. Pra
Springfieldo lietuvių nėra a'pšvie- apsivedusių ir pavienių. Skaitan- skirstė, ant pliaciaus paliko aprė
kiek
surinkome
aukų
ant
sušelpimusų tėvynės su netikusioms sisekė nuo pasekmių nuodų išgel
dytą
lėlę,
kuriai
į
vieną
ranką
puolė, gal pateko nelaisvėn:
mo musų tėvynės revoliacijonie- stesnių. Na, o kur yra terp Ame Čių kokius nors raštus yra labai
caro valdžioms ir ant mokslų- bėti.
įbruko raudoną vėlavą, į kitą gi
D Anglijoj, netoli Liverpooliąus
Danila Sapožnikov iš Šventėriųi- Surinkome labai mažai, ne rikos lietuvių tie didelės garbės mažai: vieni skaitytų, jeigu kas
bombą.
Atkakę
kazokai
il- susimušė du bėganti į priešingas
eivių „Aušros” Drstės fon
lietuviški
mokslinčiai,kur
tie
musų
kiti
apie
dykai duotų laikraštį,
Mzaudynen
daugiau, negu ant to mierio pas
nų pav..
Pašauti: Adomas
dui. Mažai buvo tokių, ku Georgetown, Pa. Laike krikš kyrė Susivienyjimas, o prie tos or garbingi apŠviestunai ? Jų,turbut, skaitymą ko nors ne nori nė klau g^| laiką šaudė į lėlę, bijodami puses geležinkelio trukiai. Prie
Devialiovskis iš kaimo Gadeto 28 ypatos likosi ant vietos už
rie aukauti atsisakė. Sudė tynų čia kelios ypatos likosi pa ganizacijos priguli ne daugiau kaip trūksta ne vien Springtielde. Mat syti. Yra čia ir tokių kvailių, ku prie jos prisiartinti.
mų, Sventėnų pav., Juozas
muštos, o daug žmonių tapo su
mes
mėgstame
rašinėti
į
laikraš

rie laikosi įsikabinę į lenkų skver
jome £7—1—1.
Pinigus šautos. Kaksai Muscarage pa 40-ta lietuvių dalis. Gėda, ro
II Pasitraukė nuo vietos Mas- žeistų.
Sidorovič iš kaimo Jakavičių,
čius
korespondencijas
vien
ant
ną.
Krevezioja
lenkiškai,
nors
ir
tuos paskiriame: £3—10—00 griebė namieje karabiną ir paleido dosi, 390000 lietuvių duobė pasiradymo, ant užganėdinimo sa
Ašmenų pav..
moka; tiems rodosi, kad lenkiš k vos jeneral-gubernatorius, jenemokslųeiviams „Aušros” fon suvį į pulką nuo krikšto grįžtan si savę pralenkti organizacijai su vęs, o mažai apsvarstome tą, ką ne
II Garsus Trepov, už pargarsinika kalba yra švelnesnė (lenkiška rolas Kozlov, kadangi caras darė
čių žmonių. Moteriškė Galump vos 10000 lietuvių? Terp tų tam
jam išmetinėjimus, kad neįstengė mą žinių apie žemiškų atstavų
dui,
£3
—
11
—
1
ant
naudos
rašome.
Senas
Krivaitis
rugoja,
kalba
yra
viena
iš
šiurkščiausių.
Iš Prosų Lietuvos.
ir jos vaikui, kurį ant rankų turė sių lietuvių yra dar gana garbinan
nedaleisti žemiečiams atlikti susi kongresą, ant 2 mėnesių uždarė iš
revoliucijonierių, kovojančių jo, likosi į galvą, gal mirtinai pa čių carą batiuŠką, visai nesirūpi kad čia nėra terp lietuvių vieny Rd.).
Prie Velnerago, Klaipėdoj,
rinkimą.
Vietoj Kozlovo caras einantį Peterburge maskolišką li
bės,
bet
neparodo
mums
kitos
vie

už laisvę musų tėvynės (au šauti. Muscarage likosi suareš nančių apie tėvynę, apie labą joje
Kalakutas.
išgriebė 5 prigėrusių kurši
paskyrė jenerolą Durnovą. Ar ši berališką laikraštį „Novosti.”
tos,
kur
tokia
vienybė
terp
lietu

gyvenančių brolių. Aukas renka
tas mokės geriau elgtiesi, galima
škų žvejų kunus. Jų kiše- kautojų vardai pagarsinti tuotas.
tik atskirose vietose geresni lietu vių žydi ir auga; pas mus yra teip,
kitur. Rd.).
abejoti; kad ką gero padaryti, rei
H Besarabijoj, netoli KišinevO,
Mokslo
Mylėtojai!
niuoee ęado dar apie 12 ru
kaip
ir
kitose
lietuviškose
kolioniAteiviai atkakę In Amerika
viai ir tai, kol išmeldžia doliarį ar
Gaila, kad pas mus mažai
kia ne Durnovo, bet Umnovo (ne matyt rando pasamdyti visoki valblių pinigų.
Kaip visiems žinoma, garbės
Washington, D.C. Sulyg atei nikelį gana turi lupas džiovinti. jose; dėl to neva musų nupuolimo
durniaus, bet išmintingo).
kiozai užpuolė ant žydų apgyven
3 d. liepos mėn. visoj Prū lietuvaičių, jeigu būt dau vių užveizdos atskaitos, nuo 1820 Kodėl mes teip mažai brangina p. Krivaitis ne privalo daugiau verti tautiečiai paaukavo didelės
to kaimo Ruska Novka ir daug žy
giau,
tai
atsitiktų
daugiau
ašarų
išlieti
negu
dėl
stokos
vie

vertės geriausias lietuviškoj lite
—1905 m. į Ameriką atkako iš vi me laisvę? Juk kaip atskiram
sų Lietuvoj siautė smarkios
tokių vestuvių, ant kurių at so 22932905 ateiviai, daugiausiai iš žmogui, teip ir čieloms tautoms nybė* kokioj nors kitoj lietuviškoj ratūroj knygas vertės apie tūk h Vietoj užmušto Maskvoj poli dų išmušė.
perkūnijos. Perkūnas užde
cijos viršininko, jenerolo Šuvalositiktų proga aukauti pini Anglijos, nes 7286356, iš Vokieti laisvė yra brangiausiu daiktu. O kolionijoj, nes terp lietuvių tikros stančio doliarių ,,Aušros" draugy vo, likosi paskirtas baronas Megė daug triobų. Užberžiuo|| Dėl maištų Maskolijoj dumia
vienybės
niekur
nėra.
Kad
bent
stei, taigi ant naudos neturtingų
gus visokiems tautiškiems jos 5187094, iš Italijos 2000252, iš jos dykai nieks neduoda, reikia
dem. Jis keliolikas metų atgal iŠ jos į Vokietiją daugybė vokie
se mušė į besiganančių arklių
dalis
lietuvių
gali
pas
mus
sueiti
j
Austrijos
1971431,
iš
Skandinavi

moksląeivių.
ją iškovoti, už ją lieti kraują ir
reikalams.
buvo Varšavos gubernatorių. Prie čių, turtingesniejie apsigyvena
bandų ir keturis primušė,
jos 1730722, iš Maskolijos 1542- gyvastį atiduoti,
Už tokią auką aukautojai užsi
Dabar, kada vienybę, geriausiai rodo čia esan
J. ŽlaBie.
bjauriausių caro tarnų jis neprigu Berlyne ir kituose didesniuose mie
čios
lietuviškos
organizacijos.
Yra
629,
iš
Prancūzijos
426894,
iš
Cbipelno padėką. Bet kas per nau
bet du arkliai atsigavo.
budelio caro sostas griūva, iškovo
lėjo, Varsavoj buvo ir niekesni už

Isz darbo lanko.

Lietnviszku dirva

Iš Johannesburgo, Pieti
nėj Afrikoj.
Čia yra affte 300 lietuvių,
Platinami geltonasis drugys.
bet dalie yra sulenkėjusių, N ew Orleans, La. Apsireiškęs
tie vadina savę lenkais.
čia geltonasis drugys platinasi ga
Darbai čion eina vidutini na smarkiai. Iki 26 d. liepos dru
škai.
Lietuviai išsisklaidę giu apsirgo 154 ypatos, 34 ypatos
prie visokių darbų; uždar pasimirė. Valdžios parengė kvarantėną, kad baisi liga neišsipla
biai kas-kart^ eina mažyn, tintų kitur, kad jos neparneštų į
dabar daug mažesni, negu kitus miestus.
buvo trys metai atgal. Tūli
Žemes drebėjimai
dirba aukso kastynėse, ten
M
arquette, Mich.
Šitose ap
uždirba daugiau negu kitur.
linkinėse 20 d. liepos jautėsi žemės
Už 10 valandų darbo uždirba
drebėjimas. Girdėt buvo balado1 svarą. Kiti dirba ant kon nė po žeme. Mažesnės triobos
traktų ir pirmiau uždirbdavo krutėjo, langai drebėjo. Blėdies
ir gi daugiau — dabar,prive- vienok tas nepadare didesnės,
žus chiniečių, nebegalima apart kaip kur suskilusių langų.
daug uždirbti.
Žmonių nuodlntojai.
28 d. balandžio mėn., Harrisburg, Pa. Perdėtinis
South Rost. Deep. G. M. C., dabojimo valgio produktų urėdo,
atsitiko nelaimė: Baltramie Dr. Warren’ rengiasi padueti po
jus Kamana nekas likosi ant sudu agentus: mėsinio trusto*. Dr.
vietos užmuštas. Mat prie- Warren užtikrina, jog ateinanti
išvakarų mėsa turi daug nuodin
taisa.kėlimui iš kastyčių bu gų medegų, kurios per ilgesnį lai
vo netikusi, ištraukė lankų ką palaiko šviežią mėsos išveiždyė
iš prietaisoe. Kompanija ža-| terp tų medegų yra medegos, kj4
Oi
L k i
.
■

[sz Amerikos

nų 291455, iš Šveicarijos 220200, ti ją lengviau negu kada nors; mes
iš Norvegijos 146168, iš Japonijos ją galime iškovoti, reikia tik nesi
88909.
gailėti savę, nesigailėti aukų ant
sušelpimo ir aprūpinimo kovojan
Buaresztavo galiūnu daužytojas.
čių, reikia tik visiems prisidėti, ne
Abilene, Kas. Suareštavo čia apleisti tėvynėj esančių. Argi mes
8 farmerių moteris, kurios su kir tas savo pareigas atliekame? Ne.
viais atėjo į miestą ir išgriovė vie To, ką mes sudėjome, ne pakaks
ną saliuną.
nė ant pastatymo ženklo ant kapų
žuvusių, o jau apie pakakinimą
Gaisrai.
gyvų, apie parupinimą reikalingų
Moberly, Mo. Sudegė čia javų
kovoj ginklų, nėra ką nė kalbėti.
krautuvės Missouri Grain Co. Be ginklų gi ir kovos negalima
Blėdį gaisro padarytą skaito ant vesti.
250000 dol.
Aukauja centais pavieni lietu
viai, būt kur aukos musų draugys
Audros.
čių? Ne matyt aukų nė draugysčių
New Yokk. 30 d. liepos mieste turinčių konstitucijoj už pareigą:
ir aplinkinėse siautė baisi audra. gaivinti ir kelti lietuvystę, mylėti
Parkway maudynėse perkūnas už tėvynę, dirbti ant jos labo. Mat
mušė 5 ypatas, o 9 sunkiai sužei joms rodosi, kad pakanka tokias
dė. Miesto aplinkinėse perkūnas pareigas parašyti ant popieros, nė
užmušė daugiau žmonių.
darbo, nė aukų tėvynės labui ne
reikia. Teip pildyti pareigas leng
Nelaime* ant geležinkeliu.
va.
Atlanta, Ga. Ant Central of
Rods Sus. Liet. Laisv. ant pa
Georgia geležinkelio susidaužė skutinio seimo nutarė ant sušelpi-*
trūkis. Prie to 8 negrai ir vienas mo revoliucijos atiduoti visą Savo
baltparvis likosi užmušti.
turtą, o Susiv. Liet. Amer.
Fort Smith, Ark. Netoli Ozark rė 500 dol.

Mutilated

čia kuopelės Susivienyjimo Liet.
Amer. ir Tėvynės Mylėtojų Dr-tės;
yra teipgi tautiška draugystė Lie
tuvos Sūnų, o skaitlius lietuvių
čia nedidžiausias. Taigi čianykŠčiai lietuviai pradžią jau padarė ir
yra viltis, kad juo toliau, juo ga
biau kils tautiškas supratimas, o
drauge su tuom ir vienybė terp
čianykŠčių lietuvių.
To vienok
Senas Krivaitis nemato, ar nenori
matyti, jei terp ČianykŠčių lietuvių
ne mato gerų darbų, visus į krati
nį sumetė.
Jeigu gimus, ar mirus net tūli
vadinanti savę laisvamaniais bėga
pas pirma paniekintą kunigą,tame,
rodosi, teipgi didelės bėdos dar
nėra, kadangi paskui jie vėl laiko
si savo pusėj.
Žagarėlis.

da, jeigu tos knygos guli pas kny
gininką be jokias naudos. Todėl
kviečiu aukaujančius „Aušros"
draugystei centus, teipgi prijau
čiančius musų moksląeiviams,teip
gi sąnarius pačios draugystės, kad
reikalaujant knygų, kreiptumėtės
prie „Aušros" draugystės knygininkės M. Kabašinskienės E. LaSalle str., Box 102 Chicago, III.
Teip darydydami, ne tik apturė
site reikalingą knygą, bet ir Šven
tą darbą atliksite: pirkdami kny
gas „Aušros" Dr-tės sušelpsite ne
turtingus moksląeivius, prisidėsite
prie padauginimo mokytų vyrų,
kokių mums reikia kaip žuvelėms
vandens.
I. Naujokas.

Isz visur,

Iš Haukegan, 111.
II Amerikos laikraščiai garsina,
Malonu butų skaitytojams prabuk
Japonija rengiasi nuoMaskolineiti linksmas naujienas, bet gai
la, kad pas mus linksmo ir gero jos pareikalauti: salos Sachalino,
ne atsitinka dabar. Iki šiol mes, pussalio Liaotango su Port ArVVaukegano lietuviai,gyvenome su- thuru, geležinkelio iki Charbino;
kaip vaikai vienos moti- pripažinimo Japonijos įtekmės Ko
draugai ir broliai, bet rėjoj, atidavimo Mandzurijos Cbinams ir karės kaštų apie milijardą
kun. Smolenskui viskas doliarių. Ar ištikro toki bus rei
(iš tikro blogai, jeigu kalavimai japoniečių, nežinia. Tū
gali visą žmonių gy-1 Ii maskoliški laikraščiai ir dagi ar-

stuose.
Medemą, terp tokių reikia pami
nėti ir Kleigelsą, parengusį Peter
II Ant Kaukazo, pulkas ginkluo
burge darbininkų skerdynes.
tų kalniečių, apsirėdžiusių milici
jos drabužiais, užpuolė ant miesto
|| Vokietijos ir Prancūzijos ban- Kizlar, kur išskerdė daug gyven
kieriai tiki,kad iš tarybų Washing- tojų.
tone terp Maskolijos ir Japonijos
atstotų užgims sandara ir kad
II Suštraikavo 4000 darbininkų
Maskolija, užmokėjimui karės kaš Varšavos plieno dirbtuvių ir 5000
tų, turės svetur užtraukti didelę darbininkų tokių jau dirbtuvių
paskolą. Vokietijos bankieriai iš Dombrovoj.
siuntė agentus į Ameriką agituoti
terp Amerikos bankierių, kad jie
II Į Peterburgą atkako 300 lenkų
ir su savo pinigais prisidėtų, ka atstovų, kurię ministerių rodai
dangi Maskolija rekalaus daug pi perdavė lenkų protestą prieš masnigų.
kolinimą lenkų Lenkijoj.

|| Vokiškas architektas, dirbęs
prie perdirbimo New Yorko ope
ros teatro, Lauterschlaeger, užtik
rina kad kas link apsaugojimo
publikos teatruose nuo ugnies, Amerikos teatrai niekiausi, visi tam
tikslui įtaisymai yra juokingi, vai
kiški. Antrą vietą užima Masko
lijos teatrai.
Geriausiai įrengti
teatrai Vokietijoj ir Austrijoj.

|| Australijoj, kolionijoj Victoria likosi sulygintos politiškos tie
sos moterų su tiesoms vyrų, ren
kant urėdninkus,moterys galės bal
suoti ir statyti savo kandidatus ar
kandidates.

II Terp Prancūzijos ir Vokieti
jos vėl užgimė nesutikimai už Morokko, kurie gali vėl pasididinti
labiau.

II Prova pasidavusių jurininkų
laivo „Potemkino" atsibus Sebastopoliuj 8 d. rugsėjo.
II Mieste Lodz, Lenkijoj,Geyero
medvilnės dirbtuvėse suštraikavo
2000 darbininkų.

li V ar Savo j suštraikavo duonke
piai ir pertai mieste trūksta duo
nos.

LIETUVA
Apart šitų alfabeto ženklų, arabai dar
turi kelia ypatiškų* ženklu*: dzasm— padai i*
nimui siliabų; teschdid—paantrinlmui, padvigubinimui literų; vesią — sujungimui li
terų; medda — pailginimui Jų ir hamza —‘
ištarimui su kvapu.
Raštas su visokiai* pridėtiniais ženklais
ypač vartojama* gyventojų šiaurinė* Afri
kos, kur jį vadina raštu nuigreb, ka* reiškia
afrikouišką. Tokį jau raštą su visais pridė
tiniais ženklai* vartoja taipgi prie perrašinė
jimo ir penųiaudiniino korano arba šventos
mahometonų knygos, atsakančios musų
šventraščiui arba biblijai, apsaugojimui žo
džių nuo klaidaiiB ištarimo.
Arabišku alfabetu, žinoma, su atsakan
čiai* pridėjimai*, rašo visokiu* veikalu* kal
bose: persiškoj, turkiškoj, totoriškoj, afganiškoj, malajiškoj ir, iš dalie*, indo*taniškoj;
apskritai arabišką raštą vartoja veik viso*
tautos'išpažįstančioš mahometonišką tikėji
mą, net mabometoniško tikėjimo negrai vi
durinės A f riko*.
Arabišką raštą neschi, pritaikytą persi
škai kalbai, vadina raštu ,.talik" (kybančiu)
ir kikasla (sulaužytu). Skirtumas yra vien
ištarime tūlų literų. Paveikslai), literą atsa
kančią angliškai th Įiersai ištaria kaip z ir s.
Apart to, persai prie arabiško alfabeto pri
dėjo dar keturias nauja* literas, paženklini
mui skambėjimų p, č, ž ir minkštos g (pe,
tschein, zhe ir gef).
Turkai vartoja net kelia* arabiško rašto
formas. Apart arabiško nesclū ir persiško
talik, jie vartoja dar formas: nertai ik, kir*
ma, richani, divani ir kitas. Literos visose
šitose rašto formose yra to* pačios, ką arabi
škame ir persiškame rašte, visas skirtumą*
remiasi vien ant kaligrafiško aįdirbimo rašto.
Apart to, dar seniau Turkijoj vartojo rašto
formą aulus, bet ta forma neišsiplatino la
biau, dabar ją vartoja vien prie padailintų
visokioms Į>arvoms knygų užvadinimų. Ra
štas tas niekuom nesiskiria nuo neschi rašto,
tik literas sujungto* ir supainiotos teip kaip
monogramuose.

Ne geras pirkimas.

gos derybos,
kurios pasibaigt reikia imti geros degtinės ir .. ..
sveikatos, palengva augo raumens
*4- Mitingas ,,Aušros” draugystės
tuom, kad grekonis padavė čigo
— Ne gerai!
ant kojų ir graži, minkšta mėsutė atsibus 6 d. rugpjūčio, 4J4 valandą
Škicas ii Rumunijos. . ParaŠČ A- nui penkis auksinu*.
— Tai kaipgi?
ant rankų. Jos veidas įgavo pui po pietų, pas p. Girijotą, pn. 95
do l r Flachs.
Purvo atsisveikino ir ijo kalyn,
— Tu turi sakyti: reikia pavogti kų išveizdį rožės bumburo, visas Canalport avė.
Pagal A. B. Schnitaer’i.
Kaipgi tie ne čigonai yra kvaili, kadangi Staffidi dar norėjo po me vylnių ir degtinės..,. arba dar ge jos kūnas buvo kraujo pripildytas,
biiko ir nabatėjiško rašto n6ra artesnio ry
manė tamsaus veido čigonas Pur džiu pramigti. Po dešimčiai mi riau: reikia pavogti jau gatavą vyš o Šešioliktuose metuose įgavo tipą
šio, kokio* . artesnės giminystes. Tirinėjant
vo, jie garbina ir godoja darbą, nutę čigonas buvo vėl čia ir prikė nių degtinę.... Kam, Purvo, kam gražios paryžietės
Montrouge Norintiems atvažiuoti mo
vieną ir kitą raštą, pasiekė ‘surasti daugiau
jeigu gi kas vagia, tokį niekiaa. lė grekonį.
tu ją pavogei?
distrikto, kur pilni gyvybės jauni kintis Į Valparaiso uni
giminyste*, daugiau pnuašių ženklų arabi
Argi vogimas ne alsina? o pavoju*
— Klausyk, Staffidi, bet to pui
— Pavogiau?.... Aš teisingas kaičiai ir seni ponai noriai vaikš
versitetų.
škame ir nab'»tėjiškauie rašte, negu arabiška
ir baimė kad nepagautų, ir protas kaus gėrimo tu turi man duoti pa čigonas.... aš vien perku.
čioja. Tą viską Karolius - Pet
Pagarsinimas apie Valparaiso Kola
me ir estrangelo.
Tirinėtujai |>rrsitiant to reikalingas....
O kad ragaut.
— Aš neturiu laiko, jau vėlai, ras padarė ne be aukų. Reikėjo
krino, kad išveiždi* literų estrangelo ir ara
— Duot?
Niekada!
Aš par vakaras, pasakok teisingai ir grei duoti dvigubą algą prižiūrėtojai giją pas lietuvius rado pritarimą;
musų Gheoceni kaime butų ką
skaitlius atsišaukiančių dauginasi.
biško raštų gana žymiai skiriasi, o daug ar
vogti! Bet šiądien viskas kaipi duosiu tau, kiek tu nori.
tai.... kitaip.... Lazda pradėjo ir daug mėsos, kepsnių, gerų
Nuo ateinančio termino tikiuosi, jog
čiau stovi prie literų nabatčjiško rašto. Pa
— Duok man pirmiausiai para vėl smarkiai sukinėtiesi.
užkerėta.,.. Viską daboja.
daržovių ir kitokių valgomų daik
pribus da daugiau, apie tai spėja
veikslai), kufiška litera schin daug panaše
Nusiminęs, traukė jis keliu į gaut. * r
— Aš jau pasakysiu, — malonus tų viešniai, kuri jam kaipo palai
iš laiškų.
Todėl čia dar aiš
sne | nabatėjišką negu į syrišką; kufiška god
— Štai — Staffidi padavė jam pone .... taigi.... Aš ėjau į Kekaimynišką, Kendreni kaimą; gal
kai pateko. Bet jis tą darė iš ge
kiau išaiškinsiu norintiems mo
panašesnė į nabatėjišką; kufiška litera ain
butelį. Purvo prikišo prie lu drini pas Crane pirkti stiklinę vyš ros širdies.
ten geresnę turės laimę?
Sulaukęs trisdešim
išsidirbo -iš nabatėjiškos, o ne iš syriškos,
Visai netoli Kendrini patiko ji* pų ir maukė ir maukė.... — nių degtinės. Ant nelaimės, nie- ties pirmų metų, jis džiaugėsi, kad kintis. Daugumas rašė, užklauateipgi kufiška gof galėjo išsidirbti iš nabatėgrekonį Staffidį, kuris su gurbu Gana! — Šaukė perpykęs greko do ne buvo namieje. AŠ paėmiau prisidėjo prie teip gražaus išsivy dami: ko gali išmokti ir kaip grei
tai. Ant to turiu pasakyti: mo
jiškos, o ųe iš syriškos; tą patį galima pasa
ant pečių, vaikščiojo ii kaimo į nis.
stiklinę ir palikau raštelį.
stymo brangios kvietkelės. Jis
kintis galima, ko tik kas nori; tą
kyti ap#* litera* daleth, vav, tet, mem, tsade ir
— Puikus — pasakė Purvo. —
kaimą su juostoms, čeverykais,
— Kas buvo parašyta.
jautėsi laimingu, bet ir truputį rū
galite
matyti iš pasiųstų kataliogą.
kitas. Bet kufiškame rašte dar neteip aiaudimais, kuriuos pardavinėjo kai Didžiausias svieto valdonas negal
— Nieko, pons vaite, aš nemo pesčio apimtus. Jis pats pajuto,
Greitumas
išsimokinimo priguli
škiai matyt ypatybės perimtos nabatėjiėko
turėti
geresnio.
Kiek
nori
tu
už,
miečiams už pinigus, arba už mė
kų rašyti.
kaip jo viduriuose dygsta kas ten
nuo paties mokinio, t. y. nuo jo
rašto, tas aiškiau matyt arabiškame neschi
už.... visą butelį?
są, sviestą, surius.
— Tai ką tu parašei, jeigu rašyt saldaus ir liūdno ir tai dėl jos.
proto ir noro. Bet reikia supra
rašte. Nėra abejonė*, kad ant arabiško ku— Aštuonis auksinus.... Na, ne moki?
— Kur eini Čigone?—paklau
Juk ji už visus jo rūpesčius, už vi
sti, kad mokykla tai ne bliudas
fiško rašto iš pradžių jau turėjo nemažą įte
sė Staffidi, sustojęs medžio pavė juk aš turiu truputį pelnyti.
— Aš parašiau: Mielas Crane, aš sas aukas su trumpa padekavone
kmę syriška* raštas, kuri* perkeitė pradinį
čigonas buvo teisingas vyras ir perku nuo tavęs stiklinę vyšnių gali užmokėti. Ji galėtų tik vieną barščių, neprieisi ir neprivalgysį,
syj, pastatęs suakų gurbą ant že
išveizdį arabiškojo. Aut rašto neschi vyri
suprato, kad grekonis ii tikro turi degtinės už dešimtį auksinų, ku žodį prieš sudžią keturiolikto di- reikia daugiau laiko pašvęsti, tą
mės.
galima matyti ir ant kitur besimoškasis raštas jau neturėjo tokios įtekmė*.
— 1 tolimą svietą, į Kendrini — truputį pelnyti.
riuos kada nors tau užmokėsiu.
striko pasakyti! Žinoma, jeigu
Raštas neschi išsidirbo terp Egipto arabų,
kinančių^Mums lietuviams rei
— Bet iŠ kur aš imsiu tuos trįs
atsakė Purvo.
— Taigi pavogei.
jis pareikalautų, ji sutiktų jam tą
kia
trigubai mokintis, reikia supra
kur įtekmė syriško rašto nesiekė, todėl tame
auksinus?
— Ko tu ten jieškai?
— Tegul Dievas saugoja! Aš ir žodį pasakyti. Bet tai butų išnau
sti kalbą ir lekcijas.
rašte geriau užsilaikė ypatybės nabatėjiško
—
Lat>ai
lengvai,
mielas
Purvo.
— Ko aš Gbiocenyj ne randu.
šun pasakiau.
dojimas galybės. Kadangi jis pa
Mažai mokanti savo, arba bent
rašto. Tokiu budu išpuola, kad arabiškas
Duok man pirmiausiai tuos peakis,
Darbo.
— O ar jis suprato?
dėjo jaLgražiai užaugti ir išsivy
kokią
kitą kalbą ir mažai tetu
neschi raštas neišsidirbo iš kufiškojo, kaip
kuriuos tau daviau ... teip.... ’— Be abejonė*. Jis vis lojo: styti, tai iki galui turi būt geru soGrekonis nusijuokė ir atsakė:
rinti ištekliaus, geriausiai padarys,
tikėjo pirma ir kaip užtikrinėjo arabiškų
dabar
lieki
man
skolingu
dar
trįs.
— Mano mielas Purvo, argi teip
teip, teip.... imk tik ... ir to- dauninku; ji viena turi spręsti apie
jeigu dirbs ir mokinsis namieje, ar
ant syk įgavai tokį norą dirbti, kad Ar sutinka? Na gerai. Už vieną liau.
savo ateitį. O ar ji ne gražiai el
vakarinėse mokyklose, kur tokios
tokiame karštyj nesibijai valandos išrausi mano pačiai piktuosius
— Aš tau padėsiu, čigone ... giasi? Ji jaučia kokį ten bailų
yra, arba pasisamdę mokytoją,
dantis,
už
likusius
du....
gal
Ru

kelionės.... Hm!
tu išėjai ir gėrei, o pasigėręs, už džiaugsmą laike atsilankymų Mar... 1**
(mokėti už lekcijas), o jau susipo— O Staffidi, jeigu turi aštuo denyj galėsi pigiai nupirkti viš migai netoli musų kaimo. Tau celo Valante, kuris kas sanvaitę
žinę su angliška kalba, gali įsto
tų?
netą vaikų ir tokią pačią kaip Šai
pabudus, jau gražios stiklinės ne ateina du ar tris kartus. Jis be
ti į jeib kokią mokyklą, besimoki
— Arba rasiu — sušuko Purvo buvo.
taną...' Ją juk pažįsti?
abejonės giliais tonui Mozarto,
Allf
nant vien angliškos kalbos ir ne
— Žinoma. —♦ Grekonis pažįsta — ai turiu daug laimės ir randu.
— Teip iŠtikro....
Kaip jus Bethoveno, Schutnano ją užka
dirbant,
daug laiko ant niekų nu
gerai ypatybes Sultanos: jeigu kū Neseniai prie karčiamos,žiuriu sto viską žinote, malonus
pone..........
riavo, jos dvasią ant seno piano
eis.
vi
vežimas,
vežėjo
nebuvo,
ant
ve

no ar dvasios kančios ją kankina,
Koks niekšas man pavogė; gal jus, Petro namuose pakvietė prie nau
3
*»
Bet turinti daugiau ištekliaus ir
tildo ji juos,mušdama su botagu sa žimo aš radau maišelį miltų ir jį pons vaite, žinote, kas yra vagis! jo gyvenimo, prikėlė miegojusius
*
norinti mokytis, ypatingai jaunestuojaus
paėmiau.
— Micbai surado degtinę ir ta- jausmus. Jis to negalėjo padary
vo vyrą.
59
niejie vyrukai, visada ras čia klia
— Pirkti, ar rasti, tai jau tavo vę
— Žinai Staffidi, jeigu aš nieko
Na, greitai. Ar prisipa- ti, neturėdama tokio gabumo kaip
sas,
kokių tik panorės ir galės mo
namon neparnešiu, ji bara ir dalvkas, o ne mano, mielas Purvo. Į žįsti, kad tą gėrymo stiklinę pavo Marcei. Jo veidas buvo žydintis,
kytis žemesnį, ar aukštesnį moksb) Giminė pietinių semitiškų alfabetų.
C C
Taigi
sutinki?
gei Dumitrui Crane iš Kendreni? akys Šviesios ir nors jis buvo iš
dar.... ir dar.... ji manę ne la
k
U
— Sutinku.
Apart jau paminėtų semitiškų alfabetų, bai myli.
— Lazda vėl atgijTo.
mintingas ir atsargus, bet kietos
yra dar maža gruppa išsidirbusių skyrium — Staffidi nusijuokė Širdingai; Besidžiaugdamas, kad gerą pir — Na, tegul.... aš esu tik kvai- širdies neturėjo; matyt , buvo, kad Kaip jau pirmiaus garsinau, sve
alfabetų. Raštus tuo* vadina pietiniai* *e- paskui, mirkčiodams akims, vilio kinį padarė, spausdamas prie Šir | las Čigonas.... jus mokytas vy- jam galima buvo atsiduoti. Jis timtaučiams,kokių nemažai Čia yra
suorganizuoja tam tikras kliasas:
dies butelį, traukė Purvo kaimo Iras..
metiškaiš, jie skiriasi nuo raštų išsidirbusių jo čigoną.
jeigu jus sakote, kad toks apreiškė, jog dėl stokos turtų ne
kalbos,
gramatikos ir aritmetikos.
pa* šiaurines semitiškas tautas. Prie pieti — Eikš čigone,Kendrennyj nėra Ghioceoi link. Jis net pabalo;! pirkimas.... vadinasi vagysta.... gali vesti; jis bijojo vargo pats,
JUn
N«a
Dirbti už valgį galėtų keli gau
nių
semitiškų
raštų
priguli
raštai:
minėj
ibet dar labiau pačiai. Jis‘nenorėjo,
ką veikti.... daugumas kaimiečių juk brangus butelis gali svsikul- j tai .. teip.
3«n«kh
S>B
tikkas, sabiškas, įjitnjaritiškas ir etijopiikas, tai išėjo ant pabaigtuvių, kaimas kai ti.... be mažo jis ne parpuolė.
Tris dienas arešto — pasakė kad ji turėtų dirbti, kadangi
Pati mokykla nuo ateinančio
gi raštai stovinčių artymesnčj gimiųystoj se pi išmiręs.
Sėdo grabėj prie kelio ir galvojo: į vaitas — dešimtį auksinų atlygini- sapnavo apie savo locnus namus,
termino vadysis jau ne „College,”
mitiškų tautų, gyvenančiu ir gyvenusių abi Purvo akys užsidegė.
,,kas gal žinoti, gal greitai reiks mo Cranei.
locną lizdą, kurio iriekada jo gy
pusiai Raudonųjų jūrių,^dviejose viešpaty Po valandėlei grekonis traukė mirti — tai butu gaila dieviško, — O vyšnių dvasia? — pakišu- venimo sandraugei ne reiktų ap bet „Valparaiso University” ir
žada valgomą pastatyti ruimą, ku
stėse, atskirtose viena nuo kito* siaura Bab- kalbą toliau.
vyšnių skystimo; gal mirsiu aš se- sė Purvo,
leisti. Ant to reikia bent tokių
R.
riame galės valgyti sykiu 800 ypa
-el-Mandeb
jūrių
juosta;
viena
iš
tų
viešpa

— Liekasi konfiskuota — atsa turtų, kad galima būt visus reika
— Aš norėjau nuo Dumitro Cra kančiame valandos bertainyj — ir
Sbin
tų.
tysčių buvo pietinėj Arabijoj, vietoj dabar ne pirkti butelį vyšninio skystimo, geras gėrymas liks visas Sulta- kė vaitas ir įsidėjo į užpakalinį sa lus uždengti. Nors Petras sau ne
Dabar ant dviejų permainų val
tinio Y’emeno — kita gi Afrikoj, vietoj vadi bet ir jo nėra namie.
nai..,.
Kasgi bus išmintingiau vo sermėgos kišenių.
buvo teip atsargiu, bet tokią teo
go apie 650 ypatų. Likusioji da
namoj Ethijopija (dabartinė Abisinija). Iš
siu? Ai tuojaus, už visą laiką, iš
Areit e Purvo daiė sau iimititrė- riją ne galėjo laikyti už peiktiną.
Užsimislijęs, murmėjo Purvo:
lis mokinių valgo privatiŠkose vališsidiroimas ir evoliucija arabiško aiiaocu>. ,
tos giminės alfabetų seniausiu yra ffimjarigersiu ketvirtą gėrymo dalį, tai ne jimus, kad buvo teip kvailu.
Jis bailiai tėmijo Lucijos pasielgi
— Ir jo nėra namie!
ginyčiose.
i*vorikų raštai, bet yra savistoviu, išsidirbu- tikkas arlia sabikkaa, kurio ant surastų užra — Gailai — pradėjo Staffidi — reiks paskui gailėtiesi.” Ir teip — Du auksinu aš kaltas greko- mą, net džiaugdamasi, kad ne turi
atvažiuoti, tegul pribo-.r,
sna iš nabatėjiško rašto, iš kurio išsidirbo ir šų yra dvi fonui, atsakanti dviem laipsniam aš už tai bučiau gerai užmokėjęs. padarė. Paskui pakilo, užkimšo niui, — murmėjo jis, —Jo pa turtų, bet visgi bijojo kokios neti vaNorinti
ne vėliaus 2—3 rugsėjo; tada
to rašto išsivystymo. Viena iš tų grupų iš — Pasakyk, Staffidi, artu žinai, butelį ir traukė palengva toliau. čiai turiu be užmokesnio išrauti kėtos štukos.
daugiau alfabetų.
galima susirasti pigesnį ir geresnį
Ar tai buvo karščio kaltė, ar Pur trįs dantis, Cranei turiu užmokėti
Vieną nedėlios rytą, tai buvo kambarį. Čekį nuo bakso visada
Kufiškame alfabete yra 22 literos einan- sidirbo I amžyj prieš Chr.. Užrašu* tuom kur yra ta* skystimo butelis?
vo buvo pailsęs, ar gal tai buvo dešimtį auksinų.... dar trįs dienas balandžio mėnesyj, jis įpuolė į sa
įčjos tokia jau kaleina, kaip ir kituose semi raštu surado Arabijoj aplinkinėse Adeno, — Žinau, stogo lange.
reikia atiduoti vežikui, kuris atvež
tiškuose alfabetuose. Tiek jau literų, be Kita gnųia, teip vadinama* „sabiškas raštas" — Staffidi, palauk čia pusva pasekmė vyšnių dvasios? Tikrai arešte sėdėti.... ir tai už bertainį vo sapnus, sėdėdams prie lango. nuo stoties ypatą ir baksą už 25c.
abejonės, buvo vartojamų ir sename neschi yra senesnė; juom padarytų užrašų rado landį.. .. aš pažiūrėsiu, gal Crane vieną tik galima pasakyti: netoli stiklinės vyšnių degtinės. Tai ne Ant valandėles saulė prasimušė Važiuoti reikia tiesiog į mokyklos
Ghioceni Purvos kojos atsisakė to geras pirkimas. Jeigu stiklinę bu per debesius. Sename sode žemę
rašte, k$ geriausiai rodo užsilikęs iki šiol ne- daug teipgi Arabijoj, šiaurinėj Yeineno da- sugrįžo jau namon.
offisą, ir klausti ruimo už prekę,
liau tarnauti, Čigonas pg££uolė ant čiau ištuštinęs, eidamas namon, dengė lelijų ir tulpių žiedai, paukš kokią norėtum, nuo 30c. ir augšBchi rašte ženklinimas skaitlių literoms. iyj. vietoj kur buvo Minėjų viešpatystė.
— Aš palauksiu.
Reikia dar pridurti, kad nekiekviena litera Prie to rašto skyriaus priguli tamudiškas ra Purvo pasiskubino į kaimą ir kupsto ir užmigo. Kada jis pa-j o tuščią numetęs.... tai degtinė tis Čiulbėjo savo dainą,širdį Cham Čiau ant sanvaitės. Jeigu kas ne
brenaudo pripildė troškimai ir
sename arabiškame rašte turėjo atskiru žen štas. kuriuo'm padaryti užrašai surasti voki priėjo Dumitro Cranes ”kę, priėjo budo, užstojo jam naktis. Purvo butų kur kas pigiau kaštavusi.
galėtų susikalbėti, tegul parodo
saldus jausmai. Jis išleido iš ran
klą. Besistengiant pritaikyti raštą prie grei škų ir prancūziškų tirinėtojų šiaurinėj Ara prie vartų, kur išsižiojęs, lodamas, griebė už stiklinės, bet jos nebu
mano antrašą, tai paskirtas žmo
kų skaitomą laikraštį ir pažiurėjo
to rašto, daugelio literų išveizdis teip bijoj ir aplinkinėse Safa, netoli miesto Da pasveikino jį piktas namų sargas. vo; jieŠkojo ir jieikojo.... prapuo
gus atves pas manę ir atliksim,kas
buvo panašus, kad visai negalima buvo vie masko. Mokslinčiai mena, kad raštai tie Purvo šoko atgal, drebėdama kaip lė. Verkė Purvo dėl prapuldyto Palaikai ir laimėjimas ant į jauną Luciją, kuri tuom laiku reikia.
bėgo per kambarį ir jos jaunas
ną nuo kilos atskirti. Paveikslan, visai vie atsirado labai seniai; tūli įiarašai padirbti V drebulės lapas, nors gerai žinojo, skarbo, bet tas nieko negelbėjo.
lioterijos.
A. Ramanauckas,
veidas žibėjo kaip ankstybas rytas.
noki ženklai b'uvo paženklinimui literų: bcth, ir VI amžyj prieš Chr., raštas, vienog, turė kad šuo negali peršokti per augš- Neliko nelaimingam čigonui nieko
Parašč F. H. R.
96 S. Greenwich st.,
— Ach — pamislijo Petras, —
daugiau, kaip nušluostyti ašaras ir
ir tkav, gimei ir chet, satnech ir schin, vav ir jo atsirasti daug pirmiau; tūli specijalistai tą kiemo tvorą!
Valparaiso, Ind.
Su dvidešims septintais metais
kad aš bučiau Marcei Valante!......
phc ir t. t., žodžiu, paženklinimui 22 skam net mano, buk sabiškas raštas atsirado XV
Bet čigonas persitikrino, kad žengti toliau namon.
Karoliui - Petrui
Chambrenaud,
bėjimų seno arabiško alfabeto buvo tik 17 amžyj prieš Chr., bet tas yra negalimu, ka nieko nėra namie; nuėjo į kaimo Kada Sulcana pajuto, kad vyras urėdninku*Paryžiaus miesto rodos, — Tas lioterijos bosas, kurį
LietuviNzka* Agentas.
arba 18 ženklų, o iš tikro, paženklinimui vi dangi tų-syk dar, turbut, niekur alfabetinio karčiamą, kur išmeldė duonos valgiui ir gėrymui nieko ne parne netikėtai pateko ypatiški palaikai. man davėte, likosi ištrauktas, Mes
' Reikalauja 1000 darbininku vedusiu ir
išlošėm
100000
frankų.
šė,
su
karės
apreiškimu,
pagriebė
sų arabiškos kalbos skambėjimų per mažai rašto nebuvo ant žeme*.
šmotelį.
Sugrįžo, atgal ir su
Tas atsitiko ant penktų lubų vienų
pavieniu ant guležinksliu, algos nuo tt
Širdies plakimas sustojo.
buvo ir 22 literų; todėl tai seną arabišką ra
tuom
duonos šmoteliu pasi ji puodą ir norėjo mesti kaip bom ant Maine avenue namų, viename
ikiSŽ ŽS
1000 darbininku is įlichigaIi
—
Tu
išlošei
100000
frankų...?
—
bą
į
savo
vyrą.
Purvo
užsidengė
štą sunku buvo skaityti. Prašalinimui visų
Ikiarą
sekė jam nuraminti keturkojį na
no ir Wisconsino pabrikus ir ginas, pa
vargingame,
tamsiame
gyvenime
i
Ir pridūrė pamaži, bailiu balsu: —- prasta mokestis S20—30 00 ant menesio
neparankumų, prie kalifo Abd-el-Meliko li
mų sargą. Purvo įžengė į kiemą, su jauniausiu savo vaiku, paėmęs ant kiemo.
Karolių - Petrą ten
Tai bus tavo kraitis. Dabar gali koėnoje ssakoje, teipgi darbas
ant rankų. Sultana urnai turėjo pakosi išmislyti teip vadinami diakritikki žen
paėmė
stiklinę
su
šviesiai
raudo

B
k i 1 r A iBVt 1 na vyšnių dvasia ir rengėsi jau sijicŠkoti kitokio ginklo; ji pagrie pašaukė išklausyti paskutinius žo sau vyrą pasi j ieškoti.
per diena.
klai, taigi taškeliai nuo vieno iki trijų, ko
džius jo draugo Hartbroto, kurio
h
J. Lucas,
»< m w ■M ■
?i_n
Ji
priėjo
arčiau
ir
su
savo
gra

bė
ręples
ir
mušė
su
joms
vyro
kius dėjo tai augščiau, tai apačioj literos
kiemą apleisti, bet šuo vėl šoko
artinosi paskutinė valanda vargin
Room 18, 157 Washington st., Chicsgo.
F
■
□
R
5
v
žioms,
žibančioms
akims,
kurių
he
ženklo, palengvinimui supratimo neaiškių li 1
(»—VII 25— VIII)
ant jo. Purvo pasislėpė į kiaulių nugarą. Purvo metė vaiką ir pa go, be džiaugsmo gyvenimo.
<
Ml
•
AAn h h
terų ženklų, i Tie teip maži ženkleliai, vie A mE
tvartą; šuo apgulė duris ir loda griebė plytgalį ..... štai atėjo kai Hartbrot rugojo labai, kadangi jo šviesa mainėsi, pažiurėjo į jį.
Refkslings virėja, terp 25
— Ar ištikro? — atsakė ji.— tu senumo; algos 114.00 ant meneeio; jot
O 0 00 v na k.« mas, šoko ant čigono, jeigu tik jis mo sargas Mishai.
nog, tuojaus1 išnaikino neaiškumą arabiško 3
b
mirtis, kaip ir gyvenimas buvo
YY
Ar aš galiu sau vyrą rinkti? Ar neturėtu pinigu ant nuvažiavimo, para— čigone, po Šimts perkūnų,
M
f
rašto, neišmislinėdami naujų ženklų, vien su Y A (D
w
4
bandė savo tvirtynę apleisti. Pur
liūdni, be džiaugsmo. Jis atkrei
ištikro?
ssius apie tai bus prisiųsta. Atsissaukti
it MSH
s
pagelba taškelių, arabai senai* neužtenkan- į
X8 taatol ta vo nusiminė, papirkimui sargo eik!
f N
pė savo švino parvos veidą ant sa
Jis linktelėjo su galva, tėmijo su reikia pas
—
A,
labas
vakars,
pon
Mishai
<u> JH
b
kančiai* pirma ženklai* galėjo jau pažen
duonos jau nė turėjo ir jau jam
4
H
vo draugo Chambrenaudo, pakelė
Alek. Depsia,
cb
baime ir nusistebėjimu į tą krutan
11
klinti visu* skambėjimus arabiškos kalbos. 1
•rodėsi, kad parėjęs namon Crane — sušuko Purvo, lyg apsidžiaugęs. beveik užgesusias akis ir kalbėjo
r
VVatenmeet, Mich
©B
t
4 )>( )X 6 •
čią, patraukiančia esybę ir mislijo
— Na, toks svečias.... Sultana,
Dabartinis arabiškas alfabetas turi 28
cr
1
t*
tu KtaM «•» su kumŠčioms daužo kvailą Čigono duok ponui ditektoriui degtinės.... šituos svarbius žodžius.
apie tą valandą, kurioje ne bus jos
ženklus išreiškimui kalb#š skambėjimų, teigi
galvą. Urnai užėjo jam gera mis■ — Tu žinai, kad aš turiu dukte
tb
k
ui
X x+ X +
daugiau jo namuose.
Ant rando* g«rac. ruiminga*. «u viaaia
lis: jis atkimšo butelį ir pilstelėjo bet prašau, sėskite....
6 daugiau negu, buvo pradžioj. To* pradirį ir ją turiu palikti. Aš pavedu
— Bet ar ištikro tie pinigai man parankamai* utebelia; kreipti* reikia ta
—
Ne
kvailiok,
Čigone,
eik
drautruputį brangaus skystimo šun į
• ne* literos pasirodė neatbūtinai reikalingoms
ją tavo globai. Aš žinau, kad tu
PMjitnas ir itaidirbimsa pietinių semitiaKų alfabetų.
.Lietuvos”.Redakcija.
priguli?
paženklinimui ypatiškų skambėjimų arabi
akis; Staugdamas, nubėgo jis šagalėsi, palankiose aplinkybėse,
— Tau vienai — atsakė jis smar
Klausymai
paėjimo
gimjaritiško
alfabe

—
Pasivaikščioti?
O,
ačiū
škos kalbos atsakančių skambėjimams: da
lyn ir Čigonas su sveiku kailiu ga
įbrukti ją beturčių užveizdai ir kad
kiai. —; Aš iš jų neimsiu nė skati
bai.... gaila man, bet aš labai pa
leth,. chet, tet, ain, tsade ir thav (arabiškai: to dar neišrištas galutinai. Iš tūlų literų iš- lėjo išeiti.
tu ją prižiūrėsi.' Už tai ačiū ir
Iki paskutinio salo.
veizdžio
galima
manyti,
Jog
tasai
raštas
išsi

ko.
ilsęs,
pons
direktoriau.
Jis paslėpi butelį už marškinių
dal, cha, te, ain, ssad ir te), bet ne suvisu
gyvenk sveikas.
Rodosi, lyg kad šita šalis nie
— O — atsakė ji užsimislijusi —
Kaimo policistas užgrėbė detokiems, kokius ženklina tie žydiško alfabe- dirbo iš seno tipo fenikiško arba žydiško al ir dūmė iš kaimo.
Tie žodžiai pripildė Petrą nera
bet aš vis netikiu, kad galėčiau kuomet negalėtų eiti vidukele, bet
fabeto.
Iš
tikro
tūlos
literos
gimjaritiško
šinę
ausį
ir
tarė
trumpai
ir
aiškiai:
Bet štai pasirodė kaimo sar
• to ženklai. T Paženklinimui tų ypatiškų
mumu; jis norėjo pasakyti savo
viena rinkti sau vyrą. Tas, kurio visuomet laikosi iškraščių, ar pas
— Greičiau.... marš.... pas
skambėjimų arabai neturėjo naujų ženklų, alfabeto be abejonės perimtos nuo žydų ar gas.
patėmijimus, ir kad to negalėjo
kutinio galo. Geriausiu davada
aš norėčiau, manęs ne norės.
ba
fenikijonų.
Kaip
matyt
ant
augščiau
pa

poną
vaitą!
bet rašė tuos pačius: dal, che, ta, arn, ssad, dėto paveikslėlio, gimjaritiškos literos: gim — Ei, Čigone, kur bėgi teip
padaryti, apreiškė:
Šito yra vartojimybė svaiginančių
—
Maža
kvailė
—
murmėjo
jis
— Ne alsinkite jus savo ran
greitai?. Ir ką turi už enčio —
— Tu gali iš čia ramiai keliauti
te, tik *u taškeliais viršuj.
prispaustu balsu. Vakar tas galė gėrimų; kuomet vieni laikosi ne
ei, daleth, teth, lamed, nūn, ain, qof, schin klausė jis su žingeidumu savo kos.. .. aš einu iš liuoso noro.
vargše Harbrot; aš pats busiu jos
Dėl visokių pridėjimų arabiškame rašte ir thav, savo išveizdžiu nesiskiria nuo tų i>ajo būt — bet Šiądien pakanka tau gerdami nieko kito, apart vandens,
siratų namais ir savo pareigas at
išsidirbo tokia daugybė vienokių ženklų, rei čių literų seno žydiškai-fenikiško alfabeto, urėdo, žiurėdams ąnt išsipūtusių
kiti yra šalininkais stipriausios ir
tik žodį ištarti.
škiančių visokius skambėjimus, kad arabams ypač literos: daleth, teth, ain ir qof galėjo marškinių.
Atėjo Purvo į valsčiaus kance liksiu ir pasirūpinsiu, kad tavo
Ji, paraudonavusi,pažiurėjo jam aršiausios rųšies degtinių. Abi
prisiėjo užmesti žydišką literų paeilumą, tu būt paimtos tik iš žydiškai-fenikiško alfabe — O tu mano Dieve, pons poli- liariją, tuojaus pamatė ant stalo duktė ne butų nelaiminga.
į akis.
pusės tame gan greit klysta. Kū
rėjo priimti naują: geresniam palaikymui li to ir tai senos, ne vėlesnės su atidarytoms cistai — kalbėjo Purvo su pavy dar pusiau pilną vyšnių degtinės — Bet tu turi algos vos dvide — Ar man reikia tik žodį ištar nas tūlose aplinkybėse būtinai reiterų atmintyj atsiėjo vienokias litera* statyti viršuj galvutėms formos, atsiradusios aramė- dėjimo verta drąsa. — įspyrė man, butelį, čigonas pakratė galvą ir šimts du šimtu — bandė aiškinti ti?.... Kad tai aš galėčiau tikė kajauja lengvo sustiprinimo, kurio
ti!
mirštantis.
greta. Iš tikro, arabiškas alfabetas suside jiškame alfabete assiro-persiškų laikų, taigi kaustant, vežėjo arklys į krutinę tykiai ką ten babaravo.
negali suteikti nė vanduo, nė alko
— AŠ užtikrinu, aš prisiekiu tau holis. Vidukele yra grynas, gam
teip smarkiai, kad aš gal rytojaus
—
To
užteks.
Ant
galo
neužilda iš gruppų vienokių ženklų, besiskiriančių VI amžyj prieš Chr..
Vaitas pradėjo klausinėti.
— atsakė jis.
nesulauksiu. Dabar aš bėgu na
giobgausiu pridėjimą.
tik diakritiškais taškeliais.
Artymoj giminystoj su gimjaritišku al mon pas pačią. Ji turi visokių — Tu, čigone, ar tu žinai, kas Hartbrot tokio džiaugsmo pas Ji palenkė galvą, truputį paba tiškas vynas, ypatingai vaistiškas,
tai yra vyšnių dvasia?
Arabai, teip kaip žydai ir fenikijonai, fabetu stovi senas ethijopikkas arba gekzikkas
lo, pirma negu ką nors ištarė, su kaip ve Trinerio Amerikoniškasis
iš pradžių rašė visai be saubalsių; svarbiau alfabetas, išsidirbus pas Abisinijos semitus, vaistų.... oi skauda, oi skauda.... — Ne, jus gyvenkite, pons vai kutinėj valandoj nesitikėjo, ant to drebėjo lupos, paskui drebančiu Eliksyras Karčiojo Vyno. Yra tai
neapsigaujamas vaistas kiekvie
sios žodžių literos buvo priebalses, saubalses kurie, kaip rodo jų anthropologiškos ypaty atleiskite pons policistai.... norė te, tai gal koki vaistai iš aptie- ne buvo pasirengęs. Jo vargin balsu tarė.
goj ėsybėj viskas sukruto ir gam
— Ar ištikro tai teisybė, mielas niems namams; sustiprina jis visą
neturėjo tikro ištarimo, kiee- iena* jas skai bės ir kalba, paeina iš pietinės Arabijos, iš čiau su jums ilgiau pakalbėti, jus kos?
tė teip, kaip patiko. Tik vėliau, kad apsau kur persikėlė Afrikon ir apsigyveno kalnuo juk toks išmintingas vyras.... Kad palengvinti klausinėjimą či ta, kuri jam rengė baisų galą, teip- drauge? Ar jus nenorėtumėte tą organizmą, ypatingaigi vidurius,
siratėtą imti sau už pačią? nervus ir kraują. Nuošimtis pri
goti žodžiu* Švento Mahometo mokslo nuo toj Abisinijoj. Literų pavidalu ethijopiškas bet.... o skauda.... o skauda.... gono, vaitai, vietoj griebti plunks gi apsiriko — Hartbrot turėjo lai mažą
O, kaip tai gražus butų gyveni
mę
pasimirti
staiga
mirčia.
atleisk..
..
sudiev..
..
gimto alkoholio, atsirandančio Ši
na, paprastai griebia už storos laz
iškreipimo, paženklinimui saubalsių arabai raštas labai panašus į gimjaritišku, tuom
Kaimo sargas prilauktai linkte dos. Vaitas teip ir darė dabar.
Karolius * Petras paėmė mažą mas!
įvedė ypatiškus ženklus, kuriuos, vienog, skiriasi tas raštas, kad literos bėga ne nuo
Pirmiausiai sustojo jo kvėpavi tame vyne, teip yra mažas, teip
rašte nestato šalę priebalsių, kaip tai yra dešinės kairės link pusės, kaip kituose Berni lėjo galvą, daleisdamas čigonui — Pamislyk čigone, vyšnių dva Luciją ir nusivedė į savo viensti- mas, pažiurėjo jis į ją, ūmai pasi nežymus, kad negali užkenkti net
pio žmogaus gyvenimą. Ji turėjo lenkė ir su džiaugsmo šauksmu silpninusiems viduriams ir orga
rousq rašte, bet viršuj arba apačioj. Sau- škuose raštuose, bet atbulai, taigi nuo kai bėgti.
sia.
— Staffidi, kiek tu duodi?
— Ah, man teip sunku palaikyti vienuoliką metų, buvo ištysus kaip puolė prie jos kojų, apglėbė jos nizmui. Visuose nusilpnėjimuose
balsę a ženklina brūkšneliu ir prie jo nuve rės, dešinės link pusės, kaip ir musų rašte.
laibas smaigas, su rankoms ir ko mažas kojales; paskui, su juoku vidurių, užnykimo, suliesėjimo,užstu nub viršaus tokiu jau briukšneliu po tie Tokį rašymo perkeitimu ethijopai įvedė tik — Na,tu juk vyšninės degtinės atmintyj. aš
joms
ilgoms ir laiboms kaip šei pakilęs, tarė:
ne
pavogei....
Nes
vogtos
‘kietėjimG, vienvaliniuoie galvo—
Tai
aš
pabandysiu
atminimą
sia kerčia; i — ženklina horizontai iškas prieš krikščionystę, taigi IV amžyj po Chr..
— Taigi, tai teisybė.... Argi
negalėčiau pirkti.
vos,
su
veidu švino parvos. Akis
brūkšnelis ir prie jo vidurio nuvestas verti- Tokį rašymo būdą ethijopai perėmė nuo gre- — Aš ir vogti? Staffidi! AŠ palengvinti, Purvo. — Vaitas pasi
aš tavę visą ir ant visada kaipo pa skaudžiuose ir karštinėse nėra ge
vienog turėję gražias, žibančias laikus apturėjau?
resnio ir tikresnio vaisto. Gauna
kėlė, pakėlė lazdą. '
kališkas, bet į apačią; o ir u — brūkšnelis konių. Bandymai rašyti eiles pagal greko- ją už gerus pinigu* pirkauf
horizontališkas ir prie jo nuo viršaus nuve nių būdą buvo daromi pietiniuose semiti — Už kiek?
— Ačiū..-., tai tikrai geras vai* kaip žvaigždė^, ant "galvos gulėjo
— O aš —■. atsakė ji su sidabri mas visose aptiekose arba pas patį
puikus, avižų parvos plaukai. Ji
kvatojimh -— ar aš tavę neiŠlo- pabrikantą Juozapą Trinerį, 799 S.
stas kitas bet gulsčiai.
škuose raštuose, ypač sabiškame, daug pir- — Tai prekystos paslaptis, sa- stas; gal tai stebuklų lazda? Aš išmoko savo laiku ir visada mai- j niu
Šiau ant lioterijos?
Ashland avę., Chicago, III.
jau atsimenu.... Vyšnių dvasia
Ženklai saubalsių pastatyti du-syk turi
kyk, kiek duodi tu?
. . ,
(Toliaus bus.)
Staffidi paragavo ir prasidėjo ii- yra tai.... reikia imti vyšnių ir tingą valgį valgytį, kas ėjo jai ant
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nosinį skambėjimą, ą, į, ų.
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LIETUVA

Draugysczin Reikalai

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

Lietuviszkas Ptkninkas.

Chicago Medical Clinic

Gerai insteigta prekyba

344 So. State St., Chicago, III.

yra garbingiausia • ateitis, kokia žmogus
gali sau užtikrinti.

Antras Metinis Piknlnkas.

Chicago. Orte 8sv. Francisskaus
Serą f parengs pikninka nedalioj, <1 d.
rugpiudtio, 1905 m Reiasiga darže, Riveraide, III. Prasidės 9 vai. ryto. M u- I
stke pirmos kliaaos ir visokios žaismes; į

PELNAI
pasemingoe pirklyboe tankiai yra didesni iiegu jie yra galimi kokiam nors kitam
Įstatymiškame pašaukime ar profesijoje.

ložanga vyrui su m ote r* 25c. Valiuo- i
jant reikia imti 13 ui. karus ikf"52 avė , j

MES 1NTAISEME SZIMTLS

o nuo ten La G range karus, kurie nuvest 1
iki paežiam daržui.
Skirtingai kvieeaia visus auilankyti.
Komitetas.
Į
t
<4—VIII)

žmonių su labai mažu kapitolu, kurie šiądien yra skaitomi terp žymiamsiu atstovų
Šitos šalies.
i

MI S YRA SENIAUSES

Padėka vone.
Dr-te Panų Szv. Mar. Panos Ražance- |
vos padekavoja visoms draugystėms j
ėmusioms dalyvuma musu pikninke, ,1
kurios teikėsi antį jo atsilankyti ir drau
ge su mumis meiliai ir linksmai praleis
ti laika.
i
Komitetas.
I

Balius it? Piknlnkas.
Chicago
Draugyste Siv. Jurgio R. ir l|
K ant savo paskutinio susirinkimo nu-11
tarė laikyti baliui 14 d. sausio 1906 m. ii
Freiheit Turner salėje, 3417 So. Hateted i I
si, ir pikninka 10 d. sėjos m. 1906 m. I
Reissingt) darže River Siete, III. Perape- I
jame apie tai visas draugystes ir mel- ' I
džiame tose dien o* nekelti balių ir pik- I
ninku, idant vieni kitiems neužkenktu I
me,
j
Komitetas.
I

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

ir Didžiausias Abelnų Tavorų Namas Amerikoje ir galime Įtaisyti tave pirklyboje
su didžiausiu užtikrinimu pasekmės. Rašyk pas mus Šiądien dėl dadėtinio padavadijimo.

LYON BROTHERS,

Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe iii., Chicago, III

Pirmas Didelis Pikuinkas.
Ne-w Britam, Conn. Lietuviu Ukesu
Kliubas sųbatoj 1H d. rugpiuesio paren
gė-pirma dideli pikninka Reutachlerio
darže, gale Are h gal. Prasidės 2 vai. po
pietų ir trauksis iki vėlai nekasiai. Bus
puikiausias pikninkas. kokio dar aplin
kiniai Lietuviai nėra mate, graži sale
suokiami ir pirmos kliasoe munka.
Prie td bus visokios žaismes, — trauki
mas virves, bėgimas maiste ir tt., prie
kurtu kožnas galės linksmai laika pralei
sti. Inoj i mes vyrams 25c, merginoms
dykai.
Visus nirtingai kvieczia
Komitetas.
(11—VIII)

Pa jiesz kojiniai.
Pajieszkau savo draugo Prancisskaus
Varneckio.iKsuno gub, Sziauliu pa v.,
Kurssenu vol.: ass in juo drauge ant
laivo atvažiavau in Amerika, bet Naujorke persiskyreme ir ji* nežinau kur
nuvažiavo; ma.osecitau su juo susižinoti
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
adresu;
Juosas Maczys,
123 Canalport avė.,
Chicago, UI.

Pajieaskau savo d ra u iro Stanislovo Lisauskio, Kauno gub., Raseinių pav ., 10
metu atgal gyveno McKees Ročka, Pa.,
Įsa ksr.ilsvažiavo in Shenandoah, Pa.;
turiu prie ju labai svarbu reikale.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
adresu
Jonas Brasauskis,
Ros 426,
Manchester, Conn.
Pajieszkau savo vyro Antano Sinke▼iesiaus, Vilniaus gub., Lydos pav., Sakanczino sod.. 4 metai kaip Amerikoje,
gyveno Bostone. Mas*. ir suemes burdingienu ir mano gpie 3500 issdume palik
dama* mane vargingame padėjime Kas
apie ji man danesz žemiau paduotu ad
resu, gaus 325 dovanu.
Juzep* Sinkevicsiene,
96 Endicott st.,
Boston, Man.

Pajieszkau savo Susiedo, Antano Kaaakauskio, Kauno gub., Sziauliu pav.,
ūžvenezio parsp.,8arakiszklu sod.; turiu
prie jo labai svarbu reikalą. Jis pats ar
kas kitas teiksi* duoti žine adresu;
Adoma* Jamont,
S25 W 6ch st.,
Kewaoee, 111.
Pajieszkau savo pusbroliu Juozapo ir
Izidoriaus Giedraicziu, Kauno gub., Ra
seinių pav , Nemakscziu parap., pirma
gyveno Scrantone, Pa.; toriu svarbu rei
kale. Jie palys ar kas kitas teiksis duoti
žine adresu:
Stanislovas Danauskis,
1731 Voostorch A v*.,
Scranton, Pa.
Pajieszkau savo dėdės Stepono Antanavicziaus. Vilniau* gub., Traku pav.,
Merkines miestelio, 4 metai kaip Ameri
koje; du metai atgal gyveno Bostone,
Mas* Ji* pats ar kas kitas teiksi* duo
ti žinia adresu:
Ona Saboniu te,
Broad Brook, Conn.

Pajieszkau savo brolio AntanoKrižiaųs
Kauno gub., Telsziu pav. ir parap., puse
metu kaip Amerikoje. Ji* pa«* ar kas
kitas teiksis duoti man žine adresu:
Antanas Krivius,
Boz 611,
Schenectady, N. Y.

Pinigų Prekė.

Pajieszkau savo puabrolio Jono Jur
kaus, Kauno gub., Raseinių pav., Tverų
Iki 500 rubliu, rubli* po................... 52|
parap., Dalgu sod., pirmi melai kaip ANuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. 52|c
merikoje. Jis pat* ar kas kita* teiksis
Virsi 1000 rubliu, rubli* po................ 52|c
duoti žine adresu:
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
K. Bkermont,
30c. ant paežio kasztu
2504 Kensington avė.,
Pullman, III.
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai
Pajieszkau savo brolio Antano Poce suvaikMcaiolu ir niekur nežūta, lai šiliš
ki
te per „Lietuvoe” redakcija, adresoo
vi ežiuko, Baliniu kaimo, Eržvilko vol.,

Aleks. Rimczas,
Coketon, W. Va.

Pajieszkau s<^vo*zvogeriu Jono ir Mar
ko Valangevictiu, Vilniau* gub., Traku
pav., Merkines parap., bamuniszkiu so
dos, 4 metai kaip Amerikoje. Jie patys
ar kas k ižas, teiksis duoti žinia adresu;
' B- Juszkeviczius,
81 Pulaski st.,
Cleveland, Oh.

I

A. Olasevekl,
Kauno gub., Raseinių pav., du metai at lemi:
gal gyveno Chicagoje, III.; aaz atvažia (TJ4 33rd 8L.
Chlc**o, iii.
vau in Amerika pereita pavasari - ir la
bai norecziau su juo pasimatyti. Ji* pats
Jobą* s Blood
ar kas kita* teiksis duoti žine adresu:
ias<-irstyta kraujo, bu
Jose Pocevicziule,
tf : • - * varu utaillkutlu* uuoW
Eb
A
W
'
’1‘*
,r 'k
Kį A W
81 Wilford st.,
Brighton, Mas*.
rjj.T--y rijo* Ir nSkrecakuan 11- W T~ W
lAtar-w K11- Nugytlo spuogus, |Ak
(11-VIH)
Pajieszkau savo szvogerio Juozo Jotauto, Suvalkų gub., Starapoles pav.,
Klevisskio vol., Juodaraisczio kaimo, 18
metu kaip Amerikoje, seniau* gyveno
Mahanoy City, Pa.
Ji* pats, ar kas
kita* teiksi* duoti žine adresu;
Ant. Raulinailis,
31 So. Bower st.,
Shenandoah, Pa.

Aukos reikalams revoliucijinio
judėjimo Maskolijoj.
Aukos isz Wilson, P*. Surinktos Statiukelio ir Andruszkoa. R. J sukęvieži*.
Fr. B*ron*s po 31.00; J. Stasiukelis, A.
Andruszks, J. Szenksuskss, J. Adomai
tis, K. Msrcinsuske*. J. Stingis, J. Kuri
es po 50c.; J. Bitinas 40c.; P. Butė
nas, M. Jsnuszevskis, U. SlMiukiute, M
Tedikis, 8. Dsrsczunss, P. Greviszkis,
J. Greviszkis, K. Siisuteris, K. Taujans
kas, K. Dargi*, J. Rakauskas, J. Palai
bis po 25c.; isz viso 38.90, ant persiunti
mo 10c., liek* 88 80.
Surinkto* Sesule Wa*h. per Aleksan
dra Kalvaiti. A. Kalvaitis, V. Vaiczuna*. Fr. Dūlėki*, V. Czižaucka*, P. Rutelioni*, N. Blazberg žydas, D. Milu*, J.
Urboną po81.00; J. Lieponis, J. Svidek
lenkas, Fr. Tamoaziana*. P. Saldukaa,
L. Kirshbaum latvy*. J. Burdulį* po
50c.; A. Žebrauckaa 35c. Viso 811.25.
Aukos isz Gilbertoa Pa. Susivienyjlmo 39 kuopa 85.00; J. Ragažinska* 50c.;
J. Ambrazeviczia, J. Vokietaitis, P.Morkunas, K. Grabauskas, V. Ambrasas, J.
Mitrikeviczia, M. Dabrila po 25c.; J.
Pauliukonis 10c. Viso labo 87.35.
Surinktos ant baliau* pa* Gorskovtki
Globeville, Cal. V. Plekaviczla, K. Ramanauckas, V. Gorsskovski po 50c.; O.
Fauckus, J. Kalade po 25c.; J.Žilinskas,
V. Žiluikis, J. Kamienovskl, V. Krzemioski, Ponia Rutkovski, A. Ucinski po
10c.; K. Urbanaviczia 5c. Viso 82 65.
Isz Johanisbargo, Transvaaliuje. J.
Skripkas, Z. Sripkiene, J. Kapitauckas,
F. liauni*, B. Skripkiute, I. Jaspelkis,
Z. Jaspelkiute, A. Belskis, 8. Matijoezaiii*, P. Chernis, J. Januazkevicr po 5
szilingu*; D. Lavkuti* 10 *zil. 7 penus;
P. Steckis, A. Mataras, 8. Cbasinski*,V.
Kapitanckis, J. Žlabis, E. Keizertene po
10 szil.; J. Butkus 6 szil.; M Varekoji*
3 szil. 6 penus; F. Vozbuc 2 szil. 6 penus;
R. Jackiute 1 szil. Viso labo £7 Isz Ip.
(arba 834 35J. Isz to £3—10 ,,Au*zro*'*
fondui, o £3—11—1 ant naudos revoliucijonieriu.

Ant pardavimo saliunas geroje lietuPajieszkau savo trijų draugu —Juozo
Genuczio, Kilionu sod., Tverų par., Gri- viu apgyventoje vietoje, bisnis nuo se
goriaus Grinlauskio, Gelžicziu sod., Tve nei iszdirbta*. Savininkas turi iszvarų parap. ir Aleksandro Oze rakio, Apvar- žinoti in Lietuva dėl szeimyniszku rei
eziuvos sod., Laukuvos parap., visi Kau kalu, atsmaukite pas,
Geo. Festling,
no gub. ir visi pirmiau* gyveno ChicaChicago, III.
je. Jie patys ar kas kitas teiksi* duoti 549 8. Canal st.,
(4—VIII)
žine adresu:

Box 6,

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

•

Chicago. Dr-te Siv. KaiimieraKar.
tarės savo masini pikninka nedalioj 13
rscpiucsio, Bers mano darže, Rivariida,
III. Prasidės 9 ryto. Inienga 25c. po
nai. V«|us lietuvius ir lietuvaites szirdinjai kvieczia atsilankyti, nes ssis bus
didžiausias ir gražiausias pikninka*, gra
žus didelis durtas pilnas visokiu aabovu,
didele uoliu platforma, grajis geriausia
muzika. Visus uipraszo.
Komitetas,
(llį—VIII).

Lietuviai tempkite.
Parduodu Ubai puiku saliun* lietuviu
apgyventoje apygardoje, nuo seniai basini* Uždirbtas, bet budima / < ne
galiu laikyti, kadangi moteriszkai yra
sunku vienai viską apdirbti. Norinti
ingyti t* puikia vieta lėliais aUiszaukti
ir persiliudyti pa*
Ane Žiliene,

Pajieaskau tinkamos man prie šaitano
vietos; kalbu lietuviszkai, maskoliszkai
ir lenkiškai; moku teipgl raszyti ir viso
kia* rokundas vesti; antra sanvaite kaip
atvažiavau isz Lietuvoe.
Meldžiu atsiszaukti adresu:
Prsoiszkus Jekuciionis,
Bok 69,
Minersville, Pa.

593 Caaal cor. 14th *t.,

Pajieaskau savo bakso (esemodano)
kuri 9 d. berželio Užlipus isz laivo Naujorke, būdama su trimis vaidais, pada
viau neesti vienam žmogui, paskui urnai
■Sus teseki riesi us neteko daugiau sueiti.
Meldžtu prikasti ant mano kalsto.
U Mara Draimoutiene,
lOtki st.,
New York City.

Praneszu savo pacientams, Jog P*K»l
j u norą persikeliu nno 1 d. rugpiuctio
pn. 4680So. Ashland avė.; taip gi lanky
siuos! aptiekoje pono Leezczynskio, 3315
8o. Morgan ui., tinkamose valandose.
Su guodone,

Chicago, 111.

Pigiai ant pardavimo lotai ant Morgan
*t. erti dvieju bažnyczin. Teipgi gera*
namas prie pat lietuviszkos bažnyczio*
Dasižinokite „Lietuvos” redakcijoj*.

•' «Mabri»ią tsvorit,
------------ — vi tekti; mszikaliik^ teistnmeetą,

jmn's

smr saus. s. y. mb-

Asmmn

gromatoms drukuojamą mašinėlių, ir kitokią tavorą.
Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu *
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra Šimvisokių daiktų paveikslai ir prekės,

čiu

į

o ;-r. ar, pn. .u:r.i.iu’ l'11 :’>i'.invisus Amt nkos

MAK.JA

OMta* atidaryta* kežną die*| ako 10 ryt* Iki 4 p* *ieti| Ir vdl

Chicago Medical Clinic, .

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

inkatiru*. sslakus, pteK
mat. Suteikia gyrrfta
ir tiDuina atazaluakHn ir nutirptu k) tn ilslin.
Sutlnstina kraujo. Preke su priaiuntimu 11*1

344 S. State Street,

arti Harrison ui.,

Geodotinoos tautuzkoms ir*b*ž-

(šeriausla užeiga pa*

8AM JOCĮ,
dalis svieto
rtaaslas.

ibs - Kabsa. Arnotą*, DalmsU'kna, Albas Stela* ir visus bažisytioiu* parėdus. V'tsoki darbj atta*. K m kertas,________
rr
kietis*,
1 lieka artistui kai in laikį.
Kepures Ir dėl Merazalku'
, Norėdamos gsodocinos Dr tęs,
W. I8th TeleiouM:
KtreeL Canal
_______
7OM5Ž. __________
iarh*
guodotini Kunigai, kad Jusu
Ani keltu saovaicziu issvažiuoju and T-.efo-uci .allina
k Luisuos
darbas butu prideraacziai atliktas ir tuom suazclpU sswo tautele, paveskite ii tikrai
vakaciju ir in <>«-* atsilanko tik ’pa
l•»•*<>• t*" «anma įsi sis. vienos
aptiek o*.
hetavaiuaų
nedetiaia ir k et vergai* nuo 8 ik 13 ryt
Kauno gub. Baauliu pavieto.

Kaisavs, Amerikoviszkae

T. XNDRUSZEWICZ & CO.

115 W. Dirision St,

Chie*<o, III.

Vyrai, Visi pas T. Bakanaarka!
Jis yra visiems gerai žinomas, užlaiko
ssviežia alų, gera degtine ir kitus ceryA, m u* bei cigaras.
High ir Harrison gal.,
Nash na, N. B.

iaduoti gydsolsa) su masa Naajanala • Mslkoda,

DR. E. C. CCLLINS MEDICAL INSTITUTE,

Koeni<Mberv Specialiais,
Brookly*. N. Y.

■E
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Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valetijose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligą speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatlškai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo »r išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savixagybų, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.
Aš tukstančiue 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.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

3 i -z

S. E. Corner LaSalle & Wsshington**te.
CHICAGO, ILLu
-\
Telepbone Msin 3643.
Wieninlelis lietuvy* advokarku^^ve
mokslą 1 urtsprudenci jos czion Ameri koj
Weds prova* kaip eivtHszkss tetp ir
krtminslissks* visuoee suduos*.
Bes. 3112 8. Hab«ted arti 31 mos.
Tel.Ysrt* 6046

Ir deltos prežasties, mes apreišl-yame skaitytojams
laikraščio — kad:

gs Ūkite i* telsybs ir rsikaiaujste pacvlbos šuo
aSslkrcesissiS lytlssks bei *«rvissks Ir kitokia

Lietuviu Laikrasztis

Attomej aid Counselor U Uv.
Cbiober of Conuserce Bldg- Booni 70>

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU

1’aMsrgH sergantiems vyrams.
Visi atsadiesialai garslagi gydymai per *ra-

Isseins kss sa n raitė Peterburge su
iliustracijomis didelio knygos formsto,
16 puslapi u, pssz vestas literatūrai, moka
lai ir politikai. Prenumerata ant metu
kamuoja Amerikoje 6 rub.
Pirmesn i uosius numerius galim* gauti nuo pra
džios.
Redakcijos sdresas.
Peurburg, Eksterininskij ksn. No. 10

CHICAGO, ILL

F.PBradchulis

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve.

1M)W1ATT

ūkam, sj_

Kožną menesi šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau he kaip kokem Institute
Amerikoje.
TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliaueeis moksliškais išrodymais vaistu
dėl išgydimo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nųolatineus) ligoms.
SPECIALISTAS IK VYKIAVSES VADOVAS TO INSTITl TO, per daug metu veda kitus
daktarus, eu geriause pasekme išgydimuose ir sugražynant kožną metą, tūkstančiams žmonių, nuo
pirmiaus suirusia sveikatą.
V ASTAI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuos^ ir kožnoj šeiminėj
už tai kad yra vaistai (liekanos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosę, jog be ju, tai
senei ne butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.
Užtai mes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tiesu

8KAITYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per to
Instituto Augita Mokslą ir išgyduuf, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdin
gai dekavodsimi:

New York City.

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

e = i
2

Brangus Profesoriau in Specialistei:
Kaip.jums žinoma nuo pirmiaus Uaprafy-

Našiausiai Iszrastss Msdicinos:
Naajao*■ 9» raistai tt* paaekmlnziaotl, grdo daugybe
litu . Plankai tikrai at*a*ina. alinki**, plala-

Lietuviu darbininku

laikraastl*

„Kova“

ie*rinoa *nt pariiRvImo
Genauei* tekelta riSorleej K«-wYorkr> »*1*UX>). M) ak ra n* fW0. 71 akrai u* SIMO
Prot. J. M. Brundsa
Talpina pilna* ir teisinga* žinia* apie i 1S akrai u* SS 00 Gera* trioboa. *en*u•laa randoo, *u • patena gino*, ant ta*fru
N«v York ABrooklyn, U. 8. A.
judėjimą darbininku pasaulyje ir esia
tetmokaaeaiu. Jau kali liaiurlatkl fermeriai
Amerikoje. Strtipsoiai, apysakos, eiles
gyrena etloa Raitant
nrm* Sinlomt
Indek aite, atempa.
Kaulai knr tu ir kili vlai tilpę raszteiiai yra kiekviena
OKO. KLKKB, Poolailla. N Y.
JT6
begi? Nugi pas užimanti ir pamokinanti.
-ni ii* imi
Petrą Beleki ne*
Platinkite, draugai „Kova”, vieninte ,a——■ i ■

labai isztroazke*. o
pas ji galim*
ved y Ii, ne* jis turi
puiku ir szalta bavarska alų, gardžia
ru»ka ocziszczena
arielka, cigarus net
isz Havanos, o iszsigeru* gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau
ilgiau su tamista -kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to ji* turi
puiki* sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
isz kilu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.

li laikrassti, kurs gina žmonių darbinin
ku reikalu*.
Preke: ant metu 82.00; ant puses metu
81 00
Raszydami adresuokite sziaip:

„KOVA,4*
412 Biegel st r.,
Philadelphia, P*.

Dr.O.C.Heine
DENT1STAS

8321 Ankara *v.,
Chicago, Iii.
(Tarpe 33-ioe ui. Ir 33-ioPi.)
Telephona* Yarts 6012.

73 Dearbom St.
TURTENYtft IR PASKOLOS.
Skolina pinigus ant lengvą išlygą namą
statymui. Agentai už atvestu* kostumeriu* bu* kuogražtaueiai traktuojami, i

Daneszu visiem kad szioee die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

ANT KAMPO MONROE ST.
ROOM BOS,
Sto FLORO

CHICAGO, ILL.

OFFISAS:

Kerte 31-mos Ir So.Hilsted įlycila.
Gyvenimu viriui Aptiekė*.

Kozminski & Yondorf

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN ST.

Petras Szlakis,

Temykite!

Dr. M. Kahn,
3514 Lincoln av.

PREKYSTE t

. ------------------ - . .

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, nusigą.
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, 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? .
'
•
a
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.

CHICAGO,

ILL.

Trauk i a dantis be jokio skau
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą savo ffvarantuoja.

Czionai su dadejimu yvairiu elektragydaneziu massinu ir instrumentu,
esmu pasirengęs priimti ligonius ir
isztirtiju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virs* aa metu asz savo

dymo užsisenejusiu ligų ir pertai
■zendien esu pasekmiugiaustas spe
cialistas visoj Chicagoi. Mano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekoj,
ne* jos yra mano išrasto* ir man
vienam tik žinomos.
Per laiszka
arba asabis^įtai duodu rodą dykai.

gan visą ž>

gvTOot galRjaa.o skautus kratinėje, skrsptlsvlmasdteglai tunuose ir visam kūne neilpasakital mane kankino — taip kaip žąsiukas ti
parari tikrai tikėjausi tilpt po esiena. bet kad
galutinai nepagalledam* pinigu vis tiek Jog
minia ir auistaukiau pas jumis, tai nuo p.rmu vaistu pasijutau daug stipresnis vairus ir Poną* Pmfteoriau:
£įnai» peiilnriu paveikti* ura ir tansu*.
•illkaa sveiku drutu ir linksmu taip kaip lArelkMamat dideli drktvnilma. jo^ man gnnu
suteikdami branr*u»la<ieim*nte t y
naujai atgimęs, ui tai nėra žodžiu su kure U lĄp-lbejote £
r’MU4turb P»r“**m«B<lvn>a Aunte.
jumi galieciia atidek a vol, ui jut brangiau** •tetei mirtie* naarauae buvo ir pat* netikėjau sad
akHrbc. — Ah VMpntis, tai yra galybe mok kaaHsaheturtnydilkad tea He.vdrt tai yra gU.
uk***’ *A motina ir vi** (amilia esame neižpaaa.
slo ! Tegul visą puaule garbina jumis ir ai ^
kilai dvkitųti J um*.
dėkingas.
JONAS BIELIZ,
ąleaandra czekas.
Bos 88. HeHertown, p*.
8. John Blr„
Y
” Hartford,'Conn.
AZS1U.

etų oi jut vaistės.
iSgydeknuo
iteydeknuo a bei no nusilpo^jUco
gyvenime klaidu, nors butu tarini
apeeiktt
ri»* buvoti nelaimingumą, bet Velkiams
t
dėl
brolio tlaptinguooe attitikimuoaa apturet tikr* įtartim* kad kreiptos! prie jos
Pa.taukuu,, daktaram, plnlg» ne
nandos nemeiliu. Itabar a* esu sveikas Ir dro
va* aat ritu daliu kūno — jut varda vuienu
ganiusiu laikKtam* paguodom.
JUOZAS ŽAK,
Bot
Bot <18, M aldo*. K. Y.

ŠIMTĄ 18 TOKIU DĖKINGUMU, gali būt parodyta Offise to Instituto Ir kad.1
daug ir pasėkmingai hkosi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau 1 Kodėl tu negali būt iėrvdi
kankina Reuroaliamaa, Vyduriu ligoa. Sloffa, Kosuiia, Planeliu, K.pemi ir &rd1ef’liL.'a‘“suXii?mr,
krubnes d'ocie. Sunuo,e ir viduriuose Inkalu (k.adneys) liga. NerviSkX*a, Gale.., akaudedma, vvd“
nu nedirbtas .r „ikMtųim*., S*vągy,tes Spaugai ant veido uodo, ir kraujo nefy.lum.,,' Niete,, „m
Blogi sapnai ir Mkloa nubeg.ma., .beina. >r lyti.rka. musilpnyejim.n Moterų neregub.ri.ako. ir b.l":
šio. aotdrapanea, be, kito, šeimiume. ligos, užsikrečeno. lytiško, ligos ir kurios ui žmonių nelaime,
atsiranda ir t. t
•
Virai ir Moreris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu bu pilnu užniLikejinu, kurie be jokiO svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Collins Medical Instituto, taip ir Tave išgydė
i Jeigo negyveni New Yorke, aprašyk savo liga prigimto! kalboi, plačei ir aiškei kiek rali o bu*
jums sutaisiti ir pataikų 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 kni*.
va,.*
/
8r»lk*ta“
pąrtsyl. Pryf. R į. Collloe, pridu„Ji.nt keletą štampu iŠ kurios galieLe
t“ Iv
8veik*ta,
K paradyta
Speaalista Daktara aprašant silpnybes ligos, \aistus išsiunCiame in visas dalis Suv. Valstijų Amerikos
Mej(ica ir Canada. Savo adresa rašyk nikei.
81 'u Amen*os>
Instituto vai, nuo io>iki 5 po piet Nadelioms nno 10-iki 1.

