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priešinančius carui inteligen ir dvarų darbininkų štraikai. nori žinoti, koki nusidėjėliai uiški bankieriai reikalauja, dabar reikalauja daleidimo nukreipti žmonių atidų nuol garsina, Minske suareštavo
tus. Ir iš tikro, kaip kur, Bernai ir laukų darbinin yra ant salos Sachalino, kad Maskolijoj butų konsti- statymo liažnyčių: Vilniuje svarbesnių musų reikalų? jan 200 žpionių, o areštavi
Revoliucija Maskolijoj. kur kaimiečiai tamsus — ten kai metė darbų ir nuo ponų Amerikos žydai, per tarpiniu-1tucija ir kad butų pabaigta ant neseniai prie miesto pri- Gediminas per 700 metu ap-j mai dar nesiliauja. Kalėji
Viduriniai prietikiai Ma Juos pasisekė sukelti, bet ir pareikalavo trumpesnio dar kystę japoniško konsuliaus,at-. karė, kitaip nenori nieko skirto priemiesčio Žvėrių- siejo be paminklo, nors lai- mai ir policijos areštai jau
Naujoje Vileikoj, kai pasitaikė ir daug geriau pilni prikimšti, tai guberna
skolijoj dar neišsiaiškino; tas ne tokius išduoda vaisius, bo ir geresnio užmokesnio, sišaukė į Japonijos randų, skolinti, tai tų daro ne dėl čiaus,
dar nežinia.
varas ir jo kokių laukė siundytojai, ka kaip-kur pastatė reikalavi prašydami, kad neišduotų | laisvės ir Maskolijos žmonių laindvarave, Kostoviškiuose, tinkanti negu dabar, gali) torius pareikalavo, kad mie
bernai nusilenks prieš žmo dangi tamsus neatskiria ge mus beveik didesnius, negu maskoliams ant tos salos bu-į meilės, bet vien rupindamie- Zizmariuose. Holuose, Krėvėj ramiai laukti dar ilgiau; stas duotų specijališkų ruimų
ir dar keliose kitose vietose. jeigu laikuose musų nepri-i patalpinimui
suareštuotų
nis ir išpildys jų reikalavi rai tų caro priešų, jis kiek prie dabartinių Javų prekių vusių politiškų nusidėjėlių. I si apie savo naudų.
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mus, bent svarbesnius, ar
gal suskubįs susitaikymų su sį laiko už inteligentų, caro vien iš žmonių rankų darbo, sulius užtikrino, jog politi-1 garsino, buk, išlipę Posjeto niame apskrityj pereituose statymų paminklo, nerugosj Minske (įskilo visuotinas
Japonija ir ant karės lauko priešų ir gana tankiai užpuo dvarponiai gali mokėti. Dva tiškiejie galėsę keliauti, kur į uostoj Japoniški kareiviai metuose buvo iš-viso 3045 žy ir dabar, kada kenčiame bai štraikas. Gatvėmis žmonės
Nežinia, vienok, vėl persikėlė ant laivų. O- diškos mokyklos arba diede- siausius prispaudimus netei paliovė vaikščioję. 12 d. lie
esančių kariumenę pašauks la ant ištikimų caro tarnų. ruose kunigaikščio Dručkio- panorės.
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mokyklų buvo 472, Kauno ir akmens Vilnelėj Vilniuje. susirėmimų.
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ko tokio negarsina, iš ko ga- šymu, kad jį apgintų nuo ba
Iš Kauno
Įima būt žinoti, kų caras ren- ro pavaldinių meilės. Taigi Tiek laukų darbininkai ne pati laužo jos išduotas tiesas, ant tarybų Wittę, gerai žino Minsko — 568, Vitebsko — Gediminas Labiau džiaugsis,
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Žinoma, politiškųjų skaitlius. Pagal Pertraukdamas tarybas, caro mokyklų pasimokinimui lie jis mums paliko, tuom tarpu
laikraščiai paduoda priešta kaimiečių ant inteligencijos prekės didesnės.
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raujančias žinias, iš ko ma- kartais išduoda visai ne Jeigu dvarai nuvalymui lau tiesas, ant Sachalino gali būt raudas įžeistų teipgi užma tuviškos kalbos? — Nė vie daug jo palikimų jan mes
. tyt, kad ir tie laikraščiai ne tikėtus vaisius, kaimiečiai, kų vartotų mašinas, daug išei ųsti kriminalistai: užmu- uiusį tarybas Rooeeveltų ir nos, nors lietuvių skaitlius nužudėme ir teip besielgdami statistiškas žinias apie gy
turi tikni žinių, talpina vien norėdami carui patarnauti, mažesniam negu dabar dar- šėjai, padegėjai, kelis kartus; užsitrauktų piktumų Ameri yra daug didesnis ir nore kaip iki šiol, galime dar dau ventojų paskirstymų, sky
spėjimus, arba, tiesiog, išmi- per savo nesupratimų.kreipia- bininkų skaitliui galėtų mo- sugauti vagiliai ir kitoki.ikoe. To jis uedrys yj>ač da- Lietuva yra lietuvių žemė, giau nužudyti. Ne pamin rium žydų ir krikščionių ir
ten nuspręsti į bar daryti.
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lauja, bet čia vartoja maši-1 škiejie sūdai. Kriininališkos! jau gal ateinančioj sanvaitėj
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Lietuvoj, vienok, nužudymo liausmių, o politi-, Maudiurijoj, uore abidvi karėj turi gauti iš iždo patal didesnė dalis miestelio. Ūki
mo garsaus Pobiedonoscevo, damas sušaukti žmonių atsto raukų.
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dyti kad ir Į per kraujo pra skolijoj, nors kaip iki šiol, kėjo, žmonių darbas atsiėjo Į litiškuosius lankiai nuspren- tai |»asitai o, uore visi tie maži 6 iki 10 metų amžiaus — 125 tie žydai, kurių namai nesu
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bininkams moka daugiau ne ant audžiu nuomonės, kaip mažino mokestį už tiesų ran savo kailiai, lietuviai gi tyli.
ryti caras. Greičiausiai, da ras turi pajiegų gana.
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dabar reikalauja Lietuvoj tai yra karės laike. Ramias do giriose grybauti ir rinkti Jeigu teip darys ir toliau, tai tūli didžturčiai dumia iš
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reiks duoti žmonėms, Geruo- upės Volgos laukia šįmet ba dvarų darbininkai, o Ameri mat neužsitiki paprastiems uogas iki 5 kap. už kiekvie randas apie j užganėdinimų
ištraukta 4—5 pūdai atsišau
ma,
su
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pinigais,
ju jis nieko neduos, Ir da- do, tai tose gubernijose net kos javai išlaiko konkuren sudains, koki kartais visai nų bilietų. Pirma už tai rei lietuvių visai nesirupis.
kimų. Tie atsišaukimai bu
Vilniaus šildų dirbėjai turtingi prekėjai ir fabrikan
bar jis tikisi visokiais be ver- randas laukia baduojančių cijų su maskoliškais visuose išteisindavo svarbius politi kėjo mokėsi 15 kap..
Tole Europos kraštuose, bet Ame škus nusidėjėlius.
Kadangi daug jaunų vyrų gauna vis daugiau reikalą vi- tai uždaro, arba, jeigu randa vo atspaudinti Šveicarijoje
tęs viliojimais alsinti laisvės kaimiečių maištų.
Krimiitališkuosius nusidė iš Vilniaus gubernijos išsiun mų padirbti šildos lenkiškoj pirkėjus, parduoda k romus trimis vietinėmis kalbomis:
reikalaujančius žmonis, tiki sniam vedimui karės bu Ja rikoj žemdirbystė visai kitaip
ant kai-kurių brošiūrų buvo
ir fabrikus.
si, kad jiems nusibos laukti ponija, ar gal karei su savo vedama, žemė čia neišliežta jėlius Japonija ketina perga tė Mandžurijon. į karę, tai kalboj. Daugelis Lietuvos
parašas: „Socialdemokratų
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čia
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ir jie vėl ’ užmigs ir miegos ukėsais, randas Maskolijoj dar, čia žemdirbys daug ma beuti nuo Sachalino aut Sibe- visuose paviečiuose. išėmus popierosų fabrikų atsiliepė į
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No32.”
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ramiai, kaip miegojo per sumobilizavo vėl keliuose ap žiau įdeda darbo negu Lietu rijoe kranto ir perduoti juos Vilniaus ir Trakų, kurių ne Peterburgo valdžias, prašyda
mino,
darbininkai
sugryio
metų, net amžių eiles. Juk skričiuose rezervos kareivius. voj, kur prie dvigubo darbo maskoliškoms valdžioms; tų siekė mobilizacija, trūksta mi daleidimo leisti tabakų ir
Iš Žagariu, Kauno gub..
Bernų popierosus dėžėse su lenki prie darbo, didesnė dalis
ištikro tik dėl tautos miego, Keliose vietose sušaukti po žemės savininkas nesurenka mat japoniečiai nenori pasi laukų darbininkų.
Ūkininkai lietuviai Žaga
algos šįmet didesnės negu šku parašu. Na, o juk Lie* dirbtuvių dirba. Čia iikosi rės valsč.. su vietinių valdžiųdėl jos nepastovumo, carai į- ginklu rezervos kareiviai kė nuo savo lauko tiek, kiek su laikyti.
išlipinėti
gubernatoriaus
at

Ant galo prasidėjo jau ta pernai, samdininkams kaip- tuvoj daugumas pardavinygavo tokių valdžių kaip da lė maištus; čieli regi m en ta U renka Amerikos farmerys.
siliepimai, kuris persergsti daleidimu atlaikė susirinki
bar, tik dėl tautos tylėjimo paskirti išsiuntimui Mandžu- Stato drųsiai caro vai rybos terp Maskolijos ir Ja -kokiuose paviečiuose moka čių ir tabako dirbtuvių yra
mu ant kurio užgyrė reika
Kokius po 40—60 kap. ant dienos; savasčia žydų.
Mat lenkai žmonis, kad jie nesirinktų lauti nuo rando:
biurokratai Maskolijoj įgavo rijon, nenorėjo važiuoti, tu džioms savo reikalavimus ponijos atstovų.
ir žydus priverčia rupintiesi ant gatvių krūvoms, ne šau 1) Sušaukimo žmonių at
tokių niekeno.neaprubežiuotų rėjo su pagelba kelių kitų re- ir finlandiečiai, kurie pirma, vaisius tos tarybos išduos, pirma mokėjo vos pusę to.
autonomiškai, sunku įspėti. Nore apie ta Maskoliška apšvietimo mi apie išplatinimų lenkiškos dytų, vakarais neatidarinėtų stovų, išrinktų be jokio poli
galybę, kad už niekų laiko gimentų bu prievarta karei rėdydamiesi
buvo ištikimais Maskolijos rybas dabar laikraščiai garsi nisterija. pasibaigus karei, kalbos, lietuviai gi ir pats langų, nesėdėtų ant balkonų. cijos ir administracijos Įsiki
krašto tiesas, jeigu jos nepa vius sodyti į vagonus.
Maištai gana smarkus buvo ukėsais, bet Mikalojui II pra na prieštaraujančias žinias, ketina pradėti rengti viduti apie platinimų, apie tiesas
rankios urėdninkams, jeib
Iš Minsko.
jišimo iš tarpo ukėsų, be skir
Saratove.
Maištus pakėlė dėjus siaurinti jų tiesas ir bet greičiau — pradėtos tary nes pramonės mokyklas, Į ku savo kalbos nesirūpina. Ir
urėdninkėlis, ypač ne masko
Minske neseniai atsibuvo tumo tautystės, . tikėjimo,
lių apgyventose Maskolijos teipgi štraikuojanti tarnai ir jie pradėjo priešintiesi. 6 d. bos užbašgH karę, kadangi to rias be egzaminų galės Įsto musų gyvenanti Lietuvoj in prova trijų studentų: Kup- luomoe.
dalyse, išdavinėja savo pada- darbininkai Vladikaukazo ge rugpiučio mėn., mieste Hels- lesniam jos vedimui, be dide ti mokintiniai baigę pradines teligencija apie tai nesirūpi činskio, sunaus sūdo perdeti 2) Panaikinimo visų ypatiDarbininkai ingfore, prieš senato triobų lės vilties atsigriebimo, Ma- mokyklas. Tokių mokyklų na. o mes dar rugojame, kad
vadyjimus, kurie į niekus ležinkelio.
nio, Gailyčio ir Podvalino, škų, aprubežiuojančių žmo
bandė
sulaikyti
pačtų, bet susirinko apie 20000 žmonių, skolija neturi pinigų; užru Vilniaus moksliniame a;»skri musų kalba visų paminta.
paverčia tiesas, jeigu jos koapskųstų už daužymų gimna nių tiesas padavadijimų.
kiu-nors budu būva naudin geležinkelio užveizėtojas pa protestuodami įirieš caro bežių bankieriai ant karės ne tyj ketina parengti 22, Var- Jeigu apie praplatinimų nesi zijos langų. Kupčinskis visų 3) Sulyginimo
ūkininkų
goms nemaskoliams, jeigu ga šaukė kazokus, kurie tuojaus rando padavadijimų, kad po nori skolinti. Maskolijos de šaviniame apskrityj 17, Ry rūpina net tie. kurių pareiga kaltę jiaėmė ant savęs. Sli tiesų su tiesomis kitų luomų.
li stabdyti sauvalių urėdnin pradėjo šaudyti į pulkus dar litiški nusidėjėliai butų atim legatas New Yorke atsilankė gos gi apskrityj, taigi Latvi rodyti žmonėms kelių, argi džia už tai jį nusprendė ant
4) Atsakymo urėdu inkų
dar reikia stebėtiesi, jeigu ir užmokėjimo 15 rubl., o jeigu prieš sudų nepaisant aut to,
kų, ktirių vienaitiniais mie bininkų. 30 darbininkų tose ti nuo Finlandijos valdžių ir pas bankierins ir, be abejo joj, 12.
Kaip paduoda laikraštis žmonės pradeda niekinti sa negalėtų — ant 3 dienų are kaip augštų urėdų jie užima.
žiais buvo: naikinti nema- šaudynėee likosi užmuštų, o kad juos sūdytų Maskolijos nės, j ieškojo' paskolos, bet,
dar
daugiau
pašautų
voliojo

„Novosti
”, depozitoriai, turė vo prigimtų kalbų ir griebiasi
kariški
sūdai.
Susirinkę
buk,
bankieriai
žadėjo
pa

skolių apgyventų kraštų,
5) Panaikinimo valsčiaus
što.
si
kraujuose.
Užrubežių
ję
sudėtus
pinigus Vilniaus svetimų. J0igu žmonės ne Po pirmutinių nepasiseki- isūdo ir įvedimo naujo, ne
žmonės
reikalavo
suareštavi

skolinti
vien.-,
tų
syk,
jeigu
atiduoti jį išnaudojimui ir
sau valiai urėdninkų.
Pa laikraščiai paduoda, buk mo gubernatoriaus ir miesto Maskolija užbaigs karę ir ir kitur dalyse viešpatystės brangina savo kalbos — tai mų maskolių ant jūrių da prigulinčio nuo administraci
lengvinimui išnaudojimo piu- Varsa vos tvirtynėj sušaudė policijos viršininko, dėl ku duos Maskolijos * žmonėms banko atsišaukia į liaukų, kaltė didžiausia puola ant bartinėj karėj, Minske buvo jos, lygaus visiems.
dė jie vienas tautas su ki 800 pasipriešinusių kareivių. rių netaktiško pasielgimo konstitucijų. Žinoma, ^Ame kad visi jų sudėti pinigai gyvenančios; Lietuvoj inteli susitveręs specijališkas komi 6) Atskyrimo sūdo valdžios
Peterburge ir Maskvoj per sausio mėnesio užgimė Hels- rikos bankieriams rupi vien butų perduoti užrubežių ban gencijos, kuri kuo niekiausių tetas renkantis aukas audru- 1nuo administracijos.
toms:
lenkus su lietuviais,
žydus su krikščionims, finus eitų sanvaitę policija darė ingforee maištai. Toliau rėi- pelnas, ne Maskolijos žmo kams. Mat žmonės, dėl už žmonėms dpoda paveikslų. tinimui maskoliškos laivynės;
7) Įrengimo visų luomų
su švedais, latvius su vokie kratas ir viename ir kitame kalavo: panaikinimo masko nių laisvė, bet jie žino, kad gimusių Maskolijoj maištų, Juk klebonijos Lietuvoj tai iki šiol jis surinko 119452 ru valsčių, pavietų, gubernijų
tvirčiausios (lenkystės tvirty- blius; dabar komitetas jau autonomijos, rinkimo jos
čiais. ant Kaukazo krikščio mieste jai pasisekė surasti liškos žandarmerijos, dabar konstitucija vien gali Masko- neužsitiki rando įtaisoma.
nis su mahometonais; ant visų bombų dirbtuves. Į polici tinio caro įvestos raštų cen lijų materijai i ška i pakelti, Varšavos laikraštis „Kur- nės, o jose s£di lietuvių vai iširo.
Taigi mat Minsko prižiūrėtojų iš tarpo gyven
gi nemaskolių siundė masko jos rankas pateko tūli revo- zūros, diktatūros jeneral-gu- prašalinti, arba nutildyti re jer Warszawski” pagarsino, kai ir lietuvių duona mintan didžturčiai nesigaili aukų tojų, be skirtumo tautystės,
lius. Tokiais tamsiais nedo liucijonierių raštai, iš kurių bernatoriaus; reikalavo lai voliucijų, kuri ekonomiškai jog spaudos užveizda daleido ti kunigai.
ant niekam nereikalingų da tikėjimo, luomos ir lyties.
rais darbais carui pasisekė Trepovo tarnai tikisi susekti svės presos. Policija nedry- puldo, kaip kiekviena karė, Milevskui išleidinėti Vilniu Beje it* lietuviai pradeda lykų; kasėiu kiek jie sudėjo
8) Įvesti priverstinų lanky
palaikyti netikusių vienval organizacijos paslaptis ir su so kištiesi, kadangi jos įsiki visų Maskolijų, gali jų įstum je kasdieninį lenkiškų laikra krutėti. Šiai Vilniaus laik reikalams apšvietimo arba mų mokyklų visiems vaikams
dystę. o biurokratijai meke rasti revoliucijonierių vado šimas butų galėjęs suskubin ti tokian nupuoliman, ko štį; ant redaktoriaus to laik raštis ,,Sfvero Zapadnoje sumažinimo žmonių vargo? iki 18 metų amžiaus.
| 9) Pavesti visų apšvietimo
no neaprubežinotų galybę, vus. Iš-syk, vienok, suare ti pasikėlimų visos Finlandi kiame dabar yra antai Tur raščio likosi užtvirtintas Ost- Slovo” rašo^ buk lietuviška Turbut labai mažai!
kija, nuo kurios svetimų kra roLog Sadowski. Vietinė ad inteligencija Vilniuje rengia Minske, prie gubernato darbų žmonių išrinktai admi
daug didesnę, negu valdžia štuoti nieko nepasisekė, o ar jos žmonių.
štu kreditoriai negali turėti ministracija žada pasipriešin si pastatytia'ia paminklų už riaus rūmo plyšo bomba. nistracijai.
paties caro. Juk pats caras pasiseks vėliau kų iš svarbe
yra tik įnagiu biurokratijos. snių ypatų suimti, galima Karė Maskolijos su Ja nė jokios vilties gauti kada- ti išleidinėjimui daugiau ko dėtoj ui Viliiaua,Lietuvos ku Expliozijos du gubernato 10) Liuoeybčs rengti bu vi
ponija.
•nors paskolintus pinigus. kių nors lenkiškų laikraščių nigaikščiui Gediminui. Da riaus urėdninkai, Jermolovič sokiais mįeriais draugysčių
Tikisi, be abejonės, kad ir teipgi abejoti. RevoliucijoMaskoliška
kariumenė,
bu

nieriai
juk
ne
teip
kvaili,
Palaikant • Maskolijoj caro Vilniuje, kad jie nedarytų bar, vienok;, mes turime daug ir Kričevski likosi sužeisti; ir kuopų.
toliaus pjudymai išduos to
vusi
ant
salos
Sachalino,
pa

kad,
žinodami,
jog
policijai
vienvaldystę, ji greitai gali konkurencijos Milevskio laik svarbesnius reikalus negu Jermolovičų ezpliozijos smar
kius jau vaisius, taigi kad
11) Pripažinimo be jokio
pateko
raštai
ir
kas
tuose
ra

sidavė
jajmniečiams,
pasida

atsirasti tokiame jau padėji raščiui.
statymų paminklų; Jeigu mes kumas numetė prie kataliki aprubežiavimo kiekvienam
tautos pianais, o urėdninkai
Katalikai tūlų paviečių apie tuos svarbesniuosius ne škos bažnyčios. Apart šitų, savistoviai ginti savo tiesas
galės toliau besipiaujančius štuose yra, jie neprasišalin vė iš-viso apie 4000 kareivių; me kaip Turkija, kurioj da
spausti ir išnaudoti. Dabar tų iš Peterburgo; jie nelauks japoniečiame pateko teipgi bar nesiliauja maištai, o ran Vilniaus gub., kaip tai: Vil sirūpinsime, neišgelbės mus
eipliozijos likosi sužeistas audė, liuoeybės kalbėti apie
dagi caro tarnai pradėjo siun pas juos atsilankymo caro 70 kanuolių. Japoniškas je- das neturi pinigų nė užmo niaus, Trakų, Ašmfinų ir ki
paminklai,
nors
jų
pristaty

žydas kurpius Barenbaum; visokius reikalus gyvenimo,
dyti tamsias kaimiečių mi šnipų.
nerolas nuo maskolių parei kėjimui algų kareiviams, nė tų, atsišaukė į valdžias su
tume
kuo
Rangiausiai.
Kam
šitas, rodosi, sužeistas mirti rinktiesi, apevarstinėti savo
Gardino ir Chersoniaus gu kalavo išdavimo visų urėdų urėdninkams.
nias ant inteligencijos, tieJeigu todėl reikalavimu daleidimo pasta
nai.
Iki šiol, kaip valdžios reikalus lietuviškoj kalboj
siok kalbina išplauti besi- bernijose užgimė kaimiečių
tyti naujas bažnyčias. Jie gi su

Politiszkos tinios.

dokumentų.

------

Matyt, iš jų vokiški,prancūziški, ameriko-

I

12) LiuosybSė
mokinimo lių, kurie išvaikė susirinku Hoboken, N. j. Sudegė čia kos tokių pajiegų ir musų moky parapijos atstovams viską išaiš ištraukė į anglišką kolegiją ir pa Kalbėjo D-ras A. Graičnna*, kuopos Su*.Liet.Am., atsibuvusio
Algminavičiai, tūli sanariai rėdy- 23 d. liepos lietuviškos parapijos
pradinėse mokyklose prigim sius, kai-kuriuos gerai apmu Lackawanna geležinkelio stacija klos, kokios Amerikoj yra kaip kinti, negalima buvo to padaryti. stojo ant filiozofljos.
*tės korporacijos “Žvaigždė" ir salėj Ctevelande,sąnarys J. St i r bis
ir vagonų šopos, teipgi Dukes ko kur prie lietuviškų bažnyčių ir yra Kaip tik parapijos atstovai pradė
Ketvirtas
vaikinas,klieriką*
Kau

toj kalboj, rengimo knygy šė, o 5 y patas suėmė ir paso telis. Užsidegė teipgi keli arti tokioms, kad jų mokykloms ir va jo aiškinti, kad turi būt išrinkti
no seminarijos III ku&o, atkakęs kiti. Buvo kalbama apie materi- įnešė, kad kiekvienas sąnarys per
nų, teipgi mokinimo privati- dino į ,,belangę”.
susirinkimo viršininkai, tuojaus į lenkų seminariją, tapo pasodin jališką ir morališką stovį lietuvių trįs mėnesius kas sanvaitę atidėtų
kranto stovinti laivai. Blėdį gais dinti negalima.
Skome y pa tom e po kaimus Žmonės negėrė degtinės, ro padarytą skaito ant 2 ir pusės Klausymas lietuviškų mokyklų atsirado apie 20 ypatų, gal tyčia tas ant pirmo kurso fiftozohjos. 1 ir būdą jo pagerinimo. Neišdildo po 10c. ant prieglaudos namo.
Ant to įnešimo visi sutikom ir
todėl nesiduoda teip lengvai išrišti, pastatytų ardymui susirinkimo,
lietnviSko skaitymų, rašymo tik ją naikino.
milijono dol.
Penktas klierikas Kauno semi mą įspūdį padarė prakalba Dro A.
kaip ant pirmo pažvilgio rodosi. kad parapijenai negalėtų dasižino- narijos, neturėdamas5pinigų, atsi Graičuno; teip įtekmingai kalbėjo, viebalsiai nutarėme, kad ant seir tikėjimoVeti-OH
Ir sutvertas komitetas ne pastū ti, kokios yra jų tiesos. Čia liko šaukė į lenkų seminar|ją, bet jo ne kad iš jo žodžių: “dirbant visiems ica&Čio susirinkimo, taigi spalių
» 13) Pripažinimo Vietiniams
Beavmont, Tek. 1 d. rugpiučio mės pryšakin to klausymo, kadan si surinkti vardai užpuolikų, bet priėmė, turėjo glaustėsi prie ne iš vieno, užtekės saulė gerovės...” mėnesyj, kiekvienas sąnarys duo
gyventojams tiesų viešpaty
siautė šitose aplinkinėse vėtros, gi ir jam atseis rokuotis su esan šiuom kartu jų negarsiname dar; pažįstamų žmonių. Tūlam lenkų teip, rodos, ir matai tą saulę gero sime po vieną doliarį ant įkūrimo
stės tarnystes.
laike kurių 3 vaikai likosi užmušti, čioms čia sanlygoms.
gal reikės ir tą padaryti.
kunigui užstojus, re&torius, ' no- vės ateitėj jau užtekėjusią. Nenu- prieglaudos namo. Taigi sanariai,
SutariiuaN su Chinai*.
o kelios dešimtys žmonių likosi su
14) Kol klausymas prileiŽinoma, prie gero noro, aukau
Buvęs ant susirinkimo.
roms-nenoroms, vargšą priėmė ir tildomais rankų plojimais dėkavo- kurie ne buvote ant j>askutinio su
dimo vietinių gyventojų aut Seatli.e, Wash. ČianykŠtis žeistų. Miestelis tas . yra girioj, jant savę ir savo simpatijas ant Užpuolikus, jeigu toki buvo, už patalpino V kiiasos kambaryje. jo susirinkę teip reališkai persta- sirinkimo, neužmirškite iš laiko
laikraštis „Post Inteligence" pa
urėdų nebus išrištas, daleieti talpino pamatus susitaikymo su vėtra išvartė daug medžių, kurie tautos labo, viską galima nuveikti, pulti gali į sūdą apskųsti. Vietoj Ką ji* čia iškentėjo, to aprašyti ne tančiam gyvenimą Amerikos lietu pasirūpinti 1 dol., kuri* bus reika
bet pas mus dar tokio aukavimo tęsti toliau tąsynes, Iriausiai tą, galiu.
vių.
AlgminaviČiui ne mažiau laujamas ant sekančio susirinkimo,
iš vietiniu gyvūnijoj ų rinkti Chinais Amerikos reikaluose atei- virto ant triobų.
nėra, musų aukavimai dar, bent ką parapijos atstovai girdėjo pas
Turiu dabar dar pridurti, kad plojo delnais laike ir po prakalbų, kaip nutarė musų kuopa. Tikime,
valsčių raštininkus, mokyklų vystės. Sulyg Chiniško projekto:
kaip iki šiol Čia Amerikoj, ne toli, vyskupą, pagarsinti laikraščiuose, Amerika ne Europi: Amerikoje Adomui Algminavčįųi, kasieriui kad ir nebuvę ant paskutinio su
; mokintojus ir tekesniuosius į Ameriką ne gali atkakti chiniŠki ' Isz darbo lauko.
nužengė ir pačius tautiškus reika arba dar geriau atspaudinti sky mokyklos jieško mokintinių, o korporacijos „Žvaigžde"ir kitiems. sirinkimo, nebus priešingi musų
darbininkai, teipgi amerikoniški
lus suprantame kartais visai *kipolicijos uredninkfus.
Labai linksma matyti, kad ir prakilniam nutarimui.
rium ir išdalinti parapijonams, jei Europoje mokintiniu jieško mo
Komitetas.
* 15) Kad lietuviška kalba darbininkai j Chinus. Ne darbi 1 Garsus Rockefeller, apvaldęs taip, negu turėtų būt. Todėl tai gu ant sušauktų susirinkimų to ne kyklų. Todėl atvikė į Ameriką mes susiprantame, jog vienybė,
ninkai abiejų kraštų gali atkakti,
priverstinai butų vartojama darbininkai, keliaujanti kitur, gali visus Amerikos kerosino šaltinius mums teip sunku nuveikti ką tik gali išaiškinti. Kitaip tas niekada lietuviai liaukitės maldavę, nesi tai musų galybė ir kad musų tau
duokite už nosų vadžioti. Nevie-J ta teip-pat griebiasi už pramones
valsčiuose? žemesniuose su- važiuoti per Amerikos ir Chinų te ir aliejinyčias, numažino savo dar rai svarbaus, reikalaujančio su nebus išaiškinta.
jungtų tautos pajiegų; bandymai
nam rodosi, kad vaikinui, atvikus pagerinimui būvio, o dar kas
Tame
reikale
atsiuntė
mums
bininkų
algas
nuo
£1.50
ant
£1.25.
dūose.
ritoriją. Ne darbininkai chinieveikti krūvoj tankiausiai baigiasi
į Ameriką tėra vienatinė vieta mo svarbiau, kad tuotn mes pasiro
kun.
Ambrozaitis
protestą
ant
paPavargo
nabagas*
Jis
vienog,
su
16) Tiesų f paįdavinėjimo čiai gali su savo Šeimynoms gy
dar didesniais vaidais.
darbininkų skriauda,surinko turtus
tilpusios N r. 29 „Lietuvos" kores kinti* — lenkų, seminarija Detroite dom, jog mes ne žemesni už kitas IŠ lenkiško, v-ERTė Raganiukas.
prašymų Į vietinius urėdus, venti Amerikoj, o amerikonai Cbi- skaitomus šimtais milijonų doliaBuvo laivas vardu „Ursia”, teip
kurioje buvo paminė Mich. Tas yra netiesa. AŠ pats ir tautas ir teip-pat lyginai gabus ir
Delei Kankinti ui i| Kasos pondencijos,
teipgi darymo notarijališkų nuose, bet ne gali tapti krašto ūkė- rių.
keletas kitų, buvę lenkų seminari vikrus kaip ir kiti, nes Šioje „biz didis ir stiprus, kad nesibijojo nė
ta,
buk
kun.
StepanaviČia
už
liu

sais.
ir surinktų delegatui | dininką kad vyskupas nedaleidžia joje ir į angliškas persikėlę, persi nio" šalije ant to atkreipia visodi- jokios audros, nė vilnių baisiau
aktų lietuviškoj kalboj.
* San Joan, PorTorico. SuNIderlniidiją pinigų
Kenčia <len»ou«traclja«
sių.
<
17) Įvesti viešpatystės apparapijos mitingų laikyti, pastatė tikrinome, kad gėriais stoti iš syk džiausią atidą.
štraikavo šitame porte laivų iškroNe užmiršo susirinkusiejie ir
(Atsiliepimas).
Ir plaukė be perstojimo su iš
kun. Ambrazaitį. Savo proteste, į angliškas ir nemokant angliškai.
h saugojimu darbininkų
nuo I New York. ČianykŠtė slavų vėjai. Buvo jau smarkus susirė
Siaučiant žiauriems persekioji kurio dėl ilgumo ir todėl, kad tai O, kur įstoti? Ten^ kur lietuvių musų brolių kovojančių su despo temptais žėgliais, skeldamas [juto
organizacija „Slavic Alliance”, mimai Štraikierių su policija, vie
nelaimių, senatvės ir ligos.
mams
Lietuvoje iŠ šalies rusų val symas rašto užimtų daug laiko, ne niekina. Šitaį į „Assumption tizmu maskoliško caro už laisvę tas bangas, nuo jo krutinės trupė
ant
parodymo
savo
simpatijų
mas

nas darbininkas likosi užmuštas, o
18) Atiduoti policija po
džios, keli metai atgal Amerikoje netalpiname, bet paduodame vien Collegijoj", Sandw|ch, Ontario, Lietuvoje ir pagal įnešimą Dr. A. jo povandeninės uolos, ir plaukė
koliškam randui (ne tautai), ren
užveiida vietinių autonomi gia iškilmingą priėmimą masko apie 40 yra sužeistų.
likos įkurta Kankintinių Kasa šel įturį, kun. Abrazaitis sako: kad jo lietuviai turi gerą valdą akyse rek Graičuno, sumetė £2.64, kurie ta jis tolyn teip smarkiai, kad net
škų valdžių, kadangi esant liškam tarybų delegatui Wittei. 5 New York. SuŠtraikavo čia pimui nukentėjusių už tautiškus ir kun. StepanaviČia už liudininką toriaus, o nekurie npt tėvišką glo- po persiųsti Kasieriui Am. Liet, putos garavo pašomais.
. —Tai puikus laivas!—kalbėdavo
jai po valdžia administracijos Amerikos slavai vienog, garbinda darbininkai žydiškų duonkepių ir darbininkų reikalus Lietuvos vei nekvietė, taigi jo įtraukimas į tuos !>ą ir pašelpą čia randa. O kokius j Rev. Šelp. Koni.
per tai žydų apgyventose miesto kėjų. Pašelpos buvo be skirtumo vaidus yra be pamato, tikras me palengvinimus turi lietuviai ,,A»Ten buvęs.
jurininkai kitų laivų — tarytum:
ji nesirūpina apie reikalus mi caro tarnus, tikrai piktai pa dalyse
trūksta duonos. Darbinin dalinamos lygiai kankintiniams už las. Vienog iš protesto matyt, sumption Collegijojtį", tokių nėra
didžžuvis
ardo jurę.
tarnauja
Maskolijos
tautai,
kuri
vieti uių gy ventoj ų.
kai reikalauja 10 vai. darbo die
Iš Collin*Yille,Ul.
Kartkartais kiti klausė:
kad įtraukimas šito kunigo nėra visoje Amerikoje. Ten rektorius
grynai
tautiškus
dalykus,
kaip
ir
stengiasi
pasiliuosuoti
nuo
pančių
IV) Panaikinti mokesčius
nos.
—- Ei, žmones! kur važiuojate?
Darbai eina čia vidutiniškai:
darbininkams revoliucijonieriams. visai be pamato, kadangi jis apie kaip tėvas, a mokintojai kaip bro
ant jų uždėtų caro valdžios.
nuo būtinai žmogui reikalin
3 St. Paul, Min. SuŠtraikavo Su atgavimu vienok spaudosLietu- tuos vaidus, rodos, žino geriau, liai mokintinių. Teą atviros durys į anglių kastynėse dirba po 3—4
Kur vėjas pučia — būdavo at
Prapuolė luieeto niajora*.
gi} daiktų it Įvesti progresytelegrafistai Creat Northern ir Pa voje, persekiojimas veikiančių ant negu galėtų žinoti iš šalies stovin lietuviams be skyriais tikėjimo ir Į dienų per sanvaitę; iš kitur pribu sakymas.
viškup mokesčius nuo Įplau Paterson, N., J. Neseniai iŠ cific sistemo. Streikuose dalyvau grynai tautiškai-kulturiškos dirvos tis. Kun. Ambrazaitis savo pro amžio. Ten pradinė mokykla, kur vusiam sunku gauti darbą.
-r- Atsargiai, ten verpeto* ir uo
$ia prapuolė miesto majoras Bcl- ja 2000 telegrafistų.
Lietuvių yr* diktas būrelis, bet los!
turėjo, jeigu ne visai liautis, tai teste toliau sako: „Be reikalo mai sai gimnazijos, pie|cybos, fizikos,
kimų.
chemijos, tiliozofijds ir teoliogijos
20) IVuoti ukiidnkams ilg ęher. Ilgai nežinojo priežasčių • Chicago, III. Darbai Chica- bent gerokame laipsnyje susilpnėti šote ir p. Gedvilą, sakydami, kad Rymo katalikiško tikėjimo. Jei ' sumanių labai mažai. Neseniai Vietoje atsakymo girdėjosi tik žo
prapuolimo, bet kada miesto ka gos galvijų skerdinyčiose eina pra bet užtatai su juo didesniu žiauru jis buvo prie arcivyskupo, nes jis,
i susitvėrė čia kuopa Susivienyjimo džiai drąsios giesmės, teip kaip
iai kinį kreditą uždengimui soj pinigai pasirodė! ne tvarkoj,
gu kas iŠ lietuvių! norėtų pa ' ir tuojaus prasidėjo visokios kal- pati audra.
Gedvilas,
kaipo
neprigulintis
prie
mu
varomas
persekiojimas
kito

kaštų išsiskirstynio į viensė daug buvo išmokėta ant suklastuo- stai. dirba paprastai ves keturias kios spalvos politiškųjų veikėjų, parapijos (nemokėdamas savo gra stoti, tegul rašo an( Šito adreso: i bos: vieni sako, kad Čia susitvėrė
dienas per sanvaitę.
Linksmai plaukime, linksmai todžius. .
'
tų rokundų, tai visi suprato prie
radikaliŠkesniųjų elementų — re- šio ant bažnyčios naudos), nebūtų Jonas Gadeikis, SZndwich, Onta ' bedievių, šiiuptarnių draugystė,
U [tyn . . !
11) Pavesti kelius išrink žastis majoro prapuolimo. Kasoj
voliucijonienų.
Eilės pirmosios toks kvailas reikalauti parakvijinių rio, o gaus kuo pilniausias žinias. ! kiti sako, buk Susivienyjimas nori
Laimingas buvo gyvenimas juri
bsnkintinių rųšies, reikalaujančios rokundų (ten ne buvo kalba apie Nereikia užmiršti, kad ten mokslas | Amerikoj pasodyti lietuvišką kara
toms žmonių įtaisoma, pri trūksta 25000 dol. Pinigus tuos
182
prasidės 7 rugsėjo- Norinti pa lių, kiti vėl kalba, buk Susivieny- ninkų Šito laivo; jie buvo įsitikėję
vienog
sudėjo
prapuolusio
majoro
rokundas
tik
apie
apreiškimą
to,ką
pašėlus,
dįla,
Kankintinių
Kasai
traukti prie užlaikymo kelių
į jo didumą ir stiprumą ir .juokėsi
Šelpti pasilieka beveik išskirtinai vyskupas sakė. Red.); dar klau stoti, tegul įstoja pradžioje moks ' j imas nori išnaikinti katalikišką tivisas luomas, visus gyvento- draugai.
iš pavojų. Didi aštruma viešpa
lo
metų,
nes
vėliau*
pastojus,sun

'
kejimą,
nežino
mat
nabagai,
kad
tik antroji kankintinių rųŠis — re- symas, ar Gedvilas ant tokių susi
Motlnos ssirdis.
jut* aut lygių tiesių.
ku
su
kitais
varytidsi.
' Susiv. tikėjimiškais dalykais neuž tavo ant kitų laivų, bet ant „Ur
Keikia rengti mokyklas. voliucijonieriai. Aukos kankinti rinkimų drysta pasirodyti. Kas
i
'
Žemaitis.
22) Parengimo ūkininkams Bęllville, III. Gyvenantis čia
siima; į jį gali prigulėti kiekvienas sia" kiekvienas dirbo, M norėjo.
31 „Spindulo" patilpo Žio niams plaukta be paliovos, žmo žino, ar gavote pamatyti nors vys
be palūkanų paskolų iš ug- Raymond Kais, parėjęs girtas na goNr.
į
lietuvis ir lietuvė be skirtumo, už- Gyvenimas ten buvo ištisa šventė.
kupo
slenkstį;
gal
užteko
po
mi

raštelis p. a. „Mums reikia mo nės atjaučia- reikalą ir aukauja,
Iš
BaitimofCN,
Md.
mon,
pagriebė
peilį
ir
norėjo
savo
' tenka būti lietuviu. Mat čianykš- Laimingai praėjus kelionei, įsitikėnapinigių kapitalo nusipirki
kiek kas galėdamas. Bet apsisto tingui pirmos karčiamos ir ten vi
čia
lietuvių
yra
|diktas
būrelis,
motiną papiaati, bet tik pavojin kyklų". Kad reikia, tą visi žino jus persekiojimams grynai tautiš sas žinias pasėmėte.
į čiai lietuviai visai nežino, koki jimas didinosi. Nėra, sakė, tokių
Žinokite,
mui nedegančių medegų pa- gai supiaustė jai kaklą. Žinoma, ir tas klausymas nesykį musų laik
skaitliumi
jie
pralenkia
ne
vieną
mieriai yra Susiv. Tuom tarpu pavojų, kurie galėtų kenkti laivui
jog
jeigu
ką
vyskupas
gali
pasaky

kų darbininkų, Kankintinių Kasa,
aigtatvmui triobų.
negeras sūnūs, likosi suareštuotas raščiuose buvo pakeltas, tik nera ant pirmo žvilgterėjimo, tarytum ti, tai gali parašyt."
vietą Ameiikoj, fbei su tautiškais i ČianykŠčiai lietuviai turi kur nors „Ursia". Lai audra verste verčia
į 23) Visi valsčiaus gyvento ir sudžia Evans nusprendė jį ant do didelio pritarimo, ant galo tamedarbais jie stovi užpakalyj tokių prigulėti: jeigu ant vietos nėra nė jūres — „Ursia” plauks sau to
Tiek kunigas Ambrazaitis.
butų pristigusi reikalaujančių pa
*
jai, ne vien ūkininkai, bet užmokėjimo bausmes 200 dcė. Sū terp musų partijų nėra pliano.kaip šelpos: Kasa po truputį auga, bet Jeigu kun. Ambrazaitis, kaip sa vietų, kur lietuvių yra vos deŠim- 1 jokios lietuviškos draugystės, tai liau.
tą atlikti.
Ir
iŠtiesų,
puiki
„Ursia" iškil
dė
buvo
ir
motina,
ji
tuojaus
išsi

ta to skaitliaus da^is. IŠ čia nėra jie turi rašytiesi prie svetimtautiŠdvarponiai ir kiįtos luomos,
Žiogas rašo, kad pirmiausiai tam pinif^i pasilieka be suvartojimo kosi, visai ne buvęs ant susirinkimingai
plaukė
tekaus.
Teip bėėmė
maŠnelę
ir
užmokėjo
ant
sū

Škų
reikalų,
ne
nė
aukų
ant
tauti
kų. Musų lietuviai rašosi prie tu
turi mokėti mokesčius užlai
(pora sanvaičių atgal iš kankinti mo, tai ii kur jis gali žinoti ar
go metai ir ji pati netiktai negedo,
naus sūdrios uždėtą bausmę. Pa tikslui išrinktas komitetas, į kurį nių Kasos pasiųsta žinomam raitigirdėt
nė
apie/ki
okius
tautiškus
rinčių
tokius
jau
mierius
sveti
m
Gedvilas priguli,ar ne priguli,, prie
kymai valsčiaus kanceliarijos
bet dar ne vieną kartą gelbėjo žū
gailo jai sunaus ir ji nedavė sodyti prigulėtų visos musų laikraščių ninkui - revoliucijonieriui pašelpos
parapijos? Jeigu ji* yra tik iŠ Ša darbus, nėra pas njus.nė jokių pra tautiškų organizacijų, jų nesibijo,
ir sūdo, kadangi su reikalais jį į kalėjimą.
redakcijos, turėtų apdirbti progra
vančius.
kilnesnių
užmany
mų.
Teip
pa

o
savasias
apšaukia
bedieviškoms.
mą. Rinkimui gi reikalingų pini £120; |r. „Vienybės”“ nr. 80). lie* žiūrinčiu, tąi iŠ kur gali žinoti,
į juos kreipiasi visos luomos,
Aklas užsitikėjimas į jos spė
garsėjusi
musų
dr
imatiŠkoji
drau

Kur
čia
protas?
Negali
jie
supra

Trenkė perkūną*.
gų tam tikslui turėtų užsiimti visi, Šelpti vienok yra kas. Paskuti ar Gedvilas Irtivo, ar ne buvo pas
kas
didinosi kasdien.. Jurininkai,
o juos dabar turi užlaikyti
gystė
ir
ta
ndtih
i.
Rodosi,
kad
sti, kad svetimtaučiai lietuvių ne
niame laike.kilo dideli žmonių su- vyskupai čia reikia pridurti,*
Crenshow, Pa. 6 d. rugpiučio net kunigai bažnyčiose.
belaimėdami, pradėjo apsile*isti,
užmigo
visi
čianykŠčiai
lietuviai,
vien ūkininkai.
kenčia,
juos
niekina,
o
jie
velija
-Teip svarbiame darbe kaip ren brusdimai Maskolijos^aįenose, o kad redkant deputacijos sąnarius,
aplinkinėse siautė audra.
nors ir pirma didel o terp jų krutė glaustiesi prie svetimų organizaci užmiršo savo priderystes. „Ur
24) Ant susirinkimų ir šū šitose
gimas
mokyklų, rodosi, visiems tame ir Lietuvoje. Revbliucijos parapija turi tiesą rinkti juos ne
Perkūnas trenkė į staciją Pittsburg
kam
jų, o savasias apšaukia bedieviš sia" pati plauks 4- sakė jie
duose turi būti dnleista lietu Shawnut & NorthenPgeležinkelio. reikėtų sueiti į vienybę, tik klau liepsna apima jau ne vien inteligen vien iš savo tarpo, bet ir pašali jimo ne buvt>. j
darbuotieš, kam saugoti laivą,kam
Skaitydami
laikraščius,
randame
koms*
viška kalba ir nutarimai turi Viena ypata likosi ant vietos už symas ar tas pas mus yra galimu? cijos ir mažiau-daugiau įgijusius nių; parapijos išrinktas ir pašali žinias apie darbus įeitų miestų lie
Gerai butų, jeigu musų lietuviai prakaituoti, kad laivas, dievystė —
politišką ir luominę sąmonę mie ni* gali būt jos atstovu. Žmonės
būt surašyti visiems supran mušta,viena mirtinai, o viena sin Iki šiol, jeigu mes bandėme veikti stų
tuvių,
apie
jų
dedamus
centus
ant
užsidėtų knygyną, kur galėtų skai nemirtinas.
darbininkų sluogsnius, ji pe renka, ir turi tiesą rinkti tokius at
ką nors bendromis visų lietuvių
kiai sužeista.
tautiškų reikalų | pas mus dar tyti visokius raštus prigimtoj kal Linksmai plaukime, linksmai totamoj kalboj.
pajiegomis, tai ant galo tas tik pa reina jau ir į plačiąsias kaimų gy stovus, kokiems labiausiai užsitibų nėra, ir centų be renka; musų boj? Tąsyk ne reiktų trinti su
25) Uždrausti dvarponiams
i (lyn!
Y pat i*zka dovana.
didino musų vaidus. Tas geriau ventojų minias. Tai liepsnai pa ki, nors išrinkti ir nebūtų iš jų
naikinti girias ir siųsti me Laikraščiai garsina, buk gyve siai pasirodė rengiant lietuvišką laikyti, ją visomis pastangomis kaimo. Žmonių tiesų nieks nega miesto lietuviai lankia vien naudos alkūnėms šinkorių barus!
Ir plaukė dar ilgus metus. Lai
iš triūso - kitų lietbvių. Daugelis
Collinsvilietis.
džius į užrubežius.
kui, vienog, bėgant, jurininkai vi
nantis Australijoj brolis uždėtojo skyrių ant Paryžiaus parodos, kas šelpti, kovon sukilusius aprūpinti li siaurinti ir mažinti. Tą turėtų
ČianykŠčių
lietuvi:
į dabar kalba:
atsakomais
ginklais
galutinam
sužinoti lygiai kunigas StepanaviČia,
sai apsileido, visiškai užmiršę pil
26) Atleidimo visiems nu- Stanfordo universiteto, Stanford, ne buvo reikalu vienos partijos,
reik užsidirbti pinigų, o kada Lie
Iš Kast St. Louis. Mo
kentėjusaems už persitikrini pasiūlė universitetui rinkių seno bet buvo lietuvių reikalu, o vienog trupinimui prie savo galo besiarti kaip ir Ambrazaitis; jeigu jie nesi tuva bus laisva, ta ten sugrįšime, 23 d. liepos kun. Štamas, po dyti savo pndermių, nepatėmijo,
kad laivas gedo.
viškų egiptiškų daiktų, terp kurių ir tas pagimdė vaidus. Su mo nančiam ir su vargu tik bagnvtais stengs siaurinti žmonių tiesių —
mus ir nuomones.
j
ten bu* geriau. let be kovos, be dievmaldystai sušaukė ČianykŠčių
į Balsai išminties atsiliepe:
yra ir didelės vertės daiktai. Ka kykloms į vienybę sueiti bus dar palaikomam carizmui, neseniai A- galime užtikrinti, išnyks ir vaidai
| 27) Daleisti žydams gyven dangi daugelis didžturčių dovano sunkiai, kadangi juk mokykla yra merikoje tapo įkurtas Revoliuci jų parapijose. Tegul pabando, o triūso laimė iŠ di ngaus neišpuls, lietuvių susirinkimą ant Švento — Saugokitės — Šaukė vienas iš
gti visoj Maskolijoj, kadangi ja visokius daiktus Amerikos uni kur kas svarbesniu reikalu negu jos Šelpimui Fondas. Turime da pamatys, jog godojant žmonių tie reikia ją iškovoti,, ant laisvės tik riaus. Paaiškinęs apie Šiądieninį jurininkų.
dabar jie grudžiasi Lietuvoj versitetams, tai ir pasiūlyme Stan skyrius ant parodos. Argi mes bar dvi kasi: kankintinių ir Šelpi sas,bus daug geriau ir žmonėms ir didelėms aukoms žmonės išsipel- judėjimą Lietuvoje ir už ką ten — Tai niekis — plaukime su vė
no. Jeigu mes tik' tiek kaip iki darbininkai kovoja, pats su kepu ju — sakė didesnė dalis.' Tuo tar
fordo nieko, rodosi, teip labai įsta dabar nematome, kaip turtingiau mui revoliucijos Lietuvoje. Nors kunigams.
ir kenkia lietuviams. šiol šelpsime tėvyi lės veikėjus, ku re f>erėjo per susirinkusius ir su
pradinis
pirmosios
kasos
tikslas
Red.
pu vieną sykį kįlo baisi audra.
. 28) Pakaktino aprūpinimo baus nėra, įstabiu yra vien paaiš sioj! musų partija, turinti savo
rie nesigaili gyvasties, tai jų ne rinko 14 dol. ant revoliucijos Lie
skyrėsi
nuo
antrosios,
bet
šioje
va

Vėjai sumaišė jurę su debesiais.
kinimas
Stanfordo,
kokiu
budu
tie
rankbse
ne
mokyklas,
bet
jų
paro

* ūkininkų žemės plotais.
liks, ne bus kam a-pie tėvynės la- tuvoj reikalų. Pinigus nusiuntė p. Baisus, putoti stulpai vandens pa
daiktai likosi surinkti. Jis užtikri
daro jas inagiu ne tautos, bet landoje jos turėtų suseiti, ir beveik Mokintiniai dvasiškose se
bą rupintiesi. G-da turėtų būt Širvy d ui. (kasierius specijaliŠko
27) Sugrąžinimo
ūkinin na, buk tie daiktai surinkti vieno diją,
suseina,
prie
vieno
galo:
nešti
pamina rijose
sikėlė, nešėsi ant „Ursios", paga
savo partijos siekių. Kaip gi to
kams ganyklų ir girių rube- spiritistų mediumo, kuris buk į dėl čia galima būt į vienybę suei gelbą kariaujantiems už žmonių N r. 30 „Lietuvos" patilpo straip- musų lietuviams, kad jie teip at- komiteto yra Dr. Šliupas. Rd.). vę laivą, įstūmė jį į bedugnę van
žiliejančių su žemės šmotais^ pusę minutos nukeliavo iš Austri- ti? Tai priešinga partija, negalė liuosybę, už Lietuvos nepriklau nėlis apie lenkų seminariją Detro šalę ir prie kovos nė su pinigais Kunigas Štamas pakvietė lietu dens prapultį, .paskui išmetė lyg
nenori prisidėti.
iš kokių ūkininkai naudojosi lijos į Egiptą, o nuo Australijos į dama nieko panašaus į mokyklą somybę, už išvadavimą dirbančių ite. Minėtame straipsnėlije pami Darbai šiudm kartu eina nepras vius susirinkti 29 d. liepos apkal debesių, ant galo trenkė vėl į patį
bėjimui reikalo uždėti knygyną dugną. Skersbalkiai neišturėjo —
iki 1861 m..
J
Epigtą bus mažiausiai 8000 mylių. parengti, pasiganėdina peikimu jų luomų iš politiškos ir ekono nėta apie apdaužymą antausių tū
čiausiai. DailgiauĮsiai lietuviai dir ant Kliubo vardo, bet gaila, kad sprogo ir klyksmas, baisus kįlo ant
miškos nelaisvės!
Tas
yra
tiesiog
negalimu
ir
visa
esančių
mokyklų,
kurios
ištikro
lam lietuviui už pasirašymą lietu
30) Uždarymo rando degtiTokia mintis buvo Chicagos Lie viškai ant siuntinio. Tas vaikinas ba kriaučių siuvinkčiose; uždarbiai ant to pakvietimo atėjo mažai laivo: „Ursia": „skęsta”!
išrodo vien rekliama spiri ant peikimo užsipelno, nors bent
teipgi neblogi, ta|k neuždirba, kas žmonių. Ant susirinkimo kunigas
‘ nes pardavyklų, alynių ir vi dovana
Ištikro „Ursia" skendo. J*uritistams, tikintiems į dvasias ir jų kaip kur galėtų parengti kokio tuvių Socijalistų Partijos Ameri Kaune buvo išlaikęs teip vadina
ne moka. Gaila vien, kad musų aiškino naudą mokslo ir skaitymo ninkai, užmiršę savo priderystes,
sokių kronniį nedėliotus.
koje
4tos
kuopos
sąnarių,
susėju

stebuklingus darbus.
Neįstabu nors mokslo, kad ir lietuviškos
mą aptiekorišką egzaminą iŠ IV' lietuviai ne Čėdijs pinigų, daug jų
visokių raštų; bet fierėjęs per su atpratę nuo darbo, neišmanė ką
31) Paleisti
ūkininkams todėl, jeigu universitetas, nenorė kalbos sistematiškus kursus, bet sių ant savo mėnesinio susirinkimo kliasų gimnazijos. Su tokiu pa
sukemša svetimtaučiams ir dar už
nešioti ginklus atsigynimui. damas prisidėti prie rekliamos, at to ne daro, pasiganėdina laikas 30. VII š. m., ant kurio ir nutarta liudijimu visose Gudijos seminari traukia svetimtai čių panieką ant sirinkusius, surinko ant knygyno bedaryti.
tik £3.50. Kunigas Šlamas dar
Bet pirmam nusiminimui praė
sisakė priimti Stanfordo dovaną.
nūs laiko prakalboms kad ir kar per laikraščius atsiliepti į visume- jose vaikinus prileidžia prie įžengtiij ■
visų lietuvių, terš a garbę visų lie

[sz Amerikos.

Laivas „Ursia.”

Lietuviszku dirvų.

Iš Veiverių, Suvalkų gub..

Lietuvos ūkininkai prašė
valdžios įsteigti prie Veiverių
mokytojų seminarijos ūkišką
I rneteoroliogišką stotį, pavyz
dingą sodą ir daržą, kad mo
kiniai, pramokę šĮas naudin
gas mokslo šakas, galėtų pa
skiau išguldinėti jas pradeda
mosiose mokyklose. -Vyriaašioji žemdirbių valdyba šio
mis dienomis pranešė ūkinin
kams, kad ji tokius pridėtinūs dalykus ketina įkurti be
veik prie kiekvienos mokyto
jų seminarijoj tik dabar, dėl
valstybės ižde pinigų truku
mo, to sumanymo negalinti!
jvykdinti.

Iš Liudvinavo, Kalvarijos
pavlečio.

Geltonasis drugys eina silpnyn.

New Orleans, La. Apsireiš
kęs čia geltonasis drugys eina silp
nyn, skaitlius apsirgimų mažinąs i
palengva. Yra viltis, kad šitoji
liga bent neišsipiatįs po kitus mie
stus ir pačiame NewOrleanse neužilgio išnyks.
Nelaimes kastynese.

Camberland, Wyo.
Kastynių
oloj Nr. 1 Union Pacific Coal Co.,
nupulusios nuo viršaus uolos du
darbininkai likosi ant vietos už
mušti, o penki sunkiai sužeisti.
Nelaimes ant geležinkeliu.

Cleveland, Oh. Greitasis trū
kis užbėgo ant skersai šėnių va
žiuojančio gatvinio karo ir karą
sudaužė. Prie to vienas vaikas li
kosi ant vietos užmuštas, šešios
ypatos mirtinai, o 15 likosi sunkiai
aor ne mirtinai sužeistų.

Gaisrai.
9 d. liepos mėnesio buria
Kansas City, Mo. Sudegė Čia
įgėrusių vaikinų užpuolė mo
įtaisos Morr Storage Co. Blėdį
nopolį draskyti, išdaužė lan gaisro padarytą skaito ant 100000
gus, sumušė keletą degtinės dol.
bonkų, išdaužė teippat gmi- Appleton, Min. Netoli nuo
no teismo langus, bet pra čia, miestelyj Dale, nuo gazolinos
gaišties nedaug padarė. Va eKpliozijos užgimė gaisras. Ug
pražuvo dvejatas vaikų, o
landai praslinkus atlėkė į nyje
trįs ypatos sunkiai likosi sužei
jiiiestelį kėlioj dėSimtys raife- stos.

tais turinčioms vertę, bet nieko
sistematiškai ne išaiškinančioms,
kadangi mat prie sistematiŠko dar
bo reikia prisirengimo, reikia dar
bo. Koki vaisiai tokio musų žmo
nių lavinimo budo? Toki, kad
mes šiądien ne įstengiame nė dirb
ti sistematiškai, nė protauti.
Žiogas kalbina redakcijas ir teip
sumanius vyrus apdirbti programą
musų mokyklų. Bet visur progra
mai taikomi prie ištekliaus ir pajiegų, ne turint nė vieno nė kito,
sunku kokį nors programą ap
dirbti. Jeigu komisija išdirbs pla
tesnį programą negu daleidžia pajiegos, tai jo ne bus galima išpil
dyti ir pagal tokį programą pa
rengta kad ir vakarinė mokykla
niekuom nesiskirs nuo dabartinių
be jokio sistemo ir pliano rengia
mų prakalbų. Žiogas sako, kad
reikia bent mokyti lietuviškos kal
bos. Bet ar daug mes Amerikoj
turime tokių, kurie gerai moka lie
tuviškai ir lietuvius nemokančius
nors kalbos išmokyti galėtų? Juk
mes turime net laikraščius nusidedančiui prieš kalbą, o jau apie ki
tus nėra nė ką kalbėt. Nemokan
tis gi pats, negali ir kito mokyti.
Jeigu uždėjimui gerų lietuviškų
mokytų trūksta mums pinigų, tai
dar labiau trūksta intelektuališkų pajiegų, kurios galėtų iš tikro
nemokančius pamokyti. Dėl sto

nę, aukavusią ir aukaujančią pini
gus sušelpimui Lietuvos kankinti
nių, su klausimu, ar ne geriau bu
tų tuodu abudu fondu,suliejus vienan, būtent Revoliucijos šelpimui
Fondan? Apart to, susirinkimas
teipjau nutarė proponuoti prisky
rimą prie to paties Revoliucijos
fondd surinktų pinigų neįvykin
tam išsiuntimui 1904 m. delegato
ant socijalistų kongreso į Niderliandiją. Kiek tam tikslui buvo
surinkta pinigų, neturime po ran
ka tikrų žinių; bet kiek ten jų ne
būtų, jie vistik dabar be naudos
guli (bene lietuviškų laikraščių re
dakcijose) ir laukia progos būti
šiokiam ar kitokiam tikslui suvar
totais. Tegul gi tame dalyke at
siliepia visumenės balsas. Lietu
voje dabar kova virte verda, kovo
jantiems reikalinga pagelba, pagelba pinigiška. Šelpimas pasekmingiau bus atliekamas, jeigu jis
eis iŠ sukoncentruotų rankų.
L.S.P.A. 4-ta kuopa.

B Chicago, 111.
Buvę pas vyskupą su pasiskun
dimu lietuviškos Apveizdos Dievo
parapijos atstovai neranda progos
apreikšt parapijonams,ką vyskupas
sakė, kokios yra tiesos ir pareigos
parapijonų, kadangi kunigo tarnai
ne duoda. Besistengiant ant extra
sušaukto susirinkimo 23 d. liepos

nio egzamino (išėmus Varšavos
seminarijos), Detroito seminarijo
je tokius priimdavo kitados be
egzamino ant bliozoHjos. Atvikęs
į lenkų seminariją tapo pasodin
tas į III kliasą mokintis grekiškai, o gal ir lenkiškai! Prasidė
jus vakacijoms, jį sulaikė semina
rijoje, nes broliai nesuspėjo už jį
užmokėti. Vaikinas meldė, kad jį
leistų darbo jielkoti, - žadėdamas,
užsidirbęs, apmokėti. Rektorius
neleido ir gana, iš lietuvių niekas
nepakėlė balso. Vaikinas pasili
ko seminarijoje uždarytas ant va
saros ant vieno rektoriaus prisaky
mo, nes ką čia žiūrėti ant šalies
tiesų! Jeigu jis iškentėjo skalbi
mą antausių be murmėjimo ir pa
sipriešinimo, tai ir uždarytas, ra
miai pakentės iki kas kalinį iš
pirks.
Kitas vaikinas, irgi iš Lietuvos,
pribuvo su paliudijimu IV kliasų
be grekiško. Jisai ir lenkiškoj
kalboj pasirodė silpnu. Jį nutarė
patalpinti į II kliasą. . Bet tas bu
vo ne durnas. Jis savo daiktus
susibraukęs, išdūmė į anglišką ko
legiją, kur tapo priimtas ant filiozofijos.
Trečias vaikinas, baigęs Šiaulių
gimnazijos IV kliasas ir Kauno
seminarijoje pusmetį išbuvęs, at
sikraustė į lenkų seminariją. Jį
norėjo įbrukti į III kliasą, bet jis

tuvių ir dagi už j tai turi pinigus
mokėt.
22 d. liepos vidname lietuviška
me saliune suareštavo 25 y patas ir
nugabeno į šaltaią, kur užsimokė
jo po £6.60,o sal unininkas £25.00.
Kelios ypatos p taukavo mat sve
timtaučiams 18$ dol., o ant locnų
tautiškų reikalų: nenori aukauti.
Kada Zelvis ir Bakutis kolektavo
ant sušelpimo revoliucijos tėvynėj,
kuri gali visiem* lietuviams laisvę
atgabenti, tai pefr kelias sanvaites
nuo ČianykŠčių lietuvių surinko vos
64 dol.
Čianykštė kriaučių unija stovi
ant molinių kojtf kaip caro sostas.
Daugelis sahar|ų rūgoj a ant jos
vadovų ir ne nori mėnesinių mo
kėt; permainius vadovus, gal susidrutįs, arba su visu išnyks.
K. Mikolaitis.

Iš Kensingtonjll.
29 d. liepo* Kensingtone atsibu
vo susirinkimas- aplinkinių lietu
vių pasirodavitfiui apie uždėjimą
čia lietuviškos krautuvės, kaipo filijos (,,branch'’-iaus) lietuviškos
korporacijos ^Žvaigždė”
(The
Star), turinčios savo krautuvę
Chicagoje, 4605—07 So. Ashland
avė.
Susirinkama* buvo labai
skaitlingas, kokio dar gal ne regė
jo ne tik Kensingtono^ bet ir Chi«
cagos lietuviai.

buojasi ant pakėlimo musų lietu
vių, bet gaila, kad jo darbas neiš
duoda tokių vaisių, kaip priderėtų.
Yra čia net toki, kurie už tokį
darbą niekina kunigą, kurie sako,
jog kunigo užduotė skelbti tik Die
vo žodį, o ne pasakot apie kokią
ten Lietuvą.
Svetimas.

Butų gerai!
Pereitam numeryj „Vienybės,”
tautietis Raulinaitis pakėlė klau
symą, ar užėmus Japonijai Sacha
liną nepriderėtų per jos konsulius
kreiptiesi į randą, kad jis ištirtų,
ar ten nėra lietuvių. Gal ten ir
yra lietuvių, bet Japonija juos,
turbut, pasilaikydama salą, išduos
Maskolijai, kadangi Maskolija ar
čiau. Ant Sachalino,rodosi, Mas
kolija politiškų nusidėjėlių nesiun
tė, ten buvo tik kriminalistai. Pasirodavyti su japonišku konsuliu,
pasikalbėti asabiškai, kaip ten
esantiems lietuviams pagelbėti,
butų gerai, bet ir nuo Japonijos
mes visko, kas mums ant mislies
užeina, negalime reikalauti, ka
dangi ji ne visus musų reikalavi
mus išpildys; o gal pasitaikyti ir
toki, kokių ji išpildyti negalės.

Sąnariams 14 kuopos Sus.
Liet. Am.
Ant bertaininio susirinkimo 14

jus, jų Širdyse užsidegė pasiuti
mas: — jie be galo mylėjo savo
laivą. Šoko visi prie darbo, pra
dėjo šaudyti iš kanuolių į apsipu
tojusį vandenį, kuris jau, jau skan
dino „Ursią".
Puikus buvę kariavimas žmonių
nustojusių vilties su šiuom galiū
nu. Bet jūrių vilnys stipresnės bpvo
už jurininkus; apartto skaitlius jų
mažinusi, likusiejiie vienog vis dar
kariavo. Sušlapę, pusiau apakę,
aptaškyti putoms, kariavo iki pas
kutines.
Valandomis stokavo jiems spė
kų, bet pasilsėję, vėl karščiavo,
vėl dūrė, badė ir Šaudė į vilnis.
Ant galo rankos apalpo. Paju
to ateinančią mirtį. Nusiminimas
apėmė jurininkus; viens i kitą
kvailomis akimis žiurėjo.... Tuo
tarpu tie patys balsai, kurie pir
miau* perserginėjo, pasikėlė i
suriko teip balsiai, jog ūži
mas vilnių negalėjo jų balsų už
dengti.
Balsai tie Šaukė:
— O, jus, apakę! ne iŠ patran
kų jums daužyti ir, audrą Šaudyti,
bet laivą taisyti.' Žengkite že- ’
myn, supuvusias vietas išmeškite,
stipriai užtaisykite sprogimus, ten
darbuokitės, „Ursia" da nepražu
vo.
Išgirdę tuos žodžius, sudrebėjo
pusiau apmirę jurininkai, šoko
prie darbo.ir pradėjo iŠ naujo, per
dienas, nuo ryto iki vakaro dar.
buotis, prakaituoti, norėdami *e.
nąją tinginystę ir aklybę atlyginti e
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ĮKASTO ISTORIJA
Pagal A. B. Schaitser’l.

miau. Tirinėtojai surado jau dikta i paradų
sabidku radtu paradytų, kuriuose eilgs bėga
Be vienaip: tai nuo dešinės, kairės link, tai*
vėl atbulai; yra paradai, kuriuose eilės bėga
į dvi priešingi pus|: viena eilė nuo dešinės,
kairės link, kita gi atbulai. Toks rašymo
būdas eilių perimtas, matyt, nuo grekonių,
kurie tokį rašymų ėilių į dvi priešingi pusi
vari i no buztrofedUm.

Hat
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gvebrai, gyvenanti Persijoj, Indijoje ir Ma
skolijoj ant Kaukazo, kurie tuom raštu rašo
savo šventas knygas.
Be abejonės pechleviškas alfabetas išsi
dirbo iš aratnėjiško. Uitenka sulyginti se
niausius užrašus peehlevišku raštu ant nese
niai surastų pinigų su toms pačioms literoms
aramėjiško, o aiškiai patėmijame, kaip abu
du raštai panašus viens kitam; todėl nėra
abejonės, kad pechleviškas raštas išsidirbo
iš aramėjiškojo.
įš pechleviškojo alfabeto išsidirbo vėliaų/teip vadinamas persiškas arba zendiškas raštas, kuriuom parašytos šventos kny
gos persiško pranašo, sutvėrusio senovės per
sų tikėjimų, Zoroastro; surinkti visi jo raštai
knygoj vadinamoj Z*nd-Av**ta, kas reiškia
— „Aiškinimas tiesų”, Zendiškas raštas at
sirado daug vėliau už peėhleviškajį; seniau
sios liekanos to rašto nesiekia toliau, kaip X
arba XII amžiaus po Chr.. Išveiidis lite
rų zendiško rašto yra toks jau kaip ir pech
leviškojo, skiriasi nno jo vien literų skaitliumi. Zendiškame rašte yra 45 literos, Ūme
— 30 priebalsių ir 15 saubalsių; skambėjimų
ženklais jis stovi arčiausiai prie sanskritiško rašto indų.

Isz visur,
II Policijos viršininkas mieste
Homelyj, Mogilevo gubernijoj, išlipinėjo savo kvailą manifestą: jog
jis prisakė šaudyti j Žydus, jeigu
kas ik jų prisiartjs prie jo vežimo
atčiau kaip 50 Žingsnių; teipgi jis
prisakė kazokams šaudyti per lan
gus į namus, ii kurių kas drystų
prieš randą atsiliepti. Mat ir toki
menki paŠlėmekai, kaip pavhHiaio
miesto policijos viršininkas, drysta
ir dagi tokius svarbius padavadijimus išleidfnėti. Kas matuos žings
nius? Juk pasiremdami ant kvai
lo policijos viršininko prisakomo
kazokai gali Šaudyti į kiekvieną
patiktą ant gatvės žydą ir į kiek
vieną langą, per kurį kas panorės
ant gatvės pažiūrėti. Kvailesnių
padavadijimų, turbut, rando tar
nai ne dryso išdavinėti nė viduri
nių amžių gadynėj... Ne, o caras,
vietoj ginti žmonės nuo kvailumo
savo tarnų,-vis priešinasi kokiam
nors aprubežiavimui jų sauvaliosl

" 1
II Paryžiuj, užčėdijimo kasa
„Printemps" pagarsino, jog tuom
tarpu sulaiko išmokėjimą sudėtų
depozitų, daugiausiai darbininkų
ir kitų neturtingų žmonių, kadan
gi mat kasa daug auotrotų turėjo
per nupuolimą vertės cukraus ak
cijų. Valdžios dėl to bijosi Pary
žiuj darbininkų maištų;

II Mieste Ekaterinoslaviuje, pie
tinėj Maskolijoj, krikščionys ban
dė užpulti su akmenims ant žydų
namų, bet rado žydus pasirengu
sius,jie Šaudė į užpuolikus. Susi
rėmimuose daug žmonių likosi su
žeistų.
II Ant Novorossysk-Vladikaukazo geležinkelio 4 d. rugpiučio . bu
vo smarkus susirėmimai štraikuojanČių darbininkų su kariumene.
Kariumenės šūvių 30 darbininkų
likosi užmuštų, o 85 pašauti.

II Venezuelės randas atėmė kon
cesiją prancūziškos telegrafo kom
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jau Roždestvensky, Linievič 150Kaip išrodė tas raštas, geriausiai matyt 000 rubl., Kuropatkin 110000 rubl. II Mieste Genėvoj, Šveicarijoj, 6
T«t.
ant žeiniaus padėto Įiaveikslėlio, kur yra iš Užtai algos paprastų kareivių japo d. rugpiučio prasidėjo terptautiŠ: Pait
niečių trissyk didesnės negu mas- kas anatomų kongresas, ant kurio
trauka iŠ Vendidedo.
koliškų; ant valgio gi japoniškas suvažiavo iš visų civilizuotų kraŠT«*d|u
kareivis gauna 47 kap., maskoliš- tų 260 mokslinčių specijalistų.
Dnppa
kas gi tik 2f kap.
---------------------............—U Tiroliui, pietinėj Austrijoj,
II Kadangi boycotavima* ameri- Ziller klonyj 7 d. rupgiuČio siautė
I koniškų tavorų Chinuose padarė baisi sniego dargana.
Užsnigo
Išvaizdi* p*rAi*ko »rba zendi&ko ratto.
amerikonus tuojaus nuolankesniais čia 140 pakelevingų žmonių.
. KrtujopiAkas siliabinis aJIata-ias.
Mraml tai ir Vokietijos laikraščiai pradeSkaitosi: Pirmafis perekyrimas. SutverKita ypatybė skirianti ethijopiškų ra
da kalbinti griebtieai to paties1 II_ Visi
__ darbininkai paeinanti ii
štų nuo gimjaritiško yra ta, kad ethijopiška- ahuro muzdat
zpitamai
tZarathu*trai: ginklo prieš Ameriką, ant išderėji-1 Maskolijos, gyvenanti Berlyne.game rašte yra septynios saubaįsės: trumpa jr tojas svieto pasakė mokslinčiui Zaratliustrai
Žarai liustrai: mo geresnio prekystos traktato vo nuo valdžių prisakvmą į 8dienas
ilga a ir e, teipgi ilgos i, o, u, kurias prideda įazetn
dadhani
*pitamai
_ _______
___ir__
______ Tą išsinešdinti iš Prūsų.
Zarathu- terp
Vokietijos
Amerikos.
pavidale ratelių ir vąšelių prie priebalsių ir, I Aš Sutvertojas. o tu, mokslinčiau Žara t h U- I Amerika dar skaudžiau pajustų,:
tokiu budu, apturi siliabinius ženklus.
j ^tra,
a*<> raamdaitim,
nititih
kudad | kadangi į Vokietiją eina daug dau- II Zuericbo policija suareštavo
Dabartinį Abisinijoj vartojamų alfabetų stra, buk taikintoju, nėra nieko vertesnio' giau
•
amerikoniškų tavorų negu j 14 Čia gyvenančių anarchistų ir viVadina am/utrišku;
.. .
. jis likosi įvestas XIV am
vokiškų j Ameriką. Be abejonės, i sus paeinančius iš kitų kraštų iŠvižįyj po Chr. drauge su įvedimu ambariškos [už tavę.
chiniečių Išrasto vaisto griebsis jo iš Šveicarija*,
kalboj Vietoj senos geeziškos. Iš tikro am- į
Zendiškas raštas neilgai buvo vartoja prieš Ameriką ir kiti kraštai, turin- ’
Kariškas alfabetas yra tai tas pats senas ethi- imas,
__ bet
____iA jo išsidirbo
_
___armėniška*
___ ______ir grizini- ri mokėti Amerikoj tokius didelius H Saratove ne sugauti vyriškiai
jopiškas, tuom viėn skiriasi, kad paženklinialfabetai, kokius vartoja iki šiai'diena i muitus, kokių niekur daugiau nė- paleido kelis Šuvius j gubernato
mui tūlų amhariškos kalbos skambėjimų, ko-. ;armėniečiai
arnieniečiai ir gyvenanti ant Kaukazo gruzi
gruzirių Stolypina, bet Šūviai ne patai
kių nebuvo geeziškoj kalboj, pridėjo septy- | naj arba karthveliai.
kė, kur reikia.
nis ženklus, pavidalas kurių skiriasi nuo se11 Amerikos randas atsišaukė
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aų ethijopiškų literų tik pridėtais horizontąr
N Laike garsių arklių lenktynių
prie Japonijos išeivių draugysčių,
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j - 1M ,
liškais brūkšneliais viršuj literos, kaip ma
; prašydamas parūpinti pakaktinai Paryžių) užkilo audra su ledais,
tyt ant žemiau padėto paveikslėlio, ant ku te
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pinimas sergančių, apie pasimiru- durinės'Amerikos ir Meksiko.
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Giminė iraniškų alfabetų,
Ii Italijoj, Aosta klonyj dideli
sirupina; ir tanitaritkos sanlygos
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• kanalo apskrityj yra ne geros, o tvanai. Kiek iki šiol žino, prigė
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Seni persiški alfabetai: pechlevi ir zendiĮ
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škas.
Armėno-grekiški alfabetai ir indobakHTto
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apie jų pagerinimą Amerika nesi- rė mažiausiai 12 ypatų.
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Alfabetinį rašto sistema, besiplatinda lai
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išsi Įilatino terp tautų Iraniško iškilimo, pir
ma vartojusių netikusių kylinio rašto siste
Armėniška* alfabetas.
mų.
Armėniškas alfabetas sustatytas iš zeuČia, besitaikydamas prie naujos kalbos diškojo, juom buvo surašytas pirmiausiai
-skambėjimų, semitiškas alfabetas turėjo at Šventraštis, išverstas į armėniškų kalbų vy
sakančius persikeitimus ir dapildymus atlik skupo Mesropo V amžyj po Chr.. Iki tam
ti ir ant galo išsidirbo teip vadinamas guz- laikui armėuiečiai vartojo grekiškų alfabetų,
vare»ška8 arba pechleviška* alfabetas, taigi' o pirma, laikuose karaliaus Darijaus, pechalfabeto tipas pritaikytas prie pechlevi kal tėviškų raštų, o prieš tai, drauge su persais,
bos, kuri buvo vartojama prie dimastijos armėnai vartojo kylinį raštų.
Arzanidų (nuo 256 m. pr. Chr. — 226 m. po
Chr.). ; Galutinai išstūmęs kylinio rašto si
stemų, pechleviškas raštas gana ilgai laikėsi
Persijoj, tik puolus dinastijai Sassanidų
Tt*n
(652 m. po Chr.), patekus Persijai po arabų
įtekme, raštas tas palengva išnyko, jo vietų
Ua
užėmė arabiškas. Dabar peehlevišku raštų
vartoja dar ugnies garbintojai paršai arba
Don
Eni

8hin

A.M

Chm

Ste
Mte
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Dril

TteU

Kb*n
Kkhar

UruzinUkM alfabeto.

Rascb
Sete
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Išsidirbifa&s irsnj&kų alfabetą.

Gruziniškas raštas dalirfiai į du: bažny
tinį raštų (chucuri), išdirbtų teipgi vyskupo
Mesropo V šimtmetyj po Chr. g m. ir civili
šką (mchedruli keli), atsiradusį daug vė
liau, apie XIV amžį- Kaip armėniškame,
teip ir gruziniškame rašte rašo eiles nuo
(Toliam bua.)

II Mieste Saratove, Maskolijoj,
vienoje trioboj susirinko revoliucijonieriai; triobą tą apstojo iš lauko
apie 2000 visokios veislė* nieko
nesuprantančių tamsuolių, kurie
norėjo net lynčuoti trioboj esančius, tie gynėsi, rodydami per langą caro portretą, kol ne atėjo ka
zokai. Kazokai nuvedė revoliucijonierius ant geležinkelio, o minios su akmenims metė į juos.
|| Ant paskutinio, atsibuvusio
mieste Bazei, žydų sijonistų, taigi
sutvėrimo žydų višpatystės šali
ninkų kongreso, susirinką^ balsų
daugumu atmetė Anglijos pasiūly
mą, kuri rytinėse Afrikos savo val
dybų pasiūlė žydams didelius že
mės plotus uždėjimui žydų viešpa
tystės po Anglijos protekcija. Ant
kongreso likosi nutarta rupintiesi
apie atgavimą Palestinos.

II Anglijoj lankosi dabar Prancū
zijos kariška laivynė. Karalius ir
visi anglijonai priima prancūzus
labai širdingai, anglijonai stengia
si parodyti, kad jeigu užgimtų už
Morokko karė Prancūzijos su Vo
kietija, Anglija stos Prancūzijos
pusėj. Dėlto Vokietijos randas
ant syk pastojo daug nuolankes
niu, saugojasi dabar erzinti pran
cūzus.
11 Laikraštis „Moskovskija Vedomosti”, rašydamas apie išlygas
susitaikymo Maskolijos su Japoni
ja ir užbaigimą kares, užtikrina,
kad daugiausiai, ką Maskolija ga
li padaryti, tai, girdi, ne reikalauti
nuo Japonijos karės kaštų. Dides
nio kvailinimo žmonių jau būti negal. Sandaros išlygas ne sumušta
Maskolija juk statys!

|| Daktaras White iš Honkongo
užtikrina, buk terp chiniečių trau
kiasi toliau neprilanki Amerikai
agitacija. Susitvėrė Chinuose or
ganizacija, kuri su prievarta sulai
ko turinčius tiesą ir norinčius į
Ameriką keliauti chiniečius.

|| Miestė Opatowe, Lenkijoj, 40
ginkluotų vyrų apvaldė pavieČio
kasą ir iš jos paėmė 10000 dol. {

Lietuvos 1 ntellgetija!

liuotus Vilniau* į steigiamo joSe>mo atstovus.; , *
Lietuvos inteligencija! Tu ge
riau už kitus gali atjausti, koks
sunkus ir svarbu* įdarba* turi būt,
revoliucijai kilu*, padarytas. Lie
tuvos liaudžiai spėkų užteks: ji
daug iikentėjusi, d sr daugiau gali
pakelti pūslėtomis savo rankomis.
Bet musų Partijų reikia dabar
ištempti visas saro spėkas, kad
visur minioms pan įdyti tikusį ke
lią ir juo vesti. Visam kraštui sukilus.sunku bus mi
viską apim
ti, todėl Šaukiame risus, kam nuo
širdžiai rupi darboįžmonių gerovė,
kas ateityje norėtų matyti Lietuvą
politiškai laisvą, ii demokratiškai
sutaisytą, -eiti pas mus padėti
mums gyvu darbu, pinigu, ginklu.
Mes neprašome iš jūsų mylistos —
reikalaujame pildymo draugijos
pareigų:......... Lietuvos liaudis,
laimėjus kovoje, galės visu* laisve
apdovanoti, ir inteligentiją ir Lie
tuvos moteris, norinčias sau lygias
tiesas įgyti.
j
Lietuvos jaunuomenė!
Tavę
liaudis laukia ateinančia su gyvu
darbu, Žodžiu, pasišventimu!
Kovon iŠvieno pu mumis, visi
liaudies draugai! Kas Šiandien ne
su baudžia, tai einę prieš ją!
šalin caro valdžia!
Te gyvuoja Revoliucija!
Te gyvuoja įsteigiamasis Seimas
Vilniuje!
Centralinis Lieti ivių Socijal-Domokratų Partijos Komitetas.
Vilnius, berželio m. 1905.
(Prisiųsta iš „Datjb. Balso" Red.)

Atskaita revoliucijos fon
įnėnesf
do už lie|
HMI.,' m
, lė lio:
4.VU.05, Krikštytose Aldo
nos Noimonų, |New Bri
tais, Conn. (p. M. Noi
maną ).......... J..................
4.VII.05,Aukos atmintin pa
rėjimo laivo „Kniaz Potemkin" prie revoliucijonierių, Waterbury, Conn.
( p.J.T. Prusel^itį)......
4. V 11.05, Aukos M Worces’
trr, Mass. < p. A.hr. Lietke-

2.15

1.25

I vyčių) .
................. 17.00
4. VII.05, Fr. MažiulevyČius
ir J. Garšva, No. Bethlehem, Pa.... i. .L ............... 2.00
5. VII.05, Aukos fŠLadd.IlI.
(p.A.Benderių) ............... 8.00
6. VI 1.05, Fr. Puidokas, Lewiston, Me....l................. 5.80
8. VI 1.05, Anielė |Gelžinaitė
*5.00,Al. Baravykas *5.00
Ona Pašakarnaitė *1.00 ir
Ant. Kvedaras,' Philadel
12,00
phia, Pa. *1.01.............
9. VII.05,Oigecdc draugystė,
Phila'a, Pa.......................... 10.00
11.VII.05, Aukos iš Forest
City, Pa. (p.J.Jozupaitį). 5.50
11. VII.05, Surinkta pas Jur
gį Jozupaitį, Torrington,
Conn. (p.A.Vbkietaitį).. 2.10
12. V11.05, Vestujėse J. Skrėliuno su M. ųtelnoniute,
Johnston City! III. (p*A
3.65
Marke vyčių).
12.VI 1.05, Jos. Smuida 25c.
ir V. Skinkis *1.00, Nor1.25
ris,m
18.V 11.05, Aukcs^iŠ Spring
Valley, III. (j>.M.Bende
15.32
rių)..........
13.VII.05, Aukos iŠ Chi
cago, ir La S< la, III. (p.
4.55
M. Kabašinsl ienė)..
16.V1I.05, Aukos JaunųAm
Liet. Pasil. l liubo, Chi<
cago, III. (p. Dr. J. Ku10.00
’P...................
22.VII.05, Lelevėlio drau
gystė, Scranton, Pa. (per
8.05
„Kovą") .......................
22. VI 1.05, J. Krapocikas,
Lewiston, Mt. (per „Ko
1.00
vą”) .....
•„
22.VII.05, Auk į iŠ Renton,
Wash. (p.A. Calvaitį).... 11.25
24.VII.05, Auki[ iŠChicago,
2.00
III. (p.P.Galflikį)..
24.VII.05, 39 kįjopaS.L.A
*5.00 ir aukų *2.25 (p. J.
Paulukonį.Giiilberton,Pa.) 7.85
26. VI1.05, Auk(U iŠ Dėnver,
Colo. (p. V., Plekavyčių
ir G. Tauckųj1................... 2.65
27VII.05, 20 seimui S.L.A.
prisiųstos aukos su linkė
jimais........ .. J............ 12.20
27. VII.05, Aukų surinkta
pas P,J.l'aukštį,NewYork
N. Y. (p.J.Jukelį)............. 1.60
28. VII.05,'*fAuhų iŠ Wilson,
Pa. (p.J.Stasiukelį) .... 8.80
28. VII.05, Auk»s Lelevelio
draugystės, $cranton,Pa.
(p. F. Živatkauską) .... 2,58
29. VII.05, Ddm. Kairys,
Philadelphia^ Pa.......... ..
81.VII.05, Aukų iš Central!,
4.10
III. (p. J. Kuzmicką)

lau artinasi galas senai politiš
kai tvarkai. Už karės sunkumą
žmonės nebeteko kantrybėŠ ir su
kilo prieš Rosijos despotą. Kru
stelėjo labiausiai slegiamoji drau
gijos dalis —- darbininkai, ir nuo
to sujudinimo nebepataisomai pa
krypo caro sostas ir biurokratijos
gaujos galybė.
Kartu su kitais ir Lietuvos liau
dis nešė savo aukas despotizmo
Molochui, tūkstančiais žudoma
Tolimuose Rytuose. Kartu su ki
tais,)! žada dabar sudraskyti cariz
mo užmestus retežius. Jau su
gniaužtas liaudies kumštis pasikė
lė ant galvos caro tarnų....
Visi laukiame audros. Žada bū
ti perkūnai, užmuŠtiejie ir sužeištiejie žmonės.
Galima laukti
maištų, gali net čielos apygardos
sulygintos būti su juoda žeme, nes
perilgai kentėjo musų darbininkai
ir vargingiejie sodiečiai, ir perdaug
jų krūtinėj prisirinko keršto. Jau
keliose vietose blikstelėjo žaibas
ir nutrenkė caro bernus.... Tai
jau pradžia!.... Dabar tik tvirta
revoliucijinė organizacija gali kerš
tą atkreipti į atsakomą pusę.
Metas dabar visiems, kam bran
gi visumenės gerovė, stot ant po
zicijos, ir pasistengti, kad liaudies
kraujas, kurs turės prasilieti, nesi
lietų bereikalo ir butų apverstas
varguolių naudai.
Mes Lietuvių Socijal-Demokratų Partija, vadovai Lietuvos dar
bininkų, jau seniai esam savo vie
tą užėmę ir varom savo darbą.
Žadinom proletarijatą prie kovos
su caro valdžia, organizavome jį
po miestus ir kaimus; # mes jam
šiandien statom išrišti svarbiausius
užduočius busimos Lietuvos gyve
Visu šabu įėjo
162.05
nimo;
Nuo seniaus įėjo
318.89
nuversti caro valdžią ir iškovoti
*475.44
musų kraštui politišką autono
miją su seimu Vilniuje, renkamu
Išleista:
visuotinu, lygiu, slaptu ir tiesiu Iki 1.VII.05, ant kiasos ir
balsavimu, be skirtumo tautos,
mainant pinigus...... ...
tikėjimo ir lyties; sutverti,Vietoj Nuo sėniaus išleista buvo..
despotiškos caro valstybės, de»
Iš viso
*1.75
mokratišką federuotą respubli
Taigi lieka ižde
*478.69
ką, prie kurios Lietuva prisidė
J. Šlįupas, iždininkas.
tų kaipo lygi, O savo santikiuš
su kaimynais išaiškintų per įga- 1.VIII.06.
i

P.S.

Nekurie tautiečiai, kaip

girdžiu, rūgo ja, kam aš neparašęs

atsišaukimo į visuomenę, > kad
duosniai duotų aukas revoliu
cijos parėmimui Lietuvoje. Kiti
vėl — ypač musų kunigai —*■ atkal
binėja aukaujančius žmonės, idant
tik nesiųstų aukų ant mano rankų.
Yra ir tokių, kurie surinktus pini
gus laika ras savę, laukdami, pats
nežino ko, arba vėl neatiduoda į
iždą, kaip va: pinigus, likusius
nuo buvusios L. Mokslo draugy
stės, parduodant Shenandoryje,
Pa. jos knygas ir spaustuvę. —
Tai-gi žmonės laukia, idant aš ra
ginčiau tik ir raginčiau.
Bet
vienval lįsti visuomenei į akis, at
kišus ranką, ir man nusibosta.
Velyčiau nuoširdžiai, kad visi geri
tautiečiai be raginimo dirbtų, su
prasdami savo pareigą. O jeigu
jau raginimo reikia, tai ir dabar
prašau ir meldžiu visų: dėkime, po
kiek kas galime! Bėgant laikui, ne
mažai busime prisidėję bent pinigiškai, prie nugriovimo carų sosto,
arba bent prie palengvinimo būse
nos nuvargintiems
carų taptieČiams.
Dėl sužinojimo, kiek
Lietuviai Amerikcje revoliucijos
reikalams sudėję bus pinigų, velytina, kad visos aukos plauktų į
vieną iždą. Nenoriu tikėti, kad ir
musų kunigai norėtų būti atbuli,
kada visuomenė ką labo veikia.
Juk revoliucija nėra darbu atskirų
žmogystų, ar partijų, bet yra da
lyku visos tautos. Ant iždininko
aš neužsimečiau, bet jeigu visuo
menė aprinko, mėginu tą reikalą
atlikti pagal savo išgalėjimą. Galiaus, juk ne mano reikalams au
kos susibėga pas manę. Pinigai
nno 'visų —- ar Šiaip žmonių, ar
kunigų, ar kitų — sunaudojami
bus visuomenės išrinkto komi
teto, kurs ima atsakymą prieš visuomenę už tai, kaip juos suvar
tos, remdamas revoliuciją Lietuvoje. — Akyvaizdoje įvykstančių
ir įvyksiančių atmainų tėvynėje,
nereikėtų niekam kelti ermyderio,
bet tik stengtiesi, visokiais budais, padauginti spėką atsispyrimo prieš siaubūną, kurs jau daugiaus kaip 100 metų griauja iš pa
matų gerovę, saubutybę, apsišvietimą Lietuvių tauto*. Pirma iš
kovokite nepriklusningą, vainą
liaudinę Lietuvą, o jau potam galėsime eiti kožnas savais keliais,
pagal savo palinkimą ir sumanu
mą. Tai-gi, prašau, nors kovoje
su savo tautos aršiausiu neprieteliumi — carizmu — Besivaidykime,
bet dirbkime petys į.petį surėmę,
kaip išmaniems žmonėms pritin
ka!
J. šliupas, M. D.

1
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Vietines Žinios.
— Liepos mėnesyj Chicagoj pe
ši mirė 2280 ypatų: 1289 vyriškiai
ir 991 moteris. Daugiausiai mir
čių buvo nuo žarnų uždegimo, neo.
424, nuo džiovos 279, nuo
inkstų uždegimo 157, nuo vėžio
111, nuo širdies ligų 196,nuo plančių uždegimo 126. Pereitą gi sanvaitę pasimirė 567 ypatos: 322 vy
riškiai, 245 moterys. Daugiausiai
mirčių buvo nuo žarnų uždegimo^
nes 129, nuo džiovos 71, nuo ink
stų uždegimo 88, nuo vėžio 33,
Širdies ligų 38, plaučių uždegimo
30.

— IŠ Chicagos išdurrtS lenkiškas
bankierius Poklewtki Kazielio.
Jis pn. 666 Milvaukee avė. turėjo
banką, siuntinėjo pinigus ir parda
vinėjo Šifkortes. Išdūmė, žinoma,
su pinigais lenkų, Čekų, rusinu, o
gal ir lietuvių, jam pavestais ant
išsiuntimo į Europą. Ne kvaila
jo butą: dar prieš pabėgimą jis par
davė savo banką.
— Ant Madison str., be jokios
priežasties, vyriškis važiuojantis
Madison karu, turintis šerifo pągelbininko blėtą ant krutinės, per
šovė pedlerį italijoną Giovannį.
Nugabentas į ligonbutį, italijonas
ten tuojaus pasimirė.
Subėgu,
žmonės, pamatę blėtą ant žmog
žudžio krutinės, ne dryso jo areš
tuoti ir jam pasisekė pabėgti.

— Pereitą nedėlios dieną, mau
1dynėse prie Diyersey Boulevard,
nušokęs
nuo gana augŠto tiltuko į
'
vandenį, gyv. pn. 325 Loomis str.
Izidorius Arys daugiau neiškilo.
Jo draugai ištraukė jį dar gyvą,bet
1su perskelta galva; nugabeno jį į
vokišką ligonbutį, kur jis pasi
1mirė.
— Pereitą nedėlios dieną, ant
;
State
str., prie Peck Court, pasiro
(dė pasiutęs didelis Šuo. Praeiviai,
.persigandę, bėgo, kur galėjo. Ant
,
galo
vežėjas Burns su geležine
;
štanga
drožė gerai Šun per galvų
jir užmušė jį ant vietos, išliuosavo
(
tokiu
budu žmonės nuo pavojaus.
— Pereitą sanvaitę kriminališ.
kas sūdąs nusprendė ant pakorimo
Johną Muellerį (jis, rodos, yra
j
lenkas) kuris buvo apskųstas už.
[
užmušimą pačios ir dvėjatos vai
,
kų.

— Pereitos sanvaitės petnyčioj,
gyvenantis pn. 330 W. 18 str. L.
Šlama, nutildymui pilvo skaudėji
mų, išgėrė morfinos, bet paėmė
jos per daug — užmigo ant visados.

Atskaita „Aušros” Dr-tės
Redakcijos atsakymai.
iždo už liepos ničnesį
M. J. Motiejukui. Tamistos
1905 m
atsiliepimas ne gali būt patalpin
tas, kadangi garsinti apie lioteriįėjo:
jas laikraščiams Amerikos tiesos
6.VII.05, A.Viltrakis, Shelne daleidžia. Uz tai pačtas gali
ton, Conn............
2.00
atimti tiesą siuntinėti laikraštį
11.VI 1.05, „Aušros" kuopa
Chicago, III.......... .......... 33.75 pačtu. Jeigu tiesos negeros, rei
kia stengtiesi negeras panaikinti,
16.VII.05, Per varduves A.
Demikio, Chicago, III.... 3.60 bet kol jos ne panaikintos, ar no
rime, ar ne, turime jas pildyti, ka
19.VII.05,New Yorko „Auš
ros" kuopa....................... 21.85 dangi už laužimus tiesų yra baus
mės.
27.VII.05, S. L. A. pavedė
(p. J. Skritulską)........... *485.14
Raganiukui. Skirtumas kalbos
27. VI 1.05, 20me seime S. L.
Tamistos nurodomi yra tik dijaA. moksląeiviams suaulektiški, ne svarbus. Apysakai
13.52 tės mums butų gerai turėti tokios,
kauta.............................
27.VII.05, Aukos,prisiųstos
kokių dar lietuviškuose laikraš
20 seimui S.L.A., be pas
čiuose ne buvo. Vaizdelis „Lai15.63
kyrimo kam........
..............
vas” jau tilpo „Varpe1
Už Ta
^75.49 mistos raštus ms loniai siusime
Nuo pirmiau įėję buvo
608.29 „Lietuvą", tik teiksiesi Tamista.
savo antrašą priduoti,- kadangi se
*1183.78 nų laiškų mes ne laikome, todėl
Visu labu
Tamistos antrašo ne turime. At
Išlkista:
siųstą vertimą iŠ lenkiško, nors jis
45
Lėšos pačto ir tt.........
50.73 tilpo jau „Varpe", talpiname.
Seniaus išleista............
Visu labu
51.18
Taigi ižde lieka
*1132.60
. P. S.
Šioje valandoje iždas
„Aušros" smagiai pasipildė, kadągi S. L. A. iždininkas, p. J. Skritulskas, malonėjo prisiųsti geroką
gniužą pinigų. Tačiaus patėmyti
reikia, kad visuomenė mažai per
liepos mėnesį tepaaukayo.- O čia
neužilgo ateis laikas, kada prisieis
iŠmokestis moksląeiviams padary
ti; prieg tam gali atsirasti ir naujų
kandidatų ant paglobos. Ar-gi
visuomenė norės kurčia pasilikti?
ar-gi ji neišgirs balso, šaukiančio:
gelbėk 1 Vardan draugystės mel
džiu Amerikos Lietuvių nešykš
tauti, bet nor našlės skatiku prisi
dėti prie „Aušros" iždo padaugi
nimo.
J. Šliupas, iždininkas
828 Federal st.
Philadelphia, Pa.
1.VIII.05.

I Amerikos išradėjas, Tamošius
Edison, garsina, buk jis išrado
naują elektrišką bateriją, su ku
rios pagelba kiekvienas savo na
muose galės turėti- žiburį ir elek
trišką pajiega varymui mažų maši
nų ir ji tą padarysianti, kad ark
liai visai bus nereikalingi, kadangi
vežimų varymui bus vartojama jo
išrasta elektriška baterija. Reikia
čia pridurti, kad Edison atliko,
teisybė, daug svarbių išradimų ir
pagerinimų, bet jis dar daugiau į
svietą melo ir pasigyrimų palei
do.

Atitaisymas
\ Nr< 30 „Lietuvos", aukos iš
Chicago buvo klaidžiai pagarsin
tos. Pinigai D. Šliupui nusiųsti
ne 2 d. liepos, bet 22. Aukauto
jų pravardės teipgi negerai pagar
sintos: turi būt Galskis, ne Gulskis, ne Draugas, bet F. Dragas.

Nėra mirties
Profesorius Mathews Chicagos
Universiteto sako, jog gyvastį
žmogaus galima prailginti nepasibaigtinai. Neužilgo jis pagarsins
padavadijimus, kurie nurodis, kokį
maistą reikia imti, idant užlaikyti
normališką stiprumą kūno ir svei
katos tiems, kurie trokšta ilgai gy
venti. Bet pirma visoko viduriai
turi būti kupgeriausiame stovyje
dirbti, nes kitaip nenorės priimti
bile kokio ar prirašyto maisto ir jo
nevalios sugromulioti. į tą gerą
stovį galima atvesti vartojant Trinerio Amerikoniška Eliksyrą Kar
čiojo Vyno, vienintelį viduriams
vaistą, ant kario'1 visuomet galima
pasitikėti. Gydo jis išgeltus ir
užvietrintus vidurius, reguliuoja
sunkimąsi tulžies syvų ir daro gromuliojimą kuogeriausiu. Tėmyti
reikia, idant gauti tikrą TRINE
RIO vyną, jei reikia imti vaistą.
Gaunamas visose aptiekose arba
pas patį pabrikantą Juozapą Trinerį, 799 So, Ashland avė., Cbicago, III.

A
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Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

Draugyseziu Reikalai
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LietuviMkAs Pikninkas.

Chieago. Dr-te Siv. Kazimiero Kar.
turės savo matini pikninka nedalioj 13
rugpiucsio, Bergmano darže, Riverztde,
III. Prasidės 9 ryto. Inženga 25c. po*
vai. Vuus lietuvius Ir lietuvaites asir
ai ingai kviecaia atsilankyti, nes sala bus
didžiausias ir gražiausias pikui ūkas, gra
fus didelis darias pilnas visokiu sabovu,
didele šiokiu platforma grajis geriausia
eauzika. Visus uipraazo.
Komitetas.
(11—VIII).
Pirmas Dideliu Pikninkaa.
New Britam, Oonn., Lietuviu U k esu
K1 lubas rubatoj 12 d. rugptuciio paren
gė pirma dideli pikninka Reutschlerio
dariu, gal elA re h gat. Prasidės 2 tai. po
pietų ir traukais iki vėlai n ak esi ai. Bus
puikiausias pikninkaa, kokio dar aplin
kiniai Lietuviai nėra mate, graži sale
anokiame ir pirmos kliasos muzika.
Prie m bus visokios žaismes, — traukianas virves, bėgimas maiste ir tt., prie
kuriu kuinas galės linksmai laika pralei
sti. Inojimaa vyrams 25c , merginoms
dykai.
Visus ssirdingai kvieesia
Komitetas.
(114-Vllb

■

I
I
I

Susirinkimas T. M. Dr-tes.

Chicago. Vietine Tėvynės Mylėtoju
Dr-tes, 19 kuopa turės savo susirinkimą
■edelioj, 13 rugpiuesio 1905, 3-ežia vai.
po pietų L. Ažuko saloje pu. 3301 Au
kuro av. Saiuomi kvieosiami visi saus
aini būti ant susirinkimo, kur bus daug
seikalu apsvarstymui, ir gausite naujai
issejucia isz po spaudos knygele „Kaisaieciiu Kova”. Taipgi neprigulincaius
dar prie T. M. D. ssirdingai užpraszome
atsilankyti ir prisiraazyti prie T. M.
Dr-tes.
19tos kuopos Komitetas.

■

B
B
B
B
B

B
B
■

B

I
I
■

Gerai insteigta prekyba
yra garbingiausia ateitis, kokia žmogus
gali sau užtikrinti.
MES INTAISEME SZIMTUS
įmonių su labai mažu kapitolu, kurie šiądien yra skaitomi terp žymiamsiu atstovų
šitos šalies.
MUS YRA SENIAUSES
ir Didžiausias Abelnų Tavorų Namas Amerikoje ir galime įtaisyti tave pirklyboje
su didžiausiu užtikrinimu pasekmes.
Rašyk pas mus šiądien dėl dadėtinio padavadijimo.

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ui., Chicago, III.

PajieMzitoilmai.

Pajiesskau savo draugo Aleksandro
Bajorūno, k n ris szi pavarari pradžioje
kovo m atvažiavo pas mane in Egvpt ir
pabuvęs trumpai įsivažiavo in Waukegan. III., po ko nuo jo nieko negirdėjau;
kuriu prit jo labai svarbu reikalą. Jis
puta ar kas kitas teiksis duoti žinia ad
resu:
Jonas Kiselis,
Bos 61,
Egypt, Mase.

Pajiesskau savo draugo Jodo Dielinytcaicsio, Savalku gubt, Vilkavisskio pav.
Kibartu gm . Mažucsiu kaimo 4 metai
atgal atvažiavo pas broli kunigą Dielinykaiti. Jis pala, ar kas kitas teiksis duo
ti žine adresu;
Juozas Slankė vienius,
Box 220.
Donorą. Pa.

KantunM Jaunuomene*
Ūselis, M Kaminckas, J. Laugsminas
po 35c ; M Staniniene, P. Grigaitiene
Matydamas terp kitu tautu būda susipo 10c. Viso 84.20, paežio kasa tai 10c. pažinimo jaunuomenes ir )os tolesnes
lieka 34.10.
sueigos in ryszi moterystes, pasiryžau
Isz Chicago, UI. Ant kryksstynu pas pasidarbuoti ir aaz labui hetuviszkoe ir
Kazimiera Jurku, 147 W 36 et. sudėjo: lenkiszkos jaunuomenes, uždėjau tam
J. Straiga 31.00; S. Ignataviczius, K.Jur tikra agentūra ir mano rūpestis neliko
kus, Ig. Kilo, Al. Pampars, J. Krikai be naudos, nes turiu tukstanciua laissku
cziunas po 50c.: A. Degucsiuke, M. Jur nuo vaikinu ir merginu jaunu ir susu
kiene, J. Tarų lis, J. Ližes. A. Gatavee- rusiu, turtingu Ir neturtingu, naszliu.
kas, J. Gstaveckiene po 25c. Viso 35.00 mokintu ir nemokintu visokiu tikėjimu
Isz Minenvilles. Pa. M Padelakas. su užprazzymais adresu merginu Ir vai
J. Ramanauckas, J. Jasuleviczlua, Fr. kinu. Todėl vaikinas ar mergina, rei
Samuolis, J. M i kola vienius, Is. Lopszai kalaujantis mano tarpininkystes tegul
tis po 50c.; J. Aleksaltis, A.Bukeviczius, raszo pas mano, nurodvdams kokia jam
J. Tompauckas, J. Alaburda, J. Ali- y pa ta tinka, o aaz ju reikalavimus issszauskas po 25c. Isz viso surinku ant pildysiu kuogeriauaiai
sales 31.35.
C. G. A geni,
Per kolektorius sudėjo.
8ta W Boz 14,
. Brooklyn, N. Y
Juoze Mikalavicsiu:
(I-IX)
M. Bražukiuu. M. Grabauskas, Y.Marazas, K. Skuczas po 31.00; J. Mikolaviczius. B, Mikolavicziene, P. Vitkauskas.
V. Guobaitia, J. SUrinskas, G. 8za po
rais J. Ssapornis, J. Usevicsiua, J. K a- j
valiau c kas, J. Maszaliene, A. Rinkevi-i

ežius, R. Reuba, 8. Kunickas, J. Nare
vas, J. Cziudinas, J.Cztudinieno po 50c.;
V. Degutis 35c. ; K. Karaazka 27c ; J.
Stekenąs, K. Szmila, T. Masiulionis, J.
Ssileika, P. Burbulis, V. Bražukaa M
Micsiulis, M. Karolius, M. Tamuleviczius, V. Valentaviczius, P. Kalinauokas, K. Szilkaa, J. Burba, T. A r basiau c
Pajiesskau savo brolio Mikolo Gavia- kas, J. Siaurusaitis, J Zonkis, J.Brūzga,
lio, Suvalkų gub., Vladiminsko gm , 10 J. Bubnys. J. Grigonis, J. Degutis, J.
■setu kaip Amerikoje. Jis psu ar kas Rimkus, A. A molai, J. Kusslikis, K.
Juodtnukis, A. Draskom a, 8. M įkals vi
kitas teiksis dnoti man ilne adresu;
enius, M. Mikalavicziene, M. Jokubaaz
Ig. Marcinkiaviczius,
ka, J. Bernotas, J. Bernotas (sunusj, J.
Lošt Craek, Pa.
J. Matulaitis, V. Matulaitiene. P. KuszPa j i eszkau savo szvogeno Si mano Do lakis, V. Aleksa, O. Strevinskiene po
bi to, Kunigiezkiu kaimo, Bsdbierisskio 35c.; J. Kaunas 15c.; 8t. Grabliovski, A.
gos.. Su vaiku gub.; turiu prie jo labai Vilkas, F. Milukas po 10c. Viso surink
svarbu reiksią. Jis pats ar kas kitas ta 322.40.
teiksis duoti žine adresu:
Per Juoze Aliszaucka ir Andr. Giba:
Jonas Buri nekas,
K. Ju. 35 00: V. Vasiliauckas, P. MerkeBoz 60,
MinersviUe, Pa. viezius po 31 00; K. Mažeika 50e.; St.AliPajiesskau Petro Medelio. Suvaiko szauckiute, M. Lukoazaitiene, P. Kižys,
gub., Vilkavtszkio pav ir parap., Bacz St. Mockevicze, A. Vaitkevicze, M. Zin
kuškiu kaimo; pino 13 metu gyveno kevieziene, St. Siek nevi ežius, M. StakNevrarke, N. J. Jis pats ar kas kitas nevicziene, J. Sinkevicziczius, M. Liže
viezius, M. Smkevicziene, J. Kundrotateiksis duoti žine adresu:
viczius, A. Gisevicziene, V. Allszauckas,
Jonas Karasska,
30 Kulp av.,
Wilkea Barre, Pa A. Leakeviczius, A Sadauckas, J. Vasi
liauckas, P. Baležius po 25c.
Viso
311.75.
Per J. Ramanaucka. J. Naikells, J.
llUIBOllUgaD
gina prie offiso !
R ūsec kas po 31.00; V. Krantauckas, J.
<arbo „Lietuvos” redakcijoje. Turi ge Szalsszaviczius po 50c.; A. Gibas 25c
tai mokėti rokundas, raszta ir kalbas; Viso 33.25.
Uetuviszka lenkiszka ir angliszka.
Per Jurgi Merkevicziu: Liet. Seserų
Reikalauja darbininku lentinyczio- Dr-te, Mtnerzville, Pa. 36.00; A. Kal
je Rittenbouse and Embree Co., esinskas 35.00; A.T. Ignataviczius 31.00;
B. Naujalis 50c.; J. Juodsnukis 25c. Vi
3500 Centre avė.
so 312.75.
Lietu v Įsakas Agentas.
Ant kriksztynu pas Merkeviczius: J.
Reikalauja 1000 darbininku vedusiu ir Merkeviczius, M. Merkevicziene, K. Va
pavieniu ant geležinkelio, algos nuo 92 siliauckas, V. Draugelis po 31.00; V. Ra
iki 82.25
1000 darbininku in Michiga- manauckas, O.
Ramanauskiene, A.
no ir Wieconsino pabrikus ir girias, pa Draugeliene, P. Kuszlikis, J. Jagodzinsprasta mokestis 326—30 00 ant menesio ki, A. Ramanauckiene po 50c.; M. Vasikožnoje ašakoje, teipgi darbas mieste 32 liauckiene, O. Kuszlikiene, J. Szkema,
per diena.
A. Pūkas, A. Ambrazaviczius po 25c.; J.
J. Lucas,
Gerulis 10c. Viso 39 10.
Ruorn 18, 157 VVashington st., Chicago.
Draugyste Spindulio Szvlesos, M i ners(38—VII 25—VIII)
ville, Pa. 310.00.
Teatraliszka Draugyste A. Gužuczio
320.00,
Ant randoe geras, ruimingas, su visais
paranku m ais stiebelis; kreiptis reikia in
.Lietuvos” Redakcija.
Praaeszimaa.

Pajieszkau savo draugo Juozo Bridikio, Kauno gub., Raseinių pav., Gilviesiu sodos. Kaip rodos gyvena Chicagoje.
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti žinia
adresu
Ant. Strainis,
€786 Houston av.,
So Chicago, III.

Skaitytojams szio laikraszczio pranezzu, kad Poolvillej, N. Y. pirko farmaa
lietuviai: Kvietkus uz Oyster Bay, N. Y.
130 akru už 82.000. K. Simonas isz Scitioo, Conn. 88 akr. už 81.700. J. Bieluszaa izz Scranton, Pa. 72 ak. už 1.050 ir
M. Arbutis in Scranton, Pa. 50 akru už
8750.
Dar 10 gražiu farmu yra liko ant nu
pirkimo su triobomis, kas įsigalite, posizkubinkite
Užklausimui raižykite
pridedami už 3c. marke.
George Kleek,
Ant pardavimo labai pigiai 3 kreeems
Poolville, N. Y.
graži skustuve, viola iszdirbta per 9 me
tus, pelnas geras, puikus iz toris su pra
gyvenimu randa 815.00 ant menesio. At- Ar nori pamatyti Port Arthura?
Nusipirk Abroza, kuria tik ka izzejo
stszaukite ypatiszkai pas Dom. Shopes,
544 Graod av.,
Chicago, Ui,- izz po spaudos; parodo paskutini Japonu
užpuolimą ant Porto Arthuro ir to pa
(25-mi)
veržima. Abrozas perztato smarkiauaja
Ant pardavimo seniai inateigta krau
tuve gėrimu ir karoziama, savininkas
apleidžia pirk lybe, iszrandavojo visa na
rna ir parandavojama dali, kas palieka
jam randos 320 ant men. — tas viens ver
tas yra izztyrimo; lysas vienas vertas
praszomos prekes, mainys ant geros nuo
savybes ar parduos už pinigus. Gera vie
ta lietuviszkai vaisbai.
J. Ellis, 11512 Front st.,
Kensington, Chicago. UI. srti Pullmano,
(35—VIII)

Awkos reikalams revoUucžjfnto
judėjimo Maskoiijoj.

CMc» Metai Clinic
344 So. State St., Chicago, III.
I.

kNRNRM

PELNAI
pasemingos pirklyboš taukiai yra didesni negu Jie^ra galimi kokiam nore kitam
įstatymiškame pašaukime ar profesijoje.

Paj tesakau savo brolio Antano Pocearioziuko, Baliniu kaimo, Eržvilko vol.,
Kauno gub.. Raseinių pav., du metai at
gal gyveno Chicago.ie, HL; asx alvaiiavau in Amerika pereita pavasari ir la
bai norecdau su juo pasimatyti. Jis pats
ar kas kitas teiksis duoti tinę adresu:
Juze Pocevicsiute,
«1 Wilford su,
Brighton, Maža
(11—Vili)

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

muni Japonu su Maskoliais gražiai ir
ainkiai padirbus, miora 22x28, Pre
ke..........................................
50c.
Hnlgas itnsklts ant adreso:

|

PREKYSTEI
_-------------------------

1
I

.

•'

tsver^,
---- ----------- mokiu teerikaHtt, tostnmoeta|,

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Koauun kuris atsiųs už 2 centus markų, prisiųsiu
Naujų lietuviškų KataHogą dykai. Kuriame yra įim
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės,
ii kurio matysi jog mano tavorai pirmos
kliasos, o prekės prieinamiausios.
atlieka greitai, ir išsiun
čiu į visus Amerikos miestus. Adresai:

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

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu e$i apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rąžyti 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, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausfmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
•
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. ‘Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas didis pasaulės.
Roszyk klausymo lakszto ir gausi rodą«
OMzaz atdarytas kainą lianą am 10 ryte iki 4 pa piatą ir vai

CHieago Medical Clinic, .

344 S. State Street,

arti Harrison ui.,

F.PBradchulis

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
Guodouiuemz Kunigams tazdir*

Guoduanooa uu^4tk„uu n l«ž-

. CHICAGO, ILL.

>ba:- Kapas. Araetat. DalauitiŲ«, Albas. Stalas irwr*ns ^r

rytinius parėdus. Vmok i darbą atkieliaa.

iitoiDtj aid CtDDselor ai Lai.
Cbmber of kamera BI<U Kooa 70t
8. t. Cornar La'M.lle A Wash i nrton -sta.

CHICAGO, ILL.

___ .
arba guodotmi Kunigai, kad Jums
darbas batu prideraa^ziai atliktas ir tuota susrelpb šatro teutetą, paweskite ji akrai
l>etu v&itžAAy

Telapbooe Main 3643

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

Weda provas kaip eiviltsakas taip ir
kriminalitzkaa vnauoee suduota

U& W. Difiįpioa St,

C’hie*<0, 111.

Re*. 3112 8 Haltied arti 31 moa.

Vyrai, Visi pas T. Bakanam-ka!

Jie yra visiems gerai žinomas, užlaiko
szviežia alų, gera degtine ir kitus gėrymus bei cigarus.
High ir Harrison gal,
Nashua, N. H.
(18—3)

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU

Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams

Pasarga sergantiems vyrams.

I ai L t-ficrin — — Lfifl*.

▼ lai •aaaSiaslaial saniazi zydyiaal p«r grvnacat yra Uk vthojlms pinigą aso ligosią J«U
gu tikite la taiayba Ir reikalaujate paguibou nuo
utelkreciiamu lyUaaku bei aarvlaake ir kitokiu
Ilgu >l»agy<ioa>e ano girtybes - asrtlnuat Kalima
išduoti gyduolaai su ai u su Naujausia Msthods,
ano kurios tukstaacaiai psalaulbuio Kas nori
rodos, tepnaiuaeala uS 10c. staapu. s gaus visa
Šiais kaip Ir ka daryt.

DR. E. C. CC.LINS MEDICAL INSTITUTE,

Koenigptberg Specialiste,
Boz 108. Ko. 8outk Kight Btruet, W illlaassburg
Brooklyn. N. Y.

Lietuviu Laikrasztis
Iszeina kas sanvaite Peterburge su
iliustracijomis didelio knygos formato,
16 puslapi u, pasz vestas literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant motu
kasztuoja Amerikoje 6 r u b.
Pirmes
ni uosius numerius galima gauti nuo pra
džios.
Redakcijos adresas.
Peterburg, Ekatorininskij kan. No. 10

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausių praktikų terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišvenčiaa gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatlškai ar per laiškų.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogų atmintį,
pražudytų vyriškų pajiegų per savixagybų, Išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
AŠ galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

Nauįaustai Iszrastos Medicinos.

NMjaua- Lietuviu darbininku

Prot. J. M. Brundia
New York ABrooklyn, U. 8. A.
................ ...................................... „

laikraaztla

„Kova“

Talpios pi li>aa ir tatai n <aa žinias apie'
judėjimą darbininku pasaulyje trestai
A mari koja. Stralpaniai. apytakos, allaa
ir kiti viti tilpę rMzteliai yra klekvleaa
užimanti ir pamokinanti.
Platinkite, draugai „Kova”, vieninte
li iaikraazti, kurs gina žmonių darbinin
ku reikalus.
Preke: ant metu 82.00; ant puses metu
81 00.
Raižydami adresuokite aziaip:

Kaulai kur tu
beri? Nugi pa*
Petrą Beleki nes
isztroszkM. o
pas ji galima atsivedyti, nes jis turi
pulku ir azalta bavarska alų, gardžia
ruska ocziszczen*
, arielka, cigarui net
„KOVA,“
in Havanos, o isnlgerus gauni žmogus 412 Siegel str.,
Philadelphia, Pa. '
puiku užkandi kiekviena dieni, ui jau
ilgiau su U m ižu kalbėti negaliu. Lik
veiku turiu skublntia. Prie to jis turi
puikia aale dėl veoeliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaez už tlumocziu
susikalbėti angliszkai. Ateikite pu ma
ne, o uz jum patam n uai u už dyka viso
kiuose reikaluose ir provou. Atvažiavę
in kitu miestu galite gauti pu mane
geriausia nakvyne,

JT6

Petras Szlakis,
8321 Auburn av.,

Chicago, iii.

(Tarpe 33-los nl. ir 38-ioPl.)
Telephonu Yarda 6013.

In Sprisgfleld, Iii. V. Czornaackas
.A.. OLSZEKBKI,
Chicaųgm, III.
•1 00; V. Žvingiia, A. Klembauckas po 084 83 rd8t„
50c.; J. Žvingila, D. J. Putnia, M. Sta
šaitis, M. Kritanauckas, 8. Katkeviezius
po3Sc.;J. Klombauekn, J. Tnalla, J.
Prekes apganiBimv.
73 Dearbom tt.
Tiosshuickn po Ite.; vbo 88.55.
1 coiiz druko, ui 1 syki...................50c.
TURTENYBE IR PASKOLOS.
In Central, Dl. A. Pfcvflaltis 81.00;
Paprasti pajiesakojinai ar draogyeM. Staainas, J. Grigaitis, J. K užminkąs, cziu mitingai ar bailu apgarsinimai po Skolina pinigus ant lengvu iilygu namu
statymui Agentai ui kvvmuu koetuP. ŽMkUs po 50c.; A. AUsnuskaa, K. 50c. už kotas syki.
merius bus k negražiausiai traktuojami.

Kozminski & Tondorf

SKAITYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaua sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per to
Instituto Augšta Mokslą ir išgydimų, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdin
gai dėka vodami:

New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite*' Dr. Landės naujų knygų
turinčių 82 puslapiu ir 24 abrozus. Tų knygų perskaitę nesigraudysite

aiuuu miltai yra paiekmlugiuuii, gydo daugybe
Ilgu Plaukui tikrai ataugina, įliek Ima. pluiikanaa, papnerkua ir dangai kitu Ilgu «u naujau
alų badu Kadlkal gydymai, paraazykite pat

Kožnų meiiem šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokem Institute
Amerikoje.
|
TAS INSTITUTAM yra geriause žinomas visiems, su veliaueeis moksliškais išradymais vaistu
dėl išgydimo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuoiatinens) ligoms.
SPECIALINTAS IR VYRIAUSF.8 VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitu*
daktarus, su gefiause pasekme išgydimuose ir sugražynant kožną metų, tūkstančiams žmonių, nuo
ptrmiaus suirusia sveikatų.
VASTA1 TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosų namuosų ir kožnoj šeiminoj
už tai kad yra vteintai (liekanos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligoeų, jog be j u, tai
senei ne butu l|ųve ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.
Ui tai mesi laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tiesu

F'armoM «nl
O«naa»ia »-keila Tid«rii>»j N»wYorkA vai
•tijoj. c W *kr» «t |M» T» akte! ai ZIZOO
IBI akrai ut SS 00 Urroa tnoboe, t»naa
alaa vaadao,
aptaeria flrioa ast l»»r»
tezBokaarsiu Jaa keli lielaviazki tana-riai
gyvaaa naioa. Rataaat
oeat Žiniom*
ladok uS to alempa.
OKO. I4I.KKK, l’oolville, H Y.

DR. B. M. ROSS
Daneazu visiem kad azioee die
nose aaz perkaliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONRO! MT.
ROOM 500.
5TO PLONO

CHICAGO. ILL.
Czionai tu dadejimu yvairiu elektrogydaneziu tnaszinu ir instrumentu,
e#mu pasirengęs priimti ligonius ir
iaztirtiju ligas tu dideliu pasisekimu. Per su virst zz metu aaz savo
praktika paazvencziau vien ant gy
dymo užaitenejuaiu ligų ir pertai
ažendien esu paėekmingiausias epecijaliataa visoj Chicagoi. Mano gy«
gyduolea nesiranda jokioj aptiekoj,
net jos yra mano įsrastoe ir man
vienam tik žinomoe. Per iaiazka
arba asabiazkai duodu rodą dykai.

Rraiųrut Profesoriau i t> S pečiai litai :
Kaip Jums žinoma nuo pirmiau. Ii aprašy
mo mano Ilgo..
per daug tnciu turėjau
sunkė ilga, ausine kranljimsa dleglei. Jau ka
O rnot gailėjau, o skausmas kratinėje, skrepilarimasdlegiei lun»<»e Ir tisam kuue nelipasakltal mane kanklko — taip kaip Žąsiukas II
parari tikrai tikėjaisi tilpt po valena, bet kad
MUimss Profesoriau:
(siutinai nepagailėdami pinigu vis Uek Jog
Pegingas esu ui ;
mirsią ir atsio.iiklau pas Jumis, tai nuo pir
ilgydeknuo abelno nusilpugjimo ir jaaysiss
mu raistu pasijutau daug stipresnis antrus ir I*on»« Profe»ori»u:
gyvenime klaidu, nors batu sarmata apreikil
trersius variniams ir per 7 nsdelias laiko, pa.
(\onids prtelnria paveiksią savo Ir tuntui. visa buruii nelaimingumą, bet velidsan dėl
silikau sveikas drulaa ir linkimas taip kaip HnįkkUaM duteli dekavoilma. jos man sunu
Jote suteikdami branguma deimantą t. y broliuslaptlnguoM at.uikimaoae aptnretUknaujai atgimęs, ui tai nėra žodžiu su kurels
i.veikata ir jtyva.U.kuritU----per'*aųr»n<h
k»d kreiptųsi prie jns, ir kad »ia---- .___ *>■nia*unte..■ 1Hkien: be pasaukimo
Jems galieetia atidnkavot, ui jos brangiause
daktaram, piaiga Im
• k irba. — Ak Viežpalie. tel yra galybe mok ĮkM ii gailėtu IZgydn kad lūs bUr>dit lai yra su
temuša ir visa f.milte ruto. Mdpasa
slo! Tegul visą pasaule garbina Jumis ir ai kitai dėkingi
J unu.
dėkingas.
JONA8 H1KLIZ,
ALE.YANDRA CZEKAS.
Ros
no« W.
re. Heltenoan,
n..rerwwn, Pa.
I-*. >I
g, John
Joto btr„
htr>i Hartford. Coua.
CtluB
Vy
8.

SHTAIfl TOKIU DĖKINGUMU, gali būt parodyta Offise to Instituto. Ir kad taip daug ir pa
sekmingai likesi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau! Kodėl tu negali būt išgvditas* leigo Tave
kankina Reurijatismas, Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu, Kepenų ir Širdies lijm Skaudeiimas
krutinės,diegly šunuoee ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas, Galvos skaudėjimas vvdu
nu nedirbimaųir nžkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečystumas Niežėjimas
Blogi sapnai lt sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnyejimas. Moterų nere-uliariszkos ir baltosios antdraparįes, bei kitos šeiminines ligos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes
atsiranda ir L t.
Virai ir Moreris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsitikejinu kurie be to
kio svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Coliins Medical Instituto, taip irTave išgydis.
JeigO negyveni New Yorke, aprašyk savo liga prigimtoj kalboi, plačei ir aiškei kiek gali o bus
jums sutoisiti ir pataikų vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam
Rašyk dar šendien adresuojant:

Dr.
E.
C.
Coliins
Medical
Institute,
140 W. 34th Street,
............ ...........

NEW YORK, N. Y.

Jeigo nedali suprast savo liga gerai,
d
rai, tai prašyk atsiust dovahai
garbinama kniga „Vadovas in
BYeikata,“ įrašyta Prof. E. C. Co.lltreo
UIm, ,primunč'iant
KuriOB galiesite
ganesne Išsiskirt
pasisiart
x.__. keletą štampu, „
iJ kurios
Spedahsta Džktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Vaistini Amerika
Mejnca ir Caųada. Savo adresu, rašyk aiškei.
Amenro

InstituĮo Vai, nuo 10-iki 5 po piet

Nedelioms nno 10-iki r.
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