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A. OLSZEWSKIS,
•et,

Statioe 60,

Metas XI

kaip visa Europa gyvena vos be abejonės, seks ir kiti Eu- kareivius, bet ir jų neužteks sĮialių mėn. buvo 1,867,185 Gardino (Nezabytowski), BoAšmenų’ pav.: randui — reiktų draugijos reikaluose ir
80 milijoi^žmonių. Vado rojios kraštai, o Europa ima pildymui tarnystos ant visų rubl., tai y., didesnė už 1904 kolkos (Baukovvicz), Baltsto 48045,09 dės., miestams — susirinkimuose vartoti lietu
vu armijos yra mat preziden daugiausiai Amerikos tavo- geležinkelių linijų. Maskvoj m. įeigą ant 888,408 r. 81 k.. gės (Lebedev), Belsko (Šču- 153,5 dea., bažnyčioms ir tt. vių ir lenkų kalbas. Vartoti
Amerika.
mėsos yra tik aut vienos sau,,Vil. Žin.” rašo, kad tie iš ka),
tas,
jis gali jai prisakymus rųBresto (Kojszewski), — 2851,06 dea., kitokiems lenkų kalbą viešuose susirin
Laisvo kramto prezidentas
vaitės,
ant
tokio
jau
laikoūr
Tokiu
bud
u
inat
valdan

Vilniaus
miesto
gyventojų,
davinėti;
Amerikos
kareiviai
Kobriniaus
(Kriszewski), urėdams— 19 dės.; iš viso kimuose buvo uždraudęs ge
užsimanė pabandyti inegzkuro. Dirbtuves, dėl stokos kurie
nori gauti
nuo Pružanoa (Bychowiec), Slo 46069,45 dės..
neral-gubernatorius Potapov
džioti Maskolijos despotę. yra samdininkais, o toki vi tiems dabar Amerikoj repuPrezidentas Roosevelt užsi sur labiaus ypatoms tarnau blikonams pradeda nesisekti kuro, jau dabar pradeda už administracijos leidimą įsi- nimo (Mikulskį), Volkovisko Bventėnų pav.: randui — įsakymu nuo 1868 m. 25
Kelių ministeris saisyti iškabas vietinėmis kal '(grafas Krasicki). Pakviesti 118795 dės., miestams — d. kovo, bet dabar, sulyg įmanė apvažiueti pietines ja negu tautiškos armijos. su visais jų svarbiausiais už darinėti.
bandė
kalbinti
streikuojan bomis, greta su rusų kalba, Jeneral-guberuatoriaus: vieti 2166 dės., bažnyčioms ir tt. statymo nuo 14 d. gegužės,
valstijas, kur republikonai Kolionijos, skaitlingos armi manymais.
čius
geležinkelių
tarnus grįž privalo apie tai paduoti Vil ninkai perdėtinių žemdirby — 3099 dės.; išviso— 119- tas įsakymas turi būti išdil
mažiau turi dalininkų. Re- jos ir laivynės reikalingos
Maskolija.
ti prie darbo, bet tie atsakė, niaus miesto policmeisteriui stes draugysčių: Vilniaus — 060 dės..
dytas, jei per 6 mėnesius nuo
publikopai jam rengia tokį Amerikai neatsigynimui, bet
Pereitą sanvaitę visose jog sugryz vien tą syk, kada prašymą, pridėjus prie šio Gecevicz, Kauno — grafas
pakėlimui
valdžios
ir
griebi

Visoj gi gubernijoj: ran 14 d. gegužės nebus įstaty.
jau iškilmingą priėmimą,
Maskolijos bažnyčiose buvo valdžios išpildys visus reika pastarojo dvi 60-kaj>eikine8 Tiškevičda, Gardino — Kori- dui priguli 298114,88 des.i
miškai užginta viešai vartoti
kaip Maskolijoj carui pareu mui svetimų kraštų.
parengtos dievmaldystos ant lavimus ir paliuoeuos iš ka markes.
Prašantysis turi būt Daszkewicz.
Platinimas
rubežių,
didini

Dvarjx>- žemės, miestams — 10799,92 tiedvi kalbi. Ūkiškoji Drau
gia jo tarnai.
padėkavojimo Dievui, kad Įėjimų suareštuotus už per nurodyti prašyme: kokio di niai: Plemiannikov (Lydos dea., bažnyčioms, kliošto
gija nutarė dar lukterti iki
Maskolijoj iškilmingas ca mas kolionijų, naudos tautai
karė pasibaigė.
Iš tikro, sitikrinimus žmonis.
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iš
to
naudojasi
pav^),
Korwin-Milewski
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14 d. lapkričio š. m., o pa
ro keliones rengia urėdninvienok, caras neturi už ką
Kalugoj
sustraikavo
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mažas
urėdninkų
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kurių
namų
ir
kokioje
šmėnų),
;
Derrer
(Kauno),
goms
institucijoms
—
17477
skui
pradėti vartoti savo rei
kai kvailinimui teip žmonių,
dėkavoti, kadangi jį Dievas bininkai visų dirbtuvių ir gatvėje ji bus iškabinta, ko Meisztowicz (Panevėžio), Je- dea., kitokiems urėdams — kaluose lietuvių ir lenkų kal
lių
skaitlius,
bet
tautai
ant
kaip ir paties caro, prie ku
gana skaudžiai nubaudė, tarnaujanti ant geležinkelių. kis ant iškabos bus parašas rogim (Bresto). Ūkininkai: 577,68 dės..’ Iš-viso — 326- bas.
rio, per urėdninkų kvarantė- sprando puola iš to didesnės
truputį apdaužė jo ragus, ca Darbininkai pulkais vaikščio ir kokioje iš vietinių kalboje. keturi staršinos. Tos tai y- 629,97 dės..
Kauno vyrų gimnazijoje įną, negali prisigriebti teisin sunkenybės, kadangi kaštus
ro armiją sumušė už silpnus ja gatvėms ir stabdo u tyčinių
,, Vln. Žn. ” rašo, kad pa pa tos nuolankiausios cari
vestas tikėjimo išguldymas
gos žinios nė apie žmonių rei valdymo kolionijų moka ne
laikomi jaunai, užkirto ke karų bėgiojimą.
Balašove imtų per paskutinę mobiliza zmui, spręs mat apie musų Iš Dinaburgo, Vitebsko g. R.-katalikų mokiniams lietu
kalavimus, nė apie tikrą pa tie, kurie iš to naudojasi, bet
lią tolesniems griebimams sustreikavo dirbtuvių darbi ciją į kariumenę arklių savi tėvynės reikalus.
Vitebsko
gubernatorius vių ir lenkų kalbomis. Išvisi
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dėjimą Maskolijoj. Bet kam
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ir
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Maskoliška kompanija ren neseniai užtvirtino Dinabur guldinėtoju-kapelionu
pa
Amerikoj reikalingos iškil Ką gi Amerikos tauta turi
biausia, karė Įiagimdė pačioj džiausių Maskolijoj malūnų. do per du mėnesiu užmoke gia Vilniuje elektriškos pa- go R. katalikų savitarpinės skirtas kun.
iš
ant
užmanymo
prezidento
Kazimieras
mingos prezidento 'kelionės,
Maskolijoj tokius apsireiškiRengiasi streikuoti ir tar sčio už tuos arklius, tai pa jiegos staciją, kuri rupįs šelpimosi draugijos įstaty Pronckietis.
• kam tie jam rengiami iškil Roosevelto užimto Panamos
rr
’ ?, kokių caro tarnai visai naujanti ant geležinkelių skui visai negausią už juos elektrišką pajiegą privati- mus. Draugija ketina pla
apskričio?
Iki
Šiol
nieko,
o
,,V. 2.”
mingi priėmimai, kam isginelaukė, kokių visai nesitikė Lenkijoj.
Terp
sėdinčių
tinti
terp
neturtingų
R.-ka

dabar
dar
randas
nori
dirbjokio
atlyginimo.
škoms
ypatoms.
riaučioe savę ir savo partiją
Kauno pačtų įstaigose pri
Varia vos tvirtynėj politiškų
28 d. rugsėjo Vilniaus ap 27 d. Vilniuje prapuolė 60 talikų dvasiškai-doriško turi ima aĮidrausais laiškus adre
prezidento kalbos? Juk A- dinti ten tvirtynes, kurios joPasibaigus karei, Maskoli kalinių apreiškė cholera.
skričio sūdąs perkratinėjo metų senelis Korzeniewski. nio knygas. Kas žin, ar terp
merika ne Maskolija. Čia pre milijonus doliarų kaštuos.
ja užmegs dipliomatiškus su Maištai ir atviras žmonių provas: Bužo, apskųsto už Sūnūs jo apreiškė motinai, tų knygų bus ir lietuviškų? suotus rusų ir lenkų kalbo
Ką
turi
iš
Filipinų?
Ten
zidentas neturi įtekmės ant
mis. Taigi turi priimti ir
si neši mus su Įiergalėtoja. pasikėlimas ant Kaukazo ne platinimą žydiškų revoliuci kad tėvas išėjo į Vileiką. Sąnarių mokestis 5 rubliai
valdymosi atskirų štetų, į vi pražuvo per 10000 kareivių
lietuviškai adresuotus.
Ambasadorių jau caras pa siliauja. Netoli Alyat kai jonieriškų raštų, teipgi Ščuc- Bet kad senis ir ant rytojaus per metus.
,,V. Ž.”
durinius štatų reikalus nega ne tiek nuo filipiniečių kul
skyrė
į
Japoniją.
Juom
bus
miečiai
užpuolė
su
ginklais
kio, Granovskio, Levandov- negryžo, tai jo pati pradėjo
Iš Eržvilko, Kauno gub.,
li kištiesi. Ką gi todėl nori kų, kiek nuo nesveiko oro;
dabartinis caro agentas Bul aut kazokų dalies. Septynis skio, Boguševičo, apskųstų jieškoti ir kluone, po šiau Iš Smorgonta, Vilniaus g..
reikia
ten
siųsti
vis
naujus
Raseinių pav..
atsiekti savo kelionėms pre
19 d. rugsėjo sustraikavo Netoli Eržvilko miestelio,
garijoj, Bachmetjev.
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{»•
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kadangi
sykį
nu
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koliojimą
caro.
Budas
dais,
rado
Korzeniewskio
ku
zidentas. ką nori atsiekti ren
Caras Wittę rengiasi pa s i sek ė pabėgti.
Bužą nusprendė ant metų ka ną. Pasirodė, kad sūnūs jo, darbininkai čianykščių odų sodžiuje Dudlaukyje, i nakčia
gianti jam tokius iškilmin siųstų negalima ilgai laikyti.
skirti į prezidentus naujos
lėjimo, Boguševičią ant 7 drauge sn vai k i jotu Kresno- dirbtuvių. Darbininkai rei iš 11 į 12 rugsėjo dienos (pa
gus priėmimus, koki pritinka Tas kaštuoja milijonus doliaIspanija.
ministerijos. Witte, vienok,
rių
ir
juos
ukėsai
Amerikos
dienų,
kitus ant dviejų san- domskiu, užmušė senį ir |>aė- kalauja 8 vai. darbo dienos gal maskolišką dienų skaity
vien despotiškiems valdo
į Išpaniją atsilaukė Pran vaičių arešto.
nepasiganėdina toms tiesoms,
turi
sudėti,
kadangi
vietinių
mė 52 rubl., kokius jis turė ir didesnio aut 10% užmokė- mo būdą) bučo baisus atsiti
nams? Gal jie ’ stengiasi čia
cūzijos
prezidentas
Louliet.
kokias
caras
pripažino
atei

Į piešimo kliasas, [>arengtas jo. Tėviudį ir Jo draugą su snio už darbą.
kimas. Tame sodžiuje gyve
išdirbti tokias jau puikias surinkimų nepakanka. Mei
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seimui,
lės
ir
užsitikėjimo
čiabuvių
Vilniaus
dailininkų
ir
pra

areštavo.
no ūkininkas Tamulis su pa
sanlygae, kokios viešpatau
Iš Minsko.
bet reikalauja laisvės preeos mo* ir partijos svečią sveiki moninkų draugystės priėmė
savo
kolionijose
amerikonai
Apšvietimo
ministerija
no
čia
ir vaikais, 15 metų jau
ja Maskolijoj, kur caras yra
Minsko apskričio sūdąs 17
na labai širdingai.
Priėini 39 jaunus amatininkus; atsi ri įvesti,, apart išguldinėjimo
ir
susirinkimų.
Taigi
ir
jis
neužsipelnė,
priešingai,
užsi*
kaip,
vedęs. Dikčia nesugy
ponu gyvasties ir laisvės savo
d. lapkričio perkratinės ke
me Loubeto dalyvauja šiuom šaukė norinčių patilpti 68.
mat
nekliudo
svarbiausio
rei

tikybos
lietuviškoje
kalboje,
pelnė
nekentimą.
Ant
Fili

veno
su pačia. Buvo ant 3
pavaldinių. Norinčių tokių
kalu ir jis nepripažysta vi. kartu ir socijalistai. Polici 19 d. rugsėjo, Vilniaus teifioegi dar kalbamokslį lie lias politiškas provas: 1) Pro metų išbėgęs Amerikon
pinų
antai
dabar
vėl
labiau
sanlygų. be abejonės, nepri
ja saugoja svečią vien nuo a|*kričio sude Įierkratinėjo tuviškos kalbos 2 klias. mie vą 10 gyventojų Pinsko, ap gryžęs dar labiaus su pačia
truks. kadangi ir Amerikoj subruzdo pasikėlėliai. Ant siems Maskolijos gyvento
jams balsavimo tiesų. Witte anarchistų.
provą Chaimo Rabinovičo, stinėse, gimnazijose ir reakli- skustų už suorganizavimą negalėjo sutikti. O pati ge
netrūksta neteisingi} urėd salos Mindanao, tautelė MoDrauge su prezidentu, at apskųsto už platinimą už nėse mokyklose. Išdirbimui ant socijalistiško pamato po rų tėvų, gražiai elgėsi, nie
ninkų, norinčių tautos ka ros prilauki amerikonams. nori į ministerius įbrukti ir
garsų Trepovą. Tas jau ro kako ir Prancūzijos ministe- draustų raštų. Budas jį nu programų įsteigta komisija iš litiškos organizacijos po var kas iš kaimynų ant jos blogo
štais pripildyti sau kišenine. Už tą prilankumą visos kitos
rių perdėtinis Ronvier. Me sprendė ant 2 mėnesiu kalė sąnarių:; Jaunio, Maculevi du ..Brolis ir Sesuo”. 2) negalėjo pasakyti.
Ir- štai
Bandančių sekti pėdoms ma ant tos salos gyvenančios do, kad ir nuo jo nedaug ge
Provą žemės savininko Norna todėl, kad laike atsilan jimo.
ro
galima
laukti.
tautos
nori
moros
’
us
išskersti
čiaus,
Wolterio
ir
primaėdžio
ji,
minėtąją
naktį
atsikėlė
skoliškųjų ir Amerikoj urėd
kevičiaus, apskurto už prigu
kymo bus padarytas koks ** Vilniaus I gimnazijoj yra F. Th. Fjortunatovo.
buk tai prie vaiko, kurs pra
ninku netrūksta. Pasirodė visai. Nors daug metų pra Kada japonai mušė caro
lėjimą
prie priešingos randui dėjęs verkti, o paėmusi kirvį
svarbus sutarimas akinantis dabar 842 mokintiniai: 400
armiją,
jis
suteikė
tūlas
tie

ėjo
nuo
užėmimo
tų
salų,
o
2
d.
spalių
mėn.
miesto
ta

prigavystės urėdnjnkų pri
užsiimančios penkiais smūgiais galvon už
sas ir nemaskoliams. Vilniu abudu kraštu ir labiau kai stačiatikių, 817 katalikų, 32 ryba išrinko miesto galva organizacijos,
žiūrinčių žemes randui prigu ramumo ten visgi nėra.
platinimu
revoliucijonieriškų
mušė ant vietos gulintį lovo
mynus suartinantis.
protestonai, 4 mahometonai, prisiekusį advokatą A. Venlinčias Oregone ir kitose va Su išliuosnota Kuba ame je ir kitur, su gubernatorių
je vyrą. Užraušusi, paliko
raštų
ir
atsišaukimų.
3)
Pro

82 žydai: ūkininkų, taigi, slavskį. į
karinėse valstijose. Dabar rikonams eina ne geriau. A* daleidimu, atsirado lenkiškos
lavoną, o vaikus nuvedė pas
vą
Šlapakovo,
apskųsto
už
Norvegija.
Miesto galvai paskyrė 6000
kaimyną, paliko tik 14 metų
tirinėja parsidavimus urėd merikos politikieriai tikėjosi ir lietuviškos iškabos. Pasi Norvegija sulaukė savisto- turbut lietuvių. 64.
laikymą
kalbų,
kuriose
ragi

baigus
karei,
policija,
pirma
tą
salą
išpalengvo
paversti
į
Vilniaus
kariškas
sūdąs
iš

rublių
algos
per
metus,
val

dukterį.
Toji, išėjus moti
ninkų Milwaukėj. Na, argi
vyftės ir tai be karės ir krau keliavo į Rygą. Ten jis per- dybos sąnariams ir miesto no išgriauti caro valdžią. 4) nai, pabudo ir pamatė tėvą
daleistas
iškabas
>
liepė
nu

savo
valdybą,
jie
tikėjosi,
tie nenorėtų, kad butų Ame
Provą Hiršo Krono ir Janke kraujais aptekusį. Tuojau*
jo praliejimo. Švedija parikoj uždėta ant laikraščių kad prezidentai tos naujos re- imti, o nepaklausiusius be liuosavo Norvegiją nuo ryšio, kratinėja 5 politiškas provas: sekretoriui — po 8000 rublių lio Solovjevo, apskųstų už nubėgo pas kitą kaimyną,
cenzūra? Tą syk jau nesun publikos bus vien tarnais sūdo gubernatoriai baudžia, priėmė atsiskyrimo sutarimą. kareivio Ostrovskio, apkal per metus.
prigulėjimą prie socijalisti- kur buvo krikštynos ir ap
tinto už platinimą terp kar I Vilniaus dailoe-pramonės
ku būt sutverti tokias sanly- Amerikos politikierių, kad uždėdami pinigines bausmes.
škos organizacijos ir sužeidi skelbė tėvo užmušimą. Su
Norvegiją dabar valdo jos
Tuojaus
gas, kaip Maskolijoj, prezi ant Kubos kiti kraštai netu Daro vėl visokias sunkenybes parlamentas, ji dar neturi nė eivių revoliucijonieriškų ra draugijos Įtaisymo kliasas iš mą pildančių savo pareigas bėgo kaimynai.
rės lygių su amerikonais tie ir stačiatikiams, arba tokiais
štų ir atsišaukimų. Abromo 68 užsirašusiųjų priėmė tik
Įiargryžo užmuštojo pati, ku
dentą apšaukti ciecoriu.
caro tarnų, turbut policijos rią susirinkusiejie surišo.
karaliaus, nė prezidento.
Jeigu ukėsai neapsižiurės, sų. Bet ir čia apsiriko. Ku valdžių laikomus, pereinant į Daugumas gyventojų geidžia Sutemo ir Andriaus Kamašo, 39 abiejų lyčių y patas.
sąnarių. Kaip nubaus sū Ant rytojaus policija nuba
,,Gazman” praneša, kad
apkaltintų už besistengimą
politikieriai gali iš laisvės ba padarė dabar sutarimą su kitokį tikėjimą.
dąs
policijos apskųstus, pa rė ją į netolimą miestelį —
turėti karalių, tai parlamen
krašto padaryti antrą Masko- Anglijajr pripažino Angli Straikai tarnaujančių ant tas, nors nenorėtų, turi pil užmušti policistą Koki; ūki Vilniaus gubernatorius pa matysime. Jau tas yra žing- Tauragę. Pasiliko 5 vaikugeležinkelių platinasi vis la
ninko Reksteino, apskųsto už leido visas suimtas y patas,
čiai-našlaičiai, kurių vyriau
lij% o toje gali dar pastoti • jai tokiais jau tiesas kaip
dyti žmonių norą.
Kadangi padegimą pistonų dirbtuvės kurios dalyvavo 20 d. rugsė sniu>pirmyn, kad pati polici sioji 14 metq mergaitė.
biau,
apima
vis
daugiau
ge

Amerikai.
Sutarimas
dar
laisvės kraštu.- Žmonės ne
ja
nedryso
jų
bausti
adminiŠvedijos karalius galutinai
Uzakmeniškis S. G.
1 jo neleistame valdžios susi
turi didelio noro daboti val senato neužtvirtintas, todėl ležinkelių ir gali išsiplatinti atsisakė atsiskyrusiai Norve ir t. t..
stratyviškai, bet nubaudimą
[Ii „Vln. Žn.”].
ant
visos
Maskolijos.
Jau
da.
amerikonai
stengiasi
prikal

rinkime,
buvusiame
Kijevo
Rodoj
apie
įvedimą
žemi

džias. Politikoj dalyvauja
pavedė
sudui,
ko
pirma
pa

gijai
iš
savo
šeimynos
duoti
vis mažiau žmonių. Štai, šį bėti senatorius atmesti suta bar nė į Maskvą, nė iš jos ne karalių, tai atsiėjo jo jieško- škų įtaisų Lietuvoj dalyvaus gatvėje, Veiso namuose, Moi- našiuose atsitikimuose neda
Iš Latvijos.
sekančios ypatos: Vilniaus zelio kambaryje.
met, laike registravimo turin rimą, bet ar jie tą išpildys, eina geležinkelių trukiai. ti kitur.
Šią vasarą, Hasenpatho
rydavo.
Sustraikavo tarnaujanti ant
jeneral-gubernatorius, guber
čių tiesą balsuoti, ne tik Chi nežinia.
pav.,
likosi užmuštas dvar
Žemė prigulinti randui ir
Pereitą sanvaitę atkako į
cagoj, bet visoj Amerikoj už Kadangi Kolumbijos re geležinkelių Charkove, teip- Daniją Norvegijos parlamen natoriai: Kauno, Gardino ir visokiems institucijoms Iš Baltstogės, Gardino gb. ponis baronas Bistrom. Ap
siregistravo dąug mažiau spublika nenorėjo atiduoti gi ant linijos nuo Odesos į to pasiuntinys, garsus šiau prižiūrintis Vilniaus guber
Naujas caro Įiaskirtas kvai skųstų kaimiečių yra 40, ku
Vilniaus gub..
Sebastopolių.
Tuom
tarpu
policija kaltina už pa
Amerikai
žemės
plotų
prie
niją
Bezobrazov;
gubernijažmonių negu kitais metais.
lys, Baltstogės jeneral-gu- riuos
rių
tirinėtojas
Nansen,
pa

kėlimą
atviro bunto, ne vien
.
Vilniaus
paviete
žemės
pri

Juo mažiau bus besinaudo Panamos kanalo, tai ameri svarbiausios Maskolijoj an siūlyti Norvegijos sostą Da liški bajorų vadovai: grafas
bernatorius, uždraudė darbi už Bistromo užmušimą.
gulinčios
maskoliškam
ran

ninkams, ar tai gazdinimais.
jančių iš politiškų tiesų ūkė- koniški politikieriai, radę at glių kastynės yra pietinėj nijos kunigaikščiui Karoliui. Plater, Miller ir Višeslavcev.
P. Sogirlis buvo ketinęs įdui yra : 88526,5 desiatinos,
sų, juo didesnę įgaus valią sakančius įnagius, sutvėrė Maskolijoj, kur trukių bė Nėra abejonės, kad jis pasiū Pavietiniai bajorų vadovai:
ar straikais versti darbda steigti laikraštį Vitebsko la
miestams
—
1877
dės.,
ba
ten mažutėlę Panamos respu giojimas pasiliovė; tarnau
Vilniaus (Kkzem Bėk), Šventvių kalboje, bet vidaus da
valdžią turinti.
lymą priims, kadangi neišty- tėnų (Krasovsky), Lydos žnyčioma, klioštoriams, moky vius mokėti didesnes algas. lykų ministeris neleido.}
jančių
ant
geležinkelių
strei

bliką,
tikėdamiesi,
kad
ji
nePrezidentas it jo draugai
Už
peržengimą
to
kvailo
pa
rę pirma, nesiųstų pas jį pa
kloms, labdaryngoms institu
visa gerkle šaukia, kad rei išdrys pasipriešinti ir bus kai apėmė jau visą pietinę ir siuntinio su oficijališku pa (von Witt), Gardino (Newiadavadijimo jis gązdina bau Kuršo žemesniųjų moky
cijoms — 4109,5 dės., urė
vidurinę Maskoliją, o iš čia į
vien
Amerikos
įnagiu.
Bet
rowski),
Bresto
(Čičerin),
klų mokintojai padavė sutar
kia dauginti kariumenę, drusiūlymu sosto.
Ateinantis Kobriniaus (Wolfring), Kau dams — 260,83 dės., taigi iš smėms iki 3000 rubl., arba tinį prašymą, kad jų moky
didelius
miestus
gabeno
mai

ir
čia
nesiseka.
Net
Pana

kalėjimo iki 3 mėnesių. Tai klose butų viskas išguldinėtinti laivynę, taigi mėgzdžioNorvegijos karalius dar ne no (Griazev), Zarasų (Petkie- viso _ 39778,83 dės..
stą
ir
kurą.
Nors
straikai
ir
mos
politikieriai
suprato
miekokiu
budu Šitas caro bernas jama latviška kalba, o rusi
ti despotiškai valdomus kra
senas, turi tik 80 metų.
Vileikos paviete randui
rius
amerikoniškųjų.
Kad
neišsiplatintų
ant
kitų
lini
wicz),
Šiaulių
(Jefremov).
daleidžia darbininkams rei škoji kalba tiktai kaip atski
štus. Kam gi ta skaitlinga
Miestų galvos:
Vilniaus priguli 34858 dės., miestams kalauti teisingesnių algų? ras priverstinas dalykas.
kariumenė ir tvirta laivyne jiems geriau galėtų pasiprie jų, jau ir dėl dabartinių ne
(Bertholdt), Kauno (Grund- — 84^0’ dės., bažnyčioms, Turbut jis pats to nežinot Ir
Amerikai? ^Ck ant jos, ir Į šinti, dabar Panama nori iš galina bus didesniems mie
Isz
Lietuvos.
sižadėti savistovystės, nori stams pakaktinai parūpinti
man), Gardino (Michalsky), klioštoriams, . mokykloms, tokiems mat caras duoda val Karčemų daužytojai.
norėdami, kiti kraštai negali
susijungti su republikoms vi maisto ir kuro. Darbai dirb
Baltstogės
(Malinowski). labdaringoms institucijoms džią ant milijonų žmonių!
11 d. rugsėjo naktį atvyko
užpulti. Atsigynimui nuo
Iš
Vilniaus.
durinės Amerikos, kad ge tuvėse, dėl stokos kuro, turės
Dvarponių išrinkti nuo pa — 841 dės.; iš-viso— 38689 Tokių ypatų vieta bepročių Griškabudin gauja vyrų, iš
svetimų priešų pakanka ir
Vilniaus, Kauno ir Gardi viečių: Vilniaus gub: Vil dės..
namuose, o ne urėduose!
į
riau galėtų atsiremti prieš pasiliauti. Daug tūkstančių
laužė monopolio duris ir su
dabar po ginklu stovinčios
no
general-gubernatorius,
A.
Dianos pav.; randui prigu Dėl maištų ir bombų mėty naikino visą degtinę. Kal
Suvienytas Valstijas.
darbininkų atsiras be darbo,
niaus
(Balinski),
Vileikos
kariumenės, nors ji, kaip
Ne geriau einasi ir su re- miestų gyventojams sunku A.Freze, paliepė uždaryti žy (Chelchowski), Trakų (Ma- li 110616 dės., miestams — mo, caras Baltstogę pastatė ba, kad paėmė 400 rublių pi
sprendžia vokiški kariški de
po karės laiko tiesoms ir pa
x4
publikonų užmanytais dide bus gauti maistą, o tas tik iš- dų maldnamius „Romailes” lewski), Lydos (Puttkamer), 269 dės., bažnyčioms, kliošto skyrė čia atskirą jeneral-gu- nigu
legatai buvę Amerikoj, ir ne
riams,
mokykloms,
labdarin

17 d. rugsėjo naktį Šuni
ir
biblioteką
prie
vyriausios
liais muitais ant svetimų ta- platys neužganėdinimą ir
Šventėnų (Jalowiecki), Ašme goms institucijoms — 3715,09 bernatorių su tokioms jau škuose
nežiuia kas išlaužė
gali lygiutiesi si^ kariumene
vorų gabenamų į Ameriką. maištus Maskolijos viduriuo sinagogos, o buto samdytoją nų (Umiastowski), Disnos dės.; iš-vieo— 160000 dės.. tiesoms kaip jeneral-guber- monopolį, sudaužė bonkas su
kokio nors Europos krašto;
Už didelius muitus Ameri se. Su streikų pagelba soči- Tiną pasmerkė bausme 300 (Romanovricz). Kauno gub.: Lydos pav.: randui prigu natoriai visos Lietuvos, Len degtine ir paėmė buvo
platinti gi kolionijas, užgrie
koj, kiti kraštai rengiasi at jalistai stengiasi priverpti rublių, arba ant 2 mėnesių Kauno (Czernocki), Vilkmer li 13578, 67 dės., miestams kijos, Finlandijos ir Kauka monopolyje pinigus. S
biant kitiems prigulinčius
kad vietiniai
gyventoj,
lyginti jai tuom pačiu. An randą .pripažinti balsavimo kalėjimo, už tai, kad iš jo bu gės
(Montvila),
Zarasų — 2046,42 dea., bažnyčioms, zo. kraštus Amerikai dar nerei tai Vokietijoj dabar užmany
džiaugiasi,
<kad
teip
atsitiko
to
laidė
akmenimis
į
policimokykloms,
klioštoriams,
(Kwinto), Panevėžio (Zawitiesas visiems gyventojams
Iš Kauno.
kia, kadangi ji pas savę turi ta dešimteropai padidinti be skirtumo ir pilną politi stus ir kazokus.
su monopoliumi ir tikisi, kad
sza), Šiaulių (Wenclawskj), labdaringoms institucijoms
daugybę dar nenaudojamos muitus ant visų Amerikos šką laisvę. Į Maskvą atsiun Apskritai, Vilniaus miesto Raseinių (von Romer), TiKių — 1647,13 dės.; iš viso —
Kauno Ūkiškoji Draugija pati valdžia atšalius teip ne
pakėlė klausymą apie tą. kad geistiną jiems monopolį.
žemės: čia ant tokio ploto ta vorų; Vokietijos paveikslą, tė geležinkelių batalijono skolų suma iki 1905 ra. 2 d. (Narutowicz). Gardino gb.: 17267,22 dės..

Politiszkos žinios.

LIETUVA
Lietuvos gabenti Į Prusus ir o tame skaitliuje 8 apkultos mirti* Pasibaigus kalboms, vienas vai jisai praleido airių kolegijoje (col* ręs, kad pro jį važiuosiu, bučiau pas mus kokios linų minamos ma
kinas, pasiėmęs kepurę, bandė ko- lege). Pasitikęs jį, džiaugiaus, užsukęs, nes tenai stovėjome gerą šinos, tik žinoma mažesni. Ašis
arklius
pardavimui.
Da‘*.^
Kaip paduoda Tilite „Nau
pARAŠė B. V.
lektuoti ant naudos revoliucijos, nors vieną lietuvį sutikęs,ir prakal valandą. Gal grįždamas galėsiu sukasi kartu su tekiniu. Yra ir
P
i
Y
tsburo
,
P
a
.
Netoli
Cecil,
ja Lietuviėka Ceitunga”, ties
Kiekvieną rytą, sėdęs prie savo
bet kuopos pirmsėdis pašoko ir su bėjau, žinoma, lietuviškai. Bet užsukti. Sorokienė su pasipikti mūsiškai padarytų tekinių, tik
Senapile sudegė medinis til Iš Bellschill. Škotijoj. PU. sušimušė du trukiai. Prie to riko: čia ne vieta rinkti pinigus. kaipgi nusistebėjau, išgirdęs pas nimu kalbėjo, kad čapienė uekne- daug sunkesnių ir tokie tekiniai kriaučiaus stalo netoli lango, pir
du darbininkai likosi užmušti, o
Kam ta revoliucija reikalinga, kas veikinimą angliškoje kalbojel Čia kanti lenkiukai, tik lietuviškai arba sukasi apie ašį. į tokius dvira miausiai pažiūrėdavo per kiemą
tas ant Šešupės.
Susitvėrė čia L. 8. D. P. vienas sunkiai sužeistas. Visi jie jos užsimanė, tegul ir pinigus de buvo ir keli airiai,maniau todėl,kad rusiškai ir teip-pat vaikus moki čius įkinkyti po 5—8 arklius, arba ant plačiai atidarytos poniškos vir
buvo svetimtaučiai, ne ameriko
da; mums nereikia mėtyti ant vė prie jų jisai gėdisi savo kalbos. nanti. Baigiant važiuoti užbaikali- kokie 8 arkliai ir du ar trįs jaučiai, tuvės. Kas ten sviesaus, drabu
Iš Griškabūdžio, Suv. gb., kuopa, vasario mėnesyj, 1903 nai.
m..
Nepaisant
ant
mažo
są

jo!
” Visi pradėjo skirstytis ir su Juk tai paprotys čianykščių lietu niu keliu nežinia kas paleido paska arba keletas arklių ir keletas jau žiai, ar žiurstas lakstė ten ir lian.
Naumiesčio pa v..
Indianopous, Ind. Netoli nuo sirinkimas pasibaigė. Supranta vių (gal tik lankančių airiškas ko lą, buk MiŠčenko ir Renenkampf čių.
Arkliai beveik perdėm Morkus griebė adatą ir pradė
narių
skaitliaus
ir
pašalinių
,,Vilniaus Žiniose” nese
čia, ant važiuojančio skersai gele ma, kad ne daug gero galima pa legijas? Rd.). Sykį sutikau jį su 80000 kazokų užpuolę ant Poit širmi, smulkučiai, gal dar už musų jo svilpyti, švilpimas buvo pa
kliūčių,
ji
laikosi
ir
iš
palenniai patilpo korespondencija
žinkelio šėnių vežimo pilno žmo daryti turint tokius viršininkus vieną ir paklausiau, kodėl jis ne Artūro, išbadą visus japonus ir žemaitišką veislę mažesni, bet ne našus į paukščio Čiulbėjimą. Pas
i6 musų kražto, kurios auto gvo veikia pradėtą darbą. 6 nių, užbėgo trūkis ir vežimą su (viršininkus renka sanariai, tai ir kalba lietuviškai. Gavau atsaky atėmę atgal tvirtynę. Dar ant vie blogi,šonkaulių nematyt.Jų stipru kui žiurėjo jis vėl priešais į langą.
rius kalbino, renkant atsto d. rugpiučio kilo užmanymas daužė. Prie to 2 ypatos tapo už jie už pirmsėdžio darbus kaip ge mą, kad teip užmiršęs savo kalbą, no vakzalo, kokia ekzaltuota bu- mo nežinau, tik,matyt,daugiau pa Tas šviesusis paveikslas stovėjo
rus, teip ir blogus, atsako. Rd.). kad jam net gėda atsiliepti (ma fetienč patvirtino, buk stoties kenčia už mūsiškius, nes per žiemą prie lango ir geltonplaukė galva,
vus į vieėpatystės dūmą, ne paimti atsakančią vietą susi muštos, o 8 sunkiai sužeistos.
Sunku suprasti kodėl jį, menkai tyt jos niekada gerai nemokėjo. „Manžurijos” komendantas, už namie nešeriami, patįs jieškosi juokdamasi, linktelėjo per jį. Vi
rinkti svetimų, n§ įsiperkan- rinkimams ir įsteigti knygy
suprantantį apie tautos teikalus, Rd.), Bet ar tas įgyvenančiam klaustas, patvirtinęs tos paskalos sau maisto po lauką, — graužia sai trumpai, bet labai draugiškai,
ną.
Sąnariams
ant
to
sutin

čių su degtine, bet rinkti ge
kuopa
išrinko savo pirmsėdžiu? Amerikoje lietuviui naujiena? Ar tesingumą, ir visi mano aankelei- sušalusią žolę, arba raŠienas. prilankiai. Paskui vėl šviesusis
rus lietuvius. Ui tokį gerą kant,‘tapo paskirtos 3 ypa
Matyt jis ne skaito nė jokių laik tokių išgamų nerasime daugiau?... viai, išskyrus kokį vieną, du, įti Sniego kapstyti jiems nepriseina, paveikslas
prapuolė
virtuvėj;
lietuvį, neįsiperkantį, kore tos suj ieškot vietą, ką ir pa 1 Svmmerhill, Pa. Pittsburg raščių, jeigu nieko nežino apie re Mes, lietuviai, nesuprantame, ar kėjo ir iš to džiaugsmo vakare ap nes visoj beveik Mandžurijoj snie kriaučius girdėjo indus tarškant ir
spondentas perstatė dabarti darė: atrado, nors ir nepigų, Coal Co. rengiasi pradėti darbą sa voliuciją ir revoliucijonierių m ie suprasti nenorime, kad gerovė sigėrę,bet ant rytojaus,privažiavus go nė už pinigus nerasi, tik šerkš geležinius griežinius ant ugnavienį Griškabūdžio valsčiaus gū kambarėlį. 13 d. rugsėjo vo kastynėse Summerhil ir Bridge- nas, jeigu nežino, kad kitų miestų musų pačių pasikeltų, ir tauta pa stotį Mandžurįja ir išgirdus pas nas. Galvijus laiko tiktai kaipo tės skambant.
džią, Vincą Kudirką. Ma tapo atvertas knygynas ir vilej. Kastynės tos stovėjo per 7 lietuviai ant jų sušelpimo deda sikeltų, jei nors vieną augštesnę kalą be jokio pamato buvus, dar dirbamą spėką, nemelžia, todėl Morkus juokėsi. Urnai nusigan
aukas prie kiekvienos progos: ant mokyklą šioje liuosoje šalyje turė didžiau visi nuleido nosis.
pienas ir sviestas Čia labai bran do ir adata vėl lakstė greitai, kai pi
tyt, ta korespondencija para skaitykla; atidaryta ji nuo 6 mėnesius. Patilps jose prie darbo vestuvių, krikštynų, visokiuose su tume.
Kitur lietuviai nori, bet
Manžurijoj mums permainė va gus. Už sviesto svarą Charbine norėdama praleistą pavyti. Čia
apie
800
darbininkų.
Mena,
kad
vai.
po
pietų
iki
10
vai
vaka

šyta arba paties Kudirkos,
sirinkimuose. čia jam pasirodė negali, čia galima — bet patys ne gonus. Mes gavom purviną, pa prašo Ir. 40k.
Pusėtinai pigu, buvo juodi drabužiai, juos turėjo
pradės dirbti ir kitose šitos komarba uat jo praėymo parady ro, — šventdieųiais nuo 2 panijos kastynėse.
ne vieta.
norime. (Reikalingų mokyklų pa- dvėsusių musių aplipusį III klia- kas čia-pat gaunama, o kas atve pabaigti į valandą laiko. Paskui
ta artimo jo draugo. Kudir vai. po pietų iki 10 vai. va
Kaip matyt, Pittsburge, su ne jiegų ne turime. Augštesnėms mo sos vagoną, bet kitas eŠalonas ne žama, arba visai nėra, arba labai atėjo užafelhiotojas ir Morkus ne
1 Milwaukee, Wis. Darbai eika gi i6 tikro n6 toks doras karo, — subatoms nuo 10 va na čia gerai, ypač paprastų dideliu išėmimu, lietuviai žemai kykloms reikia mokytų profesorių, gavo nė tokio, visi 18 oficierių su brangu. Tik cukrus prekiuoja 16 norėjo jam nusidėti. Ne lengva
žmogus, n? teip geras lietu- landos ryto ikClO vai. vaka darbininkų trūksta. Tokiems mo stovi ir svarbesnių musų reikalų o jų neturime Amerikoj. Rd.). daktaru ir podpulkauninke sutilpo kap. svaras. Prieš karę prekiavo buvo pradedančiam jaunam vaiki
supranta; stikleliai ir kazyros
Raganiukas.
į 8 „tepluškaž” (tavoriniai vago po 6/4 kap. nors iš Rusijos atve nai. Visas pajiegas reikėjo suim
vys, kaip jį perstato kore ro* Knygynas yra: Masomc ka po $1.75—2.0C ant dienos. Iš ne
labiau
daugelį
apeina
negu
tautiš

nai su geležiniu pečium.) To žamas. Kitų prekių nežinau, nes ti, kad gyvenimą pastatyti ant pa
spondentas. ' Eilėse dirban Buildings, Lesse Hali, Mayn kitur pribuvę darbininkai greitai ki reikalai. Liuosą laiką pralei
Iš
Union
City,
Con.
kiose-jau „tepluškose”, mačiau, nieko nepirkau. Beje! Malkų siek stovių, tvirtų pamatų. Prie viso
čia randa darbą.
čių ant lietuvystės labo ,Ku- str., Bellschill, Scotland.
džia karčiamose ir dar kartais
Draugystė Lietuvos Dukterų, susėdo ir atvažiavusi iš vakarų ypa snis 60r. Malkas atveža iš Ųžbai- darbštumo, gero darbo, teisingu
L.
S.
D.
P.
kuopa
kreipia

1 Connzllsville, Pa. Darbai į namus parsitraukia bačkutes. 7 d. spalių, parengė pirmutinį ba tiniu traukiniu publika. Nors vi kalio. Dėl malkų stokos pirtis mo, ėjo viskas palengva, labai pa
dirkos niekada nebuvo; nors
jis jai ir nekenkė teip kaip mės į visus lietuvius ir lietu prie kokso pečių Šitose aplinkinė Tankiai po vestuvių traukia pul lių. Svetainėj Linden Park prisi sas Sibiro geležinkelis, pradedant kariumenei nekūrenama, , todėl lengva. Žmonės negalėjo išsiža
kiti suldnkėlėliai, bet ir nieko ves, gyvenančius šioj aplinki se eina gerai. Pereitą sanvaitę kais pas tiesdarį ir jam sumeta po rinko diktai žmonių, visi linksmi nuo Sizraniais.yra kariumenės ser- vargšai kareiviai negavo nusimaz dėti senų papročių, ne greitai ėjo
čia 21318 pečių, stovėjo $i dešimtinę ant didesnės lietuvių nosi gražiai. Buvo kelios daini giamas, bet Mandžurijoj kur-kas goti.
nuo vieno rankpelnio pas kitą,
gero nepadarė. Su žmonėms, nėj, atsilankyti į musų skai degė
2028.
garbės.
Užtai ant' išliuosavimo ninkės iš Waterburio, kurios pa stipriau. Patį kelią sergsti pasie
Visi sako, kad netrukus bus ypač jeigu tas kitas dar jaunas ir
tyklą:
apart
gerų
knygelių
ir
rods, kalba lietuviškai, ka
1 Utica, N. Y. Čianykščiai raš tėvynės gaila jiems centui
dainavo tautiškas daineles. , Po nių kariumenė, o stotis, triobas ir skerdynė, kokios istorijoj dar nėra dirbo be pagelbininkų.
dangi su nemokančiais kito laikraščių, kuriuos galima to statėjai per štraiką nuo Naujų
Buvęs ant susirinkimo.
Charbine pirmiau buvo
šiądien tas persitikrinimas sun
dainų, musų draugės paprašė susi šeip jau. geležinkelio turtus tam buvę.
kios kalbos kitaip kalbėti ne dovanai skaityti, bus čia metų iškovojo 8 vai. darbo dieną.
rinkusių paaukauti, kiek išgalint, tikros geležinkelio baterijos. Ap įsakyta prirengti lovų 45000 sužei kiai spaudė Morkų. Matė jis gel
Iš VVIlinerdlng, Pa.
galima, Griškabūdžio aplin teipgi aiškinama apie darbi Štraikai pasibaigė.
ant sušelpimo revoliucijos. Dvi skritai išpuola ant 1 viorsto 7—8 stiems. O prieš kelias dienas atė tonplaukę galvą ten priešais ir ap
kinėse dvarų nėra, tai nėra ir ninkų reikalus ir apie kovo 5 Detroit, Mich. Suštraikavo 8 d. spalių Jurgio Kondratavi merginos perėjo per susirinkusius kareiviai. Beto visa geležinkelio jo nuo Kuropatkino įsakymas pri ėmė jį nekantrumas. Lakstant
jančius musų brolius tėvynė darbininkai Sbipbuilding Co. Dar čiaus moteris pagimdė dukterį, ku ir nors žmonių buvo diktai, surin valdyba — visi kareiviai, viršinin rengti 110000 sužeistiems. Beto dar adatai augŠtyn ir žemyn, darant jai
lenkiškai kalbančių ponų.
laisvę Lietuvos. bininkai užtikrina, jog jie dirba il rią apkrikštijo vardu Ona. Ant ko tik $1.50; draugystė pridėjo nuo kai, konduktoriai, mašinistai ir t^, kelioms dešimtims yra vietų terp^ ilidelius lankus, akys kiekvienoj
Su augšta Kudirkos dora je - už
krikštynų pakvietė draugus. Su savęs 2 dol. ir iš viso $3.00 (iš Užbaikalinio kelio, revizorius So Cbarbino ir Mukdeno. Kasžinkas iuosoj valandėlėj kreipėsi prie
yra negeriau.
Sudžia jis Kreipiamės teipgi į lietuvi giau, negu pridera.
sirinkę linksminosi gražiai, akių ne puola $3.50. Rd.) nusiuntė Cen- roko sakė, kad neužiigio ka girdėjęs Kuropatkiną žadant pa ūrtuvės lango; mislys vienok bėgo
Griškabudyj yra jau gana il škas kuopas, draugystes, kny • Hazleton, Pa. Kastynėse aptemdė. Kalbėjosi apie sunkų traliŠkam Revol. šelpimo komite riumenės valdyba žadanti paimti į guldyti 60000 ir Liaojangą paimti. dar toliau; jos peršoko mėnesius ir
savo rankas ir tą kelią, o ilgainiui Pradedant -nuo stoties Manžuri metus ir mąstė apie ateitį. Lak
gai, o kiekvienuose rinki gynus ir redakcijas su mel Jeddo suštraikavo 3000 kalnaka- padėjimą darbininkų čia ir tėvy-. to kasieriui, Dr. šliupui.
nėj; apie revoliuciją ir revoliucijoNr. 39 „Vienybės” patilpo ko ir visą Sibiro kelią. Nors kelias jos visu keliu ant stočių didžiausi stė apie tą ten priešais. Vis aiš
muose buvo žmonėms dalina dimu sušelpti musų knygyną šių.
nierius ir jų siekius. Keli draugai respondencija, kurioj pasakyta teip drūtai yra saugojamas, vis tik intendantūros sandėliai: kur šieno kiau jam rodėsi. Išpradžių baidė
ma degtinė, už kurią audžia visokiais išleidimais ir kny-,
užmanė pažymėti krikštynas, su apie Lietuvos Dukterų Dr-tę, buk chunchuzams kartais pavyksta kur ir šiaudų stirtų-stirtos, kur javų baimė visokių sunkenybių, gulin
goms.
mokėjo. Tai ne paslaptis.
ISZ
dedant kiek aukų ant sušelpimo ji tarnauja Saurusaičiui ir užsiima ne-kur, užpuolus ant kelio, išdras maišuose sulig trioboms kupetos, čių ant kelio susiporavime -Su
Ištariame
ačių
„Laiko
”
išApie tai visi žino, žino, be
revoliucijonierių, kovojančių už tikėjimiškais dalykais. Tas ne tie kyti rvlias ir kelioms valandoms kur galvijų tūkstančiai ganosi.
abejonės, ir išgyręs sudžią leistojams, kurie suteikė,
laisvę musų tėvynės.
Susirinkę sa. Lietuvos Dukterų Dr-tė ne sulaikyti traukinius. Nelabai toli Ant stoties Kai-juan yra įrengtos Įėjo dar ant savo ateities užsitikėti
mums savo laikraštį.
korespondentas.
tam pritarė ir sumetė $8.60 (var užsiima nė bažnytiniais, nė tikėji nuo Charbino yra ilgas tunelis, 8 duonkepės (iš Liaojango pabėgu jis turėjot dar dirbti, pastatyti pa
Iš Clevelando, 0h
L. S. D. P. Kuopos Se
dai aukautojų ir jų aukos pagarsin miškais, nė kunigiškais reikalais, verstų ilgumo. Tenai kuodaugiau sios), iškepa kasdien po 40—50 matus, ant kurių gražus sapnai
Taigi musų nuomonė,' jei •
Porą mėnesių atgal, kunigas
Kartą naktį pastatytas tūkstančių pūdų ir traukiniais ve galėtų retntiesi, pastotų teisybe.
tos kitoj vietoj. Rd.).
bet niekam ne draudžia, kas nori, daboja.
gu lietuviai rinks savo atsto kretorius. K. Kundrotas.
Jankus apleido Clevelando lietuWilmerdinge lietuvių yra apie tuom užsiimti,išpažinti tokį tikėji prie tunelio pasienių sargybos ka ža į armiją. Duona kvietienė, Bet jo saulė ant šito tamsaus kie
vus į viešpatystės dūmą, 'tai
| vius. Atsisveikindamas, pasakė
reivis pajuto^ kad kas ant jo lipa. balta kaip musų ragaišis ir gardi. mo buvo tojė mergina; jo naminis
Į parapijonams, jog nė jokios rokun- 20 apsivedusių šeimynų ir apie 200 mą, koks kam patinka. Tikėji
jie turi pasij ieškoti geresnį
pavienių. Daugumas skaito laik mą laiko už privatišką kiekvieno Sis šuktelėjo: „kas čia? Nežino Apskritai kariuųienės maistas ne džiaugsmas, svarbiausias siekis
dos neturi, ką sukolektavo tai, gir
už Kudirką kandidatą. Kad
raščius ir knygas.
reikalą. Mes rūpinamės apie pa- masis pasileėkė prieš jį ir vėl lipa. peiktinas. Pradžioje kelionės ka sunkaus gyvenimo. Nieks apie
Kudirka gali norėti būti lie Darbininkas nenorėjo milijonu. di, parapija žino, kur tie pinigai Yra čia lietuviška Lietuvos Sū šelpą ligoj ir kad pasimirus*os sa- Kareivis vėl šuktelėjo. Nežino riumenė valgydavo tam' tikrose tai nežinojo. Ji teipgi. Daugiau
nuėjo, jeigu sukolektavo ir kelis
tuvių atstovu, dyvų nėra, Bellingham, Wash. Pasimirč tūkstančius, tai, girdi, viskas nuė nų Dr-tė, į kurią priguli suviršum narės kūnas butų palaidotas. Rū masis vėl pasilenkė ir vėl lipa. valgyklose, kur tankiausiai būda siai galėjo dasiprotėti; dasiprotėti
kadangi juk atstovų algos čia vargšas, akmenų skaldytojas jo ant užlaikymo bažnyčios ir ku 100 sąnarių. Trįs metai atgal su pinsimės teipgi, kiek galėsime, su Ka*ivis trečią sykį sušuko ir gąs vo prastas valgis. Bet nuo Čelia- tikrai galėjo. Bet ar gali jis turė
dino laukiąs, jei ne atsiliepsęs.
didesnės bus negu valsčių William W ilso n. Peržiūrėdami jo nigo. Atėjęs, rado 15 šimtų sko sitvėrė lietuvių benas. Yra čia ir šelpti musų brolius ir seseris varg Tas pasilenŪęs.vėl lipa. Kareivis binisko pradėjome imti tose valgy ti viltis, ar privalo savę vilioti?
klose tiktai produktus, o pietus Bęt.ar'jine atsako prilankiai ant
darbininkiška kuopelė, į kurią pri stančius po sunkia caro letena.
“eudžių, o ant galo, galima už palaikus, peržiūrėtojai persitikri los, nors bažnyčia menkutė. Mat guli 80 sąnarių: 15 iš Wilmerdinpykšt,iŠlovėį bet nežinomasis kim verdame savo rotų virtuvėse ir jo pasveikinimų, ar ne atsalto su
Rože Skrobliutė.
megzti platesnę pažintį, ku no, jog New Yorko bankuose yra viskas brangiai kaštavo, o prastai go, kiti iš Pittsburgo, vadinasi ji 6
ba jam į kįrutinę ir lipa ant jo. valgis išeina kur kas geresnis.
juoku ir padrasinančiu linktelėji
Antrą kartą pykšt.
Nežinomas
Kariumenė, išskyrus oficierius, mu? O, tikrai tai buvo padrąsini
rią paskui galima sunaudoti jam sudėta 960000 dol., likusių po įtaisyta. Kaip tie sukolektųoti pini Lietuvių Socijalistų kuopa.
pasimirusiam pietinėj Amerikoj gai buvo suvartoti, parapijonai peCaro dovanoms apdova parvirto, be( pakilęs, vėl skubino linksma važiuoja. Kartais išgin mu— jis privalo vien pasakyti.“
B. Savaras.
arabiškiems siekiams, bet su- broliui. Vargšas apie tuos jam gali suprasti.Altoriai, sėdynės, sta
lipt. Kareivis trečią kartą pykšt, davau nuo kareivių (žinoma Bet kada? Ir kur?' Kaip sueiti
noti.
džios Kudirkos asabiški rei pripuolančius palaikus žinojo, bet cijos ir kiti rakandai parapijonų
Ar
Ištikro
reikalinga
lie

jiems nematant) su pasityčiojimu ant pasikalbėjimo? Mislis apie
Matote,
kas
sviete
darosi?
Kol
kalai lietuviams mažai gali nenorėjo paimti. Šaukė jį į New suaukauti..
girdę,
subėgo
nuo
„postų
”
karei

sakant:
„ech čort, v Raseji zemli tai pagimdė šiurpulius. Kaip su
tuviams augštesnąii
Maskolius slėgė, tai visi dejavome
rūpėti, tuos reikalus tegul Yorką atsiimti jam pripuolančius Kun. Jimkus iškeliavo rugpiuviai
pasienjniai,
atlėkė
nuo
sto

malo!
”
Tą patį, tik atvirai ir be rasti reikalingus žodžius? Kaip
ir vaitojome. Tada Lietuvos ku
mokyklai
čio mėnesyj, niekam nesakęs, rak
jis sau savo spėkomis atlie turtus, bet jis nevažiavo.
ties
geležinkelio
kelios . de baimės, sako beveik visi oheieriai juos pasakyti? Ir prašalinus tas
nigai
buvo
broliais
žmonėms,
žmo

tus nuo bažnyčios atidavė špitolLaikraščiai kaip Lietuvoje teip
šimtį! kazokų, netoliese patrulia (musų ešelono) ir keiksnai keikia visas sunkenybes, kaip pasakyti,
ka.
Ypač, mums rodosi,
Sūkurys.
ninkui, o nuo klebonijos gaspadi- ir čia Amerikoje pajuto stoką mo- nės buvo broliais kunigams. Visi
renkant atstovus, reikia ap Sorento, III. Naktyj, 18 d. nei. Buvo pas mus neva ir para myklų lietuviams. Ragina apie jų šaukėme, kad norime spaudos, no vusių. Artimosios stoties komen užmaniusius karę. Visam esanti kad turi dar kelis metus laukti?
dantas telegrafavo jenerolui Nado- našlė kalta, kuri su-Vitte ir Pobie- Tas įpylė kelis karčius lasus į di
lenkti pildžiusius kokius nors spalių, šitą miestelį atlankė baisus pijos komitetas, bet visa jo parei įsteigimą rupinties, nes lietuviai rime liuosybės!
novui
prie (įunelio nelaimei atsiti donoscevu sukišo savo pinigus į delį džiaugsmą. Bet aplenkti to
štai kįlo štraikai, žmonės visuo
urėdus, kadangi toki ir pats sūkurys, kuris sugriovė 40 namų. ga buvo — rinkti penktukus baž pasiliko užpakalyje kitų tautų.
kus, šis KuĮopatkinui, Kuropatki- Mandžiurijos kelią ir Mandžurijos negalima. Reikia pasakyti. Teip
se
kampuose
suriko,
pradėjo
pro

Ant stokos žemesnių mokyklų
sudemoralizuoti, neatskiria Keturios ypatos prie to likosi už nyčioj.
nas visų pavaldiniausiai carui, ca anglių kasyklas. Teipgi Korėjos gi, kad jis turi aprūpinti dar sa
muštos,
o
35
sunkiai
sužeistos.
Tuojaus
po
iškeliavimui
kua.
Amerikoje
lietuviai skųsties nega testuoti prieš netikusius valdžios ras atgal klausia, ar labai pažeistas
doro nuo nedoro, o kas yra
miškus buvusi našlė supirkus. To vo seną motiną, kuri dabar veda jo
Sūkurys pasiekė teipgi miestą Jankaus, atkako čia kun.Plaušinai- lėtų, jeigu vaikų tėvai ir daugelis prispaudimus,pradėjo gardinti val
tunelis, ar nebuvo sutrukdymo ka dėl geruoju ir nenorėjo pamesti mažą gaspadorystę.
dar blogesnio — jie pripratę Altoną
dininkus.
Na
ir
ką?
ir net St. Louisą, III. tis, ar gal Plaušunas. Paėmė jis kunigų tikrai rūpintųsi apie pasta
atsieki m ui savo mierių, de Netoli Grafton tavorinis geležin viską į savo rankas ir šiądien apie tymą musų mokyklų ant atsakan Valdininkai nusigando ir turėjo riumenės. |O kasgi iŠtikro atsiti Korėjos. Kiek ašarų, kiek vargo Morkus nukando siūlą ir pašoko
moralizuoti nesuprantančius kelio trūkis likosi iš šėnių išme parapijos stovį parapijonai dar ma čio laipsnio. Kaip kur klebonai rū nusileisti. Pažadėjo reformas. Bet ko? Subėgusi kariumenė žiuri — pakilo dėlei karės, sunku ir apsa nuo stalo. Paskutinis guzikas bu
išsitiesęs lokys nebegyvas, kakton kyti. Pavyzdžiui pasakysiu apie vo tvirtai prisiūtas; tiktai išlyginti
žmonis. Nieks, turbut, teip stas. Važiuojanti tuom trukiu 3 žiau žino negu prie kun. Jankaus. pinasi apie parapijines mokyklas kiek tų reformų iki šiol-įvedė?
trįs Šūviai', suvaryti. Susirenka vieną „ratniką”, 40-metų vyrą, ir užsteliuotojas gali ateiti.
Oi,
kytri
tie
valdininkai!
Jie
nedemoralizuoja lietuvio kai trampai prapuolė, kaip mena, jie Antrą nedeldienį iš sakyklos ap (nėra nė vienos vertos mokyklos
Charbine
didikų keletas tartis,kaip pastatytą ant stoties Kai-juan sar
Šnypšdamas,bėgiojo karštas pro
pradėjo dalinti mielamiečio, kaip žmonių balsais likosi užmušti ir jų kūnai guli dar reiškė, jog reikia bažnytinių dra vardo. Rd.), bet randa daug kliū pirmiausia
čia bus pri^Š carą išsiteisinti, kad gyboj. Gyveno Tomske iš rankų sas ant šlapios gelumbės. Ir Mor
širdystes
nuo
augšto!
Pirmiausia
renkami: staršinos, vaitai, po susidaužusių vagonų griuvėseis. bužių, į bažnyčią ir kleboniją rei čių: parapijonai sutinka, kad butų suteikė liuosybę kunigams. Kuni luokio užpuolimas tokį trukšmą darbo. Palikęs pačią su septyne kas mąstė: geriausiai aš parašysiu
kia gazinių žiburių (matai koks parapijinės mokyklos,bet kada privalsčių sudžioe, kilę iš tų pa Numirė cziabuviu Naujos Zelan ponasl Gal dar reikia ir kunigui seina tam tikslui sumesti atskirą gai gali važinėti, kur nori, nereik pakėlė. Nėrėjo sumeluoti, bet pa te vaikų be duonos kąsnio, ir ap porą eilučių, užprašysiu nedėlioj
dijos
vadovas
.
bijojo, kad tokiai daugybei karei siašarojo vargšas,atsiminęs, kokia išeiti su manim ^pasivaikščioti.
čių žmonių, kuriuos nesidro
karietos?) reikia įtaisyti gazinį ap skatiką, atsisako, neužlaiko moky pašpartų; kunigai gavo privilegi vių ir dar visokios rųšies mačius, me varge savo artimuosius paliko.
Mažas laiškelis: Merginai MargaSalt Lake City, Utah. Pasi
vi demoralizuoti.
šildymą; ir bažnyčią reikia didinti, tojaus ir vaikams draudžia mokyk jas seminarijose, bažnyčiose. Tas gali vėliau,ar aukščiau, teisybė pa Nėra ko stebėtis, kad oficierai kei

Iš Seuaplles.

Isz darbo lanko.

Lietu viszku dirva

y
į

Iš Prūsų Lietuvos.
t
Į
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mirė čia pagarsėjęs savo laike, 71
metų čiabuvių Naujos Zelandijos,
maorių, vadovas Whaaug.
Jis
mat pristojo prie mormonų ir pla
tino jų mokslą terp savo vientau
čių namieje.

Prašų Lietuvoj pradės nuo
pavasario dirbdinti nauję
trumpu geležinkelį nuo MikyMoszis alycziui&m kare.
tų į Tilžę.
Niw York. Kare 8 Avenue li
Tilžėj rengia kanalizaciją, nijos užgimė mušis terp trijų vy
prie ko 300 darbininkų turi riškių. Jie išsitraukė revolverius
darbą.
ir pradėjo šaudytis; išbaigę šuvius,
Kaime Lilkuose išdegė ūkė daužėsi su revolverių kulbėms.
lietuvio Šudnagio.
Apart Kiti pasažieriai, persigandę, sugu
triobų, sudegė visi šiometi-- lė ant grindų ir po sėdynėms. Vi
si tie karžygiai teip sunkiai likosi
. niai javai, padarai ir 6 par pašauti, kad subėgusiems policišai. Ditavoj sudegė ūkė lie stams negalėjo jau priešytiesi; vi
tuvio Peteraičio, sudegė visi sus jups suėmė.
javai, pašaras, padarai, kiau
Paskendę laivai.
lė, avis, 28 vištos. PeteraiDetroit, Mich. Pereitą sanvaičio sūnūs miegojo ant tvarto, tę ant didžiųjų ežerų siautė smar
jis, rods, užsidegus šiaudams, kios vėtros, laike kurių, kaip sa
iš ugnies išbėgo, bet sunkiai ko, paskendo suviršum 20 laivų.
apdegė. Mena, kad ugnis Prie to, kaip tikrai žino, mažiau
siai 18 ypatų prigėrė; gal prigėru
atsirado nuo padegimo.
sių pasirodys dar daugiau.
Kuršės pamariuos daug
stintų pagauna. Šėpelį ant Vaveray, N. J. Ant upės Delaware, netoli nuo čia, susimušė
vietos parduoda po 1.20 Mr.. mažas laivelis su garlaiviu „BriŪkininkai daug tų žuvyčių stol” ir apvirto, jame buvę
perka ir joms šeria kiaules. žmonės supuolė į vandenį. 6 ypa
Ant paskutinio turgaus už tos prigėrė,3 išsigelbėjo „Bristol”.
žąsis Tilžėj mokėjo po 2.80—
Nelaimes ant geležinkeliu.
3.00 Mrk.. Už šėpelį kviečių Oskaloosa, Ia. Netoli nuo čia,
mokėjo po 6.20—6.70 Mrk., tavorinis trūkis, įbėgęs į bandę su
gių 5.10—5.80 Mrk., mie- sirinkusių ant šėnių karvių, iššoko
I 4.00—ii60 Mrk., avižų iš rėlių. Prie to 5 trūkio tarnai li
kosi užmušti.
3.20 Mrk.. Už centnerį
,/ (100 svarų) šieno mokėjo Cheyenne, Wyo. Netoli nuo
ant kelio užsisukimo, iššoko iš
2.30—2.50 Mrk., šiaudų — čia,
rėlių pasažierinis trūkis ir nusirito
1.20—2.00 Mrk.. Nuo dabar nuo augšto
_ ___
kelio pylimo. Prie to
galima jau iš Maskoliškosios 84 ypatos likosi sunkiai apkultos,
'I
>’
l-i

^mokyklą statyt ir žinoma, kad ant
to parapijonai vien pinigu* dėtų ir
ir juos kunigui atiduotų, bet nedrystų jo kontroliuoti. Argi ne
puikus gaspadoriusl
Parapija atliko susirinkimą ir
reikalavo, kad butų išrinktas para
pijos sekretorius ir kasierius, bet
musų dūšių piemenėlis ne sutiko.
Parapija pasiskundė vyskupui, bet
tvarkos pas mus vis nėra. Užtai
kunigėlis 17 d. spalių iš sakyklos
iškoliojo komitetą tokiais žodžiais,
koki bažnyčioj visai netinka (Kolioti niekur ne valia. Iškolioti ga
li pasiskųsti kad ir svietiškam sudui, o tas jau ir dūšių piemenėlį
gali pamokyti. Rd.). Ant galo
apreiškė, ksd jau komiteto nerei
kia, jis galys viską pats padaryti
(ar ir reikalingus užlaikymui baž
nyčios pinigus surast,jeigu žmonės
ne duos? Rd.) ir be kumečių, tik
duokit pinigus, nes jų reikia. Ma
tai koks „kytras!”
Clevelandietis.

Iš Plttsbnrgo, Pa.
15 d. šito mėnesio atsibuvo čia
susirinkimas 40 kuopos Sus. Liet.
Amer. Buvo prakalbos ir dekliamacijos. Kalbėtojai aiškino Sus.
reikalus ir mierius, jo naudą. Aiš
kino teipgi reikalą prieglaudos na
mo, kur galėtų rasti prieglaudą ne
galinti dirbti musų broliai. To
liau kalbėjo apie padėjimą darbi
ninkų ir netikumą caro valdžios,
apie revoliuciją ir mierius revoliu
cijonierių. Ragino dėti aukas, kiek
kas išgali,ant sušelpimo revoliuci
jonierių, aukaujančių savo laisvę
ir gyvastį už laisvę žmonių.
Ant susirinkimimo žmonių buvo
pilna salė, kalbos visiems, matyt,
patiko, ką rodė rankų plojimai.

lą lankyti (jeigu mokykla ne ge
ra, ją kontroliuoja vienas kunigas,
tai nėra dyvų, jeigu parapijonai ne
siunčia į ją vaikų. Rd.)
Bet yra ir tokios vietos, kur
pasirūpinus klebonui, tuoj butų ir
mokytojas ir mokykla, bet tan
kiausiai sulenkėjusiam kunigui ar
gi tas dalykas rupi?
Vaikai su vargu išmoksta pote
rių, o apie elementariškas tiesas
rašybos ir kalbos negal būt nė kal
bos, to ir mokytojas ir mokyklos
globėjas tankiausiai pats ne moka.
• Teip stovint žemesnėms moky
kloms, argi galima lengvai įrengti
augštesniąją mokyklą, kurios sto
ką visi Amerikos lietuviai atjaučia.
Reikia atminti, kad Amerikoje,
kaip ir visur, mokslas yra neatbutinai reikalingu. Praėjo tie lai
kai, kada darbininkas, ačiū savo
gabumui, užsipelnydavo ant go
donės. Dabar jau ir čia be mokslo nieko neveiksi, be mokslo tamsybėje paskęsi. Mokslas terp visų tautų platinasi smarkiai, ir nė
jokia vidutinė vieta negali būti apimta be mokslo,
be
atsakančio išsilavinimo; stoka augštesnės mokyklos da didesnę blėdį
atgabena pačiai tautai.
Yra jau nemažas skaitlius lietuvių augštesnėse airių mokyklose,
(kokios tos augštesnės airių mo
kyklos? Turbut daugiau lietuvių
yra universitetuose. Rd.), betjose, negirdėdami savo kalbos, ją
užmiršta (lankanti universitetus
neužmiršta, todėl geriau lankyti
universitetą, negu menkos vertės
airiškas bažnytines
mokyklas.
Rd.). Susėjau vienoje mokykloje
su lietuviu 7 metai atgal išvažiavu
siu iš savo tėvynės. Visą tą laiką

vis gerai. Bet ką gavo žmonės?
Žmonės iki šiol negavo nieko.
Žmonės nori mokyklų,nori draugi
jų,nori lygybės mokesčių,nori bal
so rėdyme.Tą viską da reikia iŠkariauti.
Bet tūli kunigai jau sako: „ga
nai” ba jie ko norėjo, tai gavo.
P. Vaičaitis.

Laiškas Iš keliones | Mandžiuriję.
Tavo laišką, adresuotą į Čeliabinską, radau Charbine. Matu
laičio neradau, esąs Mukdene.
Netikėtai sutikau Charbine Dr.
RimaviČią, kurs man 8 numerius
„Vilniaus Žinių” davė.
Savo
1džiausimo tau nerašysiu, pats nu
manai. Kaip puiku butų kasdie
>ną gauti pasiskaityti savo kalboj
žinių iš savo krašto. Matau, koks
'tai milžiniškas darbas buvo kas
1dieninio laikraščio organizacija,
kiek
prisėjo terminų pririnkti ar
1
1naujai nukalti. Bet, matyt, dar
1daug trūksta techniškai laikraČio
1pusei išlyginti ir pati redakcija pri
1sipažįsta dar neįveikiant visų kėblumų prašalinti. Dieve padėk grei
1čiau sustiprėti ir rimtai varyti to
kį
i šaunų darbą. Žemaitės „Vai
kams vainikėlį” nusiųsk manajai
į Žagarę. Teip-pat nusiųsk viską,
kas bus įdomesnio. Parvažiavęs1
1atsilyginsiu.
Pravažiavęs „Petrovski zavod”
(Užbaikalyje) pažinau inžinierių
Soroko, kurs pažįsta čapus. Gy
vena Petrovskame zavode; turi 8
vaikus. Tankiai priimąs svečius,
rengia vakarus ir vakarėlius, vienu
žodžiu,trumpina sau ir kaimynams

siekti Petrapilį, todėl nusprendė
pasakyti i kaip buvę.Antras
panašus atisitikimas buvo ant ša
kos nuo Cbarbino į Vladivostoką,
kur ant kareivio-sargo buvo tig
ras užpuolęs. Terp Cbarbino ir
Mukdeno kelias dar smarkiau sau
gojamas. Ant tiltų pastatytos pa
trankos. Kariumenės stovyklos,
kazermes apsuptos su fortais iŠ 2
kerčių ir su siauručiais langeliais
Šaudymui. Nuolat slankioja peš
ti ir raiti patruliai.
Charbine stovėjom 8 dienas.Te
ko matyt tiktai naująiį miestą,arba
rusiškąjį. Yra tai didelis žemės
plotas,padalintas į keturkampius ir
pusėtinai apstatytas. Daugumas
triobų — „skarbavos”, kur-ne-kur
privatiškos. Trio bos kitos ir labai
didelės, tikri rūmai, iš akmens ar
ba plytų. Gatvės negrįstos. Da
bar buvo sausa ir gražu, bet pavasaryj ir rudenyj gatvės esančios
neiŠbredatpos ir neišvažiuojamos.
Senosios miesto dalies nema
čiau. Ant geležinkelio darbinin
kai visi vietiniai. Išveizdis jų ir
drabužiai savotiški.
Užpakalyje,
kabo juoda stora kasa, kitam net
iki pačių kulnų. Darbininkai pariša kasą už juostos, kad dirbant
nekliūtų. Turtingesniejie vienuose
Šilkuose kailiais pamuštuose apsi
rėdę. Visas jų apsivilkimas išro
do šiltas ir lengvas ir nekliudo dai
lesniems krutėjimams. Jaunuome
nės veidai labai simpatiški: visi
jie šaiposi, linksmus, šnekus, išro
do sveikai. Vyrai augšto. ūgio,
plačių pečių, truputį susikūprinę.
Moters iki šiolei dar nė vienos ne
teko matyti. Sunkenybėms nešti
turi jie dviračius iš pažiūros labai
sunkius. Tekiniai tokie-pat, kaip

rietai Henseler. čia. Viskas ki
tas jau pats ateis. Ir pamislijęs
apie tai, jis pradėjo linksmai švil
py ti.
— Teip linksmas?
Morkus persigando, jis negirdė
jo įeinant.
— Valandėlę, pons Zarge.
— Nesiskubink. — Zarge sėdo.
— Ar jus visada teip linksmas prie
darbo.
• — Jus manote apie švilpinimą?
Visada? ne. — Morkus paraudona
vo. Vien jeigu kas gražaus užei
na man ant mislies.
— Tai teip ir man. Aš irgi
švilpinu, -jeigu linksmas esmu.
Paskutinėse dienose net kęsti ne
buvo galima, sakė mano meisteris.
Aš esmi stalius. Tegul jis pats pasigelbi. Aš nieko negaliu padėti.
Ne kiekvieną dieną vestuvės.
— Ar jus apsivedate? — Žinia
ta Morkų užėmė. — Na, teip, tai
gal todėl siūdinate juodus drabu
žius?
~* Teip tikrai. — Stalius su užsitikėjimu priėjo arčiau. — Ar ži
noti: tai tikrai galingas, komiškas
jausmas. — Jis nusišypsojęs, pa
žiurėjo į Morkų ir papurtė galvą.
— Galingai komiškas!
— Aš tikiu. — Morkus juokėsi
teipgi ir manė teipgi: jau dabar yra
baisiai komiškas jausmas, o tu dar
nenužęngei teip toli kaip jis. Gar
siai gi tarė:
Ar ne norite drabužius Čia
Lik sveikas
išbandyti?
Petras.
•— Žinoma, Gerai, tai yra ge
rai.
Prekes apgarsinimu.
Morkus nuvedė jį į kamarą, pa
1 oolis druko, ui 1 syki.................... 50e, davė drabužius ir sugrižo atgal.
Paprasti pajiesikojhnal ar draugys- Tenai stalius švilpino valandėlę.
estu mitingai ar t
Inimai po
Ir tuojaus uždainavo lange vir
50c. ui koina syki.
tuvės,priešais.

kia „zapasnuosius” ir kad jie val
džiai viską ant keršto daro.25 divizi
jos kelis pakorė, kelis sušaudė Si
biro keliu važiuojant, tik tuokart
nusiramino ir dantis sukando. Tos
divizijos iŠ rūpesčio nusišovęs vie
nas pulkauninkas ir keli rotų kapi
tonai. Ir musų pulke kokis 70(a
iš atsargos, bet ramesnis eleme ntas, aktyviško protesto nebuvo, tik
Mogiliave ir kitose redybos mie
stuose tuojau pašaukti daužė, žy
dus ir jų namus patrankė, paskui
nutilo.
Jau 51 dieną važiuojame. Iki
Mukdenui dar diena važiavimo.
Kur musų vieta bus, nieks nežino.
Spėja, kad dėlei didelio procento
„zapasnų” M busime rezerve. į
hospitalį prašytis daugumas nepa
taria. Reikės pabūti kokį laiką
prie pulko, o paskiau, jei-nepa
tiks, prašytis, kad perkeltų prie
ligonbučiu kokio, nors tai ne visa
da pavyksta. Iki Šioliai esu svei
kas, sako
išriebėjau.
Pietus
su Mikaska verdamės patįs. Ga
vau daržovių, verdame sriuba su
jautiena mėsa, kepame tetervinus,
jarubes, fazanus, kotletus. Išeina
nebrangiai. Kaip bus ant pozici
jų, nežinau. Nežinau, ar galėsiu
laiškus rašyti, ar nežiuręs cenzūra.
Šneka, kad nė laikraščių nepraleidžią prie pozicijų. Vis tik pamė
gink siuntinėti „Vilniaus Žinias”.
Siuntinius galima siųsti dykai kas
sanvaitę po 1 pundą per stočių
komendantūrą ir per pavieto karo
viršininkus.

LIE1UVa
Morkus ten turėjo pažiūrėti.
Porą žingsnių nuo lango, labiau
Šešėlyj, stovėjo Šviesioji; pakėlė
Pagal A. B. SchnitaePiranką prie lupų ir greitai ištiesė
tolyn. Kaip? Ar tai jam? Pa
rašto literas? Jau pats nekentimas grekisko
bučiavimas ii tolo?.. J, Rodosi,
rašto rodo, kad Chrabro išgiriamas slaviškas
kad ranka truputį kitur nukrypo +raštas, išmislytas šventos Kirilo ypatos, ne
prie lango kito kambario. ' Bet ne
galėjo
būt kiriliniu, kuris, iš tikro, yra tik
galima tikrai gerai atskirti — bet
nežymiai
perdirbtu grekišku, bet turėjo būt
kitam kambaryj buvo vien sveti
nepanašus
i aną barbariškajį, taigi į grekimas stalius.
škajį,
taigi
turėjo
būt glagolinis.
— Na, kaip jums rodosi? — Zar
Kadangi,
vienog,
kalboj apie slavišką
ge išėjo iš kamaros. — Kaip dabar
alfabetą Pasakojime Chrabro, visokiuose to
padarysime?
— O labai gerai. — Morkus vėl Pasakojimo perrašuose nėra vienodumo, tai
buvo tik kriaučiumi, sulygino po reikia manyti, kad perrašytojai to Pasakoji
rą stulpų, pakratė kaip kur. — mo perkeitė, perrašydami tūlas vietas, su
Kaip nulietas. Pertaisinėti nėra
darkė originalą. Be abejonės, perrašytojai
ką—.Gerai. Aš pasilieku jūsų ste- Chrabro Pasakojimo, vietose, kur buvo kal
liuotoju.
ba apie raštą, tas vietas teikė prie to rašto,
— Kad jus dar pas savo pažysta kokiu pats rašė, nežinodami, kad Chrabras
mus pa norėtumėt manę prirodyti. galėjo mislyti visai apie kitą raštą; tos Chra
— Su dideliu noru —atsakė Zar bro Pasakojimo vietos, kur kalba buvo apie
ge. — Su džiaugsmu.
Kirilo išrastą raštą, buvo perrašomos, be abe
Ir urnai Morkus atsiliepė:
— Tai galiu ir aš dabar apsive jonės, tą-syk, kada glagolinio rašto Jau neį vartojo,
perrašytojai pažinojo tik vieną kiti
sti.
--------r------------— O, teip. — Antrasis nusijuo- linį ir prie jo, perrašydami, teikė pasakojikė.—JNa, žinoma. — Jis pažiurė- į
apie 8{avišką raštą. Be abejonės, teisybė
jo į veidrodį.
yra pusėj manančių, kad glagolinis raštas
i— Puikus vaikinas! Na pamis- atsirado pirma, o paskui jau iš grekiško ra
lykite tik apie mano sužieduotinę!
što išsidirbo parankesnis kirilinis. Jeigu
— Ar ji graži? — Paklausė Mor
Kirilas, kaip užtikrina chronikoe, išrado pir
kus.
,
j
,
— Baisiai! — Zarge nusijuokė mutinį slavišku alfabetą, tai jis galėjo išmiir nuleido akis.— Teip graži, kad šlyti tik glagolinį.
tūli vyrai kas rytą ją apžiūri.
Morkus negreitai suprato. Pas
kui išpūtė akis, pabalo ir pradėjo I
ant viso kūno drebėti.
MASKOLIŠKAS RAŠTAS.
— Na, na — ramino jį stalius. '
Klausymas,
ar *prieš -priėmimą krikščio— Tai nieko blogo nėra. Aš ui•
■
^tai nepykstu, Margarieta teipgi. Inybes maskoliai vartojo savo kalbai kokį
- Ji pati yra tai meilė ir prilanku- j nors raštą —— iki šiol neišrištas; be abejonės,
mas. Ištikro ji man pasakė, kad j palaikymui atmintyj kokių nors atsitikimų,
jums duočiau drabužius padirbti, maskoliai, kaip ir kitos stovinčios ant žemo
Teip geras ir darbštus jus buvote. | kultūriško
- - -laipsnio
--tautos, turėjo kokius ypa— Jis nusijuokė. — Kas gal žinoti,
tiškus
ženklus,
bet
vartojimas tokio rašto bujeigu aš nebūčiau pirma atėjęs.. .. Į
ivo labai aprubežiuotas, toks raštas galėjo suMorkus bandė juoktiesi.
—— Zmogstu, ko kraipai teip vei- teikti kokias atskiras žinias, bet negalėjo būt
dą? — Stalius ūmai pametė štuka- įnagiu platinimo mokslų fr apšvietimo. Bevojimą.—Ar jums ne gerai?
nuošė šaltiniuose, vienog, netrūksta žinių,
— Nę — Morkus laikėsi už sta- buk prieš priėmimą krikščionybės Maskolilo drūčiai.
Smalkės nuo proso.. Į joj ant rašto buvo daromi sutarimai, užrašai,
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II Mieste Baku gyvenanti masko
liai gavo nuo totorių prisakymą
išsinešdinti tuojaus iš gyvenimų
II Maskoliškas vidaus ministeris armėnams prigulinčiuose namuose.
gavo jau iŠ daugelio vietų surašus Laukia čia vėl skerdynių.
rinkėjų atstovų j garsią viešpaty
stės durną; ypač miestuose turin
II Kubaniškų kazokų žemėj, mie
čių tiesą balsuoti yra labai mažai, ste Ekaterinodare, 'žmonės kėlė
kadangi tik toki turi tiesą balsuo □eprilankias randui pemoostraciti, kurie už gyvenimą moką 1500 las. Pašaukti kazokiį šaudė į sa
rubl. ant metų, taigi vien žmonės vo brolius ir daug jų sėžeidė.
turtingi. Antai universitetiniame
mieste Dorpate, turinčiame 100000
II Siberijoj, išilgai geležinkelio,
gyventojų, yta tik viena ypata ga apsireiškė indiškas maras.
linti balsuoti. Argi tai ne kome
dija tie caro užmanyti rinkimai!
Pažiūrėsime, ar su tokia komedija
randui pasiseks išnaikinti žmonių
neužganėdinimą.
— Gyvenantis pn. 422 W. M*ibn-ei-Nedimo.
to rašto su se ti Maskvos universiteto studen dison str. policisjas Leway atėjo
mitiškais, kaip antai: fenikišku, palmyrišku tai vėl štraikuoja. Mat laike stai ant policijos stacijos ir apreiškė,
ir nabatėjišku, neįstengė to užrašo per ga pasimirasio universiteto rek jog namieje rado savo pačią be ža
skaityti. Tūli mokslinčiai net bandė sura toriaus, kunigaikščio Trubeckio, do ant grindų gulinčią. Nuvežus
sti giminystą Ibn-el-Nedimo privesto rašto laidotuvių, studentai pakėlė ne ją į ligonbutį, pasirodė, kad ji turi
su skandinaviškais runais, kuriuos į Masko- prielankias carizmui demonstraci suskaldytą galvą, nuo ko turės
liją galėjo atgabenti normaniški ateiviai. jas, caro tarnai laike tų demon mirti. Pasirodė, kad teip savo pa
Bet ir tas spėjimas pasiliko tik s{>ėjimu; pa stracijų suareštavo tūlą studentų čią pats pasiskundęs policijai vy
rėmimui tos nuomonės nebuvo davadų, tas ra skaitlių. Užtardami už suareštuo ras sumušė.
štas ir dabar neperskaitytas.
tus, likusiejie atsisakė vaikščioti
— So. Chicagoj trįs lenkai: du
Teisingos žinios apie raštą Maskolijoj ant lekcijų, kol suareštuotų ne pa- broliai Stanich ir Zagorek užvedė
yra vien po priėmimui krikščionybės. Ti liuosuos. Neramiai užsilaiko stu tikėjimiŠkus ginčus. Zagorek, ne
krai žinia, kad priėmę krikščionybę, masko dentai teipgi Peterburge; univer galėdamas pertikrinti nė vieno iš
liai priėmė ir kirilinį rašto alfabetą, ku sitetai Kazaniuj, Dorpate, Toms brolių Stanicbų žodžiais, griebė
riuom pradėjo perrašinėti visokias tikėjimi- ke, Odesoj, Varšavoj uždaryti.
peilį ir abudu gaha sunkiai supiauškas knygas, atgabentas į Maskoliją iš Bul
—------------- ,—
stė. Atmys jie ilgai tuos tkėijigarijos ir Bizantijos. Iš seniausių iki šiol U Liverpooliuj, Anglijoj, labora miŠkus ginčus, ypač gi Zagoreko
surastų tokių raštų, reikia paminėti perra torija tirinėjimui karštų kraštų li pertikrinantį argumentą.
šymą Evangelijos, atliktą dijakono Grigori gų pagarsino, jog už kiekvieną jai
jaus 1057—1057 metuose; yra tai teip vadi pristatytą, nesudarkytą blakę mo — Saliune Mq Donello.pn. 2824
nama Ostromiro Evangelija.
Rankraštis kės po pusę penio. Mat tie teip Archer avė., peąeitos nedėlios die
tas yra dabar Peterburgo viešame knygyne; nemieli sutvėrimai reikalingi dak ną užgimė muštynės, laike kurių
jis rašytas ant pergamento, taigi ant tyčia tarams tirinėjant karštų kraštų li revolveriai buv*o darbe, j šūvių
rašymui išdirbtos asilo odos, gražioms, di gas. Ar tik dabar Liverpoolio trįs kartus likosi pašautas mirti
delėms literoms, su {^auksuotais užvadini- moterys ne užsimanys, vietoj nai nai darbininkas fcrowley. Jis neno
niais. Ostromiro Evangelija yra tai seniau kinti, auginti savo namuose bla ri pasakyti, kas jį peršovė; ant ga-.
lo ir pasakymas ne ką pagelbėtų.
sias, iki šiol surastas, maskoliškas raštas.
kes, kad gauti laboratorijos paža
— Chicagos pnemiestyj NaperKirilinis raštas, be jokių beveik per dėtą užmokestį?
ville, italijonas Juozas Raggio
mainų, išbuvo Maskolijoj iki viešĮtatavimo
Petro Didžiojo. Petras mat važinėjo pu va II Odesos gubernatorius prisakė perdūrė vokietį] Klotzą. Mat vo
karinę Euroįią, mokėjo svetimas kalbas, policijai, užgimus ant gatvių de kietis juokėsi iš' italijono, o tas už
daug svetimų raštų skaitė, susipažino su monstracijoms,be jokio perserginė- tai su peiliu atlygino. Sužeistasis
sanlygoms kituose kraštuose, su mokslais ir jitno šaudyti į minias susirinkusių dar spėjo nubėgti pas artimą dak
užsimanė ir Maskolijoj, jos pakėlimui, įve žmonių. Dūksta mat caro tarnai 1 tarą, bet jo pęiemenioj puolė ne
sti tūlas ant pavidalo vakarinės Europos re Bet padūkėliai paprastai smarkiau gyvas.

. aktai, bet žinios tuose šaltiniuose telpančios
neaiškios, kad iš jų negalima nė jokių
j išvedimų daryti.
Istoriškuose raštuose paminėta apie su
linksmai sušvilpė.
rašytus Maskolijoj testamentus, bet kokiu formas. kvietė į Maskoliją svetimus mokinto siai trankosi prieš savo galą. Gal
Būdamas svetur, ir Maskolijoj pasibaigs sau vai i a
Morkus sėdėjo nulenkęs galvą raštu tie testamentai buvo rašyti^ senose jus mokinti maskolius.
ant stalo.
chronikose nepasakyta, jose nėra nė jokių jis priprato prie vartojamo vakarinėj Euro visokių caro paskirtų žmonis val
nurodymų apie raštą tų senovės testamentų. poj lotyniško rašto, kuris Jam pasirodė gere dyti padūkėlių.
ir gražesniu ui kirilinį. Maskolijoj var
Sutarime išdarytame maskoliško kuni sniu
Sztai ka sako
totą.
Neužkęsdamaa senovės, jis, norėdamas U Tarnaujanti ant Maskvos —
gaikščio Igoro su grekais 945 metuose. Išmi pastumti
savo valdomą kraštą pryšakin, pa Kaaamaus geležinkelio suštraika*
nėta. jog maskoliai prieš priėmimą krikščio- statyti jį ant
laipsnio kaip kitos vaka vo ir per tai ant tos linijos trukių
uybės pažinojo raštą, bet nepasakyta kokį. rinės Europostokio
viešpatystės,
senovės bėgiojimas pasiliovė. Suštraikavo
APIE MUSU
Tame sutarime Išminėta apie auksinius ir palikimus, arba teisė, kaipnaikinu
užsimanė,
ka mašinistai ant Varšavos-Peterbur
sidabrinius pečėčius ir apie laiškus suteikia
dangi
jo
uisimanymų
nieks
negalėjo
stabdy
mus pasiuntiniams maskoliškų kunigaikščių, ti. Nuo taisymų neišsisuko ir kirilinis ra go geležinkelio. Jeigu teip eis to
liau, tai neužilgio suštraikuos tar
keliaujantiems kunigaikščių vardu | Kon
štas. Jis užsimanė kirilinio rašto literas su naujanti ant visų Maskolijos gele
stantinopoliu
(Cargradą),
bet
ir
čia
neišsa

Padekavone A. Ol.iev.kiui, I»zartinti su lotyniškoms ir tą jo {įerdirbtą ra žinkelių.
isistojui Lietuvisskai-Anglisvko ir Ang- kyta kokioj kalboj ir kokiu raštu buvo pa
štą
paskirti svietiškiems reikalams, jį net
liszkai-Lietuviszko Žodyno.
rašyti tie laiškai.
praminė svietiškuoju (graždanka); tikėjimi- U Caras išleido manifestą, ku
Lietuviai mokiniai Vklparaiso Univer
Toliau istorijoj, aprašyme apgulimo škų knygų, kurios buvo po globa visogalinsiteto, valstijoje Indianos, ant tavo susi
riuom daleidžia privatiškošė moky
rinkimo laikyto 1 dienoj spaliu, 1905, Cbersonio, paminėta, jog chersonietis Ana- gos popijos, griebtieji nedryso, todėl tikėjiklose, lygiai pradinėse, kaip ir
nutarė iszreiksati Temintai sairdinga stas paleido vilyčią su parašu, nurisiančiu
miškoms knygoms paliko seną kirilinį, ne- augŠtesnėse, Lenkijoj mokyti len
dadekavone ui italei d ima vins minėto kur reikia kasti, kad perkirsti priplaukimą
perkeistą raštą.
kiškoj ir lietuviškoj kalbose visus
Žodyno, kuris lietuvistkai visuomenini
vandens į a {įgultą miestą.
palengvis iszsimok.nima angltsskoe kal
Priežastys, kurių dėl caras Petras užsi mokslas, išėmus maskoliškos kal
Be abejonės, parašas ant vilyčios, para manė svietiškiems raštams primesti kitokį bos, istorijos ir geografijos; pasku
bos. M u magi szis Žodynas dideliai gelb
sti angliszkos kalbos reikale.
šytas Anastaso, turėjo būt suprantamoj ap- raštą, buvo tos, kad jam viešpataujant. Ho tiniai mokslai turi būt mokinami
A Ramanauskas (vardam visu studentu). Į gU|ngjam mi«t»tą kunigaikščiui Vladimirui
lą nd i Jos sostapilėj, Amsterdame, atsirado maskoliškoj kalboj.
(Panasze padekavone gavo ir A. Lai i s,
kalboj ir jam pažįstamu raštu, kadangi jis maskoliškos spaustuvės. Būvant Petrui Hoautorius sztoJŽodyno).
Sai musu Žodyną priima visi Univer iš Anastaso nurodymų pasinaudojo ir surado landijoj, 1697 metuose, vienas iš tenykščių
II Mieste Cherbourge, Prancūzi
sitetai, Visc< augsstesnes mokyklos Ame vedančias į miestą vandenį dūdas ir Jas išar prekėjų, Jonas Tessing, kreiptai prie caro
joj, nuo padegimo užgimė gaisras
rikos ir Eui$>pos ir visi miestu viessi dė.
su prašymu daleisti jam parengti Amsterda arsenaluose (kariškos laivynės
knygynai (Public Libraries) su didžiau
Istoriškuose raštuose yra ir šaltiniai, me maskoliškų knygų spaustuvę ir pardavi krautuvėse!. Ugnis drūčiai paga
siu užsigsnedinimu, ir visi issreiszkia
atspaudintas knygas Maskolijoj. dino 8 ką tik padirbtas povandeni
mumis karsztas padekavones ui jo parū kuriuose pasakyta, jog maskoliai viduryj nėti čia
IX šimtmečio, taigi dar prieš Kirilą, kada Toliau matyt, kad daleidimas buvo jam iš nius laivus. Kas arsenalą pa
pini m a
Todei kiekvienas, kuriam rupi isssi- nebuvo nė jokio slaviško alfabeto išdirbto duotas 1700 m. už kokius ten svarbius {>adegė, nežinia. Tą galėjo padaryti
muainimas anglisxkos kai boa, tegul per paskui Kirilo, turėjo kokį ten raštą, pritaiky
tarnavimus
maskoliškai
ambasadai,
bet
su
tik koki Prancūzijos nedraugai,
ka ni Žodyną, o jis daugiau iszmokime
tą prie -maskoliškos kalbos skambėjimų. pasarga, kad jo spaustuvėj butų spaudina- arba tokių nedraugų pasamdyti ne
kalbos pagelbės negu pasamdytas profe
aprašyme gyvenimo mos vien svietiško turinio, ne tikėjimiškos išmanėliai.
sorius. Tik, žinoma, pirm Žodyno, kiek Teip, Pannoniškame
vienas turi pirmiau perskaityti knygele Švento Kirilo paminėta, jog Kirilas, keliau knygos, kaip tai:
apie žemišką kariumenę,
vadinime Kalbamokslis, o tada imti Žo damas į chasarų žemę 860 metuose, mieste
laivynę, plianai, ypatų surašai, matemati U 15 d. spalių Paryžiuj atsibuvo
dyną pagelbon. Daug dar labai daug, Korsuno
(dabartiniame Chersone), rado škos, architektoniškos, daildariškos knygos orlaivių lenktynės, kuriose daly
yra žmonių, kurie nesupranta kas yra
Psalmių ir Evangelijų knygas parašytas ma slaviška ir lotyniška kalba drauge, teipgi sla vavo išradėjai: Prancūzijos, Belgi
Žodynas, o kas Kalbamokslis, ir aziedvi
skolišku raštu, rado ten žmogų kalbantį ma viška ir holandiška kalba skyrium, kad Ma jos, Išpanijos, Maskolijos, Itali
knygi jie laiko ui viena ir ta pačia kny
skoliškai, su kuriuom Kirilas pradėjo kalbė skolijos nkėsai galėtų mokytiesi visokių svie jos, Anglijos ir vienas amerikonas.
ga, nežinodami ko reikalauti.
Todėl dar syki paantriname, kad pra ti ir pripratęs prie jo kalbos, ėmėsi prie sa tiškų mokslų.
Visos gi tikėjimiškos knygos Pasikėlė 15 orlaivių. Paskutinėj
dedantiems mokintis anglisaka kalba vo saliuniškos kalbos taikyti saubaises ir
Maskolijos
reikalams
galėjo būt spaudina- valandoj, matyt netikėdamas lai
pirmiausiai yra reikalinga knyga „Kai.
priebalses rasto maskoliško rašto ir greitai mos, kaip ir pirma, vien Maskvoj. Kad pa mėti, amerikonas nuo lenktynių
bemokslis” (arba G-ramatika kaip užve
išmoko kalbėti ir rašyti maskoliškai ir liuo- lengvinti Tessingui išnaudojimą Maskolijos, pasitraukė.
di n ta Mikolainio iškeista) o po perskai
Taigi išpultų, caras išleido prisakymą, knygas iš kitų užrutymui Kalbamokslio, isz kurio pažinsi sai skaityti maskolišką raštą.
kalbos pradžia, kalbos pamatus, tada bus kad Kirilo slaviškas alfabetas likosi perim bežinių spaustuvių konfiskuoti, nuo parda
H Maskoliai paliuosavo paimtus
reikalingas Žodynas ant tolesnio ir tobu tas nuo maskolių rašto prieškrikščioniškų
vinėjančių
tokias
knygas
išlupti
bausmes
laike
karės į nelaisvę svetimtau
lesnio kalbos mokinrmosi.
laikų.
po 3000 efimų ir trečdalį tos bausmės atiduo čius, kuriuos laikė drauge su japoKiekvienas, kuris jau mokinosi ang
Bet kad tame Kirilo gyvenimo aprašy ti Tessingui. Taigi aišku, kad tokiu pada- n iečiai s Novgorodo gubernijoj,
llszkoa kalbos isz kokios nors mažos
knygeles, ar kokioje nors iszkaloje, te me daug yra prieštaravimų, tai jo nurody vadijimu caras Petras ne tiek norėjo prapla kaime Medved.
Terp tų nelaisvių
gul dabar perka Žodyną, o Ūsai visisz- mams specijalistai neužsitiki.
Jame pami tinti svietiško turinio knygas Maskolijoj, buvo: 8 amerikonai, 1 norvegas ir
kai ji isz mokina
nėta, buk
prieš priėmimą krikščiony kiek suteikti pelną, atlyginti už kokius ten 2 anglijonai. Tie nelaikšiai, Japo
Žodyno yra szitokios prekes:
bės, į maskolišką kalbą buvo išverstos ir su nuopelnus Tessingui, atiduodamas jo išnau nijos kaštais, bus pergabenti na
Pirma Dalis
Lietuviszkairašytos maskolišku raštu tokios krikščioni dojimui reikalaujančius svietiško turinio kny mon.
Angliszka, 332 puslapiai, audimo
apdaras, sidabrines literos ant nu
škos knygos, kaip Evangelijos ir Psalmes. gų Maskolijos žmonis, Bet pats Tessing ne
garos. .......k.... -į...................... $2.00
Kamgi stabmeldžiams reikalingos buvo tos galėjo tuom užsiimti, kadangi jis labai men II Atėjo telegramai j Victoria,
Antra Dalis Angliszkai-Lietu-,
visike, 335 puslapiai, apdaras: nu
krikščioniškos knygos? Profesorius Bodian- kai mokėjo maskoliškai. Pagelbon jis paė Britiškoj Kalumbijoj, kad Šiauri*
gara ir kampai gražios drūtos mosky mano, kad ta vieta, kur kalbama apie mė lenką išeivį, mokantį maskoliškai, Kopi- nėj Korėjoj iškilo revoliucija. Jei*
roko skuros, stonai audimo, aukso
huros ant nugaros, kraszUi mar
maskolišką raštą, Pannoniškame Šv. Kirilo jewskį ar Kopijevičią. Su paskutinio pagel- gu Korėjos valdžios neįstengs grei
muro.....................................................$4.00
gyvenimo
aprašyme likosi vėliau įrašyta. ba Tessing išleido čielą eilę svietiškų knygų, tai revoliuciją suvaldyti, Japonija
Abi Dalys vienoje knygoje, ,
Prof. Golubinsky mano, jog Kirilas galėjo sudarkytoj maskoliškoj kalboj, kurios lino- pasirengusi į revoliucijos apimtus
Lietuviszkai Angliszka ir Anglisz- ,
kai-Lietu vist k a, 1217 pusią pi u, ap
Chersone rasti ne maskoliškas, bet goliškas sai buvo pardavinėjamos Maskolijoj.
kraštus siųsti savo kariumeną.
daras: nugara ir kampai gražios
Evangelijas ir Ęsalmes, maskoliškoms Jos
drūtos
moroko
skuros,
sto
Bet
Kopijewski
neilgai
galėjo
susitaiky

nai audimo, aukso llUros ant nu
paradytos todėl, -kad Kirilo laikuose ypač ti su Teesingu, Jau 1700 metuose jis Amster || Apart Peterburgo ir Maskvos,
garos, krassui marmuro..............$6,00
svetimtaučiai tankiai maišė maskolius su dame įrengė savo locną spaustuvę ir išsidir darbininkų štraikai užgimė teipgi:
Abi Dalys vienojo knygoje, vi
sas apdaras brangios moroko skugotais, kadangi maskoliai, apsigyvenę su go bo tiesą per 15 metų spaudinti lotyniškas Saratove, Kijeve, Kazaniuj, Char
roe. .............vi.................................... $7.00
tais Taurido}. teip susimaišė, kad svetimi knygas su maskoliškais paaiškinimais. 1701 kove ir kituose miestuose. Tokiu
Gaunamas pas
tankiai gotus laikė už maskolius, o masko metuose pasimirė Tessing ir Jo spaustuvė budu mat darbininkai protestuoja
A: OL8ZEW8KI,
924 33 rd Street,
Chicago, DL lius už goturf, neatskyrė gerai vienų nuo ki
pateko vienam jo meisteriui, bet tas, neturė prieš išskyrimą jų iš viešpatystės
Pinigus galite prisiųsti registruqume tų; ir lietuviai, antai, dar ir šiądien gudų
damas pinigų, jau 1702 metuose spaustuvę durnos.
laiszke per money orderi arba per czeki.
vardu vadina maskolius, nors vardas gu uždarė, matyt, caras Petras nerėmė teip
dų, be abejonės, prigulėjo gotame.
spaustuvės palaikėjo, kaip rėmė jos uždėto- II Per visą laiką karės Maskoli
Iš svetimų šaltinių, kuriuose paminėta ją. Kopijewskio gi spaustuvė dar 1706 m. jos su Japonija buvo uždrausta
Klaidų atitaisymas.
1707 metuose jis persi gabenti iš Maskolijos arklius į užPatilpusioj Nr. 38 „Lietuvos” apie vartojimą rašto Maskolijoj prieš priėmi buvo Amsterdame.
korespondencijoj iš So. Bostono mą krikščionybės, reikia paminėti arabiškus kėlė į Maskoliją, bet kuom čia užsiėmė, apie rubežius, dabar, pasibaigus karei,
uždraudimas likosi panaikintas,
tai nė jokių žinių nėra.
apie buvusį balių draugystės Šv. istorikus: Ibn-Foštaną ir Ibn-el-Nedimą.
arklius
iš Lietuvos galima jau ve
Ibn-Foštan,
aprašydamas
maskolių
nu

Literos, kokioms buvo spaudinamos ma
Kazimiero, buvo minėta apie pra
skoliškos knygos Amsterdame skyrėsi nuo li sti ant pardavimo į Prusus.
kalbas.
Prakalbų nebuvo, nes mirėlių laidojimo būdą, terp kitko sako:
„Iš pradžių jie sukurė laužą ir aut jo su terų vartojamų Maskolijoj ir kituose varto
laikyti nedaleido pirmsėdis ir ve
11 Caro dėdė, kunigaikštis Vladi
dėjas baliaus, buvo pagarsinta degino numirėlio kūną, o paskui jie supylė jančiuose slavišką raštą kraštuose. Jos su
programe, kad bus prakalbos, bet apvalią kalvą, viduryj jos pastatė medinį sidėjo iš laibesni ų brūkšnių, buvo aiškesnės, miras atsisakė nuo visų urėdų.
jų nebuvo. Aukos buvo ridktos, stulpą ir ant jo parašė numirėlio vardą ir var visu savo pavidalu išrodė panašesnėms į lo Susipyko mat su caru už tai, kad
bet slėpta, nes neleido baliaus ve dą maskoliško kunigaikščio.”
tyniškas. Ant to atkreipė savo atidą caras jis atėmė 150000 rubl. algos jo sū
nui Kirilui ir jį išvijo iš Maskoli
dėjas.
j
Ibn-Foštan matė maskolių laidotuves,
(Toliaus bus.)
Lietuvos Vaikas.
jos.
v- *’

imsiu iSlu^^Na, kada nora vėl
sueisim.

'

dalyvavo tokiose laidotuvėse laike kelionės
921 metuose į kraštus prievolginių bulgarų
apgyventus.
Kitas arabiškas raštininkas, Ibn-el-Nedim, surašė knygų, padarytame 987 me
tuose, pridėjo sekančią žinią:
„Vienas iš mano pažįstamų, žmogus
vertes užsitikėjimo, keliavęs Maskolijoj pa
liepus vienam Kaukazo valdonui, pasakojo
man, jog maskoliai turi savo raštą, kuriuom
išpiausto visokias žinias ant medžio. Ir iš
siėmė šmotel| balto medžio, ant kurio buvo
išpiaustyti ženklai, nežinia, ar Čieli žodžiai,
ar tik atskiros literos.”
Ibn-el-Nedim nuėmė kopiją to rašto ir
patalpino Ją savo knygų surašė, bet mokH
’ slinčiai, nors
V—l r/t i stengėsi sura-

Vietines Žinios.

— Pereitą sapvaitę Chicagoj pa
simirė 466 ypatos: 260 vyriškių,
206 moterys; vaikų iki 5 metų am
žiaus 135, senelių virk 60 metų
102. Daugiausiai mirčių buvo nuo
žarnų uždegimu, nes 64, nuo džio
vos 55.
— Pereitą sanvaitę rado nušau
tą šinkarką pn. 666 W. Madison
str. Nušovė ją kaimynė Klara
Buckley, manydama, kad šinkarka
išvedė iŠ kelio jos numylėtinį.

PrųteataH.
11 kuopa Susiv. Liet. Ame. Waterbury, Con.,t ant bertaininio su
sirinkimo, laikyto 1 d. spalių, nu
tarė pakelti protestą prieš Germa
ną (žydą mėsininką, išnaudojantį
lietuvius, prieš Strikufį, kriaučių
Alvtą ir jo darbininkus ir prieš
Liet. Sudu tulus muzikantus, ku
rie pasirodė atvirais priešais 11
kuopos S. L. A. Jų, vardu BrooklynoLietuviai parengė „Sočiai and
dance” ant 28 rugsėjo, nors tą
dieną S. L. Ai kuopa ir Sixano
Daukanto draugystė rengė teatrą
ir balių ant naudos prieglaudos
namo. Nors S. L. A. kuopos mieriai buvo nuojseniai žinomi, pami
nėti Čia kuopos prieisi kelioms
dienoms prieš tai savo užsimanvmą
pagarsino, kad užkenkti kuopai.
Ir tą savo mierį atsiekė, patrauk
dami ant savo vakaro dalį lietu
vių.
Kodėl šitie vyrai priešingi lietu
vystei? Juk jie turėtų būt dėkingi
lietuviams, kąd jie palaiko jų vertelgystę (gėliau negu protestai,
pamokytų juųs, jeigu lietuviai juos
apleistų. Tą skaudžiai pajustų.
Rd.).
Kuopa todėl protestuoja ypač
prieš Lietuvos Sūnų Dr-tės tulus
muzikantus, kurie, vietoj padėti
lietuviams ką nors gero nuveikti,
ardo gerus užmanymus. Protestuo
ja ir prieš Strikulį ir Alytą, kurie
iš lietuvių gyvena, o stengiasi už
kenkti gerieips lietuvių užmany
mais; protestuojam prieš tuos,
kurie, vietoj padėti saviemsiems
ką gero nuveikti, palaiko kenkian
čius lietuviams išgamas ir svetimus
lietuvystės priešui.
Vardan Sus. L. A. 11 kuopos —
St. Senkus
Sekret. kuopos — V. Leščinskas.

Pinigai kasoj.
Ant patilpusio Nr. 89 ,,Lietu
vos” p. J. Naujoko straipsnio, tu
riu pranešti,, jog aš peržiurėjau S.
L. A. centrališkas knygas ir atra
dau, jog minėtame straipsnyje pa
minėti pinigai, £10.74, kurie buk
yra likę pas exkasierių S. L.A., p.
Tam. Paukštį, yra atsakančiame
laike, kaip juos siuntė 38 kuopa,
užrašyti į knygas ir revidentų anų
metinių seimų prirokuoti prie
abelnos sumos, todėl podraug su
kitais pinigais priduoti naujam kasieriui S. L. A. Tokiu budu, exkasteriu p. T. Paukštį galima kal
tinti vien už nepadavimą į atskai
tas, o tų pinigų pas jį nepasiliko.
Apie susibešimą p. J. Naujoko
su prezidentu, palieku nekliudyda
mas, nes Su tuom neturiu nieko
bendro.
<

Kas link įvedimo per 20 seimą
cenzūros, manau, kad p. J. Nau
jokas, kaip ir daugelis kitų, prie
žasties nežinojo, todėl gali jiems
užtekti paaiškinimo suteikto redystės „Lietuvos”, patilpusio po
jo pąties straipsnio. Tiek dar pa
sakysiu p. J. Naujokui, jog geriaus butų padaręs, ištirdamas ge
rai tą reikalą, o kaltinti žmogų
reikia tąsyk, kada yrą tikras reika
las, nes visi šmeižimai labiau ken
kia organizacijai negu kaltinamoms
ypatdms.
Jonas Žemantauskas,
S. L. A. Sekretorius.

Skaitytojams.
Skaitytojams, kurių prenumera
tos laikas išsibaigė ir ant musų
pagarsinimo nedavė jokio atsaky
mo, tiems Šį „Lietuvos”, numerį
siunčiame paskutinį. Todėl kurie
norite, kad „Lietuva” neliktų su
laikyta, pasiskubinkite prisių
sti prenumeratą pirm 1 dienos
Lapkričio, nes mes pasiuntę šį nu
merį išbraukiame iš prenumeratos
knygų visus skolininkus.

Pajiestkau tavo vyro Jono Jurgaiozio,
palikusio mane 5 d. aaualo. Girdėjau,
jog jie yra tuieialaa, todėl norecriau m
Juo paaimatyti nors paskutini karta, jto
paeina laz Kauno gub., Bziauliu pav.,
Žagare* para p., Rakuižiu aod. Ji« pala

ar kaa kitas taikais duoti žinia adresu:
Marijona Jurgaitiene,
144 Canalport ava.,
Chioago, III.
Pajieszkau Kazimiero Kuizino*. Kau
no gub., apie du metai kaip Amerikoje,
Jis yra 1S metu senumo, baltai rusvu
plauku, balto gymio, biski iMiuotaa, pa
lei deezinJ aki juoda deme, 5 pėdu ir 7
ouiiu aukszczio
Km man apie ji praoe» žemiau paduotu adresu, gaus *3.00
dovanos.
Julijonas Vilanozikaa,
220 W. Jefferaon st..
Bpringfield, III •

Pspeezksu *»vo brolio Tsmosziaua Lukoezovieziau*, Suvalkų gub., Beinu pav.,
Kudreiniu gm., Liazkavo* miestelio, 4
metai kaip Amerikoje, gyveno Philadalphljote.
Jia pat* ar ka* kita* teiksis
duoti žins adresu:
Joną* Lukouevicze,
1308 8. Front st.,
Pbiladelphia, Pa.
Pajieszkau savo tavo Ignoto Narsau
to, Kauno gub , Tetariu pav., Plungės
parap , 18 metu Amerikoj, gyveno pir
miau* Shenandoryj. Teipgi pajieszkau
Fel. Kruhau*. Km duos apie juos tiala
gaus dovanu 85.00.
Antana* Narmunt,
2405 Kensington avė ,
Chicago, III.

„LiKTUVOS” IŠLEISTUVė.
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IšnašiiN paliudijimas.
Dr. Johnson pasakė, jog kožnas
žmogus apimtas ligos skilvio ar
kepenų yra niekšu, arba, kad jaus
damas skaudėjimą, darosi neišpa
sakytai aržiu, nervišku ir piktu. —
Swiftas apleido namus savo drau
go Pope’o, sakydamas, kad du ser
ganti draugai negali sugyventi
drauge. Vienvalinis skaudėjimas
ir suirimas nerviškas su .pilnu tik
rumu padaris žmogų nelaimingu,
nedraugišku. Jaučiasi jis, jog jo
niekas nė myli nė kenčia iš prieža
sties jo vienvalinio netikusio ūpo,
bet jei jis palieka save tokiame pa
dėjime, nejieškojęs budo išsigydymui, tai yra vertas nupeikimo. —
Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno suteiktų j_atn
urnai sveikatą ir pasiganėdinimą,
nes jis visuomet išgydo skilvį ir
kepenis, jei tik išgydymas yra ga
limas. Jei jautiesi neužganėdin
tu, blogame upe ir nuslėgtu, jei
va!gumas kas sykis darosi aršes
niu, varsa veido mainosi, kraujas
tirštėja ar menksta, tai šitas Širdvaistis tikrai pagelbės. Kožnuose namuose
turėtų jis ra
stis ir būti vartojamas prie
pirmutinio apsireiškimo ligos.
Gaunamas visose aptiekose arba
pas patį pabrikantą Juozapą Trinerį, 799 So. Ashland avė., Chica
go, III.

Draugyscziu Reikalai
Dideita Balius.

Chicago. Dr u Did. Lietuve* Kun.
Ketetuczio pareng* puiku balių, nedelioj
19 d. lapkriozio, 1905 m. PulMkio *al*j*
800 So Aahland avė. Balius praside* 5
vai vakar*
Inžanga 25c porai. Bu*
puiki muzika ir avacziai bu* priimti
kuopuikiausiai
Visu* lietuviu* ir Hutuvaita* asirdingai kviaezia aUilankyti.
Komi vata*
(XI—17)

Apvaikszcziojimas ir Balius!
Chicago. Nedelioj 29 d. spalio 1905.
Draugyste Bim. D*ukanw> mrca 12ta
metini apvaikneziojima paminėjimui
Si mano Daukanto L. I. gimimo dieno*
Apvaikazczioji m a* bu* Fraibeit Turner*
salėja, M17 8. Halated 81. arti 35to* gat
ves. Bu* prakalbo*, daioo* ir dekliamacijoa žymeaniu tautieoziu, kuriu kol
nam malonu bu* pasiklausyti. Prasi
dės Sczią vai. po pietų.
Kviecziame visu* gero* valio* lietu
viu* ir lietuvaite* etai lankyti kuoakait1 i ogiausiai ir to visko pasiklausyti. Po
apvaikszcziorimui bus dideli* balius, gu
ra muzika smagiam praleidimui vakaro.
Komitetas
*
(»7-X)

Ignacas Briedis.
Km k ur nor pamatys Ignace Briedi,
kurio ežia paveikslas įdėtas ir duos man
žioe ant žemiau padėto adreso, arba suaresztuo* ji, gan* allygiaima 823X0. Jie
yra 6 pėdu augaztas, juodu plauku, aut
kairio veido turi dvi karpukea, apie 28
metu senas užsigėrė* mėgsta dainuoti.
Paeina isz Kauno gub , Sziauliu p*v..
Jomszke* parap., sodo* Žadvaiuie. Duo
kite žine apie ji ant salo adreso;
AntanM Jurgaitis,
124 W. lįst St.,
Chicago. Iii.
Aukos reikalams revollucijinio
Judėjimo Maskolijoj.
Isz Bpringfieldo, UI. M. Stašaiti* 85c.
J. Taasoaziuna* 25c.; M. T. Križtnano-'
ka*. E. Križinauckiene, J. Marijonaitla,
A. Smitas, A. Senkau c kas, J. Lubine
kaa, A Bendoraitis, J. Brazas, J. Lukailis, J. Petkis, A. Jaouszauckas, M. Ka
turėklu ta, A. Brokas po 10c.
Viso
82.40.
Isz St Joeeph. Mo. A. Šauliene, 8.
Kairia A. Vaitkus, K. Czikinckis, A.Tamoczaiu* po 25c. Vito labo 81.25
Isz AVilmerd.ngo. Pa.: J. Alukencse,
P. Loczinskas po 50c.: J. Rudzenskas,
B. Kandralavicze, S. Praazkevicze, K.
JanksuckM. J. Kandralavicze. P. Tsmoszunas. S. Valalkevicze, A. Kandratavicziuke M. Maczionis po 25c.; R. Vaina,
P. Janczaucka* po 15c.; A. Barazli* lOe.
Vito 83 80
Isz Union City, Conn. Ant baliaus
Lietuviu flhikteru Dr te* susukant*
81.50.
»

„AUSZKOS” Dr-tes fondas
besi mok i nunertai lietu viszkai
jaunuomenei.
Isz Chicago* sukelektuota Dr* Graiczuno. K ašy no Polskie 84 75; Leon Szunkow*ki 83.25; Kun. Ed. Stepanovicz
82 00; Dr. H. M. Herzman, Rev. J. Kachuroff. J. Lauki* po 81.00; A. Lemont,
kun. GirdžiunM po 50c.; J. Szerna* 45c.
Viso 814 45.

B-tas Baitus
Chicago. Jaunu Vyru Lietuvninku
Draugiszkas Kliubaa parengė balių ne
dalioj, Oclober 29. 1905 PulMkio salėja
800 8. Ashland avė. terpe 17 ir 18 ui.
Baliu* prasidės 6 vai po pietų, ant kurie
gra’is aaaziks ptifeeonans B.-*mbail e
Visa* lietuviui ir lietuvaite* azirdinga
atprastoms ai* lankyti.
Komitete*

n

(xi-»>

Pajieszkolimai.
Pajieszkau savo draugu Juozo, Ignaoo ir Antano Banevjoziu,, Kauno gub.,
Sziauliu pav,, Szakenavo* parapapijos.
Ji* payts ar kas kitas teiksi* duoti žine
adresu:
Petras Rieke,
10806 Roaeland st.,
Pullman, III.
Pajieszkau savo brolio Antano Sut
kaus, Kauno gub., Raseinių pav., so
dos Prisamartu, gyveno Shsnandoal^, Pa.
Ji* pat* ar kas kitas telksi* duoti žine
adresu:
Joseph Sutkus,
4512 S. Paplina st.,
Chicago, III.
(XI—3)

Pajieszkau Onos Kebelaite* po vyrui
Paulikiene, Kauno gub., Raseinių pav.
Kvedainiu parap., Guvalniu sod., gyve
no Chicagoje.
Ji pati ar kas kitu teik
sis duoti žine adresu:
Petronėle BiUutiene.
Box 17,
,
Seatonville, UI.
Pajiesakau savo paežio* Magde* GuUuckienes, po levais Miosiuliutes, 3 me
tai atgal Įsivažiavo isz Kewanee, III. Ir
rodosi gyvensnezio* su Juozu Stoniu
pasivadinusiu Klimu, Oollinsville, III.;
prašiau pribūti ant provoe periskyrimo.
M. GuUuckaa,
Boa 103,
Kevranee, III.

Pajieszkau Motiejaus Santockio, Kazi
miero Paplauckio, J uos* po Kubilio ir
Prano Alviklo gyvenusiu Chicagoj*.
Jie patys ar ku kitu teiksi* duoti ži
nia adresu.
Sam Miller,
Red Lodge, Mont.

Didelis Rudeninio IszpardavimM
p*s Jos. Pbillipeons.
Halsted ir 12 gatve*.
Didysis rudenini* iszpardavimM pas
J Phillipeon* igija gar**. Niekad isto
rijoje Chicago* perdoies teroru nebuvo
teip daug nuleidimu daroma vienoje
sankrovoje, kaip pa* Philipeon* dabar.
Priežastį* yra prasta: J. Phjllipsono saakrava yra viena isz didžiausiu firmų va
karinėj Idalyj, jie perka aavo te vorus tiesiok isz pabriku už dugnine preke, uiczedydami sau reteilinius pelnus.
Jekiu dalis yra užvertu puikiausios
ruzzies gatavai* apsivilkti drabužiais;
pasiuvimai yra kuopuikiausi ir prekes,
žinoma, vienu treczdaliu pigesnes negu
kitur.
PlosBcsiu iszpardavlmas szia sa
vaite reiszkia mažiausiai 85.00 užezedos
kiekvienam vyrui nuo ploszcziau*.
Didelis pavilkiniu bei virssutinlu marszkiniu isspsu-davimas yra
nuuhginamu užezedinimujrinigu.
Guniu iszpardaviruM yra venas
atėjimo isz bile kurtos dalies miesto.
Užczedis ant peesiu, baldu, va’gamų
daiktu. Gėralu, Mutiniu teroru, P u omi
niu, Czeveryku ir naminiu daiktu yra
mažiausiai treczdaliu pigiau, negu pirktum juos kur kitur.
Ju daugelis lieturiszku perdarej u vy
ra ir moterų duoda parankama musu
žmonėms ten pirkioti* PonM Fe) Radzvilas, lietuviszkM a bei na* pardavėja*
randama ant 2 sukasto kasdiena ir ne
dėliotais iki pietų,* kadangi Drabužiu,
pecziu ir baldu skyriai yra atdari neda
liomis iki pietų.
Pirkiaek pa* Juozapa Phillipaon* ir
užesedyk pinipigua.
Halated A 12th Si.

*"
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LIETUVA

Pasirodavyk su. Lietu vi s zku Daktare

Pasilinksminimo Bailus.
Pranešiu tavo draugams pažystamiems
ir visiem* kitiems nasilinksminimo drau
gams, kad subatoje 28 d. spalio rengiu
pasilinksminimo bailu savo saloje. Bus
pulki mužiką ir smagus pasisrokimas.
Meilingai kvi*c si u visus atsilankyti.
Jos Kovarskia,
1193 8. Oakiey av*.,
Chicago, III.

.... PAB.....
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Ligoniai mirszta negau
darni atsakanezios
pageltos.

Chicago Metai Clinic

Dabar yra laikas

Tukstabcziai ligoniu mirszta kas me
tu dėlto, kad jie negauna atsakanezioe
daktariszkos dažiuros. Daug yra netur
tingu, kurie neiszgali pasistoroti gero
daktaro, bet didesne dalis per savo nebo
sima nueina in kapine* ant amžino atil
sio. Nėra neatbutmai reikalinga ligoniui
būti ant patalo, kad jo liga butu pavojin
ga. Pavojingiausios ir didžiausios ligos
randasi pas tuos, kurie kasdien darbuo
jasi ir kruta kięk galėdami. Daugybe
žmonių jausdami save nesveikais, nueina
pu viena ar kita paprasta daktara ir jei
gu negauna pagelbės, tai nustoja gydėsi,
rokuodaini, jog joks daktaru ju negali 1
pagvdvti. Kiti vaikszczioja in dispeuseres arba pasiduoda in pavietava ligonįjuty dykai, o vienok ir ten negauna pagelbos. Kodėl teip yra? Asz tau pasa
kysiu mielas skaitytojau. Jeigu tu buvai
pas keletą paprastu gydytoju ir neaptu- j
rėjai jokios naudos, tai reiszkia, kad tavo
liga yra nepaprasta ir jau insisenejus m |
kuna. ir nors eitum pas szimta tokiu pa- 1
prastu daktaru, tai vis jokios naudos neapturetum, nes jie užsisenejusiu ir painiu
ligų .nesupranta.
Pasekmingai gydyti
tokias ligas gali tik specijalistas, kuris L
turi platu mokslą ir patyrimą.
Teip
vadinamose “Free Dispensary’’, kurį
gauni dykai daktanszka patarnavimo, i
neapturesi jokios uaudos dėlto, kad daro
tik bandavones ant naudos studentu ten j
besimokinaneziu ir jiem tavo iszgijimas ■
visai nerupi. Ligonbucziuoee parieta-Į
v Nose, kur gauni dykai dažiurejima, teip- ,
gi Deiszgy st. nes tave gydo daktarai ka
tik pabaigė mokslus ir jie ten gauna pa- 1
tyrimą. Mielas skaitytojau, kožna diena j I
girdi, kad ligonbueziuose nori tuojaus Ii-11
gontui operacija daryli, it dėl ko. dėlto > |
kad ingauti praktika, tavo kentėjimai ir > I
I iszgiiimas jiem nerupi. Todėl kam eiti I
ten kur neapturesi jokios naudos arba fl
liksi Bereikalingai supi .rūstytat? — Tu
gali isssigydyti.
Asz gydydamas ir tirinedama* užsisenejusias ligas per su virsz so metu ne
tik ka ingavau atsakancziausia praktika,
bet pasisekė man iszrasti man paežiam
tik žinomas gyduoles, su kuriom asz iszgydžiau tukstanezius ligoniu, sugražinau
Pirkte geriausia
Tai yra pigiausia.
jiem sveikata, tvirtuma ir linksmumą.
M*. p.H.vin«j*m. |t*r**a*
pigina ■•<» kokia kita dtetUiaot.v* .r
Gumbas yra liga labai prasiplatinus
pirkly. Suvteayteo* V*I*UJm*. T*, yra p»i*ž*M>U*. *olko
larite* daugi..
terp beturiu, o ypatingai pas moteris.
L.tuteotiu o*gu koki* kito fina* Durtine. Am»riko>. M*. vi.ao.Mt *m«m
Sdnku rasti toky daktara, kuris suprastu
užimti ir n.tarim* poteiko.. M*, parduodam* *avo tavom, tteaiog eikvoto
jam. ir ja. a«relkal*a>to aok*u polau. atažieiauom* pirkite lakam..
gumba ir kaip jy gydyti. Asz labai pa
Mu«u tavor»l turi d.oti užg»n*dioim». kitaip galit, juo. gražinti mum.
sekmingai gydau skitą liga ir kožna syky
atgal mu.a ka*«tal. ir me* *ugT«Sla*im« Jam* staiga*. M** apmokate* vi...
ligoniui sugražino sveikata.
vaatMM kurta*, ia rytu, .ao Chicago* tr ia vakaru* aao N*w \orko a.t ažMano ofisas yra inrengtas $u virszum
ap metu, turiu naujausio iszradimo ge
ta Bite k*ri« basko* Piltebunr* paUkrta*. Jo*
ataakaau ir kad bm pada
riausius instrumentus dėl darymo egza
rus* visk* k a prižadate* 8lu»k pin'c** į*r pi*j(i*l pry**ka pr apuraaatominu, elektriszkas gydymui maazinas, ir.
». teteik* MORRIS! I KURST ir KOMP., 1LKRTE ANTROS ir BMlTHFiKLD
garsiausia ant svieto Roentgeno szviesos
GATVBS. P1TTSBUROE, PA,
spinduliu maszina, su kuria galima ma
tyti per visa žmogaus kuna ir tokia ba
s *B«tu MM Ratine *r Morais* De*Ua*
*90
do atrandu užsiseoejąsias ir pasisle pu
sią® ligas.
Asz gydau elektra ir gyduolėm. Ma
a*«.atya
Torkoly ir SUvovita
. B,M>
no gydymas yra naujausias, geriausias,
Brande, K*d«si** ir Araka*
••
teisingiausias ir tikriausias. Kožnam
Kimclte. Garvuogine, Tort ir Sh*rry V yaai
duodu tieadariszka užtikrinimą iszgydyMORRIS FOR8T A OO.,
mo. Mano preke* yra kožnam prieina
Cor. Second Avė. «S Smlthtiehi St.,
Pittaburic, Pa.
mos ir kožnas gah būt sveiku ir tvirtu
I vyru. Jokis daktaras ne susiligins su
manim gydyme vyriszku ligų, nes asz
savo gyduolės ir būda gydymo laikau pa
slaptyje.
Asz iszgydau visiszkai kraujo užnuodyjima, reumatizmą, užsenejusias pa
slaptingas ligas ir ligas paeinanezias nuo
žagnnosi save ir iszdykumo. Jeigu turi
gelyma kaulu, svaigimą ir skaudejima
galvos, skaudejima po krutinę, sąnariu,
nugaros ir strėnų, gėlimą ar nepapras
ta plakimą szirdie*, užyma ausyse ir gal
voje. drėbė j ima ir vaikszcziojima kraujo,
Telefonas: Canal 7082.
pamelinavusius
paakius, puczkuczius
Ani keliu sanvaicziu įsivažiuoju ant
(spuogus) ant veido ar kūno, geltonas
Teiefonuot galima iss kiekvienos
vakaciju
ir
in
offisa
atsilanko
tik
T
pa
plemas ar ronas ant bile kokios dalies
aplieko*.
nedeliais ir ketvergei* nuo 8 iki 12 ryt
kūno, puvimą ar skaudejima gerkleje,
užkietejima viduriu, bjaurius ir baisius
sapnus, sunkuma ant kotu, indubusiss
akis, jeigu iszeina sėkla laike miego ar
Kaulai kur tu
. prie nusiszlapinimo. jeigu negali miegoti
_ ar valgyti, jeigu esi nuolatai nuvargęs ir
begi? Nugi pae
Ugi
popieros
rusymoi
gromatu,
pui

Petrą Salėki nes
pailstantis esi baugus, gėdingas, nusimi
i surosi k e*, o
nęs, užsirupines ir nustojęs vilties, jeigu kios su gražiomis kvietkomis, su viso
lytiszkos dalys vra nusilpneje teip jog kiai* dailiai* paveikslais ir gražiais pa
vedyli, ne* ji* tari
negali atlikti vyru pridery seziu ir netun sveikinimai*, tinkamai* kožna m e atsiti
pulku ir szalta bavaisiaus, jeigu esi užkrėstas kokia liga,
va rak* alų, gardžia
tai ateik ar raszvk pas mane, o asz duo kime ir laike, parsiduoda visai pigiai,
siu teisinga ir tikra rodą dykai.
nee tik po 25c. už 12 popi erų su konverru.ka ocziszcrena
arielka, cigaru* net
Asz iszgydžiau ligas kurio* žmogų vra tais, prie kuriu pridedu dar dovanu nau
kankine per 15 metu ir daugiaus, ir ku jausia kabala su iszreisskimu kasyru. los Havanos, o iszsigeru* gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai iau
riu kiti daktarai neinstengdami iszgydyVerte* 15c. Nenorincstem kabalo pride ilgiau su t* mista kalbėti negaliu. Lik
ti. pripažino .neiszgydomom.
Asz iszgydau labai trumpame laike du puikia pavinezevone ant paveikslo veika* turiu skubintis. Prie to jis turi
susiszlapinima lovoje bemiegant, kuris tltorefio, arba ka kita už 15c. Už01.00 puikia sale dėl ve*eliu ir mltioga Ir pa
labai klapatina vyrus. Jeigu turi minė 6 tuzinai. Reikalaujame agentu ir duo klauso kiekvieno, o ypač* už tlumoczia
susikalbėti anglisskai. Ateikite pas ma
ta klapata tai atsiszauk arba raszvk pas dame gera uždarbi. Adresu.
ne, o asz jum patarunuslu už dyka viso
mane, o liksi iszgydytu ant visados.
C. G. Agent,
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavo
Norėdami gauti mano teisingos rodos,
Brooklyn, N. Y. isz kitu miestu galite gauti pas mane
atsiszaukite in mano ofisą ant szito ad Sta W. Box 14,
geriausia
nakvyne.
reso: Dr. B. M. Ross. 167 Dearbcru St.,
ant kampo M iunoe St., Rcom 506, Chi
cago, III. Užsikejkit eleveitoriu ant penk
visame Springflelde. 3321 Auburn av.(
Chicago, 111.
to floro. Negalinti asabiszkai pribūti,
Užlaikau gardžiu* ir aveikua gėrimus:
gali raszyti apsakydami savo visa padė
(Tarpe 33-ios ui. ir 33-io Pi.)
jimą. o asz duosiu rodą j»er laiszka. Asz Arielka*,Vyną,Ltkieriua ir kvepian'csius
Telepbonas Yards 6012.
vphtingai noriu gydyti tokius ligonius Cigaru*. Reikale auteikiu rodą kožnam;
kurie yra iszmegine visokius daktarus ir kas syki atsilankys, tas nesigraudins.
neaptureje naudos, nes mano specijalisz- Priegiatn estu agentu degtines, parduo
du bačkomis, bacskelems ir tankomis.
kurnu yra gydymas užsisenejusiu ligų.
Seniausia arielka yra pu
Chali Gedminą,
Ant pardavimo seniai įsteigtas saliu 800 E. Wuhingtop st., Springfleld, III. •2
os* ir sankrova gerymu; priežastis par
Old Phone 1151.
(27—X)
davimo pasitraukimas nuo pirklybos;
lytas vertas yra praszomos prekes. Asz
te S§
randuoju trioba 50 pėdu pryszakio už
7
860.00 kas menesi*; perranduoju viena
Patentuota* rerullasztora ręsta uranui už 835.00 kas menuo,
torib*, aueukla usioka
rnai Ir nustatomai, vy ■
grisias atnesza 815 ka* men. ir mažas
rlizkM ar moteriuke*,
sztorelis 810 m*n. raudos, saliunui lie
18K auksuotai, drlfubi
*'HunUng** lok šitai,
kant be rando*. Lyses priklauso man
kreiial fstkvletkuotai.
Naujausiai Iszrasto* He4Irinos:
n»*>«»| Tikrai gerai laika rodo
dar du meta. Parduosiu sandeli.ir lyta
Yra visur vartojamai
Bleiinkelio
tarnu,
labai pigiai. Gare proga daryti pinigua
po (oriausiai laika
apsukriam lietuviai.
tuotas ant 25 metu.
J. E!X*.
Prot. J. M. Brundza
Szy laikrodėly paaiun11512 Front st.,
Kensington, III. etane C. O. D. ant kiekvteoo adrno, su pavelyjtN** York ABrooklyn, U. 8. A,

344 So. State St, Chicago, III.

imtis uz vaisbos ir rinkti vaisius rudenines
pirklybos, kaipo ir prisiruoszti prie
szventinio laiko

Jokiame metų laike negali pirklys telp urnai panaudoti.savo pinigų, kaip dabar
ir toliau lyg Kalėdų, kuomet maži pinigai yra pajiega iš priežasties šito ūmo vei
kimo.
Apsimislyk šiądien ir uždek sau vaisbų; pasirodavyk su mumis kaip tų padaryti su
mažais pinigais; mųsų rodą ir daugelio metų prityrimas šituose dalykuose už paklausimų
be vieno cento kaštų tau; rašyk pas mus apie tai dabar
.
<

LYON BROTHERS,

Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje

Madison, Market ir Monroe ui., Chicago, III
(Oep. A. I.}

DEGTINE

NUO SKILVIO.
NUO PLAUCZIU.
NUO KEPENŲ.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvAtos, greitai pailstantis, gčdingas, 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, nubčgimus sčklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnčjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistoj imą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strčnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
'*
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi $u didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.

DR. JEA!\ SIRROM,

atidarytas beiną dieną nuo 10 ryte Iki ♦ p* pietą ir vdi
ase 6 iki 7 vakare. Nedėtam ir šventadienom nee 10 iki 12.

Del <Uw*el i o p^ydymi} savo Iriais vaisUis. yra dabar lankei vadinamas

SZE1MYMSZKU DAKTARU.
Gali užč«dyti p n 1 gus, kuriuo* HsBokėluBei daktarui, iimėgindama*
jojo vaistus; o jei sykį juos pamėginsi, pamylėsi juos už Jų gerą, kurį jie
tau padaru Jie yra pripažinti ir vartojami daktaru ligonbu&uose perdėm
po visa svietą.
OŠ. JEAN SIRROM 0 SKILVIO STIPRINTOJAI yra tikra* ir neapsirik d na.

vaistas nuo 0ySR»9*H«», M*8r*i*li*|ims. Užsh*w*|usie Žpatevi**, SvaifaM*.
Galveskaitežia. AMm Nusil*i«* ir visų Sitfažisią Skiltis, kįlanėių nuo uereguliariAko ir be«aikinio valgymo.
0R. JEAN SIRROM'O FLAUČIU STIFRINTOJAS yra pilnai užtikrinamasjlgydymui Llpaą plaaŽią. Sultine* Bronchito o’ro.ov, ar bile kukta* Ftaoėisligos. Yra tai tikras vaistas nu>> Kosulio. Perislimo ir U., Ir tu
DR JEAN SIRROM O KEPENŲ STIPRINTOJAS galutino! ilgydi* ariiausJus
atsitikimus IsiMsėjstio Užkistejli* tUarlą, Važį} sr Noooikiaaėią Ks**aą, Vs|avimą. Orvąj. beitą irti. Ji* tagydl* visus neregulianikumus. paeinančius
nuo Nereiko* Kepenų.
Prekė koiuatn 81.00 už bonką. arba Mio* bonkos už 83 00. Gali užsisa
kyti |m> 2 bonki kožno. ar kaip tau patinka, padarymui Ae»ių bonkų. kurio*
tau atsieis tik 85 00 už ėeiias tankas. Siunčiasi kuinu adresu apteikiu*
Espreao ar pačto* piniginį prysaką. Dabok ant ženklo, užspausto ant kamš
čio. Be jo nėra tikra*.

MORRIS FORST ud C0.. PITTSBURG. PA.
Partaiejai ant Suvionytą Valstiją ir Kaaaeos.

Chicago IVIedical Clinic,

arti Harrison ui.,

344 S. State Street,

mrwanm*i

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.
Į Gsodotituem. Kunigauta tu d ir*
iba:-K.ana*, Arnotą-, ilalmatiKat u*«, Amerikoeinzkae
*kM« Almu, htaiaa ir arimu b*ž,nytiniu* parėdus. Visokį darbą at
Welįaw*a, bzarpe*. Juos
ta*, Kukardaa, Ženklelius,1
lieka artistiukai in laiką.
, Noredamo* gnodottnos Dr-tea,
K epu ras ir dol Marszalku
>arba guodotini Kuoigti, kad J usu
darbas buju pcideraacziai atliktas ir tuom cuuelpC mwo tautetj, parveskite ji tikrai
listavraidAL
Geoiio^nvcn* tautiukotn* ir b*ib*tukem*; JraagyMems ludirba;-1

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 !W. Diihion 8t,

Chicago, 111.

723 W. 18th Street.

Petras Szlakls,

i

2-5

Ant H Akmena

Laikrodėlis

1S

Ant pardavimo Pirtis su maudyklėmis
ir barberne.
Biznis gerai uždirbtas.
Savininkas gryžta atgal in Mandžiurija.
Šilan. Pairier,
1119 So Leavitl st.,
Chicago, Iii.
(XI—3)

'

Ant pardavimo buezerne, grocerne r
satiunas,lietuviu apgyventose vietoseatrti lietuv iszkos bažnyczio*, 152 W. 18lh
gat.; biznis gerai iszdirbtaa; parduosiu
saliuna ir buezerne, peš man du bisniu
varyti yra pertenku.
Jonas Piaulokss,
152 W. 18th st.,
Chicago, Ui.
(10—XI)
Drukuojarnos MaHzino* Pigiai!

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Mnsz.na.
M&ftzina Odeli Typewrlter No. 4,
kurios ikssiolei preke buvo *10.00, dabar
ja galite pirkti už......................... $6.9(5
Mat mes nupirkome uitu maszmu
1000 isz vienos subankrntylusio* firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas pi
giai. Murinos yra naujutėlės, tik k*
isz fabriko paimto*.
Kas reikalaujate gero* drukuojamos
maszinos, tai pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip *xi 1000 iuparduosime, tai jau
kitu teip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
kMstuoJa po 810.00. Taigi pirkite da
bar pakol pigios yra.
Gausite ju po 86.95 pu:
A. OLSZEV8KI,
924 33rd St.
Pirmu aamu nuo Szv.
Jurgio baznyczio*.

ma toiegzaminuoti. Jeigu bos toki kaip raaiome, eistmokek eipresui $5 75 ir atvesimo
kasstui Ir pasiimk laikrodėly, Je> ne, nemokėk
ne vieno cento. Atmink, kad ui toki pat laikro
dėly kitur mokėsi 186 00. Prie laikrodėlio dar
pridedama 14K auksinta labai gr*iu ienciugely
•u kompasu dykai.

Ricelslor lateh Co..
900 Central Bank Bldg, Chicago.

Minnesoto* V’atetŲa priMulo tau
namas Wadeno* pavietyje
Ant iszmokejimo per 40 metu su 4%
Klukio.
Tik 15% reikia inmoketi.
ipar^avimu 20000 akru Minnesoto*
Mokyidu žemes 7 d. lapknczio 1905 m.
Mažiausia preke 86.00 už akeri.
Puiki Duobilu ir Pienininkyste* szalis.
Veltiems žemlspiams bei Buruzui
siusk užklausyms paminėdamas uita
lalkruzti, pu
Murray’s Land Office,
(27—X)
Wadena, Minnesota.
Pasarga sergantiem* vyrams.
Vl.1 tmndienlniai garsingi gydymai per gromata* yra tik vUlojimu pinigo nuo ligoniu. J.lgu tikit, in teisybe ir reikalaujate pagelbo. nuo
už^kreealamo lyti.sku bei nerviszku Ir kitokio
ilgu (iazgydome nuo girtybes — nežinant galima
Išduoti gyduoles) so matu Naujausia Methoda,
auo kurtos tukatanosiai paslgelbeio. Ka. nori
rodo., tepriilunozia už iOo. (tempu, o gaus vl»a
žinia kaip ir k a. daryt.

Koeniff*ber£8 pečiai teta,
Box 106, No.South Etght Street, Wllllamsburg
Brooklyn, N. Y.

Meldžiu savo draugo Joakimo Baradauoko, su kuriuo atvažiuojant laz Lie
tuve* Caatlegardene urnai persiskyrus ir
likus mano daiktams pas ji,prisiųsti m*n
tuo* daiktu* šiitui adresu:
Juozapas Žilinskas,
1015 Markei st.,
Dakalb, Iii.

OFFISAS:

Kerte 31-mos ir So. Halsted ulyczlu.
Gp«nimas viriui Aptiekot.

CHICAGO,

ILL.

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

Attorney and Counselor at Lai.
CLamber of Commerce Bldg. Room 7M
S. E. Corner LaSalle A Wwžhin<ion-eta;
CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3643.
Wieninulia Uetuvrya advokataa, baira
mokai} juriaorudencijoecžion Amerikoj
Weda provraa kaip oivrihazkaa Kip «
| kriaainaliazkae vri.uoee suduota
Ree. 3112 S.Habaed arti 31 mos.
r Ttel.Yards «04«

rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. L su kuriuom joks kits daktaras nė institutas negali susily
ginu pergalėse ir visokią ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pagvdų pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. I. su geriause pasekme tas ligas pergalėjo,

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje. Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
AŠ gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat'bkai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savuatrybą, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi ieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau Šimtus operacijų kas mčnesis.
AŠ galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanA Įsiminki t e reikale atsišaukti ar rašyti pas
[ky ti.

Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

New York City.

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

Lietuviu Laikraaztis

Kozminski & londorf

DEINTISTAS

F.PBradchulis

Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedetninc, Keistučiu
bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su geriause pasekme pergalėjo. Prancūzija garbin
ga sd Napoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pasaulei atidarė vartus į
laisve. Kitos tautos ir turi savo didvyrius;
Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Koch. Berlyne; Austrija Dr. Lo-

Isselna kas sanvaite Peterburge su
iliustracijomis didelio knygos formato,
16 puslapiu,pasivestas literatūrai, moks
FARMO9 ANT PARDAVIMO. lui ir politikai. Prenumerata ant matu
kaaztuoja Amerikoje 6 rub. įPir m ei
New Yorko valstijoj*, kur yra susitve ni uosius numerius galima gauti nuo pra
rusi lietuviszka koliooija, yra dar ant džios.
Redakcijos adresas:
pardavimo termos su triobomis ir kožna
Peterburg, Ekaterininskij kan. No. 10
turi girios, arti miesto ir geležinkelio
stoeziu; isz ju paminėsime sekanesias:
15 akeriu už 81250; 33 akeriai už 81500;
78 akeriai už 81400; 99 akeriai už 82000,
ir apie 15 kitu. Artesnėms žinioms rei
73 Dearbom St.
kia raszytt įdedant už 2c. marke adresu:
T8RTENYBE IR PASKOLOS.
GEO KLEEK,
Skolina pinigus ant lengvų iilygų namų
Poolville, N. Y.’
statymui. Agentai už atvestus kostumeriua bus kuogražiaustai traktuojami.

Dr.O.G.Heine

CHICAGO, ILL

Kožna Tauta turi Didvyrius.

0 kas ežia?

Puikiausias Saliuuas

*

Dovana ant trumpo laiko.
82 00 verte*, dabar už 81.00. Knyga
madikalogija turinti 200 puslapiu, furmstss 0x9.
Aprassyt* su virs z 100 ligų su 85 pa
veikslais. Receptai yra parastyti Loty
niškai, Liatuviszkai, Aagliszkai ir Voklszkai. A prasto kaip vaikinui išašt
rinki mergina, merginai vaikina. Ka da
ryti kad gražiu pastotum.
Ženotiems pasargos kaip sveikus vai
kus užauginti. Ta knyga turėdamas
daug pinigu užcsedysi.nes ten yra pasar
gos kaip apsiaaugoti nuo limpancsiu Il
gu, ir anairgu* kaip isssigydyti. Priva
lo ja kožnas turėt. Po trumpam laikui
Ji persiduos po 82.50, todėl paaiskubinkit
ja nusipirkti. Adresuokite szeip:
M. Gettch,
27 Hudson avė.,
Brooklyn, N. Y.

Ernst Tosetti Bravoro Alus
Yra geriauaiu ir sveikiausiu alus gerti viešiems žmonėms. MaltTonic
Saasev, Tos Exportu, Bavarlszkas ir Bohemiazku parsiduoda kiekviename
tabūne buteliuose. Baczkomls turime tokio pat gatuuko siu, dėlto norėdami
užsidėti nauja saliuna, arba turtdami pruta alų ir norėdami permainyti ant
gero, kurte visiems tiktu gerti, kreipklleal in varytuvet ofisą 9 valanda ryto, o
uz patarnausią savo tautiecziama kungeriauaiai Ir parūpinsiu viską, ku tik
reikalinga. Isz kitu miestu tautiectisi kreipkite*! per telefoną arba rustu, o
uz dutatysiu alaus kiek tik reikea, arba pats nuvyksiu apžiūrėti ku tuose
dalykuose yra reikalinga.
Su (širdingais velijimais savo tautleczlams,

Lietuviazkas Agentas, Joseph J. Krasowski.

Ernest Tosetti Brewing Co.
40-th and Butler 8tr»,

CHICAGO, ILL.

Tel. 'Yards 656.
Gyvenimo adresas: 3148 80. Auburn Avenue,

Chicago, III.

o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydapis nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų,
vidurių ligos, kraujo neČystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skaros (odosJ ligas ir nie
žėjimu, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagystę su jos visais
apsireiškimo valsais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą,
miegųstumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į urną laiką išgydo pamatiškai
ir išgydyta liga ne atsinaujina*

Dr. E. C. Collins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe
soriaus, tam tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištiria
ligą, ič karp pripažįsta už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. Vietoje vargintis savų ligoms, ir mėtyt pinigus daktarams kurie neišgydo, arba ku
rie setga o dar nepradėjo gydytis, tai be trotyjimo laiko rašvk stačiai pas visiems žinomą geriausia
Dr. E, C. Collins M. L o jus sveikata į trumpą laiką bus sugrąžinta ir liksi sveikas per tam tikrai pritaikytuš vaistus
Jeigu sergi ir nustojai viltį išgijimo, tai šiądien rašyk ant žemiaus padėto adreso, o busi dėkin
gas, nes niekad nebuvo atsitikimo, kad reikalaujantis sveikatos, dėl jo, su sutaisytais vaistais, varto
jant ir priimant pamokinimus ne butų buvęs išgydytas.
*
IŠ daugybės padėkavonių, čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
PTofe»<*teu»!
K»įp d* u* per vi»u» metu, laiko prikvnėteu ir privargau, teip labai Mlu Jum. dėkin
ga. ui ŪgyCjma ligoa. kurią per motery****
p**lgaalnlmį buvau gavu*: n<*» aepentojanU. galvo. (kandėjlma*. vidurių Ir gumbo gėli
mą*, kaip tanku. Ilaplnlmas. teip krutinėję
diegliai Ir kbelna. kūno akaudėjima* nelipa.akylai manį kankino, kad net gyva buvau
gatavąjį S*mį lįsti. Kiti daktarai Irdaktarko. n lėko negelbėje, o tie viki boblfkl ragan ilki gydymai, tie.iok manį Į prapultį .tumė.
O kad jų* pri.ių.tl vaistai, dėl manį sutaisy
ti itgydė, tai tikras, stebuklas, nes nesitikė
jau k*d ka* manį iėgydytą po tokio* Ilgo. Il
gos; ui tai dar kartį tetariu U tikro, Širdie*
didžteėtlą padėk* vonj.
Pilu* guodonėt,
Julijona Wida,
S79
Iron St.,
Ironvrood. Mich.

Alois. Siame,

ClarokKin, Neb.

Brangus Profesoriaul
O dabar a* Jonas Pvrsky. dėkavoju Jums
labai, kad mane lėgydėte, nuo biaurių sapnų,
•ėklo. n u bėginio ir atielnoskau.miugo nusilp
nėjimo. kurią tai Ilgį kaip Jum* kinoma įga
vau per kūno raėkaiius ir neilmanj-ma. Jus
vaistai manį kaip naujai atgimusį padarė ir
dabar rengiuosi senytis ir gyvensiu laimin
gai.

Jums labai dėkingas.
John Persky.

190 HorookiSt.,

Johstovn. Pa.

»

Karoliu. Č«t«ry».
*0 Walnut St,
PboenUvtlk, P*.
Ilgydyta. nuo užtlu-nėjuslu, vidurinių org»nų ilgo*.

Garbingi Dr.Oollin* Instituto Specialistai,
škuotni su dulkiausiu džiaugsmu pranaėu
Jums, bad Jau esu pilnai sveika, iigydytaa
per Jumis, nuo: sausgėlos rvumatUtno. kuria
mane kankino per iėtisns 3 metus Mano padėkavonį praėau vte*ai pagarsint, ne* kol gy
vas busiu tai Jums dėka vošiu, o niekinsiu girtuokiystf. per kurtį girta, būdams perialau ir
tį Ilgį pasigavau su Jo* visai* kankinančiai,
diegliais: kojose. raukoae, strėnų skaudėjimu
kosėJHnį. skrepllavimį ir spraudo sksodėjlmį te i p, jog mane į beprotystį varė; kiti dak
tarai nor vadinasi specialistais, bet man nieko
nepagelbėjo, o kak Jų. iėgydėte manį, tai
tikrai pripažystu Jus už geriausius specialis
tus *nt vi*o* Amerikos, ui jus mokslą ir vai
stu labai, labai eslu dėkingu.
Jų. išgydytu.
Joaeph škada, ■
P. O. Box 9*5,
Duryea, Pa.

Kristina Pavtooka.
181* So. 13th St,
St Loui». No.
Išgydyto tlrgus per metu* po auukau* palago.

Kurie neri, kad llgydytus neganint, tai užlaikėm didžiausioj slaptybė).
prieinamai, kožnas ataiSaukęs asabUkai arba per gromatą, ap-aAant savo Ilges silpnybe* lietuviikai, kožna* šer
tam pa iigydytaa ne tik paprastoms, bet chroniškoms Ir užsisenėjusioms ligoms. Ui be atidsliojimo ateik arba
nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, Ui prisiųsk keletą .tampų ui prisiuntimą, bus
dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą'*, parašyta prof. Dr. E. C. Oolinso, ii kurios didelią naudą apturė
jęs ji kaip sveikiems telp ir sergantiems labai naudinga ir tuksUnčius žmonių pagelbėjo.
Visada raSyk savo adresą aiškiai, adresuodama:

140

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,

W.34ethSt. • (tarp Broidiay ir 1 ku.) e MewYork, N.Y,

0*1 vietinią Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. pe pietų.

Nedelioms; nuo 10 iki 1 pal. po pietų,

