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Metas XI

olahh mattkb"

partijos,
: ku vena Peterburge). Iš tokio atskirų autonomiškų kūnų,
3) . Gretoms bu bendra vie- darbas buvo atliktas ir ne
rinkimo tiesas išplatina ant prastai, . susibuntavojusiusj Lenkijos
riuos
iki
šiol
teip
terp
savęs
kareivius
baudžia
kariški
sū

pakėlimo
Vilniaus
vyskupo
jeigu
toki
bus,
taps
nu

šĮjatystės
rmtiskaja kalba, ly partijos žmonių, tai tūli jau
tų luomų, kurioj sulyg pir
ėdėsi
kaip
ir
mūsiškės,
susidai,
nuspręsdami
kas
penktą
;
į
archivyskupus,
Lietuvai
di

spręsti
įsteigia,
giomis
tiesomis
turi būti pa greiti buvo Nuopelnus už tą
Revoliucija Maskolijoj. mutine projekto, nėturėjo
vinyje
ir
nutarė
prieš
caro
delės
naudos
nebus,
tas
gal
kareivį
ant
susaudymo,
bet
moji)
susirinkimo
statytos
kalbos:
lenkiškoji, darbą įrašyti į savo partijos
Ar n asiram y s Maskolijoj tiesos balsuoti ir kad ant to
tarnus
eiti
išvien,
kadangi
iš

šitame
atsitikime
nedryao
rujiėti
vien
vyskupui
Roopui,
atstovų,
kurie
bus
lietuviškoji,
baltrusiškoji
ir nuopelnų knygą.
Tokiam
valdant Mikalojui II, negali liau Maskolijoj 'tik durnos
siskirstę
nieko
negalėtų
nu

bet
Lietuvai
tai
niekniekis.
teip
bausti.
Susibuntavojusušaukti
Vilniun
ukrajįniškoji.
Seimuose
departikuliarizmui
viešpatau

užgirtos
tiesos
galės
būt
pil

ma tikrai įspėti, kadangi da
veikti. Kad Lenkijoj, arta
sius
jurininkus
nusprendė
Iki
spalių
21
d.
Vilniaus
n
u
o
i
visų
Lietuvos
batuojama
jeib
kokia
supran

jant,
sunku
buvo
šnekėti
apie
domos.
Daugiau
caras
žinoi
bar į užrube^ius net nuo
kitur galima būt įvesti gere gubernijoje lim|>ančioms li ir Baltru sijos g y- tama kalba, protokuluojama kokią nors bendrą darbo orga
svetimų ambasadorių vien nėms nieko nė nežadėję, bet. priverstinai išsiųsti tūlą lai
snį, teisingesnį surėdymą, gomis apsirgo tiek ypatų: v_e n t o j ų ir išrinkti vi gi utrakvistiškai: Varšavos nizaciją. Susirinkimas už
prieštaraujančios ateina ži užrubežių laikraščiai vėl pra ką plaukinėti ant jūrių.
reikia pirma ’ numesti caro Vilniuje: šiltine — 2, pilvo suotinu, lygiu, slaptu ir tie seime — rusiškai ir lenkiškai, sibaigė priėmimu sekančių
Paskutiniai
jurininkų
bun-l
dėjo
garbinti
carą,
gyrė
pro

nios. Reikia todėl manyti,
jungą,
kol tas Jungas žmonis šiltine — 14, škarlatina — 5, siu balsavimu, neskiriant ly Vilniaus seime — rusiškai ir nutarimų, kuriuos čion ir pa
tai
Kronstadte
teip
išgazdino|
kad arba ten priešingi atsiti- tą Wittės. Bet už ką garbin
spaudžia,
nieko pagerinti ne difteritu — 3, pažandėmis — ties, tautos ir tikėjimo.
carą,
kad
Jis
ant
galo
išpildė
Į
lietuviškai, Minsko — rusi duodu:
• roai teip greitai atsitinka, ti vieną arba kitą? Maskbli- <
galima.
Caro
valdžia
palai

4,
kruvinąja
—
2;
Vilniaus
reikalavimą
ir
prašalino
gar
i
3).
Tardamas,
jog
tik
reškai
ir baltrusiškai, Kijevo
1) . Lietuvių inteligentijos
kad jų nieke pirm laiko per jos žmonėms teipgi nėra iš ko
ko
ir
apgina
tokį
surėdymą,
sų
kraugerį
Trepovą
nuo
vie

pa
v:
šiltine
2,
kruvinąja
—
voliuųijinės
;>artijos,
kurios
—
rusiškai
ir'ukrajiniškai.
susivažiavimas
Kaune mano,
teip
labai
džiaugtieji.
matyti negali, arba kad tei
tos Peterburgo diktatoriaus; koks dabar yra ar tai Lenki 2; Lydos p: pilvo šiltine — veikia Lietuvoje ir Baltrusi4)
.
Kiekviena
tų
sudeda

kad
Lietuva
gali
įgyti politi
Caras
daleido
balsuoti
ir
singų žinių apie prietikius
ir pagelbininko vidaus dalykų į joj, ar kitur.
7; Trakų p.: pilvo šiltine — joj, sužadino revoliucijinį ju mųjų dalių organizuojasi ir šką laisvę tik nuvertus Mapirma
nuo
to
išskirtiems,
bet
toliau nuo Peterburgo nė
ministerio, jis likosi paskir Matyt, užrubežiuose, po 8, kruvinąja — 3; Dienos p.: dėjimą šiuose kraštuose, su programas išsidirba savaran Škotijos biurokratų jungą;
svetimų kraštų ambasadoriai nepasakė aiškiai ką prileidžia
tas ginti caro ypatą ir jo šei pagarsinimui apgulimo laiko pilvo šiltine — 8; Šventė- sivažiavimas išreiškia savo kiškai.
Etnografiškai skir tas gali įvykti tik tada, kada
negauna, valdžios uetizuruoja prie to balsavimo, juk sulyg
myną, aut bėgio politikos tiesų, laukia atviro (*asikėli*| nų p.: uaturališkoms raup pagarbą visoms revoliuciji- tinga mažuma prisideda prie plačios susipratusios minios
pirmutinio
projekto
nuo
bal

net telegramas svetimų kon
*j.
nėmsj organizacijoms ir ypa- didžiumos ir pritaria politi- prašalįs iš Lietuvos biurokra
jau nė jokios įtekmės ne mo visų Lenkijos gyventojų, lėms
šulių, siunčiamos ambasado savimo buvo išskirta, turbut, ,
[U „Vlo. Žn ”).
kadangi
aut
visų
užrubežinių
toms už anų gausingą aukoms škomsioms jos aspiracijoms. tiją. Todėl susivažiavimas
turės.
Maskolijos
laikraščiai
didesnė Maskolijos žmonių
riams.
beržių
maskoliško
raudo
pro

šelpimą.
Pripažindama, vie
5) . Bendruosius viešpaty laiko už reikalingą remti vi
kaltina
Trepovą,
buk
ant
jo
Gubernijos
valdytojas
pra

Kaip dalykai stovi ištikro dalis. Aišku, kad viliojimui
centinės
jKjpieros
nupuolė
iki
nok,
;
reikalingu
stengties
stės
dalykus valdo parlamen sokiu bud u veikiančias terp
prisakymo
buvo
surengtos
nešęs
Vilniaus
vyskupui,
kad
Maskolijoj, iš prieštaraujan žmonių, Witte su caru užma
86
rubl.
už
100.
Pasikėlus
prie
jteritorialinėe
politiškos
Jisai,
peržiūrėjęs
liėtuvių
pa

tas,
susidedąs iš lygaus skai Lietuvos liaudės revoliucijipaskutinės
žmonių
skerdynės
čių žinių sunku supaisyti. nė naują be vertės komediją,
autonomijos,
susivažiavimas
čiaus
seimų atstovų, taikant nes partijas arba šeip vei
Lenkijai,
be
abejonės,
jos
pa

Odesoj
ir
kituose
pietinės
duotąjį prašymą apie leidimą
Laikraščiai vieną dieną gar kadangi riaušės nesiliauja ir
veikslą
seks
Lietuva
ir
tatviprovincijų
reikalus su visuo kiančias Lietuvoj demokraMaskolijos miestuose.
Treįsteigti prie Sv. Mikalojaus išreiškia savo priejautą ir užsina, buk dauguma Maskoli- jas jau kelti pradeda uoliau
Ei bažnyčios prieglaudos namus kviečia suteikti paspirtį toms meniškaisiais - viešpatystės tiškas visuomenės grupas.
pov, vienok, užtikrina, kad ja, o gal ir Mažrusija.
'■ Jos žmonių pasiganėdina pa si caro apginėjai, jo kar
tas skerdynes ne jis pagimdė, nant visiems iŠ vien, ištikro vaikams su tikėjimo išguldy partijoms, kurios prisilaiko reikalais.
2) . Lietuvių inteligentijos
eiviai.
Rods
pagarsinus
pa

žadėtais caro palmosavimais,
6) . Kulturiniuose ir dvi- susivažiavimas Kaune, many
bet kas tą padarė, jis nesa galima būt pasiliuosuoti iš mu lietuvių kalba, nedarąs to paties jmlitiškojo prograskutinį
manifestą,
tikroj
Maant rytojaus vėl garsina, kad
mo. *
lizacijiniuose dalykuose pro dama, kad Lietuva turi gauti
netikusio caro jungo. iš savo pusės Jokių kliūčių.
ko. Jas, vienok, surengė ca
žadami caro paliuosavimai nė skolijoj didesnė dalis darbi
'
4).
Susivažiavimas
vincijos nepripaž|sta centrą- politišką laisvę ir demokra
nutarė
Kad
laisvę
atsiekti,
reikia
vi

Mokančių
priverstinus
ančro
tarnai,
o
gal
artimi
jo
gi

menkai reikalaujančių neuž ninkų sugryžo prie darbo,
linės
valdybos prievartos: tišką surėdymą, laiko svar
u
t
r
aįsteigtiA
’
ilniuje
c
e
siems
eiti
išvien
—
kovoti
už
dėlius
Vilniaus
prekybos
mo

minės.
ganėdina.
Iš tikro iš lajk- bet apreiškė, jog straikus at
Kuosai
organizuoja krašto biausiu reikalu sušaukti Į1
i
n
į
biurą
po
dvi
ypasvarbiausią
siekį.
Kol
musų
Peterburge
nežinia
kas
pa

kyklos
užlaikymui
pirklių
raščių garsinamų žinių ne naujins vėl, kaip tik bus rei
gerovei
draugijas
ir komite steigiamajį Lietuvių Seimą /
ti
ir
vieną
kandidatą
nuo
leido paskalą, kad ir čia skers |>artijos nesusitaikys, sunku kuopa nutarė reikalauti, kad
galima supaisyti nė kokias kalas, jeigu randas neduos
visų
keturių
tautus.
žydus, inteligentus ir svetim bus ką nors svarl>eanio nu šioje mokykloje butų įvestos
Vildiuje, išrinktą visuotinu, »
paliuosavimus caras nori žmonėms to, ko jie reikalau
sekančios |>ermainos: leisti t ų, kurios buvo reprezen 7) . Įvykinimui idėjos fede- slaptu, lygiu ir tiesiu balsa
taučius,
bet
ir
to,
beUt
iki
veikti.
ja.
Streikavę
Maskolijos
žmonėms duoti, kadangi tie
Matyt ir Prūsų valdžios išguldinėti mokslą visoms at tuotos ant susivažiavimo, ratijinio viešpatystės sutvar vimu be skirtumo kalbos, ti
pažadėjimai išreikšti teip ne darbininkai ir geležinkelių šiol, nebuvo.
jaučia,
kad Lenkija pasikels, sakančiai apsišvietusioms y- 'lasai biuras privalo prilai kymo organizuojami Centrą, kėjimo ir lyties. Tasai Sei
Finlandijoj,
tvirtynėj
urėduiukai
streikavo
mat
neGartpilnai. teip neaiškiai.
Sveaborge
susibuntavojo
kadangi
tradkia kariumenę patoms, neskiriant tautos nė kyti ryšius su kuodidžiausiu liniai Komitetai, ausižiną terp mas turės išdirbti Lietuvos
vien iškovojimui geresnių
• 'I*nauti telegramos svetimų algų, trumpesnio darbo laiko, kareiviai tvirtynės garnizono, į lenkų apgyventas Prūsų tikybos: išguldinėti lietuvių musų visuomenės skaitliumi savęs, idant darbas butų ve konstituciją ir santikius su
kraštų laikraščiai, nepažykitomis Maskolijos tautomis.
kadangi Juos laiko ilgiau, ne provincijas ir ant viso Len ir lenkų kalbas ir patalpinti vedimui prieš rinkimus agita damas vienodai.
stanti prietikių Maskolijoj, bet teipgi iškovojimui politi
8)
.
Lietuviškasis
Centrą
Ii
cijos
ir
į
v
y
k
d
i
n
i
m
u
i
i 3). Susivažiavimas Lietu
mokyklos
skaityklon
knygas
nė caro tarnų doros, gautas škos laisvės visiems Maskoli gu reikia, bet apsiėjo tas be kijos rubežiaus. Tą patį da
nis
Federatijos
Komitetas
or

vyriausiojo
tikslo
vių inteligentijos Kaune, iš
kraujo praliejimo, sudaužė ru, nors ir ne teip dernonstra- vietinėmis kalbomis spaustas;
jos ukėsams.
jie vien daiktus kazarmėse.
tyviškai, ir Austrija, kuri pakeisti mokyklos įstatymų; — sušaukimo įsteigiamojo ganizuojasi tuojau, apskel reiškia savo giliausį panieki-"^
Kad
nedaleisti
nė
jokio
sanlygų laisvuose kraštuose
bia savo programą lietuviškai nimą projektui Buligino ko- *
str. 24tą. |mgal kurio prižiū susirinkimo Vilniuje.
ir neturinčius tikros vertės, paliuosavimo žmonėms, biu Saratovo ir kitose rytinėse teipgi juk valdo buvusios
PriĮtažindamas, jog caro ir lenkiškai, rūpestingai ai misijos, kaipo biurokratijos
rimosios tarybos jvirmininku
menkus pažadėjimus didina, rokratai, pietinėj Maskolijoj, Maskolijos gubernijose užgi Lenkijos gana didelį šmotą.
gali būti krikščioniško tikėji valdžia, savo pragaištingu škina ir platina dabartinės išgalvojimui, turinčiam vien
Kas
dar
Maskolijoj
gali
už

mė
kaimiečių
maištai.
Iš
vi

dideliuose
miestuose,
kaip
daro juos didelės vertės, nors
mo y|*ata; per ekzaminus lei sumanymo pasiekimui ir re- lietuviškosios draugijos tik tikslą prilaikyti griūvančią
jie tokiais nėra.. Ypač prieš- Maskvoj, Peterburge, y[>ač sų kraštų siunčia ten ištiki gimti, dabar įspėti negalima.
sti
dalyvauti ne tik pirminin voliucijinio judėjimo pama- slu ir uždavinį, renka sąna biurokratijos galybę ir išran
mus
dar
kareivius,
bet
tų
iš

Ją
gali
visą
apimti
naminės
taravimų pripildyti Ameri gi Odesoj, parengė žydų ir
da reikalingu su visomis pakui,
bet ir prižiūrimosios ta žinimui, organizuoja žydų ir rius ir lėšas.
karės
gaisras
ir
milžiniška
kos laikraščiai, kadangi čia inteligentų skerdynes. Sker tikimų yra vis mažiau. Sto
9)
.
Lenkiškosios
kultūros
inteligentų
skerdynes
ir
kito

jiegomis kovoti su panašiais
rybos
sąnariui;
}>apildyti
Įmažiausiai yra sandarbinin- dynės traukėsi per ištisą san- vintiems Peterburge ištiki viešpatystė, pastatyta ant ne
Lietuviai
piliečiai
už
viešpa

kius
užpuolimus
vienos
gy

biurokratijos sumanymais.
kų pažįstančių prietikius ki vaitę, o policija ir kariame- miems kareiviams padidino teisybės, gali nugriūti, pasi statymus nauju straipaniu.
taujančią
krašto
kalbą
pripa

ventojų
dalies
ant
kitos,
su

Ant to paties susivažiavi
kad prižiūrimoji taryta iš sa
tuose kraštuose, todėl ypač nė, vietoj . ginti užpultus, žymiai algas, bet ir su tuom, dalinti į kelias neprigulminsivažiavimas išreiškia savo žįsta lietuvišką ir jos mokėji mo buvo Įariukti atstovai į
vo
tarpo
išrinktų
vieną
sąna
gas.
Be
abejonės
Vokietija
turbut,
neilgai
seksis.
šaudė
į
besiginančius.
Amerikos laikraščiams savo
dėl - to mą pripažįsta būtinai reika susivažiavimą atskirų Masko
Odesos miesto valdžios iš Net esanti Japonijos ne labiausiai bijosi pasiliuosavi- rį į pedagogiškąją mokyklos pasibiaurėjimą
spėjimuose labiausiai atsiei
kių atsitikimų ir pripažįsta lingu kiekvienam. Kiti gi lijos atstovų, kursai tame
siuntė Peterburgą deputaci laisvėj maskoliški kareiviai mo Lenkijos, kadangi laisva komisiją.
na apsirikti.
reikalingu
į st e i g t i or Lietuvos piliečiai lenkiškąją tarpe buvo rengiamas.
kėlė
neprilankias
carui
de

Lenkija
turėtų
didelę
įtekmę
Kada caras pažadėjo su ją reikalauti nubaudimo po-,
Lietuvos
inteligentų
susikovą kalbą ir kultūrą laiko lygio
ganizuotą
P—tie.
monstracijas,
kuriose
daly
vaant lenkų nešančių vokiečių
šaukti žmonių išrinktą durną, licijos viršininko Reidhardto,
VHŽinvinių
nutarimai.
je
pagarboje,
rūpinasi
pra

a
d
m
i
n
i
s
t
raprieš
Iš Kaunokuriai, vienok, nedavė tiesų kadangi jis skerdynes pagim vo 30000kareivių.Traukdami jungą. Jeigu, vienok, Vo Gegužės 19, 20 ir 21 dieną
mokti ir jos vartojimą namie
c i j o b a ia u t i m ą.
gatvėms
su
raudonoms
vėla

dė
ir
reikalavimą
Witteant
kietija
norėtų
padėti
carui
Kaune, Žemaičių seminari
'sprendimo, daugelis, yi>ač,
š. m. (birželio 1, 2 ir 3 d.) Toki tai vaisiai pirmojo ir viešuose susirinkimuose pri
jos rektoriui, pralotui knn.
' vokiškų ir amerikoniški! laik galo • išpildė, niekšas polici vome, dainavo Jie revoliuci- suvaldyti Lenkiją, nėra abe Vilniuje buvo lietuvių, len
atskirų tautų žmonių susi va pažįsta teisingu. Teippat ir
Antanui Karosui, yra leista
raščių pradėjo garbinti carą, jos viršininkas likosi praša jonieriškas dainas. JaĮ>oni- jonės, kad tąsyk pasikeltų ktu baltrusiu ir žydų susiva
žiavimo. Vadinu jį pirmuo su kitomis kalbomis.
laidyti sanvaitinį laikraštį
perstatinėjo jį už geradėją lintas, bet tąsyk, kada jis sa jos valdžios į tas maskolių lenkai ir Prusnose, kur jų
10) . Partijinis ir nacijonažiavimas apmąstymui bendrų ju. nes susivažiavimas 22 d.
„Nedėliniai Skaitymai" su šD
Maskolijos, bet Maskolijos vo biaurų darbą atliko, kada uelaisvių demonstracijas ne yra teipjau keli milijonai.
linis
darbavimasi.jei jis butų
Iš pradžių gal Vokietija pa- šioms tautoms politiškų j ų balandžio išsižadėjo tokio
žmonės geriau už Amerikos tūkstančiai žydų ir inteligen sikišo.
vedamas su nuoskauda kitos tokio programų:
reikalavimų.
vardo.
1) Vyriausieji vyriausybės
laikraštininkus suprato vertę tų, ypač studentų, likosi už Sekdami Fi n landi jos Į»a- siganėdintų vien Įierkirtimu
Aut antro susivažiavimo
Atstovai į centralinį biurą draugijos pusės, turi apsisto
veikslą,
lenkai
nuo
VVittėa
muštų,
o
kol
traukėsi
sker

gabenimo
ginklų
pasikėlėįsakymai,
2) straipsniai su ti
tos neva caro geradėjystės,
iš ’ lietuvių tebuvo vos tik tapo nuo kitų tautų parink ti; visi vienijasi pasiekimui
pareikalavo
tokios
jau
Lenki

dynės,
\Witte
į
jas
nesikišo,
liams
iš
Prūsų,
bet
jeigu
ca

kėjimo
ir
dorybės
turiniu, 3)
kadangi su pagelba biuro
penki ar šeši žmonės, kurie ti. Lietuviai jiasiliko sau vyriausioje* tikslo — politi
jos
savistovystės,
kokią
caras
taigi
jis
teipjau
kaltas
kaip
ras
neįstengtų
ilgai
pasikėli

paskatinimas
gerinti
ūkį, 4)
kratų išmislytos komedijos
pranešė susirinkusiems, jog tiesą atsišaukti prie visuoti- škosios autonomijos ir Kuo
tas,
kuris
skerdynes
parengė.
davė
Finlandijai.
Witte,
mo
suvaldyti,
gal
kaiseris
už

trumpos žinios iš musų valsti
■caras užsimanė sudrutinti sa
anie visai nėra nė kokios lie uojio susirinkimo, koksai yra sai išrinkto seimo, kurs turės
jos ir kitų šalių, 5) trumpa
vo sostą, stengėsi atsakymą Po skerdynių Odesoj, kada vienok, lenkų reikalavimą simanytų ir siųstP kariumenę tuvių kuopelės arba partijos
apspręsti visus krašto reika
bpvęs kovo mėnesyj.
apžvalga lietuviškųjų snauuž peiktinus biurokratų dar jau svetimi konsuliai išsiun atmetė ir apreiškė, jog besi- padėti carui.
Kuopa lietuvių, susidedan lūs, tad ir partijinius ir naįgalioti ir kad atėję ant jo iš
dinių, 6) redakcijos atsaky
bus sukrauti ant pečių žmo tinėjo telegramos savo ran kėsinimus lenkų iškovoti to
savo valios, kad todėl būti ti iš visokeriopų Lietuvos cijonalinins.
mai ir apgarsinimai. Laikoj
nių atstovų. Neįstabu, jei dams, kad viskas nusirami kią savistovystę randas lai
11) . Žydus krašto tiesos
negali jokių lietuvių vardu draugijos luomų, Šeimynų, su
no,
užgimė
riaušės
Kronstadkys
už
atvirą
buntą
ir
su
raščio
kaina 2 rubl.
gu tokią parodiją konstituci
padarytų nutarimų.
grynai lietuviškomis ir lenki laiko lygiais su kitais krašto
ginklu
lenkus
suvaldys.
te.
Čia
susibuntavojo
juri

jos gu panieka atmetė Masko
Tuomet susirinkimas nu škomis tradicijomis atstovų, piliečiais; į visas įstaigas įei
Iš Vilniaus.
ninkai kariškų laivų ir arti Pagązdino dar lenkus, kad
lš Latvijos.
lijos žmonės.
Vilniaus
miesto
valdyba
sprendė,
jog visi Jo nutari susirinkusių Panevėžyje ge na kaipo sanariai lygiomis Dorpato universiteto užleristai.
Iš
Peterburgo
ir
vi

kol
Lenkijoj
nenusiramys,
Kada svetimų kraštų^ laik
nutarė padidinti algą visiems mai neturį jokios priversti gužės mėnesyje, pilnai pripa• tiesomis; tad ir kariaudami
raščiai gyrė carą ir jo žmo sų aplinkinių atsiuntė kariu- lenkai, teip kaip ir Kaukazas, tarnaujantiems elektriškoje nos spėkos ir pasilieką vien žino-teisingumą reikalavimų, už politiškąsias tiesas, turime veizda nutarė atidaryti uni
versitetą ir pradėti lekcijas
nėms siūlomą neva laisvę, tie menę suvaldyti jurininkus, negalės dalyvauti nė rinki
miesto stotyje drauge 2548 privatiškų žmonių balsu, juo apskelbtų lietuvių susivažia su jais isvieno eiti.
bet
jie,
užsidarę
kazarmėse,
muose
į
viešpatystės
dūmą.
nuo
22 d. spalių, bet lekci
žmonės griebėsi geresnio pa
12) . Luomų įstaigos turi
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pinigus
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ke
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Vilniuje
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m.,
ir
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kareivius
šūviais
iš
Taigi
su
leukais
mat
caras
ir
jos, rodosi, neprasidėjo iki
mokinimo caro tarnų, parodė,
tina paimti iš miesto atsargos Jie, kaip pasirodė, buvo tik galvojo apie tolesnį išplėtoji būti arba visiškai panaikin šiol.
kad jau supranta biurokratų revolverinių kanuolių. Lon Witte didelių ceremonijų ne
kapitalo. Valdantysis Vil šeip sau susi važiavę, o ne mą lietuviškosios politiško tos, arba skaitomos už privaKadangi Rygos politechni
užmanytą komediją. Užgi dono laikraščiai pagarsino, daro.
niaus guberniją sutiko su draugijų' arba partijų pa sios programos.
Savo nu tiškas; viso krašto įstaigos kos studentai pareikalavo,
mė visur straikai ir riaušės. buk ir atsiųsti iš Peterburgo Tuojaus po tokiam aprei
šiuo miesto valdybos užmany skirti susi važia viman. Pir sprendimus, tam tyčia išrink turi būti visuomeniškos su kad užveizda pavestų institu
Caro sostas pradėjo drebėti, suvaldyti jurininkus, ulanai škimui, caras išleido manife
mose dviejose dienose buvo tojo komiteto suformuluotus, lygiomis visų tiesomis ir par tą
politiškiems susirinki
svetimų kraštų ambasadoriai pristojo prie tų, kuriuos su stą, kuriuom ' pastato visas mu.
„Der
Fraind
”
praneša,
kad
po
30 žmonių suvirš, o pasku- šiądieną paduoda .Šiaulių su eigoms.
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stengėsi.
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pasi
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tai išgirdęs apie tai
net raportų savo randams ne
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skubino
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lietuvių
apgyventą
Suvalkų
galėjo išsiųsti, kol ant galo
11 pagal naujo kalendoriaus 80. Nutarta:
tyt ir praktiškai praplatint. Kaunan iš įvairių kampų zokus, kurie užėmė politech
sumislijo pasamdyti švedišką ninkai pasidavė, bet Londono• guberniją, jk> apgulimo lai
dienų
skaičiaus)
d.,
demon

1)
.
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ekonomiškų,
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1) . Federatinis sutvarky apie 30 žmonių.
Už kiekvieną
niką ir į ją neleidžia ne tik
garlaivį, kuris ambasadorių laikraščiai užtikrino, kad tą ko tiesoms.
Prasidėjo šnekos ir ginčai
stracijos laike, Sv. Jurgio tūriškų ir tautiškų musų vi mas reorganizuotosios Rusų
pašaliniu, bet nė studentų.
siuntinius važiojo į Švediją syk, kada randas garsino' demonstraciją prieš randą
vienat-vieuast apie tolymesnius musij sieki
prospekte suėmė 70 ypatų.
suomenės reikalų, lietu Viešpatybės
ir ten perdavinėjo pačtui per apie jurininkų pasidavimą, nuo dabar baus suareštuotus
mus, apie smulkmenas tų
Maskoliški laikraščiai gar vių, lenkų, b a 11 r u- pritinka.
Iš Prūsų Lietuvos.
dar 3000 jų gynėsi kazarmė kariški sūdai,
Maskoliška
i
siųsti toliau.
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siekių,
bet
maža
tebuvo
šne.
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Vilniaus
kataliki

šių
ir
žydų,
susi

se,
uždegė
Kronstadtą
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organizacija
Ant didžiojo turgaus į Til
„Lyga Lygų”
Caras persigando, bet neži
škas vyskupas Roop keliauja važiavimas Vilniu Lenkų karalystė ir Didžioji kos apie tai, kas reikia tuoj žę atgabeno arklių per 1000;
se
vietose.
Gaisrą
per
rūmo
>
pakėlė
protestą
prieš
tokį
benojo ką daryti. Jam liko tik
į Rymą, kur Jis, terp kitko, je pripažįsta rei Lietuvos Kunigaikštystė pri daryti ir kaip reikia daryti. daug jų buvo iš Maskolijos,
arba dumti iš Maskolijos, ar langus matė ir caras pasislė pamatinį Lenkijos supančio
stengtis sideda kaipo trys savarankės Įsimylėjimas į savo partijos kadangi mat, pasibaigus ka
jimą, bet Witte, bent iki stengsis išmelsti nuo popie kalingu
ba duoti žmonėms, ko jie rei pęs Peterhofe.
kita kitai lygios etnografižiaus pakėlimą Vilniaus vy prie
’ politiškos škai-politiškos vienetos: Len darbus buvo teip žymus, kad rei, dabar galima iš Lietuvos
kalauja. Jis, vienok, nė vie Jurininkai skundžiasi, kad šiol, ant to nepaiso, priešin
skupystės į archivyskupystę kaip Lietuvos, teip kija, Lietuva ir Baltrus! ja su apie kokį nors bendrą darbą, gabenti į Prusus arklius ant
no, nė kito nepadarė, bet pa jie turėjo pasikelti, kadangi gai, kraujageriui panašiam į
ir buk tokiam pakėlimui pri ir Baltrusijo Bi b a- trimis provincijiniais seimais: suvienytomis spėkomis, nega pardavimo,, kas laike karės
ėmęs į pagelbą blagierių 5Vit- olicierai su jais elgiasi bjau garsų Muravjovą Koriką,
Varšavoje, Vilniuje ir Min lima buvo nė svajoti, daug buvo uždrausta. Ui gerus
taria ir caro valdžios. Jeigu varankybės.
tę, užsimanė bandyti toliau riai, maistą gauna jie visai Lenkijos general-gubernatokam puikiu ir prakilniu dar arklius mokėjo iki 700 Mar
2) . Kaip Lietuvos, teip ir ske.
vilioti žmones tuščiais paža netikusį, kuria valanti nega riui Skalonui suteikė dikta popiežius sutiks, tai Maskobu rodėsi tik tie darbai, ku kių. Atkako teipgi iš Ber
t
’
krajinos
šalys
padaro
at

lijoj bus trys^ katalikiški Baltrusijos santikiai prie vi
PasiskundnnuB juri torišką valdžią.
dėjimais. Kad kaip nors nu- lima.
rie anų partijos vardu buvo lyno tūli mėsininkai, kurie
skirą
politišką
vienetą
su
sei

sos
valstybės,
paskui
vienos
archi
vyskupai:
Varšavos,
Dėl pastatymo Lenkijos po
• , raminti žmonis, prikalbėtas ninkų net admirolas Birilev
padaryti; jeigu koksai nors pirko arklius skerdimui.
tiesoms, Vilniaus ir Mogilevo (Jis gy prie kitos ir pagaliaus prie mų Kijeve.
Wittės, caras pagarsino, jog pripažino už teisingus. Pa-Į apgulimo laiko
•ionc.
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Isz Lietuvos.

LIETUVA
Tegul bus daleista ir man ištarti jam vienam teskiria, arba L. S. D. ne mėgsta, kad jiems kas nekon- Atsiliepimas moterų drau Tai turi būt smagu teip po orą
skraidyti?
žodį, kaipo aukautojui ir aukų rin P., kuri buk tik vienintelė varo re cekvenėją išrodinėtų, jie savo raštą
gystės Birutės Union
— Paiku tąi iltikrol Ir Die
kėjui. Kol nebuvo revoliucijos, voliucijos darbą.
laiko už neklaidingą.
City, Con.
vas
ten arčiau, negu Čia apačioj.
„Darbininkų Balsas" šaukė visuk
Teipgi neįžiūri toliaus nė musų
Red.
Nr. 88 „Lietuvos” patilpo ko
į kovą už laisvę. Mat tąsyk su\ redakcijos „Kovos”, „Lietuvos”
— Tai eik šian ir išaiUinkie
respondencija sekretorės Lietuvos mani Už tai aš tavų išmokysiu
prato, kad revolincija tai ne vie Sf- „Vienybės”, talpindamos to
Protestai
Dukterų Dr-tės, Skriobl:utės, kuri giedot.
nos partijos darbas, bet kada kius „manijiškus” raštpalaikius ir
„Viltis”, 44 numeryj, bara lietu stengiasi įkalbėti, buk Union
— Ačiū tau, drauge. Giedot aš
revoliucijos bangos užkilo ir musų „protestus” tokiame svarbiame
tėvynė tapo įtraukta ir kraujas mu laike ir darbe, kada reikia kuodau- viškus kunigus,buk jie neprijaučią Cytyes moterįs, 8 d.rugsėjo sutvė negaliu. Bet noriai tau 5*»®Ky
sų tėvų, brolių ir seserų teka, tai giausiai spėkų vienyti ir dirbti iš dabartiniam judėjimui Maslcolijo- rė draugystę, kurią pavadino Lie siu, ką žinau, kaip mes išmokome
p. Lizdeika, L. S. D. P. atstovas, vien; musų redakcijos, matyt, be je, ypač Lietuvoje, kur eina kova tuvos Dukterų Dr-te. Tas netie po orą skraidyti.
šaukia, kad tai tos vienos partijos jokio apsvarstymo, patalpindamos už liuosybę. „Viltis” sako, kad sa. 27 d. rugpiučio musų mieste .Ji prisiartino ir gaidžiui papasa
darbas ir nuopelnai. Turbut ir tuos „raštpalaikius”, pradėjo tas lietuviški kunigai prie-lenkmečio lio moterys susirinko pas Kamaitį kojo sekančią istoriją.
piemenėlis Lietuvoj supranta, kad spėkas blaškyti. Neišsiteisįs re noriai prisidėjo, tai kodėl negalėtų ir įkūrė grynai tautišką Birutės
— Viena sena, pražilusi kregždė
Dr-tę. Buvo nutarta, kad į ją ga mokėjo pasakoti senas istorijas,
ta revoliucija tai ne vienos partijos dakcijos tuomi, buk už tuos raštus prisidėti prie dabartinės kovos?
Aš sakysiu. Dabartinė kova li prigulėti kiekviena lietuvė, be kokios laikėsi kaipo veisles sava
darbas, o p. Lizdeika to nenor atsako patys raŠėjai. Ne. Re
tai
nė lenkmetis. Yra tai protin skirtumo. Išrinko komitetą.Skrob- stis, palaikai terp gentkarčių eilių.
mums daleisti suprast. Žmonės dakcijos padėjo tiems trumparepadėjo galvas L. S. D. P. nepa giams sklaidyti spėkas ir tuomi yra ga, savo laike pradėta ir išmintin liutė sako, buk paskui nuo drau Ilgoje kelionėj per jūres kartą ji
žindami, o Lizdeika nuopelnus lygiai prasikaltusios. Redakcijos gai vedama, kova prieš neteisin gystės atsiskyrė 3 moterys ir vie mums pasakojo sekančią istoriją:
vien savo partijai pripažįsta ir vi butų labai išmintingai padarę, pa- gus prispaudimus ir persekiojimus na mergina, kurios buk reikalavo, plrieš tūkstantį, ar daug tūstančių
Maskolijos biurokratų.
Kovoja kad butų duotas draugystei Biru metų, kada apie žmones ir kitus
sų aukų reikalauja.
talpindamos tuos raštus į gurbą.
tes vardas. Toliau įkalba, buk į gyvūnus ant žemės dar nieks ne
Aš suprantu socijalizmą kaipo
Nepaisant ant pirmutinių atsi ma čion ne ginklais, tik daugiau
teisingiausią surėdymą žmonijos, šaukimų p. Lizdeikos ir „Drau dvasiškoms pajiegomis ir, sakysiu, Lietuvos Dukterų Dr-tę gali pri misHjo, atsirado ant žemės musų
o jeigu p. Lizdeika padarė klaidą, go” organizacijos siųst jiems sta kad su šia kova simpatizuoja ir, gulėti kiekviena krikščionė lietu veislė drauge su kitais gyvūnais.
tai Amerikos lietuviai socijalistai čiai aukas, Amerikos lietuviška vi ant kiek ž<nau, prisideda prie jos viškai kalbanti.
Sparnus mes turėjome, bet jie nie
Mes parodysime, kaip yra išti kam netiko, su jų pagelba galėjom
neprivalo už jį užstoti, bet nupeik suomenė be skirtumo išrinko savo didelė dauguma lietuviškųjų kata
kaip
Lie kro. Ant antro susirinkimo tūlos perlėkti vien grabes.ir klampynes.
ti ir pataisyti. Jeigu neteisybę komitetą, kad prižiūrėtų, vestų ir likiškųjų kunigų,
socijalistai remia, tai aš prie jų išduotų atskaitas ii visų aukų ir tuvoj teip ir čia ^Amerikoj. Prisi moterys apreiškė, jog kunigėlis už Apie skraidymą padangėse nieko
ne noriu prigulėt.
Kas no darbų. Komitetas padavė juk ir deda kuom kuris gali ir kaip gali. draudė minėt Birutės vardą, ka ne išmanėm. ‘Vieną kartą atėjo
ri ant žmonių carauti, ar tai so- savo užmanymus, gana praktiš Jei yra keli lietuviški kunigai, ku dangi mat ji buvo ne krikščionė ir apt žemės sutvertojas pažiūrėti,
cijalistas, ar kitoks,yra caru lygiu kus, revoliucijos partijų vado rie su kova nesimpatizuoja ir prie kad sanarės po prievarta atliktų kaip gyvena jo sutvėrimai.
trečią mėnesį,
Lizdeikos ergelius dėl paskirsty Mikalojui. AŠ turiu davadus, kad vams, kas liko be pasekmės, dėlei jos neprisideda, tik tai da ją truk išpažintį kas
— Ach — tarė tąsyk Dievui
draugieČiai Lietuvoj revoliucijos politiško aklumo p. Lizdeikos. Ko do, tai už juos visa lietuviškoji ku kad protestonių ne priimtų. Kilo I kregždė,— gražu turi būt ten augŠ
M
issoula
,
M
ont
.
Netoli
nuo
mo
aukų,
užgimė
netvarka
ir
vai

Iš Peterburgo.
Čia, ant Northern Pacific geležin dai, tai draugystė su nusiuntimu darbą aštrei varo ir slaptą spau mitetas galiausiai padarė išmintin nigija neatsako. Tokių visada ir riksmas, negalima buvo ant susi tai pas tavęl Kas ten visada gali
12 d. spalių, Peterburgo kelio, susimušė pasažierinis trūkis pinigų nutarė palaukti ir išreiškė stuvę turi, o p. Lizdeika užgina, giausiai, padalindamas aukas.
rinkimo tvarką įvest, kilo piktžo
visur atsiranda.
pas tavę atlėkti?
universiteto trioboje buvo su tavoriniu. Prie to daug pasa- linkėjimą, kad Europoj susitvertų sakydamas, kad jų visai nėra ir P. Lizdeika ir jo pasekėjai tvir „Viltis” priveda,kaipo paveizdą, džiavimai. Tai 4 sanarės, nenorė Juokdamasi, pažiurėjo Dievas į
lietuvių sueiga. Kalbos ir žierių ir geležinkelio tarnų tapo tikrai tautiškas, ne partijiškas ko jam tiki nieko nežinanti Amerikos tina, jog vienintėlė L. S. D. P. laikraštį „Žvaigždę”.Bet „Žvaigž damos klausyti, apleido svetainę. kregždę. „Aš myliu tavę labiau
ginčai buvo atlikti lietuvių sužeistų, o mašinistai abieju su mitetas, į kurį įeitų atstovai iš mu socijalistai. Tai tau ir atstovas L. varo revoliucijos darbą. Bet Ko dė” yra rėdoma dabartinio užveizė 15 rugsėjo turėjome susirinkimą. už visus paukščius — pasakė, —
simušusių trukių sužeisti mirtinai, sų tautos ir tėvynės labą kovojan S. D.P.I Kad ir vienas, bet stoju mitetas nusiuntė $100 ir „atski tojo reakcijonieriškoje, kas lyti Prie mus priširašė dar 4 sanarės. tu išmoksi lėkti į dangų, arčiau
kalba.
Tokiu budu susstvėrė tautiška Bi
už teisybę drąsiai ir reikalauju,
Senamjame fizikos institu daktarai apreiškė,kad juos nesitiki čių partijų: socijal-demokratų, kad aukos butų siunčiamos ne p. riems revoliucijonieriams”, * kurie to dalyko, ^vašioje. Tegul „Vil rutės Dr-tė. Musų draugystę su pfie manęs, pamatysi mano puiku
nuo mirties išgelbėti.
draugieČių ir varpiečių. Tąsyk ne
neveltu teip vadinosi, vienog ne tis”, užsipuldinėdama ant „Žvaigž
mą.”
te, ■— kaip praneša „Vii. V.”
tik tautiški centai bus perduoti Lizdeikai, bet kad butų padalintos sigiria kaip p. Lizdeika. Lai ne dės”, neužsipuldinėja ant visų lie organizavo geri čianykščiai lietu
„Kaip aš tą galėsiu padąryti?”
(
Gaisrai.
— Susirinko lietuviai pasikal
tam komitetui, bet dar nutarta dau veikiančioms partijoms sulyg jų pavydi p. Lizdeika ir kitiems dirb tuviškų kunigų, kuriems visiems viai, pasigarsinę gerais darbais ir
„Tu turi norėtil Tarė Dievas
atlikta . darbo ant revoliucijos lau ti, nes revoliucijos dirva didei pla rupi lygiai liuoaybė tikėjimo ir iš aukų rinkimais ant tautiškų reika su reiškimu. ' Ant ir terp visų
bėti apie savo reikalus, viltis Richmo.nd, Va. Sudegė čia giau paaukauti.
krautuvės Virginia Packing Co.
kovojimas žmonėms prigulinčių lų. Musų draugystė nekenkė nė žvaigždžių turi būt vienas: no
Mes linkime, kad toks tikrai tau ko. Jeigu bučiau rinkęs aukas ti.
ir plianus.
jokiam tikėjimui ir gali į ją kiek
Nuostolius
gaisro
padarytus
skaito
socijalistų
partijai,
tai
ne
vie

tiesų, i
tiškas
komitetas
kuo
greičiausiai
„Kova
”
,num.
24,
praneša,
jog
p.
Buvo perskaityta keletas
ras!”
viena
katalikė, kaip ir protestonė
ant 25OOfcO dol.
noj
vietoj
su
Šluota
bučiau
gavęs,
susitvertų Europoj, tąsyk gal iš
Lizd. nė žinios nedavęs apie gavi
„Aš noriu! šaukė kregždė ir m iš
Kuo. J. Žilinsiąs.
referatų apie tautišką Lietu
prigulėtoji ne kliudys nė jokio tinyktų vaidai ir despotizmas vienos o kad rinkau visiems revoliucijo- mą pinigų, kada kiti pranešė gavę.
lijo
tik apie tai.
vos plėtojimąsi ir krutėjimą.
kėjimo.
partijos; tąsyk tik, vietoj nesutiki nieriams be skirtumo, tai kelis do- Visi revoliucijcnieriai, kaip jie ne
Tupėdama,
žiūrėjosi į * .rgantį
Kas kaitas?
Tautiško krutėjimo pradžia
Nr. 43 „Lietuvos” radome vėl
mų, kovos terp savęs, visi galės liarius gavau. Dar sykį paantri rėkautų, jug turės išduoti atskai
eterą ir mislijo, kaip puiku turi
slepiasi gilioje senovėje. Jo
44 Nora. „Lietuvos” patilpo at- neteisingą tos pačios Skrobliutės ten būti.
kovot prieš vieną visos žmonijos ir nu socijalistams, su protestais tas ant ko suvartojo aukas, gau
O, mano troškimas!
pradžia kyla iš tų laikų, ka 1 Pittsburg, Pa. Crescent plie Lietuvos priešą, prieš carizmą. nesiskubinti, nes remti vienus so- tas netik nuo Rev. šelpimo Kom., BiŠaukitpas Vinco Jankaucko, ku parašytą korespondenciją, jog 7 d. šaukė ji ir suduodama smarkiai
bet ir nuo visų pavienių, jiems sta ris krauįa didžiausią kaltę ant J. spalių Lietuvos Dukterų Dr-tė tu sparnais, bandė pakilti; bet grei
da reformacijos idėja paskli no dirbtuvėse darbai eina gerai, Išsiskirstę, kovodami, besipiaudaviešai neteisybę apskelbė.
Lizdeikos, buk jisai sustabdė au rėjo balių, ant kurio buvo ir daini tai puolė vėl žemyn.
mi
terp
savęs,
mes
jo
neišversime.
čiai nusiuntusių, nuo S. L. A.
do po Lietuvą ir drauge su dirba pilną laiką. Dirbtuvėse Zug
J. Butkus,
kų
plaukimą. Tas yra ne tiesa! ninkai. Dainininkų nebuvo, nieks
Kas
įkalba,kad
caro
sostą,besipiauBet aŠ noriul - Šaukė ji ir nuolaRev. šelp. Kom. sąnariai te>pgi
Kuosos tikybos idėjoms, atne & Co. dega visi pečiai; teipjau yra jant mums terp savęs, gali išversti
808 N. Camoe st.,
Ne
J.
L. sustabdė aukų plaukimą, ne girdėjo tautiškų dainų. Buvo tai bandė pasikelti, bet vis puolė
pasidalinę
į
dvi
pusi
ir
kaujasi
už
šė tautiškos kultūros idėją. Byerso dirbtuvėse, kur dirba su viena partija, tam, matyt, ištikro
vien iŠ Ansonios vargonininkas,
Philadelphia, Pa.
Lizdeiką. P. Sirvydas mėgina vi bet J. šliupas*) kursai per laik
vėl ant žemės.
dviem
darbininkų
atmainom.
kuris, paprašytas, pradėjo dainuo
Bet tas krutėjimas, palikęs Wayne
raščius
apskelbė
savo
ne
taktiškus
nė
nerupi
išgriovimas
to
sosto.
reAš,
kaipo
aukavęs
pinigus
Jau ant rytojaus jos sparnai pa
są tą rėkavimą pastatyti tik asaIron Works dirbtuvėse
savo ženklus ir iki šiai dienai dirba su 3 darbininkų atmaino Viskam reikalingos pajiegos, rei voliucijai, sutinku su Central. bišku, neoficijališku, kritikavimu. norus, kad jisai ir toliau dalys ti kokią ten revoliucijinę dainą. kėlė ją truputį augščiau. Tik ant
kalingos jos ir išvertimui despotiz Rev. Kom. padalinimu suaukau- P. Baltrušaitis vėl stato, kad vi surinktus penktukus nuo vargšų Draugystės prezidentė norėjo ne pieskos grūdelio, bet ir tas pripil
terp Liuterio ir Kalvino pa mis.
duoti pabaigti, bet dainininkas ne
dė dvasią džiaugsmu, troškimas
tų pinigų: varpiečiams, draugie- suomenė tur apsvarstyti. Vienok darbininkų demokratiškiems pone
sekėjų, buvo jėzuitų sulaiky 1 VVheeung, W. Va. Dėl už mo.
paisė, tai viršininkės ne dryso jau
liams.
. Lietuvos Laisvės Dr-tės prezid. čiams,,,Darb. Balso” partijai ir at ne laikas kritikuoti nė svarstyti,
jos augo ir vertė be Į>erstojimo da
tas, kurie ilgainiu sulenkino gimusių nesutikimų už algas GlesS. Garbis.
41 Num. „Lietuvos” ir „V’. L.” toliau stabdyti, bet dar ir aukas ryti vis naujus bandymus.
skiriems revoiiucijonieriams. Al nė rėkauti protestuojant, juomi,
Lietuvą,
Dar kenksminge- nero-\Vhitakero geležies dirbtu
rinko (ar ir Birutės sanarės renka
Ant rytojaus vėl, teipgi sekan
nesutinku, kad visi pinigai butų kad dėlto naudojasi brangus lai sako: Į,,Baigdamas, dar pasakysiu
aukas ir ar daug surinko? Reiktų
snę įtekmę padarė Vilniaus vėse, prigulinti į uniją darbininkai
Iš Athol, Mas.
čią dieną, ir teip toliau, kiekvieną
atiduoti Lizdeikos prižiurai. Ne kas ir darbas, kurio vietoje galim tiek: Komitetą Šelpimui Revoliu
universitetas, su savo tyrai kraustosi kitur, kadangi nužudė Darbai eina čia gerai,ir iš kitur pri vieni juk socijalistai darbuojasi, atlikti kas reįkia, ką turim atlik cijos išrinko Amerikos visuomenė tame lenkČiuj eiti, neapsileisti, iŠ dieną ant pieskos grūdelio toliaa,
ir komitetas privalo pasiteisinti to butų daugiau naudos negu iš bet pasibaigus vasarai, ' ggf^o pa-_
lenkiška dvasia, kuris, tver viltį išreikalauti ką nuo dirbtu- buvęs gali darbą gauti, tik uždar kruta ir kiti ne mažiau už L. S. D. ti.
vių savininkų.
besiniekinimų. Rd.). Skrobliusikelti ant viso sparnų platumo.
biai menki. Musų tautiečiai dirba P., kuri už lietuvių aukas išleidiVisuomenę šiuomi kviečiu nežiū prie! lups, kurie aukas davė, o ne
damas lietuvių inteligentiją,
5 St. Louis, M o. štete Mis- už mažą mokestį, ypač neseniai iš nėja lenkiškoj kalboj daugiau raš rėti į tuos rėkavimus ir protestus prieš tuos, kurie aukas priėmė ir tė sako, jog ant baliaus |ukolekta- Nieks kitas to nepatėmijo, bet ji
su jos pagelba platiųo lenkų
souri likosi užgirtos tiesos 8 vai.
tt.” Tai kodėlgi komitetas tos vo SI.50, o nuo savęs pridėjo žinojo ir drauge su tuom augo
dvasią ir lenkų kultuvą Lie- darbo dienos kastynėse. Guber Lietuvos pribuvę. Dabar stato tų negu lietuviškoj. Kam tenka kaipo be jokios vertybės ir su pa visuomenės ne pasiklausė, kam $2.00; tuom tarpu atskaitoj Revol. troškimas,
o su troškimu ir pajie
čia naują mašinų dirbtuvę, kurio lietuvių sudėti pinigai, mes neži sigailėjimu, kad dėlei nepermaty• tuvoje. Terp ūkininkų te natorius prisakė inspektoriams da je patilps keli šimtai darbininkų. ’ nome. Lizdeika mat nesigaili pini mo tūlų ypatų, kas bus trumpoje aukas daoti? Visas svietas žino, Kom. kasieriaus paduota nuo Lie nos.
tuvos Dukterų pr-tės tik $1.50,
kalbančių tik lietuviškai ir boti, kad tas butų pildoma.
Bet atėjo mirtis. „Jus mano
Lietuvių yra čia diktas bailes, gų lenkams, saviemsiems varpie ateitėje, tas įvyks. Rinkime au kad dėmokratai ir republikonai**) tai kur dingo 2 dol.?
kokiame
krašte
svieto
jie
ne
butų,
sulenkėjusių dvarponių pasi * McKees Rocks, Pa. Lock- bet supratimas jų neaugščiausiai čiams, draugiečiams jų galėsi, kas ir aukaukime kuodaugiauslai
norams ir troškimams neduokite
Prezidente,Magd. Nariauckienė.
numirti, tarė kregždė savo vai
darė bedugnė, kuri tebegy hardto dirbtuvėse stovi tik vienas pakilęs, ką geriausiai parodo, kad nors visi dirba ant labo ir pakėli revoliucijos šelpimui, nes darbas žino tiktai kapitalistišką surė
dymą,
oi
aukos
kuone
visos
yra
su

kams.
Jus palekiate dabar augš- ■
mo
lietuvių.
Aukas
dėjo
ne
vien
eina
savo
keliu
be
rėkavimų
ir
pro

pečius,
visi
kiti
dirba.'
Prigulinti
čia
gyvenanti
musų
broliai
aukavo
vuoja ir iki šiądien.
Tauti
Amerikos socijalistai, jas dėjo ir testų, ir neppilgo pamatysime vai plaukę nuo vargšų brolių darbinin Ar ištikropinigai kasoj? čiau negu aš mano jauaystos die
į
uniją
pudleriai
galėtų
gaut
čia
pinigus
ant
pastatymo
bažnyčios
škas lietuvių krutėjimas ap
noj. Neužmirškite į dangų nulėk
,
airiams. Kada vienok bažnyčia kiti, o musų socijalistai protestus sius to darbo. Paskutinių dienų kų.
sireiškė stipriai ir pergaliu darbą.
Susiv. Liet. Am. sekretorius, p. ti*! Už viską puikesnis yra dan
kelia, jeigu dalis aukų pateko ir revoliucija užvis pasekmingiausia,
Bet visi atsišaukimai yra geri,
buvo
pastatyta,
ant
pašventinimo
Žemantauckas, nr. 43 ,,Lietuvos” gus! Ištarusi tą, kregždė numi
gai ttik pastaruosius 25 me 5 Kittaning, Pa. Čianykščios jos airiai lietuvių visai ne leido kitoms besidarbuojančioms parti ir tas linksmina kiekvieną, jog vi- kaip Šliupo teip ir Jankaucko.
tus,'kuomet pasirodė ,,Auš geležies dirbtuvės stovi; atlieka jo į vidų, vistiek, ar jie aukavo, ar ne joms.
suomen#*£abiaus susiprato ir užda ■ Dabar turės progą teisingai nu užtikrina, buk $10.74 New Yorko rė.
se reikalingus pertaisymus, kas už
kuopos ne užslėpti buvusio kasieVaikuose gyveno troškimas to
Nieks neužgina, kad L. S. D. vė rrfirtiną smūgį carizmui.
ra”.
aukavo pinigus. Panašus atsiti
spręsti lietuviška visuomenė, kam
ims porą sanvaičių laiko.
riaus, bet priskaityti į Susiv. turtą liau, jie drutino savo pajiegas ir
Laisvės Mylėtojas.
kimai būva ir kitur Amerikoj, o P. dirba Lietuvoj, bet nieks ne ga
aukas siųsti ir kokių nuomonių at
Kad tautiškas lietuvių
seniai.
T Rankin, Pa. Carnegie Steel
lėkė,kiekvieną dieną kįlb ant pies
krutėjimas butų stipresnis, Co. pirko Čia žemės plotus, ant musų broliai dar vis ne gali su li užginti, kad dirba ir varpiečiai, Raštą tą talpiname, nors jame stovų klausyti.
Teip turėjo būt padaryta, ilgiau kos grūdelio augščiau. Niekada
prasti, kad juos svetimtaučiai iš draugieČiai ir kiti, o tuom tarpu p. ištikro nežinomo nėra, kadangi
Aš jau nuo kokių 6 mėnesių ne ne galima buvo tylėt, kadangi tas
reikia jį sujungti su kitomis kurių ketina statyti naujas savo
ne nžniigo troškimas, niekada ne
naudoja, o jie prie progos ir vėl Lizdeika kitus niekina, gerai dar Laisvės Mylėtojas reikalauja, kad organizavau Liet. Soc. Part. Am.,
traukiasi jau nuo dviejų metų ir apilso norai; noras gi taikė savo
tautomis,
kovojančiomis, dirbtuvių dalis.
kad
ne
siundo,
kaip
tai
daro
mas

duodasi išnaudot.
jį atkartotų kiti laikraščiai.
ne aiškinau.socijalizmo, tikėdama administracijai jau buvo praneša,
kaip ir lietuviai, už savo gim * Washikgton, Pa. McClure
koliški leakcijonieriai ant inteli
Z.
Autorius mokina musų laikraš si, kad atsiras gabesni lietuviai so bet j: nieko nedarė. Kad tų pini įnagįPer -tūkstančius gentkarčių trau
gentijos, kad pagimdyti panašias čius, bet pats nepatėmija, kad su cijalistai, kurie išaiškins lietuviš
tąją kalbą ir už savo savaran geležies dirbtuvėse darbai eina la
gų nebuvo atskaitose, tai ant Efva-. kėsi toki besikilnojimo bandymai
skerdynes
kaip
Odesoj.
Socijali

bai
gerai.
kiškumą.
elgiasi ne konsekven kai visuomenei, ( kas tai yra tas šymo kuopos sąnarių turėjau krėipReikaluose padu lininio au stai Šaukia, kad kitos partijos pri pamokinimu
ir ant galo vieną dieną viena
tiškai. Jis reikalauja, kad laikraš socijalizmas, kurį viso svieto dar- tiesi į laikraščius.
Atsiliepdami,ant to linkė 5 Allegheny, Pa. Pittsburg
‘
kregždė lėkė augštyn, be kvapo,valo veikti tą patį darbą, ką ir so- čiai mestų į gurbą visus atsišau binkai garbina ir glaudžiasi po jo
kų
revoliucijai.
Forge
&
Iron
Co.
dirbtuvėse
dir
jimo, kalbėjo lenkų progreUžtikrinimas,kad pinigai kasoj, džiaugdamasi šaukė, o, aš mačiau *
sijalistai,
jiems
tarnauti,
bet
ar
kimus pritariančius Lizdeikai, o raudona vėliava kraujais aplaisty o atskaitoj ne paskaityti,išrodo ga
Apie padalinimą aukų revoliuci
sistų partijos, lenkų socijali- ba gerai, pilną laiką.
dangų. O, jis puikus ir platus, jo
jie šaukė tas partijas dirbti iŠ vien, reikalauja, kad jo raštą perspau- tai
jai
musų
broliai
visaip
kalba:
vie

na juokingu. Ar Sus.atskaitas iš musų bočiai negalėjo matyti.
stų ir baltgudžių atstovai. * Connellsvilu, Pa. Sligo
ar kvietė pasidalinti darbu, ar .su dintų net tie, kuriems jis nesiuntė,
ni sako, kad komitetas aukas pa
Aš dar sykį užsimaniau atsišauk
Šių partijų atstovai karštai, dirbtuvėse darbai eina gerai, stovi dalino gerai, kiti gi kelia prote tiko palikti kitiems tą, ko pats nu lyg kad jo raštė butų pakelti koki ti prie visų socijalistų ir mylinčių duoda ant juokinimo žmonių, o Jie jį pamatė per tavę, atsakė
teisingos rokundos yra tik kasie- viena su pražilusia galva kregždė.
tik du pečiai.
veikti negal? „Kova” ne kartą labai svarbus dalykai. Tuom tar
sveikino lietuvių susirinki
stus prieš buvusio Revoliucijos
socijalistiškas idėjų., ir norinčių ži riaus knygose? Jeigu teip, tai
Ar negvvuoja jų troškimai ir pajie
išsitarė,
kad
jai
negeistinas
koks
mą ir išreiškė linkėjimą, kad
pu ir Laisvės Mylėtojo laikraš noti „kas tai yra tassocijalizmas.” atskaitų visai ne reikia, kam ant
komiteto paskirstymą žmonių su
gos jų vaikuose? Ar galime savo
nors partijų susitaikymas. Taigi čiams pomokinimas priguli prie
ISZ
dėtų aukų. Kamgi todėl duoti
apėmusią Lietuvą krutėjimas,
—Laukti gabesnių agitatorių kelio- jų darbą ir pinigus mėtyti? Nesi
bočius užmiršti, o užmiršę, ar ne
Lietuvoj veikiančios partijos, ne tos pačios veislės, kaip ir tie, ko
aukas? Kad ant to atsakyti, rei
iiką metų negalima, nes butų per nori tikėti, kad musų Susiv., kaip
turėti) kuodidžiausį pasiseki
nustotume savo geriausios dalies?
galėdamos susitaikyti su „Darb. kius liepia mesti į gurbą; visas jo
kia pastatyti klausymą: kam tos
vėlu. Aš manau keliauti po lie tūli Amerikos trustai, vestų dvigu
mą ir kad terp lietuvių ir jų
Augštyn, į dangų! O jus, ne
Bals.” partija, turi veikti skyrium, skirtumas vra vien pakraipoj.
aukos renkamos: pakeliančių mu-'
tuviškas kolionijas propaguoti so bas rokundas, užlaikytų dvejas
mirštanti troškimai!
kaimynų visuomet butų san
o jeigu jos veikia, tai visiems ir
Iš St. Louis, Mo.
sų tautą kultūriškai knygų išleidė
Laikraščiai neiŠleidinėjami vie cijalizmą.
knyg as: vienas teisingas, o kitas
Teip pasakojo maža kregždė.
pašelpa
priguli.
Rods
terp
inte

taika ir solidariškumas.
Musų miesto lietuviai iki Šiol jams (tą daranti, turbut, aukų ne
nai ypatai, bet visuomenei, todėl
Tautiečiai malanti reikalą aiš teip sau, ant juoko. Gal teip dvi
Kiemo gaidys kratė vien galvą.
ligentijos
mažai
yra
dirbančių,
miegojo, su tautiškais darbais ne gavo ir ne prašė. Rd.), ar revo
juose visuomenė turi tiesą išreikš kinti
socijalizmą nesuprantan gubai rokuojami pinigai ne vien 38 —- Tegul man galvą nukerta, jeigu
Iš Tomsko, Siberijoj.
pasirodė, bet atsiradus geresniems liucijai? Jeigu mes centus renka daug yra geriančių šampaną su ti savo nuomones svarbiuose da tiems,lai kreipiasi prie manęs. Aš, kuopos?
išto viso kvailo pasakojimo aš ko
Lietuvių čia yra tik atva tautiečiams, dabar viskas pradėjo me nuo vargšų žmonėlių,tai juos ir maskoliais, bet tie nedirba, tiejie lykuose, redakcijos tai ne Masko turėdamas pakvietimą, gal galėsiu
j. Naujokas.
nors išmokau — atsakė jis.
juk
ir
pašelpos
negavo.
Visose
duokime tokiems jau vargšams o ne
lijos cenzoriai verčianti visus turė atlankyti tas apygardas, kur manę
=
ryti ant apsigyvenimo, yra ir eiti geryn.
partijose
yra
visokį
žmonės,
ir
terp
lietuvys kunigas, I. Demikis. Vietinė Šp. Kazimiero Dr-tė,ant kokiems ten poneliams platinimui socijalistų yra dirbanti su pasi ti tas pačias nuomones. Garsini pakvies. Atsišaukit ant žemiau
paminėjimo gimimo dienos musų kultūros (su tais poneliais yra tas
Kaip su kregžde ir gaidžiu, teip
Lietuviškos • kalbos visai ne garsaus istoriko, Simano Daukan pats, kaip ir su lytims: vyrai pei šventimu ir yra vien savę girianti, mas visokių nuomonių reikalingas, nurodyto adreso:
su kritika tik galima teisingą kelią
yra ir su žmonėms. Pesikelti, iš
K. Rutkus,
toki
jau
yra
be
abejonės
ir
kitose
girdėt; šalis apgyventa: kir- to, parengė apvaikščiojimą su pra kia moteris, moterįs vyrus, bet
Pasaka. Parašč M. Wondke.
atrasti o ne su cenzūroms, gaila
mokti ko — reikia nesiliaujančio
412 Sigel st.,
gyzų, latvių ir maskolių. kalboms. Apvaikščiojimas atsi vieni be kitų negali apsieiti, ir tau partijose.
vien, kad pas mus dar kritikos nė
Kregždė pakilo augŠtai į saulės dirbo ir noro, kas to neturi, tas ne
Philadelphia,Pa.
Žmonės labai pikti ir žiau buvo 28 d. spalių. Gerų kalbėto ta be kultūriško darbo ponelių Jeigu šiuom kartu ir sumažėjo ra. Kritikos užduotis — parodyti ---------- T '
apšviestas padanges. Greitai, kaip daug išmoks. Ir visi žmonės ne
aukos dėl musų partijų vaidų,
rus: jeigu kas užpykina, pei jų rods nebuvo, kadangi šitose ap teipgi negali apsieiti. Rd.). Jei tačiaus aukautojai ne privalo nusi silpnas ir garas puses kokio nors •) Mumi rodosi, kad uitame atsitiki- iššauta viįyčia, lėkė ji ten teip,kad gali būt mokslinčiais,daildariais,bet
ne tai sustabdė aukų plaukinę, kas pir akįs tankiai jos kelio neįstengė su tik tie,ką mokslą ir dailą,myli kaip
lį išsitraukia ir veria ant linkinėse nėra mokytų lietuvių, gu mes pasišventėme darbuotiesi minti. Kovą reikia vesti, kol ne darbo, jos vietoj mes vartojame mi
auiiąi laikra&čiuose iireiikč neužga- gauti.
bet visi buvo užganėdinti, žmo labui darbininkų, tai turime ir ko
gyrimus
ar
peikimus
ir
koliojimus.
savo numylėtinę. Ne visi žmonės
smert. Oras vėsus, vasara nių ant apvaikščiojimo susirinko voti už labą darbininkų (žmonės iškovosime, kas mums priguli. į
nėdinitžę, Jis butų geriau padaręs, iš
Tas nėra kritika. Jeigu redakci reikšdamai neužganėdinimą aukų dalyPailsusi nuo linksmo skraidymo, prie to paties darbo tinka: ga
darbą todėl visi, kas gyvas; gar
neilga, javai ne visi nunok didelis būrelis.
vienok aukas dėjo ant išliuosavijos atmestų visus raštus.ne atsa
o gal būt ausitaikji. Apkaltin nusileido žemyn ir nutupė pasilsė bus, pagarsėjęs moksliškais dar
sta. Augti, tai viskas auga, P. Milvada, atidarydamas susi mo Lietuvos per revoliuciją. Rd.). bės jieškoti nėra ką, apie ją gali kančius nuomonėms kokio skaito- tejama,
kaimiečio namų. bais mokslinčius gali būt prastu
dama* komitetą viekai, tuom pačiu pri ti ant kraiko
ką tik sėja arba sodina, tik rinkimą, aiškino susirinkusiems Revoliucija turi pirmiausiai mums ma bus kalbėti, kada darbas bus tojo, tai atseitų išleidinėti tiek vertė jį atailiepti ir viekai iireikkti aavo Vaikščiojantis ant kiemo gaidys, kurpiu, o kurpius iki mokslinčiui
nuveiktas, dabar garbinti tos ar
Aukas auatabde paskui užgi nudžiugęs, tėmijo lengvą, greitą
vėlyvesniejie augalai nenu- darbus Simano Daukanto. Stan- rūpėti, o paskui jau kultūra (abu- kitos partijos veikėjus dar per laikraščių, kiek yra laikraščių skai pažiūras.
gal niekada nepasikelti. Kunigas
mę valdai, ir protestai, o jie atairado dar
kauckas, savo kalboj nurodinėjo db dalykai ankštai viens su kitu ritytojų, kiekvienam skyrium, laik pirma, negu Šliupas patalpino uvo At kregždės lakiojimą.
gal būt prastu kareiviu, o geras
uoksta. Žemė labai vaisin
svarbumą vienybės, aiškino jos šasi: tik dėl žemos kultūros Mas- anksti, kadangi nė viena dar nieko raštis galėtų talpinti tik raštus su
— Pasakyk, kaip tu tą darai? — agitatorius teipjau geru kunigu.
siliepimą.
Jeigu
jau
kaltinti,
tai
teine
nuveikė.
ga, mėšlo nereikia krėsti, jei naudą ir blėdį, kokią atgabena ne kolijos žmonių čia valdžios įgavo
tinkančius su pažvalgoms to vieno singiaui butų pasakyti, kad čia kaltas ne paklausė jis kregždės. — Aš juk Pakelti žmoniją ant augštesnio
J. Kulikauskas.
gu krečia, javai išgula ir su sutikimai. Leonas Gricius aiški tokią niekeno neaprubežiuotą val
skaitytojo. Tik per kritiką išsi vienas Šliupas, bet kaltė musų veikėjų teipgi turiu sparnus kaip ir tu, ir virbalo reikia karšto noro ir darbo
nesiroklojančių su pasekmėms.
pu va. Žiema ilga, sniego no naudą draugysčių ir visokių or džią o antai Prancūzijoj jau nuo
dirba pastovios nuomones, o jų
juk teipgi toks jau paukštis kaip ir čielų gentkarčių eilių. Bet ir vie
Nežudyki
m
brangaus
lai

ganizacijų,
teipgi
vargingą
darbi

šimto metų žmonės turi tą, ko tik
daug būva, šalčio būva po 40
dar pas mus nėra. Jeigu laikraš **)R4spubltkonai ir demokratai ištikro tu, bet aš negaliu lakioti. Kaip tu no noro be darbo ne pakanka: kur
ko.
darbo nėra, ten nėra ir vaisių.
čiai ne talpįs raštų nesutinkančių ne reikš1* P*1 į- kę paveikalan, Ameri tą darai?
laipsnių. ■ Žmonės ant kaimų ninkų padėjimą ir žiaurumą ir ne dabar Maskolijoj reikalauti prade
„Vienybės” num. 39 patilpo p. su nuomonėms Jono ar Baltraus, koj arba' Prancuaijoj; monarchikkuose
teisingumą caro tarnų, kurie mau da ir ką per revoliuciją stengiasi
—
’
Aš
gi
galiu,
todėl
ir
iakioju
—
vargingai gyvena, šalis retai dosi jau antri metai žmonių krau
kr aktuose respublikonais yra teipgi sočiatsiekti. Rd.).
Dirbkime visi, J. Lizdeikos raštelis^ kuriame jis
kur juos galės patalpinti? Juk
atsakė kregždė ir greitai, kaip žai
Pinigų Preke.
listai ir visi geidžianti reapublikouiikos
apgyventa. Turinti ukes, iš juose. J. K. Vasiliauckas užma nežiūrėdami, kas mus šmeižia, va barasi ant Revoliujos Šelpimo Ko tai
ir terp priešingų nuomuonių gali lėdus; lakėjas, matyt, tik amerikoniškai bas,sprūdo vėl į eterio ruimus.
Iki 500 rubliu, rublla po.-................. 52|
pagalių ir molio stato tokias nė paaukauti, kiek kas gali, sušel dina ubagais,' o musų surinktus miteto, kodėl aukas padalino vi- būt geros ir naudingos. Teisybė, supranta tuos žodžius, taigi persiaurai. Gaidys pakratė galvą.
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublu po. .5J|c
guštas apsisaugojimui nuo piami kovojančių už laisvę Lietu centus dalina savo draugams (kas sųms partijoms, kovojančioms su terp visokių atsiliepimų pasitaiko Amerikos respublikonai tai lik vardas,jie — Ji lekia juk teipgi tik su savo Vinį 1000 rubliu, rublis po................ 52c
tokiais tikroj
to žodžio pras dviem sparnais.
Prie kiekvieno liuBtinio reikia pridėti
Kaipgi tas gal
šalčio, lietaus ir pragyveni vos. Ant to susirinkę pristojo ir tą daro? Rd.). Rodosi, kad tik despotizmu, o ne jam vienam, kai daug nekonsekventiškų, rodančių nėra
po atstovui L. S. D. P., viską ati menką išsilavinimą rašančių, bet mėj. fę; patį galima sakyti ir apie būt? Klausyk.— šuktelėjo jis 30c. ant paeito kantu.
sudėjo
10
dol.
Aukavo
veik
visi,
socijalistai
darbuojasi,
kelia
revo

mui. Gyvulius kaip koki
demokratus: aristokratiškoj Švedijoj Ir
Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai
išskyrus kelių nesuprantančių svar
jie lieja kraują, tai jiems davė.
išrodyti nekonsekventiją galėtų re socijalistąi yra demokratais. Juk ir kregždei, kuri tuom tarpu nuo mvaikneįiotu ir niekur neimu, tai sius
ūkininkai žiemą ant įanko bumą aukų, kurie pasislėpę pa irliuciją,
žmonių sudėti centai turi pa
Priegtam lygiai tūli trumpare dakcijos, bet pas mus paprastai la Lietuvos socijaldemokratai geidžia res augštybių vėl nusileido žemyn — kite per ..Lietuvon” redakcija, adresuo
šeria; gyvuliai kampiuose, šaukė: „neduokitj tekti.
A. Olsseveki,
giai Amerikoje, aklai sekdami p. biausiai įsimylėję į savo raštus ne- publikos, o jų jau, turbut, nė p. Rutkus tu turi man tą išaiškinti. Aš noriu jami:
o. Labai v
n- tiems šliuptarniams pinigų!” bet
K. Semisdienis
Lizdeiką, protestuoja ir viską tik konsekventiŠkiejie raštininkai; tie ne Ikdrys kapitalistų ūmais pavadinti.
teipgi išmokti teip puikiai lakioti. W24 33rd St.,
ChicAgo, III

Už 10 kyliogramų kviečių gas ir skurdus gyvenimas ten visi geresniejie lietuviai ant šauks
Tilžėj mokėjo po 15—16 Mr., žmonėms, ypač valdžių čia mo neišmanėlių ne paisė, aukavo
Yra čia ir iš tikros Širdies (vardus aukautojų
rugiij 13.50—14.30 Mrk., atgabentiems.
ir jų aukas pagarsįs gavusi pini
miežių 13—14 Mrk., avižų lietuvių, ištremtų žiaurios gus „Kova". Kvituoti dviejuose
12.50—13.20 Mk. Už [ šieną Caro valdžios ant apsigyveni laikraščiuose tas pačias aukas ne
mo, daugiausia už politiškus galima, nes rokundos susimaišytų.
mokėjo po 4.00- .30 Mk.
Vardus aukautojų garsina tas laik
Už kiaules mokėjo: nž po nusidėjimus. v
Dabar Tomske labai nera raštis, kuriam pinigai nusiųsti.
rą 4 sanvaičių paršų 36—40
Mrk., senesnių iki 48 Mark., mus laikas: dideli maištai ir Kol buvo komitetas, jis siuntė pa
garsinti aukautojų vardus, dabar
už kiaules 60—70 Mrk.; už demonstracijos, žmonės prieš komiteto nėra, todėl kvituoja au
penėtas po 62 Mrk. už cent valdžią vis smarkyn kyla.
kas tas laikraštis, kuriam pinigai
Nuožma.
neri svarumo; taigi kiaulių
nusiųsti. Rd.\ Pinigus nusiun
tėme „Kovos” redakcijai; paskykainos labai augštos.
riam
juos L. S. D. P. Europoj.
Netoli Tilžės, ant LabgaK-gų priešas.
vos geležinkelio susimušė lokomotiva su atbėgusiu iš Ka
Iš Brooklyno, N. Y.
NeiatineH ant geležinkeliu.
raliaučiaus pasažieriniu tru
Broklyne,
pereitą vasario mėneSyracuse, N. Y. Netoli Liverkiu. Prie to 9 pasažieriai ir pool,
ant Waterstown & Ogden •i susitvėrė ,,Lietuvių Laisvės
5 ^geležinkelio tarnai tapo geležinkelio, susimušė du trukiai. Dr-tė”, kuri ne tik Šelps nelaimėse
sunkiai sužeisti. Kaltinin Prie to 4 ypatos likosi užmuš savo sąnarius materijaliŠkai, bet
kiekvienas saaarys moka kas mėn.
kas nelaimės, girtas mašini tos. •
stas lokomotivos teip sun Wilkesbarre, Pa. Netoli Hun- Ic.ant tautiškų reikalų. Kadangi į
draugystę priguli jau 90 sąnarių,
kiai tapo sumankytas, kad locks Creek, ant Delavvare, Lack- tai iš tų centų susirinko keli dolianugabentas | ligonbutį, ten awanna & Westem geležinkelio, riai. Draugystė ant mėnesinio
pasimirė; yra dar trys ypatos susimušė pasažierinis trūkis su ta- susirinkimo nutarė apversti tuos
mirtinai sužeistas Tilžės Ii- voriniu. Prie to penki geležinkelio pinigus sušelpiami revoliucijos
tarnai likosi užmušti, o 10 pasažie- Lietuvoj, bet kad, per pakeltus
gonbutyj.
rių tapo sunkiai sužeistų.

Isz Amerikos

Isz darbo lanko.

Lietuviszkū dirva.

KREGŽDE.

*

ĮKASTO ISTORIJA
Pagal A. B. SchniUer’L

iš grekiškojo rašto išsidirbo alfa lietai dangtimo slaviškų tąutų, kurios, drauge su grekiškuoju tikėjimu, perėmė nuo grekonių ir
raštą.

Priedas
PAVIDALAS VISOKIU RAŠTU.
SENAS E6IPTIŠKAS RAŠTAS:

Reiškia: Mano plunksna nuteikia tau
galėjimą girdėti tą, apie ką aš kalbu t*vetimuoee kraštuose.
Raštas palaiko gentkartėmu tą, apie ką
šiądien dūmoja mano širdis.
KYLINIS ASIRIŠKAS RAŠTAS.
.13-rt* H 0-[ffl RH v *!H•«-ri«TflBl
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l- r* -»!
<b
-!> ETT=«cTTn

bunnana u pa titru
ana amat lilbi utaddinma
ana arkat ūmi
ubbalši ta ikdabi duppu

Reiškia: Raštas duoda išveizdį ir lupas
širdies žodžiams.
Į ateitį neša jį kalbančios tiesos.

KYLINIS PERSIŠKAS.
‘M «= G -M\ -te W ► -Mė- B \ S ė B
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Sff ė š H S \ R -tE n- <* « K- \ -H K! <n -te R K- \

tanam, vaiam-ča. dadatij.
dipii. awadakatj. ma'ftuudij.
uta-dtm. fra. jaram. salonam, rauta.
fraunsahj varka. kja. icaėa^uad.

Reiškia: Raštas duoda kūną ir balsą be
balsėms nrislims.
Jis per amžių eiles neša jų lapus, apdo
vanotus balsu.
CHINIŠKAS.
-

M

N
p>

Reiškia: Raštai — tai kai pi baisau, ku
pinom žmogus apreiškia aavo mialia;
Ir raštu jau perduoda gentkartėms.

.

d

Reiškia: Mislis neturi kūno, pasidekavojant raštui, ji pasirodo aiškiai matoma;
pernešta ant pdpieroH, pastoja kaipi savisto- AunuUrm mano kūkilemca eaeū yat nlkrad asmkįne uskdane
utovia kalba. Mislis neturi balso; pauidėkaReiškia: Gera mieli* Ir gera* žodi*, iš
vojant raštui, ji stojasi skambančia, gali būt
perduota einančioms viena po kitai gentkar- plauti ženklai* ant akmeninių lentų — įgautėmu, dešimtį tūkstančių kartų zper dešimtį na ilgą užsilaikymą.
tūkstančių metų.
ARMĖNIŠKAS.

JAPONIŠKAS.

i
t

*
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Tarus i tarta anai dani satn ckossun kardtss

Reiškia: Tylinčioms mistims raštas duo
da išveizdį ir balsą.
Ir nuo amžiaus į amžį neša pryšakin
kalbantis lapas.

Zr
0

C

stą, atsišaukė į valdžias su reika
lavimu, kad nedaleistų išgabenti į
Ameriką abrozdo ir valdžios, tur
būt, paklausys; kunigams atsčia ne
Amerikoj, bet namiejė jietkoti pi
nigų pataisymui bažnyčios.
U Peterburge ir Maskvoj paplito
paskalas, buk tamsių maskolių mi
nios nutarė išskersti svetimtau
čius, žydus ir inteligenciją. Be in
teligencijos vienok teip maskoliai,
I kaip mes lietuviai,netoli nuvažiuoisime; reikia vien geisti,kad ta inte
ligencija eitų iš vieno su žmo
nėms ir kad mažiau suprantanti
liautųsi niekinę ir siundę ant inte
ligencijos; niekinimais ir siundymais dar nieks ne privertė ką nors
dirbti drauge su niekintojais.

GRUZINIŠKAS.

A

(7)
a
Sko wa mokumoku tarų skigo
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t

t

Isz visnr,

nys ir teatią uždegė. Visi teatre
II Laikraščiai garsina, jog atka
buvę žmonės sudegė. Tą patį pa ko j Peterburgą būvąs Japonijoj
darė su kitoms trioboma tamsių, nelaisvėj garsus admirolas NeboII 9 d. lapkričio susibuntavojo
nieko ne išmanančių žmonių mi gatov.
Kronstadte jurininkai maskoliškos nios, kur buvo pasislėpę revoliu
arabiškas
kariškos laivynės. Ant jų suval cionieriai ir studentai.
II Vokietijoj lankosi dabar Ikpadymo valdžios siuntė žemės kariunijos karalius. Laikraščiai mena,
menę. Užgimė mušis, jurininkai
Ii Apžiūrėdami užmuštus laike kad jis į Vokietiją atksko j ieškoti
patiko kareivius šūviais mašininių paskutinių skerdynių žydus
Kiše- sau pačios.
kauuoiių. Darbininkai stojo juri neve, persitikrino, kad 90%
ūmu 'Ikitabata tutitfi 'Įflkra Tabkama bilįismi ua^auti amma
negy'f.fakįfatu 'nnatujatu fatoį'aluiu jOįtau 'l'a'psra vadduiūra ninkų pusėj. Miestą Kronstadtą
vų žydų buvo durtuvais nudurtų,
Reiškia: Raštas ajidovanoja tylinčią rai uždegė, ugnį matė ir caras per taigi aišku, kad juos audurė karei
Saxi| Sodas Vartavąįe.
štį knnu ir baluu, o kalbantis lai>as duoda langus savo rūmo Peterhofe ir tas, viai. Kituose Besarabijos mie
ParaŠč B. Prus.
be abejonės, pagimdė pakinkių
galėjimą perplauti šimtmečius.
stuose pagavę daug žydų, apliejo
drebėjimą. Plaukinėjimas garlai
Vidurdienis seniai jau praėjo.
drabužius jų su kerosinu ir uždevių terp Kronstadto ir Peterburgo
Vietoje čiulbėjimo paukščių, girdi
TURKIŠKAS.
pasiliovė, telefonų ir telergafų d ra
juokus, klyksmus visokių luomų
H Maskvos mėsininkai su kir žmonių, šlamėjimą jų įvairiausios
tai likosi nutraukyti. Nusiųsti į
Kronstadtą ulanai, teipgi artileri viais ir peiliais užpuolė ant einan parvos apdarų ir gauni progą,
stai, perėjo į maištininkų pusę. čių gatvėms mokyklų mokintinių. vietoje sveiku oru kvėpuoti — pri
Amerikoniškas ir angliškas konsu- Vaikai leidosi bėgti, bet policijos sitraukti dulkių ir smarvės. Mi
yatt dyr ki oerir ^įsm m ęeddjy fikr-i-bekime, kayyd-ta
liai Kronstadte pareikalavo apgy kordonas juos sulaikė ir nuvijo at nia žmonių didžioje alėjoj banguo
nimo anglišką ir amerikoniškų gal, tiesiok j rankas persekiotojų, ja: Čia byris grudžiasi priešakiu,ten
ukėsų,
bet caras jų apginti nėgali, nežinančių ką daro, kurie daug kiti, grįžta atgal, susiduria, aplenReiškia: Raštai—tai tau, kas suteikia
jis
pats
vos laikosi, skaitlius jo vaikų supjaustė, kitus į šmotus su kia, susimaišo.
tylinčiom* misi ima kūną ir lialuą, o popiera
Kartais ant valandėlės būriai
klausančių
tarnų eina kas dieną draskė.
neša jas per sena* šimtmečių viluia.
nyksta, bet tai tiktai ant valandė
mažyn. Pabūgęs žmonių, caras
II Žydų skerdynės, biurokratų lės, kad tuoj sugrįžti, vėl susirem
prašalino nuo vietos garsų kraująPERSIŠKAS.
gėrį Trepovą; jis likosi paskirtas pagimdytos, dar nesiliauja Besara ti, vėl susimaišyti.
Klaidinėji žmogus,
parvertas
saugoti ir ginti vien caro ypatą. bijoj. Policijos įnagiai išdegino
Trepov teisinasi dabar, kad ne jis miestus Urmbat ir Caralisse, ap akių spinduliais, apsvaigintas kva
pagimdė paskutinius kraujo pra stojo miestus ir iš jų neleido žydų, pu Muksiančių žmonių, apkurtin
jie veik visi sudegė. Miestas Iz tas visokio turinio žodžiais, raitailiejimus Maskolijoj.
mailą, po karei 1877 m. maskolių si, nežinodamas, kur pasidėti, pa
ast ki dehed ber jikr-i-bektm fism-u-yedi-ra
sisuki į šalį ir ką pamatai?....
II Maskolijos žemiečiai nuo Wit- atimtas nuo Rumunijos, dega.
įayatį beretl ea gūj-i-koben sdl fikr - i - bėkim - ra
krtfvą ilgakojų, balsiai juokuojan
tt^" pareikalavo prašalinimo nuo
Reiškia: Raštas — Ui Uu, kas tylin vietų gubernatorių ir policijos vir II Londono laikraštis ( „Daily čių! ir, nežinia su kokiu tikslu, terp
čioms raiulims suteikia kuuą ir balsą, o lapas šininkų, kadangi tik jie pagimdė Mail” pagarsino, buk ant Ij uodu jų dulkių besibarsiančiųjų.... ‘
neša tylinčią mislį per senovės bangas.
O gyvenime! Ir kuogi tu esi be
kraujo praliejimus Maskolijoj, tik jūrių susibuntovojo jurininkai ant
jie suerzino žmonis, jie pagimdė pasažierinio maskoliško garlaivio manų?....
SANSKRITIŠKAS.
maištus, kurių dabar neįstengia su „Izmai!” ir apvaldė garlaivį, nuo - jau naktis. Vasariniame teat
valdyti.. Liberalai, rodosi, eis pasažierių pareikalavo atidavimo re žaidžia; viduje už pinigus, lau
Maskolijoj iš vien su socijaliatais; visų pinigų ir brangenybių. Kas ke neužsimokėjusių regėtojų ir
šitie reikalauja išvijimo caro ir to išpildyti ne norėjo, tuos, atė klaysytojų nestokuoja.
Kasgi dabar dėdasi didžioje aleįvedimo Maskolijoj federatyvilkos mę pinigus, nuo laivo numetė į jū
joję, kurioje ką-tik pulkai žmonių
Reiškia: Tau, kau be balso apmiulijnma respublikos. Labiausiai Witte bi res.
trankė į savo plaučius 'dulkių stul
gilumoj, įgauna tvirtumą iki šimtmečių galo,' josi revoliucijos Lenkijoj, kadangi
Varšavoj, delrgetai visokių
pavirsta į besitęsiantį abroidą ir |>astoja kal čia su revoliucijonieriais eina vi partijų Lenkijoj atliko susirinkimą pus?
Dabar ji be maž ko tuščia; vaikš
sos partijos ir luomos, ihm katali ir nutarė siųsti į Peterburgą de
ba, kada būva parašytu ant laĮK).
kiškoji ir proteštomšk<^j<dvasiš- putaciją iŠ 20 įtekmingesnių ypa tinėjančių nedaug.
Atsisėdau ant vienp suolo Šnabž
kija. Lenkai ne kalba apie res tų ir pareikalauti nuo caro visiš
T1BETIŠKAS.
publiką, bet reikalsuja su visu ne- kos autonomijos Lenkijai su atski dėsiu pasiklausyti.
| wr«r^^<Mr^ Į |
|
— Ne buvai vakar ...
prigulmingos Lenkijos senovės ru- ru parlamentu Varšovoj. Tuom
- Ne galėjau....
bežiuose.
tarpu caras visą Lenkiją pastatė
-f- šaliniesi nuo manęs
pykpo karės lauko tiesomis.
stil....
Mieste Btuxellej, bažnyčioj
šv. Martino, yra abrozdas garsaus
II Prūsų socijalistai reikalauja
4- Duok man rankelę.... Juk
teplioriaus Rubenso.
Bažnyčios visuotino balsavimo rankant atsto
ryyun-yyi p'a-rol skyel■'dug-«o | t •
manę
myli?.. ..
Reiškia: Mielių, įgavusi per raštą kūną užveizda, surinkimui pitygų patai vus į Prusu seimą. (Š tikro, tur Ne myli.... Nugi sakyk, ar
symui
bažnyčios,
užsimanė
abrozbūt, Europoj nėra niekesnės už
ir balsą. įgavęs kalbą labiau.neša ją per laikų
dą parduoti garsiam Amerikos mi Prūsų konstitucijos. Rinkimuose myli?....
vilnis.
į- Ne.... žinau....
lijonieriui Carnegie, kuris už jį į Prūsų seimą darbininkai ne galė
Į— O, tai myli!....
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300000
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Reiškiu Raštas apdovanoja bebalsę miMislis bebalses raštas.gyvoms
slį kunu ir balsu, o kalbanti popiera suteikia darojReiškia:
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ir halsą duoda.
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Reiškia: Tame laike, kada migliu nega
Reiškia: Formą ir balsą raštas duoda
lėjo kalbėti, raštau davė kalbai knną ir bal
mislimu tylinčioms.
Ir nuo kelio iki keliui neša jas kalban są ir kalbanti knyga daleido jai perplaukti
per jūres metų.
tis lapas.
AMHARIŠKAS.

SYRIŠKAS „ESTRANGELO
Ktthibhta aki kala dheĄegh'e bhe bharnasha rtjanau
Wekkakhethibhta thshKt ma»/ilem<inuthhon Irdiailen debkathran.

dimt laliillau) laxau> hasab seyanna dlmt yammiMtavb tffat naw;
ha^aboč yamminayer btranna basamanal lay iwdsdačawal.

Reiškia: Žmogaus mistims, kurios pa
Reiškia: Raštas — tai kaipi balsas, ku- čios neturi balso, raštas priduoda kūną ir
riuom žmogus parodp savo mislis.
balsą.
Ir raštu jos persiduoda gentkartėms.
Pergamentas, kuris reiškia mislis, neša
jas per šimtmečius.
NESTOR1J.ONIŠKAS.LOTYNIŠKAS UNCIJALINIS.
coapusųuecr uocecn-TACins čat bneaa scnsis
KUkibktd aki k6ld~ diineghld bM bkamdsho re jonau
Wėbkakhėlhibkt6 thehv^ mashlėmonūthhūn Udhailėn Mhothran.

quae pen <nultA uebn saccuIa chanu loųužhit

Reiškia: Raštas — tai kai pi balsas, ku
riuom žmogus apreiškia savo mislis.
Ir raštu perduoda jas gentkartėms.

Corpusgue et vocem (antis dat Uttera senais,
Quae per muitą veAit taeculd cKarta lotjuens.

JAKOBITIŠKAS.

Reiškia: Miulimu bebalsėms litera duo
da kūną ir balsą, o lapas kalbantis neša jas
per daugelį šimtmečių.

'
KOhibktd akh kdld dhėneghU bki bham&shd. rejdnau
NVėbhakhdthibhUi thskvd masMėmdnūtlMn lėdkaiUn dibhdthran.

Reiškia: Raštas — tai kaipi baisau, kuriuom žmogus apreiškia savo mislis.
Ir juom jas perduoda vaikams.
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KiMbhto akh kdlū dh&u’yili bM bhamoshd re jonau
Wėbiaklielhibkl6 thehicd mashlėmonūlhhūn lidKadin dėbkMran.

Reiškia: Mislims nebylėms raštas duoda
kūną ir balsą, o kalbanti lapai neša jas per
amžius.
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(Pabaiga bus).

|| Mieste Baku, ant Kaukazo, di
rektorius Leonov nusiuntė me
chaniką Filipovą į kerosino sėminyČias Mantašovo. Filipov grei
tai sugrįžo atgal, bet basas. Mat
jo Čebatus nuavė dabojanti sėtninyčias kazokai.
Leonov pasi
skundė gubernatoriui Fadėjevui,
koris padarė pas kazokus kratą ir
rado jų stovyklose 24 vežimus iš
plėštų armėnams daiktų, dalis tų
daiktų buvo oheierų šėtrose. Ge
ri mat tie žmonių turtų saugoto
jai! *
|| Maskolijoj vis tankiau ir gar
siau, žinoma inteligentija, reika
lauja įvedimo europinio kalendo
riaus, vietoj persenusio jnlijoniškojo. Maskoliška akademija už
mano ant 13 d.sutrumpinti vasario
mėnesį; tokiu budu nuo 1 d. kovo
abudu kalendoriai susilygintų ir
nuo to laiko Maskolijoj laiką gali
ma būt skaityti sulyg gregorijoniškojo, visame civilizuotame svie
te vartojamo kalendoriaus. Už
manymui tam priešinasi vien popija ir su ja einanti reakcijonieriai.

Draugyscziu Reikalai
Dideli* Bailiu.
Chicago. Dr-te Did. Lietuvos Kun
Keiituczto parengė puiku balių, nedelioj
19 d. lapkriozio, 1903 m. Pulaakio saleje
800 So Ashland avė. Bakus prasidės 5
vai vakare. Inžanga 25c. porai. Rus
pulki muzika ir *vscziai bus priimu
kuopuikiausial. Visus lietuvius ir lie
tuvaites ssirdlngai kvieczis auilankyti.
Komitetas.
(XI—17) .

jaa visokias gydootes, bet jokie gerame
man jos nes u t ei ke, o liga vis didinosi ir
didinosi iki kol nenusikrefpiau prie vir
asui paminėto garsingo Instituto, priim
damas ju vaistus ir uilsikydams panar-

Dabar pa»idekvvojaDt A ugazcziuuslasa
ir Dr. K. O. Collina Med. Inu. vzistaaM.
kurie;manejatglnide kaip l»z naujo, visa
nergu aliletnA, pagražino aveikata. plau
cslama puikK veiklumą, pataite apetite
ir praazallnff (kaodejimua ir ailpnuma
viso kūno. - dabar jauczluoel visai svei
kas teip kaip niekad nebuvau pirmiena
teip laimlngaa, nežiūrint kad etas pilna
pusamži metu; nuo to laiko kaip iazsigydžiau nereikia man jieazkot vaistu ne
daktaru bei pirkinei po aptiekta gyduo-

bar mano kunaa atlieka dvaaitzka Ir
kaadienini darbe ir kaipo drūtas vyną
aaveimvo Kelmine užlaikau, džiaog
damas! gera sveiksU. Būdama pilstą
dėkingumo, linkiu visiems staczd kreip
lis tenai knr jums tikrai, kaip ir aaan
gali sugražinti gera sveikata, bes įsa ilgo
laiko visokiu gydimus! persitikrinau,kad
Dr. E. C. CoĮlies yra geriausias dėl imBailus.
sigydymo [Miliutas aut visos Amerikos
Melrcse Park, 111. Draugyste Jaunu Bu guodooe
Antenas Turas.
Vaikinu parengs balių subatoj, 23 d.
Neshannock Fa)la,Pa
lapkriesio, J. Siepoakevicziaus saleje, P. O. boz 23,
19u avė. ir Lake et. Ant baliaus bos
iszlarmsjama* suktinis laikrodėlis. Ba
lius prasidės 8 vai. vakare; iszlaisiejimas
Jei nori uždėti sali u na, tai kreipkis prie
laikrodėlio 11 vai. vak. Tikietas išėji
lietu v isz k o agento 8. J. Rokoezo Peles
mui ir tszlai mejimui 25c y palei. Imki
H and Brewery Oo. 37—50 Sheffield avė.,
te Madieoo st. karus. Visus lietuvius ir
arti Nonh avė. tarp » Ir M vai. ryto;
lietuvaites kvieczis kuoskaitlingiausiai
atsilankyti.
šaitano reikalinga.
Komitetas. >
(8—XII)
Ketvirtas Didelis Balius.
Weat Lynn, Mase. Draugyste Ssr.
Kasimieru parengė dideli balių subatoj
15 d. lapknczio Hibernian saleje, 108
Federal squere. Balius prasidės 6 vfcl.
Pa Betekau įsi ofisą jauno vaikiau, aovak. ir trauksis iki 13 vai. nakties; in- kaoezio gerai lietaviMkai. lenk inkai ir
ienga merginoms ir moterims dykai;
vyrams 35c. Muzike bus puiki lieta- ti reikia adresu:
viską ir žais visokius puikiausius szo
Henry J. Seknitser,
kius. Szirdiorai kvieczis visus lietu 141 Washington si.,
Nsw York City.
vius ir lietuvaites isz miestelio ir aplis
(17—XI)
kiniu skaitlingai susirinkti ir linksmai
Pajieezkau Viktoro Vitkaraviczios ir
praleisti laika.
Franczistkaus Szeruto, Kauno gub.,Luo
Komitetą*
kės parapijos, gyvena rodos aplinkiaeje
(XI-17)
Chicagos. Jie petys ar kas kitas teiksis
Ketvirtas Didelis Teatras ir
duoti žine adresu:
Balius.
Jonas VjkUraviczia,
Chicago. Draugyste Saldžiausios 8zir- 2214 Tustin ak,
Pitisburg, Pa.
dies V ie*z pa lies Jėzaus parengs dideli
(24—XI)
teatre po vardu: ..Pakutavojancziu Die
Pajieszkau savo pusbrolio Jopo Java* Neapleidžia”. Nedelioje 26 d lap
kavieziaue ir Vincento Paplausk!©, abu
knczio 1 Nove m ber) 1905 m, Freiheit
du Kaimo gnb., Szlaulin pev , Luokės
Turner salėj. 3417 8. Halsted st, tarp 34
parap. Jis petys ar kas kitas teiksis
ir 35 ui. Sale bus atidaryta 5 pat. po
duoki žine adresu:
pietų. Teatras prasidės 7 va L vakare.
Ant. Sirataviezia,
Po teatrui bus didelis balius. Inžanga
501 Colhnsvtlle avė.,
E. 8t. Louis, III.
25c. ir 35c. y patai. Szis persta tymas
Pajieszkau savo vyro Jues» Karpaviyra verstas isz aneiiszkos kalbos ir pir
mu sykiu bus duotas lietuviszkoj kalbo cziaua, 5 metai atgal iszvaliavusio i*
je. Bus tai žingeidus perstatymas, nau Lietuvos 1n Anglija. Jis paeina tas
ja Ir užimanti regykla. Szirdingai už Liudvinano pasod., Kalvarijas pav , Su
praarome visus lietuvius ir lietuvaites, valkų gub. Jis pats ar kas kitas teik
senu* ir jaunus atsilankyti ant mus Te sią duoti žinia adresu:
Frau. Karpaviczieoe,
atro ir Baliaus, nes bus labai puiki mu
Passaic, N. j.
zike, prie kurioe galėsit linksmai pati 94 Washington Place,
Ne leisiu....
(1—XII).. '
Leisk..., Atmink, kas iš to esokli ir ramiai vakare praleisti.
Komitetas.
Pajieszkau Jono Serafino, Kaunogub,
bus ?....
' (34—XI)
Iniekiu par Rodosi gyvena Bosune. M am

H Suprancuzėjąs amerikonas, mi
lijonierius Bennet, gyvenantis Pa
ryžiuj, paskyrė po 5000 dol. ant
metų dovanoms orlaivių lenktynė
LBalsas iš tolo). Mama, ma
se. Prancūziškas orlaivystės kliuma! .... kur ėti?....
»
bas rengia lenktynes gegužio mė
< Balsas arčiaus). Aš čia, mamy
nesyj ateinančių metų.
te.... eikš, eikš!....
Bėgkime Šalin; likkite sveiki lai
H Prancūzai gyvenanti Belgijoj
mi ngiejie! Dūšios jūsų toje va
sudėjo tūlą pinigų sumą dovanai
landoje labai užimtos, kad galėtų
turinčiai daugiausiai vaikų šeimy
išgirsti ateinančios audros užimą
nai Prancūzijoj. Sudėtais pini
ir suprasti baisų pranašavimą išė
gais apdovanojo vieną kalnakasį
jusį iš lupų kūdikio.
turintį 21 vaiką ir žuvininką turin
Kaip tyla!.... kaž-koks paukšti 18 vaikų.
tažis viens krūmuose Čiulba....
Raganiukas.
II Pietinėj Austrijoj suŠtraikavo
geležinkelių Šėnių
nustatytojai.
Prie Štraikų išpalengvo pristoja ir Ar galima tikėti apgurslkiti tarnaujanti ant geležinkelių ir
ii I m a uis.
Austrijoj gali atsitikti tas pats, kas
„Lietuvoj” ir „Kovoj” tilpo ke
buvo Maskolijoj.
lti kartus apgarsinimas p. a.
„Mokslainė dėl visų angliškos, vo
H Laikraškiai garsina, buk Ko
kiškos ir lietuviškos kalbų”, kuri
rėjos ciecorius, bijodamas japonieturėjo išeidinėti nuo 30 d. rugsėjo
čių protekcijos, bandė nusinuodinš. m. iki 30 balandžio 1906 m. sy
ti, bet jo mierį patėmijo tarnai ir
kį ant nedėlios. Prenumerata, supašaukė daktarą, kuris panaikino
lyK apgarsinimo, turėjo kaŠtuot* 1
nuodų įtekmę.
dol. 28 rugsėjo išleidėjui pasių
sta 2 dol. ant dviejų exempliorių.
. I’ Anglijos žydai kreipėsi prie
Praėjus dviem nedėliom, negauda
rando su prašymu daryti ką nors
mi užprenumeruotų lekcijų, nė
apgynimui skerdžiamų Maskolijoj
atsakymo, pasiuntėme laišką su
žydų, bet užrubežinių dalykų miužklausimu. Ant to gavome at
nisteris atsisakė kiŠtiesi į maištus
sakymą, kad lekcijos išeis du sy
Maskolijos viduriuose.
kiu per sanvaitę, pareikalavo dar
prie kožno exemplioriaus primo
|| Laikraščiai garsina, jog atsi
skyrusi nuo Švedijos Norvegija kėti po 75c. Pinigus išsiuntėmė,
bet nuo to laiko negavome nė lek
galutinai išsirinko Danijos kuni
cijų nė atsakymo. Taigi čia rodo
gaikštį Karolių už savo karalių.
si, kad su apgarsinimu stengiami
Jis 25 d. lapkričio atkaks į Chriką nors kita atsiekti, o ne lietuvius
stianią.
ko gero pamokyti.
P. Gulskis.
|| Visos augštesnėsės mokyklos
visoj Maskolijoj, ant apšvietimo
ministerio prisakymo, likosi užda
Redakcijos atsakymai.
rytos ant neaprubežiuoto laiko,
JonuIįŠkm. iš Herin. Tai prikol nenusiramys žmonės.
vatiški, menki atsitikimai. Laik
raščiai tokiais mažmožiais ir apra
.Į| Į Varšavą atėjo telegramai,pra
šinėjimais ką kas kam pasakė ne
nešanti, jog Lenkijos jeneral-guužsiima.
bernatorius, jenerolas Skalon, li
kosi nuo vietos prašalintas. Tur
būt jo Vašavoj nieks nęsigailės.
Alkis kaipo vaistas.
>
________

|| Lenkijos jeneral-gubernatorius, jenerolas Skalon, kad priver
sti štraikuojančius Varšavos dar
bininkus grįžti prie darbo, su ka
reiviais užėmė visas anglių krautu
ves ir štraikuojantiems darbinin
|| Japonijoj, provincijoj Oshima,
kams neduoda anglių, kol jie neis užkilęs taifūnas labai daug nelai
dirbti. Argi tai ne puikus masko mių ir nuostolių pridirbo. Sugrio
liško jenerolo išradimas! Po ang vė jis su viršum du tūkstančiu triolių, gal užsimanys užimti duonos
ir mėsos krautuves?
|| Mieste Rio Janeiro, Brazilijoj,
|| Atkakęs į Victoria, Britiškoj susibuntavojo kareiviai Santa Cruz
Columbijoj, garlaivys „Pleiades", tvirtynės, bet susibuntavojusius
atgabeno žinią, buk Chiniškose per kraujo praliejimą pasisekė su
jūrėse daug laivą likosi paskandy- valdyti.
tų liuosai plaukinėjančių torpedų,
į|į[ Pirmutinę dalį buvusių
buvusių nelaiužsilikusių nuo laiko karės. Ne
toli Weihaiwei ant torpedos užbė svet Japonijoj maskoliškųį kareigo laivas „Hsicho” ir likosi pa- vių, apie 15 d. lapkričio iŠgabęs iš
skandytas; prie to prigėrė 15 įgu Kobe į Vladivostoką.

laipsniškai atgąus savo sveikatą ir
pajiegą. Ligonis džiaugsis geru
valgomu, sveiku miegu, skaistum
veidu, stipriais nervais, reguliariŠku plakimu Širdies, grynu, apstin
gu krauju.
Išblyškę ir silpnos
ypntos privalo vartoti Šitą širdvaiatį
Gaunamas visose aptiekose arba
pas patį pabrikantą Juozapą Tri
narį, 799 So. Ashland avė., Chicago, III.

Persitikrinimas,jog alkis yra ge
ru įrankiu gydymo daugelio ligų skil
vio ir vidurių, yra teip senas kaip
svietas, h* męs žinome daugelį at
sitikimų, kuriuose visiškas išsigy.dymas tapo laimėtas ilglaikiniu
badėjimu. Jei liga yra išeiga per
sivalgymo ar persigerimo ir to
kiuose atsitikimuose, kur jiega kū
no, fiziška jiega yra dikta, pritai
kymas alkinio gydymo yra tikrai
atsakantis. Bet atsitikimuose išliesėjimo kūno ir ilgo nuosilpnio,
tik Trinerio Amerikoniškasis Elik*.
syras Karčiojo Vyno reikia vartoti,
nes jis sutaisys visus gromuliojimo
organus į sveiką padėjimą veiklu
los žmonių.
|| Netoli Fecimp, Prancūzijoj, mo.Šitas širdvaistis priverčia skilvį
----------------|| Tomske, Siberijoj, susirinkus paskendo gaudantis silkes laivas priimti maistą ir padaryti jį ant
Prie to prigėrė 24 (tiek stiptum.kad jis reikalauja maižydams į teatrą, kur buvo 600 „Gambetta.
’ sto. Tąsyk visi organai veiks ir
žmonių, iš lauko apstojo krikščio- žvejai.

Paįleszkoįimai.

Baliu*!
Chicago
Dr-te szv. Francziaksus
Beraf parengė savo 5-U metini balių 25
diena lapkriozio, 1905, Subatoa vakare
saleje National, 585 Centre ava ir 18u»
ui. Balius prasidės 5 valanda vakare.
Jaunikaicziai, merginos ir visi kili yra
užkviecziami ant to puikaus j>asiiinksmiuimo.
Komitetas.
(XI-M)

Kepurini* Balius.
Clficago Dr-te 8zv Mikolo Ark. tu
rės savo 3 ra kepurini beliu nedelioj, 26
d. lapknczio. (prieš* pat adventus) Al
as saleje, 32— 34 Emma si. prie Noble
r Milvraukee avė. Prasidės 2 va), po
pietų. įsisega vyrui su moterie 25c.
Vi»u* lietuvius ir listuvsitM kvieczis
kuoskaitlingiausiai susirinktu nes Ui
■sis yra paskutinis balius pnesz adven
tus. Tods) pasinaudotite isz geros pro
r»

Dr te Sav. Mikolo Ark.
(11-34)
Didelis Bailu*.
Haverbill, Mas* Dr te bzv. Kazimie
ro Kareiviu parengė dideli balių Tbauks
giviog day, ketverge 30 d. lapkriezio
■žiu melu, Tanner’s Hali, 21 Main st
Balius prasidės 12 vai. ryto ir taukais iki
7 vai. var. loženga vyrams 25c., mote
liais 10c. Kviecz ame visus lietuvius ir
lietuvaites kaip vietinius teip ir apliu
kinius atsilankyti aut szio pulkaus pa
silinksminimo.
Komitetas
Didėti* Atidarymas ir Baliu*
Balti noore. Md. Atstovai 4 Suvienytu
Balti m ores Draugyscziu parengs ap
vai kaselio] ima su prakalboms ir balių
panedelyj 27 p. lapknczio salėjo irutei g
toje szitu keturiu drsugyscztu. 501—508
—r510 W. Barte st. Teipgi bus parodyta
Lietuviuką Tautiszka vėliava, i n taisyta
pernai szitu draugyscziu. Terp kalbėto
ju bus Dr. J. Szliups*. Kalbos prasidės
7:30 vakare; po prakalbu bus balius. Vi
si baltimoriecziai szirdingai Kviecziami
kuoskaitlingiausiai atsilankyti,
Komitetas.

I sek ii m i ligas Apvaikszcziojiiuas.
Ch'cago. Draugyste Lietuvos Sunu
parengs apvaikszcziojima savo 10-metinems sukaktuvėms ir us^yniojima lietu
viszkos vėliavos nedelioj, 19 d. lapkri
ežio, 1905 m.Freiheit Turner saleje, 3417
8o. Halsted st. Apvaikszcziojimas pra
sidės 3 vai. po pietų su prakalboms, dekliamacijoms ir damor.s. Po apvaikszcziojimui bus balius su puikia lietuviai
ka muzika. Ant saito iszkilmingo apvaikszcziojimo kvieozia visus tautieesius bei tautietes kuoskaitlingiausiai
atsilankyti ir smagiai, broliukai laika
praleisti.
Kom'tetas.

Ji s pats ar kas kitas teiksis duoti žine adĮ Juozas Fruei.
621 Nortbrup avė.,
Kantas City. Kaus

Pajieszkau Motiejaus Kirmino, Kau
no gub.. Veliones parap, Ktangiu kai
mo, gyveno* Waterbury, Con— Jis
pats ar kas kitas teiksis duoti tint adresu
r8. P. Kirmine,
2134 Forbes si.,
Pitisburg. Pa

Pajieazkau savo brolio Jono Godie- c
sziaua, Kauno gub., 8z.au!:u pav., Vai- »
noeziu gm. Trinkiu parap. it kaimo:
metai atgal gyveno Si. IzMiia, Mo.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia
adresu:
Dom Godiesziu*.
327 N. 5th si,
Kansas City, Kaus
Pajieszkau savo brolio Silvestro ft'orbuto, 3 metai at^al gyveno So. Chicagoje
ir Juozapo Mockaua Jis patys ar kas
kitas teiksis duoti žinia adresu:
Rapolas Ba j orines.
754 Jennie st.,
Kenosha, Wi&
Pajieszkau Martyno ir Juozapo Ereckiu, Kauno gub , Raseinių pav. Vaino
tos miestelio, pirmiau* jie gyveno Chicagoje, dalyje Town of Lake; turiu pne
jo labai svarbu reiksią. Jie petys ar ’ i
kitas teiksis duoti žinia adresu;
Įr
Wm. Linkis,*
Penus Statiou, Pa

Pajieukau Šimėno Gelažaucko, Su
valkų gub, Seinų per , Kudronu gm,
Žeimiu kaimo. Ji* p*t* ar kas kitas
teiksis duoti žinia adresu:
Mikolaa Petraitis,
Box 12,
Pejepseoi, Me.
Pa]tesakau Mares Saakurskaites, Kau
no gub, Ssiauliu pav, M. Vi vi uosio,
Jungiriosod, pirmiau gyveno Broektone, Mase ; turiu prie jos svarbu reikale,
Ji jMti ar kas kitas teiksi* duoti man
žine adresu:
Peter Bart keri c h.
541 Main 8t,
Cambndgepon, Mas*

Paskutiniai BaMaL
W. Pulmen. III. Pranessn viliame pa
žystamiems ir draugams, jog parengim
du paskutinius prieez adventus balius,
nedeltose 19 ir 26 lapkriozio ir l^vrecziu
visus savo pažystamus, draugus ir kitus
tautiecziua iskailingai atsilankyti. Su
guodone
'
P. K*rėčkas,
123 Street,
W. Pullman, IIL
(24-XI)
7

Ar nori uideti nauja saliuos! — Kreip
kis prie 8. J. Rokoszo, lietuviazko agen
to Peter Hand Brewery Oo., 87—59Sbeffleld avė., arti North ava., terp 9> ir 10*
vai. ryto, o ten vieką dasitinoai, kaz yra
reikalinga prie uždėjimo tai i u no.
(XH«-8)

Viesza padekavone.
Sziuomi Užpildau savo pareiga, kuria
be iszsileitinimo turiu padaryti ir vie
šam padekavoli, apskelbiant visam svie
angliszkos
tui ta kad jeigu ne Dr. E. C. Oollins
Medinai Institutas ir ju sutaisyti vaistai su iaztarimu kiekvieno žodžio lietuviaaszendien nesigerecziau tokia gera svei- kai — aekancaiai: anow (aeo), miegas
know (no), žinoti, leaf (lyf). lapea ir U.
Asz sirgau chronlszka plas c si u liga ir Knyga ajklaryta. 174 pualapiai, au pnslogomis, lankiai spjaudavau kraujais, aiuntimu $1.25. Piaiguayr* geriausiai
apart to turėjau sugedusi skilvi ir reu- peisiuiU per ..Poetai Money Order” ant
matiszkus gėlimus visame kūne, ant pa- uio adreao
jiegu buvau labai nusilpęs. Tokiame
P. Mikolainia,
nelaimingame padėjime beesant priver
Kew ¥ork.
stas buvau vaikszozioti nuo vieno dakta- Bos 15* Station D.,

Gramatika

kalbos

LIETO va
.■■■

... .............................. J._................................ ..........

NaujausiosKnygos,

Stet>i«klinfira Naujiena!
“I

Žodyaaa Lietueiaakai-Angliarkoa •
Ir Anglitakai-Lietnvitakoa kalbu.
Pirma Dadis
LietuvinkaiAngliaskn. 383 pnalapiai, audimo
apdarai, sidabrines i i taros ant nu
garas. \.................................. ..,..,$2.00

Antra Dalis Angį i sakai-Lietu
visaka, 835 pnalapiai. apdaras: nu*
<ara ir kampai gražios drūtos morako akuroa. asonai audimo, aukso
literos ant nugaros, krasstei mar
muro...................................................$4.00
Abi Dalys vienoje knygoje, Į
Uetuvistkai Anglisska ir Angliu
kai-Lietuviuką, 1317 puslapio, ap- *
deras: nugara ir kampai gražios
drūtos moro k o
akuras,
no
nai audimo, aukso literos ant nu
garas, krautai marmuro..............$fkOO
Abi Dalys vienoje knygoje. Ti
sas apdaras brangios tnoroką įkū
ręs..................................
$7.00
Dr. Vincai Pietaris. In mano at
siminimu. (Su autoriaus paveikslu).
Spaudos prirengė Dr. J. Buanavicaius. Chicaco. III. 1905, pus!. 301.
Gražios pasakaites in kaimieesiu at
sitikimu ...........į.................... p75c
Po Priedanga Ssventenybes.
litoHnka apysaka.
Perene Poateri.
Verte K. J. Odenoje, 1905, puslapiu
100................................................ ..35c
Gaunamas pas
A. OLSZEVSKL
734 33rd St.,
Chicago, III.
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Szifkortos

;

vos- I
taras v Inu Kompanijų ir laivus
iasviUi< ’i galima gauti beveik
kaina dk.
Mes turime atvus
kurie perp-AUkia marei* nu 5 die
nom*. Kaišykite ir gausite szifkorcaiu prekes.
Siuskite pinigUN per „Lietui on“
Redakcija, o greicziaudal daeis.
A. OLSZEWSK1S,
924 33rd St.,
Chicago, III.

Klestėjimai* Grauš Work’uo«e.
Nepraiei&K saito* progos.
Laikau ingyti namus yra dabar, forma
kol kaino* pati)*.*
Namai ir piečiai arti nauja dirbtuvių
Weetern Electric Co ir prieinanti prie
National Malleable Co.
Maža inmokeatia, likasiejie mokėti kas

Tai yra pigiausia.

Pirkte geriausia.

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

Mes pardavinėjamo geresne degtine piginu negu kokia kita dlstliluotuve ar
pirklys Suvienytose Velslijooe. Tas yra priežisctia. delko mes turime daugiau
koatumeriu negu kokia kita firma Degtines Amerikoje Mes visuomet esame
užimti U Beturime paielkoi. Mes parduodame savo tavorus tiesiog eikvoto
jam. ir jus nereikalaujate mokėti pelnus mažieinaiems pirklinlnkams.
tfbau tavorai turi duoti uicanedinlma, kitaip galiu Juos gražinti mums--------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Pradėjome Issdirbvsta vieno garsais da
lyko aat tikvjimlssao pamato.
Yra Ui Ukejimlsikas paveikslas aelespasakyui gražus, neturiatis u< aieko ly
gaus. Šiitas paveikslas, kario paaassyba
yra iadeU ssalo, tari 9* uolius ploealo ir
(8colius ilgio, apremuotas puikiais rėmais,
I gražiai isspuoslas ir papauksaotas. Viduj
yra figūros geriausios medegos 8ZVENTA
Į SZEIMYNA artlstisikai padirbta ir gražiai
meilavote.
Figūros tos sutalpintos gražio] ekryaalej-lsamusstoj puikiausia medega Ir salynu
vlsoksriopu varsų. Pati gi skryaale yra po
stiklu, kurto rėmai yra artlauaikai malla-

,

rome viski ka prižadame Siusk uia'raa per pinigini pry>aka nr npdrausta
me lalsske MORRI8UI FORST ir KOMI*., KERTE ANTRO* Ir 8 ZITHFiELD
GATVES, riTTSBCROE, PA,
Pantai u adyk muša privatlsikaji prekių surasta. Kelios Įsa musu prekių:
t melu sena Rugine ar Kornlae Degtine.................... |i.*0 už galioną.
(.00

Nauja Lietuvtezka Aptieka
Atsidarė ant
Halsted ulycsiOB prieazai 33 ui.
Arti Ssv- Jurgio Bažnyotioa.
Aptinka pripildyta daugybe y vairiau
ton gyduolių Amerikoniuku ir Europiszku, o prekes pigesnes kaip kitur. Uikvieczia visus lietuvius reik alau Janczius
kokiu nors gyduolių kreiptis in nauja
aptieka, o gausite viską kuogeriausiai
Viraui aptiekos gyvena lietu visz kas dak
tares, kurio pagelba galite visada gauti,
arba galite paseankti per telefoną kita
koki norite daktare.
D, Giacsae, Aptiekoriua.

VIDURVJ YRA UŽSLĖPTA AUTO,
MAT SZKA PRIKTAISA, Kt’Rf UŽSUKTA ŽAIDŽU SZVENTA8G1ESMES.GRA*
ŽŪM BALSINGU IR MALONUM B AL*
_________________ ___________
Į BU.
Visas tas peveiasias uauaro u«,e.pauto »< te*re inspudi ant klausytojo ir yra padabialmu koAnal siūbai. Musika padaro tikra uuobova ltooso>« auo darbo valandose.

sugsttyn

nuo
„

Kimslis. Gervuogių., Port ir Skony Vynai

IK

MOBBJB FOB8T & CO,
Bittaburg, Pu

Cor. Second Avė. A Binithtield 8t.,

Be to iNztlIrlmme dar:
SALDŽIAUSIA 8Z1R01S JĖZAUS. NEKALTAS PRASIDĖJIMAS MARIJOS MOTI
NA Di KVO SOPULINGA. KARI -IKNE DANGAUS SU KŪDIKIU, PALAIMINTA MA
RIJA MERGE SU KŪDIKIU. SZY. JUOZAPAS IR SZV. ANTANAS
Kadangi dirbame tuos paveikslus petys. Ui galima, pardavinėti juos labai pigiai.

MA1UA

Paveikslus tuos slunosiame in visas sielis Amerikos Ir t»ip aplpakuojams. jog eienezlaat aesudužia. Pinigus geriausiai siusti apdraustame lalsske arba per Piaiglul Pryeaka
ardresu:
__
_
V

Kauno (ub-Baauliu pavieto.

MUSICAL NHB1NE FACTOBY,

316 N. Hamlin Avė.,

DOWIATT

Verto daugiau kaip $1A.OO.

‘ Kaina tiktai $3.00.

ž hlcago. lliinoln.

'

723 W. I8th Street.
Ani keliu aanvaiesiu lasvažiuoju ant
vakaoiju ir In offiaa atsilanko tik panedelinia ir ketvergei* nuo 8 iki 12 ryt

Aplinksmink Savo Namus

.V i r/.VA- t Al LIMO MaJiINKI K. |d< - .uita ir^<
gMHMid m<u*ž»lUiu ori.luMd BOMdaiS. JI suteikiu ii.iiI ginu siuagumo negu n«<a du/erty rerUe rargvauM \
met gatava Jokio mokslo muaikoe uert-ikla. kūdikis gali
Žaisti. Kožnas pirkikas sU-bi.i ir džiaugiasi, nes Ju hu
AK kiniai vra toli i«-n-itiaiui. ZuMžiU dau</«»u suyu ha) <r«žu. l-agal parodinis suražo pridedamo prie koiuoe skry
neles. Ji gali būti vartojama matyt/eee. terp gse-iuriy
-jM ir kitokių draugysčių pritarti giedojimams. Atmoka na
vo kaina su viena nakčia, suteikdama muilk| lokiams.
^F|lžaldz.ia niarUiia. valcoa, polkas, kadrilius ir operiue. meB a liudijai, kaipo B valiausias dainas. Galima atkartoti lai
F_^aal pagal norą, arba žaisti nauja. TUlui t- -■
' Pgp apdare, su mualka. Reikalaujant, musikalitka skrynelė
Y* yra siunčiama apturėjus gt.00. Uekinys usmokama ap
turėjus per Ex preso kithipanijų. dgsaJas darė psažgua
1‘riuiunak Oc- stempa dėl katsdiotfo

Ernst Tosetti Bravoro Alus
Yra geriausias Ir sveikiausias alus gerti viešiems Įmonėms. MaltTonio
Saaser, Tos Exponas, Revanšo ir Bohemian parsiduoda kiekviename
sal i u ne butelluoe*. Bacskomis turime lokio pat gatunko alų, dėlto norėdami
užsidėti nauja saliuos, arba turėdami prasta alų ir norėdami permainyti ant
gero, kuris visiems tiktu rerti, kreipk liesi iu varyiuves oflsa 9 valanda ryto, o
asz patarnausiu savo tautieesiams kuogeriausiai ir parūpinsiu visks, kas tik
reikalinga. Iss kitu miestu tautieesiai kreipkite*) per telefoną arba raistu, o
aai d asla lysi u alaus kiek tik reikės, arba pau nuvyksiu apfiiureti kas tuose
dalykuose yra reikalinga.
Su ssirdingais velijimais savo tautieesiams,

MAKESHčme

STANDARD MFG. C0. 76 PARK PLACE. P. 0. B0X 1179, N. Y. DEP. 5.

DrukuojamoN MunkIuon Pigiai!

Lietuviu Laikrasztis

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Bru
kuojama Maszi na.
MaNzlna Odeli Typewriter No. 4,
kurios iksziolei preke buvo *10.00, dabar
ja galite pirkti už................... ..,$<*.93
Mat mes nupirkome saitu massinu
1000 iu vienos subankrutylusioe firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas pi
giai. Mas z Inos yra naujutėlės, tik ka
iu fabrike paimtos.
Km reikalaujate geros drukuojames
menino*, tai pirkite dabar pakol pigioe.
nes kaip ui 1000 isz parduosi m e. tai jau
kitu teip pigiai negausite.
Kitos reiks pirkti iu fabriko, kur jos
kuztuoja po *10 00. Tsigi pirkite da
bar pakol pigioa yra.
1 Gausite ju po *6 95 pu:
A. OLSZEVSKI,
24 33rd St.
Pirmu namu nuo Ssv.
Jurgio bnznyczio*.

Iszeina kas ssnvaite Peterburge su
iliustracijomis didelio knygos formato,
16 puilapiu,pasivestas literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu
kasamoje Amerikoje 6 rub. (Pirmesn fuosius numerius galina* gauti nuo pra
džios.
Redakcijos adresas.
Peterburg, Ekatenninskij kan. No. 10

Lietuvitakad A gnu ta h, Joaeph J. Kraaovaki.

Ernst Tosetti Brewing Co.
40*th und Butler 8tm,

CHICAGO. ILL.

Tel. Yardt» 656.
Gyvenimo adresai*: 3143 So. Aubnru Avenue,

Chi<-a<o, iii

lugydo visas skilvio ligas, negruniuįlavinus,
aegalejieu valgyti, skaudejinia krutinės duobmkeje ir azonuose. atsirūgima vėjo ir negar
džių skystimu. gurgima ir Užpūtima viduriu,
ėdimą remsis. Jau t ims lyg gusa arba kamuoly
gerklėje ir negaleJima Jo nuryti, suspaudime
azirdies. gumba, vėmimą rytmetyj B atsikosė
jimu tireztuskrepliu, kartais Ubai pajuodavu
siu. prikartejima burnos, diegly, gretų pailsi
ma arba trumpa kvape, skausme viduriuose,
tryda. apsivelusy, iszakyjusy ir skaudama lie
žuvy. bėgimą kraujo Ui dantų smegenų, silp
numą viso kūno ir plaiu-ziu. szirdies plakime,
negalejima miegoti. Sunkuma gaivoje ir kojo
se, snauduly, o ypatingai po pietų, pabalimą
ar pageltonavima veido, svaigimą ir skaudeJima galvos ir daug kitokiu nesveikumu, paeinaneziu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors
■viens isz viniai paminėtu ženklu, tai tuojaus
orderiuok John's Elizir geriause gyduole nuo
skilvio ligų. Gaunam su virsz 900 psūiekavoniu
tet nedėlios. Preke (1.00 už butely, e buteliai
□M (5.00. Viduriai 'uri iszsllluosuotl mažiau
siai syky ant dienos ir Jeigu to nepadaro, tai
jie yra nesveiku Naudok John's Llver Pilis,
nuo vkiuriu uikletejimo. tiktai
už skry
nele. Inde k pinigus in gtomata ir adresuok

Brooklyn. N. Y.

FABMOS ANT PARDAVIMO,
New Yorko veisti loja kur yra susitve
rusi lietuviszka kolionija, yra dar ant
pardavimo fr.rmoe su triobomis ir kožns
turi gino*, arti miesto Ir geležinkelio
stocziu; isz Ju p* minėsim e aekanczias
15 akenu už *1250. 33 skėriai už 91500;
78 skėriai už 91400; 99 skėriai ui *2000,
ir apie 15 kitu. Artesnėms žinioms rei
kis raszyti įdedant už 2c. marke adresu:
OEO KLERK,
Poolville, N. Y.

Kozminski & Yondorf
73 Dearbom St.
TURTENYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigu* ant lengvų iilygų namų
statymui. Agentai už atvestus koatu
į menus bu* kuogražiauaiai traktuojami.

JEIGU SLENKA

JOHI'S SUPPLY NOUSE CeKUŠoTlLL

PLAUKAI

— — - ,■

Ant 17 Almeno
Ei!™* Laikrodėlis

talko slinkimą plauku,
sutvirtina iiaknlt. In” įteigia apartu auginta
Ir vieton iaipoolnaiu at
augina naujus, .švelnius,
dailini ir ilgui plaukui.
Iiinaikina pleiskanai ir
visokius n voty .tumus
galvoje. Z dus plaukus
sugražina In natų ra liu
ką parva. Tukstanciiai
žmonių apaiaaugojn nuo
Į praplikimo vartodami
! John*. llalr Invigoratoe.
Kam vaikitciiot au ne\dailiais, retala, nutriu-

Bateataotas regvtia
tonu*, ausuki* atanka-

ruzkai ar moteriirkai
1(4 auksuotas, dvigubi
• Hnotlng”
lu k ixtak
igražiai l.zkviet knotas.
| Tikrai gerai laika rodo
ietankello
t • rnu,
po geriausiai laika
laikantis:
gvarare
tuotas ant 25 matu
Szy laikrodėly paalun
■tmeC. O. D. ant kiekvieuo adreso, su pavelyji
■a tosegzamlnuou Jeigu bu. toks kaip raižo
ma, etaimokek exprv.nl $5 75 ir atvežimo
kasttus Ir pasiimk lalkrodelv, jei ne, nemokėk
ne vieno cento. Atmink, kad ui toki pat laikro
dėly kitur mokėsi (35.00. Prie la krodello ūur
pridedame 14K auksinta labui gražu leociugely
su kompasu dykai.

B

Rxcelslor Watch Co..

X|«

0*1 m* atidarytai kozną dicaą nu® 10 ryto Iki ♦ pa pietų Ir vėl
■M S Iki 7 vakare. Nedali** ir Šventadieno* nua 10 iki 1Z.

Dr.O.C.Heine
DE IN TĮSTAS.

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad ežiose die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST.
ROOM 506.
5to FLORO

,

CHICAGO* ILL.

OFFISAS:

Kerte 3i-mos ir So. Hilsted iljezii
Gyvenimas yirtei Agtiekoz.

CHICAGO,

ILL.

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

Czionai su dadejimu yvairiu elektragydaneziu maszinu ir instrumentu,
esmu pasirengęs priimti ligonius ir
isztirti ju ligas su dideliu pasiseki
mu, Per su virsz 22 metu asz savo
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai
szendien esu pasekmingiausias specijalistas visoj Cbicagoi. Mano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekoj',
nes jos yra mano išrastos ir man
vienam tik žinomos.
Per laiszka
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

Chicago Medical Clitiic, 344 S. State Street, arti Harrison ui.,
CHICAGO, ILL
Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve.
Guudo:iniemi Kunigami tvl r

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių bnvienytonn Veistijose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasiŠvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.

Chicago. 111.

S. E. Uoroer L*Sa.lle A. WuhinrtOD au.

CHJCAGO, ILL.
Telepbone M ai* 3642.
W)«ai olai u lietu vrya advrokavaa, b*irje
mokalą joruprudenciloaciion Amerikoj
Weda provru* kaip CierilUskaa taip ir
kriauna nzko vrtauoae aaiduota.
Bee. 3112 S. Habned arti 31 m<M.

■

pražudytą vyrišką pajiegą per savita ’ybę, išgydau pasekmingai.

' Tel. Varta 60M

Kožti0 Tauta turi Didvyrius.

Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi ieka be skausmų.
Aš tukstanČius išgydau vienais metais.
Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAįsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas

[kyti.

New York City.

Dr. L Landės, 140 East 22nd St,
Atsiųskite 4c. marlėmis, o aplaikysitc' Dr.

Landės naują knygą

turinčią 82 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

PREKYSTE—:•visokių
Auk*'",Mmuzikaliikų
,r
tavorų,
instrumentų,

- „---------- ------- ----------

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
K oznam kuris atsiųs už 2 centus markų, prisiųsiu
Naują lietuvišką Kitlliogą dykai. Kuriame yra ši m*
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės,
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos
kliasos, o prekės prieinamiausios.
A ?stfįtarimus atlieku greitai, ir išsiunČiu j visus Amerikos miestus. Adresas:

jflBESjfi

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

NUO SKILVIO.
NUO PLAUCZIU.
NUO KEPENŲ.

DR* JEAN SIRROM,

kad rali*
F®* užsiauginti dalljui
*\ ir Ilgui plaukui.
,z^Z k v\ Preke J i.00 ui buLr/i» Ck W tely. S buteliai ui

Dėl daugelio pagydymą tavo trimis vaistais, yra dabar tankei vadinamas

'f

*

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. DIVision 8t,

Attorney acd Coūnselor at Liv.
Chunta of Commerce B1<U Rooa 709

name reikale atsišaukite j mane ypat'Aai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį,

?

,į .
K.-4I ’ **

,nytioiixi parėdus Viibki darbą at'lieka artistiukai in laiką.
j Norėdamos piodotinos Dr-tea,
Kepure* ir dėl M«r»xalku
>arba peodotini Kunigai, kad J u*u
darbai butn pridcmDCiiai atliktai ir tnom asuūelpti aawo tautetę, paveskite ji tikrai
>>etui. aitiai,

F.PBradchulis

Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydomi, tai ir išgydysiu. Kiekvie

V*W plikutis galva

* f'.
lfi,

SZEIMYNISZKU DAKTARU.

'

Gali užčėdyti pinigus, kuriuos Umokėtumel daktarui, ^mėgindama*
jojo vaistus; o jai sykį juo* pamėginai, pamylėsi juo* už jų ger*. kurį Jie
tau pedaris. Jie yra pripažinti ir vartojami daktaru ligonbučiuoae perdėm
po visa (vietą.
DR. JEAN SIRROM O SKILVIO STIPRINTOJAS yra tikru Ir neapslriktlnu
vaistu nuo Dyzptp*'ios Negromunoiimo, Ūžtiaanejusio 2yvat*vimo, Svaiguli*,
Galvoakaudiio. Abelno Nuailpimo ir viaų Sugedimų Skilvio, kįlančių nuo nereguliari&ko ir besaikinio valgymo,
DR. JEAH SIRROM O PLAUČIU STIPRINTOJAS yra pilnai užtikrinamu iigydymui Silpnu plaučiu ŠžūtTneš Bronchito, Džiovos ar bile kokios Plaučių Il
go*. Yra tai tikra* vaisto,* nuo Kosulio. Perialimo ir tt., ir lt.
DR. JEAW SIRROM O KEPENŲ STIPRINTOJAS galutinai iAgydia artistinius
ataitikinuiM lsis*nė|utio Urtieteįimo Viduriu. Vangių ar Neveikiančių Kepenų, Vėla
vimų, Drugį. Geltų irti. Jia iigydia visus nereguliarlikumua, paeinančius
tmo Neveikos Kepenų.
Prekė kožnam *1.00 už bonkų, arba AeSios bonkos už *5.00. Gali užsisa
kyti po 2 bonki koino, ar kaip tau patinka, padarymui sočių bonkų. kurioe
tau ateieia tik *5.00 ai fteiias bonkas. Biunčiui kožnu adresu aplaikius
Expreso ar pačio* piniginį prysaka. Dabok ant ženklo, užspausto ant kamičio. Be jo nėra tikru.

llu kataliogai dykai

John's Supply House, 21 Sta. K, Chiajo.
kur tu

Tiktai 10 centu.
Naujas vadovėlis sngliszkos kalbos,
vertas 50c. gaunamas tik už l0c.,prisiuncziant gremžtoje sidabrini deszimtuka
invyniota popieron ir 2 markes po 2c.
W. J. PETKON.
303 N. Main st.,
Brockton, Mas*.
(24-XI)

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymų, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
j Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkūs sapnus, nubėgimus Sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
r
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
m i su didžiausiu pąsisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipime
atydos, po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*

0 kas ežia?

„KOVA,“
412 Biegel str.,
Philadelpbia, Pa.

JOHN'S ELIXIR

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Telel.'oa*: Ganai 7032.
Teiefonuot gali m a lai kiekvieno*
aptieko*.

Bu

900 Central Bank Bldg, Chicago.

"Z S 5

J 344 So. State St, Chicago, III.

(.00

Torkoly ir Slivovlu
Brande, Kadugine ir Arakss

i

2 aukuziu dviem (zetmrnotns namas,
akmeniniu pamatu; Goorgijoa punzimi
ieuaunta perdem; maudyne: karatas ir
analtaa vanduo, piiaoiuu 25x125. Ran
4oa*3S4 per metus........................ 93700.00
4 kambariais stuba, plytinis pama
to......................................................*1500.00
* kambariais stuba akmeninis pama
to* ................................................. *2000 00
Piečiai *400.00 *25 00; grynais, 95.00
kas mėmėms.
Visi pagerinimai viduj ir apmokėta
Lietuviu darbininku
viskas — srutetekiai, vanduo; gazas ir
makademiiuotos gatves.
Puikios vieto*. Būtinas reikalingumas valgoma ir
Talpina pilnas ir teisingas žinias apie
mastinio daikto ' sankrovos, apliekoe,
Pattarifa serKAUtieniit vyrami*.
judėjimą darbininku pasaulyje ir ežia
meeinyezios, keptuves, sali ano ir angVlsf siendisainial gamagl gydymai psr gro
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eiles
Hakiemio.
ir kiti visi tilpę rasztehai yra kiekviena
oSitet padai i s yra tarp 12u» gal., 16tos
ažalkrvcziama lyusaks bei narvtsaka ir kitokia
užimanti ir pamokinanti.
Platinkite, draugai „Kova”, vieninte ligų (Uagydonse ano girtybaa — nakinant galima
Kuott, Chandler A Co.,
li laikrasztt, kurs gina žmonių darbinin
110 Desrborn st.
ku reikalus.
Ofisas vakarinėj* dalyj 12to gat. ir
Preke: ant metu *2.00; ant puse* metu
ka avė. Atdara nedeliomia.
•1 00.
KoeniifMtšerK Speciali*Ik,
Jame* E Hildrelh, Agento*.
Raižydami adresuokite sziaip:'
Box 108. No. Boath Eigbt Btreet, W illlamsbarg

Iki Kalėdų mes paskiriame 12 gražiu
popieru visai dykai tiems, kurie nuo
mus pirks gražu auksuoto sltoreli su
žvakutėms ir visokiais paveikslais, tin
kama nusiusti Lietuvou priesz Kalėdų
savo giminėms kaipo Ženklą linkėjimo
ir atminties. Bzitie puikus altorėliai
parsiduoda po 30c., bet mes duodame
dar prieg tam savo koatumeriams 12 popieru dovanu; imant popieru vienas su
pavineziavonema, 12 ui 25c.
Teipgi
mes pargabenome isz Pal ngoa lietuviu
koe kvepianezios Trajankoa, baksėti*
po 50e . bet iki kalenu mes parduosime
tik po 30z Užlaikome mes teipgt dide
le krautuve knygų ir pardavinėjame pi
giai, pirktiniu karna duodame gera pelną,
reikalaujantiems pasiuneziame katolioga dykai, prisiuntusiems4c. persiuntimo
kuziams; atsakymui reikia indeli, už 2e.
marke.
i
M. ZUKAITI8,
TOn E. Main st.,
New Britai□, Oonn.

Chicago Medical Clinic

Yorko

Ugi popleros ruzymui' gromatu, pu D
kioe su gražiomis kvietkomia, su viso
kiais dailiais paveikslais ir gražiais pa
sveikinimais. tinkamais kožname atsili
kime ir laike, parsiduoda visai pigisi,
nes tik po 25c. už IŠ popieru su konver
tais, prie kuriu pridedu dar dovanu nau
jausia kabala su iureiszkimu kuyru,
vertes 15c. Nsnorincsiam kabėto pride
du puikia pkvincsevone ant paveikslo
altorėlio, art* ka kita už 15c. L'ž91.00
6 lašinai. Reikalaujame agentu ir duo
laikraMZti* dame gera uždarbi. Adresas
C. G. Agent,
Sta W. Boz 14,
Brooklyn, N. Y.

Tuzinas porieru dykai.

Pasirodavyk su,Lietuviszku Daktaru

DEGTINE

PHtyN žikidi.iHnti Szvcntuju
PavelkRiMi.

1 ■

------------------ 111-------- —

vedyti, nes jis turi
puiku ir szalta bavarska siti, gardžia
rusk a ocziszczena
arielka, cigarus net
isz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu
susikalbėti angbszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.
«

~

.Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeminu, Keistučiu
bei Vitautu, kurie Ljtėtuvos neprietelius visada su geriause pasekme pergalėjo. Prancūzija garbin
ga su Na|>oleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pasaulei atidarė vartus į
laisvę. 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. Lorentz; Amerika New Yorke sn Dr. E. C. Collins M. I. su kuriuom joks kits daktaras ne institutas negali susily
gini. pergalėse ir visokią ligą išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa
gedę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. L su geriause pasekme tas ligas pergalėjo,
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų,
vidurių ligos, kraujo neČystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžągystę su jos visais
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (sjogos), pūslės, galvoj spiegimą,
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, j urną laiką išgydo pamatiškai
ir i$rydyta liga ne atsinaujina’
Dr. E. C. Collins Medikališkas Institutas vra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe
soriaus, tam tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištiria
ligą, ir kaip pripažįsta už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. Vietoje vargintis savą ligoms; ir mėtyt pinigus daktarams kurie neišgydo, arba ku
rie serga o dar nepradėjo gydytis, tai be trotyjimo laiko rašyk 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 pritai
kytus vaistus
Jeigu sergi ir nustojai vilt; 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 nę butų buvęs išgydytas.
• ..
Iš daugybės padėkavonių, čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Mylimas Profesoriaus!
Kaip daug per visus metus laiko prikenČlau Ir privargau, teip labai esiu Jums dėkin
ga. už iėfy^.'tna ligos, kurių per moterystės
paslgadiulmų buvau gavus: nes neperstojan
tis galvos sksudėjimas. vidurių ir gumbo gėlimas. kalp tankus llaplnimaa. teip krutinėję
diegliai ir abelnas kūno skaudėjimas neišpa
sakytai manų kankino, kati net gyva buvau
gatava Į žemų lįsti. Kiti daktarai ir daktar
kos nieko negelbėje. o tie visi bobiėkl ragamėtei gydymai, ties^tepianų į prepullj stūmė.
O kad Jus prisiusi ^Ž - .al. dėl manų sutaisytl išgydė, tai tikras stebuklas, nes nesitikė
jau kad kas manų {(gydytų po tokios ilgos Bgos;; už Ui dar kartų ištariu iš tikros širdies
didžiausių padėkavone. *

Brangu. Profesoriau!
O dabar a. Joną. IVraky. dėkaroju Jums _
labai, kad man. ligjdčn-. ni» biaurtų sapnų.
■Aklos nubėgnuo Ir abelboakaoiminco nusilp
nėjimo, kurių tai litrų kaip jums žinoma jiradabar (yngiuoii aenytii Ir gyvetuiu laimiaJums labai (Ūkiniai.
John Pvraky,
190 Horocki St.,

Johstoam, Pa.

Julijona Wida.
TT9 tV. Iron St.,
ironvood, Mtch.

Garbingi Dr.CoUiBs Inatita-o Specialistai.
Štuoini su didžiausiu džiaunamu j»r»i»«4u
jum*. l>ad jau esn pilnai sveikas liįydytaa
mane kankino per ižtisiu S metus. Mano pa
dėkavonų pražau vietai paganini, nei kol gy
vai busiu tai jums dėkavoaio. ontekinaiu girtuoklyaif. perkuriu girtas būdams perialau ir
tų litrų pasigavau su jos visais kankinančiais
diegliais: kojose, rankose, sirenų skaudėjimų,
kosėjimų, akre pi tarimų ir sprando skaudėji
mų lelp. jog man f j baprotr-stų varė; kiti dak
tarei nor vadinasi specialistais, bet man nieko
nepagelbėja, o kak Jus it<ydėte man p, tai
tikrai pripažystu Jus už gerihuaius apo-iaiistuaant visos Amerikos, už jus mokslų ir vai
stu! labai, labai estu dėkingas.
Jus išgydytas,
Juaeph Škada,
P. O. Box 245.
Duryea. Pa.

MORRIS FORST and C0., PITTSBDRG, PA.
Pardavei*! ant Suvienytų Valstijų ir Kanados.

Petras Nzlakis,
8321 Auburn'av.,
Chicago, III.
(Tarpe 33-ios ui. ir 83-io Pi.)
Telephonas Yards 6012.

NESIUSK PINIGU!t»W
Idant pagarsinti musu tavoms ir kstalloaus issduoaim
iszduosim tukPrl
s, ,
- > ■ -

-ŽMOGAU GELBEKSavo kuna kad dusai* jo neapleistu. Jeigu
subėga sėkla naktyje ar prie nusiszlaplnlmo,
esi nusilpnejes nuo Jaunystes issdykumo, gal
va svaigsta, uita ir spingta ausyse, akys patnelinavta ir indubta, atmintis Ir regėjimas
maZinasl. Jeigu esi nusiminęs ir nesmagus,
pieniai rodosi priesi akis, skauda strėnas, silp
ni lytlszki organai Ir juos skauda, tai tazsigydyk vartodamas geriause gyduole ant svieto
John's Vim-VIgor Pilis, preke (1.00 už skry
nele su prlsiuntimu. arba 6 skryneles už (6.00
ir gvarancija iszgydymo. Tukstanczlai Užsi
gynė nuo virsi paminėtu ženklu vartodami ta
gyduole. Viduriai turi iszslliuosuoti mažiau
siai syki ant dieno* ir jeigu to nepadaro, tai
jie yra nesveiku Naudok John's Llver Pilis,
2fic už skrynele tiktai. Indek pinigus grotuo
ta n ir adresuok

JOHN’S SUPPLY NOUSE CfilUGoTlLL
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atv<-r, peržiūrėk viską ir Jeigu tau tie daiktai tinka, lizinu
KHBBBBfiMBH^BBIHVKek ex presui W O7 ir atveži nio Vaitus ir pasiimk tavorus
>t netinka nemokėk n* vlenm cento v lakai ko mea norime, kad rekomenduotume! muilavo
draugama. Sfie daiktai tu moteriškų laikrodėliu ir SS coliu ilgio lenoiugellu kaštuoja (-*. 7VU Mes
galime juos prtslunųfi tau ir pačiu, Jeigu iu uipraėymu priilunai visus pinigui ir 35c ant pačio

L. A. MOLLAND & CO.

I
Aloiza Šlama,
Clarekson, Neb.
Išgydyta nuo skausmingo ir baltųjų antdrapanių bei * be Ino sunykimo.

Karolius Čatarys.
*
40 Valant St.,
Phoenizvllie, Pa.
Ugydyta* ““O uisisenėjusio* vidurinių orga
nų ligos.

Kristina Pavlecka.
IBI 4 80. IStb Bt , St, Louta. M o.

per metus po sunkaus palago.

Kurie nori, kad išgydytus negarsini, tai užlalkom didžiausioj slaptybėj.
Kad teip prieinamai, kožnu ataiiaukęs uabiškai arba per gromatą, aprašant savo liges silpnybe* liet u vi Akai, kožnu ser
ganti* tampa išgydytu ne tik paprutoms, bet chroniškom* ir užsisenCjusioma ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba
rašyk dar iiędien ir nesjkankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų už prisiuntimą, bus
prisiųsta Jums doAtnai knyga “Vadovu į Sveikatą", parašyta prof. Dr. E. C. Oolinso, iš kurios didelią' naudą apturė

site, nes ji kaip sveikiems teip ir sergantiem* labai naudinga ir tukstanČiu* žmonių pagelbėjo.
1
Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuotiems:

|

Dr. Ė. C. Collins, Medical Institute,

140 W.34-thSt. * (tarp Broadway ir 7 Avė.) < NewYork, N.Y.
Dėl vietinių Institutu atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

155 Wuhiflftofl St., CHICAGO, ILL

. .. ■>-. .Jz.-..-.-J. '

Nedalioms; nuo 10 iki 1 pal. po piAų.

