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1OE A* .EOOND OLAHn MATTER.

no karinmenės, keliuose mū Vilnia is gub., ant 1700000 mo kanalais Nemuno su Vin- nė žydų Soc. dem. Organiza
skoliškų ginklų, kanuolių konęervatistai, reikalauja už Kaukazo, guriose su virši
;provijauto, amunicijos ir ne- baigimo karės, tai caras, ar tūkstantis armeniečių pra: šiuose sumušė kariumenę, už viso gMvent. skaitliaus, kata davos portu. Ant pradžios, cija
,,Bundo” teipgi sutiko
vo.
Dabar,
vienog,
rodi
ėmė
svarbiausių
Turkijos
dori,
ar
ne,
turės
rokuotiesi
likų
yra
1050000;
Kauno
g.,
randas
ant
vedimo
darbo
pa
prisidėti
prie demonstracijos.
Karė Maskolijos su Japo laisvių, bet kiek yra to viso
kad
net
totoriai,
kurie
ski
su
žmonių
norais.
Net
dalis
tvirtynę.
Pasikėlėliai
išlei

ant
1
f
00000
gyv.,
katalikų
skiria
2
milijonu
rublių.
Pasklydo
visur garsas, jog
laimikio, jis pats nežino,
nija.
dė
armeniečius,
suprato,
k
do
atsiliepimų
į
visas
civili

biurokratų
bijosi
pasekmių
yra
12)0000;
Garteno
gub.
’
,
Parengti
viskų
kaip
reikia,
demonstracija
bus 2 d. vasa
Maskoliams karė nesiseka. kadangi nėra laiko suskaity užsitraukimo karės, ypač, ne gerai darė, jų vadovai, zuotas tautas, kuriame prane
ant
17
>0900
gyv.,
katalikų
yrio
(seredoj).
Baimės apim
kaštuos
20
milijonų
doliArų;
Kuropatikin neįstengė atsi ti, reikia vyti bėgančius, ne kad nėra vilties, kad masko matydami, kad gubernato ša, jog Jie nori sutverti lai
ra
410)00;
Minsko
gub.,
ant
darbas
trauksis
10
metų.
ti vietinei turčiai ir caro tar
jenerolui Linevičiui lai
remti prieš japoniečius nė duoti
'
liai dar galėtų atsigriebti. rius, turėdamas kari u metę, svų, neprigulmingų Arabijų; 24000(0 gys, katalikų yra Tas naujas kelias bus labai nai pareikalavo kareivių.
ko
suvesti
į
tvarkę
bėgančius
Tie terpkalnėj.
Po trum
Biurokratai užtikrina, jog ne bando stabdyti skerdynių, nuo civilizuotų tautų uepra- 24500(; Vitebsko gub., ant svarbus ir naudingas Lietu Ir štai rota kareivių keliauja
pam muŠiui,sudeginęs vėl da kareivius. Jų be jokio reika Maskolija išsižadės Maudžu- suprato, kad jos reikalingos šo pagalbos, prašo vien ne
1650000 gyv., katalikų yra vai, iš jos medžius ir laukų seredos naktį iš Panevėžio su
lį maisto produktų, amunici lo žūva neišpasakyta daugy rijos ir Port Arthuro, nesu vien valdžioms. Rodosi, kad kenkti pasikėlimui.
42500^.
produktus tuom keliu galima dviem oficierais. Raiti urėdbė
ir
žūva
vien
dėl
kvailo
užjos, pašaro, palikęs dalį katiks vien mokėti karės kaštų, totoriai aut Kaukazo ant ga
bus
gabenti tiesiog Į Vinda ninkai, žandarai ir net pat
slmanymo
caro
ir
jo
tarnų.
nuolių, leidosi vėl toliau bėg
llžinij&tl Ir pašauti lietu vos portų, galima bus aplenk sai aprauni n kas atvyksta į
kadangi japoniečiai dar ne lo susitaikė su armeuiečiais
Ant
viso
ploto
terp
M
ugdėti. Čia japoniečiai paėmė į
Isz Lietuvos.
viai karėj su Japonija. ti Vokietiją ir apsieiti be jos Anykščius. Minia žmonių
užėmė tikrų Maskolijos val priešais rando norus.
nelaisvę tūlų skaitlių' masko no ir Ctiarbiuo maskoliai ne dybų. Bet' ir tas gali atsi Štraikai ir maištai Masko
Maskoliškas randas garsi tarpininkystės medžių ir Javų vaikščioja po miestelį ir lau
liškų kareivių, bet kiek, ne gali jau niekur atsiremtu tikti Jau neužilgio. Caras lijos viduriuose nesiliauja,
Iš Vilniaus.
na
toliau žinias apie užmu prekystoj. /
kia demonstracijos. Kunikadangi čia lyguma, sumušti
žinia.
22
d.
vasario,
Vilniaus
Šu

Jeigu
kur
darbininkai
ir
grį

štus
ir
pašautus
kareivius
savo
viltis
deda
ant
Roždestgas-klebonas
tų dienų, pristaPo paskutiniam nepasise neturi uždangos, kur galėtų venskio laivynes, bet žinovai žta prie darbo, tai, padirbę do bute buvo perkratinėjama paeinančius iš Lietuvos; gai
Iš
M
lunko.
vo
paprašytas,
rengės paša- kimui Tie terpkalnėj caras, susirinkti. To dar negana. netiki, kad jis įstengtų perga porų dienų, vėl štraikuoja ir lolitiška prova.
Apskųsti
la
vie|i,
kad
rando
žinios
sie

Ant
atsibuvusio
susirinki

kyti
pamokslų
apie socitelegrafišku prisakymu, atė Kaip pats maskoliai garsina,
buvo:
studentas
Moiše
Hurteip
traukiasi
Jau
gana
ilgų
kia
vihn
mušius
iki
1
d.
rug

mo
čianykščios,
rando
užtvir

lėti
japoniškų
laivynę.
jalistus ir demonstracijas,
mė vadovystę suskilusios ar išilgai geležinkelio, iš kurio Ja|>oniška laivynė yra jau laikų; galo štraikų nematyt. vic, Ruchle Giršanovič, Moiše sėjo ;>ereitų metų. Pagal tas tintos, Savitarpinės Pašeipos
bet gavęs persergėjimų, kad
naudojasi
bėganti
pervežimui
mijos nuo Kuropatkino, lie
ant Indiško oceano ir čia lau Dabar iš naujo vėl suštrai- Rofes, Debora Fiacher, Cha rande] garsinamas žinias, li Draugystės, atėjo policijos tam atsitikus,su juo pasielgs,
tramjportų,
atsirado
dideli
pė atiduoti jenerolui Linevi
kia Roždestvenskio, kuris, kavo Peterburgo darbinin me La pi n, Arija Brumberg kosi pašauti kareiviai paei urėdninkas ir reikalavo, kad kaip su caro tarnu, teip per
čiui, Kuropatkinui kitokios pulkai gerai suorganizuotų,
ir Chana Rubancik. Prova nanti, iš Vilniaus gub.: Povi jam duotų peržiūrėti susirin sigando, kad tik perskaitė
vienog, nesiskubina ant susi kai.
vietos nepaskyrė, nė dėkavo- su gerais ginklais, vedamų tikimo, matyt, pats neatsiti Tūluose miestuose jau pa buvo perkratinėjama prie už las Rakila iš kaimo Liasočin- kimų protokolus. Tokios tie
prie altoriaus vienų evange
jo už ifcišioliškus besistengi- Japoniškų oficierų, chiniškų
darytų
durų,
pašalinių,
nė
sirodė,
matyt,
iš
užrubežių
kų
ir
Aleks.
Mušim
iš
kaimo
sos,
vienog,
policijos
urėki
sau,
slepiasi
nuo
japoni

lijų.
Tų dienų apsiėjo viskas
mus- Už visus, vienog, ne-; liuosnorių, kurie, gadydami škos laivynės.
laikraščių
reporterių
neleido.
įgabentos,
dinamitinės
bom

Juratiiškių,
Ašmenų
pav.,
Amžinai,
dninkas
neturi,
jeigu
drau

ramiai,
tik po miestų jodinė
pasisekimus karėj ne vienas geležinkelį, sunkina masko
Budas
Hurvičų
nusprendė
bos.
Jų
expliozijos
buvo
jau
Šmuli
Rope
iš
kaimo
Meščangystė
yra
ministerijos
užtvir

vienog,
slėpties
negalės,
ka

jo
raiti
urėdninkai ir vaikš
Kuropatkin yra kaltas, bet liams bėgimų, kur gali, sten
ant
1
metų
į
tvirtynės
kalė

ki,
Vilniaus
pav.,
Valent.
Ma

Peterburge,
Maskvoj,
Varšatinta,
todėl
sanariai
begėdi

dangi
p
’
aukinėdami
ilgų
lai

čiojo
ginkluoti
kareiviai.
visas supuvęs Maskolijos su giasi naikinti tiltus. Jeigu
jimų,
o
jo
raštus
nutarta
su

cijauskas
iš
Vilniaus
pav.,
voj.
Teip
gyventojų
neken

ško
reikalavimo
neišpildė.
kų
ant
Jūrių
laivai,
aįmuga
Oficierai
ir
kareiviai
labai įrėdymas, ištvirkimas urėd- jiems pasiseks išgriauti dide
deginti.
Kitus
atkustus
iš

čiamas,
kaip
užmuštas
Sergi

Martinas
Steponavičia
iš
Aš
Neseniai
iš
Minsko
kalėji

sliekais
ir
paskui
pastoja
ne

pykę
ant
pristavo
už
jų
išreilį geležinį tiltų ant upės Sunninkų. visa netvarka.
teisino.
mėnų
pav.,
Belza
Kazimieras,
jus,
caro
dėdė
Vladimir,
gavo
mo
pabėgo
suareštuotas
jau

rangiais,
netinkančiais
į
mū

kalavimų
Prasiplatinusios
Kaip gi kitaip Kuropatkin gari, maskoliai negalės uauAtlankyti jį žinios apie nupjovimų tele
šį. Svetimuose pertuose ne- vėl laiškų, jog likosi ant nu Vilniaus miesto rodą nuta Martinas Zelanvič, Antanas nas vyriškis.
grįžta atgal, negu keliavo į dotiesi iš geležinkelio, o tųrė
parengti
mieste
kanalizaci

BtasJlovičia,
Pranciškus
Jevžudymo
nuspręstas
ir
tas
nu

atėjo
pulkas
moterų.
Kali grafo d ratų ir primušimų pndaleidžia jiems nuo sliekų
karę. Iškeliaudamas, kada syk vejanti japoniečiai galė
jų,
nubėgimui
nešvarumų,
dejey,
Konst.
Dvynelis,
Ste

nys
apsirėdė
į
moterų
atne stavo — neteisingos. Apreinusivalyti. Pereitų sanvaitę, sprendimas į trumpų laikų
• pulkai žmonii; susirinko ant ti; bėgančius pralenkti, užim
kaip
tai
yra
visuose
dideliuo

poną^
Stankevičia,
Volf
Alštus drabužius, ko nepatėmi- škiame visiems, kad laike de
vienog, ir japoniškų laivynę bus išpildytas. Caro motina
geležinkelio išleisti jį i karę, ti kelių, iš visų pusių apstoti
peroVič, Petras Kučinskas — jo sargai ir persirėdęs, su at monstracijų, ar teip sujudi
ant Indiško oceano pasiekė rengiasi bėgti iš Maskolijoa į se miestuose.
ir
visų
caro
armijų
priversti
jis viešai pažadėjo į pusę me
ėjusioms jį atlankyti mote mų parengtų musų organiza
nepasisekimas: laike smar savo gimtinę, pas tėvų į Dn- k- Nuo mokesčių sįteciališkai visi Iš Ašmenų pav..
tų suvyti į jūres visus japo pasiduoti. Kas Kuropatki- kios vėtros susidaužė vienas nijų. Tas rado, jog Masko-1 žydų mokamų už košėrinęmėLšiGarteno
gub.,
pašauti:
rims, liuosai išėjo. Jis buvo cijų, męs neliesim kraujo ne
niškus kareivius, šimtus tūk no }>agadyta, to jau netik LiPovilas
Ablamski
iš
kaimo
lijoj
yra
blogai,
pamatai
caro
sų.
Vilniuje
ir
jo
;>avietyj
pe*
apkaltintaąuž
nudurimų pa- kaltų žmonių, ueplėšim krau
japoniškas
kreiseris.
stančių jų paakandyti oceano nevič, bet nė joks vadovas
Didžiojo-Akmens,
Brasto
paslapto
rando
šnipuko
mieste tuvių ir privatiškų gyvenivienvaldystės
griūva,
jeigu
j
teituose
metuose
surinko
gelmėse, o sandaros išlygas nepataisys, kadangi vejanti Revoliucija Maskolijoj.
162302
rubl.,
19
kap.
.
Piniviečjo,
Jonas
Cbalko
iš
kaimo
Pinske.
Tik
po
dviejų
die
net
artimi
caro
giminėe
rtea?
padiktuoti Japonijos sostapi- neduoda niekur bėgantiems
revuliadjų.
MarkuliB ' L’-kiTirin Gnrt»ub. pa v . nų po"pabėgimui pš&igėdo jo cijas prieš
UII U H l
m
m
e
o
Bimi
krr
------- -H— jtT-fiėtapfifie.“ btft shnlu- saMeLS
užganėdinimo visokių žydų Teodoras SlezeviČia iš kaimo kalėjimo užveizda.
demonstracijų lai nesi maišo
joj prieštaraujančios ateina fttaa.
štas, su dezorganizuota armi Maskoliai žino, kad kur žinios ypač iš tolesnių jos
reikalų.
Iš
to,
ant
žydiškų
Obi^chovo,
Garteno
pa
v.,
Laike
kareivių
maištų,
jie
mums po- kojų policija ir
Lenkų aristokratai buvo iš
ja, priverstas tapo ne jau ten terp Tie terpkalnės ir kraštų, kadangi mat visokios siuntę deputacijų pas carų mokyklų {skreituose metuose Vasll Gončarek iš Sokolkos, Minsko kromininkams paėmė Šnipai, Męs juos pamokintjauktiesi, bet bėgti nuo tų Charbino yra dar nebuvusi žinios turi pereiti per cenzū
Gre^orijus Juška iš tos jau iš kramelių daiktų už 10000 sime! Traskunų klebonas,
prašyti įvedimo lenkiškos likosi Įiaskirta 41443 rubl..
mažų beždžionių, kaip japo mūšiuose šviežia japoniška rų, randas sau nemalonių ži kalbos prie vaikų mokinimo
prokliamacijoms išsiplatinus,
20 d. vasario, Vilniaus sū vietys.
rubl..
niečius vadino.
Grįžta ne armija jenerolo K a vamuros. nių neleidžia į užrubežius, ar
urėdniuko įprašytas, ant pa
do
butas
)>erkratinėjo
politi

Minsko
miesto
rodą
rengia

Lenkijos.mokyklom,
bet
ca

su garbe, kurios laukė, bet Kur, vienog, ta armija yra, ba pats siunčia perkreiptas, ras deputacijos neprisileido škų provų prie uždarytų du
Maišiai Lietuvoj.
mokslo
keikė platintojus prosi
iš
miesto
iždo
}>askirti
at

paniekintas,drebėdamas prieš maskoliai nežino, todėl ir bi neteisingas žinias; vien atsi
Užrubežių laikraščiai gar- (sakančių pinigų sumų ant su kliamacijų ir išvadino juos
rų.
Apskųsta*
buvo
už
pla

teipjau,
kaip
popo
Gapono
carų, kuris lygiai su Kuropat- josi, kad ji bėgantiems neuž tikimų iš parubežių negali
,
šeimynų caro žiauru ,,žydberniais” ir kitokiais pa
vedamų
Depu- tinimų socijalistiškų raštų eina, buk Lietuvoj, ypač gi šelpiau)
-------- r darbininkų.
----------- ,
kelio.
Kadangi nuo
•- • •
»- *
—» »• >• _ •__
kinu kaltas už visus ant ka stotų
Kauno
ir
Vilniaus
guberni]
.
Sūdąs
nunašiais vardais. Ir į Kupi
mo
aukų
Peterburge.
tacija,
nieko
nepelniusi,
suChaim
Rabukin.
___ ___________
vakarų
traukianti iarmija, paslėpti, kadangi iš čia be
rėš lauko nepasisekimus.
joj,i
kaimiečiai
kelia
maištus,
škį,
9 vakario, atvyko poras
22
d.
vasario
Minske,mote

Varšavų.
Lenkijoj
sprendė
Ra
bukinu
ant
4
mėturbut jenerolo Nogi, jau cenzūros visokioš žinios prisi- gr> į ” •
’ *-’■ ------Tie terpkalnė buvo paties
jie
'užpuldinėja
ant
esančių
,
žandarų
iš Panevėžio, matyt,
rys
pašauktų
po
ginklu
re

nėšių
į
tvirtynės
kalėjimų.
mokyklų mokintiniai štraipralenkė maskolius, tai ji, griebia•.į užrubežius.
------u
---1_
.
J,
Kuropatkino paversta į tikrų
Lie|<ivoj
navasčia
maskoliškų
j
Paskuir
laukė
sujudimų,
zervos
kareivių
pakėlė
nepriSpecialistas
Wolicki
bando
.
Pereitų sanvaitę randas iš- kuoja.
i
tvirtynų, su fortais kaip ap susijungusi su kareiviais Ka- platino žinias, buk Lietuvoj,
urėdninkų dvarų ir buk jau lankias
į
išplatintiniame
laike
buvo
val

raudai
ir
miesto
užsiimti
speciališkais
tirinėi
link Port Arthura. Čia ma vamuros, sulaikytų bėgan ypač Vilniaus ir Kauno gu
tokių dvarų išdegino. <džioms demonstracijas.
tos prokliamacijos .. Karė”
Afrika.
jimais senovės liekanų Vii- daug
<
skoliai, kurių dar vis liko ne čius maskolius ir jie atsirastų bernijose pasikėlė kaimiečiai, Morokko viešpatystėj mau niuje ir jo aplinkinėje, kasi Iš pradžių laikraščiai garsi
(Panevėžio organiz. — 400
toli 200000, galėjo ilgai gin slastuose ir dėl stokos maisto jie užpuldinėja ant dvarų ir ;rai paėmė į nelaisvę s{>eciali- nėti, teip vadinamus, „Mil- ino,] buk. kaimiečiai degina
lš Kauno.
egz. Kupiškio organiz. ir
ties!, bet, pasirodžius japonie- turėtų pasiduoti.
75.
savininkai
Čianykščių
vishs
dvarus
Lietuvoj,
bet
Anykščių organiž. — 200 egprancūziškų pasiuntin|, žinų kapus” Vilniaus aplin- 1
buk daug dvarų išdegino ir šku
,
čiams, vos pradėjo mūšį, kar Peterburge mena, jog Li- išplėšė. Tuom tarpu pasiro išsiųstų pas Morokko sulta- kinese, kur toki kapai yra. da^ar
]msirado, kad jie ne pardavinyčių atsišaukė prie zempl.) 30 sausio buvo iš
<
eiviai gavo prisakymų degin nevič, kad galėtų nors dalį dė. kad kaimiečiai užpuldinė nų.
prokliamacijos:
Esantis prie sultano Visus tuos tirinėjimus Wolio 1tei|> kvaili, kaip randas norė gubernatoriaus su prašymu, platintos
ti viskų, kanuoles skandyti į savo armijos išgelbėti, pada- ja ant dvarų, bet ne ant visų, Prancūzijos pasintinys pa ki žada atlikti savo kaštais. 1tų’ ir atskiria geriau dide kad jis pasirūpintų apie išda ,,Spauda leista:” Panevėžyj
vandenį ir bėgti. Reikia to- lįs jų į dvi dali: viena bėgs I tik ant prigulinčių maskoli reikalavo, vardu Prancūzijos, jis nori vien, kad privatiški isnius visos Lietuvos priešus vimų atsakančio padavadijij ir apygardoj- Kupiškėj, Pa:
1 dėl manyti, kad arba Tie išilgai geležinkelio, o kita se škiems urėdninkams. Taigi paliuosavimo paimto pasiun savininkai ne darytų jain* aulo mažesnių, sų kokiais ir mo, kad šiokioms dienoms nedėlij, Alizavoj, Skapiškij,
terpkalnės tvirtynėj nebuvo nu, chiniečių padirbtu, teip mat terp patekusių į užrube tinio ir išpildymo kitų Pran sunkenybių.
vėliau galima rakandas už pardavinyčios mieste butų už Salamiestij, Vabalnykuose,
pakaktinai tokiai skaitlingai vadinamu, mandarinų vieške žius ir maskoliško rando gar cūzijos reikalavimų; Jeigu
baigti. Ant apgynimo urėd darytos ne vėliau, kaip 9 va Kamajuose,
Anykščiuose,
Vilniaus
apšviesti
žydai,
armijai maisto, arba gal kar liu. Kaip, vienog, nebūtų, sinamų žinių yra gana dide sultanas neišpildysgreitai to, žydiškoj pigioj valginyčioj nihkų dvarų randas išsiuntė landų vakare: dabar jos bū Troškūnuose, Androniškij,
eiviai visų nepasisekimų buvo bet tos lenktynės terp sumu lis skirtumas. Ir žinios apie ko nuo jo pasiuntinys reika parengė čielų eilę pamokinan kariumenę.
va atidarytos net iki 12 vai.. Skiempnise, Kovarske. Išvi
teip įbaugyti, teip sudemora- šusių ir sumuštų negali ilgai žydų skerdynes, matyt, tyčia lauja, prancūziška kari ūme- čių sistematiškų prelekcijų. ^Toliau užrubežių laikrašso skaitliuje 2400 egz.. At
lizuoti, kad su jais Kuropat trauktiesi, turi kaip nors pa rando į užrubežius likosi pa nė iš . Algiero bus išsiųsta į Dabar skaito lekcijas apie čihi ;>aduoda, buk Garteno Iš Vilkaviškio, Suvalkų sišaukimų ,,Draugai” per
gub..
kin nė tvirtynėj nedryso jau sibaigti, kareiviai neįstengs leistos, kadangi kitos, pateku Morokko ir užims parubeži- dirbimų popieras ir spaudi gubernijoj, mieste Volkovirankas paleista 200 egz. lie
Iš
Virbaliaus,
kaip
paduo

gintiesi; ant galo, gal amu ilgai lenktynių palaikyti.
tuviškoj kalboj ir 130 lenki
mų knygų. Tokios sistema- ske, pašaukti po ginklu re
sios į užrubežius žinios, užgi nius apskričius.
nicijos turėjo per mažai, ka Nepaisant ant visų nepasi na pirmutines, užtikrina,
zervos kareiviai stengėsi ki da ,,N. Liet. Ceitunga”, va škoj kalboj.
tiškos
prelekcijos
butų
rei

Pasiutęs
Muilą
privertė
dangi didesnė jos dalis Mug- sekimų, caras nenori pasiduo kad žydų skerdynių nebuvo Angliju nusilenkti. Per tar- kalingos lietuviams ne tik tus kareivius sukelti prieš žiavo pasamdytoms rogėms
Panevėžio Lietuvių Social
dene dar pateko į japoniečių ti; mat gėda jam prašyti ja Lietuvoj, nė Mažrusijoj, prie pininkystę Italijos, Anglija Lietuvoj, bet ir čia Ameri randų. Vadovus rezervistų koksai vyriškis ant Vilkavi demokratų Partijos Organi
rankas.
Kuropatkin pats, poniečių paliauti karę. Da šingai, žydai darbininkai ei padarė su Pasiutusiu Muilą koj. Tas greičiau žmonių atidavė po sudu. Penkis ka škio geležinkelio stacijos. At zacija.
palikęs savo sudemoralizuotų bar ant jo prisakymo mobili na iš-vien su krikščionėms. sutarimų, |>agal kurį Angli apšvietimų pakeltų negu vi riškas sūdąs nusprendė ant kakus ant vietos, matyt, jaus5 d. vasario, 1905 m..
armijų, išdūmė geležinkeliu į zuoja vėl rezervos kariumenę Gal teipjau neteisingos ma ja pripažįsta kraštus Mullos sos gana tankiai rengiamos sušaudymo ir jie, 12 d. kovo, dams, kad pavėžytasis ponas
Dėlei užmušimo Sergijaus,
• Cbarbinų ir ten laimingai keliuose apskričiuose, bet re skoliškų laikraščių leidžia valdomus už neprigulmingua, be Jokio sistemo ir tvarkos likosi sušaudyti, keturi likosi turi kokius paslaptus miecaro
dėdės, Liet. Soc. Demok.
prisigriebė, ten jį pasiekė ca zervistų šiuom kartu ketina mos žinios apie užpuolimus tik portiniuose miestuose li prakalbos, ypač, kad dauge įjuspręsti ant viso amžiaus rius. nors nuo Virbaliaus iki
Partija
paleido tokį atsišau
ro telegramas atimantis nuo nesiųsti į karę, juos palikti kaimiečių ant dvarų pietinėj kosi uždrausta prekysta gin lis musų kalbėtojų kalbos vi ąnt sunkių darbų Sibiro ka- Vilkaviškio stacijos nwa dau
Maskolijoj, o į karę siųsti di
giau kaip 1-Į lietuviškos my kimų Vilniuje: (iš viso 550
jo vadovystę.
sai neprirengia, kalba apie pynėse, o 8 ant 20 metų.
Maskolijoj, kur buk agitato klais ir vergais.
vizijas
tarnaujančių
karei

lios, pareikalavo 15 rubL. egz.)
Pereitos nedėlios dienų ja
tų, apie kų užsimano ir tan
riai platina pliakatus. apie
vių.
Divizija
gvardijos
iš
,,Draugai! Teisybė, rei
Ponas duoti tiek nenorėjo.
poniečių armija,po vadovyste
.Venezuelė.
kiai pats kalbėtojas apie ‘ Reikalai katalikų.
dalinimų dvarų žemės terp
Peterburgo
gavo
jau
prisakykalavimas
išsipildė. Nekal
Ant apsvarstymo katalikų Vežėjas pašaukė žandarus,
jenerolo Kuroki, užėmė Kaikaimiečių ir, buk, dėl to kai Venezuelės prezidentas su- aiškinamų daiktų tiek jau iš
mj
traukti
į
karę.
tai
pralietas
kraujas sulaukė
reikalų, Peterburgo kataliki kurie padarė kratų ir pono
• piau, 20 mylių nuo Tie terp
miečiai čia jau spėjo užmušti konfiskavo savastį amerikoni mano kų ir jo klausytojai.
Caras
bijosi
sugrįžimo
su

atpildus.
Pėtnyčioj
Maskvo
škas archivyskupas pakvietė skrynioj rado 80 revolverių ir
kalnės. Maskoliai be tvarkos
kelis dvarponius. Jeigu kas škos Asfalto kompanijos, at
muštų
kareivių,
todėl
nori
l'isus Lietuvos vyskupas: daug durklų. Žinoma, žan je, trečioj valandoj po pietų,
bėga į šiaurius, japoniečiai
Katalikai Lietuvoj
platina žinias apie dalinimų ėmė koncesijų nuo prancūzi
traukti
karę
ilgiau.
Kadan

tapo užmuštas su bomba me
šaudtr į bėgančius iš kanuolių
Lietuva susideda iš ketu Koopų, Paliulionį ir Girtautų. darai keleivį tuoj suarešta
, išvarų žemės ir siundo ant škos telegrafo kompanijos ir
gi
kiti
kraštai,
neišskiriant
sta revoliucijonieriaus buvu
i*er archivyskupo tarpinin- vo.
kalnuose sustatytų ir nelei
dvarponių žmonės, tai, grei nuo itališkos kompanijos at rių katalikiškų vyskupysčių:
Praifcuzijos,
jau
Maskolisia Maskvos generalguberna
džia bėgantiems susiorgani
Prancūzija Vilniaus, Telšių, Minsko ir■ kystę bus ministerių rodai
jai pinigų neskolina, tai ran čiausiai tų daro rando agen ėmė kastynes.
Štraikų
atbalsiai.
torius Sergijus Aleksandrozuoti, suvesti regimentus, di
Seinų. Iš tikro, vienog, Min paduotos aut apsvarstymo ži
das ant karės vedimo nu tai, bet nežinia, ar tie siun- pakvietė Amerikų eiti drau
vič. Kas gi buvo tasai SerPo
skerdynės
9
d.
sausio
vizijas ir korpusus į tvarkų.
sko vyskupo nuo 1866 m. nė nios apie visus uesutinsprendė pasiskolinti 100 mi dymai išduoda vaisius. Siun- ge prieš laužantį sutarimus
i
gijus
ir dėl ko jį užmušė? Bu
Peterburge,
visuose
Rusijos
Ginasi skyrium kiekvienas
randa; jeigu A- ra, vyskupystė ta pavesta. Ikančius su tiesoms vietinių
lijonų rublių nuo savo paval dymas tamsių minių ant in Venezuelės
vo
tai
caro dėdė, antrasis Ma
miestuose
kilo
dideli
darbi

merika neis su Prancūzija iš Mogilevo archivyskupui, s3- Lietuvos administratorių paregimentaa ir, žinoma, neį
skvos
caras vien valda, de
dinių. Kadangi Japonijai teligencijos yra tai rando a- vien, tai ir be Jos Prancūzija
Lietuvių
stengia japoniečių! nuvyti.
dinčiam Peterburge. Dau■ davadijimus, pančiojančius ninkų štraikai.
spotas,
godus, besirūpinan
karė sekasi, tai jai skolina, gentų darbas, kadangi ki žada siųsti laivynę ant pri
Partija
Nuo kelių sanvaičių traukia
giausiai katalikų yra Kauno» katalikus kaipo krašto ūkė- Socijaldemokratų
tis
tik
apie
savę ir gaujų val
pinigus su noru Vokietijos tiem negali būt reikalingu be- vertimo Venezueles - pildyti
Draugai”
• sus ir sunkinančius tikėjimi- prokliamacijoj
si jau tas bėgimas sumuštų
sipiovimas Maskolijos ukėsų senus sutarimus. Reikia lauk gub., nes ant 1000 gyvento. škas apeigas katalikams.
dančiųjų.
Tai Chodinkos
bankieriai-ant
5%
palukenų.
apskelbė: ,,Štraikai ir de
maskolių. Kur jie nenubejų katalikų yra 750. Viteb
ti
karės
terp
Prancūzijos
ir
terp
savęs.
Reikia,
vienog,
kunigaikštis,
per kurio įnyga, iš kraštų atsiranda japo Reiktų todėl manyti, kad
sko gubernijoj, paviečiai Naujas vandens kelias. monstracijos tepasirodo visoj listų,laike šventes caro Mika
Venezuelės.
manyti,
kad
tie
rando
siunniečiai ir bėgantiems be tvar karė negreitai pasibaigs. KaLietuvoj.” Gavus tų žinių ir
Liucino, Režicos ir Dinaburkos dideles suteikia nuotro-■ dangi, vienog, išėmus nužu- dymai neišduoda tokių vai
Anykščių, musų Partijos Or lojaus apsivainikavimo, pra
Kaip
garsina
laikraščiai,
go
apgyventi
veik
vienų
la

Arabija.
žuvo ant pliaciaus liaudės
džiusios įtekmę ir susiteršu- sių, kokių randas tikisi. Tei
tas.
tvių katalikų, kurių tuoseL maskoliškas randas neužilgio ganizacija pradėjo rengties Į»silinksminimų (Chodinka),
Arabijos
pasikėlėliai
paė
Oyama praaešė į Tokio,, sios karės partijos, veik visi sybė, randui pasisekė pareng
paviečiuose yra
300000.1 pradės darbus ant sujungi- prie demonstracijos. Vieti-j
kad jam vėl pateko daug ma Maskolijos gyventojai, net ti armeniečių skerdynes ant mė viršų ant Turkijos sulta

Politiszkos žinios.
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18Z
apie penki tūkstančiai žmo- —-J
26 ZL..U..
Mark Už centnerį Me
nių. Tai žinomas ant visos no mokėjo po 4 Markes, už
Lietu viszkn dirvų
Maskvos girtuoklis ir palei Maudų po 2 Mr..
t
stuvis. kuris savo purviniems' Netoli Traksėdžių, mažoj Užmirškime AMiiblskllN ne
Mlltiki Uitis.
geidimams saike šimtais tuk- gi raitėj rado negyvą ukiiiin-.
itančių liaudės pinigus, gau ką kaimo Rūdynų, Juoią Mi- Artinasi musų tėvynėj svarbi
namus
drauge su Trepovu, klovaitį. Mena, kad jis, ant valanda, atsiranda gera proga, jei
buvusiu Maskvos oberpolic- turgaus ŠilokarČiamoj gerai gu jau ne paliuosuoti iš svetimo
meisteriu, — įvairiais, dar užsitraukė ir girtas grįžo na jungo musų tėvynę, tai bent su
mažinti spaudžiančius ją pančius.
h
bjauresniais gešeftų keliais. mon. Giraitėj, turbut, pri Kad tą atsiekti, reikia mums su
Bet ne už tą jam prirengta sėdo ir užmigo, o kad šaltis rinkti kuo didžiausias pajiegas.
bomba.
Sergijaus kraujas buvo didelis, tai žmogus su Kad padidinti musų pajiegas, rei
kia mums ypač dabar užmiršti vi
pasipylė už kraują, pralietą, dalo.
sus asabiškumus. Bukime sykį
jam liepiant, gruodžio per
lietuviais, kokių kas asabiškų nuo
E
nykščių metų ant Maskvos
monių ne butų, tegul kiekvienas
gatvių. Tą dieną Maskvos
dirba ant labo savo tėvynės, kaip
darbininkai, bendrai su stu-;
išmano, o naudos visgi šiokios to
Vaistai nuo mirties.
dentais, buvo padarę demon
kios sulauksime.
,
Hot Springs, Ark. Atkako čia
straciją prieš karę ir caro iš St. Louis moteris prekėjo A. Tuom tarpu prie to sunku mums
valdžią, statydarni reikala- Sweet, serganti ant pilvo uždegi prisitaikyti, kadangi nieks iš musų
laisvės. mu. « Gydė ją 3 daktarai, bet jų brolių nesistengė padaryti lietuvimus politiškos
vių, kurie galėtų, ant labo savo
Prieš demonstraciją per die visi besistengimai buvo nevaisin tėvynės ko nors išsižadėti, stenną socijalistų-revoliucijonie- gi, moteriškė pradėjo mirti, širdies gemės iš jų padaryti vien partijų
rių partija nusiuntė Sergijui PW*>>«
ir daktarai pri- pasekėjus.
f
Pereitame numeryj
_..
.
.
pažino ją už pasimirusią. Vienas
„Vienybė"
barė
bostoniečius, kad
pereergej>ra4, jog pasipylė iŠf, daktarų
dakta’ užsimanė
utsimaoė dar
daI ant Duoli
.
numi
kraujui, ant jo ir Trepovo
išbandyti praskiestą druski- jie vardu lietuvių atsiliepia. Terp
galvos bus išmesta nužudy- oj skystimą, kurio atsakančią dožą mus vienog nėra, turbut, žmogaus,
savo pusėj visus lietuvius
mo i&tarmA
Atsakydama įČirškė į gyslas. Po {čirškimui kuris
turėtų, kadangi mes mat nesirūpi
ant to caro dėdė, liepė nu ‘druskos numirusi atsigavo ir var nome apie tai ir per tai ne joks
girdyti policijantuB. o tie į- tojant toliau tą patį vaistą, sveika vadovas ne gali prie savęs patrauk
ta jos teip pasigerino, kad mote
taise skerdynes beginklių ir riškė galėjo grįžti į St. Louis ir ti visų lietuvių, bet vien prigulin
buvo dešimtys užmuštų, šim dabar sveikata eina vis geryn ir yra čius prie tos pačios partijos. Pas
mus juk iŠtikro nėra nė ypatos, nė
tai sužeistų. Tas pats Ser yiltis, kad ji išgis.
partijos, kuri lietuvių vardu galė
i
gijus palaikė savo brolį Vla
tų atsiliepti. Dar blogiau, kad pas
Vėtros
dimirą Aleksandravičių, ku
Uniontown,Pa. Šitose aplinki mus partijos skyla, dalinasi ir pas
ris vedė kariumenę Petrapi- nėse siautė 20 dieną kovo baisi kui* viena kitą kaltina ir tuom ma
lėje, kurs prikalbėjo carą vėtra, kuri labai daug blėdies pri žina žmonių užsitikėjimą. Tasgi
Šaudyti į beginklių darbinin dirbo. Keli namai likcsi vėtros ypač dabar, besiartinant svarbiai
kų minias, einančias pas jį, sugriauti ir diktai žmonių tapo su kovai ne gal būt geistinu, ypač gi,
kad,kaip matyt, persiskyrimai par
vadaujant popui Gopouui, su žeistų.
tijų atsitinka dėl atsabiško nesuti
prašymais, vėliavomis (karu
Nelaimes ant geležinkeliu.
kimo.
nomis) ir šventųjų paveik Ha.mmond, Ind. Greitasis tru Tas geriausiai matyt iš paskuti
slais. Tasai Sergijus buvo kią Erie geležinkelio, netoli nuo nio numerio „Draugo." Mieriai
tos nuomonės, jog nustelgi- čia, nupuolė nuo augšto kelio py- „Draugo" organizacijos ir „Dar
mui revoliucijinio judėji- limo. Prie to 20 pasažierių likosi bininkų Balso" beveik vienoki, su
mo reikia iššaukti revoliuci- sužeistų, o iš jų 2 sužeisti mirti išskyrimu vieų, kaip „Draugas"
pats pripažįsta, Lietuvos savistojinį sukilimą, o paskui pa- nai.
vystės. Tuom tarpu „Draugo"
Eipliozijos.
skandyti jį kraujuose, tuo
vadovai atsiskyrė iš partijos dėl
met tik sugrįž ramumas ir ■ puBois, Pa. Kastynėse Pitts- negalėjimo susitaikyti su „Darbidabartinė tvarka bus tegel burg Coal & Iron Co. Sykesvillej ninkųBalso" redaktorium. Ką gi,
expliozijos likosi užmušti du bro rodosi, ypatos gali sverti, o dagi
bėta.
redaktorių ypatos, kadangi juk
Teroristai išpildė savo iš liai Canslovičiai.
laikraščių redaktoriai yra ne orga
C
harleston
,
W.
V
a
.
Rush
Run
tarmę; griuvo dar vienas ca
and Red Ash kastynėse, netoli nizatoriais, ne vadovais partijų,
rizmo piliorius. Kris nuo
Thurwood, atsitiko baisi dujų ex- ant to jie neturi nė progos. Or
bombos, galbūt, dar keletas, pliozija, kurios 24 darbininkai li ganizuoti partiją atseina kitur, ne
ten, kur laikraštis išeina.
bet galutinai bus carizmas kosi ant vietos užmušti.
Jeigu gi laikraščio redaktorius sa
sutrupintas ir sunaikintas tik
rockton, Mas. Grover Co. čevo
užduotą atlieka ne gerai, tai
-z'
kada visoeererykų dirbtuvėse atsitiko galinio jau pasirūpinti, kad jis tą sutikvalstyjos kraštuose darbi katilo expliozija. Nuo expliozi- mėj su partijos reikalu atliktų, yra
ninkų minios su ginklu ran jos užgimė gaisras, kuris išnaikino pareiga pačios partijos, šaukti į
koje stos į kovą ir nušluos dirbtuves ir kelias aplinkines trio- pageibą visuomenę, rodosi, nėra
tūkstančius liaudės skriaudi bas. Prie to 50 žmonių likosi ex- reikalo Ypač dabar. Juk toki atsi
pliozijos užmuštų arba primuštų liepimai užkenks kaip vienai, teip
kų ir plėšikų.
sudegė; tiek jau žmonių tapo su ir kitai nesutinkančiai partijai, suj .
,,Revoliucija ta. draugai, žeistų.
mažįs tik žmonių užsitikėjimą, o
-jau artinas. Prisirengkime Huntington, W. Va. Red Ash be tokio užsitikėjimo, be pagelbos
X prie kovos. Atminkim, jog kastynėse laike expliozijos, 10 žmonių juk nieko ne galima nu
gausime tik tiek, kiek įgalė- darbininkų likosi užmuštų. Nu veikti. Eidami krūvoj, visi stoda
sim iškovoti.
Atminkim, sileidus darbininkams galbėti iš mi už tėvynę,daug galime nuveik
jog tiktai musų krašto, Lie olos ten buvusius, atsitiko antra ti, išsiskirstę, veikdami pavieniai,
tuvos, laisvė gali užtikrinti expliozija, kurios vėl 14 darbinin nieko nenuveiksime ir dagi teip svar
kų likosi užmuštų.
bioj valandoj kaip dabar. Todėl
įvykimą musų troškimų ir
visi nesutikimai, koki ypač dabar
Ga turai.
stengimųsi. reikalų ir idealų.
gema musų eilėse, vodingi ne vien
Marquktte, Mich. Netoli nuo patiems besivaidijantiems,bet visai
Šalin su dabartine tvarka!
Lai gyvuoja laisvi dar Čia, miestelyj Zenko S p ar sudegė lietuvii^tautai. Visur mažuma
namai finiečio vežėjo.
Ugnyje pasiduoda daugumai; kur tokio pabininkai !
pružuvo ir dvejatas vežėjo vaikų. siaukavimo nėra, ten partijos turi
Lai gyvuoja laisvų kra Mena, kai^ugnį užkrėtė pats vai
dalytiesi į smulkias skeliaudras be
štų sandara!
kai. Kadangi tėvų namieje ne bu jokių pajiegų.
j. Lietuvių Socijaldemokratų vo, tai nebuvo kam gelbėti vaikų.
„Draugas", paskutiniame nume
Partija. ’
New York. 14 d. kovo užside ryj patalpino straipsnelį kokio,ma
Vilniuje. Vasario mėne gė dideli, daugiausiai žydų apgy tyt, socialistų pr.eŠo, parašytą
si], 1905 m.” venti namai ant Allen str. Ugnis ant išrodymo nekonsekvencijos

Isz Amerikos

ne pasirodė; dabar jau ir čia prade
da pabusti lietuviai.
12 kovo sumanesniejie lietuviai
parengė susirinkimą su prakal
boms, norėdami bandyti uždėti čia
kuopą Tėvynės Mylėtojų Dr-tės.
Ant susirinkimo atėjo diktai žmo
nių, terp atėjusių buvo visokių
nuomonių: vieni klausė su atida,
kiti juokus laike prakalbų provijo,
buvo ir tokių, kurie laike prakalbų
skaitė anglišką raikraŠtį.tik nežinia,
ar suprato, kadangi tūli tų laikraš
čių skaitytojai tiek moka angliškai,
ką amerikonai lietuviškai. Tei
singai mat senovės patarlė sako:
kas ko neturi, su tuom labiausiai
giriasi ir įieško visada progos pa
sirodyti su tuom, ko jam trūksta.
Susirinkimą atidarė Juozapas
Danielius. Pirmutinis kalbėjo Ši
mėnas Gilius iš Worcester. Jis
aiškino naudingumą tautiškų orga
nizacijų. J. M. Danielius savo
kalboj aiškino, kas yra lietuviai.
Turauckutis dekliamavo eiles. K.
Armonas kalbėjo apie gabesnius
lietuvius, ragino stengtiesi užga
nėdinti kuo daugiausiai musų tau
tiškų reikalų.
M. Paltanavičia
kalbino pamesti betikusius papro
čius, pamesti skaitymą knygų apie
raganas, aitvaruš, o griebtiesi
skaitymo tokių, kurios apšviečia
protą, mokina gero ir apskritai
atgabena naudą. Peikė tas mote
ris, kurios draudžia savo vyrams
skaityti knygas, kurios kartais net
iš rankų vyrui ištraukia naudingą
knygą ir sudegina tik todėl, kad
jos naudingumo siauras protas ap
imti ne įstengia. Ilgino visus rašytiesi prie TėvynėsMylėtojųDraugystės.
Raginimai tie ne pasiliko balsu
šaukiančiu tiruose.
Pasibaigus
prakalboms, prie Tėvynės Mylėto
jų draugystės prisirašė 24 ypatos:
22 vyriškiai ir 2 moterys. Ant to
kio skaitliaus, kiek čia yra lietuvių
ir kiek jų buvo ant susirinkimo,
tai ne daug, bet tikimės, kad lai
kui bėgant, skaitlius sąnarių augs,
didįsis ant kiekvieno susirinkimo.
Jaunas Lietuvis.

Iš Elizabeth, N. J.

gelžkelių linijų. Nors gatvių karų
daugybė, viens prie kito bėgioja,
bet to neužtenka,žmonės po darbui
tik rytą savo namus pasiekia.
5 d. š. m. Brooklyne susitvėrė
Lietuvių Socijalistų partijos kuo
pa Amerikoje. Iš karto 19 ypatų
prisirašė; mes tikime,’ jog ši kuo
pa greit padidįs skaitlių sąnarių.
Ant šiomėnesinio susirinkimo
buvo įnešta remti Artojaus užma
nymą kaip pinigais, teipat išrinkt
kandidatą pasirupinimui, kad 1910
m. Suvienytų Valstijų statistikoj
butų pažymėtas ir lietuvių vardas.
Tas klausymas likosi atidėtas ant
kvartalinio susirinkimo, nes ne
daug sąnarių pribuvo. Buvo teip
gi įnešta paaukaut ant Šelpimo ko
vojančių už laisvę Maskolijoj. Ir
tas tapo atidėtu ant sekančio susi
rinkimo, ant kurio be abejonės bus
paskirti tie tautiški centai, kurie
pereituose metuose likosi sudėti,
po 14c. ant mėnesio, iš ko apie 24
dol. pasidarys ant sušelpimo revoliucijonierių.
Nors Lietuvos SunųDraugystėj,
kaip kiekvienoj šeimynoj, pasitai
ko susirokavimai, bet pasipynus
progai ir reikalui, šita draugystė
ne atsisako nuo aukų tautiškiems
ir darbininkiškiems reikalams; ki
tos čianykščios draugystės, nors
skaito po 400 sąnarių, bet tiek
naudos atgabena ką Chinų viešpa
tystė su savo 400 milijonų žmonių.
Jeigu Lietuvos Sūnų draugystė
tokį turėtų sąnarių skaitlių, ji butų
tvirčiausia NewYorko aplinkinėse,
šelptų ne tik savo sąnarius laike
ligos,mokėtų posmertinę, bet šelp
tų teipgi visokius tautiškus bei dar
bininkiŠkus reikalus. Reikia todėl,
kad geri tautiečiai kuo skaitlin
giausiai rašytusi prie Lietuvos Sū
nų Dr-tės.
Tūlas korespondentas per ,,Vie
nybę” paklausė, kodėl laike atsi
buvusio baliaus,28 sausio,nekolektavo ant sušelpimo revoliucijos
Maskolijoj? Kadangi ant tokių
balių susirenka tik jaunuomenė,
kuriai rupi trypimas, o kitiems
„Dievas ragutis," tai visai menkai
būt pelnę; kad geriau pripildyt
saiką, be abejonės dabar pati drau
gystė paskirs iš savo iždo ant tų
mierių ir daugumas sąnarių tam
pritaria.
Žaibas.

įstengs užlaikyt parapiją, ypač gi
kunigą. Parapijų, ganytojai nesu
pranta mierių Socį Bart. Liet. Am.
ir prie jos nesiraš<|.
Vienaą iš klaiisytojų.

Iš Mtiiiche|t1er, Con
Darbai eina čia! pusėtinai: Šilkų
ir aksomų dirfituyėse dirba pilną
laiką, bet iš kitur pribuvusiems,
ypač vyrams, sunku gaut darbą.
Aksomą audžia d|ugiausiai švedai
ir vokiečiai,šilkus1 daugiąusiai anglijonai vyrai ir moterys. .
Nr. 9 „Lietuvos" patilpo kores
pondencija p. K. P. S., kurioje
pilna neteisybės į[tas paeina nuo
to, kad musų korespondentai rašo
lygiai apie tą ką. žino, kaip ir tą
ko nežino; kartai* gi rašo teip ne
nuprantamai,, kad ‘nežinią visai, ką
nori pasakyti. Rp.J. P. K. P.S.
rašo, buk čia diktfis lietuvių būre
lis, buk jie elgiadi gražiai, skaito
laikraščius, buk tpokinėš merginos
šilkų audinyčiosį* gali i uždirbti 5
dol. ant sanvaitės. Tiiom tarpu
lietuvių pavienių? yra Čia 8 vyrai,
terp tokio mažo ^kaititaus ir geras
agitatorius nieki ne padarys; ne
visi čia gražiai elgiasi, ne visi,
skaito laikraščius mokinės gi mer
ginos ne tik nega. i uždirbt 5 dol.,
bet kol neišmok! ta daibo, nieko
ne gauna. Lietuvos Sųnų Dr-tės,
apie kokią mini F.K.P.8..čiž visai
nėra.
Lietuviai dirbanti šilkų dirbtu
vėse uždirba >7.50—12.00 ant san
vaitės, dirba lO^al. aįit dienos.
Popieros dirbtuvėse, įiž 12 vai.
darbo, moka >1.2p—1.5O ant die
nos.
|
Pasidauginus Čįa lietuvių skait
liui, gal galėsime sutverti kokią
draugystėlę, dabir
dabfir ant to per ma
žai lietuvių.
Vąrgdienis.

Pa
Darbai eina Čįa vidutiniškai ir
uždarbiai ne blogi. Iš kitur vie
nog atkakusiam lįabai sunku gauti
darbą, kadangi Aplinkinės-kastynės ne dirba, o darbihinkų daug
suvažiavo iš visųikraštą.
Lietuvių yra čia pusėtinas būre
lis ir skaitlius jų didinasi, nes pri
būva jų iš aplinkinių miestelių.
Vaidų terp jų nėi visi gyvena sutikime.
Yra čia lietuvi&a Broliškos Pa
gelbos Lietuvių I Darbininkų Drstė. Skaitlius jos sąnarių nuolatai didinasi, ant jkiekvįeno beveik
mitingo prisirašo- po Iželis naujus
sąnarius. Su lai Icu drąugystė, labiau susidrutinuj i, gal pradės ką
nors veikti irjMH tautiškos dirvos,
nepasiganėdjs vi| nu Šelpimu savo
sąnarių.

Kaip kitur, teip ir Čia svarbiau
sia sloga, sloginanti lietuvius, yra
jų palinkimas prie svaiginančių
gėrymų. Ne būva nė jokio susi
rinkimo be svaiginančių gėrymų,
te Minersville, Pa
vestuves kelia ir žinoma, su gėry’
mais, per kelias dienas. Už gėry22 d. vasario, ant mainierių sa
mus vien Amerikos lietuviai gal lės, atsibuvo balius parengtas 16
milijonus doliarių per metus supi kuopos lietuvių karčemninkų, ant
la degtinės ir alaus varytojams, naudos Pottsvilies ligonbučio. Ant
bet už~tai ant tautiškų reikalų ne baliaus susirinko diktas lietuvių bu
sumeta daugiau kaip kokius du, ris; buvo vienog gana tokių, kurie
daugiausiai trįs tūkstančius dolia manė, jog balių karčemninkai ren
rių. Mat musų broliams nauda gė ant savo naudos. Ne, mes iŠ
svaiginančių gėrymų varytojų ga baliaus nenorime turėti naudos,
.
J- v.
li arčiau pne širdies negu nauda bet norėjome patarnauti musų bromusų tėvynės! Tuom tarpu tėvy- . liatns. Ne vienam lietuviui teko
Iš Waterbury9Con.
nėj artinasi svarbi valanda, žmo- buti |jgOQbutyj ir žino, kad ne
Kovo 6 diena |>uvo Vestuvės mu
nes rengiasi į kovą su prispaudė- |enfva te0 patilpti; tąsyk žmonės, sų gero tevinainip, Antano Viltrajais. Argi ne musų pareiga padė- oe mokanti angliškai, kreipiasi kio. Susirinkus jo pažįstamiems
ti jeigu jau ne kuom kitu, tai bent į prie „įninku. Ligonbutyj ligo- ir draugams, besįlinkstninant ir be
pinigais? Laike lenkų pasikėlimo | oių k|ausia paprastai, kokio jis ti- kalbant apie visokius reikalus nu
1863 m. visa lenkiška inteligencija ! dėjimo.
Išgirdę, kad katalikas, vargintos mus tautos, neužmiršo
pasižadėjo ne gerti svaiginančių ' ne nori visai paimti, kadangi buk paaukaut našlės pinigėlį.
gėrymų ir užčėdytus pinigus ap- QU0 protestonų pastorių ligonbutis
Atsistojus mdn, ir paaiškinus
versti ant palaikymo pasikėlimo. Į gauna visus tuos centus, kuriuos mokslo reikalin^iimą ir naudingu
Rodosi priderėtų ir mums tą patį Į
oedėlią surenka bažnyčiose, o mą, paprašiau sįimest, kiek katro
daryti. Juk ir tąsyk mes dar kur | nu0 kata|įUų kunigųnieko ne gau- noras, ant naudds moksląeivių; vi
kas mažiau ant tėvynės labo au- , na. Taigi mes turėjome užvaduo- si susirinkę padėjcavojo delnų plo
kausim negu tėvynės broliai! Ten ji ti katalikiškus kunigus, kurie mat jimu už įnešimą,! bet atsirado vie
žmonės savo gyvastį ir visus tur ne turi pinigų ligonbučiams. Mes na porelė, kurią ^pagavo širdingas
tus statys ant tėvynės labo, o mes darėme balių, kad musų brolių ne juokas. Ne paisant ant to, perė
ką? Iki šiol sudėjome kelias de varytų šalyn nuo ligonbučio durų. jus Agotai Stankutei per susirin
šimtis doliarių, tai mums rodosi, Todėl tai mes darėme balių, norė kusius, tapo sumįesta >3.60, o kada
kad jau išpildėmė visas savo parei dami užvaduoti nesirūpinančius priėjo prie minėtos porelės, tai at
gas.
apie palaikymą ligonbučio katali siliepė, girdi, čia; užtenka jau ant
Pas mus, užstojus gavėniai, su kiškus kunigus.
bačkutės. Mat ėėra dyvų, nes tas
užgimė, kada namų gyventojai socijalistų moksle, giedantį lietu mažėjo ir girtuokliavimai. Kaip ki
Iš baliaus įėjimų buvo >275*45. juokdarys mat bhvęs net feldfebe
miegojo. Pabudus jiems, degė viams ir visoms smulkesnėms tau tur, teip ir čia, draugystės kelia Užmokėta už salę ir muzikantams liu caro kariumeąėje, tai sugudčjo.
Iš Prūsų Lietuvos.
jau
visa trioba. Mažiausiai 20 toms amžina atilsį pranašaujantį balius, bet iš to daugiausiai pelno >149.78. Tokiu budu ant ligonbu Gaila, kad atsiraĄda tarpe musų ir
Kaime Mažuose Karčeviypatų pražuvo, o daug tapo sun- išnykimą lietuvių, čia tai, „Drau turi svetimtaučiai, mums lieka tik čio naudos liko >125.67. [Pelnas daugiau panašių tautiečių.
škiuose, netoli Plaškių, kaip kiai sužeistų.
gas," rodosi, abejoja, ar pripažinti trupiniai. Didžiausi pinigai lie gražus, butų labai gražu, jegu saVisiems aukavusiems ištariu šir
paduoda Tilžės ,,Nauja Lietu
ka svetimtaučiams už sales ir alaus liunininkai nors sykį ant metų pa dingą ačiū.
tam straipsniui teisybę, ar ne.
viška Ceitunga”, nusižudė uKad ne reiktų lietuviams giedo leidėjams.
rengtų tokį balių ir tiek f>elno su
A. J. Poviiaika.
čianykštė draugystė šv. Kazi rinktų ant tikrai lietuviškų, tautiš
ti į trumpą laiką amžiną atilsį, jie
kininkas Vanags. Nuėjo jis Isz darbą lauko.
ir reikalauja Lietuvos neprigul- miero, ant susirinkimo,atsibuvusio kų dalykų. Tikimės, kad ir tą da
Iš BuBois, Pa.
* į tvartus ir ten sau įsmeigė
mystės. Atmesk tąSiš^programo vasario mėnėsyj, nutarė daugiau ryti jie bandys. Rd.].
peilį į krutinę. Padarė t$ iA 1 Wilburton, Ind. Ter. Dar lietuvių siekių ir juos įstumsi į dar balių ne daryt, kadangi iš jų lietu
8 d. kovo, namuose Antano KuV. R.
karckio atsitiko nelaidė. Kukarcbaimės, kadangi jis buvo ap bai šitose aplinkinėse eina prastai. sunkesnį miegą negu miegojo pir viams mažai pelno lieka: apmokė
kis anksti rengėsj į darbą į London
skųstas už neteisingu prisieg^ Uždarė kelias kastynes ir breke- ma. Lietuvius patraukia viltis tu jus kaštus, kartais nieko nelieka;
Iš Kochester, N. Y.
anglių
kastynes. į Prisipylė blekisude.
rius, per ką daugelis darbininkų rėti neprigulmingą savo tėvynę užmanė paimt ruimą, porą bertaiį
musų
miestą
atsilankė
K.
Rutnę
parako
ir užsidėjęs ant pečių,
Išeivystė iš Lietuvos, ypač neteko darbo. Ir tie, kurie turi todėl, kad ne tik lietuviai, bet nių alaus [o ar tas apsieis be kaš kus, darbininkiškos partijos orga priėjo prie besikiirinančio pečiaus.
jaunų vyrų, dar niekada ne- darbą, dirba mažai, per tai ir už nieks negeidžia, kad jam svetimi tų? Rd.], išgert, pasikalbėt apie nizatorius. Dėl jo atsilankymo 12 Jam prie pečiaus! pasilenkus, blelabai mažai, net ant maisto ant sprando jodinėtų, o"tą svetimi savo reikalus.
. buvo teip didelė kaip dabar. dirba
ne visada galima uždirbti. Iš ki daro net socijalistiškose organiza 6 d. kova susirinko sanariai,par d. kovo, 8 vai. po pietų, buvo su kinė pakrypo, kamštis išpuolė ir
Šimtai ūkininkų parduoda tur pribuvęs ne gali čia gaut dar cijose, ne kalbant jau apie kito sigabeno porą bertainių alaus, išsi- šauktas susirinkimas salėj pn. 288 parakas pasipylė' ant ugnies ir exClifford st., ant kurio atėjo 50 vy pliodavo. Nuo expliozijos užsi
savo ukes ir nešdinasi per bo, kadangi ant vietos daugiau yra kias.
gėrė. Paskui atsirado kalbėtojai.
Prūsų rubežių. Tas aplei darbininkų negu darbų. Kada Kad tautos ne pasilieka toms Kalbėjo: Makauckas, Bražinskas, rų ir 8 merginos. Rutkus savo degė Kukarckio drabužiai ir jis
kalboj aiškino, jog darbininkų iš persigandęs, degdamas, išbėgo,
stas ukes, ant kurių yra sko darbai pasigerįs, negalima žinoti, pačioms amžinai, kad nyksta, to Jonas Miliauckas, Antanas Smai- ganymas yra jų pačių rankose. jo degančius drabužius užgesino
dabar
jie
eina
labai
blogai.
džiunas.
Kalbėtojai
aiškino
atsi

nieks
ne
gali
užginčyti,
nes
nieks
los randui, randas parduoda
Antru kalbėtojum buvo K. Vaiva praeiviai, bet žmogus labai pavo
mat ne pasilieka amžinai be persi tikimus musų tėvynėj Lietuvoj,
ir, žinoma, kiek gali, veisia
da,
kuris nurodė reikalingumą jingai apdegė. lApdegė teipgi 14
1 Chicago, III. Darbininkai keitimų, bet nyksta ir persikeičia karę maskolių su japonais, vargus Sus. Liet. Am., Tėv. Myl. Dr-tės mėnesių vaikas, kuris nuo apdegiburliokų. Ta didelė išeivyteip didelės, kaip ir mažos, ne vie darbininkų, kuriuos, dėl jų nesu
* ate negali būti Lietuvai nau dirbanti vežimų dirbtuvėse nutarė na jau mažesnėj tautajpergyveno pratimo, visi išnaudoja ir skriau ir kitų. Jisai pasakė jog patekus mų numirė; apdegė ir Kukarckio
štraikuoti, kadangi darbdaviai ne
dinga; per didelę išeivystę nori su jais daryti kontraktų ant didesnę.
džia. Visi gražiai linksminosi iki valdžiai į rankas darbininkiškos pati; jį patį išgabeno į Punxsutopartijos, kitos partijos neturės wney Adrian ligopbutį.
pasilengvina randui maskoli- geresnių išlygų. Darbininkai rei Mums rodosi, kad kiekvieno 12 vai.
tokios galybės kaip dabar. Pasi 10 d. kovo pasimirė nuo difteri
nimas Lietuvos, kadangi, vie- kalauja po 3c. daugiau už darbo lietuvio pareiga rupintiesi jegu jau Kaip girdėt ir kitos draugystės baigus kalboms, buvo užmanyta to 4 metų dukrelė Simaninų. Val
žada balių ne daryt. Jeigu balius
ne
apie
visišką
išliuosavimą
Lietu

j toj išėjusių lietuvių, randas valandą ir kad prie darbo butų pri
vos, jeigu tas dar butų dabar ne ir atgabena kelis doliarius pelno, sutverti Darb. Part. kuopelę, kuri džios ne leido žmonių prie numi
’
į Lietuvą vilioja maskolius. leisti vien prigulinti į uniją darbi galimu, tai rupintiesi nors tai juk vis didesnė dalis pinigu iš turėtų priklausyti prie Liet. Soc. rusios.
lietuvių kiŠeniaus patenka svetim
5 d. kovo už girtuokliavimus su
Ir revoliucijai nenaudinga ta ninkai.
apie pagerinimą būvio visokiais taučiams. Dar geriau butų tokius ,Part. Iš syk atsirado 12 draugų,
didelė lietuvių išeivystė: juo 5 New York. Tarnaujantiems budais. Ypač dabar^reikia mums susirinkimus su prakalboms pa kurie išrinko komitetą. Vardus areštavo 4 lietuvius, kurie turėjo
prisiųsti centraliŠkam sek skvajeriui užmokėti po 10 dol. Ge
Interborough Co. numažino gana saugotiesi vaidų už mažmožius, rengti be alaus. Tai butų dar nutarė
1
daugiau išsinešdina svetur žymiai
algas: motormonams nuo ypač asabiškų, kadangi tas tik geriau; viskas mažiau kaštuotų, o iretoriui J. O. širvidui, 401 E. rai dar kad tuos ■ girtuoklius laiko
Lietuvos vaikų, juo mažiau >3.50 ant >3.00; sargams ant plat
nauda butų ta pati.
Main str., Plymouth, Pa. Nerei už lenkus.
Vargšas.
lieka namieje kariautojų už formų nuo >1.55 ant >1.40, kon diskredituoja pačius besivaidijan Ant pabaigos susirinkimo buvo kia
| abejoti, kad ant kito susirinki
čius, mažina žmonių užsitikėjimą padaryta kolekta ant naudos Mas- ,
mo prisirašys ir lietuvaitės prie
laisvę tėvynės.
duktoriams nuo >2.40 ant >2.00.
vadovams, o be žmonių užsitikėji kolijos revoliucijonierių. Susirin- .
Iš Rockvllle, Con.
Ant paskutinio turgaus už T Indiana Harbor, Ind. Štrai- mo nė joks vadovas nieko ne nu kę kelis doliarįus sumetė ant to Liet. Soc. Part. Am.
Tikrų
lietuvių yra Čia 9 šeimyŽvelgiant
ant
apsiėjimo
lietuvių
mierio.
penėtas kiaules mokėjo Tilžėj kai darbininkų Inland Steel Co. veiks.
nūs, o sulenkėjusių 7; yra ir lietu
Dr.
]Rochesteryj, reikia džiaugtiesi.
dirbtuvėse, kurie traukėsi keturis
po 38—40 Mark, už centnerį mėnesius, pasibaigė.
Yra čia diktai nerimstančių be viški vertelgos, keli turi savo na
Iš Cambridge, Mas.
svarumo gyvo gyvulio; už 4- į t Du Bois, Pa. Darbai čia su
Iš New Yorko.
kunigo. Jau apie 45 ypatos melius; yra ir |rienas lietuviškas
5 sanvaičių porą paršų po 18- _stojo,
__ _ dėl kokių priežasčių, tikrai Lietuvių čia yra diktas būrelis, 7 d. kovo suštraikavo darbinin susirašė ir pradėjo tverti parapiją. saliunas.
Daugumas lietdvių^ dirba audi; —20 Markių, už senesnius 23- nežinia.
bet su tautiškais darbais jie iki Šiol kai, ant Subway ir Elevatorių Matysime, ar toksai mažas būrelis

nyčiose. Mat čia išdirba gelum
bes ir kitokius audeklus. Mokanti
darbą gali turėti pusėtiną uždarbį,
nemokanti gi gauna po >1.25 ant
dienos.
Lietuviai čia laikosi su lenkais,
priguli prie lenkų tveriamos para
pijos ir prie lenkiškų draugysčių,
bet kaip girdėt, lenkai nevisada
teisingai su lietuviais apsieina, ne
pripažįsta jiems nė jokių tautiškų
tiesų, todėl daugumas sumanesnių
nuo lenkų pasitraukė. Terp lie
tuvių čia darbuojasi p. Jesonis.
Gal jam pasiseks juos iš miego pri
kelti.

š.

Is Turnern FhIIn, Mas.
Apie gražius Čianykščių lietuvių
darbus retai galima ką nors patikti
laikraščiuose, bet už tai ne gražius
aprašo ne tik lietuviški, bet teipgi
angliški ir vokiški.
6 d. kovo atsibuvo čia kokio len
ko vestuvės. Ant“ salės atėjo ir
vienas lietuvis,matyt, norėjo linksmintiesi ne prašytas, bet ne pasi
sekė, nes likosi lenko gerai sumuš
tas teip, kad negalėjo eiti į darbą
ir per tai nustojo vietos. Lenką
suareštavo ir jis užsimokėjo 20dol.
bausmės.
Yra čia lietuviška Šv. Petro
Dr-tė. Dabar ji išsirinko naujus
viršininkus, o kasierius turi užsistatyti kauciją. Likosi nutarta,
kad ant mitingų gali ateiti ir ne
prigulinti į draugystę.
Šimkonis.

Iš Rlvertou, Iii.
Mes, čianykščiai lietuviai, norė
dami paremti musų brolius tėvy
nėj, kovojančius už laivę, sumėtė
me >1.45.
Lietuviai čia gyvena jau nuo 8
metų, bet ant tėvynės labo ne
daug nuveikė, ne daug jie nuveikė
ir ant pagerinimo savo būvio. Yra
Čia jų apie 100, bet nėra nė jokios
lietuviškos draugystės.
Už tai
ant tokio skaitliaus yra 3 lietuviški
saliunai. Yra rods lietuviškas Neprigulmingas Kliubas, bet jam tau
tiški lietuvių darbai nerupi, jam
rupi, kad iš politikos kok* lietuvis
sau naudą turėtų.
Darbai eina čia vidutiniškai.
Uždarbiai ne vienoki. Iš kitur at
važiavusiam sunku darbą gauti.
J. G.

Bremai arba Hamburgui, šifkartą
ir 100 dol pinigų [kas link pinigų,
turbut, čia bus klaida: gal ne 100
dol., bet 100 markių
Kariink
pasparto ir nepasakyta kokį: užrubežinį, ar vidurinį.].
|] Mieste Santiago de Chiii, laike
klerikalų priešų susirinkimo Ly
riškame teatre, sugriuvo sėdynės,
ant kurių buvo daug žmonių. Prie
to 4 ypatos likosi užmuštos, o
daug tapo sužeistų. Republikoj
Chili smarkiai siaučia azijatiškas
maras. Viename mieste, turinčiam
20000 gyventojų, liko tik 500, o
tame 186 sergančių ir vienas dak
taras. Kiti gyventojai, pabūgę
maro, išbėgiojo į kalnus ir girias.

ItAnglijos irAirijos pakrantėse 15
d. kovo siautė baisios vėtros, lai
ke kurių, kaip mena, susidaužė
daug mažesnių laivų ir be abejo
nės ne mažai žmonių prigėrė.
bar jau žino.jogCornvalijos pakran
tėse paskendo angliškas garlaivys
„Khyber". Iš buvusių ant jo 26
žmonių, tik 3 išsigelbėjo.
II Pagal nuomonę Dr. Poitou
Duplessy, priežastįs neaugimo gy
ventojų skaitliaus Prancūzijoj,
griuvimo šeimynų, besidauginimo
beprotysčių skaitliaus, džiovos,
vargd ir kriminalistų — yra svaigi
nanti gėrymai. Be abejonės tokioj nuomonėj daug yra teisybės.

II Ant Šiaurinių jūrių Šįmet žve
jai tiek silkių prigaudė, kad neži
no, ką su joms daryti, ne gali visų
įsudyti. Vienas sodauninkas pir
ko 25 skrynias silkių po 20 pfenigių, jas savo sode suvartojo kaipo
mėšlą. Pigesnio mėšlo, sako, nie
kur ne galįs gauti.

II Mieste Viborge, Finlandijoj,
15 metų vaikas atėjo į biurą ir pa
leido 3 šuvius į gubernatorių Miasorokovą ir pavojingai jį pašovė.
Šovėjui pasisekė išbėgti iš biuro,
bet jį ant gatvės suareštavo.
[| Mieste Berezina, Minsko gu
bernijoj, ginkluoti žydai užmušė
policijos viršininką ir kelis jo pageibininkus. Prieš žydus išsiuntė
trįs eskadronus kazokų.

II Garsus Venezuelės prezidentas
Castro liepė nupiaustyti vielas
prancūziškos kompanijos telegra
Iš ttaukegan, III.
fo. Tuo m be abejonės užsitrauks
Švento Motiejaus dienoj būrelis
įsikišimą
Prancūzijos.
čianykščių sumanesnių lietuvių su
sirinko pas vieną Motiejų apvaikš
čioti varduves. Susirinkę kalbėjo,
apie prispaudimą musų tėvynės, tarnavimą kariumenėj, vietoj tri
metinio. Maskolijoj, nebaigę nė
kiti nurodinėjo ant musų brolių
jokių
mokyklų, turi tarnauti 5 me
vargų čia Amerikoj. P. Valentutus.
konis užmanė sumesti po kiek au
kų ant naudos musų moksląeivių
II Charkove nuo padegimo sude
„Aušros" Dr-tės fondan. Susi
gė
daugybė namų ir krautuvių.
rinkę tam pritarė ir sumetė >2.65
Laike
gaisro 9 ypatos likosi sun
[aukautojų vardai ir jų aukos pa
kiai
sužeistos.
garsintos kitoj vietoj. Rd.]. Pi
nigai nusiųsti „Aušros" draugy
H Kastynėse Drenkova, Vengri
stės kasieriui, Dr. Šliupui.
joj,
atsitiko ezpliozija, kurios 10
Aukautojas.
darbininkų likosi užmuštų.

Iš Manchester, Mas.
Lietuvių yra čia ne daug, su
Prūsų lietuviais bus jų apie Šešios
šeimynos. Dirba jie Silver Stone
dirbtuvėse, kiti gi dirba audimo
dirbtuvėse So. Manchesteryj. Skai
tančių laikraščius čia mažai. Gir
dėjau, buk buvo čia susitvėrusi
draugystėlė, prie kurios prigulėjo
ir lenkai, bet nežinau, kodėl nesi
laikė.
S.

Iš Montreal, Canadoj.
4 d. kovo čianykštė pašelpinė
lietuviška draugystė kėlė balių.
Ant salės susirinko diktas būrelis
lietuvių, buvo keletas moterų ir
merginų. Ant baliaus atėjo teipgi
lenkai ir keli prancūzai. Mat ir
svetimtaučiai panorėjo pažiūrėti,
kaip lietuviai elgiasi ant didesnių
susirinkimų.
Rodosi čianykščiai lietuviai skai
to laikraščius, tai turėtų mokėti
atskirti gerą nuo blogo, bet ant
nelaimės apie visus to negalima
pasakyti. Ir ant baliaus atsirado
keli ne mokanti susirinkimuose ap
sieiti; tie su stiklinėms pradėjo
žegnotiesi teip, kad policistas tu
rėjo įsikišti ir nugabeno į tikrai
pritinkančią vietą gėdą visiems lie
tuviams darančius peštukus.
Kanadietis.

Isz visur.
II Pagal paskutinj Maskolijoj gy
ventojų suskaitymą, gyvena joje
daugiau negu 2 milijonai vokiečių,
taigi mažiau negu yra lietuvių
Maskolijoj. Lenkijoj vokiečių yra
1200000, Lodziuje 110000, Varšavoj tik 15000,Latvijoj 800000, taigi
mažiau negu Lenkijoj, o vienog
Latvijoj vokiška kalba yra kaipi
viešpataujanti. Peterburge vokie
čių yra 60000, gubernijose prie
Volgos 200000, pietinėj Maskoli
joj 400000.

II Prūsų randas pagarsino dabar
sava išlygas, ant kokių maskoliški
i še* ai gali per Prusus keliauti į už
marius: jie turi turėt maskolišką
paspartą, geležinkelio tikietą iki

Atsiliepimas Į a. a. Stasio
Malevskio draugus!
Sukako metai 17 d. vasario nuo
atsiskyrimo iŠ gyvųjų tarpo mu
sų tautiečio S. Malevskio. Pas
kutinį kartą,atlankius man jį Flomr
Hospitalėj Nėw Yorke, 12 d. vasa
rio, Šnekant apie visokius dalykus,
prisiminė apie rankraščius, kurių
pas jį buvo daug. Tulus iš jų bus
galima, sakė, sunaudot, bet testa
mentą padariau ant A. Mičiulio;
terp rankraščių bus ne kam tikę,
tik aš pats, jeigu gyvenčiau 10 me
tų, galėčiau užbaigt. Jau praėjo
metai po jo mirimui, o apie jo
rankraščius jokios žinios nėra. Juk
ne visi buvo ne tinkami sunaudo
jimui? p. A. Mičiulis nieko apie
juos niekam ne pasakoja.
Aš,
gyvendamas Newarke, išgirdęs,jog
p. A. Mičiulio brolis ten gyve
na, nuėjau pasiteiraut, ar ne žino
M apie rankraščius paliktus a. a.
St. Malevskio? p. Mičiulio brolis
pasakė, jog p. A. Mičiulis turi pu
sę sieksnio ilgą korespondenciją
parašęs apie a. a. St. Malevskio
rankraščius, bet iki šiol man tos
korespondencijos ne pasitaikė nė
jokiam laikraštyj skaityt. Taigi
meldžiu draugo A. Mičiulio,kad tų
rankraščių neduotų pelėms sukapot nes, kaip vėlonis kalbėjo, ma
tyt kad tulus galima bus išleist
ant žmonių naudos.
Dabar apie vėlionio S. Malevskio
pelenus. Artimesniejie jo draugai,
po sudeginimui jo kūno krematorijoj, manė pelenams nupirkt vietą
ir sudėt krematorijoj, kaipo atsikančiausioj vietoj, jeigu velionio
artimi gentis ne atsiims. Iki šiol,
tur būt, nieks ne atsiliepė; pas ką
pelenai randasi, nežinia. Butų ge
rai, kad pradėtą darbą užbaigtume.
Arčiau Brooklyno gyvenanti pasi
rūpinkit apie padėjimą velionio
pelenų į kremotoriją. Tūli drau
gai buvo nutarę fotografiją duot
atmušt. Jeigu nieks iŠ draugų ne
turi jo fotografijos, tegul turintis
atsišaukia per „Lietuvą"; gal kas
turi jo paveikslą? Brooklyniečiai,
pasirūpinkit, meldžiu, apie a. a.
Malevskio pelenų padėjimą į atsa
kančią vietą; medegiŠkai prie to aš
prisidėsiu, kiek galėdamas.
Stasio draugas.

gai stengiasi bent ąavo ištiki
mi ausias aveles apvilti, rink
dami nuo jų aukas neva var
dan gerovės Lietuvos, kurių
dalį sunaudos priešrevoliucijinei agitacijai ir dar perspėja,kad žmonės neduotų aukų
tikrai kovojantiems už Lietu
vos gerove.
Saugokimės kunigų vy
liaus!
J. 8. Pruselaitis.

== ■ ----

I

Nejieškokim, ko negalima koję.— Ant rašto, rašyto dijo net su rusais susidėti, laikai visiems kilti ir nuver- ti Lietuvoj valdžia: ar Lietu
sekretoriaua, galiai pranešti jeigu lietuvių „partijos” ne sti ngo savo sprando tą, ne va ir toliaa turi likti prie
rasti.
Busivlenyjimo

Iš New BrItalių Con.

Čianykštė
kuopa paaukavo revoliucijos
reikalams 10 dol. Ndrs kuo
poj buvo keli sanariai, kurie
geidė tą auką perduoti nau
dai Socijaldemokratų parti
jos, bet daugumas užgyrė,
kad pinigai butų perduoti
tautiško Revol. Šelp. Komi
teto kasieriui, Dr. J. Šliupui.
St Kriaučiūnas.

Apie pradžią birželio mė apie dalykų styvį ^įtą. Kaip pasirodys dirbančiomis).
kaltų žmonių kraujais aptaš Maskolijoe; ar visai nuo jos
nesio praėjusių metų, buvęsis matyti iš atsišaukimo, išlei Apie pasiustą užkrietimą į kytu, čaro valdžią! Jau su atsiskirti! Nepadėkime gink
Amer. Liet, Rev. Šelp. Ko sto ,,Lie Dem. Part." (perap. „Vilniaus Žinias”, Štai ką ra kilo fiai didesniejie miestai, lų, kolaik nepereis į tų išrink
1906 m.) šė vėliaus vienas ištikimas in Lenkija, Latvija, Finija ir tųjų rankas visa valdžia!
mitetas išsiuntė į 4rias lietu is „Ukin.” Nr. 5. 1905
„Lietuviai,
neapsileiskime!"
viškų laikraščių redakcijas
teligentas soči jaldemokratas: Kau:
jau visas sukilęs — Nepadškime ginklų, kalaik
užkvietimą prie labai svar varpiečiai (L. Dera. P.) nėra — „.... Gavom iš „Vilniaus neatminkime nuo kitu ir męs darbininkai neįgis lygių su
baus darbo.
Užkvietimai visai revollučljonieriais, jie Žinių” jūsų laišką apie su ir kdogreičiaųsiai griebkimės ponais-piniguočiais tiesų! Ir
buvo pasiųsti į šias redakci dargi apie tai nė užsiminti tvėrimą Revol. Komiteto:” už giklų! Sunkus bus musų nevieno žingsnio neikime at
jas: ,,D. Balso”, „Draugo", nenori, nori palikt?1 carą, ofi- vienas iš jų piliorių gavęs kelias, daug nekalto kraujo gal, ne truputėlio nenusileis
„Varpo" Ir „VilniausŽinių”. cljališką rusų kalbą, Ir tt tokį baisų laišką,pasiskubino ir ašarų taps pralieta, bet ką tam, niekam nesiduokim per*
Kviesta buvo, ar duota bro Todėl sunku dkrytiJ derybas, išnešti iš savo namų ir pada daryt, kad be to negalima ap kalbėt!
B Gallitzin, Pa.
liškas patarimas — jeigu no bendrai sutverti komitetą. — vė vienam iš mūsiškių".... sieiti! Jau pakanka mums Už ginklų, vyrai ir moters!
Mes čianykščiai lietuviai,
rit, susinešti, susieiti, susi Lietuvoj jokių tarybų su var- Tai tiek naudojom su Vil vilkus per tiek metų tą baisų Taisykimša juos sau, atimi
Iš Maryville, III.
matydami bruzdėjimą lietu
prasti visoms partijoms, ku piečiais dar nepadaryta; pas niaus revoliucijonieriais.
caroj valdžios jungą, jau ga nėkime nuo visokių caro val
vių kitų miestų,dėjimą aukų
Darbai eina čia gerai. Iš rias męs amerikiečiai lietu kalai neteisingi, — vienokiNuo tikrųjų demokratų, t. na jai spaudus ir musų kru džios tarnų. Varykime ii
sušelpimui brolių, kovojančių kitur pribuvę greitai čia gau viai vadiname „veikiančio to pasikalbėjimas su išsižadė y. varpiečių, prisiėjo laukti viną! prakaitą ir ašaras, gana
Lietuvos caro vyresnybę, neuž laisvę, subruzdom. Susi na darbą.
mis”, — ir sutverti Europoje jusiais tokios L. Dem. P. atsakymo daugiau kaip ketu luptis' nepakeliamus mokes- bemokėkim valdžiai mokės*"
tarėm eiti per čianykščių lie Lietuvių yra čia 19 apsive Centralinį Revoliucijos vedi programos nėra dermė. — ris mėnesius. Jtet tai nebu čiusįir akčyžias! Gana jai žučių, nebeduokim algos caro
tuvių gyvenimus ir pakalbint dusių porų, o 28 pavieni. mo Komitetą. Tie užkvieti Pavyks sutverti tikrai revo- vo atsakymas formališkas,tik džiufc musų brolius bereika
valdžios pastatytiems činaumusu brolius pasukant po 7 turi savo namus. Terp jų mai buvo pavesti man, kaipo liucijinį komitetą užsienyje, ypatos, arti stovinčios prie lingose vainose, gana ant vė
ninkama!
Nebeklausykime
kelis centus revoliucijos nau yra geri ir blogi, bet au musų Komiteto raštininkui, kurio pridermė bus-tarpiniu „Varpo , gailus iš musų dar jo iiėčius, kruvinu musų
ir jokių reikalų nebeturėki
dai. Davė, kiek katras galė kų ant kokių nors tautiškų parašyti. Aš parašiau, visi kauti su lietuviais gyvenan bo pasišyprojimas. Štai ke prakaitu sukrautus, pinigus,
me hu policija, zemskiais ii
jo, tik keli atsirado,kurte, iš reikalų ne duoda.
Komiteto sanariai pasirašė, čiais svetur ir atstovėti visus Ii žodžiai iš to „atsakymo:"— gana tūkstančių tūkstančius urėduinkate, išvarykime juos
Puikus.
girdę, kad aukų rinkėjai
prisiuntė man atgal, ir aš su revoliucijos reikalais su „Kasliuk Revol. Komiteto ir leidos visokiems d y kad u o iš Lietuvon! Sotskiams ir devaikščioja, išsikraustė kad
sykiu visus aukščiau minėtą rištus dalykus. Apie tai bus rengimo revol., tai tiesiog niaus: policijai, generolams, setninkams liepkime nusika
liktų
neužtėmyti,
ki
neužilgo pranešta Amerikos juokinga pamatyt, kaip jus gubernatoriams ir tam pus- binti savo blekee! Nebeidieną pasiunčiau Europon.
ti žadėjo kitą syk duoti, o vie Apie siuntimą agitatorių
Męs tą žingsnį atlikę, tikė komitetui. — Su pagarbe, žiūrite iš aukšto. Pamatysi kva&iui carui! Gana tiems kim ir kitų nebeleiskim eiti
| Lietuvą.
nas atsirado, kuris velijo
jomės,
padarę nemažą dalį sa „Darb. Balso” redakcija L. 8. te greit galą t v. „ergelių”.... budeliams persekiojus kiek į valdžios sūdą arba kokį biu
pragert 25 centus, bet ne Plymoutb, Pa. 24 kuopa vo pareigų. Tikėjomės tuo- D. P.”
Tas buvo rašyta jau 15.K.05, vieną musų žingsnį, gana už rą, o visus savo reikalus patįs
duot „razbaininkams”, kurie L. 8. P. A. per savo susirin mi: 1 šelpimą revoliucijos
Ant tokio atsiliepimo mu kada revoliucija Rusijoje mažiausią daiktą į kalėjimą atlikim, kaip ir kad visai ne
nori užtraukt baudžiavą ant kimą 14, sausio, tarp kito ko pastatyti į vieną vagą, kaip sų Komitetas šiokias prirašė siautė visam smarkume, o kišus, gana grudus į Sibyrą būtų pas mus vyresnybės!
lietuvių sprando! Ankų sudė apkalbėjo p. Kazio užmanymą kad padarė rusai socijalistai. nuomones:
Lietuvoje karštai prie jos ir katorgą geriausius musų Uždarykim visas mokyklas ii
ta čia $13.25; atitraukus 12c. siųsti visuomenės kaštais y pa 2 išvengti painių persiutinė„Gerai bus, jeigu susitvers rengusi! Ką męs vadinome vyrias, gana stačius Jiems kar gimnazijas, o maskoliams-mopersiuntimo kaštų, $13.13 tas norinčias važiuoti į Lietu jime aukų. 3 suartinti sąti- užrubežiuis revoliucijos ko ir manėme revoliucijiuių tau tuves! Gana kapojus mus kytojams liepkim išvažiuoti
prisiunčiam „^Lietuvos" redy- vą, kaipo kovotojus už laisvę. kius Amerikos revoliuciji- mitetas Europoje. lauksime tų sukilimu, tai žmonėms iŠ „nagaikomis" ir šaudžius už N e prisidėk im prie rinkimų į
stei ir prašome juos perduot
nių
gaivalų * su tokiais jo, kaip ir atsakymo nuo ki rodė tik ergeliai. Skaudžiai ma4ausią . pasipriešinimą ir .,durną" ir kitiems neleiskim
Dr. J. šliupui. Visiems au Tas dalykas mums teip iš Europoje, ir pagelbėti susi tų išarti jų Lietuvoje. — J. aĮMirikome!. .
teisybės jieškojimą!
Gana | ją rinkti! Nebeleiskime ku
kavusiems, vardu nelaimingų rodo.'
Ketvirtas užkvietimas — Iteip galvą guldžius tai
m, v«iv>
caro nigams bažnyčioje melsties už
artinimui
tenykščių
savo
tarNorintiejie važiuoti, tegul
revoliucijonierių,
ištariam
draugiečių
—
įkrito
kaip
į
1
gaudai
už
ponus-piniguočius,
,,
Busitvėriinas
revoliucijicarą!
atsišaukia arba tiesiok į pe. Teip sakant, tikėjomės
bnflAii/vi
tavi, /venk
ofinn/lno Vua
širdingą ačiū.
nio
komiteto
Europoje
yra
vandenį.
Bet
kadangi
jie
su

gauk
teip
baisiai
spaudus
beGriaukim telegrafus ir te
Centr. Komitetą L. S. P. A., labai graž ų pasekmių. Bet
J. M. Navitskas.
būtinai reikalingas.
Nors siliejo su L. 8. D. P.,tai atsa turiį-darbininką! Gana mums lefonus, ardytam geležinke
savo
viltis
rėmėm
ant
nuo

arba per artymiausią kuopą.
„Darb. Balso" redakcija tvir kymas ant jo nė nereikalin buč|avus tų budelių ranka>, lius,
sustabdykim pačtąi
Tada C. K. praneš visoms monių. o ne ant faktų. Ir
Iš Levingston, Pa.
ganji maldavus jų ir laukus Draskykim monopolius, bet
tina,
kad varpiečiai reaguoja gas.
kadangi
reališkas
gyvenimas
14 d. sausio pas tautietį K. kuoįoms, ir nėra abejonės,
revoliuciją, tai męs visgi tu Taigi visas musų triūsas — kokių pagerinimų! Jau šim anaiptol nė į burną neimkim
Bartulį susirinkę draugai, kad musų draugai neatsisa visuomet remiasi tiktai ant rėtume j>alaukti teip lygiai sutvarkyti Lietuvos revoliu- tą įtartų męs matėme, kad
degtinės, neleiskim jos nė ki
skaitydami laikraščius: „Lie kys sumesti po kokį dešimtu reališkų faktų, o ne ant nuo nuo varpiečių atsakymo ant cijonierius. Išėjo be naudok, prarydami, nieko nuo caro
tiems vogti ir namon vežties,
monių,
tai
ir
musų
tas
dar

tuvą", „Vienybę” ir „Kovą" ką. Fondo atskiro nereikia.
musų įnešimo, kaip ir nuo o užsitikėjimas vieno-kito valdžios negausime, užtai rei o viską sudaužykime! Imki
bas
nuėjo,
galima
sakyt,
ant
apie revoliuciją su caru de Bet jeigu kas ir ne iš musų
kuopų šliejaučiųsi prie re nuomonėms atgabeno suiri kalaukim, su ginklais ranko me caro valdžiai priklausan
spotu, matydami, kaip kitų draugų norėtų paaukauti vėjo.
dakcijų:
„Draugo" ir „Vii- mą rinkime aukų ir veda dar se pa4inkim, kas mums yra čius pinigus, bet anaiptol ne
Kad Lietuva rengiasi prie
miestų lietuviai darbuojasi tam reikalui, tai gali siųsti į
niaus
Žinių
”. — J. O. Sirvy prie blogesnių jusekmių. reikalinga, be ko męs gyven prisisavinkime jų sau, o ati
ant
labo . musų tautos, ,, Kovos" redakciją stačiai, revoliucijos, tai męs tą jau das."
Varpiečiai ir kiti demokra ti negalime! Tik netikėtam duokime socija lietų partijoi.
levingstoniečiai sudėjom ke arba per vietinius Re v. Šelp. girdėjom. Girdėjom bent iš „Kada įvyks europiečių tai, kuriuos tūla dalis liet, visokioms caro valdžios tarnų reikalams! Nuplėškim vistu
lis centus. K. Bertulis, A. komitetus, arba per kuopas tų atsišaukimu,, tilpusių ir tarpe komitetai tada męs Iš amerikiečių varu nori pada kalboms ir manifestams — caro valdžios ženklus: care
Jocaitis, J. Strungis, J. Nem- L. S. P. A., aiškiai pažymė Amerikos lietuviškuose laik savo pusės galtafouv daugiaus ryti revoliucijouieriaia, maten
leidžiami tiktai žmonėms [taveikslus,
Daryki . čiauška?, A. Nemčiauskas pą jus, kad ,,kovotojų kelionei į raščiuose po to,'kaip sujudo ir pasidarbuotIf- k Kare- kad Čia einasi baisios už juos akis apdumti, o ne jų gyve me viską, kasiik galėtų care
visa
Rusija.
:
Patėmijom
iš
Lietuvą".
f 1.00, iš viso $5.00.
(teštynės. Jie tyli Ir sau juo nimni pagerinti. Vieną už valdžią nusilpninti ir jos gar
vyčius”.
Apgavysčių jokių čia nega išleistų L. 8. D. P. raštų.
Paskiriame visus Liet. Soc.
kiasi!
Sako — „ergeliai", kito dabar leidžia Mikė ma bę sumažinti, bet žiūrėkime,
„Geriau
bus,
kad
susitvers
Dem. Partijai. Pinigus siun- li būti. Revoliucijos priešas Girdėjom iš laiškų ir atvažia Europoj R. Komitetas. O iš tai greit praeis. Draugie nifestus užtai, kad pamatė, kad visi musų darbai butiį
' šiame „Lietuvos” rt<la kcijon neatsišauks ir nevažiuos į tė vusių Amerikon musų žmo
kokių ir kelių partijų atsto čial, pamatę, kad ir už juos kad Jau artinasi jo viešpata gryni, kad nieks negalėtų sa
ir prašome persiųsti J. Lii- vynę kenkti laisvės darbui. nių, kad ten yra rengiamos
vų jų susidės, tai vis tiek — buvo pradėję kilti ergeliai, vimo galas; daug ką prižada kyti, kad męs kokie valkatos,
Susipratusi ypata, kad ir ma demonstracijos; platinama redeikai.
kad
tik revoliucijonieriai. aiisivienyjo su savo broliais juose, bet nieko neišpildo, ir girtuokliai, plėšikai. •
Perskaitę p. Naujoko lin žai butų atsižymėjusi čia. A- voliucijiniai raštai; vedama
Nebeeitam į vsiską ir ne
Reikia laukti ir kitų redakci socijaldemokratais ir varo po senovės liejasi visuose
kėjimus su Naujais Mietais, merikoj, savo darbais ant vi straikai; steliuojama ginklai,
kraštuose
nekaltas
darbinin

išvien.
beleistam
kitų eiti! Nepri
jų atsakymų. Bet tas „lau revoliucijinį darbą
ęies protestuojame prieš p. suomenės dirvos, ten nuva užmušta vienas-kitąs valdžios
kų
kraujas.
Nesiduotame
imtam
į
savo
namus karei
kimas" neturi’ reikšti, kad Parodė ir ką jie buvo atlikę.
Naujoko neteisų užgavimą žiavusi, umu laiku taps geru žiaurųjų tarnų. Visi tie at
su
vadžiot
tokiems
man
i
fe
vių, nebeparduokime jiemi
C. R. Š. K. A. sėdės sudėjęs Visi juos broliškai |»sveikisocijalizmo. Naujokas sako: kovotoju; nes tenykštė® da sišaukimai ir minėtieji® dar
states!
Stokime
prie
darbo
už
jokius pinigus valgymo,
no
ir
pamylėjo.
Varpiečiai
rankas
ir
neves
agitacijos
dė

kam rupi labas musų tėvy bartinės sanlygos net atšalu bai, męs matėm ir girdėjom,
vyras
į
vyrą,
petia
į
petį,
ei

nė
jų arkliams pašaro! Jei
gi
tyli....
O
gal
tylėdami,
lei
aukų.
—
J.
Baltrušaitis
”
.
nės, aukaukite visi, o kam sįjį ir bailųjį priverčia drą išėję buvo iš rankos lietu
kime
visi
už
vieną,
vienas
už
kurį
iš musų norėtų suimti
varo
revoliuciją?
Juk
ir
„Neatbūtinai,
kurios
parti

vien socijalizmas, galit au- siai stot į kovą prieš patraku vių socijaldemokratų ku
visus
-Ltuomet
tikrai
neužcaro
tarnai,
neduokime! Ko
„Lietuva
”
pasakė,
kad
jos
lietuviai
rūpinas
revol.
riuos žmonės Lietuvoje paĮ kauti socijalistams. Tegul sią caro valdžią.
ilgio
laimėsime!
Ir
tolaik
uekiems
išdavikams,
šnipams
revoliucijos
parengimas
atsi

kad
„D.
B."
susiglaudęs
su
Apie nuvažiavusius} Lietu prastai praminė „cicilikais".
p. Naujokas darodo, kad Liet.
padėkune
ginklų,
kolaik
vi

stačiai
varykim
kulką
j kak
būva
tykiai,
ne
garsiai
(?
’
)
joms
savo
atstovus
kaipo
Bet męs, būvėsią rev. komi
Soc. Dem. Partija nedirba vą mums nereiks rūpintis: jie
sai
neišnaikysime
tos
prakeik
tą
—
kokie
jų
buvo
darbai,
Męs
Rev.
Komitetas,
revopartijiškus i n steigtų, lukteras sau pragyvenimą, kaip ir tetas rimtai to neapsvarstėm,
į ant musų tautos labo. - Į
lėt iki kiti atrašys; nelaukt liucijonierius bevienydami,iš tos caro valdžios ir nenuver toks ir užmokėsią! Atsidėkvietėm
prie
revoliucijos
„vi

' .
K. Bertulis. ’ kiti visi tenykščiai kovotojai
iki rasa akis išės, o tada terp irome i»atįs, ir savoji revoliu sime nuo sosto paties caro! kavokim visiems budeliams
ir ne kovotojai. Svarbu tik sus”, ir pasirodė, kad da
Amerikos lietuvių darbuotis, cija Jau mums daug svarbos Tolaik nepadėtame ginklų, už jų darbus!
Iš Worce«ter,Mas.
kelionę aprūpinti.- Męs žino rėm, nors su gerais norais,
„Vilniaus l>et kožno pareiga jau da yė tapo, negu revoliucija kolaik/ neingysime tikros Paskutiniam tarpe atsirado
14 d. sausio, gyvenanti aut me ir tikrus kovotojus, kurie darbą tuščią.
liuosybės, kolaik negalėsime gana daug žmonių, kurie,
5 8ward gatvės lietuviai, li tik pereitais metais turėjo ap Žinių", galėjome tikėtis, ne- bar vest agitaciją sutrau musų tėvynės ir visos Rosilaisvai susirinkti ir laisvai prisidengę socijalistų vardu,
kę namieje, kalbėjosi apie vi leist kovą už Lietuvos laisvę, prikviesę prie revoliucijos, kimui daugiam pinigų —o jos.
kaibėties, kaip kas ką išma eina ir stačiai plėšia žmones;
Girdime
dabar
kun.
Žilins

jeigu
apart
D.
B.,kitos
parti

sokius reikalus. Atsiminė kuomet ten viešpatavo dar nes matėsi iš visos tuomlaikino,
apie savo reikalus, kolaik kiti, caro tarnų prikalbėti,
kas
bandas
europiečius
su

jos
lietuvių
bus
tik
caroelavišme ir musų brolius kovojau-' ,,plieninė ranka". Dabar jie nės jų parkraipos. „Varpo”
negalėsime
laisvai visokių eina žydus . mušti ir jų turtų
tvarkyti.
Dieve
i»adėk
ir
gel

kos,
tai
kad
paskutinis
su
čius už laisvę musų tėvynės grįžtų, tik netur už ką. Dėl redakcija, arba prie jos esanraštų
spauzdinti
ir platinti ir plėšti už tai, kada darbinin
bėk
nuo
tokio
fiasco,
koks
maskoliškos
partijos
rev.
at

Lietuvos. Nutarėme padėti to atsišaukit, draugai, kurie tiejie demokratai, jau „Ūki
prie
visokių
draugijų
prisi kai labiausia eina prieš caro
patiko
musT"
Ir
„Lietuva"
jiems, kuom galime. Kas ga iŠtikro norit grįžt prie lais ninko” nr. 5-me, tarp ko ki stovais įžengtų in mus Šel
dėti!
Tolaik
nepadėtam
gink
 vald^, — sugriebę tokius,
li, keliauti į tėvynę už jos vės darbo, kurį nenoroms ap to, pastatė reikalavimus maž pimo kom. eiles ir būt ko Nr. 2 to velija, sakydama: —
lų,
kolaik
visai
nebus
nulauž
 apsieikime su jais teip-pat,
laisvę kovoti, o kas keliaut leidot; atsišaukit ir tie, kurie daug tokius:.-.. Kad Rosi jo mitetas, nes vienas Drg. Liz „Gerai jau butų, Jeigu demo
kaip apsieiname su išdavikais
ti
policijos
ragai,
kolaik
ne
negali, kad nors su pinigais dar norit prisidėt aktyviškai je butų įvesdr konstitucija, deika, ne galėtų savę vadin kratai neduotų neišmanė
ir šnipais! Tvarkai (parėdžmonės
jai,
o
ji
žmonėms
tar

prisidėtų prie kovos. Iš viso prie to švento darbo Lietuvo tariant, kad vyriausybė butų tis tuom visu komitetu. Lie liams stabdyti darbo atviros naus! Nepadėtame ginklų,
kui)
daboti įtaisykime visur
ne vien iš caro ir iš jo mini tuva velkas kaip vuodega, ir revoliucijos”. Po vardu „ne
sudėjom 13 dol. Pinigus je!
savo
valdžią ir savo vaiską!
kolaik
nebus
atleistos
baussiunčiam Dr. Šliupui, kasie- - (Pravardes atsišaukusiųjų, strų, bet ir žmonių parinktų jeigu jai nereikės aukų, tai išmanėlių”,turbut, supranta
Vyrai
ir moters, seni ir jau
ųiės]
visiems,
kurie
kokiu
mi yra visi tie, kurie tvirtina,
riui Revol* Šelp. Kom. (au mums rodosi, reiktų laikyti jų atstovų (deputatų) (žr. svetimtaučius toj šv. kovoje Jog
revoliucija
Lietuvoje
žie

„Uk.” nr. 5. 115 par. 5). šelpti. — J. Naujokas" (ori biasi po raudona vėliava so nors bud u caro valdžiai pra- ni, visi prie darbo, kas kuo
kautojų pravardės pagarsin slaptybėj). •
si žengė! Nepadėkime gink tik gali! Jau laikas visiems
tos kitoj vietoj. Rd.).
cijalizmo, o ne „tykiųjų” de lų, kolaik nebus įvesta žmo sukilti ir balsiai sušukti:
24 kuopa L.S.P. A. • Revoliucijonieriaigi, šiądien ginale).
matome,carą su Joministeriais (NB. Šis dokumentas yra mokratų, — tų, kurie iki šioP. G K.
nori visai išvyti iš valdymo ant mano rankų, ir - dėlto jį lial, mums už juos beėipiau- nių išrinktųjų valdžia ir ko Teprasmenga caro valdžia!
Iš Montreal, Canadn.
Rosijos. Jeigu męs su atyda apskelbiu, kad matau jau jant, nieko neišrado mums laik visi žmonės, turtingi ir Tegyvuoja žmonių valdoma
Iš Baltimore, Md.
Lietuva!
Nors čia ne didžiausias gy tuos demokratų reikalavimus priėjus tam reikalingą valan pasakyti, idant greičiau nu- beturčiai, ponai, ūkininkai
Keli čianykščiai lietuviai,
siveiktumėm.
ar darbininkai, mokyti ar ne Tegyvuoja seimas Vilniuje!
dą.
Iš
jo
matome:
1)
kad
vi

vena
lietuvių
būrelis,
bet
,
botume
perkratę,butume
m
aužmanius tautiečiui MikolaiJ ieškote revoliucijonierių, mokyti, vyrai ar moters, mas
čiui, užsimanė terp čia gyve mes nepanorėjome pasilikti1 tę, kad jie su revoliucijonie- sų Komiteto narių nuomo nėra, o nematote tų, kurie koliai, lietuviai ar žydai, to Tegyvuoja socijalizma*!
nančių lietuvių pakolektuoti užpakalyj kitų vietų lietuvių, rių jieškiniais nesutinka; tai- nė buvo laukt susitveriančio yra. Užkemšate ausis ant kios ar kitokios tikybos, ko Lietuvos Socijaldemokratų
Partija.
revoliucijos reikalams. Su užsimanėm sudėti kiek aukųi gi nėra rėvoliucijonieriški, ir Europoje komiteto. 2)Kad p. kruvinos revoliucijos balso, o laik visi, pasiekusieji® 20 me
Naujoko
pranešimas
(žr.
„V.
klausinėjate
po
pustynes
vi

6.XI.05
m.
rinkome iš viso $8.40. Pini- sušelpimui musų brolių ko> k vi ėst prie revoliucijos detų, negalės lygiai be Jokių
ir atbalsių.
gai pasiųsti Dr. Šliupui,, vojančių su netikusio caro» mokratus yra Juokinga. Teip L.” priede 50 nr.), buk tik sokių aidų
tarpininkų ir suktybių rinkti
tad jums
..................
*
jis ir Šliupas su Bacevyčia Ne revoliucija
Paskiriame juos L. 8. D. P. valdžia. Tam tikslui sudė ir atsitiko. *
rupi.
į seimą savo pasiuntinius! Vyrai, nesiduokim šuva(aukautojų pravardės pagar jom |7.85. Pinigus siun Ant musų užkvietimo pir reikalavę europiečių Komite
J.
O.
Sirvydas.
džiol!
Nepadėtame ginklų, kolaik
Rd.). čiam į „Lietuvos” redakciją. miausiai atsiliepė Lietuvių to, yra visai melagingas.
sintos kitoj vietoj.
nebus galima Lietuvos iš- Autgalo, jau męs privertė
Aukavusiems, vardu mu$ų (Aukautojų pravardes pagar■ Socijaldemokratų Partija. Ji Matosi net, kad aš iš Baltru
rinktiemsiems susirinkti ne me caro valdžią šiek-tie nusi*
Vyrai, už ginklų!
štai ką mums parašė: — šaitis ypač dėjome svarbą
brolių tėvynėj, ištariame šir sintos kitoj vietoj. Rd.).
Peterburgp, o Vilniuj ir čia leisti.... Tai matot, kaip
Už ginklų, seni ir jauni,
Montrealietis. * „Centr. Komitetui Šelpimo ant nepaisėjimo partijų. 8)
dingą ačiū.
nutlrti, kokia toliau turi bu- „paputėm prieš vėją!” Nio
revoliucijos reikalų Ameri- Kad tas pats Naujokas ro- vyrai ir moters! Jau atėjo

...............

I

H

, ii.;

jgl t

METU VA

ko negalėjo padaryt nė bai viena diena po kelis Šimtui- Nutarimai Kauno, Buval- Maus gyventojų renkamą ar derlų skyriam), raitininką ir nių ir vieno nario iš vali- ilegrafo ir pačto urėduinkų
mokytoją;
siausi policijos ir žandarų ir dargi po kelis tūkstančius kųlF Vilniaus gdljornljos .ba trečiųjų sūdą;
čiaus komiteto''(tą narį paakį- j organizacijos. Apskųsti yra
persekiojimai, nė kazokų „na- žmonių tapo tokiu badu už kaimo darbininkų Ir Jįjįr- • e) naikinti visds caro vy g) renka revizijos komisi ria pats valsčiaus komitetas). išleistoja i laikraščių: ,,Svogaikoe” ir kareivių kulkos, mušta! Ir jokio atsakymo už čionių siirirhikhno. >u- riausybė* tenkins;
ją
S
Kuomet prisieina vesti į dar boda”, „Rus” ir „NaszaZizn”
nė ponų gazdinimai ir kuni tai nėra tiems pasiutėliams! ikviesto Lietuvos KbcHaT- / f) iŠ mokyklų atstatyti viVisuotinas susirinki mas tie- bą visą miliciją, milicijonie- už patalpinimą darbininkų
gų keikimai, nė: kartuvės. Juos da pagiria caro tarnai demok raljį Tarrij<?13« sbs,mokytojus, nemokančius guotas susirinkus bent ket rių komiteto nariai paskiria manifesto. Tai tau ir laisvė
lapkričio Vi 1uib|6.
savo mokinių kalbos ir Į jų virtai daliai visų suaugusių iš savo tarpo vieną vadą ir žodžio, pripažinta , caro mani
daugybė
musų už tykius jų darbus, duoda,!
Teisybė,
Perkratę*
cTabarllnĮ
tlu*ų
vietą išrinkti sau tikusius. I jų valsčiaus gyventojų.
kiek
tik
nori,
degtinės
atsidraugų pražuvo kalėjimuose,
jam atiduoda per visą susirė feste! Randas mat žengia •
Sibire ir katorgoj; upeliais maukti, dalina jiems gink valstybės ir Lietuvos padėji- Mokyklaluri būti svietiška,
Visuotinas valsčiaus susi mimo laiką visą valią.
greitais žingsniais Į reakcijos
liejosi nekaltas darbininkų lus!
!mą, susirinkimas, sukvie vedama ir prižiūrima pačių rinkimas sušaukiamas vals Milicijonierių komitetas te vėžes, bet vargiai bo nugazValsčius turi čiaus komiteto,arba pareika pildo tik valsčiaus komiteto dįs laisvės reikalaujančius.
kraujas, daugybė tėvų nete Ir pas mus caro tarnai nori sta* Lietuvos Socijaldemokra gyventoją.
ko savo vaikų, vaikai tėvų, Įtaisyti panašias skerdynes. tų Partijos 23 lapkričio, nu- stengtie«ųkad butų mokinami lavus penkioliktaijai visų su arba visuotinojo valsčiaus su Jenural-gubematoriai, kraš
vaikai —» berniukai ir mer augusiųjų valsčiaus gyvento sirinkimo nusprendimus ir už tuose pastaisytuose 'po karės
sesers brolių, bet Į kiekvieno Manifestui pasirodžius, jie,
žuvusiojo vietą dešimtis nau kaip be galvos, aliukinėjoi . L Pikčiausiu darbininku gaitės;
jų daliai.
savo darbus prieš juos teatsa laiko tiesoms, elgiasi su pa
g) valsčiaus nutarimu už Rinkimai turi būti daromi ko.
jų stodavo, ir vis darbas ėjo kulias dienas, bet dabar, pa-1 k kUft 4tfiBPa»htniii iiuUturgautais revoliucijonieriais be
- ir ėjo tolyn. Antgalo, jau matą, kaip kituose miestuose Eij IttUtfjfitaliit yra
yyb daryti monopolius ir užginti visuotinu, tiesiu, lygiu ir Millcijonieriai turi būti ap- malonės. Viršavo* citadelėj
tąip visiems pakarto ta caro jų draugai darty ir jie šoko d/ia- - Prieš tą valdžią sukilo kitiems degtiną pardavinėti; slaptu balsavimu.
ginkluoti, kur galima, Šau sušaudė 18 d. sausio šešis žy
h) atsiimti iš taupiomujų 8. V ALSČIAU8 KOMITETAS.
valdžia, kad beveik visi ėmė prie darbo. Labiausia jie dabar susipratę visų Rusų
dyklėmis ar ben revolveriais. dus ręvoliucljonierius.
prieš ją eit, darbininkai su siundo pas mus žmones žyd valstybės kraštų darbininkai. kasų (iberegatelnija) visus
Reikia stengtis, kad miliciKasdieninius valsčiaus rei
ginklais rankose pradėjo kil dus mušti; jie įkalbinėja Jie pasikėlė, kad išgriautų savo padėtus pinigus;
| 16 d. sausio Peterburge
jouierių ginklai butų vienodi
ti. Paskutiniam tarpe, norė jiems, kad tai esą musų siur senąją tvarką (parėdką) ir i) nebemokėti caro valdžiai kalus taria ir pildo valsčiaus (vienodos sistemos).
suareštavo 22 sąnarius d ar
dami parodyt savo galybę, bėlės, buk žydai — tai visų įvestų tok[ surėdymą, kuris jokių mokesčių; atvykus Čl- komitetas.
Milicijunieriai privalo mo- bininkų rodos. Policija pametė darbą visų gelžkelių musų vargų ir nelaimių šal jau šiandien pagerintų dar nauninkams turtų išparduo Valsčiaus komitetas susi kyties ginklų vartoti po prie ėmė daug visokių raštų ir be
darbininkai; paskui juos su tinis.... ‘Neklausykit, vy bininkų ir visų prispaustųjų ti, kiek tik galima,priešintis* deda: iš pirmininko, kasie- žiūrą savo pardėtinių. Tam abejonės pradės dabar areš
streikavo ir kiti miestų darbi rai, tokių plepalų! Ar tai1 padėjimą, o ateityje leistų ir neleisti; įsakyti visiems, riaus ir 8 atstovų nuo vals tikslui reikalinga, klek gali tuoti visus, kurių pravardes
ninkai. Visi miestai tary jau kad žydų pas mus nebū darbininkus liuoeai kovoti už kad niekas nedrįstų teip par čiaus Pirmininką pasiskiria ma. dažniau rinktiee viso ras paminėtas
paimtuose
Į*ts valsčiaus komitetas.
tum apmirė: nebeužia maši tų, tai nė tų vargų męs nebe aocijalizmą. Sugriauti caro duodamų turtų pirkti;
valsčiaus miiicijonieriams mo-kraštuose. Suareštavo daug
k) atsiųstų vyriausybės ko Pirmininkas susfneša vals^ kyties. Be to reikalinga mo-joficierų, kitus prašalino nuo
nos, nęh&uksča fabrikų ka- turėtume? Pasižiūrėkit Į pa valdžią ir įvesti žmonių vaivai
su mums kareivių nepri čiaus reikaluose su kitais kyties skyriams! kiekvienos tarnystos. 70 oficierų Juo- I
čią
Maskoliją:
išten
jau
se

4—ihmąi, užgeso uly.čių žibu
' džią tegali susi vieny ją visų
riai, pristigo vandens, duo niai visus žydus išvarė, o ar‘ caro valstybės kraštų darbi- imti; neduoti jiems ir nepar valsčiais -ir veda visuotinus apygardos milicijonieriains. dujų jūrių laivynus likosi ]
noj ir visokio valgymo; nebe prapuolė vargai? Anaiptol!■ ninkai, prie kurių prisideda duoti valgio, nė arkliams pa susirinkimus.
Ginklai ir patroną!? milici jo- atiduotų kariškami sudui.
eina gazieto*, užsidarė pač- Kaip buvo žmonės pirma iki ir kiti skriaudžiami dabarti- šaro; neduoti jiems savo ark Kasierius veda kasos kny niūriam* turi būti perkami iš Peterburgo gubernijoj pasi
lių važiuoti ir jų daiktų ne gas, priima ir moka, pagal valsčiaus pinigų.
tąi, sūdai, bankos, visokie ausų varguose paskendę, teip* nės valdžios žmonės.
kėlė kaimiečiai. Jie išplėšė
dvarus kunigaikščių — Mebiurai, kromai ir dargi dau ir dabar, ir vis da didesni ir
II. Gėrių geriausiu darbi- vežioti. Kur tik gal ima, j uos komiteto ir visuotinojo susij . i 5. Revizijos komiku a.
gelis aptiekų; telegrafai ir didesni vargai gula ant jų1 ,ninkama ir kitiems skriąu- prikalbinėti, kad eitų išvien rinkimo nutarimą, valsčiau^
klenbugo ir Korei kovo. Išder
Valsčiau* komiteto darbų
pinigus.
gino vieną dvarą visai netoli
telefonai daugybėje vietų ta pečių. Nesibijokit, ir saviš- džiamiemsienis luomams susi su žmonėmis;
priežiūrai visuotina* vi_
Caskoje Belo, po caro akių.
po sugadinti. Dabar aiškiai kiai ne menkiau už žydus rinkimas prlpažįsta tokį poli- l) neiti į kari u menę (vala Didesnė* valsčiaus pinigu
čiaus
susirinkimas renka re
sumos
turi
būti
kelių
komi
moka
sukti,
kad
tik
užsiima
ką)
patiems
ir
neleisti
ki

pasirodė dorbininkų galybė,
Dabar revoliucijonieriai pra
tinką surėdymą, kuomet kiektoto narių rankose (sudėtinėt vizijos komisiją iš 5 žmonių. dėjo pereekioti sąnariu* caro
pasirodė, kad be jų nieko tokiais darbais, kaip žydai. viefib kttlšto gyventojai gali tų;
Revizijų* komisija peržiūri
kasos raktas). |
valdžių užtarėjų lygės. Ly
negali būt, o jiems tuo tarpu Nevienas ir iš jūsų j»ačių sa patįs rėdyties ir patįs savo m) neMsti kunigams baž
komiteto
darbu* bent kartą
Raštininkas slieką visą ra
gos prezidentas Kostrov liko
bejokių tiesų nenori duot, ko, kad kartais geriau esą reikalais rupi n ties.
Todėl nyčiose mebties už carą;
|>er 2 mėnesiu ir paskui pra
si revoliucijonierių prkarta*
nenori palengvint jų gyveni- kas pas žydą pirkti, o ne pas susirinkimas nutarė kovoti už n) hps{gynimul nuo viso šomajį darbą.
Kiti komiteto nariai i>asi neša apie savo darbą vieuoti- jo locnuošė namuose Smolen
■ rįo naštos! Darbininkai sa- kataliką. Matot, jau toks tai, kad ir Lietuvos gyvento kių žmonių skriaudėjų (caro
dalina terp savęs darbą (suži namjam valsčiaus susirinki ske. F
M Vi t o lai k nestosią prie dar- žydų darbas, kad jie teip ap jai galėtų patįs savo reika policijos, „juodosios šimti
no valsčiaus miliciją, vals mui.
b >, kolaik iš pašaknų nebus sieina: kas tik bus užsiėmęs lais rupi uties, tai yra kovoti nės”, netikrų socijalistų, va
Prasikaltusius komiteto na | Londono laikraščiai gar
čiaus
kelius, mokyklas, pini
politišką Lietuvos a u tono gių ir valkatų), taisyti savo
i1 rauta caro valdžia ir įvesta kupčyste, visuomet teip išeisv
rius
komisija turi tiesą skų sina, buk Venezueles. prezi
gų
rinkimą,
valsčiaus
darbui
t
:
tikra žmonių valdžia.... Ir o žydai visų niekinami, ptum-! miją
(sava valdybą) su svirnu miliciją (sargybą).
sti arba sudui, arba viauoti- dentą Castro " siundo ant
ir
kitus).
o) stengtis* visiems, kad
'
Vėl da baisiau, kaip seniau, domi, jau per metų metus ja Vilniuje,
kurį turi išrinkti
uanijam valsčiaus susirinki- ĮPrancuzijos Vokietija, kad
nauja
tvarka(parėdkas) bu Valsčiaus komitetas:
pasipylė nekaltas darbninkų užsiima. Kitas dalykas bu visi suaugusieji e (Įtasiekusiemui.
1.
paduoda
sumanymą
apii
pirmutinė, Įsipainiojusi į ka
kraujas, bet šį kartą musų tų, jeigu žydai turėtų lygias jie 20 metų) Lietuvos gyven tų įvedama tisose Lietuvos
naujus
mokesčius
valsčiam
6.
B
udas
.
rę
Amerikoj, ne galėtų ginti
draugų eilės vis augo ir au su kitais tiesas, jeigu galėtų, tojai, vyrai ir moters, lygiai vietose, i Tie valsčiai, knreikalams,
ir
kaip
juos
su>savo
reikalų
Morokkoj
į Visokiems nesutarimams ir
go; Į musų pusę jau atvirai kur nori, gyventi, visur lau lietuviai, žydai, baltrusiai, riuoee jau |vesta nauja tvar
vartoti;
jis
teip-pat
įduoda
prieš
Vokietijos
pasikėsiniskriaudoms išaiškinti ir paaią Įvesti ir
pradėjo eiti dargi daugelis ką pirkties ir teip visokiai^ Lenkai ar rusai, lygiai katali- ka, turi
prasikaltuaiemsiems mu*. Rods Vokietijos ran
kad jndė- sumanymąJki*ie miliciją, palt Kini
” oficierų ir kareivių; daugely budais versties — per kelias kai, pravoslavai Ir Kateriai. pas vo
vargusi u jų ^vajsčiaua gjTven-'* bausmes, visuotinas valsčiaus das ginasi, kad jis nesikiša
j
imas
tolimiausius
dešimtis
metų
jau
nebe
pažin

je vietų prasidėjo sukilimas
Klūkdami savo atstovus į
tojų šelpimą ir naujųjų tnor mUiųj-jukima,* renka iš savo nesutikimus Prancūzijos s
tume męs jų. Uitai męs tu Vilniaus scimjk visi Liet u v os Lietuvos
-UKAųumĮ^Į.
i
Venezuele,bet randų užsigyn a
Caras irTamaž. pamatę to rime ne mušti žydus, o rupliu gyventojai, turtingi hF betur
žinotu
Tie
(projelūll
m
a iri s nevisada galima tikėta
,
Budas
taria
apie
atkustų

kom!
tet
na,
kią darbhrtttkų galybę, visai ties, kad jiems butų duotos čiai, turi turėti lygų balsą,
L?turi būti |>aduodami tarti vi jų kaltybę pagal savo sąžines Prancūzijoj laukia iš tikn
su
Lietuvai
Socijaldemokra

neteko galvos ir vėl naują lygio* su kitais tiesos, kad ne turi patįs iškarto skirti savo
suotinamjaiu vakčians su.# liepimo ir žmonių paprotių. karės su Vokietija. Į Metząipanefestą išleido: anais ne persekiotų jų teip.
atstovus ir slapta (raštu) pa tų Partijos Centre Komitetu,\ rinkimui.
i Bado nariai už savo darbus atkako 2 pabėgėliai prancū
vadovautų sukilus žmonėms
pasisekė žmonėms burnas už Visuomet da reikia atsi duoti už juos savo balsus.
2. Komitetas pildo vilioti- te atsako tik prieš visuotinąjį ziškos kariumenė* iš Ars —
kimšti, tai, rasi, bent šituos minti, kad ir terp žydų yra
Naujai (savavaldiškai) rė prieš caro valdžią, ir visą val nojo va Ličiaus susi rinkimo nu
sur — Moselle, kurie pabėgu
valsčiaus susirinkimą.
pasisiseks.... Išsigandęs, ca- turtingi ir beturčiai, yra to domoji Lietuva turi susidėti džią paimtų Į savo rankas,
tarimus.
todėl, • kad ne nori eiti į ka< itLB jau prižada mums šitam kie, kurie kitu* išnaudoja, ir is to krašto, kur lietuviai gy kol nepasibaigs revoliuoija 3. Taria ir atlieka smul
7. Thkču jiį supąs,
manifeste liuosybę duot ir tokie, kuriuos kiti išnaudo vena, ir iš jų kaimynų šalių, ir ne bus sušauktas Vilniaus kesnius valsčiau* gyvėi.tojt
Kuomet susispyrusiejie ne
truputį geresnę valdžią įve ja. Pažiūrėkim į kiekvieną kurių gyventojai savo ūkio seimas.
panorėtų
eiti Į valsčiaus teis | Peterburge maskoliškieĮ
Visi už vieną, vienas už vi reikalus.
sti, bet viena ranka duoda, o miestelį, o kiek męs ten rasi reikalais, savo apšvietimu,
mą,
patariame
jiem*.trečiųjų, jie demokratai atlaikė susi4 Prižiūri ir veda valsčiau^
kita atima; už kelių dienų iš me tokių žydi) kurie iš savo praeitim, papročiais, vienodu sus!
teismą.
Tegul
kiekviena pu-11 rinkimą apkalbėjimui rink.mokyklas.
, j
leido iš kalėjimo mažesniuo rankų darbo duoną valgo; o savo padėjimu caro valstybė
sū
(>askiria
nuo
savęs po vit* mo atstovų į durną reikalų.
Svarbesnieji? komitetui pa
sius „prasikaltėlius” prieš kiek yra iš žydų didesniuose je yra surišti su Lietuva ir KOKIA MES TURIME Į- verti klausymai turi bu|i ną, jai tinkamą, žmogų, tuo Ant pradžios susirinką pagar
TAŠYTI TVARKA. .
valdžią, bet greitai vėl juos miestuose prastų darbininkų patįs panorės ateityje prie
bendrai tariami komitete. du. terp savęs susitarę, tegul bino atsistojimu, užmuštus
1. Valsčius.
prikimš. Teisybe, atsirado pabrikuose ir teip visokiose jos prisidėti.
Nutarimų pildymas gali bu i Įiaskiria tretį ir tegul tie trį* ant valdžių prisakymo 22 d.
trumparegių žmonių, kurie dirbtuvėse! Ir per tuos žy Žmonių rėdomoj Lietuvoj
Prie naujojo valsčiaus turi
v estas atskiriems komitet i ištikimi žmonės ištiria susij sausio darbininkus. Nutarė
mušimus
daugiau- neturi būti skriaudžiama jo prisidėti vist valsčiaus gyven
jau pradėjo garbinti už tai dų
neriams po viso komiteto prh i- ginčijusiųjų kaltybę ir paski dalyvauti rinkimuose, bet
carą, bet susipratusiejie dar šiai tenka tiems betur- kia, kad ir mažiausia, tauta tojai, vyrai ir moters, neski žiura.
ria bausmę.
tik tąsyk, jeigu vietoj dabar
bininkai perdaug gerai pažį čiams, tokįems pat varguo
nė žydai, nė baltrusiai, riant tauto* (lietuviai, žydai,
tinių netikusių tiesų bus iš- j
8. Mokykla.
Komitetas renkasi bert
sta jo gerumą, kad galėtų jį liam, kaip ir tie, kurie juos nė lenkai, nė rusai,nė latviai, lenkai, baltrusiai), tikėjimo kartą per nedėlią; jis yra tif ■
duotos kitos duodančio* žmo
‘
Vaikų
mokinimo
priežiūrą
1
garbinti. Ir, tikrai, tuoj pa muša. Ne, vyrai, teip nega nė vokiečiai. »
ir turto (bežemiai, ūkininkai, notas, jei susirenka didesnė
ir paties mokslo sutaisymą. nėms laisvą. Jeigu vienok
sirodžius ■ manifestui, po se lima daryti! Mums reikia Su kaimynais Lietuva turi dvarininkai ir mažųjų mies pusė narių. Renkamas kcpagal vietinių žmonių reika valdžios stabdytų laisvą rinki
novės pilasi darbininkų krau branginti tuos žmones, kurie susidėti, kaipo lygus su ly- čiukų miestelėnai).
m i teta h metams, bet visųc • lavimo, visuotinas valsčiaus mų, atnaujinti kovą su viso*
jas; visur, kur tik pažiūri, labiausia eina prieš caro vaL >giu, Į vieną žmonių valdomą Valsčiam reikalai* rūpina met gali būti atstatytas nu j
susirinkimas paveda val*-< tautos priešu, taigi su valdžiai
kraujas, kraujas ir kraujas! džią, o ne mušti juos. Visu respubliką.
si:
vietos ir sudui už savo dar čiaus komitetui, Į kurį tuo ir stumti į kovą visas pajieJ
III. Kovojant ut LietavoB a) visuotinas valsčiaus susi bus atiduotas.
Kaip pasiutę žvėrįs, šoko męs turime taisyties sau
gas.
Kasdieni met Įeina ir mokytojai.
prie darbo caro tarnai. Jie ginklus ir, jei Įtaisytų kur, autonomiljhi^ĮUrt*:
rinkimas ir
niams valdžios reikalams ai - • Valsčiau* komitetas rūpi
supranta, kad, persimainius policija žydų ir teip apšvie-i » T^platintiTerp^žmonių su b) valsčiaus komitetas.
likti turi būti kasdien vals nasi Įkurti valsčiuje tiek mo i | Hamburge darbininkai I
valdžiai, jau nebegalimu bus stesniujų žmonių mušimą,; sipratimą, platinant Lietuvos 2. VlSUOTTMAS VALSČIAUS SCSI- čiuje po vieną komiteto m.kyklų, kad visi valsčiau* vai reikalaujanti visuotino
Partijos
jiems teip ponauti, nebegali turime eiti su ginklais ranko Socijaldemokratų
RINKIMAS.
kai, berniukai ir mergaitės, to balsavimo renk«gt atsto-1
ma bus teip vogti ir plėšti se juos ginti!
raštus, taisant susirinkimus, • Svarbiausiejie valsčiau* rei 4- Komiteto nariams turi b® •
galėtų bent pradedamajįJ vus, parengė barikadą ir iki |
nuo žmonių po devynis kai Ir nenusiminkim dėl tokio mitingus („pamokslus”) ir kalai tariami yra susirinkime ti paskirta visuotinojo susirii •
mokšlą Įgyti. Mokslas turi pusiaunaktų už jos gynėsi I
lius. Bet patįs vieni jie neb- caro tarnų siutimo! Męs jau demonstracijas;
visų suaugusiųjų valsčiaus kimo alga.
būti svietiškas ir dykai duo-1 nuo policistų. 20 policistų I
2. susipratusius rišti į kuo gyventoju.
įstengia sustabdyti to judėji matėme, kad galime juos
damas. Beturčiams turi bu-, likusi sužeistų. Kiek sužei- I
4. Valsčiaus milicija.
mo, užtai šaukiasi sau į pa- priversti; dabar jie vėl prade-] pas, kaip Imant ginkluoties
Visuotinas susirinkimas:
ti suteikiama pašei pa knygo dė darbininkų, nežinia. De- I
Stojant į kovą su caro vy
gelbą visokiu* valkatas, va da siusti, bet nebeilgos jau jų ir mofcyties ginklus vartoti;
a) priima naują valsčiaus
mis ir kitokiais mokslui''rei monstracijas darbininkai kė- Į
riausybe, reikalinga, kiek ga
8. naikinti dabartinės val- surėdymą:
gis,teip kokius tamsuolius, ir dienos. Tik visi griebkimės
lė tėipgi Saksuose ir Prūsų
lima, visiems ginkluoties. l|ė kalingai* daigtai*. Viso* mo Lietuvoj. Prūsuose gali už
šiundo juos a^viestesniuo- už darbo ir neužilgio eutru-; džios Įstaigas:
kyklos Ir mokytojai turi bū
b) paskiria'mokesčius vals
a) vyti
- įsius žmones ir žydus mušti už pūs caro galybe! Šitas pas- a)
vyti lau'
laukan, policiją ir čiau* reikalam* ir nutaria, to reikia taisyti nuolatinę sa| ti užlaikomi iš valsčiaus pini gimti tokios jau riaušes kaip |
gybą, milicija vadinamą, ap
tai, kad jie labiausiai eina k utinis musų laimėjimas aiš žandarus,
Maskolijoj, o tąsyk Wilhelkam turį bpti apversti bukiausia
mums
tai
parodo.
sigynimui nuo visokių užpuš- gaiprieš caro valdžią. Tokias
b) varyti zemakius,
rinktiejie pinigai;
Mažesnėsė* tautos gauna mas negalės carui padėti, nes
lilųj ir žmonių skriaudėju.
- nekaltų žmonių skerdynes Tik nesiduokim suvadžiot vi c) panaikinti senybinius
c) nutaria Įtaisyti vajačiaus
mokykloms pinigus pagal sa namieje turės tokias jau
jau jie įtaisė nevienoj vietoj. sokiems caro manifestams ir. valsčius (volostis) ir taisyti miliciją atrėmimui visokių Visa valsčiaus milicija dali vo skaitliau*.
riaušes kaip Maskolijoj.
nasi į būrelius pagal apyga naujus, prie kurių prisidėtų
Persitaisę, caro, tarnai buvo caro tanni kalboms.
užpuolimų; 7>
| Sočijali štai Prusnose rei
visi valsčiaus gyventojai, ne d) ruplbasi sušelpti pavar das. Kiekvienos apygardos
vadovais tų skerdynių; ka Šalin caro valdžia! .
kalauja visuotino, slapto bal
reiviai, atėjusiejie neva tų Tegyvuoja visų tautų lygybė! skiriant luomų, tautos, tikė gusius savo valsčiau* žmones milicijai valsčiaus komitetas
savimo renkant atstovus į
nelaimingųjų ginti, šaudo Į Tegyvuoja seimas Vilniuje! jimo ir lyties. Naujoji vals (duoda jiems medžių iš val paskiria perdėtinį. Miliclj i
saugoja
savo
apygardą
ir
re
•
seimą,
kaip tai yra renkant
čiaus valdyba turi būti ren džios miškų);
tuos, kurie ginasi; o paskui Tegyvuoja revoliucija!
| Peterburge caro valdžios atstovus Į Vokietijos'parla
kale
eina
pagelbon
savo
ka
Visi kartu: ir policija, ir tie Lietuvos Socijaldemokratųį kama visuotinu, slaptu, tiec) prižiūri ir taria visus
pradėjo persekioti visus dra-’
valkatos, ir kareiviai plėšia
Partija. siu ir lygiu balsavimu ir turi pvarbesniu* valsčiaus ūkio mynams. Visa valsčiaus m - sesn i uosius laikraščius. Iš- mentą, bet policija konfis
jų turtus, gėdina moteris, 14. XI.05 m.
licija turi būti mokinama,
kuoja socijalistų atsišaukij Nusidėti iš kelių žmonių;
reikalu* (kelius, valsčiaus tvarkoma, — ir vedama jnili- lęistoją laikraščio „Novosti”.
piausto joros krūtis, kala į
J^atovičą,
1nusprendė ant mU8’ baudžia redaktorius laikd) panaikinti dabartinį triobas);
galvą vinis,' bado akis, nucijonlerlų
komiteto,
kuris
si
dviejų
sauvaičių
kalėjimo už raščių patalpinusių atsišau
valsčiaus
sūdą
ir
į
jo
vietą
f) visuotinąs susirinkimas
piauja liežuvį, išverčia vidu
sideda
/Iš
apygardų
perdšt
•
patalpinimų
atsišaukimo
te- kimus.
renka
valsčiau*
komitetą
(katam kartui įvesti visų valsrius!.... Daugelyje miestų

Iš VISDH

LIETUVA

į

tą matome ir dabar: kadangi dabar tautų go
j drauge su tavo laime ir ji pati nu788 Lake st. sutarėm išreikšti sa kandidatus, ir tuorni prašalinti ii
dumas neturi rubežių, viena tauta stengiasi
mitš ir ateitis — bus jai užgrabine
vo nuomones per „Vienybę,” jog miesto urėdų demokratus, kurie
nuo kitos jmveržti žemės plotus, o kad tą ga
kelione. Tai tokią mat kelionę atPaRAŠČ ElzI OaZKSZKIBNė.
mes nesutinkam ant jokių ugadų per 8 metus jau per daug įsivyra
Užkeikto
ur
Apysaka
Įsa
Pagal A. B. Schnltzer i.
li padaryti tik per kares, tai žmonės labiau
s4jo jai atlikti vietoj anos — po
ir
skiriame naujus sąnarius į ko vo.
lietuviu gyveni
Metai atgal, giedroje vasaros
Pa*al lankius
b«li8 buvo nepilna*. Indi jonas tuom pat* siai džiovina smegenis ant išradimo, gerinimo dienoj, ji ėjo į lauką tokia laimin vestuvinės. Ji bijosi jos ir visai ka, uupiesM P.
Seniau žmonės tikėdavo, kad
Lasleiata „Ka- misiją provos vedimui: Naujoką
1904 m. 2SS iš Brooklyn, N. Y. Jankaucką iš demokratai tai yra darbininkų
eavę nuramino ir džiaugėsi, kad neprisipaži ginklų, taigi įnagių žudymo žmonių. Atsi ga, rodosi, lyg kad kojos ne siektų nesupranta kam ji, kadangi ji ne tai t ko. •• Cidcs
Ellis Island, Širvidą iš Plymouth, Žmonių užtarėjai, o republikonai
no prie kaltės. Sugrįžus namon, jį vienog radus reikalui, žmonės pradėjo rupintiesi žemės. Svietas jai rodėsi ne svie mato nieko, kur eitą su noru.
patiko didesnė bėda, nes ponas, perskaitęs apie išradimą, ajmrt kalbos ir kitokio budo tu, bet rojumi. Kaip dievai min Ji apsidairė aplinkui: viskas tas Užvadinime Žak y ta, buk apy- Pa. Ant tokio raštelio pasirašėm, — tai draugai ir palaikytojai didž
laišką, pagriebė lazdą ir šmė šonus jam dau susipratimo, išrodymo savo reikalų. Ant to ta nekturu, teip ji mito savo mei pats,viskas išrodo teipiau kaip me saka yra iš lietu ri^ gyvenimo, bet sutikdami nusiųsti patalpinimui į turčių. Tikėjo kad demokratai
parankiausiu žmogui rodėsi pasinaudoti iš Jį
tai atgal, šiądien lygiai metai. iltikro nieko č o į lietuviško
Hetuviško nėra. „Vienybės” redakciją: Ig. P. La sumažins taxas, pataisys purvinas
žyti už suvalgymą vairių. Nuo to laiko in- apaiaučiančių
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vietą,lie pinskas, Magdė Lapinskienė ir pa miesto ulyčias, ir straikui atsitikus
dijouae galutinai persitikrino, kad popiera šti savo mislis. Ant to nuožmi žmonės ne pergyveno šventę savo gyvenimo,
tonhojančių
varpų
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tuviams
svetimą,
,
prijungė
prie rašė K. Rutkus T. J. Bartkaus stos darbininkų pusėj. Taigi da
europiečiams praneša apie visokius atsitiki reikalavo būti labai išlavintais protiškai; tas nesirūpindama visai, kad paskui
mus, yra europiečių šnipu. Porą dienų vė išreiškimas mįslių nuožmiam žmogui rodėsi gali užstoti paprastos dienos. Pa das kįla augktyn.... Viskas ikro Nemuno. Tanfe i ir visas apy vardą. Pamatę K. Rutkaus pra bar per 8 pereitus metus turėjo
nešimą 49 numeryj „Vienybės” progą apie tai persitikrinti.
liau jo ponas vėl nusiuntė jį su gurbeliu vai su visu naturališku, kadangi kiekvienas daik sirėmusi ant rankos savo su do teipjau, kaip buvo pernai!.... sakos lietuvilkii'niai,
sių pas tą j>atį' europietį. Indijonas buvo tas, su kokiu jis savo gyvenime susitinka, žieduotinio, ji ėjo taku terp nok Pulti tik ant kelių, mukti su galva Pati apysaka ne priguli nė prie nesutinkam, nes pranešime tik Miesto pagerinimų nematyti, o
jau daug atsargesniu. Jis nusprendė pa yra surištas su atsakančiu supratimu, turi stančių varpų ir pasikalbėjimas į žemę ir melstiesi už savo dūkią, j geriausių, nė prie I blogiausių, teip gryna melagystė, taigi pranešimas taxos pasidvėjojo. Miesto urėdninjauną, užsitikinčią, karktą, kuri sau vidutinė. 7< imas nors ir ne nesutinka su tuom rašteliu, po kubandyti prigauti popierą su raštu ir ant at gerai jam žinomą prasmę.
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sitikrinęs. kad popiera jo nemato, todėl ir jo
fabrikantams. Taigi kaip matome
po vestuvių kelionę. Nežinomi
darbo negali matyti, sėdo ant žemės ir drą laikymo atmintyj tūlų atsitikimų. Kapai, kraštai, žingeidžios tautos, dideli kita, pilna kartumo, piktumo, nu veikslam „šunfes; pagedusiai pra Sekrėtorius, Ignas P.Lapinskas, ne partijos vardas žmonėms gerą
įžeidimo ir ašarų.... Ji dėjo loti” ir tarji panašių.
Teofilius Bartkus.
siai pradėjo valgyti europiečiui paskirtus akmens ant kapų jiasimirusių necivilizuotam miestai, kalnai, ežerai, vandenskri-1 liūdimo,
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negalės įskušti, nusijuokęs, kad teip lengvai smėj, ir slaviškas žodis ,,paminklas” reiškia stebuklų jiedu vienudu. Kada ru- ga|va
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mažai turi vietos.
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tokį įturį. Pintinės ir medinės tvoros, ku
mokslainių” (ar 'žodis mokslainė mų. Gražiausia dalis kiekvieno
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mokslas atgabeno nuožmiam peruvijonui ga mus, buvo teipgi tik ženklu, kad tas žemės arba raudonų gva.sd.kų, „(nuslys |
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korespondencijos — yra tai ori
Su rengė jas oavadinime tvirtina,
na skaudžius vaisius, už nemokėjimu ir nesu gabalas turi savininką, taigi buvo kaipi do .r viltys - k..p. ehora. laklt.n,.. (w>
,
jog surengė I daisį Chrestomatijos ginališkas darbas ir galima sakyti,
pratimu rašto nukentė jo nugara; tik tąsyk kumentu pripažįstančiu kam nors tą žemės lų ar spiečiai linksmų drugelių. | si<> 4iedeho
vartojimui lietuviškose mokyklose. žiedai, kuriais laikraštis pasirodo
.peruvijonas suprato galybę rašto, kada jo gabalą; žinoma tam, kuris jį tvora aptvėrė. Netikdtm tyku, verksmo puūM _ o
kvirtkel#| Bet ariltikroįtą padarė? Šiek prieš žmonis savo paties spalvose.
nugara likosi išmarginta mėlynais nuo smū Kadangi laikui bėgant tokius jau ženklus „
J.. k,lo nuo Pritos te- iTuverkiaitąsyk.lradaaiSiauran- tiek Užmanantis apie pedagogiją, Nejokia kita rėkliams nėra teip
gių brūkšniais.
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namiausiusaps kį-mus,kokius menPerdavimas mįslių su pagelba piešimo daiktų, minkius pradėjo paskui ženklinti visokio di i.om. tankmes, r»g.uose. su su,.- tB>
K() ĮB
Bois,
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kai išlavintas i ukų protas gali suilcBkė ir
mazgų, sliekų dėžių ir išpiaustinetų lazdučių. dumo ir pavidalo akmenims. Ant gulinčios vslu...., plauk..., kun, parm.
prasti. Ar teif ppdarė musų Chre- vardės. Ten skaitome: — „Šv.,
draugysčių konstitucijos savo są
jot p.kėl, uis. Per .U- stomatijos sur^niėjas? .
Iš to, ką pirma kalbėjome, be abejonės, toli nuo sausžemių Velykinės salos, kuri, ma masa. skyr*.. nuo parves nokstu- (
io, tlba kaip vo,ilk
tmdai.
kiekvienas suprato, kokią didelę svarbą turė tyt, seniau buvo daug didesnė, daug yra to t., varpų, sedą,out Senus, o t,Pirmiausiai i jis pridėjo eiles: narius su prievarta, kaip avinus į
mė|
X|M. Harian.
jo ir turi raštas visos žmonijos istorijoj. Jei kių ypatiško pavidalo akmenų ir čiabuviai kios, karllos akatoa mos. per ma- p|,Bklltuu kBip
„Lietuva tėvyfičj mano”, mažiems skerdinyčią, varo prie išpažinties.” Į
klup 1|dhBvuli
gu žmonijos istorijoj raštas teip svarbią lošia ant salos tos gyvenanti, kurių liko vos keli tu, ,o ve.d.l.us; ,o, buvo pana-.
vaikams nesuprantamas, o ant ga Trumpas sakinys, o kiek prama
U1Baieiai> „ ie u
ko ki lo silpnas, kokjoms apskritai ne tu nymo ir neteisybės, koks apšmei
rolę, tai svarbiu yra susipažinti, su rašto isto šimtai, iš visokių ženklų ant tų akmenų, ži Los | lalus rasos. nupuolus.oa ut ■
rija. su jo išsivystymu, kol žmonija neišdir no, ką jie reiškia. Neznaimus skirtumas di S.edo palios kv.eakelgs. Ypatil-(BBg|lyB k¥lelkM ,tieb.lu,B rėtų būt vie(oi Chrestomatijoj, žimas ir kokia netolerancijai Ne
bo vartojamo augščiausiai kultūroj pasikėlu dumo ir jiavidalo tų akmenų, vos patėmija- ku pūkelis tiedehs - kodai M L,IIM1U tiedu.
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Žemė ir dan* teisybė, kad , šventos draugy
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sių tautų rašto. Kaip kalba apgyvenančių mas ant pirmo pažvilgio, duoda čiabuviams verk., tol valandoj.kada nu. „m- _
gus, padėtų ’ i nt pradžios, ne stės su prievarta savo sąnarius
dienoje mano įstengs suprasti naži vaikai; toliau varo prie išpažinties; konstitu
žemę tautų vystėsi ir dirbosi, kol iš pradinės galėjimą perskaityti atsakančią mislį; ak tas nulosi ne svietu, bet rotum.? y, A, „a£uu
žmogaus kalbos neišsidirbo esančios ant že mens tie, jų jiavidalas, Velykinės salos gy- o jis teip
. ivent.s, matau ir dienoj nuliudi- eina jau trupu į suprantamesni cijos punktai, kuriuos sanariai,
mės kalbos, teip turėjo būt ir su raštais euro- ventojams turi tokį jau reiškimą, kaip, pa Kalooose pėdu pas.l.k. ne ilgu, Į mo Tu ,etkiaiikada .j bavaM ro. rašteliai,bet ir terp tų tokių,kokius įstodami į draugystę, apsiima pil
įr wk, vJ|_ kad, ,, (ilBOM galėtų apimti dar neišlavintas vai dyti — jų pačių yra valios darbas
upiečių ii* amerikonų vartojamais. Raštas ne veikslam mums parašai ant paminklų pasta- ten g.) būt kalta. Salus - u. Į
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P-iHmas lotyniškas literas.
kančiais ženklais, kurie turėjo savo prasmę, tės jos ne mažiausias aštrumas nė kęs ant drabužių, vaikščiojant lai tai, kariuose ipatyt musų parti stituciją. Kad vadina avinais, I
Iš tikro, kokiu budu ir kas, kada išrado nors šiądien prasmę tą_ žmonės užmiršo ir apie gyvenimo, nė gamtos. Jos atei mes keliais. Tąsyk aš be gailes jų kova. To# kbvos juk besimo pildančius konstituciją, įkalbą
raštą, teip svarbią lošiantį rolę žmonių gyve- tuo® akraęnis sutvėrė nebūtas pasakas. An- tis — tai kas ten tokio kaip šilti ir čio praėjau pro tavę todėl, kad lai kinanti vaikai ęesupras kaip rei- panieką, ant kokios tikrai neužsi
jtraipsnių, kaip pi- pelnė dori draugysčių sanariai.
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Taigi ištikrę j totorius surengė ne nyčios sakramento paku tos. Ži
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Per ašaras, matyt, žiba kaip vo- pilna duonos ir pieno, eik pas kams. • Ranic^edžiu mokyklose,
se kraštuose. Kas vienog išrado raštą, kas smę, tik paskui užmiršo ir sutvėrė pasakaą.
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išrado literas, ar tai fenicijonai, ar kiti, — Lietuviai nepalaiko ilgai atsitikimų, gapitai
manę.
Kada nuo balto pie ypač kur jos yri po ožžiura tikrų
yra vien lietuviškų Amerikoje apie riausius vyrus, kaipo tai: Harian,
nėra abejonės, . kad raštas neatsirado iš juos perkeičia, iš atsitikimų tveria pasakas. Plaukai kaip varpos, mėlynos aku no paraudonuos tavo, išbulusios pedagogų, sumanių vaikų lavinto- 5000 ir sąnarių nemažiau kaip 20- Greenebaum, Smulski ir Brady.
syk tokiu, kokį męs šiądien vartojame. Antai žmonės Veliuonos apielinkių, kur yra tės, palši kaip išdžiuvusi žemė lupos, mano skaudėjimai ne teip jų, ji ne pastos;
000 vyrų, darbas žemas — darbas, Šie įėję į miesto otfisą, sudavaTas raštas, kokį męs šiądien'tvartojame, se nupiltas Gedimino kapas, šiądien nežino, ką marškinaičiai, o prie basų kojukių degįs man širdį. Gal tu trokšti Daugumas čįa patilpusių raštų kuris nevien pažemina korespon dis miesto reikalus ant miesto ir
niai nužudė -avo pirmutinę! formą, mes tas kapas reiškia, laiko kapą ui vietą, kur pasikėlė augštai geltonas žiedelis. ne duonos bet glamonėjimo? Eiki yra verstų iŠ idnos lenkiškos kny dentus, bet dar labiaus sužagia pa žmonių naudos. Tik pasirengkite
jį apturėjome kaipo palaikus , perėjusius yra užkeiktas, uždumtas dvaras; o vienog tą Teip, jiedu nulėks ten, kur vyn- Į pas manę ant mano rankų! Al gutės.kokios dibar jaunė lenkai ne tį laikraštį. Religijos vystyklai, 4 d. balandžio juos išrinkti.
Kaip gra- j j|aot|ytįu tavo akutes saldumu vartoja. Genę butų sudėtojas pa
per tūkstančius gentkarčių; forma rašto kapą savo užmuštam kunigaikščiui pats lie vuogės ir rožės žydi. T"
.kad‘_^ I P<bačiavlmų” tol.ToF nmšdrius daręs, jeigu butų pasinaudojęs kad išpažinties pančiai, supuvę vidur
tuviai
nupylė.
Nuožmi
ilgai
ir
geriau
pa

su laiku keitėsi ir keitėsi teip, kad mus
kalbėjo
tuos
poėto
žodžius!
Ir ji Į _____ _ Gal numirė tavo tėvai ir ir iš Jeskės.Grjainirto arba Promy- amžinės tamsybės plekai ir tt. be Sirgusi daugeli metų. Ne
šiądieninis raštas visai nepanašus į pir laiko atmintyj savo pačių įdarytus pamin
galo. Butų dideliu laipsniu į pro
ėjo
vis
drauge
su
juom,
vis
tolyn,
mutinį ką tik žmogaus išrastą. Kaip kalba klus ir jų prasmę geriau už lietuvius pail
tulikai vienas? Eikš pas manę, ko lenkiškų knygučių, o ne iš se gresą ir išsitobulinimą, jeigu butų
tikėtai pasveiko.
prisiklausydama
tiems
žodžiams
sta.
nos,
dabar
už
negerą
sumanesnių
žmonių, teip ir jų raštas turėjo pereiti viso
I prie krutinės. Mano dūšia teipgi
„Daugelį metų sirgau viduriais
amžinai apleidžiami laikraščiuose
kius savo išsivystymo laipsnius, kol pasisekė
Nereikia, vienog, suprasti, kad su pa lyg kad kokios Šviesiosios dvasios |I viena, apleista — numirė jos lai vaikų lavintoji pripažintos.
toki netikę necivilizuoti įpitetai, ir ners ilgai vortojau visokius vais
butų
juos
pakilusios
ir
nunešusios
jį teip pagerinti, kaip matome dabar. Be gelba daiktų žmonės gali išreikšti tik tą, ką
mė.
kadangi jie 'išreiškia vien tulžį tus, negalėjau pasveikti, ar pa
abejonės ir dabartinis raštas, nors mums iš reiškia tie daiktai. Priešingai, necivilizuo į mėlynus, ruimus, augštai, augl Ji ištiesė rankas aplink mažą
raštininko, ant kiek ji yra pritvin lengvinti savo kančias, kurios ma
Iš
Clevieland,
Ohlo.
rodo teip praktišku ir geru, nepasiliks be to toms tautoms perstatomi daiktai turi ir daug iai!
vaiko pavidalą — bet apglėbė tuš
kus
kartybės. Tegul jie savo tul ne vedė į nusiminimą. Trinerio
Ir
tik
paskui,
vėlai
naktyj,
kada
Sausio 22 dieną Sus. Liet. Am.
lesnių pagerinimų, kaip gerinosi jis iki šiol, platesnę prasmę, su daiktų pagelba jie išrei
čią ruimą. Gelsvos varpos stovė
žį
ištuština
kur kitur — ne prieš Amerikoniškasis Eliksyras Karčio
taip gerinsią ir toliau. Nuo kada žmonės škia daug daugiau. Tam tikslui jie ima to ji, pasilikusi viena, žiurėjo per ati jo kaip tiršta siena, geltonavo ant 14 kuopa turėjo savo metinį susi žmonis.
jo Vyno ant galo buvo man reko
z
pradėjo vartoti raštą, sunku pasakyti, žinome kius daiktus, kurie, ar tai per įtikėjimą, pa darytą langą j žvaigždes, jos at augšto stiebo geltonas kvietkos rinkimą parapijos bažnytinėj salėj, Dar dauginus. — Jei katalikai menduotas ir turėjau stebėtis,
mintyj,
kaip
žvaigždės
ėjo
viens
protį, pas visus turi vienokį, platesnį reiški
vienoj, kad nuo labai senų laikų.A
žiedas, bet verkiančio vaiko nebu kur terp kitų d cvkų nutarėm atp tveria parapiją arba jau sutvertą kaip veikiai jis man sugrąžino
po kitam atminimai pasibaigusios
vo. Toj vietoj, kur ji jį matė, laukti prieš apšmeižimus, tilpu
Žinoma, buvo laikai,' kokiuėse žmonės mą. Teip, joįveikslan, apšaukdami kaimy
sveikatą. Dabar jaučiuosi pilnai
dienos, kaip lengvas debesėlis pa rausvi kvietkų žiedeliai, atsitiesę, sius nr. 49 „Vienybės L.” 1904 m. nori prilaikyti — žinoma, reikalau
nams
karę,
priešams
siunčia
jėtį
ir
vilyčias,
ne tik nepažinojo nė jokio rašto, bet visai
sveika ir mano velijimu vra at
ja
savo
mieriams
ir
reikalams,
kad
nemislijo apie galėjimą’ atsirasti.' Tuose, arba kokį kitokį ginklą, vartojamą muštuo kilo klausymas: kodėl gi teip ver kalbėjo jai: jo čia nėra ir visai ne kur mus kuopos sąnarys, K. Rut sudėtų po kiek gali pinigais ir jei kreipti atydą visų motinų ant Šito
kus, melagingai pranešė apie nebū
vienog, laikuose nebuvo nė reikalo jį varto se, kadangi tie daiktai visur reiškia karę. kė vaikas? Klausymas praėjo, iš buvol
gu sanariai parapijų yra kviečiame geriausio naminio vaisto. Esiu
ėjo žvaigždės ir klausymas išnyko
tus
susiyinkiinius mus kuopos, kur
Pas
tūlas
indijoniškas
Amerikos
tautas
išsiKas
tai
tokio?
Regėjimas?
Grei

ti. Žmonės gyveno be jokio aukštesnio ry
velikinę laiku atlikti^ vėl kįla rė persitikrinusi, jog nėra geresnio
čiausiai regėjimas, jeigu jis teip buk musų ku<Įpa suskilo į dvi dali. kimai ir klyksmai, kad uždėjo jun vaisto nuo ligų skilvio. Ponia Ju
šio terp savęs, ; šeimynoms arba grupoms su viešpatavo laike sandaros tarybų paprotys auksinėj šviesoj.
Rutkus rašė yra
ti pypkę,
pypke, kurią
Kurią besitarianti perdavinėja
ūmai išnyko. - Liūdnoj dienoj at Tas viskas,
sidedančios iš mažo žm,onių skaitliaus, netu uždegti
gą ir tt. Jei katalikas Amerikoje lija Badaila, Duquesne, Pa.” Ame
fystė,
kadangi to
tai
gryna
m<
viens
*
kitam.
Per
tai
pas
tas
tautas
pypkė
pa*
minimų
jį
iššaukė
atminimas.
rėjo nė jokių platesnių viešų reikalų, jeigu
Po metų ji tik atsiminėjo.
ant religijos reikalų per mėnesį iš rikoniškas Eliksyras Karčiojo Vy
kuopa yra tiktai
Pieskos grūdelis, išneštas ant dra visai nebuvo
terp susitikusių šeimynų atsirado koki reika stojo ženklu sandaros. Gyventojai Sumatros,
mokės 1 doliarį, tai prie doro gy no visuomet atsižymėjo geromis
Perėjo audra ir gyvenimas pa
lai, Ant susitaikymo ir susipratimo užteko pietinėj Azijoj, jeigu nori išreikšti kam pri virto į sausus, baisius tirus, į tirus bužių vaikščiojant po rojų mirkte viena. Nežiąom su kokiu mieriu venimo, jam tikrai nebus jokios pasekmėmis visuose atsitikimuose
kalbos, visus savitarpinius reikalus atlikinė tarimą, simpatijas — siunčia druskos šmote be parvų ir rasų; Ne buvo paskui lėjo ant valandėlės prieš jos akis K. Rutkus įso teip storai me- sunkenybės. Kaip kur daugiaus ligų skilvio ir vidurių. Jis pato
luot? Kiek teko patirt, K. Rut
jo asabiškai, susirinkimuose, žodžiais, o ne- lį; betelio lapą — ant išreiškimo paniekos, povestuvinės kelionės, ne buvo nė — nunešė jį vėjas.
yra lietuvių, užtenka ant metų bulina gromuliojimą visokių val
raštu. Be abejonės žodis tąsyk teip jau bu arba norėdami įžeisti, pipirus — ant išrei vestuvių. Iš kur ten išlindo biau- Bet jos mislis, kentėjimų pripil kaus mieris'yya: visus lietuvius su $6.00 arba mažiaus — tai už tą nė gių, iš kurių pasidaro naujas gry
vo branginamas kaip dabar rašytas dokumen škimo nekentimo ir tt. Tą kalbą ir tokį ra rybė, sumyniojo kvietkas, užnuo- dyta mis!is,-'jieškanti nors lašelio nešt į vienybę, brolišką meilę, o vienas protingas žmogus nerėkia nas kraujas, esantis pamatu svei
tas, nors žodžių ženklo ir nepasilieka. Lai štą ten visi supranta. Ant išreiškimo savo dino drugelius. Kaip ji vadinasi džiaugsmo ir ramybės, nors ki dabar pasirodo, kad savo mieriams ir nerugoja, kadangi religijos jam katos ir pajiegos. Vaistai, kurie
kui bėgant, vienog, pasidauginus žmonių skai- mielių, žmonės ne kartą naudojasi ir iš viso — vis tiek, daug tokių baisybių birkštėlės šviesos,griebėsi nors to prieštarauja, jeadangi sukėlė ermy- reikia, jis to trokšta — ir apturi ko turi savyje potaŠą it gyvsidabrį,
tliuK kovoj už būvį atsirado daugiau visoke- kių gyvūnų. Herodot savo istorijoj pasa vaikščioja po svietą ir gyvenimą kio rėgėjimo, už pieskos grūdelio, derį mus kubpoj, bemeluodamas jo širdis geidė su didžiausiu savo niekuomet negali išvalyti kraujo,
ropų reikalų ne tik asabiškų bet ir viešų. koja, jog senovės penai pareikalavo, kad jos paverčia į tirus. Svietas jau kaip griebiasi skęstantis už nume ir kuopa tulijs sąnarius nekaltus, užganėdinimu. Tame dalyke tegul bet gali sykį ant visados sunaikin
paskaitė kaliais tos melagystės,
ti gromuliojimą. Kaipo gamtiš
Pirmutinės šeimynos išsidirbo į dideles gimi akytai pasiduotų po jų valdžia iš gero noro, nesirodė jai rojumi, bet tiktai ti stos virvutės.
katalikai ir jų kunigai nebūva pra kas ir tikras valytojas kraujo, Tri
čia
paduodajn
tą,
kas
buvo
tojė
be
reikalo
neužsitrauktų
karės
ir
kraujo
pra

Ji
grįžo
namon
užsimislijusi.
į
nes ir tautas, o drauge su tuom terp jų atsi
vardžiuojami ir niekinami, kadangi nerio Amerikoniškasis Eliksyras
rais. Giedroje šiltoje vasaros die
rado nesutikimai ir reikalai. Tąsyk atsira liejimų; kaipo atsakymą akytai persų kara noj ji ėjo į laukus, o dvasia jos dūšią jos veržėsi klausymai: kas adata, iš kurios draugas K. Rut jie tą daro, ko liuosas žmogus Karčiojo Vyno neturi sau lygaus.
priskaldė pilną vėžimą. Ki
Gaunamas visose aptiekose arba
do vieši reikalai apeinanti ne tik atskiras y- liui nusiuntė: paukštį, pelę, varlę ir penkias buvo prislėgta sunkių, aštrių ak buvo tas, kas verkė tada, kada ji kus
lus riksmui I S. L. Am. kas link trokšta ir kas jam yra labai nau pas patį pabrikantą Juozapa Tri*
vilyčias.
Viskas
tas
reiškė:
,,
persą
i,
jeigu
jautėsi
laiminga
ir
verkia
dabar,
patas, šeimynas, bet čielas tautas, šeimynų
dingu.
Tolerancijos
ir
dar
tole

menų ir akstinų, jai sunku buvo
nerį, 799 S. Ashland avė., Chicaryšius: žmonės drauge pradėjo rupintiesi jus nemokate teip lakioti kaip paukščiai, ka- pakelti kojos nuo žemės. Ii per kada ji neša kentėjimus? Kur tos „šiaudinių” Vgadų, musų kuopos rancijas mums reikia.
go, m.
keli
sanariai;
ragino
pirmsėdį
M.
votiesi
po
žeme
kaip
pelės,
šokinėti
po
klam

išbalusios lupos, kurios gali parau
apie prašalinimą pas savę visokių neteisybių,
Kun. J. Žebris.
gyveno sunkų nuliūdimą, nemisliSaceviČią sujaukti kuopos susirin
prasižengimų, žinoma, pagal tų laikų doros pynes kaip varlės, tai mes jus apibersime mu jo, kad gali dar užgimti džiaugs donuoti nuo balto pieno ir tąsyk
Lietavtszkiejle Europos į
supratimą; kartais jiems atsiėjo susijungti į sų vilyčioms, kaip tik ateisite į musų kra mas. Ji ėjo viena taku terp nok kankinantis skaudėjimas paliaus kimą apkalbėjimui provos reikalų,
bet
pirmsėdiš
atsisakė,
besiteisin

laikr&szcziai.
štą.
”
Y
pa
t
iškas
tai
buvo
raštas,
bet
tų
lai

Republikoniški Chicagos
deginęs?
Kur girdėt laidojimo
vieną krūvą ant atsigynimo, atmušimo teipstančių varpų ir pati sau kalbėjo
damas, kad jis ne gavęs nė jokios
Varpu
politiko*, literatūros ir moka- !
kų
žmonės,
neturėdami
kitokio,
jį
suprato.
skambėjimas
širdžių,
kurioms,
teip
jaii į krūvą susijungusių kaimyniškų tautų.
miesto kandidatai.
lo mėnesinis laikraatia.
Metu pre
apie tai, kas buvo ir perėjo. Žmo
žinios nuo cjmtraEŠkų viršininkų,
Tokį, arba jam panašų raštą,turėjo veik nės, nužudę laimę, turi daug su kaip jai, numirė laimė?
ke
...............................
fl.M
Žodžiu, laikui bėgant, terp žmonių atsirado
Miesto
majoras
—
J.
M.
Hartai nėra reiljždo, esą, susirinkimą
Ūkininkas tautinksi-poUtiukssme- ,
reikalai tankesnių susinešimų ir tie reikalai visos tautos, kol neišsidirbo pas jas tikras kaktuvių, kokias jie sveikina karš Ji eina jų jieškoti. ji eina jiešlan; miesto kasierius — M. E. neainia imontu laikrasatis. Metu pre- '
buvo visokeropi teip, kad jų atlikimui nepa rastas. Tūlos nuožmios tautos tokio rašto toms ašaroms, šiądien metai.... koti vargšų ... priekelių kvietke- šaukt. Drangai, matydami ragini Greenebaum; miesto advokatas J. ke........................................ 75centad .
mą
esant
veRu,
susirinko
pas
J.
P.
Abu laikraaacaiu iaseins Tilie ie (Pra- į
kako jau vieno pasikalbėjimo. Per pasikal laikosi iki šiai dienai ir jo joms pakanka, ka šiądien du metai I Tos dienos tai lių........ išblyškusių........ likusių
Smulski; miesto klerkas Frank P. au Lietuvoje) kas menuo viena karta.
|
Lapinską,
Lake
st.,
kur
suta

bėjimus galima buvo atlikti reikalus tik su- i dangi nuožmių ir mislys siauresnės ir reika kaipi dienos atminimų, Širdyj tą vienais.... apleistų.
Kiekvienas lietuvis, noris politisakai !
rėm paduoti! savo nuomones kas Brady. Aldermanai tų vardų ku apaisavieati
ir
eeriaus
suprasti
Lietuvos
I
siėjus turintiems reikalą, bet pasitaikė reika lai mažesni. Teip, paveikslan, tūlos pieti syk, kaip ant kapo dugno, girdėt
link tų „šiaiadiaių” ugadų ir sky riose lietuviai gyvena: 4 vardos — reikalus ir savo pareigas, noria sekti Lie- 1
lai ir terp tokių žmonių, kurie neturėjo pro nės Amerisos indijoniškos tautos, kaip an laidojimo varpai. Šiądien ji turė
tuvoa visumenes gyvemma, savo broliui
rėto naujus 4yrus provos vedimui John Feft; 5 vardos — Emil O. darbus
Lietuvoj ir ju kovas su caro vai- I
gos susitikti, žodžiais apkalbėti reikalą ir tai peruvijonai ir tūlos negriškos tautos va jo sukaktuves rojiškai pergyventos Redakcijos atsakymai.
Dobler;
8
vardos
P.
H.
Moynidiia bei jos bendrais už savo tiesas, ui 1
S.
L.
Am.
4u
S.
L.
R.
K.
Amer.
P.
Š
imk
.
Gerai,
jeigu
žinutės
susitarti; plotai tautų apgyventi buvo jau karinės Afrikos, ant išreiškimo savo mįslių dienos ir daugėl, daugėl kartų ji
kan; 9 vardos — A. J. Harris geresne savo ateiti, -*■ kiekvienas pami- i
Įteip dideli, kad nebuvo galės, jeib reikalui vartoja visaip surasgytas trumpas virvutes, vyniojo savo širdį vainiku iš teisingos, bet kartais, jeigu nesu Ant minėto ; usirinkimo K. Rutkus 11 vardos — Chas J. Moertel; 16 netuoee laikrasaesiuooe atras daug nau- 1
žinių ir pamokimu.
atsiradus,visiems jos sąnariams susieiti į krū — kiekvienas mazgelis ant tų virvučių turi antgrabinių kvietkų. Jis buvo prantamai parašytos,redakcija juk, turėjo para ęs maž daug teip vardos — John B. Przybylski; 29 dingu
Kas norėtu parsisiųsdinti vienaajt<nv ?
skambantį
aštelį,
kurį
pats
ir
darydama
suprantamoms,
gali
misvą ir pasikalbėti. Todėl tai jau nuo labai atsakantį reiškimą. Tokį, teip vadinamą
ra laikraaall, arba ir ąbudu kjpfljTte pa- |
ir šiurkštus, sudžiūvę žie lį perkeisti, jeigu jos ne galima perskaitė: Kadangi musų S. L. vardos — Peter A. Wendling; 82 deda rassydamaa ir si ui ' iM pinigus
senų laikų žmonės darė visokius pasistengi mazginį raitą vartojo senovėj gana augštai sunkus
vardos
—
Henry
F.
Eidmann;
33
toki
adresai
suprasti.
Ne
galima
juk
manyti,
fkstr. ž7Tilsit,Qs<pr.j
mus surasti, apart kalbos, kitokį būdą per kultūriškai stovėję pietinės Amerikos peru dų lapėliai piaustė ją šaltais ak kad draugystė, kokias ir vardas Am. 14 kuopos pirmsėdis, M. Sa vardos — Wm. C. Hunt.
M. Šaunus
stinais. Nuo to laiko, nuo kada
cevičia,ne Šąukė kuopos susirinki
Germany.
duoti kitiems savo mislis ir geismus. Reika vijonai, pas kuriuos žydėjo tūli mokslai, o
paduotas, dar nesusitvėrė. Vardą
Rinkimų
diena
bus
utarnin*rb* IcJrCtra nors iss žemiau paduotųjų
garbinamas deimantas pavirto
gali turėti tik tas, kas yra, o ne mo apsvar mi reikalų provos ke, 4 balandžio, kurioje visi lietu
las mat verčia žmonės daryti išradimus: kur antai inžinierija stovėjo labai augštai; tokį įjos
Damijonaitis 3108 S. Halsted
juodas anglis, juodi vystyklai už tas, kas gali susitverti. Tverianti S. L. Am.
S. L. R. K. Amer.,
Chicaro, Iii.
reikalo nėra, ten nėra ir išradimų ir pats iš jau raštą vartojo teipoagi senovėj chiniečiai, dengė
nuo jos akių ir dangų ir že draugystę duoda jai vardą, o ne tai mes,ten is pasirašę,keli drau- viai privalo duoti savo balsai#’ N. Gendralius 118 Bowen St.
radimai ankštai jungiasi su laiko reikalais;
pas J. P. Lapinską, virš paminėtus republikpflfškus
gai, susirink
(Toliau* bus.)
4
mę ir visą ateitį. Ji jaučia, kad prikalbinė tojai.

įkasto istorija

Sukaktuves.

1

LIETUVA
Japonai muskollus baigia I įsa Waukegan, Ui. Surinktos ant var
duvių Motiejau*. Aukavo:
mušti.
It; Kunca 81.00; M.Valetukonia, J.BoPrie Mugdeno, tvirčiausios tnas-

kelių tvirtinus [fortecos] mušis su
JlponaJs tąsėsi be pertrūkio, 12
ąirttą į be . miego,
pailsio ir
valgio; Arti du šimtai tūkstan
čių maskolių tapo užmuštų, sužei
stų ir J aponiškon nelaisvėn paim
tų.
Su likusiais Kuropatkinas,
pametąs armotas, ginklus ir visą
savo proviziją vos spėjo gyvas iš
sprukti ir pasislėpti Tieling forte■coje. Dabar maskoliai negali pa
sirodyti Japonams pakol nesulauks
iš Europos keleto šimtų tukstaaSų naujo vaisko. O kad surinkti
Europoje keletą tūkstančių naujo
vaisko, tai turės imti vaiskan kiek
vieną vyrą nuo jauniausio iki se
niausio. Taigi Lietuvoje kiekvie
nam vyrui gresia pavojus, kiekvie’ ną varys i vainą kur jo laukia my
ris nuo japoniško bagneto ar kul:

' f j j

Todėl kurie lietuviai mislinate
savo brolius ar draugus gelbėti nuo
vainos myrio, skubinkite siųsti
jiems šifkortes kol'dar nevėlu.
Šifkortės yra geriausiai pirkti
,,Lietuvos” redakcijoje, .kuri turi
visų kompanijų linijas, o prekės
teip pigios kaip ir pačios kompa
nijos olfisuose. Rašykite, o gau
site ŠifkorČių prekes. Adresuoki
te:
A. OLŠEVSKIS,
924 33rd Street,
Chicago, III.

Lietuviuke Krestamatij*. Paraase E.
Volteris, prof. Inperetorluko* Moks
lu Akademijos, St. Peterburge, 1904,
P Vilkelia, J. Sužinok**. M Mipini. 500. Krestamatija perimo se
talaitis, J. Slcikuca* po 35c.; V.'Bzvitaniausi* lietuviu kalba ir rauta nuo
rus 10c.; K. Ruiku* 5c., viso 82.65.
1549 metu iki ssio* gadyne*. T*
kalba yra issreikssta giesmėmis ir
AukoN reikalams revollucijtnio
pasakomis iss seniausiu laiku. I lai
Judėjimo MaskolŲ<\j.
da.............................................. 81.25
ISi Rivertan, III. 13 d. kovo aukavo.
Lietuviuką Krestomatija, Dalia II. pus
w. M., J. Ratnanauckaa, J. Gillett, J.
lapiu 200..........
....81.00
Jonkus po 35c.; L. Gtegeckieno 15c.; K.
„Draugu” d vi mene* i n is lalkrustla lu
Btrupeika, K. Bendžiunas, M. Urbancziti nu Tilžėj*............................
kas po 10c., viso 81.45.
Broliai Darbininkai ir Darbininkes! AtTerp auku pereita* sanvaite* isz
sisaaukima* ..Irraugo” redakcijos in
Brocktan, Mas*, ir Lawrenoe, Mas*, ne
darbininkus............... ........5c
buvo paminėtas M. Stapultonis, aukavęs
50ci, taigi drauge tu anomis pagarsinto- 1

mis pereita *a n va i te aukomis pasidaro
viso 87.15.
Jos. Stonis, iss Chicago* reikalam* revullucijinio judėjimo Maskolijoje paau
kavo 510,00.
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Pasirodavyk su Lietuviszku Daktaru
723 W. 18th Street.
Nuo Stos iki lOtos ryto,
aao T-to* Iki • vaL v»kara.

Medalio a a Ūktai aao S-to* iki 10-lal ryto

Prekes apgarsinimu.

Pinigų Preke.

Taiefonuot galima įsi kiskvianos
aptisko*.

Kaulai kur tu
b«<i? Nugi paa
Petrą Balelei bm
labai iailrosakM, o
pa* ji galim* atsivedytl, dm >ia titfl
puiku ir ualia havarakaalu, gardžia
rusk* ocusicieo*

Chiomflv. fu.

1 colis druko, už 1 syki..................... 50c
Paprasti pajieszkojimal ar draugysAnt pardavimo. Oera* salius**, caiu mitingai ar bailu apgarsinimai po
lietuviu apgyventoje vietoje, reikale* 50c. už kožna syki.
eina gerai, priežascsia pardavimo yra
lig*. Auissaukti reiki* pas savininke
J. F- Jovei***, 3401 Auburn avė., Chica(7-IV)
go^ III.
Iki 500 rubliu, rublis po.......... .
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52|c
Reikalingas vyras važiuoti su bravoro
Virsi 1000 rubliu, rublis po................ 5?|c
boakuoto alaus vežimu
Pirmesnis pa
PfiA kiekvieno siuntinio reikia pridėti
tyrimas uitoje ašakoje nėr* reikalauja
30c. ant paežio kasztu.
mas. Turi būti blaivus, įsitikimas ir
Joi norite, kad pinigai greitai ir gerai
turi sudėti gera paliudijime nuosavo siavaiksscsiotu ir niekur neiutu, tai sius
pirmesnių samdovu. Baitas bravoras yra kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
gerai rekliamuojamas, duoda gera proga jami:
A. OinaevMkl,
pastovaus darbo už gera alga vyrui, ku
024 33nl 8L.
Chlca<o,
ris gali vesti reikale. Atsakyk angį lai
kai ar vokisskal. Paduok visas arteane*
žinia* kaalink amžio, plrmesnio užsiemi- į
mo ir tt. redakcijai „Lietuvos**.
NEW YORK. N Y.
I A. Lesnievrskis,
144 E.Houaton St
Reikalinga lietuvisAa mergina prie,
So. BOSTON.
MASS.
namu darbo, penki szeimynos; algos 813
_ _ ,______
ant menesio ir gyvenimas. Ataissaukti Nikod. Gendrolia. 194 Athens Street

.......... pas

>•» Havanos, o isasigeru* gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau
Ilgiau su tamista kalbeli negaliu. Lik
veikas turiu skubinti*. Prie to jis turi
puikia sale dėl veseliu ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocstu
susikalbėti anglisakai. Ateikite pas ma
ne, oaas jum patarnnusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose Ir pruvose. Atvažiavę
iaa kitu miestu galite gauti pas mace
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
33a 1 Auburn av.(
Chl<**<o, III.
(Tarne 33-ide ui. ir 33-io PI )
Telephons* Yards 6012.

Chicago. III. Skolinimo ir Budavojimo Dr-teSimano lAaukanto atidaris 2ra
serija panedelio vakare, 3 d. balandžio,
1905 saleje p. M. Mieldažio. 68 W. 25ta
ui. kerte Hoyne av. Ant szio atidarymo
3 šeri jo* yra užpruszomi visi lietuviai,
norinti pasiskolinti pinigu, ar nusipirkti
keletą akcijų; tegul nepamirszta pribūti
ant vinz minėta vakaro ir prisiragsyti,
nea akcija parsiduoda tik už 25c
Dr-te skolina pinigus ant lotu, namu
ar užmokejitpui skolų, ant 6to procento.
Dr-tee virszimnkai yra po bondsais pa
gal tiesa* valstijos Illinois. Mitingai lai
kosi kožna panedelij. 7 vai. vakare.
Komitetas.

adresu John Shulls 4568 Laflin st., Chi- •
NEWARK, N J.
I V. Ambratevicsia.
178 Ferry st.
cago.
(24—III)
A' S tane lis, 34 Wwt St.

turi dvldau* lukitu. Vklnrtal pertMiu
_____ ___ ._
lis*. ».*al 11 Kriaušiai padirbtų ir pardavite>*na
ir parado rr mraraų, (apautu Ju.an. Turi paten
tuota racsllatori^. imta *u.tat jruc yra autatoyta* ir eina iki miliutai. M, tou>uūll*il*ln(ol*ikradSIiojtoyta paistas. Altas auktioa rų»to* laik
rodžiu niekur nėra perkamas u* mažiau kaip SZU
Dėl apcarslnltso musų valibos ir davimo prama
koteaia (gyti toki puikų laikrodėlį u* nomhiallSka prskj. mp priladame pasiųsti Įlįs ialkradUi
Msy te sekančių Su dienų už *1\ kurią Iri ir siun
timo kaitai turi būti apmokėta atprašo sjc-ntul
R?
apžiurajimui. o Ilk* *0 turt būti
Umokėti po Šildant nt*ural.> Prifluntusiam su
■araikalavimu m ■■>» duosime puikų retatfli.ka
ęut| ir lalknaMlį puTlųsiine npaau^ots paėta. už
Mdvdatnl siuntimo kaltus. Užmokantis ėS lalk
to
tau ir Sino*M>. kad tesi t wk u*«*uMint4* ii plrkinto )o« atlygius! b» užvilkimu likusius *0 pu
IU1 Irma mAa.us IsnA ..
‘ ____ a ii_

Pietvakarines* ar Tykiojo pakraszcno
valstijose geros vietos, geresnes algos,
pigios ūke*, minkai bet kastyniszki
plutai, sodybos ir namai, 160 akru dykai
randavo* žemes, pigus geležinkelio tikijelai. Teipgi mes turim gera* vieta*
vyrama ir moterims Chicagoje; iszjieszkome algas ir vedame provaa.
Mes
sznekame
lietuvisskad.
Immigrants
Information B u rusu, 167 VVashington
su, Chicago, III. Del platesne* iaforma
c įjos raszykite ind ėdami mark* ui 2c.
ant atsakymo.
(31-111)

esi—hd
Chicago. Dr-te Lietuvos Sunu ture*
savo 10 metini apvaikszcziojima jo*
egistavimo ir iszvyniojimą tautisskoa
vėliavos, nedelioj, 17 d- lapkriezio, 1905
No. 553. Paėjima* Organissko Svieto,
a, Freiheit Turner saleje, taigi prašiom
pagal Bithneri, sutaisė Sternas, Chi
kitu draugyseziu. idant ta diena neda
cago 1905, pusi. 137.^Sxi knygele
rytu jokiu pasilinksminimu kad vieni
yra dideles moksli** k a* verte*. Ji
kitiem* neuzkenktume.
aprasso tvėrimas! ir visokia* per
Komitetas.
mainas musu žemes nuo daug mili
jonu metuAiki vėliausiu gadynių,
■ L taipgi vystimasi ir visokias permainaslgyvybes.ant musu žeme* nuo se
-Pa'ieszkau savo brolio Simano Baszniausiu laiku iki atsiradimui žmo
kio, Kaunu gub., Sxiauliu pav, Kolai
gaus ant žemes..........
35c
nių vol., Pabutkalniu kaimo, pirmiau
gyveno Phtladeiphijoje, 35 melu am 1519-Priedeli*.prie lieluvissko klausy
žiaus. Jis pa« ar kas kita* etkst* duo
mo. Chicago 1905, pusi. 38. Vei
ti žine adresu:
kalėlis gvildenanti* lietuviu- padėji
•' - _ J 8t< Rn^kiz,
mą po įtekme lenki** k o* bajorijos ir
Blythendalg. P*.
P. O. ^OX 5,
rutisskos valdžios.................... 10c
(34—III)
„Vaina” Maskolijos su Japonija, Malei*Pajieszkau savo brolio Vincento Ponsta „Draugu” Tilžėje, 1904, pusi. 16.
kauskio. Kauno gub.. Raseinių pav.,
Pilnas apraszyma* saiandieninea ka
K vedamos parap. Alkupio kaimo, 4 me
res.,.........................
5c
nesiai kaip >szvažiavo isz Chicagos, kaip
rodos ia Victor. Colo. Jis pats ar ka* Kam, kada ir kaip reikia atbūti kariur
kitas teiksi* duoti žinia adresu:
menė (vaisaas). Įsileido Neri*. Til
M. Ponkaucki*.
žėje 1904, pusi. 37
Pilna* aprasay3329 S. Morgan st.,
Chicago, III.
mas reikalu ir tiesu vyru einancaiu
7
(34—III)
kariumenen. kokio* tiesos juos gali
Pajiesskaa savo broliu Andriaus, Vin
priversti ir kokios paliuosuoti nuo
co ir Mykolo Savitsku. Jie patys ar k a*
kariumeoes tarnyste* .... ...... 15c
kitas teiksis duoti žine adresu:
Nauja* vejas papūta, pusi. 8. AprasayAntanas Savilskas,
mas užmuszimo Rosi jos vidau* m i
Benį d. III.
Box 51,
nisterio Plėvės Ir- dabartine* ka
(31—111)
res .|.
5c
Paji4szkau savo pažystamos Veronikos Lietuvos Aida*. Knygs dainų su nata
mis, ant 4 balsu ..............81.00
Klimaviczaites, Kauno gub.. Telsziu
pav., Gudeliu sodos, rodosi gyvena kur Vadovas in sveikata, arba kaip būti svei
ku. Nauja*daktanszka knyga, paapie Chicago. Ji pati ar ka* kitas teik
raszyta prof. Collinso, pusi. 128 Pa
sis duotii žine adresu:
mokinanti: Kaip užlaikyti sveika
. Juozas Milkus,
ta, kaip apsisaugoti nuo ligų! ir kaip
704 W. Long avė.,
Du Bois, Pa.
iszsigydyti, kaip nežinyste yra svar
Pąjįeszko vietos mergina, penki me
biausia priežasezia visu ligų, apranesiai atyažiavusi isz Lietuvos, prie na
szymas visu ligų kurios užeina ant
mu darbo ar kur fabrike, terp lietuviu,
r žmogaus organizmo ir reikalingi bu
kad galėtu snsikalbeti, nes su svetini
dai iszsigydymui ju............ .. 25c
taueziai* nesusikalba. Jei kas takia vie
Apie blogąją liga arba syflli (fntncus),
ta žinotu malones praneszti adresu.
pagal Dr. Czlenovo veikaleli sutaisė
Peter Skripka,
Dr A. V. Fszleido P. Neris, Tilže
1106 E. 2nd avė.,
Mammouth, Illį
•
je, 1904, pusi. 31.............................. 15c
Pajieejzkau savo brolio Antano Bubi- Boreiki* Kodkeviczius garsu* Lietuvos
no, pirmiau gyveno Chicago, III., penki
etmonas, pagal Tereeios Jedvygoe
metai kaip Amerikoje. Jis pats ar ka*
apysaka sutaisė P. N. Iszleido P.
'kitas teiksis duoti žine adresu:
Neris, Tilžėj*. 1904, pusi. 16. 10c
~
P. Pntramentas,
Dvi Morko Tveno ir viena Bret-Garto
Schenectady, N. Yl.
Bo x 611,
apysakos, iszleistoa P. Nerio, Tilžė
je, 1904, pusi. 30..............
10c
Pajieszkau savo vyro Juozo Kapkos,
Istorija apie Amžina Žydą, jo kelione po
kuris pamėtė mane du menesiai atgal
svietą ir liudymas apie Juzu Kristų,
be pinigu su dviem mažais vaikais; ils
parasze Dobilas, Bitėnai, 1903, pus
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav.,
lapiu 23....................................... 15c
Mikniūnų sod., 30 metu amžiaus, iszrodo jaunu kaip 20 metu, nedidelio ūgio, Iszpažinties istorija. Prancuziszkai pa
rasze kuo. A. Guillois, lietuviszkai
apvalios baltos burnos, mažo* nosies, gn'.
iszgulde kun. A. Milukas. Shenantonu plauku, isz deezine* puses ant kak
doah, Pa-, 1901, pusi. 11^.......50c
lo turi ženklą nuo voties, kalba gerai
lenkiszkai, biski angliszkai, 6 metai A- Kaip kas iszmano teip save gano, para
sze Dvi moteri.
Drama isz trijų
merikoje. Kas apie ji žinotu malones
veikmių. Tilžėj*, 1904. pusi. 47.. 15c
man praneszti adresu:
Kas reikia žinoti ir atminti kiekvienam
Marcele Kapkiene,
darbininkui. Knygele iszleista Liet.
205) St. George st.,
8t. Louia, Mo
Soc.-Demokratu Partijos, Paryžiuje,
Pajieszkau Felikso
Petrulio, Jono
1902, pusi. 68............................ 20c
Auksztiknlnio, sod. Nstyszkiu ir Gsspa- Kataliku Bažnyczia ir mokslas. Prof.
roTrasikio, sod. Muimeliszkiu, visi Pa
I. A. Zahno lekcija Notre Dame uni
nevėžio pav., Vabalniku parap. Jie patys
versitete. Isz angliszko verte kun.
ar kas kita* teiksis duoti žine adresu.
A. Milukas.
Antras iszleidima*.
Jonas Vasiliatickas,
Shenandoah, Pa., 1901, pusi. 39. .15c
Box282,
E. St. Louis, 111. Komunistu manifestas, verstas isz vokiszkos, iszleista* Liet.Soc. Demokr.
Psjieszkau savo pusseseres Ameles Se
Partijos, Londone. 1904, pusi. 52. ..30c
gs ežiuke*, Ksuno gub., Panevėžio pav.*
Mažeikoniu sodos, 3 metai kaip Amen- Kūdikiu žindymas Ir penėjimas, verte
Atgalainis, Tilžėj*, 1904, pusi. 12. .5c
k°j«;<ytėno Chicagoje; turiu prie jos la
Korta
bai svarbu reikara.' Ji pati ar kas kitas Kūdikiu žindimas ir penėjimas.
pakabinama ant sienos kaipo proteiksis duoti žinia adresu:
- gramas motinoms kaip turi elgtis su
M iss Anele Jozenena,
Box 43,
Wilborton, Ind. Ter.
žindsneziai* kūdikiai*.. ...........5c
Medega 8im. Daukanto biografijai, isz
Pajieszkau savo drauzo Vinco Ki ma
leista Dirvos, Bhenandoah.Pa., 1898,
no. Vilniaus gub.. Traku pav., Neinupusi. 128................................... 81.C0
naiezio parap., Penku sodos
Jis pats
Pasiskaityk skriaudžiamai lietuvi! Isz
ar kasi kitas teiksis duoti žine adresu:
Wm. Brodovski,
leista jaunuju Tėvynės mylėtoju
Box 44,
Hyde Perk, Mass.
Įstanga. Tilžėje, 1904, pusi. 30.. 15c
Prie žydu klausymo, versta isz vok Įsa
ko*, iszleista Liet. Boc.-Dem. Parti
^,AUSZRO8” Dr-tee fonrtaa
jos, Londone, 1904, pusi. 16.... 5c
beBimokioancztai lletuviezkal
Tūkstantis naktų ir viena, arabisskos
jaunuomeuei.
pasakos, iszleistos D. T. BoczkansSurinktos atrf v«ątuviu p. Vii trakiu,
ko, Mahanoy City, Pa., 1903, pus
Waterbury, Cbnn. Aitkavo:
lapiu 558....
81.50
M. Viltrakiene, A. Mieži u ta po 50c.; Vieno* Revoliucija 1848 m. Austrijoje,
A. Vlltrakia, M. Danisevicziute, O. VilĮsileido Liet. 8ocial-Dem. Partija,
traklute, J. Keže na e kas, J. Mikliviczla,
Londone, 1904, pusĮ.^l...'..... 15c
A. Spitris, P.Bsrkauckat po 25c. Smul Reikalaudami sziu knygeliu adresuo
kesniu 85c , viso 83.60.
kite:

Naujausios Knygos.

PHįieszkoįimai. .

BR(M>KLYN. N. Y.
Stan. Rinke viešiu*, 73 Grand si.
SHENANDOAH. PA.
Andrius Macais. 133 8. Mainst.

WATERBURY, OONN
Vince* Žubricka*
Joną* Žemantauckas, 39 W Porte? St.

Atbulas Laikrodėlis

u-^y
“•■■'“■"•nu*..i4iui> k.,i,ilu

Nsulsusisi lurastes'Hedieiaes:

ĮĮtfJJBIhiK '^•“kama ir u u>ut< .iua.au »to

Nfcf^RjjJ^nu Ugeriaualu akmenuotu vi,
durta C.O. D. U at praao (aluti

MuaokruJą ai ta ura
«.u
Č5 r.C^ t,r, tr J“1"“* »'«
Jalkratett*. JUU
P rot. J. M. Brundaa
N*w York Attrooklyn, U 8. A.

Nerviszki Vyrai

Chicago Medical Clinic

Šils $30 liktinis Laikrodėlis

petototemlUkradKl *ž t“ ate. Baly k. ar eort vy
riško. ar ajotaruko, mnUiukimtab ar atdarai*
akilalz
M.RKOHM O«.Whol***i*r«, Oeet. *1, Ch>ca«o

įJ

pctaiunai aa paraikai** nu u *■ *- t.(mat du.alma
“T**7
U l'*ai»«lm* laikraaMll
n a ‘f“*.!?***^ “*w?»<1aml Ua aiuaUmo kažtua.
D Y iii uA"“t. ‘kr7.‘* ” >* »"k“ “ >■**!«.ai
M -k,*l »yi*k| ar Botanika.
5?
*Co . w r> o i anais autus i e r«
®«*l 103. Cbicago. Ui.

Vyrama ra,kalam«nt>em* pagalbos ariate

NEW BRITAIN, OONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee Si.,

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai
Jeigu
eigų egi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba
ari at*
cyti pas
pai mus pirma, męs gvarantuojam
gvarantuoiam nuodugnį
nuodugni išgydymą, kuris pa
silankyti
pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu eąi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnčjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąstantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius^ pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnųp, nubėgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
•
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad Įtavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Raiyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiąusiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
Reįszyk klausymo lakszto ir gausi rodą«

BALTIMORE. M D.
L. Gaw)ts, 3018 N. VVashington st

.

PBILADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas,
935 So. 2nd St.

SCRANTON PA.
Joseph Petrikis,
1514 Roe* A

i
Saliuua*
JUOZAPO PAPIEVIO,
471 No. ('anai Nt., CHICA€M».

mouNt CARMEL, pa.

Jonas Banis.

Pilna* geru gėry m u. puiki vieta užejimui. biliarde* paaibovyjimui iraaliuain-

EL1ZABETH. N J.
Dom. Bocsku*,
318 First st.

CTiicago Medical Clinic,
344 S. State Street, arti Harrison ui.,
CHICAGO, ILL.

l»y kai auksini* Ištik rudelis

Lietinviszka Aparatu Dirbtuwe

BROCKTON. MAS8.
Petras Marcinonis,
83 Blendale. St.

Guodotnietft* Kunigam*-iszdir*
u- Kapas, Araeta*. Ižalasatiaa, AIms, Malas ir.*>misb*i-

rotas taip parvaryta* kad vatat»»f*Uifekvleae)* geroj* aplietoje a* magas
grute**** Mteatemo ant
2*rtertasiras. Kada les
perdarai
sCMaak metas
avi latkratefi ta toarlugvU*

ej« ir prtahaaala

i. II!

tam, K m kardas, ^cikleliaa,
Keparea ir dci. Mara&alkia

iietuvaiUaų

T. ANDRUSZEW1CZ & CO.

Kur gali erauti „Lietuvą.”

Dr.O.C.Heine

„Lietuvos** redakcija turi savo agentus
B mok lyne, Pbiladelphljoj, Balti moreje.

Ant 17 Akmena

tt Ui.

Chicago, III.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3643.
Wieninleii* lietuvy* advokatas, baigęs
mokslą įurisprudenciįoeczion A noriko)
Weda prowa* kaip civilisaka* terp ir
krimtnaltnkas visuose suduoee.
t
linu 3112 8. Ilalnied arti 31 ntoe.
Tel. Yards 6048

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ

Brooklyn. N. Y
73 Grand st
Pbiladelphia. Pa. Į,
M. A. Ignotas, 925 So. 2 nd St.,
H
lakatui,
raktai laakrietkuota*.
'Ikrai carai tek* rate

UtoiDtj and Ctanstlor

Cbuber of CoRaerce BkU. Room 709

DBNTISTAS

E. Froome*.

Balt i m ore. Md.
Wm. J. Morton,
8. E. Cor. Sharp A Camden su

115 W. DirUlon 8L,

F.PBradchulis
! S. E. Corner LaSalle A Washinf3ųriM|Į

>beka srtiatiazkai in laiką.

* Noredamo* geodotnto* Dr-tea,
>arba guodotini Kunigai, kad j irau
darbe* laitu pridera^ctlal atliktas ir tuozn suazelpti a*wo tautetj, paveskite ji tikrai

taigi raazyku

Sztai agentu adreaaL

Offiut atidaryt*! kožnų dienų nuo 10 ryto iki ♦ po pietų ir vs(
nuo S iki 7 vakar*. Nedaliom ir Žventadienom nuo 10 iki 12.

(HA-08)

VE8TVILLE. ILL.
V. S. Kreivėną*.

Keliaujanti Agentai.
Stasį* Valiacka*.
Jur. Kasakevicsi*
K. Butkus.
K. P. Ssimkooi*.
Felik. J. Gal mina*

..........

344 So. State St., Chicago, III.

j ’ “Lietuvos” Agentai

Draugyscziu Reikalai

Murgau 13B2.

Teieiuuaa:

OFFISAS:

Kerte 31-mos ir So.Hilsted iljctii.
Gyranimas »iriui AptUkes.

CHICAGO,

KEIYANEE. ILL.
A. VVedžiunas, 530 N. Burr SL

ILL.

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

Pa* ssituos agentus gausite „Lietuva
už 5c. kas subat

Ar nori matyt kare'.*

Eicelsior Witcb Co„

Du puiku* paveikslai kare* Japonu *u
Maakolija. 22x28 coliu* didumo, viens 900 Central liauk Blttg, Chicago.
perstata mussi tie* Lieojangu, kita* pa
ėmimą Porto Arthuro, abudu sykiu pasiuncsiame už 81 00.
J. F Rock.
Bos 10.
Port Wa*hington, Wis.
Musu naujai iirasta* ir patvirtintas
gerisiraių daktarų vynas, vadinamas:
Pirmas Lietuviszkas Sallunas.
“TegsTetiic” yra geriausias ir sveikiau
sia* už visu* kitu* iki iiol buvusiu* kar
Bell* Phone 868—X
E’ Phone 1033-A
čius ir kitokius vynu*. TogoTonlc pra
Geriausias, alus. Puikiausi Havanos ei
šalina visokia* ligas, kaip tai: Reuma
garai, Importuoti Vynai ir kiloki gėri
tizmą. neuralgia. skaudėjime vidurių,
mai. Savininkas geras lietuvi*, apsipa
sunkumą ant krutinės, teiptri taiso ažinęs su visokiais bizniais; reikalaujan
petitą; žodžiu sakant yra reikalinga*
tiems rodąs duoda dykai. Apsilanky
kiekvienam žmogui. Me* tarnaudami
dami ežia lietuviai ras *au užgadedinisavo guodotiniem* tautiečiam* velyma
(AI—H)
jame dėl persitikrinimo paklausti sa
JULIUS GALMINA.
400 Mechanic st.,
Camden, N. J
vo artimiausio saliuniniko apie tą mu
sų naujai išrastą vyną Togo Tonic.
Prekė už butelį'tl.OO, už tuziną 87.50
Pasarga sergantiems vyrams.
Reikale prašom atsisaukt! ant adreso:

Naujas Iszradimas.

Visi •zeadiealniai (arzlagi gydymai per gro
TOCO WINE CO.
matai yra tik viliojimu plalgu nuo ligosi* Jei
gu tikite in teisybe ir reikalaujate pegelbo* nuo
517 ■ilwaufcee Avė.,
CHICAGO, ILL
užaikreezlamu lytizskn bei nerviztku Ir kitokie
liga (Izzgydome nuo girtybe* - nešinant galima
induoti gyduole*) tu muau Kaujauti* Metboda,
uuo kurio* tulcatancaiai paalgeibelo. Ka* nori Ar nori pamatyti Port Arihura?
rodo*, teprtolunezi* ui lOe. atempu, o gnu* vl*a

Nusipirk Abroza, kuri* tik ka iszejo
isz po spaudos; parodo paskutini Japonu
Bos 106. No. South Eight 8tmt, W lllismabnrg. užpuolimą ant Porte Arthuro ir jo pa
Brooklyn, N. Y.
veržima. Abroza* perstata smarkiausi*
muszi Japonu su Maskoliais gražiai Ir
aiszkiai padirbtas, miera 22x28. Pre
ke..,...........
50c.

PuikiauNioa Popleroe.

Naujausio (suradimo.

15 gatunku su visokiai* įkaitimais ir dai
nelėm* ir kvietkom* -7 hetuvtssku ir lenkissku *u puikiai* kopertais tik 25c. tu
si na*. arba 5 tutinai 81 per paeita, o >600
popiet u ir kopertu p^r ekspresą *7.50.
Užlaikom daurybe visokiu knygų, a bro
te ii u. altorėliu, stkaplerlu. rėžančiu.kry
želi u ir tt. Turiu geros T ra lankos tu
seno krajaUs pargabento*
Norėdami
dažinot
apie prekes
mutu tavoru
prisiuskite 4c. markėm, o gausit kataliog*. Ant atsakymo •ndekit visados
marke už 2c. Reikalaujame pardavėju
ant musu tavoru.
Matlicw Znkaitia,
227 E. Ma.n si.,
New Britain, Conn.
(111—24)

IszmokMeziu Jau kelt Iteuvlazki farmerial
gyvena czton. Kaszant artesnėms tintoms

OKO. KLEEK, Voolvitla, N.Y.

KoenigMlMTg K peri ai i m ta.

JEIGU SLENKA

PLAUKAI

Gramatika angliszkos kal
bos

Didelio aszmainio, 174 puslapiai, apda
ryta. Preke su prisiuntlmu $1.23.
Pinigus prisiųsti pigiausia per „Money
Order.” Adresas:
P. MIKOLAINI8,
P. O. Box 15, Branch D <
New York City.

TEISINGIAUSIA FIRMA
Laikrodėlių, lenciūgėlių, žiedų, špilkų,
ikripkų, klarnetų, fleitų, konoartlnkų,
armonikų, ir lt
Kada tik reikalausi ii virimlnStų
daiktų, tai kreipki*pa* M. J. Dami
jonaiti į Chicago, o čia gausi ge
riausių gat unkų tavoms už mažes
ni} prekę negu pa* jvetimtautĮ.
Jeigu dar neturi mano iataliogo,
tai raiyk iendien prisiusdams už 2 o
markę dėl pačto kaitų, o iataZiopų
gausi dykai.
Adresas:

M. J. Damijonaitis
3108 So. Halstsd Si.,

CHICAGO, ILL

Darbininku Balsas
Lietu Yla darbininku laikrasitls
laaein* kaa meneai Ir prekluola *I.A0
ant matu, viena* num. 15c. Iklaziol
iazejodu num. ■*. n>- kaa nori gauti
tegul priaiunczia*o. Juoae npragiyta
vlaaa revollueljo* judėjimą* MaakoliJoJ Ir Lietuvoj. Pereitu metu 7 num.
prekluoja *1 00. JI kaip Ir kita* darbininklczkua raaztu* galite paa mane
gauti Draugal-dsrbinlakal *wlpklte
tavo literatūra j* pirkdami Ir platin
dami. Raazydami paa man* tu bent
kokiu reikalu indekite ui So marke.

J. 1LOAUDA8,
3108 S. Halstsd St.,

Chicaąo, III.

. tai nelauk kol jie vlatazkat
k nuslinks. Daliu*, tankus
D ir Ilgi plaukai padabina
K tmogu Ir yra dldžiaualu

,laiko slinkimą plauku,
“—^ sulvinina siaku is. in(V Steigia spartu augitna
I Ir vieton Isipuolusiu ab
Baugina naulus. sxveto lūs,
N dailius ir ilgus plaukus.
7 Isznaiklna pleiskanas ir
f visokius neesystumus
galvoje. Žilus plaukus
' sugražins in natūraliasi ka parva. Tukstancziai
k žmonių apsisaugojo nuo
D praplikimo vartodami
■ John“* Hair Invigorator.
| Kam valkszcziot su nefvdalliais, retais, nutilu
si siustais plaukais ar pra■ plikus!* galva kad galima užsiauginti dailius
T \ Ir ilgus plaukus.
\ Preke *1.00 už bu’fr?*utoly.
6 buteliai
8utlrsztlna kraują. Preke
prisluntlrau
21.30;už
0^*5.
(D. Didelis gyduoJORI S SlPFtY
S.YSt*..
CBKA60.
84.
gu.ROLSF.
K'ugydo
spuogus.
U9 dykai
’
Uu kataltogas
inkštirus, szlakus, ple- ■Fp f
mat.House,
Sutelkia21gyvybe
John’s Supply
Sta. K, Chieap.
atazalualom Ir nutirpusiom dalim.

Perskaityk mario nauja knygą 12S dideli puslapiai
svarbiu žinių*

Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Daąižip*'** kaip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.
Kaip nežinystė yra svarbiausia priežasčia visų ligų.
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant žmo
gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

Szita knyga yra paraszyta Profesoriaus Collinso Lietuviams
Amerikoje. Joje yra keturi dideli kolioruoti paveikšiai visos žmogaus sistemos.
Rasi joje a|>ie paslaptis Lytiško Gyvenimo ir Ženybos, kaip būti laimingu apsivedus ir turėti svei
kus vaikus, kaip užlaikyti sveikatą savo paties ir savo šeimynos.

ŠITA KN^GA YRA PARAŠYTA LENGVOJ, SUPRANTAMOJ KOŽNAM KALBOJ, TEIP KAD
KIEKVIENAS, KURIS SKAITO, GALI SUPRASTI.
Šita knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir* išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo. Ji suteikė
viltį dahgeliui nusitninėlių ir parodė kelią, kaip pastoti vėl laimingu per atgavimą sveikatos.
Tai yra klyga kožnam, vyrui ir pačiai, jaunikaičiui ir mergelei, paprastam darbininkui, amatninkui ir vaisbunui. Kiekvienas skyrius joje įdomus, pamokinantis ir patraukiantis.

Sveikiems žmonėms

apie apsisaugojimu nuo ligos

ir lytišką gyvenimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką šeimyną.

. Sergantiems aš rodyju skaityti skyrius apie visas ligas k. v.
DISPEPSIJA, REUMATIZMĄ, PLAUČIU LIGA, ŠIRDIES LIGA, INKSĮTU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,
it, visus skyrius aprašančius kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausio
įdomumo kožnam.

žodžiu

Penkiasdešimts tūkstančių (50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus,
PRISIUNSDAMAS KELIAS STEMPAS ir paduodamas savo vardą ir adresą.

j

Rašyk tuojaus negaišinąs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

Profesoriaus Collinso vaistai yra siunčiami Expresu Į visas dalis Amerikos ir Kanados. .
turi Al/|Q
n.„v..>k..„ Arvio
p-rai. n >• g 711
»k»ityti prie li»mpo*.
beg* šnara*, graužia,
paraudonavla, aptratikanoje. jeigu aky« nu
vargsta skaitant ir apialiit 'Ja tai atsiusk S5c
o mes nustosim musu gv<1u<>,« AKURA kuri
Užgydys tavo aki* visai trumpam laike.
join's semv nocm. n m*, k. cukago. m.

joha'i Blood Remedy

t

laaczyaty ia kraują. iaz-MI^^^
varo užaihkualu* nuo- ■*
tą
dn* nuo drugio. mato- Kk A w
rijoa ir užkreczianiu H- IL. jĮ

JUJyk tuokus Į)|Į g o COLLIN’S M. I
40 West 34.tH St

New York City*

