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Metas XI

-T----------------- ------------------------------------

į žmonis. Pahlen patalpino riams lengvina vagystos ir ne visai neprigulminga viešpa miesto butų prašalinti kazo tai kuomet mitingas baigėsi, tam tikrą komisiją, kuri visų žmonių kalbą.
Kad visi
laikraščiuose atsišaukimą, jog dorumas kariumenės perdėti- tystė.
kai: ištirimo, keno kalte už kasžin kas metė kėdę į caro dienų ątsitikimus ištirtų.
urėdninkai, neišskiriant miRevoliucija Maskolijoj. jis, puldamas ant žemės, dar nių, kurie, norėdami daugiau Londono laikraščiai garsi gimė skerdynės ir pastatymo paveikslą, ant sienos kaban 2) Išrinkti tam tinkantį nisterių, už savo darbus ir
Reikalaujančių autonomi šaukęs: ,,ne šaudykit!”, bet sukimšti pinigų į savo bedug na, buk pergabenti iš Japo kaltų po sudu; saugojimas tį. Urnai pakilo bruzdėsye, komitetą rinkti aukas per padavadijimns, jeigu jie ne
jos, taigi administratyviškos kariumenės oficierai, ar ne nius kišenine, skriaudžia ant nijos buvę Port Arthuro ap tvarkos kad butų pa vestas iš ir kažkas, pasilypėjęs ant kė streiką n u ken tėjusiems.
sutinka su tiesoms, butų so
neprigulmystės, atsiranda vis supratę jo šauksmo, ar gal kiekvieno žingsnio kareivius: gintai Vladivostoke pakėlė miesto gyventojų išrinktai dės, visai caro paveikslą nu 8) Kazokus visai ir iš mie dų baudžiami Teip kaip ir pa
duoda jiems supuvusį maistą buntą, užmušė du savooficie- milicijai, pastatymo policijos plėšė. Gubernatorius norėjo sto“ išvyti, o^kareivių patrolee
daugiau. Pirmiausiai to pa tyčia ant to nepaisė.
prasti žmonės už | >e r žengimą
reikalavo Finlandija ir parei Nepažystanti prietikių Ma ir drabužius ir tuomi sukelia ru, o penkis |>avojingai su po miesto valdžia; atšauki išeiti iš salės. Bet, kad mie atimti nuo gatvių.
tiesų.
mo leidžiamų paskalų apie ste vaikščiojo kareivių patro-’ 4) ;Leisti įtaisyti miliciją iš
kalavo tąsyk, kada liuosno- skolijoj Amerikos laikraščiai labiausiai kareivius, tiesiok žeidė.
Maskvoj užgimė vėl darbi pastatymą miesto po karės |ės, ir žmonės ne labai malo pačių miesto gyventojų.
Iš Vitebsko. į
riai, laisvės apginėjai apsi beveik kiekvieną caro mani verčia juos riaušes kelti.
Caro
tarnai
bijosi,
kad
revo

ninkų
streikai
ir
platinasi
festą
saviškai
iškreipia,
sten

laiko
tiesoms;
paleidimo
iš
niai, o gal ir su įnirtimu į
Čia neapsiėjo be skerdynių
ginklavo, parsigabeno iš už5) Visus
politiškuosius
kalėjimų tuojau* visų Juose Juos žiurėjo, ir dėlto labai ga prasikaltėlius iš Vilniaus ka beprotiškų (aro tarnų pa
rubežių pakaktinai geriausių giasi carą perstatyti kokiu liucijinė dvasia neapimtų vi vis iabin.
Dabar jau galima prana sėdinčių už politiškus prasi lima buvo tikėtis negeistinų lėjimų paleisti.
rengtų. 29 d. sftalių, susi
karabinų ir amunicijos. Ca ten ideališku savo pavaldinių sos kariumenės nuo Mandžurijos
iki
Kronstadto
ir
nuo
šauti,
kad Maskolijoj tol ne žengimus.
geradėju.
Užpereitą
sanvaito viso pasekmių,« tai salėje 6) Aštriąją apsaugą nume rinkus kariumenei prieš staras, pabūgęs pasikėlimo, Finčiatikišką cerkvę, apstabdę
landijos reikalavimą išpildė. tę caras išleido manifestą, jog Kaukazo iki Archangelsko. nusiramins, kol menko proto,
Praneša, kad kanaunikui esą n tiejie prašė, kad guber sti.
Paskui to paties pareikalavo, ant ateinančių metų nuo sam Kareivių buntai buvo juk jau įnagis biurokratų, caras Mi Kazimierui Prapolianiui, 1 d. natorius patsai tokius atsiti 7) Pasklidusį mieste garsą, visus darbus tą dieną, darbi
Kaukazo gruzinai ir Lenkija. domos ūkininkų žemės ant Mandžurijoj, Vladivostoke, kalojus nebus išvytas galuti lapkričio š. m. leista yra (!) į- kimus [jerspėtų. Gubernato buk ketinama yra karės stoyį ninkai vaikščiojo gatvėms, 1
Teisingai laikraštis steigti Vilniuje savaitinį iliu rius atsisakė negalįs to paža apskelbti, atšaukti.
bet nieko neužkabinėjo. Be
r Gruzinams Witte pažadėjo, pusės numažina mokestį,o nuo Kronstadte; ir keliose kitose nai.
vietose
kareiviai
atsisakė
šau

,,
Novoje
V remia” prilygina struotą laikraštį vardu ..Šal dėti, bet prašė susirinkusių 8) Telegrafą ant poros va Jokios tikros priežasties, * ve
1907
metų
visai
nuo
mokėji

.. daugiau laisvės, bet Lenkijos
dabar kįlančias Maskolijoj tinis.”
jų išrinkti iš savo tarpo ke landų pavesti žmonėms, kad danti kareivius policistai su
y reikalavimą atmetė, ją ^sta mo tų mokesčių [>aliuo8uoja. dyti į žmonių minias.
,,Viln. 2.”
riaušes prie šimtagalvės hyką
tas
reiškia.
Nežinanti
Laikraščiai
garsina,
jog
tė po apgulimo laiko tiesoms.
Mokintiniai Vilniaus vidu letą delegatų ir kad Jie drau susižinoti su Peterburge ir areštavo kelis darbininkus.
Jeneral-gubernatorius Ska- Amerikos laikraščiai išsyk Witte sušaukė kariumenės droš, kurios nukirsta sykį tinių mokyklų padavė užvei- ge su Juo važiuotų pas gen.- Maskvoje streikuojančiais. \ Prie cerkvės darbininkai gra
Apie ką galva, vėl atauga. Laikra
lon, išgama, sumaskolėjęs pagarsino, buk caras dalį viršininkų rodą.
9) Kad miesto ligonbučiai žiai paprašė kareivių paleisti
zdai
savo
reikalavimus. gubernatoriužrašyti Jo, kad
jam
prigulinčių
žemės
plotų
kalbėjo, tikrai nežinia, bet štiš gailestauja, kad dabar
jis
į
tą
dalyką
įsikištų
ir
ne

prancūzas, pradėjo Lenkijoj
ir
pinigai tų ligonbučių už suareštuotus. ' Tąsyk kvailas
Terp tų reikalavimų yra:
elgtiesi teipjau, kaip elgėsi išdalina terp žmonių. Tuom mena, kad buvo kalbėta apie Maskolijoj nėra Herkules'o, malda kad butų prigimtoj geistinus atsitikimus perspė laikymui surinkti, butų mie policistas, išsitraukė revolve
rį ir pradėjo šaudyti į pulką
sto tarybai pavesti.
1863 m. Lietuvoj Muravjev tarpu tas caro manifestas suteikimą visų nekenčiamam kuris tos hydros galvas ga mokintinių kalboj; kad ka tųKad Witte
Teip
ir
buvo
padaryta.
Ir
darbininkų;
tie, atsigynimui,
Be
to,
nutarė,
kad
susi

Korikas. Ant galo, pereitos reiškia visai ką kitą ir juom už žiaurumą kunigaikščiui lėtų nukirsti.
talikai galėtų švęsti Šv. Ka
veidmainiavimais
nenukirs,
caras
ūkininkams
nė
jokios
Nikalojui
diktatoriškos
val
tisi
važiavo
žingine
Jurgio
turėjo
teipgi
naudotiesi iš re
rinkime
kiekvienos
tautos
at

sanvaitės Vokietijos laikraš
zimiero ir Uždušinę dieną;
apie
tai
Maskolijoj
mato
jau
geradėjystės
nedaro:
paliuodžios.
Ar
tas
likosi
nutarta,
prospektu,
šv.
Jurgio
vieš

volverių.
Na
ir prasidėjo
stovas (delegatas) gali savo
čiai pagarsino, jog autonomi
mokintojai* kad butų visi
net
jo
buvę
draugai;
garbina
suoja
jis
ūkininkus
nuo
mo

nežinia.
Bet
suteikimas
to

šaudynės.
Kiek
pražuvo čia
bučio
linkon,
kur
buvo
susi

prigimta kalba kalbėti ir nie
jos pareikalavo ir Lietuva.
tinkantiejie, be skirtumo
jį
vien
dar
uirubežiuoee.
kėjimo
išpirkimo
nuo
dvar

kios
valdžios
visų
nekenčia
- Kas reikalavimą padavė, ne
tautystės ir tikėjimo; kad rinkusi nemaža žmonių mi kas negali reikalauti, kad jie žmonių, tikrai nežinia. Už
nia. Privažiavus prie vieš-< kitiems suprantama kalba ką muštas likosi ir pagimdęs
žinia, kaip dar . nėra plate ponių gautos žemės mokesčio, maro kunigaikščiui suskubin
norintiems butų įrengtas mo
Balkumi pantą Ils.
bučio,
kažkas šovė. O kad nors aiškintų. Tas parodė, šaudynės kvailas policistas.’
snių žinių, kokios autonomi kadangi už ją ūkininkai Jau tų sukilimą visos Maskolijos
Maža neprignlminga koni kinimas lenkiškos ‘ir lietuvi čiajau būva kareiviai ir ka kad visos kalbos yra lygios.
Prieš redakciją laikraščio *
jos Lietuva pareikalavo: to išsimokėjo su palukenoms, žmonių. Witte, vienok, jau
! gaikštystė aut Balkanų pus- škos kalbų ir Lenkijos ir zokai, žmonės [>ereigando ir Po tokio griežto visų Vil „Viteb. gubern. Vedomosti'*
kios kaip Finlandija, taigi tai toliau neprivalo mokėti. dabar jaučia, kad neįstengs
Lietuvos istorijos.
teipgi buvo žmonių skerdy
pilnos administratyviškos ne Mat, 1864 m., išliuosuo- nuraminti Maskoliją, o riau salio, Moutenegro (Cernogo7 d. lapkričio, prie guber pradėjo į visas puses bėgti. niaus gyventojų parėfkalavira) sulaukė tripgi koio-titucinės. Čia ant gatvė^ susirin
Gubernatorius
iššoko
iš
veiimo
rodėsi,
kad
viskas
buvo
prigulmystės su seimu Vil- d ams ūkininkus nuo baudžia šių, kurios sunkiai atsiliepia
, jos, o kas svarbiausia, kad ją natoriaus namų, mestos bom Co ir bėgo į viešbutį paši aprūpinta ir ramiai atlikta. ko žmonės ir lauke, Kaip pa
. niuje, ar šiauresniuose rubo vos, randas paliko jiems ant ant ekonomiško gyvenimo ir
bos likosi Vilniuje užmuštas
Bėgdamas,' sako, Tačiaus virto kitaip.
Ir tą prastai, laikraščio.- Jp vai.
čiuose? Ar reikalaujanti ga išmokesčio tuos žemės plotus, turtingesnis už Maskuliją kra savo žmonėms be prievartos buvęs viršininkas policijos epti.
duoda
kunigaikštis
Nikita.
kokius
nuo
dvarų
turėjo
lai

štas
neįstengs
ilgai
išlaikyti,
tris
sykius
iššovė,
*
ir
tuo
[.>at dieną, kaip caro manife ant balkono išėjoJRedakto
vo nuo Wittės atsakymą ir
Be abejonės
Moutenegro priemiesčio, Emilijanov: su davė ženklą, kad kareiviai stas liko apskelbtas ir prane rius ir susiriukrTemB per
ke
baudžiavos.
Atlyginimui
jeigu
*
riaušės
neĮtadliaus,
kokį, teipgi nežinia.
Iki
žeisti:
policmeisteris Vil
telegramą apie konsti
i
šiol reikalavimus, greičiau dvarponiams išleido atsakan Maskolija turi griūti, kadan žmonių išrinkti parlamento niaus, teipgi viršininkai po šautų. Kareiviai, kazokai jr šta, kad straikai pasibaigė, skaitė
pasiuntiniai
susirinks
grei

čius
bondus,
jų
užmokėji

tuciją.
Žmonės iš džiaug
gi kitaip baisus badas laukia
— prašymus, arba tik nuro
licijos dalių 1, 6 ir 7. Mir policistai pradėjo šaudyti į — ant Pylymo gatvės karei
čiau
negu
Maakvhjoj.
-To

mą
gvarantavo
randas,
ka

smo pradėjo šūkauti, bet tą
visus žmonis, o baduojan
dymus randui siuntė tūli
tinai sužeisti teipgi girių bėgančius žmonis. Tris žmo viai šaudė žmonis.
Lietuvos valsčiai ir žemdir dangi ta skola buvo parem čiam Jau vis tiek: mirti nuo kiu budu, jeigu Maskolijoj prekėjas ir jo vežėjas, kurie nis ant vietos nušovė, o 40 Apie menkesnius atsitiki- syk kvaili kazokai pradėjo
bių draugystės, bet reikala ta ant žemės. Ūkininkai per bado, ar nuo klausančių caro įves konstitucijonališką rėdą, laike expliozijos važiavo pro Sužeidė, iš kurių du netrukus mus, kaip kazokai kapojo šaudyti į pulkus žmonių, už- t .
vimai buvo teip menki ir ne 45 metų, kaipo mokestį kas tarnų kareivių šūvio. Ant be konstitucijos bus viena gubernatoriaus namus. Hi piifė. Kas pirmutinį šūvį žmonis kančiais ir arkliais mušė 7 y patas, pašovė net
drąsus, kad randas ant lietu metą, mokėjo ir palukenas ir galo, vienok, ir kareivius ba Turkija, bet jos dienos Euro pi iozi jos išdaužyti langai paleido, tikrai nežinia. Ta trypė, nėra ką minėti, nes tai kelias dešimtis.
Svetimų poj jau suskaitytos.
paprasti kazokų darbai, ku Vakare, einant, žmonėms
vių iki šiol nepaisė. Jeigu amortizaciją ir lygiai 1907 m. das gali [msiekti.
laikrodžių kromo Radlevskio, čiau*, kaip rodosi, ir kaip
Daliar
antai
didęeės
Euro

mokėjimą
pabaigia,
tai
toliau
kraštų
bankieriai
jau
dabar
daugumas
spėja,
šovęs
koks
rie tankiai ir seniau atsitik namon nuo mitingo,, prisiardabar tikrai pareikalauta
pagadytos sienos ^ventoe Ka
pos
viešpatystės
pareikalavo,
mokėti
jau
nereikalauja.
nus pulkui prie kazarmių,
neskolina pinigų, turtingie
Lietuvos autonomijos tokiuo
tarinos bažnyčios.
Metu- 'šnipas, kuria tyčia norėjo su davo.. Paminėti reikia atsi
kad
Turkija,
nuraminimui
Tokia
tai
yra
ta
Amerikos
kareiviai be jokios provoka- * '
jie gi maskoliai išgabeno sa
se rubežiuose, kokia pripažin
siems bombą pasisekė įsibėg mišimą pakelti. Žmonės, tai tikimą Antkainio gatvėje į- cijos pradėjo iš karabinų
Macedonijoe,
tos
provincijos
laikraščių
garbinama
caro
Iš

vo pinigus į užrubežių ban
ta Finlandijai ir ■ apie tuos
ti.
Paskui prie oficierų prijausdami, baisiai pasipik vykusį, kuomet kazokai tris
reikalavimus garsina jau net daryta ūkininkams geradėj- kus. Laikraštis „Rus” ma finansų kontrolę ir dabojimą kliubo suareštavo 18 metų tino ir tą vakarą miesto salės žydus, aukas per straiką nu- šaudyti, matyt, tokius .kvai
užrubežių laikraščiai, tai to ystė! Iš tikro čia nė jokios no, kad buntas kareivių Se- tvarkos į »a v estų terpta u ti- vaikiną, bet nežinia, ar Jis kimštiuai buvo žmonių prisi kentėjusiems berenkant, teip lus prisakymus išdavė dar
Nieks bastopolyj yra tai pradžia škai prižiurai. Sultanas tą
kvailesni oficierai.
Pašovęgalėjo pareikalauti tik visi geradėjystės nėra.
prigulėjo prie metusių bom grūdusios, ir kalbėtojai aš mušė, kad vieno kiaušą su jie net kelioliką žmonių,
triai ir su didžiausiu pasi- trupino, o kitu du neapsako
Lietuvos gyventojai, ne vien skolų juk dvigubai neprivalo galo caro valdžios. Kviečia reikalavimą, vienok, atmetė, bą.
Jeigu mieste buvo kraujo
. lietuviai: sų reikalavimais mokėti, išmokėjęs jas sykį, žemiečių kongresą liautiesi kadangi tokia komisija apru8 d. lapkričio, Vii niaus gu biaurėjimu apie tuos atsiti mai biauriai sužeidė.
bežinotų
jo
valdžią.
Kad
pa
toliau
nemoka.
praliejimai,
tai juos pagimdė
[U
,.Vln.
Žn.
”
b
kimus
skelbė.
kalbų,
bet
keliauti
pas
Witatskirų lietuviškų partijų
bernatorius leido lietuviams
daryti
jį
nuolankesniu,
.
į
Teisybė,
bent
teip
rašo
tik
nedori
ir
kvaili caro t ar-. .
Ant
rytojaus,
panedėlyje,
tę ir galutinai paklausti, ką
dar randas nesirokuotų, ka
Nuo 1 • d. lapkričio likosi
įsteigti Vilniuje dramatiškai^
Turkijos
pakrantes:
Italija,
laikraščiai,
Maskolijos
darbi

nai.
jis, nuraminimui krašto, pa
dangi partijos Lietuvoj, išė
muzikališką draugiją ,,Vil-į laidojo užmuštuosiuos. Ly panaikinti visi aprubežiavidėtojų tninia, iš kelių tūk mai katalikų Lietuvoj, per
mus žydiško „Bundo”, dar ninkai neparėmė ganėtinai sirengęs duoti žmonėms, nes Maskolija, Praucuiija, An niaus Kanklės”.
Iš Dinaburgo, Vitebske r.
silpnos, . nesuorganizuotos, lenkų jų siekiuose: darbinin iš visų jo ikišioliškų kalbų to glija ir Austrija išsiuntė ka , Prie Sv. Katarinos bažny stančių žmonių, nuo pat žy kant žemę ir aprubežiaviinas
Čianykštė reališkoji moky
riškus
laivus.
Sultanas
gazkai,
rods,
buvo
pakėlę
strei

nieks negal žinoti.
kaip reikia. Gal būt todėl,
čios prieš pietus tūlas žydeli* dų ligonbučio, vainikais ap vietinių kalbų, taigi ir lietu- kla likosi uždaryta ant neapdina,
kad
Europos
laivynių
kus,
protestavo
prieš
pastaty

dėję, leido užmuštuosiuos į viškos.
kad veikiančios Lietuvoj par
Apart kariumenės,' darbi
pagimdys metė į Vilniaus policmeisteri kapus. Lydėtojų tarpe buvo
rubežinoto laika Iš Dina*
tijos. visos organizacijos, pa- mą Lenkijos po apgulimo lai ninkų maištų, užpuolimų demonstracija
ir
Ašmenos
pav.
anstolio
pa>
krikščionių
skerdynes,
sukels
visokių tautų ir tikėjimo Iš Gelvanų, Vilniaus gub. burgo katėjimo paleido 100
slaptos ir randui žinomos,ant ko tiesoms, bet negavę to, ko juodosios šimtinės, rytinėj ir
gelbininką
bombą.
Anstoli^
mahometonus
prieš
krikščiožmonių. Visi tą dieną Jaugalo suėjo į vienybę ir drau reikalavp, sugryžo prie dar pietinėj Maskolijoj užgimė
Ūkininkai Gelvanų vals- pasodytų jame politiškųjų
Įtagelbininkae
ir
tūlas
žyde

n
,
i
s,
bet
ant
to
Jam
atsakė
tesi artymais, broliais. Tą čiaus, savo susirinkime užgy- prasižengėlių.
ge apdirbo programą reikala bo, jeigu ir ne visi, tai dide dar kaimiečių
maištai.
lis
užmušti
ant
vietos.
Vil

1 d. lapkričio, dėl manife
vimų ir jį nusiuntė Wittei. snė straikierių dalis; net Len Kaimiečiai užpuola ant kai ambasadoriai, jog jeigu tas niaus policmeisterį sužeidė ‘į galima buvo pastebėti iš [>a- rė surašyti reikalavimus. Tą
kijos geležinkelių tarnai ne mų ir dvarų, degina triobas atsitiktų, — susitarusios Eu
rašų ant vainikų.. Čia buvo padarę, jie reikalavimus nu sto pripažystančio neva dau
Teip bent reiktų manyti.
koją ir į galvą.
giau laisvės, žmonės parengė
ropos
viešpatystės
skerdynes
išlaikė
straiko
irsugryžo
prie
,
Lenkams, vienok, caras ne
ir javus, o tuom tarpu šįmet
Vilniaus miesto tarybos lietuviški, lenkiški, žydiški ir siuntė ministeriųrodai. Terp demonstracijas. Netoli Pe
nuramys,
bet
tąsyk
ir
Turki

darbo.
*
rusiški parašai. Laidotuvių jų yra rodanti, kad juos ap
nori pripažinti autonomijos.
ir be to ant didelių plotų
Bet riaušės nesiliauja, jas Maskolijoj žmonės, dėl men ja, kaipo viešpatystė, Euro balsuotojai, visų profesiona suraugėjai pareikalavo, kad dirbo ne pats ūkininkai, bet terburgo geležinkelio stacijos
Jeneral-gubernatorius Skališkų kuopų ir įvairių Vil
į pulką žutonių pradėjo šau
lon visiems gubernatoriams, pradeda kelti vis naujose ko užderėjimo, badą kenčia, poj išnyks.
niaus miesto gyventojų lub administracija į tvarką nesi kas nors iš apšviestesnių. dyti kareiviai Romanovo re- J
Susijungusios
laivynės
su

vietose
iki
šiol
uoliausiejie
kištų. Jie patys tvarką žiu Reikalauja jie, paveikslan,
kariumenės viršininkams iš
žmonės minta vien iš labda
sirinko prie salos Mytilenos. inų atstovai, 20 d. spalių mė rėjo ir Jokių sumišimų nebu kad pradinėse mokyklose mo gimento. Paskui ant persi
siuntinėjo paslaptą prisaky caro tarnai, kareiviai ir ka rystės.
Nėra abejonės, kad sultanas nesio 1905 m., savo posėdyje, vo.
mą nesigailėti šūvių, bet šau riškos laivynės jurininkai.
kinama butų lietuviškoj kai gandusių užpuolė su kančiais
Miestuose gi revoliucijo- nusilenks ir priims svetimus nutarė:
Tą dieną keturias nelaimės boj, vidutinėse gi ir augšte- ir kardais, daužė žmopių gal- ^j|
dyti į žmonis prie mažiausio Pereitą sanvaitę Sebastopo- nieriai darbuojasi su bomSuorganizuoti
komitetą
iš
vas su karabinų kulbėms.
pasipriešinimo valdžių prisa lyj, prie Juodųjų jūrių, susi- boms. Saratove, gyvenime savo urėdninkų prižiūrėtojus, 12 yi>atų rinkimui aukų nau aukas palaidojo, o ant ryto- snėse, kad lietuviška kalba,
Paskui
kareiviai išsiskirstė
literatūra, istorija ir Lietu
kymui. Skalon įkalba kar buntavojo jurininkai kari studento Prokofjevo, explio- kadangi užtarėjų neturi. dai nukentėjusių per sumiši Jaus vieną.
Reikia pasakyti, kad ne vos geografija butų mokina terp stovinčių prie stacijos
eiviams, buk tai jų svarbiau škos Juodųjų jūrių laivynės davo bomba, sugriovė namų Rodą, sujaugtoj laivynėj vo mą, įvykusį 16 d. spalių rpėvagonų ir nuo čia šaudė į
kiškų
laivų
nėra,
bet,
kaip
ir
kareiviai
Brasto
regimensia pareiga skersti ir naikinti
dalį ir mirtinai sužeidė patį Vokietijos randas garsina, nėšio, o teippat ir naudai iįe- tiktai laidojant, bet ir per mos lietuviškai; daleisti kiek darbininkus. Vienas darbito.
Porto
komendantą,
ku

besipriešinančius carui ir jo
Prokofjevą. Varšavoj nesu
turtėlių, nukentėjusių ėl visą laiką, kol streikas truko vienam rengti teip pradines, ninkas likosi užmuštas, o ke
tarnams lenkus ir žydus. ris gazdinimais norėjo susi- gauti vyriškiai metė dvi bom- tas atsitiko tik per tai, kad riaušių,
šiam ko- ir miestas naktimis be Jokio kaip ir augščiausias moky li tapo sunkiai pašauti.
ir
.
- Taigi ’Skalon Lenkijoj pasi buntavojusius suvaldyti, pa bi per langą į kavinę „Bristol” ant Terpžeminių jūrių ir mitetui yra duota tiesa ir apšvietimo buvo, nė vagy klas su tokia mokinimo kal
Turkijos
vandenyse
nebuvo
Matyt,
rodo daug bjauresniu ir kvai vojingai pašovė.
hotelyj: expliozijos» kelios nė vieno vokiško laivo. Vo išdalinti pinigus.
. sčių, nė žudynių iš žmonių ba, kokia kam patinka. ' Pa Iš Lietuviško Minsko. 1
maištininkų
pajiegos
buvo
lesniu už garsų budelį Trepoy pa tos likosi sužeistos.
Kadangi terp gyventojų ir pusės nebuvo. Tas,, rodos, rengti Vilniuje universitetą,
Paskutinę dieną spalių gu-n
kietija
gi
pritaria
susijungu

didesnes
negu
stojančių
už
aiškiai galėjo parodyti admi kuriame išsilavinę lietuvių
k
vą. Tą, vienok, visi Maske
Neramu
visoj
.pietinėj
Ma

apsigynimo
sąnarių
atsitinka
bernatarius
daleido atlikti įj
li jos žmonės privertė pasi carą, kadangi valdžios nedry- skolijoj. Rods terp rusinu sių kraštų laivynių demon kivirčiai, tai Vilniaus sočijjal- nistracijai, kad kareivių pa- vaikai, galėtų darbuotiesi la
politišką
susirinkimą.
• Ka- H
trolės, o ypač kazokai, visai bui gimtinio krašto. Reika
traukti nuo vietos, kur jis tu so nieko prieŠ susibuntavojil partijų nėra dar vienybės, stracijai.
demokratų
,,
Bundo
”
komite

dangi
susirinko
apie
15000
rėjo progą ant žmonių nenau sius daryti. Iš Odesos ir ki bet ir jie rengias; pareika
tas nutarė, kad apsigyni (no mieste nereikalingi. Tačiaus lauja . visuotino balsavimo, žmonių, visi negalėjo sutilp.
dos prisakymus išdavinėti; tų miestų išsiuntė atliekamą lauti tokios jau autonomijos,
sanariai nekliudytų gatvėmis administracija, nors tai ir renkant krašto atstovus. ti į salę, tai mitingą atidarė j
gal žmonės priversti carą at kariumenę į Sebastopolį su kokią, žiuoma, priverstas, ca
važiuojančių ir vaikščiojan matė, ir žmonės to reikalavo, Reikalauja teipgi, kad kiek lauke. Susirinkę užgynė iei*
susibuntavojusius,
statyti nuo įtekmingo urėdo valdyti
čiųjų, jeigu iš Jų pusės ne nesiskubino kazokų ir kariu- vienam žmogui daleista būt kalanti paleidimo visų politi- j
ras davė Finlandijai. Žino
Iš Vilniaus.
bet
ir
ant
tų
caro
randas
ne

ir kraugerį Skaloną.
ma, autonomija butų tik pra Po paskutinių skerdynių bus daroma Jokių kiršinimų. menės atšalinti, ir tartum ty laikyti karabinus be jokio škųjų prasižengėlių ir nu* 1
turi
*
didelio
užsitikėjimo.
aprubežiavimo, kad nereiktų
Skerdynės buvo ir Vilnių
džia, ji, be abejonės, pasi Vilniuje, buvusių 1 d. lap Rugsėjo 29 d., Pagirių ge čia žmonis erzino.
siuntė išrinktus delegatus I
Revoliucijinė
dvasia
apėmė
Vilniečiai,
vis
tai
matyda

melsti administracijos daleije. Jas pagimdė, kaip sako,
ležinkelio
k
Ii
ube
bu
vo
mitin

baigtų
visišku
atsiskyrimu
pas gubernatorių Į>erdujoU |
kričio,
susirinko
atstovai
iš

mi, nutarė stačiai pareikalau dimo.
Kad nė joki moke
kvailas miesto ugnagesių vir jau, išėmus gal kvailiausių autonomiškų dalių. Milžini- (
gas.
Dalyvavo
ir
guberna

jam
tuos reikalavimus.
■
šininkas, kuris be jokios prie kazokų, visą caro kariumenę. šką caro viešpatystę, išaugu einančių Vilniuje laikraščių: torius, gr. Pahlen. Lauke, su ti, kad Jeneral-gubernatorius sčiai nebūtų ant žmonių už pažadėjo reikalavimą išpiidy^B
,, Vilniaus Žinių”, „Gazman”
jų norus išpildytų. <• Ir 20 d. dedami be pritarimo žmonių
žasties pradėjo šaudyti į susi Vienas susibuntavojęs regi- sią iš plėšimų, laukia toks
Sugryžusi delegaci^M
(žydiškas), ,, No vaja Zaria”, sirinko minia arti 1000 žmo rugsėjo miesto taryboje, su atstovų. Kad lietuviai ka ti.
mentas
nepaklusnumo
dvasia
rinkusius ant gatvių žmonis;
jau
likimas
kaip
ir
stovėjusią
nių.
Kalbėtojai
karštai
(rei

apie
tai
pranešė suairinkHfl:
sirinko visokių partijų, luo
užkrečia kitus ir juo toliau, ■
,,Kurjer Litewski” ir „Seve
tie, besigindami, sužeidė gu juo dauginus bus stojančių ilgai ant neteisybės Turkiją, ro
j Zapadnoje Slovo” ir užgy- škė savo nuomones apie die mų, tikėjimų, tautų ir užsiė riumenės tarnystą atliktų sierus ir mitingas likosi
bernatorių Pa h leną. Paskui kovojančių už laisvę žmonių kurios viena po kitai paverg- ;rė paduoti valdžioms sekan nos atsitikimus. Tačiau^ Jo mimo atstovai ir pareikalavo: Lietuvoj. Kad tarnaujanti rytas, žmonės pradėjo ski^K
jau kareiviai pradėjo šaudyti pusėj. Darbą revoliucijonie- 1ta provincija atsiskiria kaipo čius
reikalavimus: kad iš kio sumišimo nebuvo, l'ik- 1) Išrinkti iš gyventojų Lietuvoj urėdninkai mokėtų stytiesi. Tąsyk, matyt.. g^'K
<

Politiszkos žinios.

Isz Lietuvos.

Įfffia nartiu^

<

~

J

Draugai darbininkai ir darbinin ištikrujų visi šoksime prie darbo,
stavimu vieną kartą, bet siunčia' gal įtikėt prisikalbėjimams „expa- socijalistai per krauj| kariautų už
nų ir tai labai svarbių, tokių,
Isz
darbo
lanko.
kės!
Kas skaitė 'musų lapelius, tai neužilgo pamatysime kitokią ga
trijotų
”
įkas
jie
yra?
Rd.),
ka

kiekvieną
pėdą
laistės,
o
paskui
juos
net
kelis
kartus.
Tokiu
budu
apie kurias pirma nieks negali atseiti kartais pusę laikraščio dangi prie jų priklauso gana įtek iškariautojams poneliai sakytų: jus kis girdėjo mus pačius kalbant,jau dynę.
tpislijo. Dabar jau galima * VViLKKSBARRe, Pa. Atkako
,,Draugo” organizacija.
tikrai pažino, kad mes — ne kokie
pripildyti vienais protestais, iš ku mingos ypatos (įtekmės nieks ne niekšai.
šnekėt prieš carą, jo valdžią, čia agentai kalbinanti anglekasius rių niekam nėra naudos, Ilgai įgauna be nuopelnų-kokių nors. Rėkauki su savtį inteligencija plėšikai, ne vagiliai, žmogžudžiai,
galima viską skaityt ir rašyt keliauti į vakarus, ypač į Wyomin- teip trauktiesi negal.
Rd.), ypač kad Amerikoj gyve ant socijalistų, mes gi su Vieno- o tokie žmonės, kuriems rvpi pa
gerinti darbininkų gyvenimas, nu
(tame, turbut, koresponden gą, kur siūlo gerą darbą ir geras Mes keliame protestus prieš nantieji? lietuviai ne njato tikro žinskiu galime šauktj:
I. Revoliucija už revoliuci
tas klysta: Varšavos jeneral- algas, bet ar ten ištikro geri dar protestus, kuom rodome, kad mes dalykų stovio Lietuvoj. Mes ne šaukit, rėkit, purvais drėbkit, mes šluostyti nuo jų veidų ašaras, Ir
sutinka
caro
valją
gubernatorius už drąsesni ra bai, nežinia. Todėl neištyrę, dar dar nepasikėlėme iki tautos, dar seniai pribuvę ii Lietuvos gerai
tęnai keliausim, kaip mus už tai
bininkai nesiduoda savę vilioti.
Laikraščių lakštai pripildyti rai
mes tveriame ne tautą, bet vien žinome, kas ten visą darbą varo. Vis gal kada žvaigždę laimės dėl džia?
šymą uždarė Varšavoj jau ne
Štai neseniai Itraikavo Kauno tų apie revoliuciją. Protestai, kri
* Nzw York. Deimantų lygin partijas ir už partijų reikalus ko Kada Lizdeika ant kiekvieno
savęs sulauksim.
vieną laikraštį. Rd-.).
gubernijoj apie Joniškį 16 dvarų tikos, patarimai viens po kitam
tojai išreikalavo 8 vai. darbo die vojame, tautos reikalai pasirodo žingsnio pasmerktas ant pavojaus,
A. Bernotas.
20 d. spalių sustraikavo vi ną. Iki šiol dirbo, jie 10 vai. ir pas mus vien dangčiu. O vienok negeidžiantis sau garbės, agituoja
darbininkai. Suštraikavo visi,kaip daro įspūdį tokį, kad dar mes visai
stovi, darbininkai, tik gyvulius nemokame viešų reikalų vesti.
si tarnaujanti ant geležinke gaudavo po 40 dol. ant sanvaitės. musų partijas, prie gero noro, ga po tamsiausius užkaborius*), kal
lių; kaip kokiuose miestuose I Hazlzton, Pa. Kalnakasių lima sutaikyti. Europos socijali- bina tverti kuopas, kad įgauti di Pirniiejle d varo ir sodžiaus buvo leista prižiūrėti — gyvuliai Nesubrendimą parodo.- Darome
buvo sustraikavę ir telegra unijos reikalauja, kad visų kasty- stų pagarsintame programe nėra desnę galybę, tai Amerikos „tėvy
darbininkų štraikai. < negali atsakyti už ponų kaltybes.- teip, kaip per ilgus metus darė
Ponai iškarto labai spyrėsi, sakė musų proseniai, ar ponai musų
nieko teip baisaus, kam demolyra- nės iigelbėtojai” jam užmeta, kad
fistai. Laikraščiai neateina nių savininkai pripažintų uniją.
Tai jau ir pas njus pradeda ati si nė skatiko nepridėsią; kiti gaztai negaištų pritart (Amerikoj mu jis vien ardo darbą. Užmeta, kad
prosenių; ėdėsi tarp savęs ir pra
(juos buvo paliovę išleidinė- Jeigu to nepadarys, darbininkai sų partijų siekiai dar ne aiškus, ne socijalistai per mažai reikalauja, daryti sau akis dvaro ir sodžiaus dino, kad sušaudysią, kaip ateis švilpė tėvynę. Šiądien musų ko
darbininkai. Ani galo, ir jie pa tie „valkatos” „žulikai” jų^darti, kadangi straikavo ir spau- pasirengę štraikuoti.
pastovus, programuose yra daug kad mažai rūpinasi apie revoliuci
mitetas,išrinktas iš geriausių vyrų,
stuvių darbininkai. Rd.).
1 PovzrtY Point, Pa. Kasty- prieštaravimų) pridėtus prie jo ją (gal apie tautystę? Rd.), ap- matė, kad geruoju nieko neduoda bininkų „buntavoti”, bet kaip paskirti aukas kovojant už laisvę
ponai ar gaspadpriai darbininkui,
Vilkavišky j prieš Visus nėse Monongahela paupių užgimė grynai dar tautiškus siekius, kurie lėidžia mokslą, literatūrą, dailą, ir, perskaitę mu<ų lapelius, dauge atėjo, visi nutilo, dargi užsigynė, (atsiminkit, paskirti aukas kitų
nesutikimai su darbininkais, čia socijalizmui negali užkenkti; de lyg tas prie revoliucijos priguli.
kad ką panašaus butų sakę. Mu sudėtas) — suvažiavo, susiėdė ir
šventus sustraikavo visi žy
lyje vietų pradėjp štraikuot. štrai
gali užgimti štraikai.
sų draugai patįs rodė darbinin pakriko, palikę netvarką užpaka
mokratai galėtų eiti iš vien su so- Užmeta, kad i&leidinėja lenkiškus
rtai, kromai buvo uždaryti,
kavo vienur ilgižu,kitur trumpiau,
Iš Žitkovičitp Minsko gb duonos uiekur nebuvo gali 1 Riwkrnon, Pa. Čianykščio- cijalistais, žinoma, jeigu panorėtų. raštus ir platina Lietuvoj lenky ir tie pirmutiniai! štraikai visur pa kams kelią: jie aiškino, kaip jie lyj* o ių draugai ir priešai pripildo
Juk Vokietijoj, arba Prancūzijoj stę. P. Lietuvis užmiršta, ar gal
turi štraikuot, o ponams pasakė, laikraščius raštais. Teisybė, tai
sisekė: vienur dąugiau, kitur mat
Atkakus čia trūkiui iš Go nta gaut. Uždušinėj dienoj se kastynėse prasidėjo darbai.
socijalizmas paremtas ant tautys nežino, kad rytinės dalies Zarasų
kad nė plaukas nuo jų galvos ne kitokia kova kaip musų prosenių,
melio, iš vagono, matyt, tyčia ant rinkos buvo laikomos 1 Telluride, Cal. Darbai ši tės. Kodėl to pas mus negalėtų pav. gyventojai visai ne moka lie žiau tapo padidinta darbininkams nukris, jei jie su darbininkais gra kova su plunksna, tat joje ma
niekšų biurokratų atgabentų, prakalbos, dainavo revoliuci- tų aplinkinių kastynėse eina gė būt. Suvienytos partijos lengviau tuviškai, tat savęs ne laiko už len alga, Šiek-tiek Sutrumpintas dar žiai apsięis, nesikvies sau į pagel tyt nemažiaus tulžies kaip po
bas ir pagerinta* valgymas ir ap
Išbėgo pulkas visokių pasilei jines dainas, iškėlę trįs vėla- riau nėgu pernai, šįmet bent ra išvers carizmą, negu dirbant sky kus. Ar L. norėtų jiems uždrau siėjimas. . Dabdr tose vietose, kur bą policijos ir vaisko. Ir, tikrai, nuose. Jau caras nuėjo ant antro
miau.
rium. Reikia tik susiprasti. Jei sti apsišviesti tokioj kalboj, kokią
teip puikiai ten apsiėjo darbinin pliaho. Musų visuomeniški vei
dėlių ir pradėjo daužyti žydų vas: dvi buvo žydų, o viena
jau buvo štraikai, darbininkai pagu susiprasti negalima, tai už tau moka. Ar L. juos gali kaltinti
kai, kad net patįs ponai stebėjosi: kėjai tuose raštuose išrodo aršes
pardavinyčias, su lazdoms lietuvių su lietuvišku para
I Į matė, kad tikfai jų rankos viską
tystę, jeigu apię ją nesirūpina soci už tai,kad tėvai teip užaugino. L..
nieko jie nė pavogė, nė sugadino, niais už carus — diktatoriais ir dar
ISZ
vaikė persigandusius žydus, šu.
Lixd<-ik, ir «,ci,,lislu. ui P«d«™- »<•»»
k- nė vieno nebuvo matyt girto!
jalistai, turi rupinties kiti.
niekesniais. Teip lygiai kaip se
Ui, lud jie ten s«,. .iki, .u.ipr.- '“P” *“
o vietinės valdžios visai nesi Pirmiausiai gražiai kalbėjo
Pamatę, kad darbininkai tvirtai novės kunigaikščiai; viens turi sa
Nepamirškime Ir revoliu timo (rakte Lietuvio p.o.Uu, .p. '*• ° P*,i’ v‘lk» bui.i.u.i, nUt,, tūriai, jau pradėjo po truputį nu vo klapčiukus, kits savo, na ir ei
kišo į tas žydų muštynes.
maskoliškai vienas žydas, pa
k.llinimo uiru. Rd.). Toliau
«'»»<••'•• ‘f-P1-11
s“’ sileisti ponai, liems į pagelbą
na muŠtynė ant smert, o masko
skui dainavo dainas masko Ar dar ne gana protestų? cijos aukų — kankinių! Lietuvis apkaltina Lizdeik, ir .od«l’ininįai. meta darbą, ir
Rygosatėjo policija ir dragūnai, tat ir to lius iš užpakalio Čiupt abudu už
liškai; potam kalbėjo žydi- Užgimę dėl išreikšto p. Lizdei Pastaruoju laiku Amerikos lie eiialistu., kad paaiuvin, v.M dar- v,sk*5 >«k«
l«“k»
nenusigando štraikininkai, ir, ne- apikaklės. Peržiūrėdami senovės
Technikas p. Vitols išmi- diškai, o ant galo — lietuvi kos neužganėdinimo iŠ padalinimo tuviai puolėsi šelpti ypačiai rovobą Lietuvoi, jie negalį viao darbo P'*",a- n,mon ne,etuPo“*' dėlią štraikavę, gavo beveik viską,
laikų istoriją, ištikro tarpais stebi
slyjęs naują garlaiviui motorą, škai: buvo ir dainos lietuvi surinktų revoliucijai aukų, pakilo liucijos reikalus. Darbas tas la nuveikti su loki, literatūra kaip ; ",uri k*
ir »er1' »« i“ P*' ko reikalavo.
Visi aplinkiniai mės, kaip teip žmonės galėjo ypakurį su geroms pasekmėmis škai. Valdžia nesikišo. Žan pas mus Amerikoj protestai ir bai pagirtinas — ir reikia tik geis „Butkau. Lapeliai" (Lietuvio Į *•’ n,'ko
““ «>«»'"■ dabar pamatė, kas per vieni tie so
išmėgino akyveizdoje Rygos darų nebuvo matyt besi vai- prieš protestus protestai ir teip ti, kad revoliucija rastų toliau vis .tuipaoyį paukyt. viaai ka. k,. ° ,ik v,,k’ a°! d«t>ioinkų pet.ų cijalistai; visi su atvira širdžia lau tiŠkumus varinėt visnomenės rei
kaluose,o iŠtikrųjų niekuomi nėsam
traukiasi jau gana ilgai. Protestuo daugiau šalininkų ir rėmėjų. Vie
sukrauja. O dabar ja-u gerai su
uosto valdžios pirmininko,
kiojant.
Urėdninkai, net se vienok daugiau yra išsiniekini- no tačiaus nepridėrėtų čia pamirš las; Europos socijalistiškos litera* prato ir musų ^darbininkai, ką jie kia jų ateinant, ir musų draugai, geresni ir Šiądie. Susirinko komi
.kunigaiščio Uchtomskio ir ki načelninkas ir tie klausė kal mų, negu iš tikro galinčių pertik ti: besirūpinant pačia revoliucija, turos
KMSV0 juk
j V* aa MVTĮįati
z įsica lygintiau
€
*
negalima
su ižas*
mi-.
kiek įstengdami, eina, neša jiems tetas, išsipludo, pakriko ir tėvynė
nėtais
Lapeliais,
Rd.).
Argi
Liet*
ter
P
14
»usipratitų. Motorą suka elektra, tik bų, ypač maskoliškoj kalboj, rinti argumentų. Mylinti savo reikėtų vienkart atsiminti ir jos au
šviesą.
išgelbėta. O pažiūrėkim polemi
- , -kad- revoliuciją
—
tuviai rodosi,
ga- j mas ir vienybė butų!
liet valdžios tarnai negali teip kas. Protestuoja prieš komitetą,
katilas ne kūrenamas ugni klausė, kaip kalbėtojas išro- tautystę, kalbą, nuo priešų išgir kas — kankinius.
Daugelyje v»etų,prasidėjus štraimi, bet į vandenį įpila kas- dinėjo visas valdininkų nedo do, kad tai yra tik supuvusios Kankinių reikalai buvo ligišiol įima sukelti su „Musų tauta seno- ' kui, visaip gjązdino darbininkus ramiai žiūrėti į ponų nelaimę; jie kad paskyrė aukas ne socialdemo
veje
ir
šiądien
”
?
Ašgi
turiu
pri

supranta, kad darbininkas, sukilęs kratams. Bet kokią tiesą turi proideos šiądien nereikalingos; soci skiriami nuo šeipjau krutėjimo rei
žinkokio skystimo, kurs pa rybes.
ponai, iš dvarų varė, atsigabeno
pažinti,
kad
Lietuvoj
žmonės
ga

jalistai nuo jų priešų išgirdo teipgi kalų, — tas-pat reikėtų daryti ir
sau į talką policiją ir viską, bet la vieną kartą prieš poną, neužilgo testuot, ar davė komitetui pana
daro garą lygų elektriškai
Žmonių prisirinko pilna daug paniekinimų. Protestai tie dabar, revoliucijos laiku: to reika na noriai griebia „Rutkaus Lape biau susipratužiejie darbininkai ne sukįls ir prieš juos, ir štai tuoj po šias instrukcijas. Jug davė jam
jiegai; massa, sužadinanti tą
lius”, nors jie, kaip sako L. ir su
tų Štraikų, nedė!ioj,17 (30) liepos, valią paskirti revoliucijonieriams,
rinka, nes iš ryto jau apsaki ištikro parodė, kad nėra ką kalbėti lauja pati techniškoji darbų pusė, darkytoj
kalboj parašyti, Lietu-i išsigando, tie įr ant savo pastatė. jie įtaisė JoniŠkyj Kairią žmonių koki jie nebūt. Ir jeigu komitetas
jiegą tuo tarpu liekti p. Vi- nėjo, kad bus manifestacija. apie kokį nors susitaikymą kad ir patsai darbo padalinimas.
vos žmonės labiau myli sudarkytą ; Kitur dargi per ištisą nedėlią štrai- skerdynę. Tą dieną musų draugai rado geriausiai paskirti Šiokiu ar
tolio paslapčia.
Kada kalbėtojas pasakė; „te svarbiausio mierio atsiekimui. Jei Revoliucijonieriškasis krutėji mužikišką, ne kaip čystą ponišką ' kavo, ir juo iliiau Štraikavo, tuo prieš vishs
nės paaiškino dar- tokiu budu, tai ne jo kaltė, o kal
įli „Vilo. ži”l.
gu tas sykj* pasirodė, tai kamgi mas pradėjo paskutiniu laiku ir
gul gyvuoja laisvė!” visi pra vesti polemikas toliau, kam dar pas mus Lietuvoje vis labiau stip kalbą*). L. tvirtina, kad nė vie- ĮĮ daugiau laimėjo: vienuose dvaruo- bininkams,
p reikia štraikai da- tė tame, kad nuomonė nesusiėjo.
Moterys ir Srotestuoti? Tokiose sanlygose rėti; jis, galima iš viso kotikėties, nur pavergtas kraštas nepasiliuo- ii se, viską į pinigus- apvertus, tapo ryti ir kaip kovoti su ponais ir ca Iš kitos pusės didelis liarmas ei
Ne vyskupo neklauso! dėjo šaukti,
savo, jeigu visos jo luomos ne su- į pridėta, darbininkams tiktai po 3 ro valdjtiaj — tas „pamokslas” !
Telšių ir Kauno komiso- merginos, kurių buvo teipgi isi protestai bus vien laistymu iš netanuslops ir vis labiaus didįsis. sivienyjo. Aš ant to atsakau, kad Į rublius, kituose — po 10, trečiuo visiems Jatjąi patiko, kiti net su na *už Lizdeikos atsišaukimas.
Protestuojam prieš Lizdeiką. Įžei
riai, 13 d. balandžio, išsiuntė diktai, leidosi bėgti, net sauso į tuščią. Argi ne geriau Bet revoliucijai augant, dauginasi visi kraštai, kurie pasiliuosavo su se — po 20, 80, 40 ir dargi 50 rub aŠaromii jo klausėsi. Paskui, iš dė mus, įžeidė visuomenę, įžeidė
ir
nukertėjusiųjų
dėl
jos
kankinių
liautiesi
bergždžio
darbo?
'Jeigu
' džiakonarns 500 egi. lietuvi dumblas tiško, bėgdamos ne galima susitaikyti, tai geriau skaičius, kurie reikalauja pagel vienytą visas luomas, iŠ vieno lių! Teisybėj kai-kuriose vietose kėlę raudoną ^karūną, visi ėjo per komitetą, vienu žodžiu papildė
nieko nepelnė darbininkai, tat tai
ško „Vyskupystės katekiz šaukė: „dievulėliau! visas iš varyti darbą skyrium.
tas. I? Amerikos laikraščių teko jungo ištrukę, pateko po kitu. Ar atsitiko dėltd, kad jie nemokėjo, miestelį, darbininkų dainas dai pikdadarystę. Nagi ką tokio pa
badys!” Kitos atsigryžo tik Mes čia keliam protestus, o ne tačiaus pastebėti, jog, prasidėjus gali L. parodyti šiądien nors vie- Į
nuodami. Ėjo sau ramiai, nieko sakė tas Lizdeika? Ugi pasakė,
mo.'* J
ną kraštą tikrai linosą (Liuosoj: kaip ką daryt,' nėjo visi iŠvien^bi- neužkabinėdami, neplėšdami, ne kad komitetas negerai paskyrė pi
miesto
pakraštyj.
Bet
po
Ką, rodos, • kunigas priva
žinome iš tikro, kaip yra Europoj, aukų rinkimui revoliucijos reika pLodį ne galC tat’gali parodyti
kad
nepavarytų ...
o tik balsiai sakyda-: nigus. Paskyrė demokratams —
lytų daryti* Turėtų priimti valandai išnykę baimė ir vėl gal ten ir socijalistai susitaikys lams, aukų dėjimas kankinių rei daug augščiau už mus stovintį. | Nereik.a me^o bijot.es, o tikta. draskydami,
mi, kad nereikia mums ponų ir ca kurie nėra revoliucijonieriais. Pas
kalams
labai
sumažėjo.
Jei
teip
moteriškoji
lytis
susirinko
į
teip
svarbioj
valandoj
su
pasekė

. ir padėkavoti J. M. Žemaičių
Ir mes, ta norime, ar ne, visgi tu- eiti
v,en* v,eoam u*
jais „supuvusių idėjų”, kaip musų toliau eis, reikią bijoties, kad kan rėžime pareiti tuos laipsmus, ka. visus, ir niekę nieko negalės pada- ro valdžios. Jau jie pradėjo slrir- Į kyrė draugieČiamc, mažai atskalai
,
už jo rūpestį apie krūvą. Senukai su žiloms socijalistai
s’yties, tik Štai atlekia, kaip žvė- tiek kiek partijai — papildė antrą
tautiečius vadina. Juk kiniams besidauginant nepristigtų riuos perėjo pralenkusios mus tau- r-'t darl>in;nkams!
pavestas jam aveles, ir steng galvoms, užmovę kepures ant mes kėlėme protestus ir prieš kartais pinigų kankinių kasoje.
rįs, dragūnai; nė žodžio nepasakę, neteisybę ir tuomi nuskriaudė so
tos. Rd.). Tokio krašto nėra ir
Suvalkų gubernijoj ponai ir gas- jie tuoj pradėjo žmones nagai komis
cijaldemokratų partiją.
Rodos
tis siuntinį suvartoti, Į»agal kriukių, šaukė: „ura!” Tie, draugiečius, o tuom tarpu pasiro Todėl, nepamiršdami revoliuci ne bus, kol ne įvyks socijalistiška Pador,ai
darbm.nkus, kad kapoti; daugelį arkliai sumindžio
kurie
pirma
labiausiai
keikė
nieko
teip
baisaus
nematyt
tame
jos
reikalų,
dėkime
ir
rinkime
teipdo,
kad
visai
be
reikalo,
kadangi
vyskupo noro, praplatinant
revoliucija (Užgriebus pranašavi“‘ neb|esiswndysią daugiau jo. įnirtę žmonės, griebėsi už ak atsiliepime. Man jis išrodo tei
socijalistus,
pastojo
karštais
pat
aukas
vienkart
ir
kankinių
rei

„Darbin
Balso
”
partija,
kaip
ma

knygeles terp žmonių. Teip
darbininkų; o jei ir sąmdysią, tai
Abu reikalu turi būti vimus, reiktų pasakyti, jog ateis da maži?u mokėsią, kaip dabar, — menų ir atmušė dragūnus. Tru singu. Bent protingesniu už ame
tyt iš patilpusio pereitame nume- kalams!
daugumas klebonų ir pada socijalistų pasekėjais.,
laikai, kada ir socijalizmas ne ga
putį palūkėję, jie antrą kartą Šoko rikoniškus protestus. Bet daleisstraipsnelio, susitaikė su drau- šventa mums priedermė.
rė. Bet atsirado trys klebo Pirma monopoliau? karčia- ryj
lės užganėdinti: atsiras nauji rei tegul, girdi, -tie biaurybės badu plikomis Šoblėmis, tat vėl tapo kim, kad tas neteisybė ką jis para
„Kankinių Kasos” Komiteto už
giečiais. Gal susitaikys ir su tautie
kalai, o su jais ir naujos partijos d vėsi, kad jiems dabar negerai!...' akmenimis ir plytgaliais atmušti šė. Daleiskim — demokratai yra
nai 5— Lopių, Moniškių ir mas daužė: Keturvalakiuose čiais, o tąsyk pajiegoms visos tau sienis atstovas
su
naujais siekiais: yra jau anar Daug da baisesnių gazdinimų mes — 6 dragūnai tapo sužeisti (rony- revoliucijonieriai, „Draugo” parti
Vendžiogalos, kurie nepriė sudaužė du sykiu; dabar jau tos galima būt vesti kovą su ca
A. Vardas.
chistai daugiau laisvės siūlanti girdėjome nuo ponų ir neiŠsigan- ti), oficieras gavo plytgaliu į snu ja lygi socialdemokratų partijai.
Rugsėjo m. 1905 m.
mė atsiųstųjų lietuviškų ka sutaiso, t>et nėra kam degti rizmu.
npišsigasime nė Šitų.
ir už socijalistus. Mat amžino dome jų
kį. Visai pasiuto,tuomet dragūnai Argi žmogus prigulintis prie teip
tekizmų. Lopių administra nės parvežti, kadangi visi bi „Kova” neperseniai pagarsino
Ugi iš ko poėai galėtų teip puikiai
nėia
aut
svieto.
Rd.).
Kad
įvikir pradėjo į žmones Šaudyti. Dau darbščios organizacijos, kuri yra
Iš
Loyuthaniia,
Pa.
protokolą,
kuriame
buvo
paminė

gyventi, kad šie savo laukus aplei
torius tą savo atsisakymą nuo josi: tas, kuris pirma į rando
dyti
revoliuciją,
p.
L.
nori
įkin

giausia
jie -gavo plytgalių nuo įtempus visas pajiegas kruvinai
ta, jog Rev. Šelp. K. iširo, kadan
knygelių priėmimo paaiškino karčiamą važiojo degtinę, ga gi iš jo pasitraukė Dr. šliupas ir Yra čia tūlas lietuvių skaitlius, kyti į vežimą lydeką, vėžį ir gulbę, stų, iŠ ko gėlėtų teip važinėties, šventoriaus, užtai ir ėmė Šaudyti į kovai, argi, sakau, dyvai kad jis
dirba jie anglių kastynėse. Už
A^Launo džiakonui tuo, buk jo vo persergėjimą, jog bus rie Bacevi^ia. Tuom tarpu Dr. Šliu darbiai čia maži: kadangi darbinin taigi ponelius, ponelius ir pro- Šilkais taisyties, brangius vynus tą pusę. Žmonės subėgo į baž užstoja savo partijos reikalus var
gerti?! Ne iŠ savo mieiaširdystės
pal^Lpijoje tik 1* žmogus teė- stai, jeigu neliaus važiojęs. pas dabar garsina, kad jis ir ant kai ne priguli prie unijos, tai darb letarijatą. Bet tai tuščias noras, mus ponai sąmdosi, o dėlto, kad nyčią, tat ir čia surado juos tų bu dan Lietuvos labo. Kiti vėl visą
nes
kiekvienas
trauks
į
savo
pusę:
delių kulkos: tuoj bažnyčios grin- bėdą mato tame, kad J. Šliupas
y aąe, kuT» lietuviškai kalba, vi Sudaužė po kelis kartus ran toliau priima aukas ir pasilieka daviai moka, kiek nori, reikalauja
poneliai prie žaliojo stalelio ’ o iš kruvino mpsų prakaito jie gali dįs nekaltu kraujų apsipylė;.viena viską sugadino, būdamas priešin
kasierium
Rev.
Šelp.
Kom.
išliuodo
karčiamas:
Lankeliškiuo

darbo po 12—16 vai. ant dienos.
L- gi kiti raeldžiasi lenkiškai
darbininkąi į savo lankus ir tol ve sau pilnus kišenius prisigrūsti; ir mergaitė — Galiunikė — tapo pa gu L. S. D. P. Ir vėl atsiranda
(gal teip E meldėsi ligšiol, se, Bartininkuose, Kilsartu- savimui musų tautos. • Ant ko Lietuviai čia ne mėgsta ilgai lai- žimas stovės, kol prie jo nepasi toliau jie neatsisakys nuo tų pelnų, šauta ties didžiuoju altorium; 4 ypata, kalta už svieto nuodėmes.
todėl rėmėsi „Kova”, garsindama
S ' Ikril f visk^r^uvo uždrausta, se, Liudvinave, Šunskuose, protokolą? Tą dalyką priderėtų kytiesi: pirma buvo 6 šeimynos, liks vienas darbininkas (o vienok o mes ateinąnČiais metais da ge žmonės — 2 vyru, 2 moteriški ne Rodos nukryžiavok Lizdeiką sn
pribuvo dar 3. Laikrakčių
atsiekimui m i erių išreikštų Euro riau, kaip šimet, mokėsime per di užilgo numirė; apie šeši sunkiai Šliupu ir bus ramybė — revoliuci
|jq^^Xpkalba?).
Tuo tar- Griškabūdyje ir kitose vieto išaiškinti*). Socijalistų gi partija, dabar
skaitytojų nepatėmijau, todėl neži
pos
socijalistų programe, gali džiausią darbymetę štraiką pakel serga. Daugiausia sušaudė žmo ja eis konogeriausiai, bus atliktas
j^fnome tikrai, jog prie se.
kaip matyt iš jos atsišaukimo, ren no kas ant svieto dedasi.
ti, jei mums per mažai mokės. Už
ijM^Copių bažnyčios priklauso Mokesčių da nemokėjo Se- ka kitą Rev. šelp. Komitetą vien Neseniai atsibuvo pas Juožą ma būt, vardan lietuvystės, vi tai tų dvarų darbininkai, kur da nių bažnyčioje arba bažnyč'os kriukis. O visai neteip yra. Va
siems eiti atsiekimui tų mierių;
r šitie grynai lietuviški kai napilės pavietyj. Kelių vai iš savo partijos ir savo vien par Pauliukonį krikltynos, ant kurių tame programe ir poneliams nėra nebuvo štraikų, neatsilikite nuo tarpduryje; — visas bažnyčios pri- lia Šliupui elgtis sulyg savo nuo
mones, ar ji yra klaidinga ar teisin
Šakys kulkomis subadytas.
mai: Betygala, Žinėnai; An- tų sudegino triobas už tai. tijai. Taigi Amerikos lietuviai, pribuvo ir tautietis Apanavičia. nieko teip labai baisaus. Rd.). kitų; tik visdr per Štraiką gražiai Baisus tai atsitikimas. Jis pri ga (tas priguli nuo to, kaip į tą
sulyg savo persitikrinimų, gali sių
, druškonių akalicoje teippat kad važinėjo gyvulius užimti sti aukas ten, kur jiems patiks: Jis terp kitko pradėjo aiškinti ko AŠ ir visi socijalistai gali užtikrin elgkitės, nedraskykite nieko, ne- mena baisiąją anų metų kražieČių žiūrėt), tat mes nebūkim vėpliais
Vilkaviškio tautos mylėtojai gali, po senovei, vą laisvės draugų musų tėvynėj ir ti, kad vežėjas liks vienas: pirklys plėŠkite, nedeginkite, kovokite,ne- skerdynę. Nesigėdijo tie žvėrįs kaip tos avys: viena bė, tai ir vi
yra 8 ūkininkai lietuviai; už mokesčius.
užmanė paaukauti, kiek kas gali,
nemuŠkite žydų ir nė į bažnyčią Šaudyti į besimel sos bė, viena mė, tai visos mė.
yra - kalbančių lietuviškai ir vaitas bandė teipgi surašinė siųsti @tr. Šliupui, o socijalistai ar ant su&elpitro revoliucijonierių skubysis į taržę tuštinti kitų kiše- girtuokliauktte,
teip nekaltų žmonių, kad nieks nė džiančius žmones! Caro valdžia
nius,
ponas
prie
šampano,
o
darbi

Nelaikąs ir ne vieta niautis už
i- Drąseikių ir Lopių sodžiuose. ti gyvulius; surašė kaimuose: ba „Kovos” redakcijon, arba So Lietuvoj. Susirinkę sudėjo $4.25
ninkai, kaipo kantresnis, pasiliks pusės žodžio ant jųsų negalėtų tokiu budu nori nugąsdinti žmo tuščią maišą, kelti protestus prieš.
cijalistų
Rev.
Šelp.
Kom.,kada
tas
Budežerių,
Pavembrių,
bet
Čia užtėmysiu, jog Lopių ba^(aukautojų vardai ir jų aukos pa prievežimo (Kad teip būt gali atei užmesti! Neatsilikite nuo dvarų
nes, nori atstumti juos nuo musų, Lizdeiką, Šliupą ir tt. Remkim
Į
tayčioje prie kunigo Marke- gavęs persergėjimą, - liovėsi bus išrinktas. Kelti dar ilgiau garsintos kitoj vietoj. Rd.). Pi tyj, nieks ne abejoja, bet šiądien ir gaspadorių darbininkai! Pas nori priversti, kaip iki šiol, ramiai revoliuciją kiek musy pajiegos ne
tuščius
protestus
nėra
jau
reikalo,
nigus siunčiame „Lietuvos” re Maskoiijoj ir pirklys, iš dalies ir gaspadorius’ Štraikuot kiek sun
vyčiaus pamaldos buvo per neišmintingo darbo.
sau vilkti savo jungą. Bet mes ša, remkim žmones, kurie dirba,
iš jų nėra nė jokios naudos.
dakcijon, kadangi atsisakius Dr.
kiau, negu dvare, bet vistiek gali
I.
S.
S.
pusę — lenkiškai ir lietuvi
Ant toliau priderėtų, kad aukavę Šliupui nuo kasierystos (jis atsisa ponas,eina išvien su darbininkais ir ma, tik reikih pataikinti karščiau neišsigąsimę to ir neatsisakysime neša savo gyvastį tėvynės išliuopertai yra viltys,kad jie visgi dabar
nuo pradėto darbo. Mes žinome, savimui. Dabar yra laikas. Kiukai. Odabartinis Lopių
Dėl išplatinimą politiškų vien paduotų balsus, kaip daryti su kė nuo socijalistų komiteto kasie jau sulauks geresnių dienų. Rd.). sia darbimetB.
kad jau ne vienoj vietoj yra įtai tos tokios progos jau mes nesu
įt. kunigas (Lepiai yra Tilija su tiesų, Vilka viškyj susirinko pinigais esančiais pas senojo ko rystos, tautiškame komitete pasi
Da vieną daiktą darbininkai aiš siusi caro valdžia tokias skerdy lauksim. Jei dabar progą praO tąsyk L. ir kiti pasekėjai supe
miteto
kasierių.
Galutinam
nu

r parapijos tiesomis) neįleidžia į miestą žmonės iš aplinkinių
lieka. Rd.), nežinome, kur pini lėjusių idėjų patrijotai liks su nu- kiai pamatė per šitups štraikus —
nes, tat tik da labiau mums užde žiopsosim, pasiliksim amžinais
• .
L bažnyčion nė žodelio lietuvi- ir kėlė demonstracijas, džiau sprendimui „Kova” paduoda lai gus siųsti.
tai kad valdžia visuomet laiko po ga kraują: į vieno žuvusiojo vietą mulkiais ir vergais ant išjuokimo
šnypsta
nosia.
l
A. A. Muzikėlis.
ą 6ko.
Ir Vendžiogalos par. gėsi, tikėdamiesi tikrą laisvę ką iki 15 d. gruodžio.
Nors p. L: peikia Lizdeiką ir nų pusę. Ne vienoj vietoj, tuoj dešimtis naujų steja, ir vis darbas busiančių gentkarčių.
Protestą
Reikia pridurti, kad protestais
klebonas nepriėmė lietuviškų sulaukę. Tuom tarpu pasi ir užtarimais mes ne pakelsime
socijalistus, bet Lietuva jam ne prasidėjus Šįraikui, stužė punui į eina ir eina tolyn.
kelti prM nutarimą R. Š. K. ne
Iš Bostono, Mas.
išmetinės, nes ji žino, kas dirba, o pagelbą policija ir viskas; jie gau
katekizmų ir gi nepripažin rodė tuojaus, kokia ta caro įtekmės partijų, įtekmę pakelia
Supkus musų kelias. Nevienas turit tiesos. Bet jeigu buvo klai
Bostono Liet. Gedetnino Kliubo dirbdamas, išsižada karūnos. Lie do musų vadovus ir kiša juos į draugas jau žuvo, ne vienas da dos, galit jas nurodyti. Ant to
damas, turbut. reikalo platin- žmonėms duota laisvė. Va darbai, ne protestai. Daugelis buvo parengtos prakalbos, laike
istorijoj šviesiais ruožais kalėjimus; darbininkus gazdina na- žus, juo eidamas. Daug nekalto kiekvienas aukautojas turi tiesą
ti juos terp lietuvių, kurie kare koksai"oficieras pradėjo kaltina socijalistus, kad jiė įtekmę kurių surinkta 12 dol., kuriuos tuvos
bus
užrašyti
socijaldemokratų dar gaikomis išvaikysią, jei vis da jie
kraujo bus pralieta, bet atsiliepti. Galit teipgi siųsti tiems,
gyvena tenai šiuose kaimuo- šaudyti iš revolverio į pulkus veržia nuo kitų partijų. Paveržti paskirstome siteip: kankintiniams bai, bet ne bus užmiršti ir tamsus nenusileis, neis prie darbo, anot žmonių
ką daryti, kad ta to negalima ap kuriuos skaitot už tikrus revoliučito juk negalima: tas įgauna dides $6.00, moksląeiviams $4.00 ir Viš
1 ee: Gelnuoše, Butkunuose, žmonių, nušovė-14 metų mer
darbai visokių jų priedų: Lietuvių, jų, „buntaĮosis”. Ta pati caro sieiti?! Juk ponai ir caro valdžia jonierios, tat remkite tą šventą
nę įtekmę, kas karščiau dirba.
Priešagalkoje,
Laisvės Mylėtojų ir tt.,kurie drab valdžia užtraukė ant musų visai ne tiek ašarų ir kraujo kasdien iŠ darbą iš visų pajiegų su tikru atsi
Skryniuoae. gaitę, kitą sunkiai sužeidė. Jeigu demokratai ne turi tokios teliui $2.00.
F.
J.
Mockeviče.
sto
purvais ant tų, kurie ne turė nereikalingą vainą jr tokią daugy musų išspaudžia!.........
Užtai, davimu. Tas darbas yra vertas,
Moniškiuose. Administrato- Turbut oficieras buvo girtas įtekmės kaip socijalistai, tai ma
bę musif brolių pražudė, ji užkro draugai darbininkai ir darbinin kad už jį ir galvą padėt, netik ke
dami
ką
valgyti,
viską
aukauja
^B.rius (filialistas i teisino savo ar beprotis.
tyt, kad jie apsileidžia; jie sako,
Iš New Britan’s, Con.
pageriuimui būvio savo brolių dar vė ant labiausia reikalaujamų mu kės, nenusiminkimel varykime to letą centų. Europiečiai jau paro
kad socijalistai rėkavimais pla
pasielgimu tuo, jogVplatiniLietuvių Ukesų Neprigulmin- bininkų. Ar tai ne niekšystė, kad sų daiktų didžiausias akčyžes, o lyn štraikus, kad ir ponai atsiga dė mums paveikslą. Jie padavė
tina savo įtekmę. Bet kas drau
mas katekizmo tai esąs ne kusuplėštus tokiu budu pinigus mėto bentų ant musų galvų dragūnus ir viens kitam toroliŠką ranką, kad iš
gas Kliubas, ant savo susirinkimo,
džia Lietuvos inteligentams dary
*) Turbūt n&ejas klysta. Lisdsika yra visai nereikalingam mums vaiskui, kazokus!
■^nigo darbas (! sic!) — o tik
paskyrė komitetan M. J. Čeponį,
Verskime teippat nuo vien kovoti prieš atalną savo
ti tą patį? Jeigu rėkavimais soci
šnipams. savo sprando ir caro valdžią, kuri skriadėją. Jeigu ir mes sujungsi
pn. 72 Jubilee st., išreikalavimui L. 8. D. P. atstovu utrubežiuoee, kur generolams, policijai,
r' lAkaplierninkų”.
Moniškių
jalistai pakėlė savo įtekmę, tai
didelis pavojus ne greeia, ii ten ir agi Darbininkams šiandien pas mus
liaudės surašuose atskiros rubrikos
biauriau už laukinius žvėris su me savo pajiegą ir petys į petį, vy
k. į fili joje visuotinai viešpatautuoti Lietuvos užkabori uote ne galima.
matyt, žmonių patraukimui reika
niekur teisybės neranda, tai mes mumis apsieina! Vyrai ir moters, ras į vyrą — remkime pirmas eiles
lietuviams Amerikoj.
Asabitkai Lietuvoj darbavosi,,Draugo”
lingi ir rėkavimai. Jeigu veikė
■M jauti kalba, galima sakyti,
org. atstovas, bet Amerikoj ir prieiji vadinamiejie socijalistai arba soci- visi stokime prie darbo, skaityki kovotojų.
Atsiminkim,' kad gal
Ezplioz įjos.
jai nori žmonės pakelti, patraukti
B į lietuviška, ypač Moniškių
j ai demokratai, ir sakome, kad ne me ir platinkime socijaldemokra ir musų kraujas bus reikalingas
keliami protestai.
Atsakymas Lietuviui.
td«odžius tai grynių-gryniau- Portin, N. J.^ Laboratorijose juos prie gero, tai turi prie jų tai**) Jeigu žmones labiau myli -sudar gana mums kovoti (imties) su po tų leidžiamus raštus, taisykimės tėvynės išliuosavimui. Taigi, vy
kytiesi, žmones juk nesitaiko prie
„International
Smokeless
Powder
sias i lietuviškas - sodžius.
Nr. 45 „Lietuvos” patilpo kytu kalbą negu Čystą. tas dar nerodo, nais ir gaspadoriais,o da reikia ko ginklus ir mokinkimės su jais ap rai, jei jaučiatės katras įžeistu ar
and Chemical Co.” atsitiko explio- veikėjų.
straipsnis Lietuvio, nurodantis, kad darkymas kalbos butų geru. Ką voti su caro valdžia, kuri yra tų sieiti, kad nebegalėtų tie budeliai užgautu, spiaukit ant to, tai yra
■ rMelstis, žinoma, per prievar- zija,
kurios 4 darbininkai likosi £ . Teip kaip dabar eina — ne joks kur amerikiečiai privalo siųsti au žmones myli, tas no visada dar yra geru. pačių ponų, rankose. t Tik nuvermus beginklius, kaip žvirblius, tik mažmožis, zuikių baikos. AtKJtą, išmokyti daugumas lenki šmotus sudraskyti.
Amerikoj, turbut, daugiau bus mylinčių
laikraštis ne įstengs visų protestų
kas sudėtas revoliucijai, kurias, Sapnininkus, Kabalas ir ,,Saulę”, negu tę nuo sava sprando caro valdžią, mušti! O didžiausiems tokių sker silygįsit, kada ateis proga. Galė
patalpinti. Jegu tuose protestuo
Akai. Teip tai elgiasi kaip
ant laimės, ir be jo nurodymų,žino kitus raštus, o argi galima pasakyti, kad o įvedę tikrą žmonių valdžią, mes dynių kaltininkams nedovanokime: sit tada savo priešui kad ir kaili iš
HįjhaHe Žemaičių vyskupystės
se butų pakelti jš tikro koki svar
amerikiečiai (jeigu vieni kelia pro tie žmonių numylėtieji* butų geresni, galėsime lepgviau atsidusti, galė akis až akį, dantis už dantį! Ne perti, bet dabar yra tiktai vienas
Gaisral.
besni motyvai,•♦butų dar tiek to,
Mreanigai! ! < Kun. A-tis.
testus prieš Lizdeiką, o kiti už jį, už kitus f Kiekviena tauta, kol yra tau sime kiek labiau pagerinti savo užmirškime suraminti ir sušelpti priešas — vienas prispaudėjas —
[IJ „Vln. Žn.”J.
t
Indianopolis, Ind. Sudegė čia bet to protestuose nėra. Prote
ta, rūpinasi apie tobulinimą sava kal
gyvenimą ir eiti prie to, kad nebe užmuštųjų Šeimynų,gelbėkime kuo tai maskolius caras — prieš j į rei
'tai matyt, kad nežino kam siųsti

bernatoriaua pastatyti karei
viai, pradėjo iš trijų pusių
1 * šaudyti į pulkus beginklių
žmonių. Užmušė apie 200
, žmonių, o tame du pagarsė
jusiu advokatu: Skeblin-Kamenskį ir Jentišą. Pašauti)
nugabeno į ligonbučius apie
200. Argi ant tų žvėrių caro
" tarnų nėra jau bausmės! Tar
naujanti ant geležinkelio pareikalavo atstatymo gubernatoriaus ir kitų atsižymėjusių
skerdynėse.
Tai tokia mat
caro žmonėms suteikta laisvė!
■
Laisvės tos nebus Maskoiijoj,
kol žmonės caro ir-visų šutepusių žmonių^raujuose rankas jo tarųų neišvjfe kiaulių
pas Ambraomą ganyti.

;

Lietu viszku dirva.
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[sz Amerikos.
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.Vilkaviškio* Suvalkų f.
mus daug yrą pannai-

mebelių krautuvės Badegens. Nuo- stuojanti ne pasiganėdina prote
tas aukas. Rd.).
stuolius gaisro padarytus skaito
Aš, neseniai atvažiavęs, ne galiu
li liaiškinlmaa bus sekančiame name*
ant 1125000.
dėt galvos už amerikiečius, jie dar
ryj.

bos bet ne apie jos darkymą. Darkymo
prigimtos kalbos nieks nepagirs, darky
mas kalbos veda prie l&dirbimo tokių
santygų kaip Zarasą paviotyj.

būtų nė turtingų, nė betuičių, o ka* gali pašautuosius! Patįs dėki kia kovot, one savo sanbrolį ar jis
visi butų Dygus ir visiems lygiai me .r nuo kitų rinkime tiems rei bus ypatiŠkai patinkamas ar ne.
kalams pinigus!.... Ir jei mes
F. M.
prigulėtų visi turtai.

LIEI O Va
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Itąi minta. Panaši į mniltis parva Hutui rei
Isz visur.
kalinga ue parttdepiinui nuo priešų, kadangi,
išėmus žmogaus, kitokių jis nesibijo, bet to
kia purvą palengvina jam medžionę, jis, ne- II Ant susirinkimo popų Šv.
Pagal Schtnel’į.
patčmytaa, gali prisiartinti prie žvėrių, ant Andriejsus stačiatikiiko soboro
r." 1’ ir1 krntiud
A patinui Peterburge, nutarė atskirti nuo ti
Kaip ir kitų šokinėjančių žvėrių, pa kurių medžioja. Pečiai
kinčių ir iškeikti garsų jenerolą
liūtų
apžėlę
ilgesniais,
tirštais
plaukai®,..
skutinės kačių kojos ilgesnė* ir tvirtesnės.
Trepovą, kaipo peržengusį 6tą
Jeigu paimti lendrę ir ^įlenkti teip, kad Uuodegos galą dabina teipgi pluoėtas plau
abndu galu galima būt laikyti su viena ran kų. Nusileidus saulei, liūtas kelia iš nJ ego Dievo prisakymą, kuris draudžia
užmušti. Trepov gi priasakė karei
ka ir teip sulenktą paskui urnai paleisti, tai ir eina ant medžiones. Gaudo Jis naminius
lendrė nulėks gana toli. Tas pats atsitinka gyvulius, gaieles, žirafas, zebras ir kitokius viams nesigailėti patronų, šaudyti
ir su kate, kada ji prigula ir sulenkia savo tiruose gyvenančius žvėris. Vienu kojos su- į žmonis.
davimu jis parmuša drūčiausią jautį, o su
nugarą, o paskui urnai ją ištiesia.
II Mieste Pernave, Estijoj, lai
Ilga katės uodega, Šokant, yra kaipi naerais gali sulaužyti, perkąsti nugarkaulio ke dievmaldystos į estų bažnyčią
kaulus. Žmogui liūtas pasitraukia iš kelio,
ityru.
įsivertė pulkas socijalistų ir nuo
Prišokus prie savo aukos, katė į jos kū jeigu mato, kad žmogus jo nesibijo, ant bau sakinyčios numetė pastorių. Matyt
ną įleidžia savo aštrius kaip adatos nagus. gaus, persigandusio, drąsiai užpuola ir drą> jis savo pamoksluose niekino sočiVaikščiojant katei, jos nagai pasikėlę aug- s ko.
jahstus.
Karališkasis tigras priguli teipgi į ka
Štyn ir išslėpti odos raukšlėse kaip durtu
vas ar peilis makštyse. Todėl taikstės na čių giminę. Gyvena pietinėj ir rytinėj Azi- - H Kursko gubernijoj, Sobecko
gai niekada nenudyla, kadangi katė juos
apskrityj užgimė kaimiečių maiš
vartoja vien tąsyk, kada Jie jai reikalingi.
tai. Kariumenė ne įstengia maiš
Su tų aštrių nagų j»agelba katė lengvai įbė»
tų suvaldyti. Kaimiečiai užpuola
ga į medžius, ant sienų, arba kitur, Hur ma
ant dvarų, degina surinktus javus.
to reikalą. Tas yra svarbiu, kadangi katė
Gaila. Juk ir kaimiečiams gali
gaudo ne;vien peles, bet medžioja ir ant
maisto pritrukti.
paukščių.
Iš tų ašUŪLiiagų katė naudoja
si ir atsigina net nuo daug drūtesnių priešų.
Draskant pagautą auką, aštrus katės ii- j
Svajotojas.
tiniai dantys, kaip durtuvai, giliai įlenda
| kūną ir tuojaus užmuša pagautą žvėrį,
Jis negalėjo užmigti — karštis jį
jeigu katė iŠ syk nori tą padaryti; bet kar
apėmė. Aplinkui mes sėdėjom.
ta is ji mėgsta siausti su pagauta auka, neiš- ‘
Ruduo. Naktis. Naktis tamsi.
elpildonioms viltims ją kankinti. f
Tylėjom.
Jis tik, ar tylos bijodamas, ne
. Draskant pagauti į šmotus, vartoja katė
tylėjo; jo balsas — nerviškas, pri
savo šakninius dantis. Už iltinių dantų,
keltas — drebėjo musų ausyse.
kiekvienoj pusėj, .viršuj ir apačioj, yra po 2
KimhJkusis tigrą*.
Jo kalba visada buvo ne kokia:
dančiu. Tai teip vadinami netikriejie šak
niniai dantys. Kada katė uždaro nasrus, joj ypač drėgnuose? karštuose kraštuose, išmėtyta, nelygi, kirstanti; dabar
tai galai, iškarbavimai dantų vieno žando į- kartais atkanka net Į rytinę Siberiją. Par irgi buvo »unku jį suprasti, sugau
eina į tarpus tokių jau iškarbavimų kito žan va jo vilnų atsako parvai vietų, kuriose gy ti jo minčių besiplėtojimą, dasido. Tokiu budu abidvi oilės uetikrų šakni vena. Plaukas jo rausvai geltonas, (guašus protėti, ką jis mums norėjo pasa
nių dantų sandariai prigula ir sudrasko mė į parvą pageltusių lapų, su juodais dryžiais, kyti. Mums?
Ne, jis sau sakė.
«
są pagauto žvėrelio. , Už netikrų šakninių atsakančiais šešėliams medžių ir krūmų, terp
Tegu kalba: rytoj gal jau nebe
dantų, abiejose pusėse, yra po vieną didelį kurių gyvena. Tigras ne mažesnis ir ne
kalbės.. ..
dantį. . Dantis tas vadinasi kunėdžiu arba silpnesnis už liūtą, bet už Jį žiauresnis.
Leopardaituri geltoną plauką su tam — Visi miega ... O jųr dar
mėsėdžiu ir pakibai iria dviem aštriais dantu
kais. Uždarant katei žandus, viršutinis šak siais šlakais. Šlakai tie atsako lapų šešė neužmigot? Geri vaikai — manąs
ninis dantis slenka išilgai apatinio. Tokiu liams. Leopardas gyvena Afrikoj ir Azijoj. neužmiršot....
budu už abiejų šakninių dantų kiekvienoj Azijoj jį vadina pantera.
Manę užmirš. Ne Šiandien tai
Jaguaras ir kuguaras arba puma yra poryt, o visi užmirš manę.
' žando pusėj pasidaro kaipi žirklių, iškarbuotai didžiausi žvėrys kačių giminės Ameri Visi!
1i pjūklelio pavidale, ašmens.
Kadangi vingiai arba dantukai viršuti koj. Jaguarai tokios Jau parvos kaip ir le Gal teip ir reikia: kuo kitu žmo
Kuguaro pana vienoda, palšai nės užsiims. Gyvenimas ne žpsinių netikrų šakninių dantų įeina į tarpus opardas.
apatinių, o mėsėdžiai dantys slenka šalia ruda, panėši į medžių žievės jiarvą; tas jam stos. Džiaugkimės.Vyručiai, linksviens kito, taijlantų viršūnės nesitrina į įialengvina }>asislėpimą ant metižių, kur ty miaus tylėkit — man teip sunku....
Žmonės pasiliks ir man mirus.
vfena kitą, kaip tTitraitp paveikslan, dantys koja ant mažesnių žvėrių.
žolėdžių žvėrių.
Todėl tai kačių dantys
Rytinės Kumpos giriose, iš kačių gimi Norėjau būti žmogum: teip tų ne
hiekada 'nenudylą, jie visada aštrus ir per nės, gyvena ryšiai ir laukine kati. Šitie žvė daug pas mus.... teip nedaug.
visą katės amžį gerai pjausto kulius sume rys gyveno dar neperseniai ir Lietuvos gi Jus — žmooėa?!
Kas iŠ musų žmogus? Žmonių
riose, bet dabar jau jų Lietuvoj nematyt.
džiotų žvėrelių.
nėp
— yra specijalistai, yra amaLaukinė
katė
medžioja
naktimis
girių
tan

Bet žyrklės gerai kerpa vien tąsyk, jei
gu jų ašmenys tvirtai sujungti viens su kitu. kumynuose, todėl plaukas Jos palšas su juo tininkai. Žmonių nėra..
Ar nėra čia Stepono? Nėra? O
Todėl tai apatinis katės žandas tvirtai su dais dryžiais.
jis
geras specijalistai — savo tiesą
jungtas su kaukuoliu.
gerai
pažinęs. Jis baigs savo moks
2
giminė.
Hijienos.
Už mėsėdžių dantų, kiekvienoj pusėj,
Dryžoji hijicna tari apie 2į pėdos aukš lus. O aŠ nebaigsiu.
yra po vieną dantį su plačiu viršum. Tai
teip vadinami tikriejie' šakniniai dantys. čio. Parva gelsvai |>alėa su tamsiais dry Reikia man keliauti — toli —
Jie paskirti trupinimui kitų dantų šudra- žiais, kas rodo, kad bijenos yra naktiniai® toli, kur sš keliausiu? Nežinot?
ekytos ir supiaustytos
J
žvėrims. Nuo galvos, išilgai nugaros, trau Geri vaikai.
kiasi is šerių kaipi karčiai. Pryšakinės hi Aš keliausiu gilyn, ša — tylė
jienos kojoė ilgesnės už paskutines.1 Todėl kit, neklauskit: aš jums negaliu iš

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.

'

'

ant žemės; liepė tik kitų neklausy- žinau. Be derybų neeikim — kasi
tiea. Patikėjau —- o ji ir apgavo, žinkaip čia bus.
šelmė. Ne galėjau netikėti, ne*
Dovanokit, draugai: protas ne
tokia buvo daili, tokia — man pri leidžia protauti apie tokius daly>
einama. - O ji apgavo.
.... Išsirinkau sau kitą -— ji ma
Ji buvo laiminga. AŠ ir dabar
žiau žadėjo, ne teip ir buvo priei laiminga^....
nama, bet kad žmoguj prie ko pri
Vieną kartą musėlės manęs klau
pratai, tai sunku jau ir apsistoti: sė, kaip laimingam būti — klausė
o aš pripratau prie idėjų. Bet ir musėlės ką daryti?
Negalėjau
litą apgavo. Apgavo ir kitos.
joms nieko atsakyti — ir dabar ne
Pasiliko tik viena — vienintelė, žinau nieko. Musytės, musytės!
nieko nežadanti, o jums — nepri ■ Visą savo Amžių — tai bus 25
einama. Ar ji ir apgaus?
metus —* laukiau, jieŠkojau, ver
Bet ką at! Jug mirsiu, Gali kiau laimės ir — neradau jos.
ji sau apgauti.
Ar ji tik-yra?.... Mirė tėvai, mi
O visgi, nors ir visos jos manę rė broliai!, visi mano mylimiejie—
apgavo, ar apgaus, ačiū jotnsi varė iŠ gimnazijos ir universiteto
Ačiū už dangų, kurio man nedavė, — kalėjime sėdėjau — Sibyre tė
ačiū už vargus, kuriuos jų dėlei vynę gavau sapnuoti — idėjas ma,
kentėti turėjau. Ačiū joms.
čiau ištvirkusias — maųoji, mano
AŠ nesuprantu, kodėl žmonės ji mirė — nelaimėse buvau laiminteip baidosi idėjų? Jug jos tiek gas.
v*rftą» tiek bėdų, tiek prispaudi
Aš ėsu laimingas.
Ar kokia
mų mums atneša.... Dovanokit. laimingesnė
žvaigždė
apšvietė'
Vėl neliogiškai pradėjau prptauti. man kelią, kuriuo beeidamas ak
Žmonės nenori vargų, o aš jiems las, laimę tik matyti galėjau, ar
noriu juos įkišti! Žmonės, žmo sena buįrtininkė išmeldė laimę kū
nės! Pirmyn, prie vargų, prie bė- dikiui niuo musų primigusių gerų
dųl Pirmyn visa spėka! Laimė
| dievaičių — negaliu tvirtinti: neži
neliogiškume!....
nau, musytės. Aš tik laimę maKaip man gerai gulėti!' Jus ty-1 Čiau, laimėj gyvenau,
lit. Linksmiau* pradėjote tylėti.
Ir laimėje mirštu — žmoniškoj—
Ir man linksmu, Atsilsėsiu
ir liūdnoj
savylaimėj.
prie darbo!
Broliai, nebijokit laimės!
Prie darbo?! Man jau nėra čia Į
Laimė, laimė — tebūna tau
darbo; kitiems turiu jį pavesti —
garbė!”
jie užvaduos manę.
Mes L— visi miegojom, egzamiGeras buvo darbas — linksmas nūs
“
---- ir diplomus,
brolius ir gražias
— naudingas. O Lietuva, Lietu- akytes
:es sapnuodami.
saonuodami. Saulė juokės
iuokės
ir glostė savo spinduliu baltą nu
Lietuva tai idėja. Kalnai —pa mirėlio veidą.
kalnės, sodžiai ir miesteliai, gy
M. Miglotas.
vuliai ir žmonės — kas, čia Lietu
va? Kalnai — Lietuvos papuoši
mas, Lietuvos marškiniai; Lietu Selpimas revoliucljonierių.
va— i dėl a.
'.
,
i'
....
■.
Ar myli Lietuvos kainus? Ar
Musų laikraščiai pilni visokių
P. šūkis pirmutinis
ėsi buvęs ant šventos Byrutos protestų.
kalno? Aš Šatriją mačiau — ten, protestavo neva vardu Brooklyno
gilioj Žemaitijoj. Nulėkčiau ir te lietuvių, ant kurio klaidingai re
nai: ir ten ne dangus,o kaip smagu miasi ir kiti, nežinanti, jog brookten — gerai — meilu.
Aplinkui lyniečiai protesto nekėlė.
Kėlė
žmonės — musų žmogučiai — kaip socijalistai Brooklyno ir p. Šukys.
skruzdės sukasi,judinasi
Jie ken- Jo tūlas klaidas pataisė p. Naujočia — jie giliai kenčia. Ten var- kas. • ’:
gai! Ten mus laukiat Kelkimės, I P. širvydas ir p. Baltrušaitis nelėkim, grįžkim tenai, švieskim i teisingai apskelbė, buk R. š. Kojuos, drauginkim, taisyklai naują, ; mitetas pairo ir Dr. Bacevičia ir
geresnę rėdą — mylėkim juos: jie Į Dr. šliupas atsisakė iš Rev. šelp.
meilės laukia!
i Centr. Kom. P. B. užtikrina, buk
Bet aš jau nenulėksiu ...Aš „Vienybė” nėra vienpusišku laikŠviesos neplatinsiu .... Tyliu jau, I raščiu! Bet rodos pastojo organu
tyliu ,.,
I socijalistų, nors ne viešai, bet jaui
Ne, netylėsiu! Aš noriu, aš tu-1ir
kuoP«i nutarimus talriu kalbiu!- Buku kantr^iuai*, P*nA
Odeliais jų antgalvia.s
bukit meilesniais: jau paskut.nį I (,*WJame nieko peiktiI no juk nėr*. Rd,)
kartą! Paskutinį kartą!.
Ceotralisko Komiteto protokoVelionis Petras buvo geras žmo- i
l las „Kovoj” 'išrodo nulipintu p.
gus. Jis mirė.'... Mirsiu ir aš:
|širvyidį6. Tai yra p. Sirvydo pro
visi mirsim, šalin baidyklės!
tokolas, o ne Komiteto.
....Mano galvoje laksto viso
'P. F. Bagočius ketina atstoti iš
kios mintįs — bene bėgti nori?
j L. L. S., iš kur jis yra išbrauktu,
Mintįs skinasi t«.rp savęs: yra min- Į
kaip man rodos; atstoti negai, nesį
tįs išgalvotos ir — mintįs išširdinjau ir teip nepriguli.
tos. Žodis kary ir ne labai skam
Kam gi teisybę teip kraipyti I
ba.... Gal -jo nėra musų kalbo- |
Yra daugiau dalykų,ant kurių va
je? Na, ne kalboje, tai mumise
dovai socijalistų remiasi,neprisilai,
yra. |us, fiziologai, teip nedalikydami teisybės, ir tokiu budu no
nat? Nelaimučiai....
ri užimti visuomenės turtą ir balMano mintįs, sakau, širdyje iŠauginto*,-iŠ širdies išeina. Jūsų
Jei Centr. Kom. ant savo susi
mintįs — iš galvos. Aš negaliu su
rinkimų negalėjo sutikti, tai labai
jumis kariauti: pas jus — pilna lo
gerai!
Tik visuomenė nesitikė
gika, o pas manę.......pas manę....
jo, Jcad komitete balsuotų vi
Bet ne aš čia kaltas, o jus! Ko
si vienaip! Jei visuomenė to bu
dėl jus, fiziologai, teip esat pada
tų tikėjusi, tai butų išrinkusi į ko
vę, kad širdingiausioj) mintis per
mitetą tik vieną ypatą — gal p.
protą turi pereiti? Aš nenoriu
Lizdeiką, p. Širvydą, ar p. Baltru
proto' Jis man viską gadina ...
šaitį. Visuomenė teip nepadarėDėlei jo man daug ne aišku; dėlei
Jei p. Baltr. ir p. Širv., nenorėda
jo jūsų medinė logika manę pa
mi pasiduoti didžiamjam skaitliui
muša .... O, kad protą, neturė
balsų komitete, atsisakė toliau da
čiau! Aš jus išmokinčiau to, ko
ly vaut darbuose komiteto, ir da tū
dabar ir pats nemoku! Aš jums
lus sąnarius to komiteto neteisin
įkvėpčiau meilę — ne, ne meilę —
gai pagarsino už pasitraukusius ir
fiziologišką
būtinumą tikėjimo
komitetą už pairusį, tai juodu ne
į.... į.... į žmogų? J Dievą?
atliko savo užduotės visuomenės
Į dailą? į mokslą? į dangų? Į
pavestos ir tokiu budu užsipelno
žemę?.... Nežinau ... Bet aš
prašalinimą iš visuomenės kimitetikiu.... tikiu.... į.... į-... ne
to. Taigi jie daugiau nepriguli į
žinau j ką!
tautišką komitetą. (Jie pats tą
O jus jau užmigot! Ačiū jums,
pripažįsta. Juk pagarsino rinki
broliai. O su kuo kalbėsiu — jau
mą naujo komiteto. Rd.) Priguli
žmonės neklauso!
tik Dir. Šliupas, Dr. Baceviče ir
Kalbėsiu su sienomis.
J. Naujokas; vietoj p. Baltrušaičio
Sienos, bukit man
draugais!
ir p,
Sirvydo
užmanau
p.
Draugai mainosi: buvo žmonės,
Kazakeviče ir p. Vincą Stagarą.
dabar sienos....
Tai bus mus tautiškas visuomeniš
Aš daug turėjau draugų. Drau
kas komitetas.
gas Petras — velionis....
Matau socijalistai ir. terp savųjų
Priešų nebuvo — niekur; net ka
komitetą, paduodami tik
lėjime visi man buvo prilankus. renka
Bet nieks ųjanęs neklausė — nieks „blagonadežnus” („Kova” lapas
neklausė mano žodžių — neklausė 211 iš Ėrooklyno 3) ir tai dasu to
mano gyvenimo.
O visi buvo kia didele cenzūra jų nuomonių!
man prilankus — geri — meilus Labai gerai, tik meldžiame pasi
rinkti sau ir vardą komiteto, nes
— net kalėjime....
O bičiulių ar nebuvo? • Buvo. / kitaip, žmones vadindami jus soVienas. Bičiulis buvo tik vie cijabstų komitetu, gal klaidingai
sumaišyti su Centr. Komit. Soc,
nas.
Ir aš ir ji buvom laimingi, ji Partijos Am., ar su Centr Šelp.
pas savę paliko „savę”, davė man Rev. Komitetu, kuris dabar prigu
tik savęs dalį — aš teipgi. Bet lės tik prie visuomenės,nes daugu
buvom laimingi — tik žmogučiai mas balsų (Dr. Šliupo, Dr. Bace
visą savę atiduoda, atiduoda visą vičiaus ir p. Naujoko prieš p. Bal-

aiškinti. Aš ir pats sau neišaiš
kinsiu. O aišku, rodos....
Naktia.dabar. Tamsu. O Ste
ponas buvo žmogum.
Atmeni:
bulvaras — saulėta vieta — nedėldienis— judėjimas?.... Aš *— tu
Kaukuoli* naminė* kat-*s
— Jonas — Petras velionis?....
Katės liežiuvis šiurkštus; jis teipgi pa
Velionis.... Tai žodis — juo
tieda katei sutrinti maistą. Liūtas visu ka
kingas .... Daug juokų musų pa
no sudėjimu panašus į naminę katę ir prigu
gaulėje. Ir aš juokiaus ... Ne
li prie tos pačios giminės; jis, laižydamas
tikit? Nebatmenat? Po teisybei,
žmogaus ranką, gali vien su liežiuvįu nutrin
jus negalėjot matyti: aŠ juokiaus
ti odą iki kraujų.
savyje.
Maži pryšakiniai katės dantys nedra
Aš juokiaus tai saulei, kuri vi
sko. nesmulkina didesnių mėsos šmotų, bet
sus myli; aš juokiaus ir mėnesiui,
juos vartoja ji vien nugraužinėjimui mėsos
kuris ir patsai judkias; ir žmonėms
nuo kaulų.
juokiaus aš, ir gamtai, ir dvasei —
ti ijienoM
Kadangi šakninių dantų katė turi ne
aŠ viską mylėjau....
daug ir dantys tie, išėmus mėsėdžio danties, tai jos negali teip ilgai ir greitai bėgioti,
Eilėmis juokiaus. Naktis? Ko
maži, tai ir žandai katės trumpi ir galva jos kaip, paveikslai), šone*; negali teip nepatė- dėl? Ar aš ne lietuvis? Eiliavau,
trumpa ir apvalesnė negu, paveikslam šunų. mytos prisiartinti prie savo aukos, daryti di brolučiai: rašiau ir verkiau — ver
Katės nasrai atsidaro labai plačiai. To delius šuolius, kaip katės. Todėl tai hijie kiau ir draskiau — draskiau ir vėl
dėl gali giliai įleisti savio iltis į kūną pagau nos užpuola tik ant sergančių, kitų apdra rašiau. O juokai, juokai! šven
to žvėries ir jį sudraskyti, arba įsikandusi, skytų, medėjų pašautų žvėrių, arba ant to tos tai buvo dienos....
Kas bus, tai bus: žemaitis ne
gali nunešti į kitą vietą, jeigu tas butų rei kių, kurie negali atsiginti, |>aveikslan, ant
kalingu ir ramesnėj vietoj suėsti.
ožkų, avių irt. t. Hijienos maitinasi labiau pražus! O aš mirsiu. Cyt, nė
Kadangi maistas, kokiu minta katė — siai pastipusiais žvėrims; stervena, kurią žodžio! Mirsiu, sakau. Kas nors
mėsa, yra labai maitingas, taj kačių žarnos moka surasti, kadangi turi geras uosles. iš jūsų tarpo aprašys mano gyve
trumpos, tik 4 kartus ilgesnės už ilgį lie Dryžoji hijiena gyvena šiaurinėj Alrikoj ir nimą, mano išžiūrą, vienu žodžiu
— ne manę.
Skaitys lietuviai,
vakarinėj Azijoj.
mens. ‘
*
;
Protiškos ypatybės kačių atsako visam
Šlakuotoji hijiena turi plauką tokios jau stebėsis ne man. Neužmirškit pa
Jų gyvenimui ir užsiėmimui. Katė nepa parves kaip ir dryžoji, tik ..vietoj tamsių rašyti, kad universiteto negalėjau
gautų peiiųjr kitokių smulkių žvėrių, jeigu dryžių, turi tokius šlakus. Šlakuotoji bijie- baigti....
• Ir da pridėkit — bet ar galite at
nebūtų už juos protingesnė. Kantriai tupi na gyvena rytinėj ir pietinėj Afrikoj.
minti!
Aš jums šiek tiek primin
ji prie pęlių olos, pasislėpusi, duoda pelei
siu:
pernai
per vieną susirinkimą
išlysti iš olos, o paskui, gerai apskaičiusi lai
3 giminė. Šunes.
daug kalbėjos!) apie meilę — aš
ką, kada parankiausiai, pašoka ir pagauna
Naminis šuo.
Musų naminiai šunes apie meilę žmonijos. Prikelti bu
savo auką.
paeina nuo vilkų; tos vilkų atmainos, iš ku vom, mirti pasišventę!
rių išsidirbo šunes, gyvena dar ir dabar ant
Broliai, dovanokit; aš jusapgaužemės, visokiuose jos kraštuose. Daug tūk dinėiau — žmonijos nėra. Nėra
stančių metų atgal, kada žmogus stovėjo dar žmonių, nėra žmonijos. Nėra ir
ant labai žemo laipsnio, nebuvo dar ant že jos meilės. Dovanokit.
mės nė kaimų, nė miestų, neturėjo nė jokių Bet yra žmoniškumas, baisus
kitų naminių gyvulių, neturėjo pastovių na- žmoniškumas! Yra, broliai. Nė
Anų, jis jau tyyk suprato naudą, kokią me ra žmonių — yra žmoniškumas.
džionėse gali atgabenti šunes. Žmonės ban Nebijokit jo — jieškokit.
dė prisavinti tūlas vilkų atmainas, o kada
Primpkslinti mano draugai! Jums
tas pasisekė gerai, veislei rinko turinčius sako, kad* idėjos neturi nė kojų nė
Kuo daugiausiai gerų ypatybių. Paveikslan, rankų ........ Sutinku, tegul sau.
gorėdami turėti pagelbininką medžionėse, Bet jos turi sparnusl Turi ilgus—
medžioti vedėsi tokius žvėris, kurie turėjo ilgus sparnus! Jos laksto..........
geresnes uosles. Palaikymui ir pagerinimui
Sėdi sau ramus ir linksmas,
prisavintų žvėrių veislės, žmogus rinko tik atlieki savo amalėlį, o idėja —
turinčius kuo geriausias uosles. Tokiu bu sparnu į akis. Tamsu pasidarė. savo turtą. Ji buvo mano pati.
du per amžių eiles išsidirbo atmaina medžio Širdis prialpo. Užpykęs ir neišsi- Gyvenom drauge: aš mieste moki
nės šunų.
Per tokį parinkimą veislinių, miegojąs, metęs darbą ir naminius nau*, ji Lietuvoje darbavos. Žmo
žmogus priveisė ne tik visokias naminių šu rūpesčius, gaudysi jas — idėjas gučiai juokiasi: tai porai Jie ne
nų atmainas, bet ir visus kitus, auginamus baidykles, idant jos nesikištų į mu supranta meilės — nefiziologiškosl
Liukus medžiojantis ant zebrų.
Į katę panėši liūtus ir priguli jis prie kur nors, naminius gyvulius. Ir dabar, no sų gyvenimą. Ir sugavai.
O jus, sienos?....
tos pačios kačių giminės. Gyvena jis Afri rėdamas pagerinti kokią nors atmainą nami Čia ir prasidėjo. Nepratęs su Ji mirė — jauna — laiminga....
koj ir tūluose kraštuose vakarinės ir pieti nių gyvulių, suteikti jiems kuo daugiausiai gavai keletą. Kasžin kas tavyje Ir aš mirštu.
ISLU.
Drauge uciifcai
neilgai KJ
gy
nės Azijos. ‘ Dėl jo didumo ir tvirtumo, dėl geidžiamų ypatybių, žmogus elgiasi teip jau: pasigailėjo jų — ne panaikinai, ne venom: du
< metu; draugai net ne*igražaus išveizdžio, dėl didelės pajiegos, vadi taigi palaikymui geros veislės, renka jis vei suspaudei.... Tik žiuri: kokios nojo nieko. Ar pasimatysim? Ne
na jį žvėrių karaliumi. Vilnų parva šviesiai slinius turinčius kuo daugiausiai geidžiamų puikios, kokios geros.... Te — žinot? Ir aš nežinau — nieks ne*
geltona, atsako parvai smiltynų, kuriuose ypatybių. Apsileidžiant, nesirūpinant, pa- atsiras pas manę ir joms vietą! žino? O tas ir baisu ...
paprastai gyvena, žinoma, pakraščiuose, kur. genda naminių gyvulių veislė. Tas atsitiko Paliksiu pas savę.
Atimkit, atimkit man protą: aš
yra vanduo ir kitoki žvėrys, kurių mėsa liuViena iš jų pažadėjo man dangų'jums
pasakysiu! O dabar ne' inm« tada naaakvsiu!
(Toliau® bus.)

komitetas pasilieka prie senojo sa
vo vardo. Nepanorėkit vėl nau
dojęsi iš svetimo darbo ir iš sveti
mų aukų. * Tik šiokiu budu mes
galinu vesti savo reikalus. Susi
taikinti su vadovais socijalistų nė
ra rgalima ir nereik,’ nes jie daro tik
blėdį (kokiu budu? Rd.) Turinti vienodas nuomones galės, sulyg
jų tarnauti nuvargintai tėvynei be
jokių barnių ir prasivardžiavimų,
eis savais keliais ir gal atras da
geresnius ir atliks geresnį darbą

------------- —

Psjieszkau savo vyno, ass su sunešat
ant tautiškos dirvos, ne kaip dabar
pribuvau In Bostoną isz Lietuvos tv no•o fanatikais. {

recsiau su juo susieiti; pirmiau Jis bmvm

Taifi, rinkim da du sąnariu, tauChioagoje, 2394 llith st. Jie pate ar
tiečiai į savo visuomenišką komi kas kitas teiksis duoti žinia adresu:
tetą. Socijalistai tegul renka sa
. Liudvika NeUnauakiene,
efo 8. Narbnt.
vąjį.
8o. Boston, Mase.
„Kova” su p. Lizdeika piudo 32 Wa*bburn avt.,
(XII—l)
socijalistus ant laisvamanių ir kitų
Pajieeskau savo paėstos Elzbietos Vai(o tie juk bando savo protestuose
cziulevicstenes. pamėlusios mane • d.
daryti tą patį. Rd.) ir tuom skir rugpiuozio Ir iszejusios su Jonu V alte ne,
sto musų visas pajiegas. ' Jiems angį i ss kai paairaazanesiu Jobo Wha)en.
eina tik apie p. Lizdeikos, p. Šir* JI yra suknia. tamsiu plauku, raudona,
vydo ir p. Baltručaičio garbę ir o jis jau nejaunas, suvlrsz 40 metu
amžiaus, su perkirsta vienu veidu. Ksa
vadovystę ant socijalistų ir išnau
juos knr palomis meldžiu duoti man ži
dojimą visuomenės (visuose pro nia adreso:
testuose to nematyt. Riestai būt,
William Wgiebiulis,
jeigu mes toliau už ypatų garbę ir Boz 17,
(8—XII)
reikalus nieko nematytume. Teip Į
blogai nėra ir socijalistų siekiai — Pajiaazkau «avo brolio bimaoo Trap-«
tai ne ypatų garbė. Rd^) Jau jie kauekio, Kaltiooou parap., Raaaiaia
mums seniai parodė,jog jie visuo- pav., Kauno gub., 17 mato kaip Aazorikoja. jis yra knaueziuz, aeuiaua gy vaoo
menės(gal tautos?Rd. )nenor pripa Chicagoja. Jife pau ar ka* kita* toikžinti; jie nor visuomenę pasižabot •i« duoti tina adraau:
ir kaip carai valdyti jos turtus ir
Stanislova* Trapkauckia.
Chicago, Ui.
protą. P. Baltrušaitis ir p. Sirvy <324 Ashland ava.,
das įstojo į visuomenės komitetą
Pajieazkau zavo pažyatamoa I/*oaea
(juos visuomenė išrinko, taigtjie Caepaftea, Kauno gub., Sziauliu pav.,
ne pats įstojo. Rd.) kad svetimus Kurtzeou parap., Pokumeau - sodoa, C
metai Amerikoje, atvažiavome drauge ia
pinigus sunaudoti pagal savo užsi- Naujorka, isz kur ji nuvažiavo in Bo*tamanymus, atiduot visus (vienbal- na. Ji pati ar ka* kitas teiksis duoti
Lizdeikai, kuris muilina man žine adresu:
Anton Bubin,
visuomenės akis kaip tik gal (ko
Chicago, IU.
kiu budu jis jas muilina? Apkal 433 So. Haiatod M..
Pajieazkau
Antano
Brazaucko,
Suval
tinimus reikia remti afit davadų.
Rd.) o ne parodo, kur deda pini kų gub., jiayra 5 pxlu aukszczio, ssvia~
aini geltonu plauku, apaJcritaus vaido,
gus, bet visuomenės atstovai ko palei aki turi nedideli randa, moka garai
mitete nesutiko ant tos propozici lietuviazkai, angliukai -moka labai ma
jos, (tai kodėl tie atstovai tyli, tik tai; ji* iszvažiuudama* nuo manės 4 nakiti juos užvaduoja. Rd.), tada p. dalioe atgal in Scranton, Pa., kur buk
Baltrušaitis ir p. Sirvydas, pasiju turys motina ir du broliu, 12 J Summer
ai., bet nuo jo tmioa negavau. Kas ji
tę pagautais svetimuose žirniuose kur patemis teiksi* praoeszd adresu.
(kaip sakosi), norėjo visą dalyką
Jo* Makauckas,
paversti į nieką, melagingai apgar 25 Ward ai.,
VVorceatar, Mas*.
(8—XII)
sindami, buk visuomenės atstovai
Pajieazkau savo brolio Juozapo Ba
Atsisakė nuo komiteto ir buk visas
komitetas pairo. Bet ne! Visuo stūno, Kauno gub., Panevėžio pav. ir
menė žino, jog Dr. Bacevičia Ir parap., Ūtos kaimo. Jis pat* ar kaa ki
ta* teiksis duoti žinia adresu:
Dr. Šliupas neatsisakė ir komite
Ona Naruszeviczieoe,
tas nepairo! Taigi, tautiečiai,kaip 820 E. Pratl st.,
Balti m ore, Md.
(15-XII)
siuntėm, teip ir dabar siųskim sa
vo aukas senamjam komitetui ant
Pajieazkau savo szvogerio M i koto Suetvardo Dr.^l. Šliupo, 328 Federal rio, Vilniaus gub., Traku pav., ĮįęlMeost., Pbiladelpbia, Pa., o į vietą niu kaimo, ketvirti melai kaip Ameriko
anų bičiuolių,rinkim p. Viscą Sta- je, gyveno Sbenandoah, Pa. Ji* pMa ar
kas kitas teiksis duoti žinia adresu.
gaią
ir
p.
Kazakevičią.
Juozapa* Bartkų*,
Laiko ne daug turim, reikia pasi- Boz 43,
\ Ernst, Pa.
skubyt
naują tvarką.
Pajieazkau savo dėdės Joakino Jaro,
Aukos žydų Amerikoj pasiekė Kauno gub., Sziauliu pav.-ir parap., Sit
jau 2500000 (milijoną rublių), o da kūnų vol.’. Gudeliu and., 14 metu kaip
nesusipešė terp savęs,. nors prie Amerikoje. Jis puta ar kas kitas teiksi*
v
jų priguli bankieriai, daktarai, ad duoti tinę adresu:
Aug. Balczaitia
vokatai, darbininkai
visi žydai 1103 De Laocey st.,
Philadelphia,Pa.
aukauja iŠ visų pajiegų. Anglijoj
Pajiaszkau savo paežio* Agotos Berodosi jie turi dauginus pinigų ne
piraacziutea, kuri 15 d. lapkriezio įsavakaip Amerikoj, mat visi eina iš žiavo nuo mane*, pabūvu* su manim dvi
vien. Nors neturi tėvynės, bet nedelias ir tszsivež* mano 890.00; ji yra
jau mus pralenkė teip, jog mes su geltonu plauku, juodu akiu, vidutinio
jais negalim -susilyginti.
Taigi ūgio, vieni metai kaip Amerikoje, paei
na iaz Suvaiką gub., Vilkavisako pav.,
dirbkim ir mes drauge kaipo lie
Sausininku ps^ap , Ožkabalių kaimo.
tuviai, vienos tautos vaikai, jei Kas apie ja žino malones pranešiu adre
neatsieksim tokios didelės garbės su:
Dom. Jurgelioni*.
nen u veiksim tiek kaip žydai, bet
So. Omaha. Neb,
sutikdami tarp savęs, atliksim nors 3437 T st.,
Pajieazkau savo brolio Jurgio Alek
savo tautišką užduotą ir nustumsi m nuo savęs gėdą ir pasityčio so, vieni metai kaip Amerikoje, paeina
isz Suvalkų gub. ir pav., Puncko parap.,
jimus iš musų pasielgimo. Esame Kaupocziu kaimo. Jis pat* ar kas ki
vienos tautos vaikai ir tokiais pa tas teiksis duoti žinia adresu:
siliksime parodykim svietui, jog
Kaz. Aleksa,
Elizabetb. N. Si
ir mes4 suprantam viens kitą, tau 75 Bond st.,
(8—XII)
tos reikalus kad musų Širdyj dega
Psjieszkau savo pusbrolio Felikso Virtėvynės meilė.
Nesinaudokitn
vieni iš kitų, eikim ranka į ranką bickio, Ėriuku parap., Ssiauliu pav.
Sėslaus gyveno Worce*ter, Mas* . ir Jei.
su vienu mieriu, visa tauta prieš Gumbulevicziaua, Joniarklu parapijas,
vieną tą patį mus prispaudėją ir Sziauliu pav., girdėjau kad gyveno P—
naikintoją musų tautos. Rinkim ton, Mas* Jie patys ar ka* kitaa teiksis
ir duokim kiek tik kas galim, o pa duoti tinę adresu:
Ambraziejus Balcztunaa.
sieksim savo mierius.
121 Csnslport avė ,
Chicago, Dl.
Vincas Jankauckas.
(XII-«)

Draugyscziu Reikalai
— „Aušros” Dr-tės susirinkimas
bus 3 d. gruodžio pn. 869 33rd pi.
4 vai. po vakare.
Prakalba ir Dekliainarijos
New Yorko — Brooklyno 4 kuopa T.
M D. parenre prakalbas ir dekliaanaciju nedelioj 3 d. gruodžio 1905. 2 vai. po
pietų, avėtai neje Oaeoilta Hali pn. 101—
103 Grand et. Brooklyne. Inženga vi
ii e nu dovanai. Ant prakalbu pnbua ge
riausi liatuviuki kalbėtojai ir deklianatoriai tas New Yorko ir Brooklyno ir
Dr. Bali u pu, kurie papasakot daug ka
naujo; podraug apie paczia Tėvynės
Mylėtoju Draugyste ir Lietuva su jos
dabartiniu padėjimu.
Meldžiame visus lietuvius ir lietuvai
tes kuoskaitlingiausisi atsilankyt.
Kaopo* sekretorius.

Fu jieNzkojimai.
Psjieszkau savo vyro Juozo Ksrpavicziaus, 5 metai atgal iuvaiiavusio isz
Lietuvos in Anglija. Jis paeina isz
Liudvinano pasod., Kalvarijos pav , Su
valkų gub. Jis pate ar kas kitas teik
sis duoti finis adresu:
Fran. Ksrjjavfcsiene.
94 Waahington Place,
Pasaaic, N. J.
(1-XII)
Pajieazkau Jono Keturakio, savo patė
vio Kauno gub., Ssiauliu pav., Žagarės

parap., septinti metai kaip Amerikoje,
pirmiaus
gyveno
Bostone,
Mase.
Jis pate ar ka* kitas teiksis duoti žine
adresu:
Juozas Keturakis,
334TS. Morgan st.,
Chięago, Dl.
(8-XII)
Pajieazkau savo pusbrolio Dona i nik o
Kuzminskio, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Rauktą kaimo; gyveno pirmiaus
Chicagoje, paskui itzvažlavo in Lietuva,
o dabar rodoai yra Elizabeth, N- J.
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti tinę
adresu;
Ign. Kuzmlnskis,
2410 Kensington avė.,
Kensington, UI
Pajieazkau savo brolio Tadeutso Bi
tino, Kauno gub , Panevėžio pav., Lin
kuvos parap., Blctiunu sodos; turiu prie
jo labai svarbu reikale. Jis pate dr kas
kitaa teiksis duoti tinls adresu:
Ign. Bitinas,
>834 E. Pratt *t^,
Balti more, Md.
(8—XII)

Apgavyste
Pranešiu skaitytojau-.! „Lietuvos” kad
M. Getteh, 27 Hudson ava, Brooklyn,
N. Y. garsintojas knygos Medikoltogija,
yra apgaviku.
Asi jam paaiuncziaa
viena doleri, bet ne knygos ne atsa
kymo negavau, o kada užklausiau
priežasties to, jis man atsake, jog dau
giau tos knygos neparduoda už doleri,
bet už du; gavės nuo jo ssita laisska ass
jam pasiuncstau antra doleri, bet atsa
kymo teipgi negavau, todėl bukite visi
atsargas ir jam pinigu nesiųskite. S*
'
’
’V
guodone
r-’
-y
Mikola Petrelis,
Pejepeoot, Me.
Box 12,

Almančios žaizdosDaugelis žaizdų arba vočių prie
šinasi visokiems vaistams, kol ne
būna atrasta atsakanti gyduolė,
kol kraujas nebūva visiškai išvaly
tas ir sustiprintas ir neišgydo žaiz
dos ar voties prigimtu bųdu. Po
nia H romas iš Weston, Neb., sa
ko: „Mano vyras turėjo labai
skaudžią almančią votį ant kojoa
ir nė daktarai ir naminės rodos ne
gelbėjo, neatnešė palengvinimo.
Votis diena iš dienos darėsi aršes
nė ir ant galo priėjo iki to, kad
mano vyras negalėjo užsiimti savo
darbu. Prirodijus draugui jis pra
dėjo vartoti Trinerio Amerikoniš
kąjį Eliksirą Karčiojo Vyno ir
nuostabi atmaina kuone tuojau
įvyko. Geras valgumas buvo pir
mutiniu ženklu taisymosi sveika
tos, o po trumpam laikui votis
pranyko visai.
Aš vartoju šitęf
gyduolę nuo nusilpnėjimo ir esiu
pilnai užganėdinta.” — Trinerio
Amerikoniškasis E’iksyras Karčio
jo Vyno yra geriausiu vaistu valy
mui kraujo, nes jis pasiekia vers
mę silpnybės — skilvį.
Organai
gromuliojimo, kurie yra versme
kraujo, grįžta prie savo reguliarilko veiklumo, visas kūnas apturi
maistą ir stojasi stiprum ir sveiku.
Gaunamas visose aptiekose arba
pas patį pabrikantą Juozapą Trinerį, 799 So. Ashland avė., Chica
go, IU. -

i

LIETUVA

Aplinksmink Savo Namui.

Okicago. 15 d. lapkricslo aa.u
ta pasimirė žinomas
plscsial tarp
tataviu knaucsius ir k ii pikas Ignotas
Kas. Mikuazauckaa jannu metu vyra*
sranožtukiano Mirties; palaidota* Ūpo
18 d. lapkričio. Paliko paeita ir pušnairu melu amžiaus vaikuti.

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

DEGTINE
Tat yra pigiausia.

Pirki* geriausi*

Bu NAMISg t AIDIMO MAJŠJXtlg. Uotanuta ir pigiautiu mtuiJtalUka
immamt. Ji sutalkto dm(tau smagumo negu tinta Jolrria vrribt rargoaai. Visuo
met gatava. Jokio mokslo muilkos nereikia. Kūdiki* gali
Šalau. Kožnas pirkika* stebisi ir dtiaugiasi. nes Ja tau
kiniai yra toli pereinami, loidiia dintgiau
IM itvku, pagal parodini, s urato pridedamo prie košno, skry
nele,. JI gali būti vartojama mot*dJoe«, terp ginio riy
ir kitokie draugybių pritarti giedojimam*. Atmoks sa
vo kaina su viena naktis, sutelkdama muilks lokiam*,
laidžia mariui, valau*, polka*, kadriliu* ir opOTtM, me
lodijas, kaipo ir vlliauiia* daina*. Galim*atkartoti Sal
ini pagal norą, arba lai*U nauja. TUt ai Hm, dal iame
i apdare. *u rnutlka. Reikalaujant, muilkalilka akryneM
yra alunflam* apturėtu* 4S.IO Liekinyt ulrpokama ap
turėjus per Ei preso kompaniją. Agentai dore ptatgu*.

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

Me* pardavinėjam* gerMse degtine pigiau negu kokia kita dUtillaotuve ar
pirkly* Suvlenjrtoaa V ai* lijo**. Ta* yra priede *c>i* dėl k o me* tarime daugis*
noetumeriu negu kokia kita firma Degtine* Amerikoje Me* visuomet eMOsr

Chicago Metai Clinic

jam* Ir jus nereikalaujate mokėti pelnu* maSiemelem* pirkllnlskam*.
vorai ti*r) deotl uSaanedlsima. kitaip galit* juo* grali a ti
kautai* ir mes aegrsllaiime jum* pinigu*. Mm apmokami

tu. Hil" keri* bankai Plttsburge patik ris*, jog me* ataakantl ir kad me* pada
rome vilką, ka vrlSadame Slu*k pinige* per pinigini peyaska ar apdrausta
me IsUake MORKIBU! FORST ir KOMP..YKfcTK ANTROS ir ■ KITHFi KLD
GATVES, P1TTSBURGR, PA,
l*ar*lalu*d)k matu privaUcakajl prekių aura***. Kelto* ii* meta prekių:
4 melu tena Rugine ar Korė Ine Dagtine................. 01.M u* galioną

■ 344 So. State St., Chicago, III.

100

Aakoa reikalams revollnc<finto
judėjimo MankoUJoj.

STANDARD MFG. CO. 76 PARK PLACE, P. 0. BOX 1179, N. Y. DEP. 5.

les Kenai n g ton, III. M Saymenavicaia,'T. Saymanavicsia, J. Pupesis, J.
manius po 50c.; P. Lsuczisskia 25c.;
viso labo 52.25. Pinigai nuaiuiti Dr.
Saltupu. '
- Įsa Loyathanna, Pa. A.fisereitis *1 00;
A. A. A panai U s, P. Bakaitis po 50c.; J.
Esį Jasaitis, P. Sussinskas, K. Žekas, Ad.
Vaktans. J. Manislis P. Stasskevicsia. J.
I*ankauokis po 25c.; M. Jasaitiene 15c.;
A. Jasaitukas, V. Jasaitukas, A. Manie‘ tame po 10c. Sykiu 44.25, prisiuntimo
kantai 7c. Lieka 14.18.
Kas Spring Valley, III. A. Gustaitis
i t A. Gustaitis, 8. Gustaitia P. Razbad sus
kis. M. Razbadauskis po 51. OG. Viso
55.00 Pinigai nusiusti „Lietuvos" redakcijon.

Ar nori uždėti nauja šaitanai—Kreip
kis tįrie 8. J. Rokoano. lietuvissko agen»o Peter Hand Brewery Oo.. 37—59 Sbeffieid avė., arti Nori h ava., tarp 9 ir 10
vai. ryta o tan viską dasižinoai, ka* yra
•eikalinga prie uždėjimo saliuno.
(XH-8)

Sankrova gėrimu.
Tapo atidaryta szaka sankrovos ariel
ka, vynu ir kitokiu garymu. Pirkiniu*
1 pristato in namus in visa* Chicago* mie
sto dalis ui prieinama* prekes Atmin

Samuel Kalwinaky,
8o. Chicago, III.
•055 Comercial ava..
(22-XII)
Tai. 8a Chicago 1783.
ini nori uždėti sali u na, tai kreipkis prie
itokavissko * genio 8. J. Rokoaao Peter
Hatsd Breaery Co. 37—59 Sheffield avė.,
arti Nor t h avė. tarp 9 ir 10 vai. ryto;
gani ten visa rodą kas prie atidarymo
šaitano reikalinga.
;;
(&—XII)
Dykai Iki Nauju Metu

Kas parduos 6 d ruknoj s m a* maMine-

dovanai. Teipgi turiu raazymui gromata popiera* su apskaitymais ir dainetems bei kvietkoais. Tuzinas popieru
su konvertai* tik 20c. Ssita proga bus
tik Iki Kalėdų, todėl pasiskubinkite ir
aepealeiskite jos. Norinti dasižiaoti araaiau tegul prisiunesis už 2c. markė.
J. M. Snsith,
{
P. O. Box 718,
Euthampton. Mas*.

100

Torkoly ir Slivovita
Brande, Kadugine ir Araka*
Kimellt. Gervuogių*. Fort ir tiherry Vynai

0 kas ežia?
Ugi popiero* rausyta ui gromatu, puikioa su gražiomis kvietkomis, bu viso
kiai* dailiai* paveikslais ir graliai* pasveikinimais, tinkamai* koinsme atsiti
kime Ir laike, parsiduoda visai pigiai,
nes tik po 25c. už 1? popieru su konver
tais, prie kuriu pridedu dar dovanu nau- Į

jausta kabala su issreisskimu kasyru,
vertes 15c. Nonorincsism kabalo pride
du puikia pavinesevone ant paveikslo
altorėlio, arba ka kita ui 15c. Ui II .00
6 tutinai. Reikalaujame agentu ir duo
dame gera ušdarbt. Adresas.
C. G. Ageut,
SU W. Bos 14.
Brooklyn, N. Y.

Gramatika
ANGLISZKOS KALBOS
su iastarimu kiekvieno žodžio lietuviu
kai— sekanesiai: snow (ano), sniegas,
know (no), žinoti, leaf (lyf). lapu ir tl.
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su prisiuntimu $1.23. Pinigu* yra geriausiai
psisiusti per „Postai Monay Orter" ant
uio adreso:

Cor. Seroud Avė.

I s*
110
1*0

MOKIUS FORST & OO.,
Smitiitieid Bt,,

MAR.JA

pittsbunt, p*.

DOWIATT

DR. B. M. ROSS
Kauno gub. Saaullu puvinio.

Daneszu visiem kad sziose dienoee aas perkėliau savo ofisą ant

723 W. 18th Street.

167 DEARBORN ST.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Teleiunan; Caual 7082.
Teiefonuot falini in k Ink vienon
aptiekos.

Priima ligoniu* koina diena
nuo 8 iki 12 ryto.

ANT KAMPO MONROl ST.
ROOM 500.
Bto FLORO

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
a k vatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigąstantis, nespakainas ir užerzinantis?
•
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, n cm orątiškus sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas .dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
r.aktj, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
*
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.

CHICAGO, ILL.
Czionai su didėjimu vvairiu elektragy daneziu niaszinu ir instrumentu,
reniu pasirengee priimti ligonius ir
isztirti j u liga* su dideliu pasiseki
mu. Per su vtrsz 21 metu asz savo
praktika paazvencziau vien ant gydymo užsiseuejusiu ligų ir pertai
szendien esu pasekmingiausias specijalistas visoj Chicago). Mano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekcj,
nes jos yra mano išrasto* ir man
vienam tik žinomos.
Per laiszka
arba asabiszkai duodu ruda dykai.

P- Mikolalnis,
Boz 13, Station D..

nuo
„ v
„

New York.

Ernst Tosetti Bravoro Alus
Yra geriausia* Ir sveikiausiu alus gerti viuiem* žmonėms. MaltTonic
Saaser, Tos Eiportas, Ha vari a n ir Bohemlan parsiduoda kiekvienam*
sali u ne buteliuoM. Baoskomis turime lokio pat gatunko siu. dėlto norėdami
užsidėti nauja sali u na. arba turėdami prasta alų ir norėdami permainyti ant
gero, kuri* visiems liktu gerti, kreipk i tasl in varyi u vm ofls* 9 valanda ryta o
asz paiarnausiu uvo tautieesiam* kuogeriauaial ir parūpinsiu visk*, ka* tik
reikalinga. Iu kilu miutu lautiecziai kreipkite*! per telefoną arba raistu, o
asz dutatysie alsus kiek Ilk reikės, arba pats nuvyksiu apžiūrėti ku iuom
dalykuose yra reikalingi.
Su nirtingus velijimai* uvo tautiecaiams,

Lietuvinkas Agentas, Joaeph J. KraaowHki.
Mokykla Angliszka, Voklsaka ir
Lietuvlsaka.
Dabar lekcijos lasei na du sykiu ka*
savaite nuo 30 d. rugsėjo iki 30 birželio
1906 m. knygos formate 12x22 coliu dy
džio. Vienoįe dalyje lekcijų talpiname
naujienų iu angliuku laikraucsiu iuverstaa in lietuviuką ir vokiuka kalba,
lengvesniam supratimui angliuko* kal
bos; Antroje dalyje lekcijų talpiname
apratzymus iu geotrraSjos su daugeliu
paveikslu.parodancziu viso svieto žemlapius; treczioje dalyje lekcijų talpiname
yvalrias apysakų ir ketvirtoje angliuke,
vokiuka ir lietuviuką gramatikas.su iu
aiukinimats kaip žodi tarti ir kokioj
kalboj vartoti; priaiuneziame lašėjusiu
lekcijas ir siunesiame toliau* iki 30 bir
želio; užsimokėjusiems 52 00 ksds kny
ga baigsi* spaudyti*, duosime viena dy
kai. Adresas tok*.
J. J. RICKVICZ,
33 Grand st.,
Brooklyn. N. Y.
(15—XII)

Ernst Tosetti Brewing Co..
40-th an<r Butler 8tr»,

CHICAGO, ILL.

’

Tel. Yard» 656.
Gyvenimo adrvMN: 314M Bo. Aukuru Avenue,

Chicago, III

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*
OMsas sttasrytM ksžoą žtaaą sm 10 ryto iki 4 •• Rtof, ir vii
mn • iki 7 vakare.
NeMItoai ir ivaatrttoaaai sve 10 iki 12.
' *
1
" ■
‘

i

Amt pardavimo Drapana SatorM.
Parduodu pigiai savo drapanų sztora
vieninteli lietuviszka sztora šaltame diktai lietuviu apgyventame mieste. Asz
nata lenku ir noriu užsiimti kitokiais rei
kalai*. Raižykite szltokiu adresu:
Peter Ftedorczyk,
•51 Main st.,
New B ritei O, Conn.
(XII—1)
Odekavooe Daktarui Kaliui.
Asą susirgau dideliu viduriu gėlimu
Miau pa* viena ir pas antra d ak tara,
orto vadina save specijalistai*. jie man

kati ir daryti operacija, dm kitaip iszgydyta negalima, o jsi ne tai parsieis mirti.
Am labai nusiminiau ir nueisi! pas Dr.
Kuli, kuo* dar neseniai pabaigė mokslą
Anktarysto*. Jis mane apžturejo ir atapejo mano liga, pasak* ji* man, kad ga
Kasa bus užgydyti ir be operacijos, ir jis
mane iszgyde in irtnnpa laika, lodei iszretos, iu czion ązirdinga padeksvoue Dr.
Kuliui ir vėlinu isz sairtiee visiem, sergaatiems lietuviams kreipti* pas Dr.
kali 3255 80 Halsted st., Chicago, Lll.,
smb jis yra prieipamesnis ir geresnis in
apiMinkes daktaru; jisai atspėja ligas
AEsMaam vienam ir vartoja geras gyduo*
les; kuris atsilenkia pa* ta minėta dikta
tą ta* bus užganėdinta* isz jo gydymo
Sa guodone Kazimiera* Kodi* 3258 80.
■argan st.; Chtcago, III.
Aaduinis $3 vertes žiedas dovanai

Iki

Katodu,

JI

j

plakantiems raazymui
gromatu popieras su gražiausis:* apskaityma s ir
pagražinimais prie 1 tuksunezio popieru už 45 00

pridedu dovanu auksini
gvsaaatuojama •< 00 verte* žiedą, tinkanik merginoms, vaikinam* Ir žinotiems.
Nepraleisk i le progoe ir papasakokite *avo draugams
,
G. A. Baronas,
1530 Peno av.,
Pittsburg, Pa.

Szifkortes

riauMiai
pirkti
„LietuV**4 Redakcijoj. Czia yraazenVM*
ttom
ir laivus
tMTM vt«u
vien Kompanijų
Koin
j—vnžit. U galima gauti beveik
kraAnadie^ a. Mes turime alvu.s
Idtrie perp.aukla martm nu 5 die■Mbb. Rausykite Ir gausite szifkarcziti prekes.
Ritinkite pinigus per „Lietuvos**
Redakcija, ąKTeicz.lainiai daeis.
A. OLMZ£WSK1S,
Chicago, iu.
ese 33rd st.,

OrakuojanfOH Miutzinos Pigiai!

Iki Kalėdų me* paskiriame 12 gražiu
popieru visai dykai tiems, kuri* nuo
mus pirks gražu auksuota altorėli su
žvakutėms ir visokiais paveikslais, tin
kama nusiusti Lietuvon priesz Kalėdas
savo giminėms kaipo ženklą liąkejimo
ir atminties Saitie puikus altorėliai
parsiduoda po 30c., bet mes duodame
dar prieg tam savo kostumeriams 12 po
pieru dovanu; imant popieraa vienas su
pavineziavonems, 12 ui 25c.
Teipgi
me* pargabenome isz Palangos lietuvis*
ko* kvepianezio* Trajankos, baksali*
po 50c . bet iki kalenu mes parduosime
tik po 30z. Užlaikome me* teipgi dide
le krautuve knygų ir pardavinėjame pi
giai, pirklimnkam* duodame gera pelną,
reikalaujantiems paaiunesiame katalJo
ga dykai, prtaiuntusiem*4c. persiuntimo
kaszlams; atsakymui reikia indeli už 2c
marke.
M ZUKAITIS,
22? E. Msin st.,
Ne* Britai n, Ooun.

344 S. State Street,

Ant 17 Almeno
Laikrodėlis
■M Ir su.toioma,, vy
rinku »r moUrlMku,
tai „ktaoto*. dvigtai
“■eattM**
lakotai,
imtai toeketotkeatee.
[riktą, tarai laika n-do

arti Harrison ui.,

F.PBradchulis

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

Atlorney ud Cooūselor ai L».

Geodounoms tauuukooaa u bož-

Kaulai kur ta
begi? Nugi paa
Petrą Neleki dh

Chicago, Iii. f

JOHN’S ELIMIR

Klestelimas Grant Work'uoae.
Nepraleisk szitoe progos.

edlma r»mo*. >atim* lyg r»u arba kamuoly
serklejn ir negaleJima Jo nuryti. *u*paudima

Laika* ingyti namu* yra dsbar, pirma
kol kainos pakila.
Namai ir piečiai arti nauju dirbtuvių
W mte r n Electric Co. ir prieinanti pn
National Malleable Oo.
Msža inmokestis, likusieji* mokėti ka*
manėsi*.
2 auksztu dviem ueimvnoms namas,
akmeniniu pamatu; Georgijoa puszlmt
iezmuszta perdem; maudyne; karsstas ir
szaltas vanduo, pilsčius 25x125. Ran
do* 8384 per matus................... ,..12700.00
4 ksmbarisi* stuba, plytinis pama
tas...................... i........................ . 41500 00
6 ksmbarisi*,siūba akmeninis pama
us ................................................. 12300 00
Piečiai 8400 00 525.00; grynais, 55.00
kas menesis.
Visi pagerinimai viduj ir apmokėta
viskas — sru ta tekiai, vanduo, gaza* ir
makademizuolos gatve*.
Puikios vie
tos. Būtinas reikalingumas valgomu iv
mastiniu daiktu sankrovos, aptiekos,
meeinyczioe, keptuves, **aliuno ir angliakiemio.
Saitas padalia yra terp 12tos gat., 16tos
gat., 48toe avė ir 5? avė.
Knot t, Chandler’A Co.,
110 Dearborn st.
Ofisas vakarinėje dalyj 12ta gat. ir
48U avė. Atdara* nedeliomis. .
James E. Hildreth, Agentas.

Jima tljnitu skrepliu, kartai* laimi pa )«a*da ru
siu. prikartejima berno*, diegly, greito pailsi
ma arba trumpa kvapo, ikau.ma viduriuose.

narna vtoo kūno Ir plaw,lu. silrdle. plakimą
negale)ima miegoti, lankoma galvoje ir kojo•e, mauduly, o ypatingai po pieta, pabalimą
ar pasritonavima veido, ivalKima U ,kaudeJima galvo, ir daug kitokia nesveikumo, paeinancila nuo nesveiko ikilvlo. Jeigu turi ooe,
viena i,z vintui paminėtu ženklu, tol tuotaa,
ordermok John', Eli,Ir g-riau„ gvduojr nuo
•kilvlo Ilgu. Gaunam ,o vinį šuo padekavonlu
anlnedehoa. Preke 4100 ui butely. * buteliai
ui 45.00 Viduriai turi i,uillao,uoti mažiau
siai »yky ant dieno, ir jeign to nepadaro, tai
jie yra uejvelkL Naudok John . IJvar PH!»,
nuo viuariu uikietejlmo. tiktai 2Sc ui »kry!
neie. Jndek pinigu, in grotuoto ir adrr.uok

JOHI’S SUPPLY NOUSE

Dr.O.G.Heine
DBNT1STAS

OFFISAS:

Kerte 31 -mos ir So. Halsted ūlyczlu.
Gyvenimas viriui Aptiekos.

Kozminski & londorf

a

1KM) Central Bank Bldg, ( bieagv.

Brooklyo. N. T.

Dabar yra gera proga pirkti pigiai Drukoojama Mastine.
Maesina Odeli Typevrriter No. 4,
kario* iksziolei preke buvo *10.00, dabar
jagrtite pirkti už...................
$6.93
Mat ibm nepirkome szita maszinu
M iu vienos su ban krūty jusite firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas pi duodame gera pelną. Prisiusk uvo ad
giM. Massi no* yra naujutėlės, tik ks
resą, o gausi musu katalioga:
ŽM fabriko paimto*.
F. J. RUDGALVIS,
Kas reikalaujate geros drukuojames
Box 327,
Port Washington, Wis.
■Mtoinos, tai pirkite dabar pakol pigior,
kaip szf 1000 inparduoaime. tai jau
*. - kita taip pigiai negausite.
Kita* reiks pirkti isz fabriko, kur jos
s
kąastuoja po 510.00. Taigi pirkite da73 Dearborn St.
; Mr pakol pigios yra.
THRTENYBE fR PASKOLOS.
Gaasite jas po 56.95 pas:
L J;
,
A. OL8ZEV8KI,
Skolina pinigus ant lengvų išlygų namų
Kj!
*3M St. . Pirmas namas nuo 8sv. statymui. Agentai už atvestus kostu;
Jurgio bažnyczka
merius bus kuogražlausiai traktuojami.

■

Kicelslor Titeli Co.

Petras Szlakis,

Žiūrėk kas czla!

tani k m kardas, ZeaklvIiMB,1,
Jliek* artutiarkai in laik^.
Kepame ir dėl Msraialks ' aĮMK ' Norėdama* ęuodotioaa F>r ten,
paroda*.
nT~^^~VSarbs guoddtiM kunigai, kad Jum*

Skaitykite ka sako Dr. L Landės!!!

ga tikite La teisybe ir reikalaejato pagalbos aso
aSalkNcaiama lytiaska bet aerrieake ir kitokie 8321 Auburn^av.
liga (iasgydom* ano girtybe* — neSlasal galim*
teduoti gydeolae) *a mete Naujausia Methoda.
auo karto* tukttancaiai paaigelbeio Kas aori

Ugi gražiausios ir pigiausios popiero*
tuzymui gromsta su puikioms daine
lėms ir spskaitymsfs vsikinams in mer
gins*, tėvams, giminėm* ir lt. Dar
tokiu gražiu popieru nebuvo lygsziol,
kokios yr* pu mus. Tuzinu 25c., srb*
5 tuzinai už 51 00. Teipgi parduodame
knygų, abrozdeliu* ir visokia* pavinezevodm.
Reikalaujame agentu, kuriems

CHICAGO, ILL
Chamber of Comnierce Bldg. Boti T0I

paa ji rali m* alaivadyll, dm ji* turi
pulko ir ssslia bavaraka ai o. ffarttia
rusk a ocxlssc*ena
arielks, cigaru* net
in Havanos, o lauigerua gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, lai Tau
ilgiau su tamista kalbeli negaliu. Lik
veiku turiu skubintis. Prie to jis turi
pulkis sale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekviena o ypač* už tiumocziu
susikalbėti angliukai. Ateikite pu ma
ne, o su jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provon. Atvažiavę
Paaarga sergantiem* vyrams.
iu kitu mintu galite gauti pu mane
Visi neadieainiai *ar*iasi gydymai per gro- geriausia nakvyne.

Koenijpiberįf SpecialiMta,

■

j| Chicago Medical Clinic, «.

Prot. J. M. Hruudsa
Na* York ABrooklyn, U. 8. A.

Tuzinas poriera dykai.
Ant pardavimo 2 gyvenimsis medinis
aave** su pristatymu, 3454 S. Halsted
ML kariame yra gerai i n rengta it puiki
FeSogrsfykla, dideliai paremiama Len
ką Ir Lietuviu. Dabartinių randoriu lai
kas baigiasi gegužio 1, 1906. Preke
•<500. lulygoe prieinatr.Artesnėm,
Madoms reiki* kreiptis adresu: J.J Hille,
savininkas, W. McHenry, IU., arba M r*.
Kapri, 3456 So. Halsted et., Chicago.
(15—XII)

-•

/

CHICAGO,

•

ILL.

AI taria didžiausią praktiką terp Lietuvių SuvienytOM Valsti
jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasiŠvenčiaa gydymui vyriškų ligų specialiŠkai.
AŠ gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat'skai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r ištarimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savi_a~ybą, išgydau pasekmingaL
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi ieka be skausmų.
Aš tukstančiua išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesi*.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan■, Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti.

f

Dr. L Landės, 140 East 22nd St;

New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite' Dr. Landės naują kn^gą
turinčią 82 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitą nesigraudysite

BREKYSTEl

^l

į

tiiakrtalą tav^ą.

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Eonam kuris atsiųs už 2 centus marką, prisiųsiu
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra limtai visokių daiktų paveikslai ir prekės,
iš kurio matysi jog mino ta vora i pirmos
D kliasos, o prekės prieinamiausios.
A^steliavimus atlieku greitai, ir išsiunCiu į visus Amerikos miestus. Adresai}

darbas batu pridgr^aciiai stlikta* ir laoa sįgrrlpti aavo tautetj, paveskite ji tikrai
betunaiUaų

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Diviiion 8Lt

•Kožtia Tauta turi Didvyrius.
i. Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeminu, Keistučiu
bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su geriause pasekme pergalėjo. Prancuaija garbin
ga su Napoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pasaulei atidarė vartus į
laisvą. Krtbs tautos ir turi savo didvyrius.
Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
le tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Kodu Berlyne; Austrija Dr. La-

renti; Amerika Ne* Yorke su Dr. E. C- Collins M. L su kurinotn joks kits daktaras nė institutas negali susily£■ 5’- pergalėse ir visokią ligą išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pagvdą pnpažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. L su geriame pasekme tas ligas pergalėjo,
p ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkxrų,
vidurių ligos, kraujo nečvstumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skaros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagystą su jos visais
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą,
mjegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į urną laiką išgydo pamatiškai

ir“

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

Chicaęo, III.

ne atsinaujina’
'. E. C. Collins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe

soriaus, tam tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iŠ vien ištiria
ir kaip pripažįsta už išgydomą, tai specialiŠkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistu* su kuriais tu
ri >but išgydytas, vietoje varginti* savų ligoms, ir mėtyt pinigus daktarams kurie Deššgydo, arba ku
rie serga o dar nepradėjo gydytis, tai be trotvjimo laiko rašvk stačiai pas visiems žinomą geriausia
Dr. E. C. Collins M. L o jus sveikata į trumpą laiką bus sugrąžinta ir liksi sveikas per tam tikrai pritai
kytus vaistus
Jeigu sergi ir nustojai viltį išgijimo, tai Šiądien rašyk ant žemiaus padėto adreso, o busi dėkingasi nes niekad nebuvo atsitikimo, kad reikalaujantis sveikatos, dėl jo, su sutaisytais vaistais, varto
jant ir priimant pamokinimus ne butų būvąs išgydytas.
IŠ daugybės padėkavonių, čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Mylima* Profesoriau*!

Garbingi Dr.Oollina Intlitato Speclal it lak
šiuocnl «<i didiiau.iu džiausima praimta

tirangu* Profesoriau!

NUO SKILVIO.
NUO PLAUCZIU.
NUO KEPENŲ.

DR, UBAIS SIRROM,
Del daugelio pagydymą savo trimis vaistais, yra dabar tanke i vadinamas

SZEIMYNISZKU DAKTARU.
Gali užčedyti pinigus, kuriuos iimokėtumei daktarui, išmėgindamas
jojo vaistus; o jeiSykį juo* pamėginsi, pamylėsi juos už Jų gerą, kurį jie
tau padaria. Jie yra pripažinti ir vartojami daktarų ligonbuciuosc perdėm
po visa sviria.
DR. JEAN SIRROB O SKILVIO STIPRINTOJAS yra tfkra* Ir neapeiriktlnas
vaistas nuo Dyspepvios Neųromuhoiimo brsis,n«ju*io Žyvatavime, Svaigulio,
Galveskaudžio. Abelno Nutilsimo ir visų Sugedimi) Skilvis, kįlančių nuo nereguliarižko ir besaikinio valgymo.
DR. JEAN SIRROM O PLAUČIU STIPRINTOJAS yra pilnai užtikrinama* ilgydymui tilpta plaučių. Sultines
Džiovės, ar bile kokios Plaučių li
gos. Yra tai tikras vaistas nu<> Kosulio. Pertalime ir lt., ir lt.
DR. JEAN SIRROM O KEPENŲ STIPRINTOJAS galutinai iAgydis artinusius
atsitikimu* j*i*eež|usio Užkiotž|imo Vidurių, Vangių h r Neveikiančių Kepenų. Vėla
vimų. Orugj. Geltą ir tt. Jis ižgydis visus nereguliarižkumu*. paeinančiu*
nuoNevsiko* Kepenų.
Prekė*kožnam 51.00 už bonką. arba šėlios bonkos ui 55.00. Gali užsisa
kyti po 2 bonki kožno, ar kaip tau patink*, padarymui šešių bonkų. kurios
tau atsieis tik 55.00 už šešias bonkas. Siunčiasi kožnu adresu splaikiu*
Expresoar pačjoe piniginį prysską. Dabok ant ženklo, užsirausto ant kamš
čio. BeJo nėra tikras.
* *

8. E. Corner I>aSalle A WanhlnKton ota;
CHICAGO, ILL.
TelepboBe M ai n 3642
Wieninimlis lietuvy* advokatas, baigme
moksij lurisprudenciloscsion Amerikoj
Weda provas kaip civtlisakas teip n
kriminalmkas visuom suduota
t
Bes. 3112 S. HsUsted »rti 81 moe.
Tel.Yarts 50M

ga, ui ilgydyhi* Ilgo*, kurty per moterystė*
patigadim'niyjbnvau gavus: ne* neper*u>jnntiUgalroa skaudėjime*, viduriy ir gumtn gali
ma*, kaip tanku* liepi u ima*, taip krutinėję
diegliai ir abelnaa kūno akaudėjima* nciipasakytal many kankino, kad net gyva buvau
gatava Į Semp li*tL Kiti daktarai ir dakar
n ilk i gydymai. tie*|ok many i prapultį atamė.
O kad Jy> pri*ly*ll vaittai. dėl many > u talžy
ti itgydė. tai tikra* stebuklas, ne* nesitlkė)»ji kad ka* many ligydyty po tokio* ilgo* li
gos: u* tai dar karty ištariu ii tikro* iirdie*
didaiantiy podėkavooe.
’ Pilna guodonė*.
Julijona Rida.
•74 IV. Iron St.,
Ironurood, Mk-h.

O daliar a* Jone, Pervky. dėkavoju Jum*
labai, kad mane iėgydėtr. nuo biauriy sapny,
*ėkk« nubėgimo Ir abelnoskanauiingo nuailpnėjimo, kuriy tat ligy kaip jum* žinoma (ga
vau perkūno radkaaiu* ir neitatanyma. Jy*
vaistai many kaip naujai atgimusį paderi ir
dabar rengiuosi genyti* ir gyvensiu laiminJum* labai dėkinga*.

va* busiu tai jum* dėkavotin. o niekinti* girtuokljrstp, per kuriy girta* bodam* portaiau ir
ty Ilgy pasigavau iu jo* visai* kankinančiais
diegliai*: kojose, rankose, strėny skaudėjima,
koeėjimy. skrepllavimy ir sprando tkaudėjimy teip. jog many į beprotrsty vari; kiti dak
tarai nor vadinasi npK-ialutai*, bet man nieko

J»hn Periky,
100 Horock* St.,

Johstovm, Pa.
StS* labai, labai eolu dtkinga*.
Jų* išgydyta*.

V MORRIS FORST and CO., PITTSBURG, PA.
P*rdsve|si ant Suvienytų Valstijų ir Kanados.

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

UŽMOKĖSI SIUNTINI

uvli, Jti YiO fku.

—---------- f------

JONN’S SUPPLY HOUSE CSK*<W*ILL

Clarekson, Neb.
nuo skausmingo ir baltųjų antdrapanių bei abslno sunykimo.

iaaduoalm tukPrt-

I-ŽM08AU SELBEK8avo kurto kad duslia Jo neapletitu. Jrigo
nubėga aekla naktyje ar prie nu,l»,lepinimo,
e«i nudlpneje, nuo Jauny,te, iizdykumo, gal
va tvaiffiita, ūžia ir tpinsia auiyie. aky, pamelinavia ir indubia. atminti, ir regėjimą,
mailna,!. jeigu e,l nuaimine, ir ne,magu,.
pieniai rodoal prie,z aki*, (kauda įtrena*. •lip
ai lytiaski organai ir joo,',kauda. tai l,z,igydyk vartodama, geriauM gyduole ant ,vieto
Jobe’, VlenViger Pili,, preke *1.00 ui ,krynele ,u priiluntlmu. arba 6 ,krynele, už 4&.00
Ir gvaraneija itigydytno. Tukatanczial l,z,igydė nuo vlr,, paminėtu ženklu vartodami ta
gyduole. Viduriai turi l,i,illuo,uotl mažiau• lai ,yki ant dieno, ir jeigu to nejiadaro. tai
jie yra nesveiki. Naudok Jefce’, Uvtr Pili,,
2Sc ui (krynele tiktai. Indek pinigu, gromaton Ir adretuok

▲loiza Šlama,

Dr. E. C. Collins, Medical Institute, •

nžmo-

W.34«thSt.

TU. Mm
»nt jMičto

(tarp Broidfay ir 1 An.) , NewYork, N.Y,

D4I vietinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. pe pietų.

155 Washinfton St.. CHICAGO, ILL.

. L-',-Į Į

Kristina Pavlecka.
1M4 So. l*th St,
St, LouU. Mo.
ligydyta »irgui> per melu, po sunkau. paiaga

Kurie nori, kad išgydytu* negarsini, tai užtalkom didžiausio) slaptybėj.
kožnas atsišaukęs asabiškai arba per gromatą, aprašant savo Ilges silpnybe* lietuviškai, kožnas serpaprastoms, bet chroniškom* ir užsisenėjusioms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba
dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiusk keletą štampų ui prisiuntimą, bus
knyga "Vadovas į Sveikatą”, parašyta prof. Dr. E. 0. Colinso, iš kurios didelių naudą apturtji kaip sveikiems teip ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmouių pagelbėjo,
u
Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodama;
r

arba
(P*taip

L. A. MOLLAND ft C0

Karolio, čatarvs,
40 W»lnut St,
PhoenizvUie, Pa.
įlydytas nuo
josio, vidurinių orga
nų ligos.

.i i

Nedalioms; nuo 10 iki 1 pal. po pietų,

