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Metas XI

1

^"Kareivių maištai buvo teip- mierius, žmonės puolėsi į tlius pateks po sudu už pa
Iš Minsko.
tai prigimtos žmogaus tiesos. ma:
drą visų luomų valsčių su išgi Latvijoj ir pietinėj Lenki bankus, reikalaudami savo rengtas skerdynes; už užpuo Miesto deputacija, atvy Žmonės klausė su didžia ati a) Tėmyti policijos veikiu skaidymu mokesčių vietinės
Revoliucija Maskolijoj. joj. Randas sako, kad vien pinigų; su viena diena iš limus „juodosios šimtinės” kus | Peterburgą, pranešė mi- da ir noru. Pasakė orato mą.
,
admiuistretijos užlaikymui,
turėsią atsakyti guberna n i eterių tarybos pirminin rius, kaip brangiai mums ap b) Teirautis ir tyrinėti kelių taisymui ir t. t., ant vi
Paskutiniai, atėję iš Ma rezervos kareiviai išreiškė ne bankų atėmė 10 milijonų ru
skolijos telegramai, pranešė užganėdinimą, kad juos lai blių. ‘ Turinti popierinius toriai. Bet, paprastai, terp kui, gr.Wittei,sekančius mie siėjo tų tiesų iškovojimas — apie neteisingus pašalinių ir sų, be išimties, sulyg skaičių
apie suvaldymą susibuntavo- ko, neleidžia namon, nors pa pinigus, skubinasi apkeisti Wittės pažadėjimų ir darbų sto gyventojų reikalavimus: kraujo kaina.... Reto, nu valdiškų ypatų pasielgimus valdomųjų dešimtinių.
1) Kuo greičiausiai atša rodė oratorius, kad ir tą ga ir pranešti apie tai atsakan 4) Įvesti lietuviškosios kal
juslų, juriųiukų Sebastopo- sibaigus karei, juos priderėjo ant aukso ir auksą siunčia į yra didelis skirtumas.
užrubežių
bankus.
Tas
rodo,
Kadangi
dėl
streikų
Varša

seniai
namon
paleisti.
lint!
gubernatorių, policmei vus lietuviams, toli-gražu ne čiai valdžiai, kad pašauktų bos, kaip priverstinojo daly
lyj, nors tas suvaldymas ne
kad
ne
tik
užrubežiai
neturi
voj
darbininkų
šeimynos
Kaip
rodo
laiškai
kareivių
steri, žandarų valdybos vir viskąs duota, jog reikia įgyti kaltininkus teisman.
ko, mokymą į visas žemąsias
apsiėjo be kraujo praliejimų.
kenčia vargą, tai kaimų ūki šininką Wildemaną-Klapma- Lietuvos autonomiją (savyc) Morališkai veikti, nu ir vidutiniąsias mokslo įstai- .
Valdžios paėmė apie 2000 ju buvusių nelaisvėj Japonijoj, užsitikėjimo ant caro rando,
ninkai siunčia iš kaimų ja ną ir papulkininkį Marčeri valdą), jog įgysime tą irgi ne- ramdymui gyventojų.
gas Lietuvoje.
rininkų, bet turėjo paskan- ant tų caras iš tikro negali jam mat jau netiki nė Ma
skolijos
ukėsai.
Jeigu
nenu-vus ir dalina dykai darbinin ko ir pašaukti pas teismo ty kitaip, kaip tik krauju. Nu d) Susižinoti su atsakan
5) Įleisti į žemiečių susirin
Jdyti net porą savo kariškų užsitikėti. Visi išgiria Ja
laivų. Tokiu budu, ko ne- ponijos valdžią ir būdami ne siramys greitai, popieriniai kų šeimynoms. Reikia( to rinėtoją visas ypatas ir valdi rodinėjo tatai, jog nereikia čia valdžia link esančių ko kimą lietuvius sulyg gyven
tojų skaičium.
Išnaikino japonai, tą skandi- laisvėj, ten daug išmoko, su pinigai Maskolijoj gali nu dėl, manyti, kad bent Len ninkus, buvusių 81 d. spa mokėti mokesčius, leisti sūnų miteto žinioj^ dalykų.
pulti
teip,
kaip
Prancūzijoj
prato.
Juos
caro
valdžios
ir
kijoj
visotf
luomos
susiprato
į
kari
u
menę,
neleisti
vaikų
lių
žudynių
kaltininkus.
e)
Rinkti
aukas
komiteto
6) Reikalauti nuo paskiria
? na pačios^ valdžios ir, galima
laike
didėsės
revoliucijos,
ka

bijosi
grąžinti
namon,
siūlo
ir
išvien
kovoja
su
caro
val

į
dabartines
mokyklas
ir
t.
L
reikalams.
,
2)
Paleisti
nereikalinguo

mųjų
valdininkų žinojimo
sakyti, fcad dabar Maskolija
da
žmonės
nenorėjo
pasilenk

jiems
žemės
plotus
apsigyve

džia
už
laisvę
Lenkijos.
Oratorius
savo
kalbą
užbaigė
sius
policistus
ir
pavesti
ra

vietinės žmonių kalbos ir
kariškos laivynus neturį, kam
Komiteto sąstatą.
Peterburge paplito vėl pa mumo užlaikymą ir apgyni šiai^ žodžiais: „Į kovą, bro 8) a) komiteto organizaci vartojimo jos visuose santinors tinkančių laivų turi ji nimui Siberijoj ir pašelpą pi ti ir pakelti nuo gatvės 100
liai,! į kovą!” Minia atvėjųmažiau netaiž jaunutę Nor nigais, jeigu rytuose pasiliks; frankų popieros, kadangi skalas, buk caras pasirengęs mą pačiam miestui.
ja susideda iš centrališkojo kiuose su lietuviais.
mat
neverta
buvo
pasilenkti:
bėk
ypač
terp
buvusių
Japo

pasiduoti reakcijonieriams,
7) Suteikti lietuviškąjai
8) Kuo greičiausiai atimti atvėjais .atkartojo paskuti komiteto, ir iš 8 nuovadinių
vegiją Susibuntavoję juri
nius oratoriaus žodžius ir, pakomlietų, pagal policeji- kalbai visas pilietiškąsias
ninkai ir čia dar apsiriko ant nijoj, neatsiranda norinčių debatai kaštavo 500 frankų ir nori suteikti Trepovui dik ,iš miesto kazokus. .
Jeigu popieriniais pinigais, o aukso tatorišką valdžią. Tegul tą 4) Atšalint! arba pakeisti širdingai padėkafojus savo Škų nuovadų skaitliaus.
tiesas Lietuvoje.
sandraugų žemės kareivių, Siberijoj pasilikti.
išsiskirstė b) centrališkasis komitetas
3) Leisti steigti ekonomi
kurie, vietoj stoti susibunta j uos raudas pargabęs į Euro nebuvo. Maskolija ekonomi daro — greičiau galo su stovinčią Minske kariumenę pamokslininkui,
škai
gali
atsirasti
tokiose
sanpinę
Maskoliją,
tai
‘
ginklų
ramiai.
lauks.
Terp
artymiausių
škąsias,
ūkio, žemdirbystės,
J.
J.
kitais
kareiviais.'
vojusių pusėj, šaudė į savo
susideda iš 13 sąnarių, pa
lygose,
kokiose
dabar
stovi
(Ii „Vln. Žn J.
’
jau
neduos,
kadangi
nėra
caro
tarnų
užgimė
nesutiki
labdaringąsias
ir k. draugi
5)
Susirinkimų
liuosybė;
draugus.
Nėra abejonės,
kviestų miesto gyventojų
Turkija
arba
pietinės
Ameri

abejonės,
kad
tie
iš
syk
stotų
mai.
jas;
daryti
žmonėms
skaity
kad
į
susirinkimus
nesikištų
vienok, kad kareiviai susi
neskiriant tautos ir tikybos;
Iš
Kaunokos
respublikos,
kuriose
ne

žmonių
pusėj.
Jie
patrauk

Lietuviai
teipgi
siunčia
dvi
mus,
prižiūrint
vietinei
poli
policija, nė kariumenė.
pras ir eis išvien su žmonėms
iš jų 8 sąnariai busią vienu
Žemaičių,
Vilniaus
ir
Seisiliauja
revoliucijos.
tų
dar
abejojančius,
tuos
pa

savo
deputaciji:
vieną
į
Pe

cijai;
rengti
nedėlines
moky

Kad įvyktų mieste ramu
ir žmonių draugais. Kiek
laiku ir nuovadinių pakominų
vyskupysčių
kunigai,
dva

Kijeve
susibunta
vojo
kar

drąsintų
ir
caras
netektų
ap

klas
miesteliuose
ir
lietuvi

terburgą,
kitą
gi
ant
žemiečių
mas, reikalinga yra atstaty
laike suvaldymo Sebastopočių pirmininkais.
škąsias pradedamąsias moky
Lietu ti Minsko gubernatorių Kur siškąja! valdžiai pritariant,
liaus jurininkų pražuvo kar- gynėjų; vienų kazokų nepa eiviai pontonų batai i jono ir kongreso Maskvon.
Kaline 26 d. spalių įsteigė c) nuo vadinis pakomitetis klas sodžiuose, kaipo priren
stengėsi prie bunto patraukti viai reikalauja Lietuvos au
■ eivių, nežinia; nežinia taip kaktų.
„Sv. Kazimiero Draugiją iš 7 išrinktų miesto jtrybos giamąsias į valsčiaus moky
iu „VllB. ŽD "J.
gi, ką caras darys su pasida Jau, rodosi, net terp kazo kitus kareivius, bet prie jų tonomijos su seimu Vilniuje.
sąnarių. Vienas iš jų turi
knygoms leisti.”
kų atsiranda ir doresni. Ka pristojo tik 2000 inžinierių Išleistojas , .Vilniaus Žinių”,
vusiais jurininkais.
tiesą kandidato p&komiteto klą; neskaityti namų mokslo
Iš Šunskų, Suvalkų gub ,
korpuso
kareivių.
Kazokai
da
už
žmonių
skerdimą
visi
už nuodėmingą darbą.
kaipo
atstovas
lietuvių
vaikų
Nors susibuntavojusius juGaro manifestas nuo 30 d. sąnarių rinkimuose.
SenapilėH
pav.
stengėsi
juos
išvaikyti
savi

Maskolijos
žmonės,
apart
biu

lankančių
vidutines
mokyk

. rininkus dar šiuom kartu paKandidatas užvaduoja pa 9) Sulyginti lietuvių kil
rugsėjo pakėlė didelį žmonių
28
d.
spalių
į
Šunskų
mo

škai,
bet
jenerolas
Drake
rokratų,
pradėjo
niekinti
ka

ties žmonių tiesas su rusų
las,
padavė
randui
teipgi
rei

siaekė suvaldyti, bet padėji
'
tarpe bruzdėjimą. Visuome komitečio pirmininką centre- tiesomis užimti valdiškąsias
kyklą
atėjo
5
vaikinai
ir
bandė
geruoju
perkalbėti
zokus,
reikalauti
jų
prašali

kalavimus,
bet
tie
reikalavi

mas caro Mikalojaus nepasi
liškojo
.komiteto
posėdžiuo
nė, išgirdusi, kad kiekvienas
vietas.
gerino, priešingai, sanlygos ni mo iš miestų, stovinčio Pe kareivius nusiraminti ir tas mai teip menki, kad net ne „Lietuvių aocijal-demokretų žmogus galėsiąs atvirai reik se.
vardu"
apgarsino
streiką.
Iš

jam
beveik
pasisekė,
bet
ant
terburge
Doniškų
kazokų
re

Taigi reikalauja mažai.
verta apie juos kalbėti: Lie
teip susideda^ jog galima
šti ^avo nuomonę prieš ką tik Prireikus, atskirų pakomi
dalinę
vaikams
prokliamaci*
syk
atėjo
jeneral-gubernatogi
mento
kazokų
oficierai
laik

tuvos vaikų tėvai reikalauja
manyti, kad Mikalojaus vie
sąnarių
skai Iš Vilkijos, Kauno pav.
panorės, kad visi galėsią ra tečių
špatavimui artinasi galas, jis raščiuose patalpino pasiteisi riaus prisakymas nesigailėti vien, kad vidutinėse mokyk jas apie reikalavimą mokini šyti ir skaityti, kas jiems pa tlius gali būti padidintas pa
Pabaigoje liepos mėnesio
jau neilgai užsilaikys ant nimą. kad laike bjauriausių šūvių. Susibuntavoję karei - lose butu rando kaštais mo- mo lietuviška kalba, liepė tindama, kad nebereiksią jau gal miesto tarybos nužiurėjišių
metų Vilkijos valsčiaus
jiems
eiti
namon
ir
negryiti
skerdynių
Jų
regimento
kazoviai
sustojo prie kaaarmių kinams lietuviška kalba. Hgriūvančioj žmonių krauju ir
daugiau
drebėlFprieš
žandamo
j
ūkininkai
padavė Vilniaus
toliai,
kol
tėvai
neišreikš
lauš
Azovo
regimento
ir
kalbino
kai nepaleido nė vieno šūvio
: terature ir istorija lietuvi
prakaitu aplaistyto sosto.
Nuovadinių pakomitečių mokslo apskričio globėjui
rus
ir
žemsargius,
kad
nieks
lietuviškosios
kalbos
moky

kareivius
prie
bunto
pristoti.
škoj kalboj ir kad ir lietu
Pereitą sanvaitę atėję tele*- į žmonis ir nepaleis, jie teipbe teismo negalės kliudyti sąnariai turi tiesą pasikviesti prašymus, kad trijose vale,
Besitariant,
nežinia
kas
šovė
gi
peikia
pasielgimą
kazokų
viai galėtų bet mokintojais.' kloje. Tąi>at dieną tie patys
gramai atgabeno žinią, jog
sau į pagelbą tiek pat sąna
į
ir pašovė oficierą. Tas buvo Ne reikalauja mat nė tiek, vaikinai aplankė dar Gižų ir ypatos — didžiai nustebo. rių bendradarbių, kurie turi čiaus pradinėse mokyklose
Maskva dega. Kas ten atsi- kitų regimentų.
Kur
tik
susirinks
kuopa
ar
—
Vilkijos,
Bubių
ir
JaučeDarbininkų visos Maskoli ženklu. > Užgimė šaudynės, kiek tiesų turėjo lenkai Len Paežerių mokyklas, o ant ry
/tiko tikrai, nežinia iki šiol,
būti patvirtinti centreliškojo kių — leistų mokinti vaikus
jos
organizacija „Unija Uni kuriose 170 kareivių tapo už kijoj iki 1867 metų. Reikia, tojaus. Sasnavos, Antanavo kuopelė žmonių, visi vien komiteto.
kadangi iš Maskolijos į užru
balsiai šaukia: sveika liuosylietuviškai ir kad duotų mo
bežius tik netyčia prisigrie jų”, surengė naują visos Ma muštų, o 300 sužeistų. 200 tienok, manyti, kad lietuvių ir Gudelių mokyklas ir visur be,: sveika liuosybė teip se
(Iš „V. Žin.”).
kytojus lietuvius-katalikns. .
bia ir tai pavelytos žinios. skolijos darbininkų streiką maištininkų pasidavė. Jene neužganėdiua tie menki p. tokiu pat budu sustabdė niai laukiama!
mokslą. Tiktai Gavaltuvos
Pasiremiant ant išleistojo Ant jų prašymų neseniai at
Mat ten sustreikavo telegra privertimui raudo liautiesi rolas Drake, už tai kad ge Vileišio reikalavimai.
ėjo atsakymas nuo p. Globė
fistai, o geležinkelių telegra veidmainiavimų ir parodyti ruoju bandė kareivius kalbin Peterburge, prie uždarytų kaime, Antanavo valsčiuje, is Višakio-Rudos, Senapi- amnestijos paliepimo iš cen jo, kurs rašo, kad jis negalįs
treliškojo
kalėjimo
palės pat.,
fistai atsisako siųsti rando ir ištikro. ką duoda žmonėms, ti liautiesi maišto, ant neap- durių prasidėjo prova mergi sutiko jie Senapilės pavieto
tuojaus išpildyti jų prašymą.
privatiškus telegramos. Peter vietoj žadėjimų, ant galo iš r u bežinoto laiko likosi iš ka- nos Leontjevos ir 12 sandrau žemsargių viršininką su vie Neperseniai, nakties metą, liuosuoti 101 politiškųjų. nes dabar dar nedaleista lie-^l
nu
žemsargiu.
Viršininkas
riumenės paleistas. Mat be gų, apskustų už pasikėsinimą
burgas ir pats caras atskirtas pildyti pažadėjimus.
Rudoje nežinomi vaikinai iš Viai jie tiesiai iš kalėjimo tuviams katalikams būti mo
norėjęs
Juos
suimti;
jie
nesielgiantiems
žmoniškai
da

Į
Londoną
atėjo
telegra

ant
gyvasties
jenerolo
Troponuo kitų kraštų, pats VVitte
daužė monopolyje visą degti nuėjo į Latvių Draugystės kytojais šiame krašte, o galįs
l>asidavė
ir
pradėjo
šaudyti.
bar
caro
randas
neužsitiki.
mai,
buk
prie
caro
reakcijovo.
dabar nežino, kas plačioje
nę, o pinigus paėmė ,,savo salę, kur keletas šimtų žmo tiktai padaryti vieną daiktą:
Viršininkas
turėjo
šautuvą,
o
Vietoj
jenerolo
Drake
likosi
nieriai
vėl
ima
viršų
ir
Witte
Maskolijos pakrantėse, ne
Maskolijoj dedasi.,
reikalam^, o (teip pažymėjo nių buvo susirinkę pasi duoti jiems mokytojus rusus,
Jie
tik
revolverius.
Iš
pra

paskirtas
Kargunov,
pagar

neįstengia
nieko
padaryti.
toli Kronstadto, pasirodė vo
Kad ten negerai* kad nera
atokaitos knygose), kaip gir džiaugti ką tik gauta ja liuo- mokančius lietuviškai! Tokį
džių
buvo
jiašauti
arkliai
tų
Bet
jeigu
ištikfd,
reakcijoniesėjęs
savo
žvėrišku
pasielgi

kiška kariška laivynė. Pe
mu, abejonės nėra. Matyt,
dėti, nuostolio valdžiai pada sybe. Su džiaugsmo ir dė Globėjo atsakymą pagarsino
vaikinų
ir
jie
palikę
arklius,
mu.
riai
paims
virtų
ir
valdžia
terburge todėl spėja, kad ca
caro randas netiki jau papra
ryta | 800 rublių.
Dabar kingumo ašara akyse juos ūkininkams, sušaukęs juos ?
pabėgo.
Viršininkas
su
žem

griebsis
reakcijos,
tuom
vien
Kijeve
sustreikavo
tarnau

ras su savo šeimyna pasiren
stai kariumenei, bijosi caro
,,monopolis” vėlei pastatytas priėmė susirinkusiejie, šauk į valsčiaus butą, atvykęs iš
sargiu
įtasibijojo
betgi
juos
gvardijos, kadangi joje tar suskubins pasikėlimą visos janti ant pietvakarinių gele gęs dumti iš Maskolijos ant
ir j jau pradėjo pardavinėti dami: „paliuosuoti, paliuo- Kauno pradinių mokyklų
vytis
ir
Jie
pabėgo.
Virši

nauja apšviestesni, taigi to Maskolijos žmonių ir savo ga žinkelių ir didesnė dalis fa vokiškų laivų.
degtinę, kurios buvo labai iš suoti — musų karžygiai pa inspektorius.
Tuo Globėjo
Kijevas likosi pastatytas ninkui peršovė šinelio skver troškę girininkai per ištisai liuosuoti!” O jie išblyškę, atsakymu ūkininkai liko ne
liau matanti kareiviai ir ofi lą. Jeigu Witte pasitrauks, brikų darbininkų. i Politechną
ir
rankovę.
„VI.
Žin.
”
tačiaus teip galingi, vienas
cierai; bijosi buvusių Japo nieks jo * nesigailės, nes n iškas institutas likosi užda po apgulimo laiko tiesoms.
tris sanvaitos.
paskui kitą ėjo ant estrados pakakinti ir tuojaus pradėjo
jis
nieko
gero
nepadarė,
tur

rytas,
jį
apėmė
kariumenė.
Su
ypatinga
iškilme
sutiko
nijoj nelaisvėj, bijosi grąžin
Charkove naujai paimti į kair pasakojo apie vargus, nu-, sakyti, kad jie rašysią prašy
čiais viliojimais stengėsi ne Laikraščiai išeina vėl po aš riumenę jauni vaikinai atsi tą manifestą šunskiečiai.
Iš Vilniaus.
* ti iš Mandžurijvs- dalyvavu
mą pačiam carui. Inspekto
sius karėj kareivius, bet jų užganėdinimą ir iškilusią re tria Cenzūra, nors Witte pa sakė carui .prisiekti; . Lenki Per šv. „Apiekos” atlaidus i,Vilniaus Žinios” rašo, kad kentėtus kalėjime; bet kož- rius pradėjo juos drausti, kad
Visi joj ir Lietuvoj pašaukti į ka- jie užkvietė net oratorių. garsus musų filologas Jonas nas iŠ jų sakėsi esąs pasiren
vietoj rengiasi po ginklu pa voliuciją nuraminti. Tokioj žadėjo laisvę žodžio.
valandoj
kaip
dabar,
reikia
mat
Wittės
pažadėjimai
ne riumenę jauni vaikinai ne kurs jiems išaiškino visą ma Jablonskis bus netrukus pa gęs, nors ir šiądien pat, kovo to nedalytų. Potam jis už
šaukti visus kazokus, kvai
klausė žmonių, ar jie turi ko
Baigiantis kviestas į lietuviškos kalbos ti ir kentėti dėl darbininkų kius kandidatus lietuviusliausius net Maskolijoj kar Maskolijai ir doresnių ir turi didelės vertės. Peter stojo ir valdžios nežino kaip nifesto turinį.
energiškesnių už Wittę vei burge sustreikavo ne tik te Juos priversti. Rygoj 8 ka- po mišių pamokslui pasirodė mokytojus vidutinėse Vil labo. • Visi susigraudinę,
eivius, bet užtai ištikimus.
klausė jų kalbų, nešiojo ant mokytojus. Ūkininkai tuoAngliški Londono laikraš kėjų. Jis galėjo tikti tary legrafistai, bet ir tarnaujanti riumenės regimentai atsisakė nedidelis žmonių būrelis, at niji us miesto mokyklose.
jaus pasiskubino paduoti in
einąs nuo Gižų. NešėsPsu sa Vilniaus R.-katalikų semi rankų, dainavo jiems dainas spektoriui adresus dviejų lie-^
čiai. nežinia vienok ar teisin boms su Japonija, bet netin ant pačto. Užrubežių pačtai pildyti policijos pareigas.
gai. garsina visokias gana ka įvedimui Maskolijoj rei nepriima vėl siuntinių į Ma
Finlandija, nors gavo, ko vim dvi raudoni vėliavi, kas narijoje, šįmet išguldymo lie — ir visur, kur tik jie ėjo, tuvių mokytojų, kurie dabar
visi juos gerbė, visi juos tro
skotiją.
Į
kalingų
reformų,
i'šliuosaviaensatiškas žinias iš Maskoli
reikalavo,’toliau gabena gin darė nepaprastą įspūdį ant tuviškos kalbos dar neįves.
ško
matyti — tauta moka turi vietas Lomžos gubernijo- .
mui
žmonių
nuo
sauvalios
Užrubežių
laikraščiai
pa

Vilniaus
teismo
rūmas
pa

Išgirdę apie atei
jos, ypač iš čaro Mikalojaus
klus ir amuniciją iš' užrube žmonių.
je. Paėmęs adresus tų dvie
dvaro.
Tie laikraščiai pa biurokratų, kadangi ir jis garsino, buk ant perstatymo žių. Matyt, neužsitiki ant nančią procesiją, kiti žmonės naikino tiek baustinų politi gerbti savo karžygius!
jų mokytojų, inspektorius iš
Nu- Varsa vos jeneral-gubernato- caro.
išėjo iš bažnyčios sutikti at škų bylų; Vilniaus gub. 32.
garsino, buk kiinigaikštis pats yra biurokratas.
važiavo atgal į Kauną. Tose
laužymui
biurokratams
ragų
riaus, Lenkijoj caras panaiki Odesoj ir visoj pietinėj einančius, kiti pasiliko klau Kauno gub. 19, Gardino gb. Iš Jonavos, Kauno pa v.
Boris, pasigarsinęs visokiais
mokslas dar ne*
mokyklose
Lietuviai Jonavos valsčiaus
skandaliais net Gįicagoj, pa reikia ne biurokratų, bet no apgulimo laiko tiesas, bet Maskolijoj rando agentai vėl syti pamokslo. Jam jiasibai- 25 ir Minsko gub. 34 bylas.
prasidėjo.
yra padavę į ministerių ko
nkui Mandžurijoj. stengėsi naujų žmonių, o tokių caras tuom jau nenuramys gyven pradėjd tamsias, nieko neiš gus, demonstrantai atėjo jau Nepanaikinta tik viena byla,
(Iš „Vii. Ž.”).
miteto pirmininką, S. J. Witcarą nudurti, ar kitokiu bu nekviečia, nejieško ir tas iš tojų. Nuo gatvių Varšavoj manančias minias siundyti ant Šunskų rinkos. Žmonės paliečianti 2 skirsnį 126 artite,
sekantį
prašymą:
pasitraukė -kariumenė, bet ant žydų.
du nužudyti; tai vėl, buk, eis ant jo paties nenaudos.
180 vietose buvo išsipylė iš bažnyčios ir, kaip kilo.
IŠ Vilniaus
1) Suteikti pilną laisvę iš
Į
Paryžių
neateina
nė
jo

namų
kiemuose
dar
jie
vis
caras susibarė su; savo dėde,
Mergaites besimokinančios
žydų skerdynės, didžiausios bitės bitiną, apsupo atkelia 'Vilniaus apskričio teismas
pažinimo Rymo-katalikiško
kunigaikščiu Vladimiru, va kios žinios, ant beržės užgimė stovi. Susirinkimai, vaikš buvo Rostove ant Dono. vusįjį būrelį. Tada iškėlė aug. išbraukė tris politiškas byVilniaus moteriškoj gimna
sios
tikybos.
dovu paskirtos gynimui caro tikra panika, kadangi Pran čiojimai pulkais ant gatvių Kaip dabar dalykai stovi, ne štyn dvi vėliavą. Ant vienos laĮi.
zijoj padavė gimnazijos už2) Perkirsti nualinančią
gvardijos ir potam tas atsisa cūzijoj daug milijardų yra vis dar uždrausti. Ir apie t galima laukti greito nusira iš jųjų buvo išsiūti baltais Vilniaus taryba apdirbo
veizdai savo reikalavimus,
žodžiais: „Sveika liuosybė!” sekančius įstatymus miesto mus išeiyybę iš tėvynės:
kė nuo vadovystės. Jam pasi maskoliškų bondų. 8u vie- panaikinimą apgulimo laiko minimo Maskolijoj.
terp kurių svarbiausi yra:
O ant kitos: „Lai gyvuoja komitetui, kuris rūpintųsi a) P^r daleidimą laisvai kad gimnazijos rūmai butų
traukus, gvardijoj apsireiškė na diena vertė tų bondų nu tiesų prieštaraujančios atei
nepriklausoma
Lietuva!” užlaikyti visuomenės pirkti žemę visiems be kilties pavesti besimokinančių susi
nepaklusnumas^, i^Gvardijos puolė ant 15% žemiau negu na į užrubežius žinios.
skirtumo ir be apribavimo
Pereitą sanvaitę į užrube
rinkimams; panaikinimo na
oficierai ir kareiviai padavė kada nors buvo. Maskolijoj
Šiais žodžiais pradėjo orato ramumą Vilniuje:
kiekybės.
paplito
paskalas,
buk
ran

žius
atėjo
žinios,
buk
ant
dar

Isz
Lietuvos.
minės priežiūros; priėmimo
carui pasiskundimu^; prote
Komiteto tikslas.
rius savo kalbą.
Toliaus,
b) Per pigų pardavinėjimą
das,
negaudamas
užrubežiuobininkų
reikalavimo
Witte
stavo prieš vertimą pildyti
kalbėdamas apie palengvini
1) Vilniaus miesto taryba į- iš iždo miškų medegos triobė- mokintinių į gimnaziją be jo
kių aprubežiavimų dėl tauty
policijos ■ pareigas; oficierai se paskolos, pasirengęs visą pažadėjo prašalinti nuo vie Iš Raseinių ir Telšių pa- mus suteiktus manifestu, ora steigia komitetą tam tikslui, isiams pastatyti;
vietų, Kauno gub.
tiesiog apreiškė,? jog nešau auksą paimti iš bapkų ir jo tos nekenčiamą vidaus minitorius nurodė miniai, kad ta dant jis butų tarpininku terp e) Per suteikimą iš Valstie stės ar tikėjimo; mokinimo
Lietuvių sodiečių tarpe ki sai manifestas nėra jokia do visuomenės iir administracijos čių • banko paskolos beže lenkiškos kalbos (!) iš lenki
dys į žmonis, savo brolius. vietoj išleisti popierąs, kaip sterį Durnovą ir Varšavos
tai
padarė
laike
Krim^
karės.
jeneral-gubernatorių Skalo- lo didelė aocijalistiška agita vana, bet tik iŠVeržimas iš išradimui ^priemonių, reika miams lietuviams, norintiems škų rankvėdžių; įvedimo mo
Už tokią drąsą, - tūlą oficierų
kinimo ..lenkiškos ir lietuvi-,
Kadangi
tąsyk
žmonėms
atsi

ną ir jo vietoj paskirti Svia- cija; kaimuose būva tankiai biurokratiškosios valdžios na lingų miesto nuramdinimui įgyti savo žemę.
ir kareivių skaitlių suarešta
škos
kalbų; išmetimo tendenvo ir pasodino į Įtvirtynės ka ėjo daug žudyti: už rando topolk-Mirskį, bet iki šiol pa susirinkimai. Artumas Prū srų to, ką Ji buvo nuo žmo ir» miesto gyventojų gyvybės
d) Per pakėlimą sodiečių tiškų mokslo rankvėdžių, ko
ir
turto
apsaugojimui
nuo
paimtą
rublį
gavo
asignacilėjimą. Tuom, ; vienok, ne
žadėjimo neišpildė. Kalba sų sienos ir leidžiamiejie užūkio, išskaidžius juos į vie- kių iki šiol buvo daugiau ne
nuramino likusių gvardijos jas, kurių vertė nupuolė pa taipgi, kad | dabartinių gu rubežyje lietuviški laikraščiai nių atėmusi, nės žodžio, neteisingų pasikėsinimų.
gu teisingų.
nasėdžius.
Komiteto tiesos.
kareivių, bet, priešingai, dar skui ant 25 kap. už rublį, bernatorių bus nuo vietų turi didelę įtekmę ant sodie šautinės ir kitos laisvės, ly
Tėvai lankančių Vilniaus
3)
Kuoveikiausia
įvesti
benišgirdę
apie
tokius
rando
giai ir ypatos nepaliečiamybė
2) Komitetui yra pavedaprašalintų, o tūlas jų skal čių.
labiau juos suerzino.

Politiszkos žinios.
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K gimnazija* vaikiu žydai, pa kad policija nė jokiu budu
Los Angelos, Cal.
Iš BaltimorGs, Md.
se dalyse. miežtQ. Cbjcago kuataTBidirtmžs pJnigus aukauti. Kaip ma- veikto ar veikiamo darbo, tai be redaktorius ir dar vienas pašalinis
davė užveizdai savo reikalą1' nesikištų į politikos reikalus, Didelių dirbtuvių čia nėra. Pa 27 d. lapkričio atsibuvo atidary kiaušiai, paaiškinant reikalin tyt iš visokių koliojimų ir melavi- abejonės šiądien • jau butų gavęs ten buvęs žmogus, A. Bernotas.
rimus, terp kurių svarbiausi nes jos pareiga tik tvarku ir prastam darbininkui darbas sun mas naujos lietuviškos svetainės ir gumą šelpimo revoliucijos ir rin mų po laikraščius, išjuokimų, ir antrą tūkstantį, ir vietoje tų ken- Protokolas susivažiavimo, ką tilpo ;
yra: kad žydukai Į gimuazi-1 žmonis ginti. Tuom tarpu, ku gauti. Išlavinti amatininkai išviniojimas tautiškos vėliavos; bu- kimo aukų. — Stropesniam rinki pravardžiavimų už lietuvių tautos*kiančių raštų laikraščiuose, butų „Kovos" 24-5 nr., teipgi buvo
vo'prakalbos ir balius. Ant iškil mui aukų susirinkimas pripažino labą kovėjančių patrijotpalaikiais, tilpęagitatoriški, naudingi. Liz nuspręstas suvažiavime pagarsinti,
, * jas butų priimami be apra- iki šiol, policija labiau užsiė uždirba gerus pinigus.
už reikalingą išrinkti kolektorius musų socijalistams Lietuva ir lie deikos godumas užkenkė visam teip kaip yra. Paantrinu/ jog su
bežiavimų, kad žydai butų" mė politika negu tvarkos da Lietuvių čia ne daug, lietuviškų mės pribuvo ir Dr. J. Šliupas.
važiavime revol. komiteto, 15 spa
vertelgų čia nėra, tik vienas laiko
Per darbštumą komiteto suvieny kiekvienoj dalyje miesto, kurių tuvystė Visai ųerupi; jie iš lietuviš reikalui.
priimami už mokytojus į gim bojimu. Ir skerdynės, buvu restauraciją. Daugiausiai lietuvių tų 4 draugysčių: Šv. Jono Krikš priderystė yra vaikščioti iš namų į kos kalbės naudojasi vien propa Amerikos lietuvių socijalistų va linio, Philadelphijoję, atsisakė iš
nazijas teip kaip ir masko sios kur nors Lietuvoj, polici dirba rubsiuvėse. Vedusių yra 16 tytojo, Mikalojaus Koperninko, D. namus kolektuojant ant knygutės gandai,
iŠtikro jie ne lietuviai, dovai dar toliaus nudrožė. Jie komiteto kaip D. Šliūpas teip ir
liai, kad nuo gimnazijų sti jos surengtos. Ar ji dabar porų, o pavienių 15. čianykšČiai L. K. Keistučio ir Dr. Vinco Ku pinigus revoljucijai ir sušelpimui jie kosmopolitai, jiems rupi vien stačiai meluoja ir varo intrigas, ir Dr. Bacevyčia. Atsisakė ir pini
lietuvių į pinigai, o Lietuva vien rėkia, jog tokiu keliu išeis didžiau gus,sakė,išsiuntinėsę aukautojams
pendijų žydukai jiebutų te pildys naują prisakymą, ga lietuviai užsilaiko gerai, veik visi dirkos, tapo užmanyta įrengt lie našlių ir našlaičių.
Dalyje
miešto
Town
of
Lake
tiek, kadi joje galėtų intriguoti ir sia nauda revoliucijai. P. Širvy atgal. Tą atsisakymą paliudija ir
apsivedėliai turi locnus namus; tuvišką svetainę ant Barre st., kur
škinami, kad žydiškos kalbos lima abejoti.
das, „Kovos” 23 num., pagarsino, tas, kad aukos pasiliko jau neiš
daugelis nevedėlių teipgi turi apsį- pirmiaus buvo bažnyčia visų šven sekančios ypatos likosi išrinktos į carauti. j
ir tikėjimo mokintų priver
kolektorius: 1) Pranciškus Poška
Musų į intrigantai, pamatę, jog „jog Dr. J. Šliupas ir Dr. A. Ba- siųstos Europon,bet liko ant rankų
pirkę
lotus.
Mat
musų
miesto
lie

tų
parapijos;
kur
pirma
kunigas
Iš Rygos.
stinai žydų vaikus, kad žydų
tuviai nepraleidžia pinigų kArčia- laikė mišias, dabar yra lietuviška — 4559 Hermitage av. 2) Jonas ant revoliucijos sudėtų pinigų ne cevičia iš (revol. šelpimo) komi Šliupb. Ar jis išsiuntinėjo jas, tas ,
Rygoj
susitvėrė studenti mose.
vaikus mokintų senos bebraisvetainė, vietoj altoriaus yra sce* Jankauckas — 4559 Hermitage av. galės paglemžti propagandai, per teto išstojo." Ir vėl „Kovos” 25 aukas aukautojams, nežinia. Bet
Akos kalbos ir hebraiškos li ška apsaugojimo organizaci 2 d. lapkričio pasimirėSilyestras na, Čia plevėsuoja lietuviška vė 8) ManjoaaPamijonaitienė — 3108 nr. 47 „Vienybės” melagingai už- num. pranešė, jog „Dr. Šliupas su turbut dar yra sumislyta pervesti
teratūros, kad programus žy ja, kuri daboja policiją ir ne Kasparavičia. 5 d. atsibuvo lai liava su tirgvaikiu,o šalia jos ame S. Halsted st 4) Petras Sliesorai- triubijo,ibuk Revol Šelp. Komit., Dr. A. Bacevičių pasidavė į rezi kokią „politiką," nes, kaip sakiau,
diškų mokslų apdirbtų žydai. duoda jai žydiškoj miesto da- dotuvės. Velionis buvo geras rikoniška, viduryj vainikas su pa tls—4618 Paulina st, Tolimes- ant jų mostelėjimo, į dulkes sutru gnaciją t. y. atsisakė iš komite „Vien. Liet." 46 nr. šliupas ban
žmogus, - Amerikoj išgyveno 19 rašu: Tegul „gyvuoja Lietuva", nis suorgantzavas kolektorių pave pėjo ir j<> daugiau nėra. Toks ap to." „Vienybė" 44 num. jau ant do savo atsisakymo išsižadėti ir
Vilniaus • spaustuvių savi lyj sukelti riaušių.
reiškimais tai biauras ir gyvas me „Kovos” melagystės pasiremda persistato te beesąs komitete!.... i
metų; prigulėjo prie Susiv. Paė ant kitos pusės: „Baltimorės Lie stas išrinktam komitetui.
ninkai nutarė ant toliau neAnt to susirinkimo tapo suko- las. Je|gu Sirvydui ir Baltrušai ma, pranešė, jog „Dr. J. Šliupas Bet, tėmykite vientaučiai! — pefrjo
jis
iš
Kauno
gub.,
Raudonio
tuviai"
ir
angliškas
parašas
„LiIš Gardino.
‘siuptinėti į cenzūrų nė ran
parap., Girbantų sodžiaus. Pali thuanian Standard".
Svetainė lektuota >19.25. Pinigai sudėti čiui, kuriems rupi ne revoliucija, atsisakė nuo kasieriavimo ir Dr.A. sistato jau ėsąs tautiškame
Matyt,
policija čia bandė ko pačią ir 6 metų sūnų. Norinti buvo išrėdyta amerikoniškomis pas kasierių Stanislovą Marcinke- bet lik socijalizmo propaganda ar Bacevičia nuo prezidentavimo" komitete (žodis „tautiškame" net
kraščių, nė knygų, policijos
kas kit^s, nesutinka su dauguma revoliucijos šelpimo komitete. pabraukta) ir sako: „kas tautos
cenzūrai nesiuntinėti apgar suorganizuoti žydų skerdy daugiau apie velionį dasižinoti,tesi vėliavomis, pilioriai apvynioti vičią.
Čia likosi išmėtyti į kreipia ant antrašo: Annie Kaspar, vainikais, per viduri svetainės Padėkavojus pirmsėdžiui susi Komiteto sąnarių ir ne nori dau „Vienybė” 47 num. net gar- reikalams aukauja", tas galįs jam
sinimų. Kų gi veiks todėl nes.
nusprendimui pasiduoti, sina pakrikusį revol. komitetą. visumet siųsti. Taigi vientaučiai
cenzūros ir policijos cenzoriai? „sandraugos, brolius štačiati- 153 Beandry avė., Los Angelos. teipgi pertiesti vainikai. Žmonių rinkusiems už ramų užsilaikymą, o gumos
19 d. lapkričio apvaikščiojome prisirinko apie 500 ar 600. Pir dalyvavusiems už prielankumą tai gali pebut komitete; bet dides Tiesa, Širvydas su Baltrušaičiu neapsirikite dabar: kad nenusiųkius,
”
atsišaukimai,
kurių
Ar dykai jie ims algas? įCennė dalis1 Komiteto pasiliko, niekur pasitraukė iš komiteto. Vienok stumėt kartais pinigų surinktų re
nežinomi autoriai, matyt, po varduves Elzbietos Degutienės. miausiai, atidarius susirinkimą J. šventiems tėvynės reikalams, su ne prigųlminguose * nuo Širvydo ir niekur
zuros randas nepanaikino.
nematėme jųdviejų, šliupo voliucijai, tautos reikalams. Tas
Besilinksminant svečiams, Elzbie česnai ir paaiškinus apie draugys sirinkimas tapo uždarytas žodžiais:
Vilniuje susitvėrė dalis vi- licijos urėdninkai, ar gal jos ta užmanė paaukauti, kiek kas ga čių užsidėjimą ir kad ant užmany Tegyvuoja revoliucija! Tegyvuo Baltrušąičio laikraščiuose nebuvo ir Bacevičiaus, pranešimo, jog at yra ne vienas ir tas pats. Tautos
juk pranešta apie atsisakymą. sisako. „Vienybės" 46 num. Dr. reikalai yra visoki, bet revoliucija
~ sos Maskolijos pedagogų (vai įnagiai, kvietė skersti žydus. li, į revoliucijonierių fondą. Su mo D. L. K. Keistučio draugy ja laisvė ir gerovė žmonijos!
Žydų
sinagogoj
atsibuvo
mi

Šliupas tik dėl intrigų ir Neteisybių Šliupas rašo, jog „jis tautiškame yra viena, leigu Šliupas bando
Dr.
A.
L.
Graičunas,
dėjom
9.60.
Pinigai
nusiųsti
Dr.
stės
tapo
suvienytos
ir
iš
visų
4
kų lavintojų) ryšio, prie ku
pasitrankė
iš socijalistų partijos, komitete pasilieka ir šiądien." išsisukti melais nuo jo nepasirašy
Sekr.
Centr.
Kom.
Chicagos.
Šliupui
(aukautojų
vardai
pagar

tingas,
ant
kurio
atkako
žy

tapo
išrinkti
delegatai,
iš
kurių
su

rio priguli mokyklų mokinto
šiuomi aš pranešu, kad Tautiška Taigi aišku, jog pp. Širvydas ir tų žodžių, tai nuo savo viešo apsinti kitoj vietoj. Rd.).
sidarė centraliŠkas komitetas, ku
dai,
lenkai
ir
maskoliai
ap

jai. Ryšis tas žada kovoti
P. D.
ris darbavosi ne vien įkūrimu sve Tikrasis Lietuvių Revol. sis Rev. Šelp. Komitetas, kaip bu Baltrušaitis, abu sanariai revol. j siskelbimo „Vienybėje” atsisakyti
Už mokinimo laisvę, už praša- kalbėti, kaip geriausiai butų
vo, teip ir pasilieka. Jeigu du to šelp. komiteto, redaktoriai, viską negalės.
c
tainės, bet ir užstojo. už nuskriau
Šelpimo Komitetas
ČianykŠtė
Tėv.
Myl.
Dr.
kuopa
linimų mokinimo tikėjimo nedaleisti skerdynių; jų iki turėjo susirinkimą, ant kurio buvo stas neteisiai ypatas.
Matome, kad Šliupas api<T revo
komiteto sananai atsisakė, tai vi gerai žinodami', tyčia garsina me
Kilus revoliucijai Lietuvoj, kiek suomenės pareiga jų vietoj išrinkti lagystes ir klaidina visuomenę/ liucijos reikalus mislijo daug ma
mokyklose; reikalauja moki šiol dar nebuvo.
Pirmiausiai kalbėjo V; Nagurikalbėta apie revoliuciją Maskolivieno lietuvio, tikro tėvynainio kitus, ant zaunų Pitsburgo Muke- kelia ir palaiko vaidus, daro intri žiau, negu apie savo neklaidingu
novskis, kuris nurodė reikalingu
nimo prigimtai vaikų kalboj.
širdis užsidegė ir dega viltimi! ge
Iš Minsko prapuolė niek joj. Daugelis rugojo, kad tos au
5 d- lapkričio, ant turgaus šas, paskutinių žmonių sker kos pagimdė tiek vaidų,protestų ir mą centrališko komiteto, kuris ga resnės ateities, visi mylinti savo rių akademijos studento, kuris gas visuomeniškam, teip šventam mą; paprieštaravus jo nuomonėms,
ne juodu centu prie revoliuci darbui. Ką jie tomis intrygomis griebėsi visokių prieš kitaip ma
ant Lukiškių pliaciaus atka dynių organizatorius, guber protestų prieš protestus, kokių da li nuveikt daugiau darbų; jeigu tas tautą lietuviai tikisi per revoliuci jos fondo neprisidėjo, nėra ką pai ir melagystėmis mislija atsiekti, nančius įrankių ir greit persikūnijo *
butų padaryta 20 metą atgal, Balbar
prikimšti
musų
laikraščiai;
net
ją auganti laisvę tėvynės, kurioje
ko pulkelis, matyt, policijos natorius Kurlov, kurio prašajuokai ima skaitant tuos tuščius thnorės lietuviai daug toliau butų lietuvių tauta galės tobulintiesi, syti; melagystės kitų net širvydo1'netolima ateitis parodys. Tuom iš iždininko revoliucijiniam koTriipasamdytų niekšų ir stengėsi linimo ir nubaudimo reikala šukavimus ir protestus,o tuom tar nužengę. •
„Kovoj” buvo jau išrodytos.
tarpi) į tai prisižiūrint, išrodo, jog tėte į „komitetą tautišką" (nie
kilti ir susilygįs su kitoms tau Jeigu socijalistai renka sau kitą musų vadovams dugnas išpuolė.
keno neišrinktą, vienoj ypatojl).
užsiundyti ant žydų kaimie vo atkakusi į Peterburgu pu pas mus ir vaikai supranta,kad Potam
Dr. J. ---šliupas.
------- kalbėjo
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lietuvių
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čius, tikėdamiesi, kad ir
protestų,be tų visų bereikalingų ' Pirmiausiai priminė, kad 14 ar 16 kuom kitu prisidėti, prisidėda nors
Minsko deputacija. Išvažia be
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Baltimorėje
kaiV ilniuje pasiseks surengti to vo į Peterburgu ir čianykštis
pinigais ir jų Amerikps lietuviai vien socijalistiŠkas, kadangi musų padavė; išrinkti kasierių socijalistų „didvyriai" mėgina suvadžioti J
giau.
Šliupas,kaipo
ramstis
komi^1°
a
P
‘
e
Žirgvaikį,
tai
daugelis
kias skerdynes kaip Kijeve sūdo prokuroras.
sudėjo jau ne vieną šimtą dolta Amerikps socijalistams lietuvystė ; aukų priėmimui, p.Širvydą, prezi žmonės melais ir masina siųsti re- /
teto juk galėjo paklaust aukautojų, I
ir drabstė purvais, o La riu.
' arba Odesoj. . Pradėjo pasa
tiek rupi, ką vakarykšti barščiai.
dentu, — p. Baltrušaitį. Patarėjais voliucijines aukas tautos reika- j
kam duoti aukas (išrinkę komi- d,en iau lietuviai teip pakilo, kad
Kad
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dalyką
sutvarkyti,
koti apie nebūtus žydų nu
Jeigu
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ir
Baltiušaitis
iš
i
p. Jonaitį (ir nors taikė, bet nc- lams!....
tetą juk davė jam valią skirstyti d*iaugiasi, matydami Žirgvaikį
sidėjimus. Nežiną, ar be
I8Z
Mums-gi, socijalistams Atneri- ,į
aukas, susitarus komiteto sana- plev^suajant ant tautiškos veiia- Amerikos lietuviai išrinko tam tik komiteto pasitraukė, tikrasis tau tropijo: P. Širvydaš sako, jcg
mokėjo surasti suerzinančių
riams.tai rodosi,komitetui ne buvo Toai kuris Plevės*vo per daugelį rą Rev. šelp. Kom. Mat musų tiškasis visuomeniškasis komitetas Jonaitis yra persiėmęs Šliupo nuo kos, lygiai kaip ir visų svieto ša
lių, revoliucija rupi ne popierinė,
pamato kreiptiesi į aukautojus. Simtų metų ir gazdino neprietelius visuomenė tikėjo, kad suvienyjui Ver tai pepakriko,i, nes tie ponai ne monėms) ir p. Rutkų.
kaimiečius motyvų, o gal pa
lietuvius, atmetus visus ergelius, gali
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Jis ir nesikreipė, kol neužgimė vai
taikė ant sumanesnių, gana,
einant iš vien, daugiau galima bus rinko lietuviška visuomenė, o he ’ galima vienybėje veikti, tai visuo liucija, nė reformų, bet revoliucija
jau
lietuviai
nepakils
ir
kad
per
dai.
Rd.).
Jis,
vietoj
tą
padary

kad tie siundymai neišdavė ČianykŠtė tautiška Simano Dau
nuveikti, sujungtoms tautos pajie- vieni socijalistai, kurie išrinko tik menės pareiga yra išrinkti du nau sukilusių žmonių, kurių milijonai
ti, velijo pasitraukti nuo darbo. vėlai tfžgimę ir tt.,bet šiądien žen
vaisių. Tie niekšai, pamatę, kanto Dr-tė, prie kurios prisirašė Gana
goms pasekmingiau galima bus ko du savo pasitraukusiu atstovu. ’ ju sąnariu, į vietą p. Širvydo ir eina su Ugne ir plienu, griauja
klai
rodo,
kad
da
lietuvių
tauta
mums kovos su dvasiškais
lietuviai, bet kad
vą vesti, greičiau galutiną mierį, Mes ir joliau savo darbą varysime, į Baltrušaičio, prie Revol. šelpimo despotiškus tautų valdonų sostus,
kad žia bėra ką veikti, prasi sumanesniejie
tokių mažai yra, i^iro. Sanariai vodovais.kam mums dar naujų pio kils iš miego ir bus pryšakyje kitų taigi išliuosavimą tėvynės atsiekti.
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Dr.Komiteto,
į
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ir nepaisant intrigų, va- guldo savo galvas, atiduoda už
tautų.
Dėltogi
visi
išvien
pirmyn,
salino.
nutarė numatyti draugystę ir pri vynių terp laisvamanių ir socijali
Amerikos lietuviai išrinko tam Šliupuif 828 Federal st., PbUadel- 'ryt/darbą — rinkti aukas.
žmonijos laisvę savo gyvastį.
lai
Žirgvaikis
kaipo
ženklas
valnystų
vadovų!
Mokihtinės
privatiškos sirašyti prie kitų čia esančių.
tikrą komitetą, tikrai tautišką. phia, Pū.
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kaltės,
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mergaičių gimnazijos Prozo
Dabgr Lietuvoj revoliucijoaie- raštininku, o p. Baltrušaitis pata- prie laisvės. Tokia revoliucija yra
pergalės. Lai gyvuoja liaudinė Amerikos visuomenė jam pavedė
rovienės Vilniuje pareikala mokėjo pinigus sulyg jų {mokėji pavydėdams varpiečiams ir drau- valna Lietuva. Lai gyvuoja Vil ! aukų dalinimą ir tikėjosi, kad ko riai vėl.smarkiau subruzdo, tai pi- rėjų, tai vertėtų raštininku išrinkti baisi svieto tyronams, tik tokia
giečiams,
pirmiausiai
pakėlė
pro

vo, teip kaip mokintiniai ir mo ir išdavė atskaitą. Pasirodė, testą, kad ir jiems duota kiek iš niaus seimas.
mitetas, be jokių stabdymų, galės nigai ėdanti pas kasteriu bus iŠsių- Kazakevičią, ir patarėju p. V. revoliucija griauja * iš pamatų
kad apart išmokėtų pinigų, kasoj
.. mokintinės kitų mokyklų, buvo 5 dol.; tai sanariai pridėjo Amerikos lietuvių aukų. Nors Ištariant xačiu lietuviškiems biz varyti darbą musų tautos ir tėvy sti tikriems revoliucijonienams, o Šliakį, „Darbininkų Vilties" red. seną ir nuožmią tvarką, priveda
ir išleistoją. Balsavimas turėtų žmoniją prie išauštančios laisvės'
kitam.
kad butų mokinama ^gimna dar po >2 dol. Iš viso pasidarė varpiečiai ir draugiečiai ir ne dir- nieriams už dovanojimą alaus ba nės labui. Vienok atsiėjo apsirik
ti.
Ant
pirmo
susirinkimo
visuo

Kaipi
Amerikos
melagių
darbai
pasibaigti iki naujų metų. Dėlto apkrikštytos krauju..‘..
zijoj lenkiška ir lietuviška >10.50. Pinigus nutarė pasiųsti bo, kaip reikia, bet dabar gali pra lini./
menės komiteto sanariai: Dr. šliu-' nepagirtini, teip ir Lizdeikos ir visi aukavusiejie ir aukaujanti maRinkdami naują nevoliucijinį ko
K.
Baltrušaitis.
kalbos, teipgi istorija Lietu „Kovos” redakcijom Paskyrėme dėti dirbti. Ir ar ištikro jie nieko
pas, Bacevičia ir Naujokas, taigi E^jropoj permatė, kad musų komi- lonės savo balsus ir nuomones vei- mitetą, tėmykit, vientaučiai, kad
ne
dirbo?
Ką
čia,
rodosi,
piautievos ir Lenkijoj žydukai kad juos L. S. D. P. Europoj. •
dauguma užmanė reikalauti, kad tetas turėjo tiesą, o Lizdeika sėjo kiaušiai laikraščiuose išreikšti, vėl nepakliūtų toki, kurie nepripav
darbo visiems yra per pilnai,
mokytųsi žydų tautos istori Kunigas Siamas gana ragina lie si,
Europoj iŠ visų kovojančių už tė intrigas, už ką Socijal Demokratų idant butų greičiausiai išrištas tas žįsta sau klaidos ir koktėjantiesi
tuvius prie mokslo ir apsišvietimo. tai reikia pasidalinti darbu, viena Reikale šelpimo revoliu vynės laisvę psulijų butų išrinktas
darbininkais, žiūrintį) juos iš
partija pavaro Lizdeiką nuo atsto susipainiojęs klausimas.
jos ir žydiškos kalbos.
Ant jo paraginimo Čianykštis Lie partija, nors drūčiausia, visko ne
cijos,
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poniškomis akimis ir su pa
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•
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* Tarnaujanti ant Polocko- tuviškas Kliubas įrengė knygy nuveiks. Vos sutvėrėm socijali
tautos pajiegas kreipti prieš despo wRd.). '
člų
Lietuvoje.
sityčiojimu
vadinanti revoliucijočiuose
apie
tautišką
dieną,
kurios
Sedlecų geležįnkelio apreiškė ną, nors užmanymui buvo ne ma stų partiją, apie kokią gal dešimtis
tišką vien caro valdžią. Komite- Am. $ev. Šęip. Kom. Patarėjas. uždarbį pavestumėm tautos rei nierius ubagais.
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musios keliame vaidus, nes senietiesų apdirbimui nebus su:
norėjo to daryti, nors tuom laik
Užsidegus revoliucijai. Maskoli aukos, nes nuo to prigulės musų gais stačiatikiais), bet pasižiurė
TsŠprlpg Valley, III. jie vaidai klerikalų su laisvama atsibuvo visuomeniškai-lietuviš- didumai
balsų pasidavė ir reika joj, kiekvieno lietuvo Šventa pa- ateitis, ką mės iškovosime; o kad jus į jų, ir jų agentėlių kovos su
y šaukti žmonių atstovai, iškas „Mass-Mitingas" apkalbėji
Darbai eina gerai šitų aplinkinių niais jau mums įgriso.
rinkti visuotinu slaptu bal kastynėse. Kas pribūva, darbą Šalyn su visais vaidais, nes be mui reikalo šelpimo dabar lieps lavimą parašė. ' Tąsyk jau pasiro reiga yra tą revoliucijos ugnį kur- laimėti viską, ko trokštume, tai ir socijalistais priemones, matosi kas
savimu, be skirtumo tikėji gauna. Visi lietuviai turi darbą ir sivaidydami, besipiaudami terp sa nojančios revoliucijos Maskolijoj dė, kad tai mažumai ne tiek rupi styti, idant ji išdegintų carizmą su dirbti reikia. Varyti propagandą, jie per vienil Pats Šliupas, minė- 1
ir suoganizavimui tam tikslui ko revoliucija, kiek reikalai jų drau šaknimis, kad jo ne ženklo nelik- užlaikyti agitatorius, nusipirkt ap- tame straipsnyje „Vienybėje”, apmo, tautos ir lyties; kol visų pinigų ne trūksta. Lietuvių yra vęs, mes nieko nenuveiksime!
gų, kad ji nori viską siųsti Lizdei tų, musų tėvynė Lietuva galėtų siginimui ginklus, sušelpt nuken- sipuoŠė, fe! — melais ir insinuaci
miteto
aukų rinkimui.
tautų tiesos nebus sulygintos čia apie pusantro tūkstančio, bet Tėv. Myl. Dr-tė Los Angelos
P. J. Varkala atidarė susirinki kai, o draugiečius, kurie organi rupintiesi savais reikalais, kaipo tusius ir suleistus — tam visam jomis. Jau ne gana, ką pamela- ‘
ir kol joms nebus dovanotos tautiškas jų supratimas stovi že kuopos pirmsėdis,
mą
ir perstatęs siekį ir mierį to su zavo Štraikus ir kėlė demonstraci laisva šalis. Kad visiškai išnai reikia ne tūkstančių, bet ir milijo vo, jog jį išmetę iš komiteto, ir
e D. d.
tięsos daleidžiančios savisto mai, daugumas palinkę prie gir Talpiname godotino pirmsėdžio sirinkimo,meldė visuomenės išrink jas ir Lietuvių Demokratų partiją, kinti carizmą, reikia vienyti visas no nebūt perdaug. Taigi nepasi kad socijalistai norį nuskriausti
tuokliavimo, bet yra ir gerų tau
viai gyventi; kol nebus pa tiečių, besirūpinančių apie tėvy atsiliepimą,bet drauge priduriame, ti pirmsėdį. Likosi perstatytas p. kuri jau antras dešimtmetis rengia pritariančias pajiegas, nepritarian gailėkime doįiario, kito, ir kitus laisvamanius, kurie * ėsą su revo- •
leisti iš kalėjimų visi politi- nės labą, apie jos išliuosavimą iš kad jį priderėjo siųsti „Vienybėj", J. Varkala ir patvirtintas. P. J. dirvą revoliucijai, visai apleisti; čias reik pertikrinti, kad prisidė prie tų raginkime, o tuom atsiek iiucijonieriais vienas ir tas pats, - ,
demokratams užmetė, buk juos
sime mierį. Pasirodykim su dar
' škiejie nusidėjėliai. Ant ga po svetimo jungo. Keletas tų ge kadangi ji yra organu T. M. D. Varkala, trumpoj ir gyvoj prakal myli ir maskolių valdžia, Apie tų, ir nenustoti kariavus, iki nebus bais, o ne žodžiais ir tuščioms sim dar apŠ?ukė socijalistus „grave
riais", norinčiais pasipildyti sau
visiškai
išnaikintas
carizmas.
Mes,
lo jie pakėlė protestą prieš resniųjų susirinko pas Gustaitį ir o protestų joje telpa mažai. Mes boj perstatė pasibjaurėtinus pasi meilę,turbut,ir vaikai abejos, Jei- amerikiečiai, tą kbvą galime pa patijoms.
kišenius.... Tūlas vėl Lietuvis
ir
teip
visų
protestų
dėl
aukų
pa

elgimus
cariškos
valdžios,
prieš
paskutines skerdynes Vii- sudėjo 5 dol. ant sušelpimo revo dalinimo neįstengiame patalkinti, kurią visoje Maskolijoj, podraug ir gu demokratus teip mylėtų caro remti vien gausiomis aukomis, su
P. Mikolainis.
„Lietuvoje" primelavo ant L. S.
. niaus gubernatoriaus sureng liucijos Lietuvoj (vardai aukauto ypač kad kiekvienam rodos f, kad Lietuvoj pakilo liaudis ir prie jos valdžia, tai jiems ne reikėtų darbą šelpdami kovojančius, nes vargiai
D. P., kad jie platiną Lietuvo
jų ir jų aukos pagarsintos kitoj
Mieli Vientaučiai!
užrubežiuose varyti, galėtų tą at
je daugiau lenkiškų raštų negu lie
tas.
vietoj. Rd.). Pinigus siunčiame juo ilgesnį raštą parašys, nors ja prisidėjo visa apšviestesnė ir pra virai Lietuvoj varyti. (Dabar jau atsiras tokių, kurie grįžtų Lietu Skaitėt laikraščiuose, kad Lietu tuviškų, kits toks, Kulikauskis at
von ir kovotų už jos išliuosavimą,
, . 1 d. lapkričio prasidėjo į „Lietuvos" redakciją ir meldžia- me mislies yra mažai, tai vis bus kilnesnė draugija— žodžiu sakant,
parodė, kad Maskolijoj verda re Maskvoj, kaip rašo laikraščiai, kaip tąi daro žydai, kurių liuosno- voj žmonės, neturėdami gerų va kartojęs tą melą, dar didesnį išra
mokslas tik I Vilniaus gim-p6e perduoti Revoliucijos Šelpimo geriau.
voliucija
ir šaukė brolius lietuvius pradės išleidinėti ir socijalistiŠką riai su ginklais keliauja Maskoli- dovų, pradeda užpuldinėti vienas do, buk Lizdeika revoliucijinius
Rd.
nazijoje, kitose mokyklose Komitetui (katram? tautiškam, ar
prisidėti prie jos ir sušelpti pini- laikraštį „Načalo.f Rd.). Ail- jon ginti savo tautiečius ir sykiu kaimas ant kito ir išplėšia turtus. pinigus išdalinąs lenkams (tikra
mokslo nebuvo dėl uždusinės socijalistų? Rd.).
giškai. — Potam kalbėjo pp. J. ku, kad caro valdžia teip myli de- kovoti, su carizmu. Todėl mes Kur jau pasiekia agitacija revoiiu- kaimo bobelių prieaugliaus pasa
Iš Easton, Pa.
A. Gust.
įdienos, kurią daleido švęsti
Jančevskis,
A. Algminavičia, po- mokratus, kaip ir socijalistus, savo aktyvišką darbą atpildykimė cijinės partijos L. S. D. P., ten ka); dar kits toks Butkus suranda
Čia netrūksta lietuvų caro gar
tas žmonių, įnirtimas esti nukrei tarpe musų revoliucijonierių ca
vienus ir kitus lygiai persekioja.
Daleido teipgi
Iš Phenis, Br|t. Col.
bintojų, bet yra ir geri tėvinainiai, tam atgiedojo Dr. V. Kudirkos Nors socijalistai vien savę apšau pašaliniu darbu — t. y. pinigiŠkai piamas ant paties Lietuvos neprierus, o pats teip ir persisiurbęs -sušelpkime
kovojančius,
ir
tam
Giesmininkai
lietuviškoj kalboj
mokintiniams
mokyklose liarbai čianykščiose vario ir ge kuriems rupi labas musų tėvynės
kia „košernais", vienok savo pro- aukaukime kuodaugiausiai. Žy teliaus — caro valdžios. Idant pa- garbinimu Dr. Šliupo, taigi ypatų
„Marsilijezą
”
,
kas
visuomenei
latėrp savęs kalbėti lenkiškai, ležies kastynėse eina gerai, dirba ir dabar ten užgimusi revoliucija.
grame tikrai socijalistiško mažai
sėkmingiau kovoti su tuom musų arba carukų, prieš kuriuos social
tai daleista, be abejonės, kai- su dviem darbininkų atmainoms. Čia ir Pbilipsburge buvo renka ’bai patiko, kuri atsistojus, išklau turi, remiasi ant demokratų pro- dai net gavėti nutarė 4 gruo tautos ir visos darbininkų luomos demokratija arba socijalistai per
džio,
ir
maisto
kaštus
paaukaus
į
sė
ir,
užbaigus
dainą,
išreiškė
dė

- bėti ir lietuviškai. Tas pir- Iš kitur pribuvusiam darbas ne mos aukos sušelpimui revoliucijo kingumą rankų plojimais. Pas gramo, bet kad jų vardas dryžes- apsigynimo fondą, nežiūrint į mil nevidonu, idant pasiekti toly- dėm visą pasaulį kariauja.
nierių. Žinoma, renkanti aukas
miausius kampelius musų žemės
nis, tai juos niekina, ignoruoja,
š ma buvo uždrausta; už atsi lengva gauti.
Neturiu tikslo dabar atsakyt ant
nuo carbernių nieko negavo, nes kui 8 metų mergaitė, A. Kabašins- nors musų socijalistai demokratų žiniškai plaukiančias aukas sušel su revoliucijiniu mokslu, susiliejo
Lietuvių
yra
čia
mažai:
du
pa

liepimą nemaskoliškai kartais
pimui;
nukentusių
ir
kovojančių.
tokių samdytos idėjos vartotojų,
kiutė,
dekliamavo
„Laisvė"
ir
ištie
sutvėrė
čia
net
liojalistų
kuopą,
vieni ir viena šeimyna. Čia nese
mokintinį net išvydavo iš mo niai kastynėse lietuviui Vincui atsakančią Maskolijos „juodajai tikro ne vienam iš klausytojų aša pluksnomis* savę puošia, nes jų Žydai laike 10 dienų sudėjo per krūvon su L. š. D. P. ir buvusio agentėlių naujo iŠsiplunksnavusio
ros akyse pasirodė; vėliaus buvo locnos dar neužaugo į teip trumpą >800000, o musų aukos.vargei per- ji ,,Draugo*' organizacija. Visi „tautiško" komiteto, tik trumpai
kyklos.
Skruzdai sutrynė ranką teip, kad šimtinei." Aukų rinkėjai surinko
vienijasi po raudonu vėluku revolaiką: dešimtį metų atgal dar Lie
_ Tėvai katalikų vaikų, lan reikėjo visai nupjauti. Skruzda >8.44. Pinigai nusiųsti „Kovos" pašauktas ant kalbėtojaus Dr. A. tuvoj socijalistų visai nebuvo, per viršins >2000, ir priegtam aukų liucijinio socijalizmo, tik pas mus užkliudęs jų kovos su darbinin
plaukimas sumažėjo.
kais budus, —r budus neteisingus
L. Graičunas, bet tas, patėmijęs,
kančių Vilniaus vidutines paeina iš kaimo Būdviečių, Paje redakcijos.
Teisybė, žydai viską padaro, ką Amerikoje eina kitaip. Skaitėt iš ir veržiančius prie pasibiaurėjimo
kad pradėjus rinkti aukas, nekurie teip trumpą laiką jie mažai
AŠ
pats.
mokyklas, pranešė mokyklų vonio vaitystos, Suvalkų gub.
broliai stengiasi prasišalinti iš sa galėjo nuveikti ir nedaug nuveikė. nutaria, pas juos vienybė. Pas protokolo suvažiavimo paskutinio kiekvieną nepripratusį prie tokios
užveizdai, jog jie nesiųs vai
lės, velydami pragerti tą centą ne Kadangi „Tėvynės Sargo" orga mus Viskas atbulai. Vieni ką nu četr. Kom. Šelp. Rev. Am. Liet., laisvamaniškai ištyžusios polemiIš Pejepscot Mills, Me.
4‘
nizacija buvo ne pavojinga caro tariame ar užmanome, tai antri ty- kad D r. Šliupas irDr. Bacevyčia, mos, — prišaukiu brolius vientau
kų į mokyklas, kol svarbesni
Iš St. Charles, III.
Lietuvių šitose aplinkinėse,ypač gu sušelpti savo tėvynę — užbai valdžiai, tai daleidus spaudą, per kojanje išardyti, sugriauti.
delei ne simpatijos su kitais komi
—» giriose, dirba diktas būrelis, bet gė kalbą, ištaręs žodžius: „Neno
vaikų reikalavimai, bent to Lietuvių yra 30 familijų ir* 200
Užsidegus revoliucijai, Ameri teto sąnariais, iŠ jo atsisakė. Tą čius pažvelgti į musų tėvynės re
sikraustė
į
Peterburgą
prie
„Lie

rėkime pasilikti „išgamomis”, ne
kos lietuviai suskato nors po ma paliudys toliau tojo komiteto kiti voliuciją blaivomis akimis, ne per
ki, kokius mokslinio apskri pavienių.
Užmanėm
sutverti apie jų tautiškus darbus nieko ne kaltinkit mus, jeigu sugrįžus senon tuvių laikraščio", bet demokratai
žai
apkauti ir išrinko revoliucijos sanariai ir buvusiejie prie tam pa akinius keno kito. Nesikariaukim
čio globėjas gali padaryti, savitarpinės pagetbos Dr-tę. 8 d. girdėt. Skaitančių kokius nors tėvynėn, broliai ir sesers nepriims su „Varpu" ir „Ūkininku" to pa
už carus bet prieš carus I Šalin su
šelpitho
komitetą, kuris surinktų
spalių atkako Dr. Graičunas iš Chi- raštus yra mažai, todėl ir apie sa jus į savo namus, tardami: „Eik daryti negalėjo, turbut todėl, kad aukaN ir priduotų,kam reikia. Ko šaliniai žmonės.' Atsisakė, kad jais! Tegyvuoja Lietuvoje darbi
nebus išpildyti.
Po paskutinių ant Vil- cagos, paaiškino draugysčių mie- vo pareigas nesupranta. Taigi sau nuo musų, išgama!" — Paskui jie teipgi yra revoliucijonieriais. mitetas. išsiteiravęs apie kovojan kiti sanariai nesutiko su jųdviejų ninkų revoliucija.
mes trįsr Mikolas Petrulis, Jonas
nuomonėms ir tuomi norėjo paro
J. O. Sirvydas.
niaus
gatvių
parengtų rius ir jų reikalingumą, ant jo pa Zinek ir Aberts Petrulis, sudeda kalbėjo: pp. St. Marcinkevičia.Go- .Iš to aiškiai matyt, kad bent Ame čias partijas, visoms paskyrė pro- dyti kaip jų garbė ir nuomonės yra
raginimo sutvėrėme tautišką drau
rikoj
savę
vadinantiems
lietuviams
. Skerdynių, iš Vilniaus pra gystę savitarpinės pagelbos po me po 1 4ol. iš viso >8.00. Pini lubickis, Bijanskis ir Eismantas. socijalistams ir kartais bandan porcijonališkai ir teisingai, pralei aukštesnės už kitų nuomones ir Statome greta atsiliepimo dviejų '
puolė gubernatorius Pah- vardu D. L. K. Vitauto. Mieris gus siunčiame į „Lietuvos” re Apkalbėjus reikalingumą šelpimo tiems kalbėti už visus socijalistus, džiant tai, jog Lizdeika į >1000 už visuomenišką reikalą didelės re sąnarių Rev. Šelp. Kom. Kaip
dabar liepsnojančios revoliucijos,
yra dąugiaus gavęs (nuo S. L. A.
jen. Laikraščiai rašo, kad jos yra:duoti pagelbą ligoje irpos- dakciją ir paskiriame juos ant re Maskolijoj, susirinkimas rado ne revoliucija ir gelbėjimas Lietuvos, >500,‘ iš /Vienybės" red. apie voliucijos. Bet dabar Dr. Šliupas skaitytojai mato, viena pusė kitai
voliucijos
Lietuvoj.
,,Vienybės Liet.", 46 nr., bando užmeta melagystę, bet visuomenė
: ils
jis yra dabar užrubežii;
užrubežiuose? mertinę išmokėti. Iškarto prisi
atbūtinai reikalingu rinkti naują drutinimas lietuvystės ne apeina, >200, ir apie tiek nuo Bostono lie
Mik. Petrulis.
savo atsisakymą užslėpt ir suver
rašė 25 sanariai, dabar jau yra 30
bet
rupi
jiems
intrigos,
melagys
į Pabūgo, matyt, nabagas. sąnarių.
Chicagoj Kom. Šelp. Rev. ir tapo
tuvių, ir iš kitur). Toks paskyri sti kaltę ant socijalistų tojo ko iŠ to, nors polemikos trauktųsi
čielus metus, nežinos, kur yra tei
tės
ir
sušelpimas
Amerikos
lietu

Iš Union City, Con.
perstatytos ir visuomenės patvir
mas aukų nepatiko p. Lizdeikai,
< Tas aiškiai rodo, kad jis prie Komitetas susideda iš sekan
‘
vių aukoms savo draugų Europoj, atstoyui L. S. D. P., kuris užsi miteto sąnarių, kad jį iš komiteto sybė ir mes to nežinome. Raštintos
sekančios
ypatos:
Juozas
* "tų skerdynių rankas pridėjo, čių ypatų: prez. — K. Plungis, 27 d. lapkričio buvo varduvės
atstatyta. Apreiškia šiuomi, kad tai toki pavirsta ant galo į tikrą
kuriems
Amerikos
lietuvių
pinigai
manė vienas visas aukas susi
vice-prez. — A. Jurpolis, prot. Plikaitienės; susirinkę svečiai, kal Varkala —ant prezidento, 4605 S.
r^elgu jaustųsi nekaltu, — sekr.
— S. Kelia, fin. — J. Kelia, bėdami apie visokius atsitikimus, Ashland avė.; Stani&jvas Marcin- reikalingi palaikymui lietuviškų ir glemžti ir suardė užmanytą darbą, tai yra iš Šliupo pusės grybas me nuobodulio pasaką ir naudos iš jų
į ęebutų dumęs į užrubežius. kasierius — A. AndriŠkevičia, ka ypač apie šio laiko padėjimą, už kevičia — ant kasieriaus, 4605 S. lenkiškų laikraščių. Paskutinius pri sukeldamas kenkiančią terpsavinę las. Šliupas II-me susivažiavime, nėra. Laikraščiai nuomones ne
sos, globėjai— A. Plungis ir R. manė paaukauti, kiek kas gali, ant Ashland avė. Dr. A. L. Graiču derėtų išleidinėti lenkams, nes jie karę. O kaip butų p. Lizdeika niekeno nepriverstas, atsisakė ir sutinkančių talpina, kol tikisi, kad
tj Nesant Vilniuje guberna Griciunas,
maršalka — J. Budris. revoliucijonierių naudos. Sudėjo nas — ant sekretoriaus, 3202 So. ir geriau susiorganizavę ir turtin protingai padaręs, jeigu vietoje to patraukė paskui savę Dr. Bacevy- su joms nesutinkančius galima su- ,
toriaus, jo vietininkas teeinuSekr. S. Kelia,
gesni už lietuvius. Ne lietuvių protesto prieš komitetą, butų at čią. Tą paliudys Šie buvusio ko taikyti, o ne todėl, kad Baltrus,
>4.85, kuriuos pasiuntėme Dr.šliu Halsted st.
InSjo,visiems paviečių Virži- i
83 W. Main St.
pui.
Šitam komitetui pavesta daryti pareiga palaikyti lenkystę Lietu siuntęs paraginimą gausiaus au miteto nariai: pats Dr. Bacevyčia, Jonas ar kas kitas turėtų progą pa
itekams prisakymą daboti,
St. Charles, 111.
susirinkimus su prakalbomis viso- voj ir dar tam tikslui sunkiai už- kauti, butų padavęs apyskaitą nu- J.Naujokas,J.Baltrušaitis ,,Vien." rodyti, kokias jis turi nuomones.
Dobrovolskis.
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šunes ir tokio jau sudėjimo, turi tik ilgesnę Khs Nukėlė revoliuciją,o ! cijoniefius gimdančia. Nes, kada
uodegę. Plauko parva lapės palšai-ruda,
„juodarankiai" visoje imperijoje,
knm aukas duoti?
todėl sunku Ję patėmyti. Pailgos akys ro
> kunigų; pamokinti, tikėjo į carą
Skaitant
znu»
laikraščius
ir
ma

do, kad lapė yra naktinis žvėris, naktimis iš
•!kaipo įdievą ir laikė.jo valią už
eina ant medžionės. Svarbiausias jų mai tant kaip greit tautiečiai užsidega i valią dęevo ir gaudė kiekvieną už
stas — yra pelės, bet neniekina zuikio ir ki ir dalinasi į neprilankius vieni ki I mažiausią jam pasipriešinimą,tai tie
tokių mažesnių žvėrių, J ieško Įiaukščių lizdų, tiems burius, tai ir man, aukavu revoliujūjoaieriai turėjo žūti Šliuužpuola kartais ant vištų, net žęsų neaplen siam revoliucijos reikalams, valia l selburge ar ant Sachalino — arba
kia. Atsargumas lapių medžionėse įėjo į j>a- bus ištarti žodį, kam mano auka pasislėgti užrubežyje, kaip dar ir
taries visų tautų, kur tik gyvena lapės. turi būt pavesta dabar, kilus nesu j savųjų gaudomas Dr. Šliupas. To
Nuo pikčiausio savo priešo, žmogaus, lapės sipratimui tarpe aukavusių.
ki revo|iucijonieriai, anot išsitari
Aukaudamas, nesitikėjau, kad
slepiasi iškastose žemėj olose.
mo „Kpvos",buvo tik „patrijotpa

bet baisiau* mislyti, kodėl „juoda- Aukos reikalam* revollor*jink>
rankiai" turi būt laikomi tamsu
Judėjimo Maskolijoj.
me? Tikėjimų chaose žmonija
BaldviMvtlle, Masa.
Surinkto* J.
nesiliovė ir nesiliaus žudytis. Šitokio ir V. Paplaucskio ir pasiustos fPagal Schmel’į.
Stengkimes žudynes prašalinti!! dakcijon„Lietuvos”.
net tūluose Lietuvoj knuštuose su karv6ma»ir
J. Slitskis, V. Paplanakia po 81 00, J.
Štai mtis dirva, broliai Laisvama
arkliais. Pataisymui pagedusios naminių
RaaevioM 5Oo.; J. Kasimier, J. Jaskeviniai!
Taigi
neapsileiskime.
Neš

ote, V/Pamilige, J. Barta. J. Paplaus
Reikale šelpimo mokslą- <gyvuliu veislės reikia jtaekui daug darbo ir
kime aukas varpiečiams, draugie- ku, A. Zubalanskia, R. Sadževicss, T.
ilgo laiko. Pagadyti rtiat lengviau, užtenka
viu^
čiams, balsiečiams ir pavieniems Mankevics®, V. Levickas, J. Mlleika, V.
nesirūpinti, o gyvulių atmaina pages, taisy
,,baltarankiams” ar „juodarao- Raeimaviose, A. Ramonavieaa, J. Gtsa-,„Saulė" teisingai bara sąnarius mui reikia darbo ir^ėmijimo.
taras, G Jodai t U po 25c.; B. K. Kratant |
kiams, tik suprantantiems, kad
„Adšros” Draugystės ir visuome
Plauko parva visokių ftuuų atmainų la
10c.;BevardU 0c.; Bevardis Tc.Viaot6.25
reik išvyti ii Lietuvos įtekmę ca Chicafoj. 19 d. lapkriczlo, ant ap- j
nę už nepastovumą ir apsileidimą. bai yvairi. Daugumas laukinių žvėrių turi
L. S. D. P. atstovas Europoje,ga
savo garbės
jieš- rizmo ir papizmo ant liaudės sme vaikszcziojimo Dr-les Lietuvos aunu su-|l
Teip yra ištikto. Ar revoliuciją plauko parvę pritaikytę prie gyvenimo rei
vęs nuo išrinkto komiteto Ameri laikiais*',
4 giminė. Kiaunės.
kančiai",
o
ne
revoliucijonieriais.
genų. Pakol to, kiekvienoje kul kolektuotaJ19.39. Pinigai nua.uati Dr. 4
' butų pakėlę Rossijoj, jei nebūtų kalų. teip vadinamę apsaugojimu parvę, atkoje rinkimui ir dalinimui aukų,
Girinė kiaunė turi apie 1| pėdoo, arba jam paskirtą dalį, taps prięžąsčia i Bet pakol neatsirado užrufeježyje tūros šakoje besidarbuojantiejie Ssliupui.
buvę mokytų ir. mylinčių tėvynę ir sakaučię parvai tų aplinkybių, kokiose gy
Los Angolos. Cal. E. Degutiene, P.
laisvę brolių ir seserų. Dabarti vena. Suneš tokios apsaugojimu parvos ne pusę metro ilgio. Girinės kiaunės laikosi negeistino apsireiškimo, kokį ma daugiais tokių „patrijotpalaikių", nepripražįs savo programuose už
Degutis, A. Žiugžda, P. Kriaoeaiunaa, J.
niams veikėjams mirus, kas jų vie turi, kadangi jie jos ir nereikalauja: ėunes medžių viršūnėse, kur tykoja ant voverių, tome, ir kad ^įs drįstų net prote kurie sftvo tvirtoje dvasioje atjau- reikalingą įrašyti, tai kam gailinti Davis po 51.00; V. Degutis, V. Degutie
Visas ka stuoti; kaip ^Rkitikėjau, kad jo sdami irargus „juodarankių", nesi doliarius užganėdinimui noro pa- ne, A. Ruzgai la, B. Ruzgailiepe, B. Ado*
tą užntns? Mes turime rupintiesi gyvena po žmogaus globa, kuris juos aprūpi paukščių ir kitokių gyvūnų.
nas pritaikytas prie tokių medžionių medžių akįse kitos 4 partijos, dirbančios liovė darbuotis ir rodyti jiems sa bovyti svetimu kaštu, kaip Jėzuitų maltis, J. Adomaitis, V- Ambreseviczia,
* didinti savo spėkas,rūpindami atei
na maistu ir apgina nuo priešų.
( virtunėse.
vo fejedieviškais raštais ir kalbo zokono perdėtinis Matavoje, Ka M. Žuklevicaia po 5oc ; A. Gutauskas, O..
»
ties ir dabarties veikėjus.! Šelpki
Lietuvoje ant labo apšvietimu ar
Naminiai
šunes
yra
visur,
kur
tik
gyve

mis, kąd caras su savo sėbrais ku nada, man pasakė 1887 m. Tame Kaaparavicsiene po 25c ; K Dremeika,
me revoliuciją, šelpkim kankinsi
ba kitaip išmanančios revoliucijos
na
žmogus
ir
visur
jam
tarnauja:
tai
sergsti
nigais
yra vienintėliais jų priešais laike aŠ, norėdamas išgauti nuo jo O. Dremeikieoe po 5c. Viso 5900 Pi
mus, bet neužmirškime ir teip
reikalus ant syk taptų niekšais,
nigus iszaiuncsiam Dr. SsM-.pui.
jo
namus
ir
kiemę,
tai
daboja
ir
gano
jo
na

patol nė „Czornyj Peredel", nė žinią, ką valdantiejie protais „juo Union City,-4 onn. Surinktos ant var
svarbios organizacijos kaip „Auš
patrijotpalaikiais,
atžagareiviais,
minių gyvulių baudas; padeda jam jo me
ra", o jai pastarame laike-^našiau
ne vertais įaitikėjimo nė ant cento, „Norodnaja Vojia", nė „Kova" su darankių" ir kapitalais bagočių, duvių Kaires Plikaiuenes.
džionėse,
daboja
vaikus;
vienu
žodžiu,
šunes
kad
suvartos aukas tėvynės naudai. „Darbįninkų Balsu",tilr ką atsira mislija apie socialdemokratus, už V. Skroblas, M. Kazaliuniene po 11.00;
siai aukų tenka, kaipi suvis jos ne
yra labiausiai atsidavusiais žmogaus drau
Ginčas tarpe mus 'socijalistų kilo dusiais* ne butų galėję užgimtLife klausiau jo: „Ar darbininkiškos A. Astrauckaa, A. Ausziura, M. Geležubebūtų. Argi ji jau pragyveno sa
gais. Duodasi kinkyti į vežimę ir į roges,
niene, M. Auszluriene, P. Delmiakaitiepasibiaurėtinas, o tuom biaures- sujudinti „juodarankių" smege organizacijos nepastos su laiku pa
vo gadynę?
ne, 8. Dielininkaitis, J. Adomaviczia,A.
uore
gana
sunku
vilkti
sunkenybes,
kadangi
nų.
•
vojingomis
Šv.
Tėvo
reikalams
nis,
kad
Lizdeikos
noras
užgriebti
Tokiame atsitikime atsišaukiu į
Stankevieaia po 25c.; M. Balkevieiiene
krutančiais
pirštais
uegali
teip
tvirtai
rem

Kokios
butų
buvusios
pasekmės
bei politikai, kaip ir jo avelių ti 20c., K. Plikaitiene 10c ; V. Alaazczik
visas aukas su kitais fondais, anot
/ visuomenę, kad ji malonėtų šelpti
tiesi prie žemes, kaip jaučiai arba arkliai sa
užvydinčio elgetos ir jo protestas Maskolijoje, visoje Europoje, ir kėjimui?" Jis su nusistebėjimu ir 5c. Viso M 85.
ir ant tolesnio laiko „Aušros"
vo nagoms. Meilė, prisirišimas, atsidavimas
De Kalb, Iii. K. Baliauckas SI 00; C.
persikėlė su labai nešvaria pole net čion Amerikoje, kur trustai įsmeigdamas akis į manę ilgai žiu Neteka, B Urbaasu, A. Rucras; M AraDraugystę, nes ji be tvirtos visuo,
žmogui
—
tai
svarbiausios
naminių
šunų
rengėsi
paimti
darbininkus
už
rėjo — norėdamas, turbut, perma mauczis, J. Labanauskas, P. Kaupas, A.
menės paramos negalės irsavo mie- Į
mika į tarpą aukavusiųjų ir tuomi
ypatybės. Tik pasiutęs šuo gali būt pavo
pagimdė širdyse geriausių Lietu gerklėž, jeigu caro armija butų su nyti mano mintį, galop, atskirda Vasilis, J. Grinis, S. Kodis, P. HaimaaeU
rių išpildyti. jingu savo ponui, bet ir tęsyk jis stengiasi
vos sūnų neapykantą vieni kitų. mušusi mikados armiją? Ar S. D. mas raidę .nuo raidės, tarė: ,,Pa* kis, D. Palseickis, E. Budria. K. Sporgta,
prasišalinti iš namų, kad jiems neužkenkti.
Patarlė sako: „Dovanotam arkliui P. butų galėjusi įvikdinti ne jau velykim vai-kams pa-si-bo-vy-ti." J. Martukonis, D.Pranta. F. Žilinskas,?.
prez. ,,Aušros” Dr-tės.
Kitas pavojus gręsiantis žmogui nuo 'uuų —
Išgirdęs tokį atsakymą, supra Pelia, K. Balianckas, C.Degbahs po 50c.;
nežiūrėk į dantis." Taigi ir L. S. revoliuciją, bet nors vieną straiką
A. Skaczkauckas 40c.; Z. Skacakauckas,
yra vandeninis* sliekas arba soliteras, kuris
laimėti?
Ne!
Be
pagelbos
Togo,
tau, ką tas reiškia. Taigi,nurody J. Žilinskas, M. Jaszkunas, A. J ašakųD. P. atstovui nepriderėjo prote
Nuo Žlnyčios.
gana tankiai būva pas šunis. Jeigu užmaž
Kurokio,
Oyamos,
Kamuros
ir
ki

damas ant vieno tik popiežiaus naa, A. Papelia, A. Masiliūnas, M Kodis,
stuoti... o galop rašyti (Nr. 28
Chicago, nedėlįoje, 26 d. lap ga slieko pateks į žmogų, jis gali snukiai ap
tų Japonijos „baltarankių", ge armijos adjutanto ir jo štabo am A. Rožinski, M. Paliuckas, K. Dine, P.
„Kovos"
):,,
Paaiškinimui
pridedu,
kričio,,, Žiny čia” ^aik ė pirmą mass- sirgti. uet numirti. Tos užmaigos gali pa
jog už tą, ką aš parašiau (dalike rinus Mipratusiųjų ko reikia per žiais išlavinto, veikiančio su gene Rulis, J. Saraszuaaa, D. Barauskas, J.
mitiogą Ažuko salėje. Ant susi tekti į žmogų nuo šuns liežiuvo, laižant ranBartkus. A. Barausbaa, B. Petraitis, B.
padalinimo aukų), neatsako visa galėjimui aklo paklusnumo ,juo rolais (vyskupais) ir oficierais (ku Pranta, J. Revutas, J. Stankus, P. Kurinkimo buvo svarstymai apie įkū
Todėl, geriausiai, neduoti
darankių" savo batiuškai ir fe>e nigais) visoje pasaulyje, su taktika
Partija, jeigu ne ji pasirašė."
1 lavas F. Sarsuunas, 6. SarsMunaa, J.
rimą lietuviškos kolionijos Suvie- šun
rankų, ypač gi lupų.
Tuose žodžiuose ir apsireiŠke po aukštesnio visų japoniečių illavin, geresne negu Oyamos ir Togos, Baltusska. C. Matulaitis, D. Kodis po
' nytos^ Valstijose. Pirmsėdis, il
to profo — nebūtų galėję caro ar- negaliu suprasti atstovų S. D. P. 25c.; L. Šteinai t ta. J. Norkus po 20c.;
litika 'tikro Loyolos pasekėjo.
goje.1 prakalboje, įrodinėjo susi
nemato
____
. irr nenori A. Masiliūnas, K. K ui tavas po 15.; K.
Supiudyti viešu protestu ir slap mijo« sumušti, nė suteikti drąsos aklutro, kad ,jie
rinkusiems reikalingumą iY naudin
reikalingos saujalei socialdemo girdėti, ką savo ukaze (encikliko Zelnis 5c. Viso 117 90. Aunasi* 517.80
tais raštais ■ geriausius ' tautiečius
gu
tokios kolionijos. /-Teipjgi
kratų Maskolijoje. Japonai ilgai je) Pius * X pasakė, o kunigai „Kankiniu Karto*" apyskaita už
vienus su kitau, o paskui teisin
tą patį nurodė ir reprezentantai
trecziaji pimnieti.
mokinosi kaip užkimšti burną svietui pagarsino. Juk ten aiškiai
ti L. S. D. P.: „jeigu ji nepasira
(1.05—VI.05)
vakarinių geležinkelių angliškoje
„juodarankiams", kad ne šauktų pasakyta: „Kad žemė negali vjšė”; tai maž žinanti Lizdeikos
J. Komiteto apyskaita,
kalboje. Terp svarstančių reika
„Ura, za caria!!!" ir kad Mandžu- siems prigulėti. Kad be ponų ir
np aukos.
darbo užpelnus, iŠ vaisių geriau
lą tapo nurodyta, kad įkūrimą to
rijoje pradėtų mokintis, kaip carui kunigaikščių draugija, kaip kūnas Procentai ui 1904 metu*
11,38
siai
pažino
medį.
Jo
protestas
kios kolionijos geriausiai pavesti
10.00 .
pasiprieiyti. O japoniečių'mokin be kaulų, negali egzistuoti. Kad Nuo L............................. ,.
prieš Šliupą jau jį patį prispyrė
Kiaunė vejami voverę.
Susivienyjtmui L. A., kad ant buVilko galva.
tojai kunigai ne rašė savo e tautie jis yra galva to kūno, o darbinin
1 opiau ke rb 21,28
senČio Chicagoje-feseimo paduoti,'jį
Plauko įtarva tam*!, atmiko panai me susitaikinti su draugiečiais. Tu- čiams j „Mes pripažįstame carą kai tai tik penas ir nevalia jiems
Daugumas šunų turi labai geras uosles.
galutinam apęvarstymui. Susirin- Medžionės sunes suranda žvėries bėgiojimo džių
žievėa. Besiartindama prie navo aukos, į rėš susitaikinti ir su varpieČiais, Maskolijos už mus valdoną ir nuo priešintis, nes toks”, ten pasaky l»z antrojo pusmeczio buvo atli
i
rb MS.eS
kę
kusįej^e nurodė didelį norą,kad šis kelię, kadangi užuodžia mažiausię kvapę nuo kiaunė prisispaudžia prie medžio Aakų teip, kuriuos labiausiai išdergė todėl, jo nesiskirsime" („Tėvynės Sar
ta: „yra dievo surėdymas”....
kad
tiems
paskirtų*
‘
dalių
negavo.
reikalas įvyktų-, ir kokiu jis budu pėdų žvėries pasilikusį ant žemės.
Aviniu kad beveik negalima jos nuo takos atskirti:
•
Viso labo* rb 6k8,30
gas" '1904). Bet dar klystume Ar Lizdeika mano, kad jis, ar kas
Referatų įvykdomas, Susivienyjimo, kų šunes iš tolo užuodžia prisiartinantį vii- gelsvas
Ala kas pasmakrėj prisispaudžia prie Taigi pažiūrėkime, ar varpiečiai manydami, kad japonai tik padrą kitas, įvikdįs pirmiaus darbininkiš
j
Isz
laidos
ar škiftingos šakos, visame jam kę, arba kitokį bandos priešę, daug pirmiau, itakos, būva nematomu,'o tas šlakas kiaunės neturėjo tiesos gauŲ nė cento nuo sino Maskolijos socialdemokratus
kos draugijos surėdimą, neatmetęs N1 — 10r„ N2 5r., N»—35r., N4—
pritaria. Tuom tarpu nutarta or negu žmogus gali jį patėmyti.
Sūnų nosis parvoj yra vienaitiniu neatsakančiu medžių Komiteto Ameufe^e? Kad gerai surengti pirmą Gaponadą 22 d.sau pirmiaus tos galvos nuo lietuvi!-, 32r., N5-10r„ N6—10r., N7-85.
suprasti, reikia pažvelgti į kiaušyganizuoti šią kuopą visoms pajie- visada drėgna, kadangi su sausoms šnervėms ;žievės parvai.
sio Peterburge. Prie to už vis ko kūno? Neišnaikinęs popiežiaus 50r ,*N8-15r , N9—20r , N10.ll, 12
j mą: kas sukėlė revoliuciją Mas
gomis ir kada bus Chicagoje Susi negalima užuosti visokių kvapų.
Uoslėms
Liemuo kiaunių laibas, ilgas ir labai kolijoje?
daugiaisiai prisidėjo viso svieto mokslo pasekėjų? Neišvaręs to ir 13-.20r , N14—15r.
Iszleisu rb 207 50
vienijimo seimas,pasiųsti ten savo šunes [>asipažysta ir su žmonėms: atėjus į lankus. Todėl joms lengva perbėgai per di
bedieviški raštai, paliuosuojantie- į kio įstatimdavėjo sudžių iš aukštų
1 n plauk u buvo rb 880.30
Nuo
daugelio
m<hų
matėme
ir
ma

delegaciją galutinam dalyko nu- namus svečiui, šunes pirmiausiai jį apuosto džiausius
(
tankumynus.
jie „juodarankių" protą nuo (lai bokštų? Žiūrėkime ką „Vilniaus
tome tikrai „feialtarankius" revoliuįvėrimui.
„2inyčios" siekiu yra: ir paskui jau to žmogaus kvapę gana ilgai
Kasoje liko rb 478,80
Dėl lankomo liemens, ant savo trumpų čijonierius Maskolijoje, kaip va: mės. 1 Ar popas oe įtikintis į Die Žinios" pranešė jau Nr. 258? Štai
suorganizuoti žmonės, o žmonės atmena.
kojų, kiaunė gali nepatėmyta prisiartinti Herceną, Bakuniną, Krapotkiną, vą butų vedęs 100000 „juodaran-- 3-ias punktas nutarimų: „Religi
II. Užsienio atstovo apyskaita
pat^s darys sau įstatus. Ant Šio
Sargybos šunų ir girdėjimas labai jau prie saro aukosis Pirštai jos arčioj apžėlę Tolstojų, Ti n be c koją su daugybe kių” ant tokios skerdynės?!! ir ar jos mokslas lietuvių vaikams turi Treciiamjam puamecziui buvo li
susirinkimo prisirašė . keliolikas slus. Ausys tokių šunų visada stačios, ka
kę........................................ .fr 4?,90
miąia jam įtikėjusi, butų ji sekusi, būt išguldomas lietuviškai” ....
plaukais, kurie naikina žingsnių balsę. ’
proleeorių universitetuose, studen
Trecsiaji pusmeti k rasos rūka
natljų sąnarių.
dangi tokios daug .lengviau pagriebia viso
žinodama,
kaip
caras
priims?....
Taigi prie " kiekvienos mokyklos
Turėdama lankų kunę, ilgesnės užpaka tų ir studenčių, kaip Hrynevieckį,
lams įsileista ........................ fr 3,25
2inyčios administracija vra s«- kius skambėjimus, balsus, negu nulenktos.
Taigi kiekvienas gali suprasti ir to Lietuvoje turi būti tam tikras ku
lines
kojas,
kiaunė
gali
teipgi
lengvai
šoki

Vierą
Zasulič,
BrzeŠkovską.
Ma

'Iii •
' I* | i
Visi šunes vartojami vaikymui žvėrių nėti.- Ilga, plaukais apžėlusi uodega, šokant, tėme revoliucijonierius Aušrie- neuž^inčys, kad nuo mokslo, kokį nigas — lietuvis". Ar tikėtina yra,
Kasoje likę fr 28 85
Prezidentas — J. J. HertmanoviČ,
įgauna „juodarankių" luomą, pri kad vilkas,paskirtas ryti avinėlius,
PASARGA. Skutau reik*lin<u Ame
medžionėse, ganymui baudų ir kitoki, labai yra styru.
čius, kurie sunkesnį varė dart>ą
! 137 Augusta st., Chicago, III.
ir jos būvis. Jeigu kokioje nemokėtų jų sugauti, nors jį ir rikos skaitytojams pasergėti, jog „Kauk.
greiti.
Lankus kūnas, trumpos kojos ir aštrus negu Balsiečiai, kaip va:. Basa guli
,Vice-Prrezid. — Ignacas Doviatt,
nebūk Šalyje, pavyždžiuj Turkijo šimtais kailių pridengtume? Taigi Kasos" apyskaita už 1-maji pusmeti, j?a£unų
kūnas
suspaustas
iš
šonų,
todėl
nagai kiaunėms lengvina laipioji/nę po me navičius, šliupas, Šernas ir kiti. je, kur dervišiai mokina, kad sul
tilpusžojf sz.m. „Viea. Liet." ir ..Lieta- į’- 423 W. 18th sL, Chicago, III.
nėra galimu mislyti apie darbinin vos" Nr. 4 tapo be mauo žinios ..Ameri
bėgant, jiems lengva perplauti orę, jis nega džių takas.
<į
Matėme Kudirką, Vaineikį, Vai
Fin. Sekr.— Aleksandra Benderis,
tonas yra vietininku didžiojo Ma kiškos respublikos įvikdinimą be
Kankiniu Komiteto" pertaizyta,
li teip bėgimo stabdyti, negu kad kūnas bu
Kiaunė užpuola ant visų žvėrių, kokius čaitį, stumiančius musų tautiečius hometo, jog jis yra apginėju 150- atlikimo revoliucijos pačių social kos
519 Noble st., Chicago, 111.
pnesz ka asz savo laiku protestaeM.
tų
platus.
Bėgdami,
šunes
ištiesia
pryšakin
prie
revoliucijos.
Ar
darbai
ir
tik
gali
įveikti.
Jeigu
jai
pasiseka
prisi

Prot. Sekr. — Mik. Januškevičia,
už 1-maji pusmeti apyskaita pa
galvę teip, kad ji yra kaipi kylys, piaujan- griebti į vištininkę, tai ji ten išpiauja veik kentėjimai tų visų žmonių ne buvo 000000 žmonių ir visi klauso, tai demokratų smegenyse. Tai yra: Tikroji
140 Augusta st., Chicago, III.
ti! po Europos laikraszcziuose: „Darbia.
neįtikintiejie
į
tokį
tpokslą
yra
teip
be
viešo
įsteigimo
bedieviškų
mo

tis orę.
revoliucijonieriški? Ar varpiečiai,
visas vištas.
Kasierius — Niceforas ŽyleviČia,
pat žudomi, kaip tai, kurs Lietu kyklų, kur vaikai nebūtų po įtek Balso” Nr. 1 ir 2. 1905 m., ir „Ūkinin
ko" Nr. 12, 1904 m.»)
x <
Kojos greitųjų šunų atmainų labai ilgos,
išleisdami
„Ukininką**ir
„Varpą
”
,
1418 W. 21 Place, Chicago, III.
Akmeninė arba naminė kiaunė turi
butų išdrįsęs viešai mokinti, me romiško budelio adjutantų.
Už „Kankiniu Kasos'' Komitetą jo už- 1 .
paveikslanjvkfirtų. Užtai kojos taksų trum šviesesnę plauko parvę, baltę šlakę pasma nemokino „juodarankių," iš kurių voje
Direkcija:
pos ir kreivos. Taksus vartoja mat medžio krėj. Laikosi triobose ir naikina yj>ač na susitvėrė L. S. D. P., balsiečių kad ne tik caras, (>et ir popiežius Juk jėzuitai visi žino, kad ne Liz sieninio atstovas
* ' Bagdonas Januškevičia,
A. Vardas.
yra teipgi budeliu dar fe>aisesniu,nes deika, nė Liebknecht, be viešų
nėse ant įsikasančių į žemę žvėrių, kaip bar minius paukščius.
suprasti
žod
„revoliucija,"
Antanas OlševŠkis,
Paryžiuj®,
jis savo mokslu užmuša protą ir mokyklų, arba nors be viešos pro
sukų, lapių ir kitų. Turėdami trumpas ir
už pergabenimą vieno ekzem* Adomas Bucevičia,
palaiko baimę, atima ^drąsą ginti pagandos ir bedieviškų raštų neiš Liepos m. 1905 m
Šeškas turi tamsiai geltonę plauko par kad
kreivas kojas, taksai gali lengviau prisi
plionaus, net mano menkos vertės
Alfonsas Dziadulis,
„juodarankių" tiesas. Caras pa varys iš kaktų „juodarankių" tė
•) PAAISZKINIMA9. Kad skaityto
vę.
Šeškas
naikina
peles,
žiurkes,
gyvates
griebti į olas, su kreivoms kojoms jas išpla
knygutės, užvardytos „Knygos
Stanislovas Milleris,
matęs, kad t>aimė nyksta „juoda- vų išmanymo, kad į rengiamas jams butu suprantame* n e minėtoji apyir
jeigu
tuom
pašiganėdintų.
butų
žmonėms
tinti ir iš jų išvyti pasislėpusius žvėris.
skaito, ui užbraukiau nereikalinga ali
Steponas lezierskis.
gana naudingu, bet apsigyvenę* trioboee, jis Teisybių," nešikas nukeliavo j Si- rankių” kaktose, padarė su
Bėgdami, šųnesAiesiremia į žemę su visa daugiau blogo padaro vištininkuose negu fejeriją, o kunigui Vitalisui Demfejs- tartį su popiežiumi ir tuoj jiems mokyklas po priedanga pa- nėj ima franku ir palikau eien rublius,
koja, bet tik su pirštais. Bėganti ant pirštų pelėms ir žiurkėms. Šeškų ir kiaunių kailiai kiui, kuriam buvo pasiųsta, teko 8 apskelbė imperijoje liuosybę tikėji trijotizmo, savo vaikų nesiuntinė kaip buvo ant pirmos vielos p. A. Tardo
Redakcijos atsakymai.
paduota Pa veikai an ..lai Amerikos
tų.
mėnesiai sėdėti Vilniaus kalėjime?
žvėrys greitesni ,už besiremiančius su visa gana brangus.
Kankiniu Komiteto atsiusta 300 rb =
mo, išskiriant žydus. Tai yra pa
Todėl
reik,
kad
L.
S.
D.
Parti

Šilakojo Kvietkai. Apie nupėda. Bėganti ant pirštų žvėrys iš syk nuo
Žibenkštis turi plauko (>arvę atsakau- Ką tie visų žmonių darbiai ženkli kvietė sav į pagelbą popiežių, kad ja nebaimintų rasti kitą Šliupą, 795,00 frankai," ir „nusiusta „Kantiniu
sibahkrutinimą banko jau buvo žemės pakelia visę koję,- o besiremianti su
no? Ar vien nuo kelių metų susi
Kasos" Komitetui 250 r. — 687.00 fran
„Lietuvoj" minėta; antrinti senas visa pėda pirmiausiai pakelia kulnį, o pa čię aplinkybėms, kokiose gyvena — rausvai- daręs darbininkiškos luomos užta tas shvo mokslu palaikytų baimę kurio Lizdeika pabūgo matyt, ant kai." Taigi nubraukimu tu franku ne
žinias dabar ne laikas, yra svarbes skui vidurį ir pirštus, ant ko daugiau laiko rudę, atsakančię parvai žemės. Minta pe rėjų būrelis turi tiesą vadintis re „juodarankių” kaktose, ir griūvan darbininkiško kongreso, ir jį pasių sumažino ne padidino minėtos apyakai-*’
čią jo valdžią. Bet, kaip liudyja sti ant busiančio su reikalavimu tos sumos.
lėms ir žiurkėms; todėl turi laibę ir lankų
ni reikalai.
turi žudyti.
kaip žalčio liemenį ir trumpas kojas. 2i- voliucionieriais? Nei Visi dir- skaitlius delegatų ant bedieviško* nutarti, kad bent S. Demokratai Tiesa, p. A. Vardu ui ta iszbrankima
Senam Krivaičiui.
Atkartoti
Su jiagelba savo bukų nagų ir šiurkščių benkštis daugiau žmogui gero, negu blogo busiejie prieš carizmą, ir dirban- jo kongreso, atsibuvusiojo Romo nesiųstų savo vaikų į akliuaučias franku atsiuntė „kalegoviszka protestą",
tiejie ar tai kuju,fe>oml>a, ar knyga,
vis tie pats motyvai, kokius jau paduškaičių po pirštais, šunes gali tvirtai
je 1904 m. ir dalyvavusiųjų ja protą mokyklas. O kada tą pt- kori Am. Kank. Kom padėjo is arkyva.
padaro.
P. Mikoiainia,
kuri greičiaus pasiekia net carf,yra
seniai kiti parodė, nors ir ne tais remtiesi kad ir ant nelygios žemės. Taksui
Gornostajai gyvena ypač Siberijoj ir ki revoliucijonieriais. Teisybė, kad me iŠ Maskolijos,tai bedieviškas jų darys, tai paregės ir vertę šios die
Am. Kank. Kom raut.
pačiais žodžiais išreikšti. Mes ne dideli nagai, jie pritaikyti kasimui žemėj
tuose šiauriniuose .kraštuose. Parva jų va Vaisiai tų žmonių dartio nėra teip mokslas, griaudamas iš pamatų ir nos, revoliucijos ir supras, kokios Atskaita auku rovoHaclJo® Krei
įstengtam visų protestų patalpinti, olų.
karę atsako parvai žemės, žiemę gi balta. žymus „juodarankiams" kaip Bal caro ir - popiežiaus valdžią, jau su mums reikia. Tuomet jėzuitai ne
piniai.
jie atima vietą kitokiems reika
Šunų dantys beveik toki jau kaip kačių,
minkštino šiek tiek užkietėjusių sijuoks ir atstovai „juodarankių" 2.X.05, Jono Kundroto kriksitynoatsako Įiarvai sniego už
siečių
atspaudintas
lapelis,
pakurlams,todėl galime talpinti tik svar bet šakninių dantų šunes^ turi daugiau, to
barbarystėse jų širdžių žvėriškumą partijų ne kraus nė ant savęs ver ss (p. K Velyki, Philad’a. Pa.)...51.60
klotos žemės. Parva tokia žvėreliui palen
besnius.
I
dėl ir žandai jų ilgesni. Šunų dantys ne- gvina pasislėpimę nuo priešų. Kailiai jų stantis nuvargėlius prie straiko. ir miniose sumažėjo fanatizmas. gijos kamantų. Gana pasakiau 9 X 05, Vestuvėse P. Rutelionto su
teip aštrus ir smailas kaip kačių, bet tvirte seniau buvo labai brangus, vartojo juos ka O tas juk nėra dar, imant visoti- Ačiū l>edieviškiems raštams, kuni 'perspėjimui L. L. S. sąnarių, kam Kak Venciui®, Tacoma. Wash.
Kalvaiti).......................... ..6.50
Pa rainas myris.
sni, todėl šunes sutrupina net didžiausius raliai savo skrandoms, dabar gi daug pige nai, revoliucijonierišku darbu. gai if popai neišdrįso, kaip praėju turi siųsti renkamas aukas. Be 9 X(p05,AlLiet
Dukterų Dr te, WorNes
ką
„juodarankis
”
su
dideliu
sni; skrandoms juos vartoja, žinoma, žiemi vargu paims viena ranka, tai pats siuose laikuose,viešai vesti „juoda- dievių priešai gali siųsti nors Ro- oester, Mass (p A. Bernotiene)... .5.00
Ligoms atėjo pas daktarą ir už kaulus, ko katės negali padaryti.
Vilkas tokio jau didumo kaip avininkų nius, baltus su juodoms uodegoms, vien kita ranka atiduos kapitalistui, rankįus" skersti studentus, „cicili- pui į Vilnių, nors jis pašauktas į 9.X 05, Aukos iaz Carterville. UI.
klaustas, kas jam kenkia, tarė, jog
(p. J. Pualauska). r... . . ................ .3.25
stus", žydus, nors slapta, arba ir Romą.. Pagrįžęs su archivyskupo
manąs, kad jis miršta pavalau my šunes. Plauko parva palša arba juosva, pa* moterys; vartoja juos dar ir karaliai, bet jų
čia visai ne revoliucijonieriŠkas
18.X.05, Aukos uz Spriagfleid, Uf
iŠ
sakyklų
kai
kur
mėgino
tą
pada

nėši
į
žemės
parvę.
Vilkai,
teip
kaip
ir
šu

yra
juk
teip
mažai.
riu) dėlto, kad su kožna diena jau
kepure, o radęs daug aukų, nepa (p. M. T ktitinaucka)...................... 2.10
Barsukas nerangus, vaikščiojantis ant darbas. Amerikoje daugiaus strei ryti. *
čiasi daugiau nusilpnėjusiu, dau- nes, neužpuola netikėtai ant savo aukos, bet
sigailės ir L. S. D. P. Amerikoje 18 X.O6, Bt. Jova Lietuviu sukos
kų, o atmainos (revoliucijos) nėra.
L. S. Demokratai pyksta ant prisiųsti su atlaidomis savo palai
Minta Jis viskuoni, kę
giaus nervišku ir labiaus sunyku veja ję, kol nepalsina ir nepaveja. • Vilkai visos pėdos žvėris.
(p. 8. Kairi E. 8t. Louia, UI.).....1.25
O tokiu budu nė ekonomiška, nė
laisvamanių, vadindami juos „su minimą.
18 X 05, Liet. Dukterų Draucyst®,
siu, sublogėjusiu.
Manydamas, turi geras uosles ir gali ilg^ bėgioti. Al tik sugriebia, taigi maitinasi tokiu jau mai
politiška revoliucija (atmaina) ne
Union City, Oonn. (p. M. Raikėtrūnėjusiais stuobriais" valandoje, Kun. V. Dembskis, L.L.S. sekret.
jog įstengs pergalėti ligą be pagel- kanas vilkas užpuola ir ant žmogaus, o pul stu kaip meškos. Savo tvirtais nagais jis
gali įvykti. Kodėl negali? Todėl
vytjsiene).......................................... 3.50
kada 5000 delegatų mokina romiš
bos vaistų, ilgai laikėsi nuo jieš- kai išalkusių vilkų išdrysta užpulti net iškasa iš žemės šakneles ir visokius smalkius
26.XI.1905.
19 X 05, Kriksstynoee Kundratakad „juodarankiai” sutinka savy
ką budelį nedeginti tiedievių Bru
kojimo daktariškos rodos.
Teigu ant daugelio žmonių.
vycsiu, Wilmerdinc, Pa. (p B.
je, o ne skriaudikuose kapitali
nų, pastatė jam po akių paveikslą
butų pamėginęs Trinerio Ameri
Kondratavycziu). jį......................... 3.60
stuose užtvarą, kurios peržengti sudengintojoir kad savo barbarišku"
19 X.05, Union City, Conn. (p. V.
koniškąjį Eliksirą Karčiojo Vyno,
negali, ir negalės be pagelbos ge mokslu, paremtu ant kruvinos au
Siverecki)..
.............
8.30
tuojaus prie pirmų apsireiškimų
resnio mokslo. O to mokslo at kos etikos nebeapgaadinėtų „juo
3 XI 05, Aukos iss St. Charles, III.
ligos, į^aip tik juos patėmijo, tai
(p 8. Kelia)....................................v 4.20
stovai L. S. D. P* nė nurodyti ne
darankių’’ savo dieviškais tnonais, Didelis visuoineniszkas
be abejonės bųtų ją sulaikęs pačiavelija savo sąnariams. Matome kuriuos aiškiai išrodžiau knygoje lietuviszkas Mass-Mitin* 9.X.05, Kriksstynose Elenos Ssve■ me užsimezgime. Šitas vaistas
reckiūtos, Union City, Oonn. (p.
Vokietijoje du milijonai gerai su
V. Ssverecki) ....*........................ 1.96
„Kankintojai ir kankintiniai už
padaro kožną skiTčj stiprum ir pegas
siorganizavusiųjų darbininkų, o
mokslą." Bedieviai neslėpia savo
Chicagoje. Atsibus nedelsioje, 10 d. 16.XI 05, Auku iu Chicago, III (p
jiegum ne tįkjariimti, bet ir reika
vienok jie neįstengia numesti nuo
M. Ssimanavycsiu).....................
gruodžio,
19C5 m. 8 vai. vakare, salele
mįslių,
kaip
socialdemokratai,
pa

lauti ir suvirinti maistą. Sustipri
sprando kapitalizmo sistemos, ir
ssv.
Jurgio
parapijos.
mėgdžiodami Jėzaus draugystę.
įsi viso
543 80
na visą taką ganėdingai, ir net vi
Kalbėtojai bus gabiausi iss vietiniu
atmainą padaryti, nors apšvieti Laisvamaniai nepripažįsta Dievo,
Nuo seniaus ineje buvo 1459.29
są kūną. Kaip tik kas pate m rj a
Deki
lamuos
eiles
8
metu
mergaite
A.
mas visų „juodarankių" nepalygi barbarystės idealo, idealo kruvinų
Visu labu 51501.09
atmainą valgurpe, atmainą stovyje
namai yra didesnis negu Maskoli aukų. Tą idealą Dievo, žudančio Kabaszinskiute.
Lietuviai ir lietuvaites, kas tik mylit
Barsukas.
.sveikatos kūno, maitybėje, kaip
įsileista.
ir kam tik rupi gerove jos, mel
gyvunue, savo smailiu, panašiu į triubę, joje, kur šiądien viso svieto „juo velnią pekloje, paliekam socialde Tėvynė
15 X 05, J. Naujokui lestu kelio
duosis jausti nervisiškai užganėdi
džiam atsilankyti.
darankių"
ir
„baltarankių"
akis
nes ..................................................... ♦oo
snukiu,
jieško
vabalų
terp
pūvančių
lapų.
mokratams,
o
labiausiai
jų
atsto

,
Komitetas.
nantis jausmas po valgiui, arba
15.X 05, J. Baltruszaieilui lessu
Žiemę barsukai įpuola į žieminį miegę ir yra atkreiptos, ir visi su nekantry vams, kurie pažadėjimais gerovės
pertraukiamas, ‘ nepastiprinantis
l’r»kaltHw.
kelionei............................................... 0 50
miega per visę žiemos laikę. Jie nerangus, be laukia, koks Feniks išlėks iš ant žemės, kaip kunigai danguose, Meriden, Cotjn. 10 d gruodžio nede- 15.X
miegas, nerviškumas,
išbėrimai
05, Dr. A. Baoevycziui lessu
degėsių
ir
iŠ
kraujo
upelių.
Rei

negali pabėgti nuo savo svarbiausių priešų
suvadžioja „juodarankius” neiš lloj, 1 vai. p0 pietų draugyste D. L. K.
...3.80
odos ir tt. Trinerio Amerikoniš
kelionei
— šunų ir žmogaus. Ant medžionės jie iš kia nepamiršti, kad Maskolijoje, manėlius, nenorėdami jiems viešai Gedimino ir 49 kuopa 8. L. A, parengė
kasis Eliksyras Karčiojo Vyno tik14 30
įsi viso
eina naktimis, dienos laikė slapstosi iškasto iki karei su japonais, protas sakyti: kad kas metą neneštų ku prakalbas franeuzu svetainėje Si. Jėzus
' rai pagelbės. IŠvalįs kraują ir ant
Nuo seoisus įsileista 711.18
„juodarankių" buvo
caro saHali, Pratt Street, kalbėtoju bus P. Mise žemėj olose, kokias pats iškasa. Palša su
nigams milijardines aukas, kurios zolainjs isz New Yorko. Užkviecsia vi
visados jį pagausins bei atnaujini.
Visu labu 725 48
juoda plauko parva saugoja nuo priešų vasčia, kadž Vokietijoje jis pa greit pagerintų jų pačių būvį, ir lus vietinius ir splinkinius, lietuvius ir
Gaunamas visose aptiekose arba
Taigi lieka t*de 5775.81
vestas daugiaus kunigams. Val
J. Sil i epas,
akių, kadangi dėl tos parvos sunku patė dingas proto carų, o ne ku nereikėtų žiūrėti ant Gaponadų t>ei lietuvaites kuoekalthngiausial atsilan
pas patį pabrikantą Juozapą TriIždinininkas tautitzko rev. sselp- keroti.
myti ypač naktyj.
Vilkai.
nerį, 799 So. Ashland avė., Ch-canigų buvo jau nuo šimtų metų skerdynių žydų. Baisu į tas pro kyti. į15.X.06.
Komitetas.
priežaačia „baltarankius" revoliu- cesijas S. D. surėdytas žiūrėti,
Lapė tokio jau didumo] kaip aviniukų
(Toliam bus )
^o, III.

Nuomonės Baltraus ar Jono visuo
menę visai neapeina. Todėl rei
kia syk j galą nuobodulio pasakoms
padaryti.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.

Draugyscziu Reikalai

zr

I

- •

’ 'l

-

Atskaita „Auuzroe“ Draugystei.
.

J

Iai»a:

Pajieukau tavo pusbrolio Domlniko
Kusminskio, Kauno gub., Raseinių pa*
▼loto, Raukiu kaimo; gyveno pirmiau*
Ohioagoja, paskui InvsžUvo tn Lietuva,
o dabar rodosi yra Eiisabeth, N. J.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti kine

Į

18 X06,
X.
Ant knygutes surinko Dr.
A.Graicz .aag(Chicago, III.).......... 14.45
8.XI 05. Draugyste 8«v. Kasimiero
IliiabetŽ, N. J. (p. A. Otezev
1.80
Iii viso
15 .95
Nuo seniav.s inlrnta 1189 18
Visu labu
Iixlei»u

V. D. paaaelpog
Nao Beniaus iu

*

Ign. Kusmioskls,
2410 Kensington avė.,
Kensington, DL

Pajiesskau savo brolio Juozapo Rasi uno, Kauno gub., Panevėžio pav. ir.
81808.11 parap., Ūtos kaimo. Jis pats ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu:
Ona Naruszevicziene,
880 K. Pratt st.,
Baltimore,, Md.
' (15—XII)

Pajiuakau Antano Braaaucko, Suval
Todėl ižde lieka 8732.21 kų gub., jis yra 5 pėdu aukuesio, uvio16 XI.M.
J. Bsliupas.
siai geltonu plauku, apskritam veido,
palei akt turi nedideli randa, moka gerai
lietuviukai, angliukai moka labai ma
žai; jis issvažiuodamu nuo manu 4 ne
Reikalinga suaugusi mergina prie na
mu darbi; prie mažos familijos
Alsi- dalios atgal in Soraoton, Pa., kur buk
tūry s motina Ir du broliu, 180 Summer
Kaukti pas
s t., bet nuo jo žinios negavau. Kujl
Dr. Marija Doviatt.
kur putėmis teiksis praneuti adresu.
733 W. 18lh *1.,
į Chicago, III.
Jos Makausku,
Pajiesskau tavo draugo Kazimiero Ja 28 Ward st.,
Woroeeter, Man
(8—XII)
ko, Kauno gub., Reeeinio pav., kaimo ,
Vaitinenu, gyveno Puoblo Colo. Jis pats
ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu;
Dar apie apgavingu* apg-antlniStaa. Daukasas,
mua.
112 W. 14th st..
Chicago, III.
,,Lietuvos*’ nr. 47 tilpo apgarsinimas

r~-a

Pafieszkolimal.

r

i

DEGTINE
Pirkte geriausia.

167. DEARBORN ST,

j 9® ••
I iŠ •

ANT KAMPO MONRO* «T.
ROOM 500.
5to FLORO
um«a«*e***^ a*
—
Kla«ll*. G*rvao<io*. Port Ir Steny Vyną

PitUburg, Pa.

MABJA DOW1ATT

Kauno gub. Banaliu pavieto.

Priima ligonius kotna diena
nuo 8 iki 12 ryto.

po antrassu: Mokykla Angliuką, Vokisaka ir Lietuviuką, leidžianti lekcijas
aprauy m u lu geografijos, apytakų ir tk
lengvesniam iumokimui minėtu kalbu.
Tokiu lekcijas malonu butu matyti, bet
lyg aziol dar ju nieku nėra matas. Au
noriu užklaust J. J. Rickvickio, delko
jis už nusiustus pinigus neprlsiuncaia
žadėtu lekcijų ir ant užklausimu nieko
vaistai yra ru*X«ln<laa*L grS* Saagyb*
neatuko, »ik reikalauja daugiau pini aata
liga. Piaaka* liktai ateaglaa, tiiakitea, pl*i«gu, grūmodamas, kad jam daugiau pini kaaa*. Mpaark a* Ir daaūl kita U(u *a aaajaa
riabaš* Radlkal gydynM*. *araa*yklte pu
gu nuulaukiant, anie nusiusti prapulse.
Vienok ta pati apgavinga apgarainima Ir
Naw York ABrooklyn, U. 8. A.
vsl pamacaiau lai kraulyje. Man rodo
si, kad prideryate laikrauczio yra tokiu
Pajieaskome Mykolo Bambalo, Kauno
apgavingu apgarsinimu nepriimti. Ssi' gub., Raseinių pav., Girdinku parap.,
luomi au reikalauju nuo garsintojo anų
Taujainiu kaimo, 13 metu Amerikoje
Kallrood I jflffoddit
lekcijų viesso isasiteeinimo.
/ pirmiau* rodosi gyveno Chicagoje
P. Galskis.
Ji* pats ar kas kita* teiksi* duoti žinia
adresu.
1
rinkai ar
Sankrova gėrimą.
1SK aute*
Pet. ir Ant. Mišeikiai.
-'Haattag’
Tapo atidaryta szaka sankrovos ariel3317 8. Morgan st,
!Chicago. IU
k u, vynu ir kitokiu gerymu. Pirkinius
Pajieezkau Alene* Gerlikiene* ir Onos pristato in namus in vigu Chicago* mie
Zileviosaite*. turiu pas ja* svarbu reika sto dalis už prieinamu prekes. Atmin
NKBSHn laikantis;
gvarnsa.
le. Jos paežio* ar ka* kitas teiksis duoti kite adrese.
t uotas ant S 5 metu
Ssy laikrodėly p*>iunmaa žine adresu:
t‘ -ra
Samuel Kalwinaky.
stme O. O. D. aat kiekviaae adruoo. ** pav«iy>
9055 Comercial avė ,
So. Chicago, III. m* tessgnamlaeou. Jeigu be* toks kaip reiso
jonas Gui suskis,
Tel. So. Chicago 1783.
(88—XII)
Ebrmandalet Ind.
K;’.;
(28—XII)
Jei nori uždėti sali una, tai kreipkis prie
Pajiesskau savo dvieju pažystamu. lietuviuko agento B. J. Rokoszo Peter
Konstantino Žukauckn, Kauno gub . No- H and Brewery Oo. 37—59 Sheffield avė.,
voešeksandravo pav., .Apgaviko* vol. arti North avė. terp 9 ir 10 vai. ryto; 900 Central Bank Bidg, Chicage.
Barkuuiszkiu kaimo, 0' menesiai kaip gausi ten visa rodą ku prie atidarymo
VLmerikoje, ir Antano Petrausko, Kauno saliuno reikalinga.
Kaulai kur tu
. ..(8—XII)
gub., Panevėžio pav.. 5 menesiai kaip
Amerikoj*, girdėjau buk jie yra ChicaAnt pardavimo 3 gyvenimais medinis
• Ubai iaztroMkea, o
gojej turiu prie ju labai ava r bis reiksią.
paa ji galima alaiJie patys ar ka* kita* Miksi* duoti ti namu su pristatymu, 3453 8. Haleted
vedyli, dm j la turi
st. kuriame yra gerai inreogta ir puiki
nę adresu:
puiku Ir azalt* baFotografykla, dideliai paremiama LeftJuozapa* Szastak,
varaka alų, gardžia
ku
ir
Lietuviu.
Dabartiniu
randoriu
lai

ruaka ocziaiczeoa
Pittsburg, Pa.
96 Mulberry Ali.,
arielka, cigarua net
ku baigiu! gegužio 1. 1808. Preke
Pajiesskau savo brolio Bimano Raiaz Havanos, d iazaigerua gauni žmogau
84500. Isdygoe prieinamos. Artesnėms paika užkandi kiekviena diena, tai Jau
ezinskio, Kauno gub., 8«iauliu pav., Vai
žinioms reikia kreiptis adresu: J.J.Hille, ilgiau au temiau kalbėti negaliu
Lik
guvos parap , apie 10 rnet j kaip Ameri- savininkas, W. McHenry, 111., arba Mrs.
veikas turiu akubintia. Pne to jie turi
^Jtaįje ir Juozapo Radavieziaus, u>« pa Eggsrt, 3458 So Halsted st.. Chicago. puikia aale dėl yeeeliu ir milinga ir paežius gub. ir pav., Ssaukenu parap.. 2
(15—XII)
klaaao kiekvieno, o ypacz už tiumocziu
ausikalbeti angliukai. Ateikite pas ma
metai Amerikoje; tuęiu prie ju svarbu
Ant pardavimo Drapanų Sztoraa. ne, o au jum patarnausiu už dyka viso;
reikale. Jie patys ar kas kits* teiksis
Parduodu pigiai savo drapanų sztora kinoee reikaluose ir provoee. Atvažiavę
duoti žine adresu:
vieninteli lietuviuką sztora uitame dik- in kitu miestu galite gauti pu mane
Km. Raezinskis,
tai lietuviu apgyventame m lest*. Au geriausia nakvyne.
59 W. 14 PI.,
.
Chicago. III. esiu lenku ir noriu užsiimti kitokiais rei
kalais. Raazykite šaltoki u adresu:
Pajietzkau Anei i jo* Žiguliees, Kauno
3321 AnburnTav., Chica»<o, UI.
Peter Fiedorczyk,
gub. Sziauliu pav., Joniszkes vol.tr 491 Main st.,
New Britain, Conn.
parap., Buividiiu aod.. 4 metai atgal gy
(X1I-1)
veno Chicagoje; turiu prie jas svarbu
Pigiai ant pardavimo Krlaucziszka
reikalą
Ji pati ar ku kitas te k s s
Szapa 3 metais gyvuojanti.turi uždirbtus
duoti tinia adresu:
savo kostumenus ir daro gera bizni, arti
j
Wm. Raka,
. Rlverton, III. lietuvi szkos bainyczioe. Ptiežulis par
Bok 47,
davimo — myris savininko.
su tsstarimn kiekvieno žodžio lietuviu
Pajieszkau Vincento Ambrulevicziaui
Mrs Mikuszauskiene,
kai— ukaneziai: *now (sno), sniegas.
arba Vlado Poazkevlcgiaun, gyvenusio 855 33rd su,
Chicago, UI. know (no), žinoti, leaf (lyf), lapas ir tt.
Noblestovm, Pa. ir Fr. Macziulyno bei
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su prtA. Savokaicaio, gyvenusiu Bigon. Pa.
DOVANOS KALĖDOMS. sionlimu $1.23. Pinigas yra goriausiai
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žinia
paisiusti per „PosUl Money Ordor” ant
Artinamės Szventems Kalėdų, ateina
szio adreso:
, .
. Vietom Stiklius,
laiku puirupinti apie dovanu jonų
865 33rd si..
ębicago, UI. duodamu senu inproeziu saviems drau
gams. Au užlaikęs naujausio pageri Bok 13, Station D..
New York.
Pajiesskau uvo pusbrolio Aleiks. Urnimo Edisono Fonografui su daugy
banavieziaus, Suvalkų gub., Naumiesbe
rekordu
visokio**
kalbose,
visokiu
. caio pav., Sailgaliu gm., Žiuri* kaimo,
Mokykla Anglinaka, Vokisaka ir
apie 27 metai kaip Amerikoje, gyveno garsiu muzikantu melodijų ir dainų, o
Lietu visalut.
teipgi ir lietuvišku.
Berita UL
P*t>
hu kitu teiksis
Ediiotso Fonografai yra geriausia . Dabsr'AekcIjoe isseina du sykiu ka*
duoti žinia adresu:
dovana Kalėdoms duoti mylimam drau uvaite nuo 30 d. rugsėjo iki 30 birželio
I
John Mozuraitia,
gui, arba norint aplinksmioti uvo paties 1908 m. knygos formato 12x22 coliu dy
Ros 584,
Kestville, 111;
namus. Szitu Edisono Fonografas džio. Vienoje dalyje lekcijų talpiname
Pajiesskau uvo vyro, »sz ra susumi teip lygiai tave užganėdins, sodinti na naujienų in angliuku latkraueziu iupribuvau in Bostoną isz Lietuvos ir no- mie, kaip kad butum ant operos ar kon verstaa in lietuviuką ir vokiuka kalba,
recsiau ra juo susieiti; pirmiau jis buvo certo, nes jis kuotikriausiai atkartoja lengvesniam supratimui angliszkoa kai- I
Chicagoje, 3394 115th st. Jis pats ar visokiu meliodiju. Viską ežia inaisz- bos; Antrojo dalyje lekcijų talpiname
ku Kitas teiksis duoti žinia adresu;
kinti sent tiek vietos, todėl mylėtojai, apruzymus iu geografijos su daugeliu
Liudvika Neimsažkiene, į' '
muzikos, isz Chicago* lietuviai yra kvie- paveikslu.parodancziu viso svieto žemlacfo 8. Narbut.
cziami ypatiszkal atsilankyti ir iazgtrsti pius; trecaiojo dalyje lekcijų laipiname
32 Wa»hburn avė.,
So. Boston, Mass. savo ausimis. In kitus miestu reika y vairiu apysakų ir ketvirtoje angliszka.
j
j
(XII—1)
laujantiems pasiueziame prekes ir viu vokisaka ir lietuviezkagramatikaa.su in '
aiukinimats kaip žodi tarti ir kokioj I
Pajįsukau savo brolio Jurgio Alek apraszyma, gavę už 2c. įtampa su kale
kalboj vartoti; prisiuneziame lašėjusiu
.»
ojo.
so, vieni metai kaip Amerikoje, paeina li >
lekcijų ir siuneziame tolinus iki 30 bir
M. J. DAMIJONAITIS,
in Su valku gub. ir pav., Puncko parap.,
želio; užsimokėjusiems 82.00 kada kny- |
t Kaupoczlu kaimo Jis pats ar ku kitas 3108 S. Halstod st.. Chicago, III.
ga baigsis spaudytis, duosime viena dy
Į teiktis praneszti adresu:
. 3rd floor, arti 31 ui.
kai. Adresu toks.
į-S-; i
Ku. Aleksa,
J. J. RICKVICZ,
j
75 Bond st.,
Elizabeth. N. J.
Knygele 25c. vertes dykai.
32 Grand st.,
Brooklyn, N. Y. |
f •
'
(8—XII)
Ku iszsiruzis per mane visiems me
(18—XII)
i
, PZjieszkau savo pusbrolio Felikso Vir- tams „Lietuva”, „Vien. Lietuvninku”
bicklo, Kriukd parap., Saiauliu pav. ar „Spinduli”, tu gaus 25c. vertu kny
Beniaus gyveno Worce*ter, Mass , ir Jul. gele dovanu. Mineli laikruzcsiai yra
Gunjbulevicziaua, Jonfsrkiu parapijos, geriausi, paduoda tikru isz Lietuvos ir
Szianlin pav., girdėjau kad gyveno Bos viso puvieczio žinių; priegtam isaleistuton, Mass. Jie patys ar ku kitu teiksis vese ju galima gauti visokiu knygų, j>oduoti žine adresu:
pieru gromaipms ir kitokiu tikejimissku
Ambraziejns Balczinnu,
daiktu. Adresu:
121 Can^port avė ,
Chicago. III.
4
J. Klombaucku,
(XII-8J*
2028 Peoria Road,
Bpringfield, III.

344 So. State St., Chicago, III.

*
"

l.M

MOKRJ8 FOR8T A OO.
Cor. Second Avė. & Siuithfleld 8L,

72S W. 18th Street.

Pajiesskau savo brolio Jono Preilaaakio, Kauno gub., Raseinių pav., kaimo
Baužaicsiu, gyveno Troy, N. Y. Jis pats
ar kas kita* teiksis duotižineadresu:
Antanas Preilauski*.
488 8. Jefforoon st.;
Chieago, 111.
Pajiesskau pirki k o puikiam aalianut
- WeMsaideje, vieta seniai issdirbta, alaus
persiduoda 40 baczku stiklai* ka* meue•ta, randa pigi; priežastis pardavimo yra
kitas bianis.
Daminikas K. Wel*him,
kerte W.84 ui. ir Oakloy avMChieago,Ill
(38—XII)

Chicago Metai Clinic

aagratyn
diodu®,

srendien esu pasekiningiausias specijalistu visoj Chicagoi. Mano gygyduoles nesiranda jokioj aptiekoj,
nes jos yra mano u rūtos ir man
vienam tik žinomos.
Per laiszka
arba asabiukai duodu rodą dykai.

Daktaru
Pasirodavyk su.Lietuviszku
......... pas...........

.

Mm p*rd»'rinejam* r*re«n» degtiną pigias nsgu kokia kita dtotUlvettev ar
pirklys SuvlsaytoM Valstijose. Tas yra priaSaaoite, Seiko mes turime daugiau
koatumerlu nagu kokia kita firma Dagtines Amerikoj* Mas visuomet asam*
Utį m n ir neturima pataiko*. Mas parduodam* savo tavom* tiesiog alkvoto
jams ir Jus nareikslsajata mokau pelnas madieinaieiat pirkllniskags*.
M stata vorai tarldaoti udganadlnlma, kitaip galite Jao* gralTnu mama
atgal musu kaistai* ir nu surrsdiasima Jums pinigu*. Mes apmokama visut
vainos kaistus, la rytus nuo Cbioago* ir In vakaras nuo K*w Yortoaatu*
slsakvmo nuo * 00 susalti*. Nuo visu atsisakymu tn vakaru* nao Chicago*
arta rytus nao N*w Yorko, mat reikalaujam* lOnuoegimtl pedangimui kast
ta. BU* kuria bankas Pittebarg* patikrins, jog mes atauk auti h kad m*a pada
rom* visk*, ka pridedame. Blusa pinigas p*r pinigini prysaka ar apdrausta
me lateak* MOBRISUi FORST ir KOMP..KKRTK ANTROti tr H M1THF1KLD
G AT VMS, P1TT8HCRGH. PA,
Psrsisiusdyk musu privetisakajl prekla suretM. Kalto* Ua
prakiš:
I matu t*na Rusia* ar Kerais* DegUa*.................... |tl JU ai gaUraa..

DR. B. M. ROSS

Csionai su dadejimu yvairiu elektragydaneziu muzinu ir instrumentu,
esniu pasirengęs priimti ligonius ir
iutirti ja ligas nu dideliu pu1ne ki
mu. Per su viru 2a metu u* savo

4

Tai yra pigiausia*

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.

Telefonas: Caaai 7082.
Taiefonuot galima įsa kiekvienos
aptlakoa

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu tun rašyti arba at

"

Ant 17 Akmena

KicelsiM liteli Co..

silankyti pas mus pirma, męs gyarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

Ernst Tosetti Bravoro Alos

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neuisitikintis, nusigą
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nuaistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar
._ Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad 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.
Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą.

Yra geriauaiu Ir rveiktauaiu alus gerti viešiem* žmonėm*. Malt Tome
Sauer. Tos Ezportu. Bavarisn ir Bohemian persiduoda kiekviename
■alkūne buteliuos*. Beaukotai* turfdke lokio pat galunko alų, dėlto norėdami
užsidėti nauja Miltina, arba turėdami prasta alų ir norėdami permainyti ant
gero, kurt* visiem* tiktu gerti, kreipkite*! in varytu ve* o8m 9 valanda ryto, o
tu patarnausi* uvo tautieczlam* kuog*riau*iai ir parūpinsiu viską, kas lik
reikalinga. Įsa kilu misetmtauliecaiai kreipkite*! per telefoną arba raszta, o
aaz daalatyaiu alaus kiek tik reikės, arba pats nuvykstu apžinrVi kas tuose
dalykuose yra reikalinga.
Bu sairdingai* velijimai* aavo lautleeaiam*.

Lietuviftzka« Agentas, Joeeph J. Kr*bowaki,

Ernst Tosetti Brewing Co.
40-th and Butler Strs,
Tel. Y&rda 656.

CHICAGO, ILL.

Gyvenimo »<trasas: 8143 So. Anburn Avenue, Chica<o, III.

NUO SKILVIO.
NUO PLAUCZIU.
NUO KEPENŲ.

DR* JEAN 8IRROM

Chicago Medical Clinic,

SZEIMYNISZKU DAKTARU.

344 S. State Street,

Gali užččdyti pinigu*, kuriuos iiaiokutumei daktarui, lim^ nilun*,
jojo vaistas; o jei sykį juos pamtgtnai, pamylUai juos už jų gerų, kurį jie
tau padarts. Jie yra pripažinti ir vartojami daktarų ligonbučiuose perdėm
po vi«a svietą.
>8. JEAN 3IRROM 0 SKILVIO 8TIFRINT0JŽ8 yra tikras ir neajainktma*
vaistu nuo Ovipepviot Neflromuiteitme. Uni*MMj«s*e Žyvatevisi*, SvažgeIN,

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe.

guliariško ir beeaikinio vsigvmo.
08. JEAN 8IR80M 0 FLAUČtV 8TIHIINT0JA8 yra pilnai užtikrinamas ite
gydymui tUpeų plsečiu šniio e-- B-o .h-o Onovea, ar btle kokios mažėtų Il
ge*. Yra tai tikra* vaistas nm> Keaatee. Perteitine ir tt., (r tt.
PA JEAN SIRItOM'O KEFtNU 8TIPKIN TOJ Ag galutinai ilgy d i* aržiausiu*
atsilikimus hi*saė|e*ie IHkiiUįi-* VUtelą. Vmfią s r Neveikissčtg Kepenų. V*javia^. hrusį. G*ftų ir tt. Jis itgydia visu* iH-refullsrilkumua. paeinančiu*
nuo
Prekė kožnam 81 00 sž beakę, arba Mkm bonko* už 85 00. Gali o/>
kvti |>o 2 bonki kožno, ar kaip tau patinka, padarymui tekių bonkų. kertas
tau atsieis lik 85.00 ui Uis* bonkas. Siunčiasi koiau adresu aplaikiu*
Evpreaoar pačtos piniginį pryaaką. Dabok ant ženklo, už*)teuato ant kamičia Be jo nėra tikras.
te

’iba:- Kapas, Arnotą*. Dalmati
;kes, Albas. Stalas irw««u»tažkcliawai*, bzarpea, J«oaJ
>? loytisfas parade*. Vteoki darbų attaa, Kakardaa, Zeiktoiite, , įMKV < 'lieka srtistisekai in laikų.
Kepama ir dėl Martezalkn j
<1 Norėdamos geodotmos Dr te*,
paredte*.
ra<x^lXln* KueigaL kad J tuo
darbe* bate prideranciiai atliktas ir tnom *uszelpti savo tratėtų, paveskite ji tikrai
lietuvaitMu.

i.—inem* 'Jraagpataea* tszdirba;-1
kai u a^e, Amerlkoaiazkas

CHICAGO, ILL

arti Harrison uL,

ArJBm

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

115 W. DlviBioM St,

Chieago* I1L

F.PBradchulis
Attorney tad Coonselor it Ln.
Chimber of Commerce Bl<U

TM

CHICAGO, ILL.

Telepbone*Main 8842.

Weda promns kaip civilinkaa
kriminaJisikas vneuoee auduoea.

iety n

Rea. 3112 B.HaJgred arti 31

omo.

Tel.Yards 8048

MORRIS FORST aod C0., PITTSBORG, PA.

Petrus Szlakis,

Nerviszki Vyrai.

Gramatika

Šri pesurgn yrn vyrams sugriautos nervissnapilde Klausykit
baudė patentuotu, i

ANGLISZKOS KALBOS

P. Mlkolainis,

Dr.O.C.Heine
DENT1STAS.

bajienkau Jono Keturakio, uvo patė
vio Kauno gub., Sziauliu pav., Žagarės
parap., lepenti metei kaip Amerikoje,
pirmiau*
gyveno
Bostone,
Mass.
Jis pats ar ku kitu teiksis duoti' žine
adresu:
Juozu Keturakis,
' , 3347 8. Morgan et.,
Chicago, IU.

(I?

■ _

L

(8-XID
. . 7
f Pbjieszkau uvo brolio Tadeuszo BiJlno, Kauno gub., Panevėžio pav., Lin
ksmos parap., Bicziunu sodos; tunu prie
Jo labai svarbu reikalą. Ji* pats ar ku
kitu teiksis duoti žinia adresu:
U“- Bitinas,
834 E Pratt st.,
Baltimore, Md.
(8—XII)
J Pbjieszkau savo paežio* Elzbieto«|Vai

cziuleviczienes, pamėlusios mane 9 d.
rugpiuczto Ir iszejosios su Jonu Valiūnu,

t
į’I ;
|N

>

angliukai pmruzancziu Joh&'tVhalen.
Ji yra aukszta, tamsiu plauku, raudona,
» jis jau nejaunu, suvirs* 40 metu

8. MACK,

OFFISAS:

Lietuviuką Agentūra. Insteigta 1888 m:

Kerte 31-mos ir So. Halsted ulyaliL

Bzifkorcziu ir pinigu siuntimo. Telpgi Notary Public ir Paėsto stacija No. 8.
Didysis o fAsas 212 Ist st., Elizabetb.N.J.
Branch. offisas 902Ferry st.,Nevark,N. J.

Pasarga sergantiems vyrams.
Viri (zendiauinlal ganinci gydymai per gromata* yra tik viliojimo pinigu nao ligosiu. Jei
gu tikite in triayb* tr mikniaujate pagaibo* nuo
utetkmoziamu lytluku b*l narrinku ir kitokiu
ilgu (iicgydome nao girtybei—Sorinaat galima
iadaoti gyduole*) *u ma*o Naojauta'Methoda,
nuo korio* tukitancalai parigeibeio. Ka* nori
rodo*, tepririuneria uS 10c. atempu, o gan* viu
žinia kaip tr ka daryt.

Koenigsberg Specialiais,
Rox KM, No. South F.lgbt Street, WllUam*bnrg
, 4 '
Brooklyu, N. T.

Kozminski & Tondorf

amžiaus, sn perkirsta vienu veidu. Ku
73 Dearborn St.
lu0* ^ur P41®“18 mcld4iu <>uoli m4D ži
TBRTENYBE IR PASKOLOS.
nia adresu;
William VVafchiuii*,
Skolina pinigus ant lengvų išlygų namų
Agentai ui atvestus kostuBoi 17,
. Ladd, 111. statymui.
merius bu* kuogražiamiai traktuojami.
*
(8—XII)-

1

Gyvenimas viriui Aptiekus.

CHICAGO,

ILL.

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

-ŽMOGAU GELBEKSavo kana kad dairia Jo neapležria. Jeigu
nabega *ekte naktyje ar prie nuriUlaplnlmo,
eri nu»llpn*J*» nuo Jaunyrie* tetdykumo, gal
va »valg*ta, ūžia Ir tpingia auay*e. aky* p*-,
tnelinavia ir Indubta, atminti* Tr regėjimas
tnaSlnari, Jeigu eri nusiminė* Ir nesmagu*,
pieniai rodo*i prletz aki*, skauda sirena*, silp
ni lytiaaki organai Ir Juo* skauda, tai iurigvdyk vartodamas geriau** gyduole ant svieto
Ir gvarancija iMgydymo. Tutetsnciiai i*uigyde nuo wm paminėt* ženklu vanodami ta
gyduole. Viduriai turi l*»*llino*uotl maiiaualai tyki antaieno* Ir Jeigu to nepadaro, tai
jie yra nesveiki Naudok John * Llver Pili*.
2Zc už tkrynrie tiktaL Inaek pinigu* gromatan ir adresuok

JOHK'S SUPPLY HOUSE c'k5?“^

■ n J.
gali būti vartojam* »>«ž
■ ir kitokia drangysfiti pritarti gtertoj--------- ------------------■F vo kaina su viena nakčia, suteikdama noriką hAiams
Hltakitia mar«M vnicoa. t-lkak. kadriliu* W opArtar* *e
M liudijęs, kaipo ir vSliausla* daina*. Galima atkartoti tai
tai pagal mira, artmtemti nauja. 7W*4 tean. daiHanse
M-lare. ta matike Reikalaujant, muiiknltdka >kn oeM
f* yraslendtemaapturėjo*MiO. Ltekiays steastenu ap
lurtjut per Klprvso Vaip*nl)l Apeini doro ptte/u*

iro liga nelitgydoma
Dug Batu aas kentėjau aavo Jaanyit** kim
ša, mrriaskatea. aaJKJaius tetejinsa. *koka
rriaakamo. ailpaa atniaty. stoka amlMitaa,

MAKESHom?I’riliunik 0m atempm d*l tentai io«o

STANDARD MFG. C0. 76 P ARK PUČE. P. 0. B0X 1179. N. T. DEP. i

To daktaro receptą, pasai kart etas raistai
tavo aAraityti. ari tr dabar taria pa* tave. Kaip
tai teška yra pagyti nae ta Ilgu as* rinte itx
patyrimo, todėl ui noriu ir kitus pagelbeti. Ku

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
. t AX turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje.
Per 20 metų a§ pasiŠvenČiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
■ Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei'
pasakyaiu, kad Jūsų lig»yra išgydoma, tai’ ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane^ypat okai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kra&jg^jšbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per_savi_a'Tybę, išgydau pasekmingai.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi ieka be skausmų.
Aš tūkstančius išgydau vienaissmetais.
Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite teikale atsišaukti Ar rašyti pas
[kyti.

Szinomi atkreipiame atidą .

SKAITYTOJU.
Kad serganti kaip vyrai, teip'ir moterys,
kankinami visokių ligų, paprastų ir užsisen?jusių, vieninteliai gali bųti pilnai išgydyti ir
apturėti havo buvusią gerą sveikatą tik
DR0 COLLINS MED1CAL INSTITUTE,
140 VV. 34th 8t,
New York, N. Y.
Kreipianties ten ypatiftkai ar aprašant savo
ligą per laišką.1 Tame Institute yra geriauci
New Yorko daktarai Specialistai. Po ištyri
mui ligos sergančio kožnam specialiA kai tam
pa pritaikyti ir sutaisyti vaistai, kuriuos var
tojant pagal pamokinimui liga visuomet iš
nyksta ir nepasirodo daugiau.
'
Podraug pravergiame sergančius, kad
ant patentuotų vaistų nežudytu laiko ir ne
sendintų savo ligos, nes tuos vaistus, kaip
senelis 80 metų, teip kūdikis 8 mėnesių gali
lygiai vartoti, neužkenks jie nė vienam, bet
ir gero nepadaris, kaip ir kožnas pamieStas
vanduo, nes juose nieko nėra tokio, kas nai
kintų ligą ar gražintų sveikatą.
Tikrą pagelbą ir iSgydymą suteikia kož
nam ligoniui tik aukščiau minėtas Institutas;
per tai rodi jame kožnam sergančiam be atidė
jimo, jei jis gyvena toli, tuojau rašyti į jį,
aprašant ligą. Kiek gero padarė Lietuviams
Prof. Dras Collins, parašydamas knygą ,, Va
dovas į Sveikatą”, siunčiamą kožųam dova
nai, tai nė vienas lietuviškas daktaras pėra
tiek padarąs; ta knyga daugeli išgelbėjo,inuo
visokių ligų kaip tikras namų daktaras. Šituomi apreiškimu tikimėsi savo pareigą išpildą sulyg labo visuomenės.

The Collins New York Medical Instit.

Dr. L Landės, 140 East 22nd St.,

New York City.

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

TDTTVTT/^ TT! u*«o«si siuntini
X\LDi l(jr U Invn,"jgi Tiks nr
pagarsinti matu tavom* ir katalioea* issduoaim
issduoatm tukEhis dolieriu verte* pretentus mutn kostumertams. PriPri
lauk mums pilna savo adrese tr erčiausia ei preso sta
cija. o mes tau prisiunsitne i kompleta sekančiu tavo
te ru: 1 botiaka tiuUtiu Ciparu: i H K antrinta arto
nitrilai ryrilta Laikrodtli. atdaru
(pu-
itdem virtum (pa
■ minėk kuri nori) grrai luitą rodanti trip. kaip
taip
■ tett.M rtrifr laitrodilir tr gvarancija ant
aut 5
R metu
V kad me*. Jei suges, pataisysime ui dyka, arb*
arba apap
te mainysime ant kito, jei bus negeras: 1 gratu iak
MA"
' antrini Lmdugfli ra Kompotu; 1 Bariai Primanl, 1 Bariai Primanio Spiltu: tirta 4 kalnir-

L. A. MOLLAND & CO.

155 Washington St.*

CHICAGO, ILL

B*i* dykai. A u Ja* g. vi
vtaa *do* atalte* kratzta
kad imdami vairia* pagal
pagijo. te>P kaip tr a»z.

m s»oti kiekvienoje geroje sptlekoj* už nuutu*
piaurn*. Gsv* receptą, jei ueaoreiiie psty* eiti
1* spttek* ■■•tellBoti vairia*, tai paraušėkite
■ta, o M> Jam* Jao* eri* Chiėagoje paatrapia aialr pritivaria. Ara aeaaacria C. O. D. kad
Iszvthoti aaojo* pinirva. arta psrdu .u Jamla
vairia*, kana ja* nenorite. Jeigu patena vrite
mane kame nore neteiringa. galite tai paganyti
taix> ra.tykite man .riaadien o <au.il* u> r*e*pt* kopi)* ir r*lkalia*ua patarimą* d rkai
teoj.u*. Sxy pariulitim* att rali* atlikti be jokia jum* kantu. Adreauokite:
p-

C. Bentson,

P. H. bex 655, Ckicape. IU.

Szifkortes
voe“ KedakcŲoJ. Czia yra aren
tu roa visu Kompanijų ir laivus
iazvažlu f i galima gauti beveik
kožuadie. a. Mes turime aivus
kurie perplūkia maras su 3 die
noms. Kaišykite ir gausite siifkorcciu prekes.
Siuskite pinigus per „Lietuvos*4
Kedakeija, o gfeicsiauMal daels.
A. OLNZEW8KI8,
924 33rd SU,
Chicago, UI.

’v

Žiūrėk ItM ežia!

Ugi grasiausios ir pigiausios popieru
raszymui gromatu su puikioms daine
lėms ir apskaitymais vaikinam* in mer
ginas, tėvams giminėms ir U. Dar
tokiu gražiu poplegr nebuvo lyguiol,
kokios yrs pu mus. Tuiinu 25c . arba
5 tuzinai už 81.00. Teipgi parduodame
knygų, abrosdelius ir visokias pavinese- .
vonu. Reikalaujame agentu, kuriems
duodamo gera pelną. Priaiuak uvo ad
resą, o gausi musu katalioga:
F. J. RUDGALVIS,
'
Box 337,
Port Waahingtoo, Wis.

0 kas ežia?
PREKYSTEl'*“k“"il ,r
■

—..... ..........

į

S«*bHnh| tavurų,
----- —... — visokių muziksliikų instrumentų,

*sfRte

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra ši mvisokių daiktų paveikslai ir prekės,
iŠ kurio matysi jog mano tavorai pirmos
kliasos, o prekės prieinamiausios.
A/'S(cliavimus atlieku greitai, ir išsiunį visus Amerikos miestus. Adresas:

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

Ugi popierot rassymui gromatu, puikioa au gražiomis kvietkomU, *u viaokiaia dailiau paveikalaia ir gražiais pasveikinimaia, tinkamais kožname atsiti
kimu ir laika, parsiduoda visai pigiai,
nes tik po"25ę. už 13 popisru su konvertais, prie kuriu pridedu dar dovanu nau- ’
jausia kabala su iszreiszkimu kasyru,
vertes 15c. Nenorincsiam kabalo pride
du puikia pavinezevone ant paveikslo
sltorelio, arba ka kita už 15c. Už 81.00,
6 tusinrfi. Reikalaujame agentu ir duo
dame gera uždarbi. Adresas.

C. G. Agent,
Sta W. Box 14,

Brooklyn, N. Y.

