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Metas XI

Kadangi suareštuoto Kru- to Kruštalevo; jeigu tas ne atbuvusio 4 d. lapkričio (ma buvo pažymėta parag. 1, su škę ir sunkiai ją pašovė.' ■ Pa Siaubuose, girdėtis, 5 die
ra* ją pastatė po karės laiko
tiesom*. Rygoj ant gatvių štalevo namuose paėmė teipgi bus išpildyta į 24 valandas, skoliškojo kalendoriaus), nu sivienijimas laiko reikalingu šauta moteriškė katalikė ^lie ną lapkričio (pag. mas. kai.),
' f Revoliucija Maskolijoj. liejasi žmonių kraujas, bet visus ten rastus raštus, tai be darbininkai žada ant syk vi tarė: nepaliaujant kovos už tuojau* imtieai už darbo:
tuvė.
"į
bus lietuviškas
vakaras.
Kadangi inokiutinės4ydel- Mylėtojai artistai, visuome
* Maištai Maskolijoj nesi- kas tuo* kraujo praliejimus abejonės, dabar randas grieb soj Maskolijoj streikus pa pamatinius reikalavimus, už a) Aiškinti žodžiu ir raštu
liauja. Nora ateinanti į už- gimdo, telegramai nepaduo sis areštavimų kitų prie orga kelti. Witte iki šiol darbi laisvą mokyklą laisvoje šaly šiądieninias mokyklų ydas, kaitės Kauno gimnazijos at nės knygyno naudai, vaidins
nizacijos prigulinčių ypatų. ninkų reikalavimo neišpildė, je, tuom tarpu užbaigti strai- drauge su valdžios politika sisakė lankyti šokių ir daina Orzeėkienės dramą „Dumbly
nibežlus telegramai priešta da platesnių žinių.
Matyt, vienok, kad Masko Randas mąt tuose raštuose todėl galima tikėti, kad jie ką ir pradėti mokslą. Orga apšvietimo dalykuose.
vimų lekcijas ir joms pritarė nės.
raujančia* paduoda žinias,
„VI. Žin.”
lijoj
yra blogai ir valdžios tikisi rasti darbininkų plia- savo pažadėjimą neišpildy*. nizuoti pajiegas tolesnei ko b) Rengti
kolektyvišku* kitos mokintinės, tai direkto
bet net iš tų telegramų ma
mokytojų protestus prieš ad rius prisakė uždaryti su visu Iš Ilaklų, Telšių pa v.,
tyt, kad apie kokį nore nusi nežino ką daryti, kaip tuo* nūs ir davadus, buk jie ren Peterburge kalba; buk caras, vai
Kauno gubern
raminimą negal būt nė kal kįlančius maištus suvaldyti, gia atvirą pasikėlimą prieš netikėdamas kitiems karei Laike perstatymo Vilniaus ministracijos darbus, apšvie gimnaziją. Uždarė teipgi vy
Peterburge kalba, viams, |ja*irengęs sumobili teatre, publika pareikalavo, timui kenksmingus.
griebiasi visokių būdų, kurie randą.
bos.
rišką gimnaziją ir prekystes Sueigoje, 3 d. lapkričio,
pasirodo negerai*. buk randas dasižinojo, Jog zuoti 400000 kazokų, taigi vi kad muzikantai atgraijitų c) Bendrai išdirbti apšvie mokyklą. Mokintinių strai- (mask. kalend.) valstiečiai įWitte, ant kurio visa* vil vienok
tis padėjo caras, tikėjo, kad Vieną dieną žada žmonėms darbininkai sausio mėnesyj sus kazokus po ginklu pa marselietę. Reikalavimą iš timo klausimus pakraipoj, kas užgimė užtai, kad iš pre sakė savo mokytojui išsikrau
pildė net tris kartus,
Poli- nurodytoje |>ar. L
jis išvilks nukUmpusį. į pur laisvę spaudos, raštoT susi rengė pasikėlimą; todėl, su- šaukti.
kystes mokyklos pavarė lie styti iš mokyklos. Žemiečių
areštuodamos
Jų
vadą
Kruei
ja
nedryso
kištiesi.
rinkimų,
bet
ant
rytojaus
viršininkui ir pačiam moky
d)
Dvasiškų
mokytojų
rei

tuvį
Kunbrį.
vyną caro sestą ir pastatys jį
Vengrija.
stalevą.
nori
priversti
darbi

konfiskuoja
drąsesniu*
laik

Vilniaus
pačto
ir
telegrafo
kalų
pakakinimui
steigti
kny

tojui
prašant, vyrai davė lai
vėl ant tvirtoj kelio,*^au daVengrijos magyarai reika urėdninkai Išreikalavo, kad gynus, parsiųsdinti pirmeivėe Iš Panevėžio, Kauno gub. ko dvejatą sanvaičių, t. y.
ninkus
suskubinti
pasikėli

raščius,
vaiko
susirinkusius,
! bar pats part ė. kad Maskolauja visiškos tautiškos savi- jiems butų sugrąžinti pinigai spaudos raštus, taisyti skai
Mokintiniai Panevėžio re- iki rinkimo valsčiaus atsto
lijos žmon< neteip kvaili, ii nieką paverčia visus vakar mą, kol darbininkai dar ne
stovystės,
savo kalbos net ka- nuo jų algų nutraukti su- tymus, lekcijas mokytojams, ališkos mokyklos padavė mo vų, kursai paskirtas 18 d. šio
susiorganizavę
priderančiai,
išreikštus
užtikrinimu*
ir
pa

kaip jam judėsi: tuščiais pariumenėj. Ciecorius, vienok, drutinimui maskoliškos ka organizuoti kuopeles i šsi p lė kyklos užveizdai savo reikala mėnesio. Į vietą atstatyto
žadėjimais jau uepasįganėdi- žadėjimus. Teip daro garsu* kol jų pajiegos mažesnės, kol
ant to nesutinka ir matyt, riškoe laivynės.
su
kiWitte,
kurį
užrubežiuose
lai

jie
nespėjo
susiprasti
vimus.
Ajšrt apeinančių mokytojaus valstiečiai sku
toj i m u i ir apšvietimui.
na, bet reikalauja darbų. Tų
priešinasi ne be pamato, ka Tarnaujanti Vilniaus mė- e) Įrengti prieinamą Juri-, vien mokintinius reikalavi biai rūpinasi pastatyti kata
darbų, vienok, Witte pradėti kė už „išgelbėtoją .Maskoli- toms kovojančioms partidangi Vengrijoj magyarų sinyčiose buvo sustraikavę, dišką pagelbą mokytojams.
mų, jie reikalauja teipgi mo liką lietuvį.
Turime viltį,
nenori, ar gal dirbti ant žmo jos”. Tegul dievai saugoja joms.
Laikraščiams vidaus mini* nėra daugiau negu kitų tau bet jų reikalavimus išpildė,
f) Įrengti savitarpinę ap kinimo mokykloj lietuviškos, jog, iš vieno einant, veikiai
nių labo ir ųemislija. Taigi, kiekvieną kraštą nuo tokivj
pamatęs, kad žmonės jau vi nepašauktų išgelbėtojų kaip sterija uždraudė perkratinėti tų, o to* nenori per didelio todėl jie sugryžo prie darbo. saugą, je'gu ką* netektų vie lenkiškos ir t»enos žydiškos tas įvyks. Nuo naujų metų
įsiponavojimo magyarų' ku Nuo dabar mėsinyčias užda tos už veikimą visuomenės ir kalbų.
ketina atstatyti ir raštinin
lioti *avę neduoda, atsiliepė Witte. Jį Maskolijoj geriau nepatinkančiu* randui klau
rie
Vengrijoj
lošia
tokią
rolę
kas,
vienok,
daleista
symus,
l>ažį*ta
negu
užrubežiupse,
ro
9
vai.
vakare;
šventoms
ką.
tėvynės
labui.
prie caro prašydamas, kad jį
kaip
lenkai
Lietuvoj,
myIš
Šiaulių,
Kauno
gub.
be
jokių*apęubežiavimų
caro
ir
jo
pažadėjimams
todėl
dienoms
jos
gali
būti
atdaros
g) Ginti susivienijimo są
paliuosuotų nuo vietos s,iš
narius nuo mokslo vyresny 17 d. spalių, ant' Nevskos Iš Gelažių, Panevėž. pav.
gelbėtojo Maskolijo* ir caro nieks Maskolijoj netiki, išė manjfdįftą^ ' Visų laikraščių nioja kitų kalbą, spaudžia, tik n no 8—10 vai.
kaip gali, kitas tautas, Ven-j Vilniaus namų savininkai bės ir šeip administracijos gatvės buvo šioks atsitikimas:
15 d. lapkričio, vidurdienisosto”, bet caras, neturėda mus mažo skaitliaus asabiškų redaktoriai ir išleistojai at
grijoj
yra
iš
viso
apie
18
mi

prie
kampo
Nevskos,
ties
Sa

je,
6 vyrai išgriovė monopoli:
laikė
susirinkimą
ir
nutarė
jo
draugų.
nutarė uždrausti namų sar sauvalė* kolektyvišku prote
mas k i to'mokančio teip veid
lijonų
gyventojų,
o
tame
vičiaus
krautuve
stovėjo
keli
sudaužė
duria, langus ir iš
nepasiduoti,
nedaleisti
minigams pildyti policijos parei stu ir kitais keliais.
mainiauti ir lošti komedijas Pereitą sanvaitę atėję į užskaitliuje
magyarų
yra
voe
6
laistė
visą
degtinę.
gimnazistai;
atjojo
trys
girti
gas. Iki šiol tie sargai ištikk) Organizuoti draugų gar
kaip Witte, atsisakė jį pa- rubežius iš Maskolijos tele steriui laužyti caro duotos
milijonai,
taigi
vos
trečia
da

kazokai
ir
urėdninkas
teippat
ro buvo ne namų sargais bet bės teismą.
liuosuoti. Teip bent pagar gramai garsino, jog streikuo tiesos, nepaisyti nė ant mini*
lis.
Rumunai,
kurių
Ven

janti
telegrafistai
pabūgo
pasterid
uždraudimo,
nė
ant
jo
policijos šnipais, o namų sa h) Prisidėti kovon už poli- lgirtas ir pradėjo rėkauti, kad Is Ramygalos, Panevėžio
sino užrubežių laikraščiai.
pav.
grijoj
yra
3į
milijono,
ataiTegul
vininkai jiems algas turėjo tišką Lietuvos laisvę, jei tas gimnazistai išsiskirstytų. Tie
Kreiptiesi prie nebiurokratų gazdinimų vidau* ministerio laikraščių cenzūros.
Ketverge,
27 d. spalių
nepaklausė. Staiga kazokas
bus susivienijimo nutarta
caras Ui josi, kadangi tąsyk Durnovo, kuri* apreiškė, jog ministeris bando uždaryti vi lic|>e jau prie ciecoriaus, pro mokėti.
(mas.
kai.),
6
yal. vakare,
užšoka su arkliu ant trotua
visi biurokratai, be abejonės, visi tie telegrafistai, kurie sus laikraščius, o greitai pa testuodami prieš pripažinimą
Buvo jau minėta, kad ren Visi susivienijimo sanariai
apšviestesuiejie
ramygaliečiai
austraikuotų ir paliktų <arą neateis į darbą, bus nuo tar jus, kad uždrausdamas kalbė inagyarams daugiau tisaų. giami yra dvi lietuvių depu- privalo, kielĮ įmanydami, pla ro, išsitraukia kardą ir pra
Rumunų paveikslą, be abejo
mojokuotis su juo, o padarė arbatinėje mitingą,
tinti susivienijimo idėją ir deda
1
be tarnų ir apginėjų, urėdu* nyste* prašalinti, nutarė už ti, didelę padarė klaidą.
Latvijoj austraikavo teipgi nės, seks tei(>gi slavokai ir miečių susirinkimai!, kita — y imtas jam pritariančias pri vieno mokinio gimnazisto kur nutarė neįeiki vaikų praatsieitų uždaryti, kol vietoj baigti streiką, todėl reikia
perdūrė su kardu apsiautą; dedamojon mokyklon, iki ne
sustreikavusių biurokratų ne laukti visiško pasibaigimo tarnaujanti ant geležinkelių. chorvatai, kurių teipgi yra Petrą pi lėu prie Wittes. Kiek traukti prie jo.
kad
kitas kazokas nebūtų nu bus įvestas išguldymas joje
po
porą
milijonų,
o
magyarai
(,,Vil. Žin.”)
atsirastų kiti norinti jų vie streikų. Ar darbininkai iš Peterburge darbininkai ban
žinome, į Maskvą išvažiavo iš k.
nuo
jų
atėmė
visas
tautiškas
sukęs
jo arklio tolyn, tai bu 1 mokslo lietuvių kalba ir mo
tas užimti; kaip dabar, tur tiki*> buvo nutarę gryžti prie dė atlikti susirinkimą, bet
Vilniaus p. Povilas Višinskis,
tiesas.
Rumunai
siūlo
cietų
gal
gimnazistui ir galvą kytojas nebus lietuvis. Visi
18 Gardino.
būt, negalima būt rasti no- darbo, nežinia^ bet jeigu jie susirinkti jiems nedavė kazo
d r. Kazys Grinius (iš Sena pi
nukirtęs. Mokiniai tuojaus susirinkusiejie vyrai pasirašė
coriui savo įšrainą prieš ma[ rinčių* remti griūvantį jau, tokį nutarimą padarė, tai ne kai.
lės) ir p. Bielskis, advokatas 20 d. lapkričio buvo sumi
nuėjo pas isprauninką parei ant prašymo, kurs tapo išsių
Kaip dabar pasirodo, bu gyarus. jeigu tas butų reika (iš Šiaulių).
supuvusį Maskolijo* sostą. iš baimės, bet greičiau todėl,
Deputacija šimai 26 je artilerijos brigą- 1
kalauti, kad šis suvaldytų ka sta* Vilniaus mokslo apskri
Iš daugelio apsireiškimų ga kad žmonės gaunanti bado vęs karės ministeris Saratovo lingu.
pas Witte išvažiuoti negalė doje. Dalis pirmosios ir an
čio globėjui, tame prašyme
zokus.
lima spėti, kad caras Masko- alga* turtų negali sukrauti, gubernijoj užmuštas revoliujo, ne* austrai k a vo Petrą pi lės trosios rotos kareivių yra i
Vokietija
Tas atsitikimas sukėlė mie ramygaliečiai prašė jo atsių
suimta. Sumišimai kilo iš
lijoj, nedaug turi draugų: be uždarbio su šeimynoms ne cijonierių, jenerolas Sacha
geležinkelis.
Negalėdama
Vokietijos parlamente, *oto, kad kareiviai norėjo pa- 1ste didį nepasikakinimą. sti Ramygalos mokyklon mo
roj užmuštas už žiaurumą,
biurokratai ir reakcijonieriai gali.ilgai išbūti.
deputacija
nuvykti
PetrapiJeigu, iš tikro, telegrafistai taigi jis tik likosi nubaustu cijalistų vadovas Bebel, smar lėn ypatiškai, nusiuntė Wit- liuosuoti pirmiaii* .nuimtus Vakare visur gatvėse buvo kytoją lietuvį ir leisti išgulnenori jam padėti todėl, kad
kiai nupeikė ciecorių ir visą
kareivius už neišpildymą dis matyti nepaprastas judėji dinėti mokslą lietuvių kalbai
jis žmonėms *avo manifestuo ir kiti streikavę darbininkai už biaurius darbus. Jis, nu
tei
savo
„Memorandum
”
,
ku

Vokietijos užrubežių politi
mas. Penkiose valandose va Mitinge buvo ir priestolis,
se pažadėjo daugiau negu iki ir urėdninkai buvo pasirengę siųstas caro nuraminti kai
riame reikalauja Lietuvai au ciplinos taisyklų.
ką,
nupeikė
erzinimus
Angli

kare pradėjo gyventojai rink nes mitingo įrengtojai tyčia
šiol turėjo, t laisvė* ir tiesų, grįžti į darbą, tai tokiu* jų miečius, jų nuraminimą pa
tonomijos.
Po to „memo H Baltstogė n. Gardino gb.
jos
ir
Prancūzijos,
o
rėmimą
tis į grafo Zubovo daržą, kur ir įtaikė tą laiką, kada jis
bet tie reakcijonieriai nesu nuros vienu kvailu darbu iš vedė kazokams, o tie, gavę
randum” |>aairašė:« Dr. Basa
despotizmo
Maskolijoj.
Be

Čianykščiai poli tiškiejie laikė kalbas žydų partijos bus, norėdami tuom parodyti
pranta. kad tie visi paliuoea- naikino vidaus ministeris niekelio neaprubežinotą valią,
navičius, Vilti, gub. dvarpo
bel
užtikrino,
kad
nors
ran

prasikaltėliai
pareikalavo, „Bundo” ir lietuvių socijal- žmonėms, jog nereikia bijotis
vimai ne iš . gero noro duoti Durnovo, kuria, turėdamas ramino žmonis tikrai kazoki
nis
p.
Donatas
Malinauskis,
das ij norėtų padėti carui su
kad sulyg manifesto 17 dydemokratų partijos oratoriai policijos susirinkti svarstyti
care, bet žmonių iškovoti. progą, dar iki šiol neįstengė škai. Suvarytu* kaimiečius
p.
M.
Dovoina-Silveetravyvaldyti Lenkiją, jeigu ji at
H|>alių, butų Išleisti iš kalė apie . prasidėjusį bruzdėjimą savo reikalus; priestolis ne
Nekenčia ir netiki carui libe suprasti, kad žiaurumu ir mušė su kančiai* ir su kar
čius
ir
„Liet.
Bit.
”
redakto

virai pasikeltų, be pritarimo
jimo. Valdžios jų reikalavi Rusijoje.
Iš daržo minia, kliudė susirinkusių, bet dar '
ralai, net kaimiečiai, kadan myniojimu duotų žmonėm* dais, išpašiojo plaukus ir bar
rius
kun.
Juozas
Ambrazie

tautos negalės pradėti karės,
mą atmetė. Užtai nusidėjė dainuodama revoliuci joniška* juos pagyrė. Po to mitingo
gi ir tie supranta jau, kad pažadėjimų revoliucijos nie zdas, kitiems draskė veidus,
jus.
o pritarimo darbininkų ne
liai išdaužė kalėjimo langus dainas, patraukė į Nevską ir daugumas pradėjo tikėti apie
. nuo jo nedaug gero galima kur nesiduoda suvaldyti; dar nukapojo veidus ir ausis. Dabar Vilniuje pati publi ir pradėjo Išduoti.
gaus.
Kancleris
Buelov
vėl
ten apsistojo ties P. Sepše- a į skelbtą laisvę ir susiprato,
laukti, kaimiečiai teipgi, jei mažiau jos duosis tokiu kvai Užmušto Sacharovo vietoj,
ka užsiima viešos tvarko* už
užtikrino,
kad
Vokietija
ne

levičiaus krautuve, kur teip jog reikia kovoti už savo tie
gu dar ne viefi, bet jau su lu ginklu suvaldyti Maskoli nuraminti kaimiečius caras
laikymu ir a|*igynimu nuo
Iš
Lietuviško
Minsko.
sikiša
į
maištus
Maskolijos
gi
laikė kalbas: žydiškai, ru sas, bet daugumas netikėjo:
pranta, kad daugumas var joj. Mat ką dievas nori nu paskyrė buvusį Varšavos je„juodosios
šimtinės
”
.
Per
Čia
atėjo
žinia,
buk
garsus
siškai ir lietuviškai. Paskui, juokėsi iš mitingo įrengėjų ir
peral-gubernatorių, jenerolą viduriuose.
gų, koki juos spaudžia, paei bausti, tam protą-atima.
tat tankiai atsitinka, kad pu žmonių skerdynių parengė kada paleido iš fabrikų dar sako, kad juos kada nors suŠitas, kaip
na nuo rando, kuris supan Dabar caro mini*teriams Maksimavičą.
blika, suėmusi kokį muštuką, jas, gubernatorius Kurio v, bininku* ir prisirinko dau imsią; kaipkurie valkatos
Anglijapasirodė
net
per
daug
Wittė*.
garsina laikraščiai, elgiasi
čiojo žmonis visokiai* uždrau
Anglijoj Išsitraukė nuo šnipą, vagį ar užmušėją, pri atsiliepė prie Wittės su pra giau, minia į kokius.8—10 pradėjo net pas žydus eiti,
dimais, nieko gero pats neda duotų žmonėms pažadėjirųų.. žmoniškiau: jis uždraudė ka vietų konservatyviškoji mi stato jį į inteligentų kliubą. šymu (šliuosuoti jį nuo vie
tūkstančius žmonių, patrau reikalaudami pinigų sau ant
ra, bet uždraudė patiems Jie griebiasi jau reakcijos ir zokams kankinti kaimiečius, nisterija ir jos vietą užėmė Ten publika kaltininką ištar tos, bet, buk, jo atsisakymo
kė prie kalėjimo, kur vėlei degtinės, sakydami: ,,dabar
žmonėms ropintiesi apie savo *u tuom nori žmonių" sukili tik nežinia, ar tie ant jo už liberališkoji.
džius),
šaukia
valdžios
atsto

nepriėmė. Reikia todėl ma buvo kaMms. . Sugryžus nuo laisvė, viskas galima.’' ĮbauAr šitai ge
labą. Niekur, rodosi, tikrų mą nuraminti. Taa ginklas, draudimo paisys.
vą,
rašo
protokolus
ir
paduo

nyti, kad sutepęs savo rankas kalėjimo, 8 vai. vak„ minia ginti žydai davė tiems valka
riau seksis, nežinia. Vokie
draugų, tokių, kurie už jį vienok, yra niekiausiu, ypač ! 11 d. gruodžio, ant Šilto tijoj mena, kad prie naujos dą jai kaltininką. Tokių at nekaltų žmonių krauju niek
išsiskirstė. Per tą visą laiką toms po kelioliką kap. Iš
stotų, caras Mikalojų* neturi. ji* netinka Maskolijoj, kur sios gatvės, Varšavoj, buvo ministerijos bent prietikiai sitikimų gana daug.
šas sugryž vėl į Minską.
nebuvo matyti nė policijos, girdę apie tai dori ir apšvieGina jį dar kazokai ir gina žmonės jau per šimtmečių ei gana smarkus * susirėmimas Anglijos su Vokietija pasige(Iš „V. Žin.”).
nė kazokų. 19 d. spalių (pg.' stesui miestelėnki, nutarė iš
jie todėl, kad kvaili, pate ne les kentė valdžių neteisybes darbininkų su kariumenės ris. Ar savo viltyse Vokieti Mokytojai lietuviai, susivaIš Kauno.
mask. kai.), 8 vai. vakare, saugoti juos ir nutvėrus pa
patrole. Kareiviai pradėjo
supranta, ką daro; bet nėra ir ’šnaudojimu*.
Kauno
gimnazijoj,
dėl
pajos
politikieriai
neapsiriks,
tą
žiavę
Vilniuje,
išdirbo
šiuo*
buvo susirinkimas žydų sina mokyti, bet nuo to karto per
Pereitos nedėlios dieną su šaudyti į pulkus žmonių, už
abejonės, kad ir prie jų pri
stojo rinkti pinigus.
Nedė
skutinių žydų skerdynių Ma- gogoje.
mokytojų
susivienijimo
pa

parodys
ateitis.
sigriebs spinduly* šviesos ir areštavo Peterburge darbi mušė^ vjeną, o 3 mirtinai pa
lioję,
30
d.
spalių,
vėl
buvo
skolijoj,
mokintinės
žydelkaimatus:
20 d. spalių (pagal mask.
kazokai supras *avo pareigas, ninkų vadovą Krustalevą ir šovė. Socijalistai įsiveržė į
Vruguay.
skaitlinga*
mitingas,
kuria

tės
atsisakė
lankyti
gimnazi

1) Kova už pamatinę reor
kai.), 1 vai. po pietų, teip
o tąsyk caras su visa šeimyna kelis socijalistų vadovus. Vi hotelius ir tarnaujančius juo Pietinėj Amerikoj, respu- ganizaciją Lietuvių apšvieti jos užveizdos Išrengtas šokių
me
dalyvavo
ir
vietiniai
žy

pat būvu mitingas žydų sina
lik* vienas, be apginėjų. Tą daus ministeris Durnovo pa se privertė pristoti prie strai- blikoj Uruguay, kongresas
dai
socijaldemokratai.
Tu

lekcijas,
bet
gimnazijos
di

mo:
gogoje ir tame mitinge buvo
syk reiks jam dumti iš Ma- darė tą be jokių persergėjimų. ko. Sustralkavo Varšavoj prašalino nuo vietos prezi a) Nacijonalizacija
rektoriui tas nepatiko. Jis nutarta balsavimu kreiptis į rėjo kalbas į minią Svainiovisų
ekolijoe, jeigu nenori nustoti Tok* kvailas ministerio pasi ir tarnaujanti ant elektriškos dentą; prezidento vietą užė Lietuvos mokyklų — žemuti- sušaukė mergaičių tėvus ir
miesto valdžią ir -reikalauti kas, Žukas ir kiti, ir vienas
galvos, kaip nustojo jos elgimas, be abejonė* suarty* stacijos. Žiburiai ant gatvių mė nžrubežinių dalykų mini nių ir vidutinių.
pagazdino išvijimu dukterų per miesto valdžią prašalinti iš žydų žydiškai, minia šau- Netoli Pabijanicų
kė: „Lai gyvuoja Lietuva!”
Prancūzijos karalius Liudvi kovpjančias su randu parti nedega.
steris. Tas atsitiko ramiai,
b) Sugrąžinimą* ir nacijo- iš gimnazijos, jeigu nelankys kazoku*, paleieti visu* politi „Lai gyvuoja liuosybė, kon
kas XVI. Tada tik, kada jas. Liberalai atvirai aprei ant kaimiečių, keliančių pa- kraujo praliejimų nebuvo. • nalizacija Vilniau* universi šokių lekcijų. Už mergaites
škuosius prasikaltėlius, nu stitucija!” „Šalin savavaldydemonstracijas,
nebus caro ir daugumo sute škė, jog jeigu randa* griebsi* trijotiškas
užstojo augštesnių kliasų mo imti aštriąją apsaugą ir t. L stė!” Tame mitinge buvo
teto.
reakcijos,
tai
ta*
bus
ženklu
užpuolė dragūnai ir 30 ypatų
pusių žmonių krauju savo
Prancūzija.
c) Įvedima* Lietuvoje vi kintiniai vyriškos gimnazijos. 21 d. paleido iš kalinio poli nutarta ant rytojaus atlaiky
rankas jo tarnų, gal nu*ira kovo* iki paskutiniam galui. sunkiai sužeidė.
Prancūzijos
parlamentas suotino, priverstino neapmo Nežinia dat, katra pusė nusi- tiškus prasikaltėlius. Iš vy ti pamaldas katalikų bažny
Ir iš tikro; darbininkų vado Telegrafistai Maskvoj, Re, my* Maskdlijoj.
galutinai priėmė rando už kamo mokymo.
lenks: kvailas direktorius, ar rų ir moterų gimnazijos liko čioje ir žydų sinagogoje už
žuvusius kovoje už laisvę.
Pereitą sanvaitę, atėję į už- vai pagarsino jau streikus vi velyj, Kijeve, Kazanioj, Nar manymą atskirti visiškai baž d) Sutaikymas visų moky mokintiniaj.
ištremti visi tie. kurie strei Mitingas,
sų
Maskolijo*
darbininkų;
dėl
skai
voj,
Novgorode
ir
Archangel

rubežiu* iŠ Maskolijos tele
nyčią nuo rando. Tas, su klų tipų, idant liuoeai galima
Vienon alynėn Kaune ne kavo 19 d. (streikavo beveik tlingos minios, susirinkęs bustreikas
bus
toks,
kokio
dar
ske
sugryžo
prie
darbo:
pačgramai, atgabeno žinias apie
laiku, abiem pusėm išeis ant butų, vieną baigus, pereiti į seniai užėjo du kareiviai su vi*i, išskiriant keli* biuro •vu ne bute bet ant rinkos.
iki šiol nebuvo. MaUvidaus
naujus kareivių buntu* viso ministeris, rodosi, tyčia erzi tas į Peterburgą dar neatei gero, nors dabar tas kuni kitą augštesnę.
karabinais ir sėdę prie stale kratų sunue). 21 d. teippat
[U „Vln. žn.”J.
gams ir nepatinka, kadangi
kiuose kraštuose.
Kareivių na darbininkus, bet tas nė na.
lio, pareikalavo alaus. Prie buvo susirinkimas kliube iš
e)
Pavesti
mokyklų
prie

buntai buvo ant Kaukazo, jam pačiam, nė carui neišeis Caras išleido manifestą su l>er tai įtekmė kunigijos ant žiūrą visuomenė* mokslo į- kito stalelio sėdėjo keli dar
Iš Mintaujon, Kuršėj.
tremtų mokinių tėvų, kurie
rando liekasi panaikinta.
Odesoj^ Kijeve, Revelyj ir ant gero. Darbininkai jau padėkavone kazokams už jų
Miestelyj Ducoj, 19 d. lap
Neuž- nutarė prašymo į gimnaziją
staigom* ir vietinėm* savy- bininkai ir gėrė alų.
Mandžiįftjoj. Iš Kronatadto parodė savo galybę, su ja ir atsidavimą sostui. Koks po
ilgio į alinyčią atėjo pati vie neduoti, kaip buvo reikala kričio susirinko žmonės ant
valdo*
organizacijoms.
•
mitingo. Policija reikalavo
į Peterburgą atėjo telegra caro m misteriai turi rokuo nas, toks ir kromas! Niek
2) Kova už politišką Lie no iš darbininkų ir šaukė vy vęs direktorius, kad jei nor, iįjįkiVstymo,, bet susirinkę .
Isz Lietuvos.
šas greičiau niekšą remia ne
mai reikalaujanti kariume- ti esi.
tuvos laisvę, be kurios nega rą eiti namoą, Viens iš kar kad ištikimųjų tėvų vaikai nepaklausė,- priešingai, a{>- Maskvoj, teipgi ant vidau* gu stojančius už teisybę.
’ nės, kailaMgi, buk, Kronstadlima bus nė įvykdinti viršmi- eivių pagriebė karabiną ir be butų priimti atgal. Visi nu siautė atėjusius juos vaikyti .
te stovinti regimentai vėl *u- ministerio prisakymo, suare Darbininkų organizacijos
lš Vilniaus.
sibuntavojo. Latvijoj esan štavo viršininkus telegrafistų pareikalavo nuo Wittės pa Mokintiniai
čianykščių nfito* apšvietimo organizaci- jokio |>ersergėjiino paleido tarė paleisti telegramą gr. kareivius. Kareiviai pradė-jo šaudyti ir pašovė 8-y patas. *
ti tikra revoliucija, todėl ca- organizacijos.
leidimo be pamato suareštuo mokyklų, ant susirinkimo, at- jos. Įvykdymui to viso, kas šūvį į nieko nekaltą moteri- Witte.
r 'į

Politiszkos žinios.

ti
•ie
be*ai
LŠ-

LIETUVA,
Jį

..l ... . .

ISZ
Lietu viszku dirvų.,;

To visko daryti caro vyriausybė draugai darbininkai, kad palengvi
kalingumą vienybės, nes tik susi- daugiausiai apie Maskolijos surė
nimus susilauksit tik peršokę per
vienyję, atliksime visus tautai rei dymą. Gilius nurodinėjo ant rei neleidžia.
caro
kapą.
kalingus darbus. Nurodė ant sun kalo mokslo ir vienybės, be ko
Mes negalim liuosai rašyti, nes
Šalin caro „durna!” Lai gyvuo"
kaus padėjimo darbininkų ir visų nieko svarbesnio negalima nuveik ant kiekvieno laikraščio riogso už
Šelpkime revoliuciją!
sikoręs caro Činauninkas-cenzo- ja Revoliucijai Lai guvuoja žmo
žmonių po caro valdžia.
ti. Kalbos visiems patiko.
Nuo kelių metų Amerikos lietu
P. Mikoiainis kalbėjo apie lietu
Paskui buvo renkamos aukos. rius ir neleidžia gyvu, teisingu žo nių valdoma Lietuva, liuosu noru
susidėjusi su kaimynaisI
-»
viai pradėjo dėti aukas ant visokių
vių palinkimą prie girtybės, kuri Surinko iš viso *21.36. Pinigus džiu į žmones kalbėti.
Lietuvos Socijaidemokratų Par
yra didžiausia nelaimė, nes atitrau nusiuntė „Keldivio” redakcijai.
tautiškų reikalų. Kįla vis nauji
Mes negalim liuosai rinkties.
tijos Centro Komitetas.
kia nuo mokslo ir gero, žemina
užmanymai reikalaujanti ir naujų
Taigi aišku, kad Lawrence’o lie Caro valstybėj, kur yra didesnis
aukų. Su toms aukoms prie vie
žmogų. Ragino brooklyniečius pa tuvių nenugazdino protestai ir be susirinkimas, turi būt ir caro poli- (Spalių mėn. 1905.)
sistatyti sau svetainę, kaip balti- sikoliojimai po laikraščius. Tiki cijantas; o kur yra policijantas,
nybės galima šį tą nuveikti. At
moriečiai kad pasistatė, kur galė mės, kad jie ir ant toliaus neapsi ten nevalia liuosai šnekėti. Už
metę partijiškumus, mes įstengė
tų atlikti susirinkimus, pasilinks- leis kitų vietų lietuviams.
me įrengti savo skyrių ant visodrąsų žodį, už teisingą papeildfną
svtetinės Pary+iuj parodos. Rods
nimut, kur galėtų būti vakarinė
Lawrencenas.
vyriausybės šunysčių, prašnekusį
ir tąsyk užgimė nesutikimai terp
mokykla pasimokinimui skaitymo
laukia kalėjimas, kartais net Siby|| Prancūzijoj susitvėrė kompa
Iš Clevehind, Oh.
ir tobulesnio rašymo, kur galėtų
komiteto sąnarių, bet kad jie buvo
ras ar Rosija.
nija su 300 milijonų doliarių, tu
būti skaitykla, kur lietuviai galėtų
menki, tai darbo ne stabdė, ne
Galų gale ten, kur vyriausybė
12 d. lapkričio atsibuvo čia ve
rinti už mierį, geležinkeliu po jū
praleist liuosą laiką su nauda, — stuvės K.Klilio su Klebiene. Sve visur kiša savo purviną ranką ir
stabdė nė aukų plaukimo?
rių dugnu, sujungti Siberiją su
Šiąd ien atsirado jau daug svar
pamestų girtavimą. Rodyjo, vie čių suririnko geras būrelis. Visi stumia žmones savo pusėn, ten
Alaska, taigi Aziją su Amerika.
besnis reikalas, reikalaujantis kur
toje trečiosios bažnyčios, pasista užsilaikė gražiai, nė jokių vaidų žmonės negali liuosai ir savo atsto
Prezidentu kompanijos yra pran
kas daugiau aukų — reikalas Šelp
tyti sau svetainę. Ant galo nuro nebuvo. Susirinkę kalbėjo apie vų rinkti.
cūzas inžinierius baronas Lecocų
ti revoliuciją musų tėvynėj, kuri
dė Maskolijos gyventojų ir lietu visokius reikalus, ypač apie atsiti
O juk pas mus teip ir dedasi.
de Lobel. Maskoliškas randas da
vių kovą su despotizmu ir susirin kimus mūšų tėvynėj ir kovą ten 1 Jau dabar daugjelyj vietų, lagali pasibaigti iŠliuosavimu Lie
vė jau minėtai kompanijai daleidituvos iŠ po caro jungp, o tąsyk ne
kusius ragino sušelpti tuos karžy gyvenančių brolių su caro tarnų hiausiai valsčiuose, žemiečių ir
mą dirbdinti minėtą geležinkelio li
reiktų mums vargti svetur, jieškogius. Susirinkusiejie, pritarda neteisybėms. • , Likosi užmanyta pristovų pirštas rudo žmonėms
niją.
ti prieglaudos po svetimu stogu.
mi, paaukavo *14.88.
paaukauti, kiek kas gali, ant su-" rinkti tuos, kurie vyriausybei pa
Dr. Šliupas kalbėjo apie ypaty Šelpimo tų kovotojų. Susirinkę tinka. Tas pirštas rodys ir vėliau;
Todėl turėtume mesti visus nesu
‘ II į Londoną atėjo telegramai,
tikimus ir veikti iŠ vien. Nesutin
bes žmonių ir tautų, kaip darbštes tam pritarė ir sudėjo *6.65. Pini bus daug tamsuolių, kurie jo klau
pranešanti, kad Saratovo guberni
kanti veikėjai tegul neužmiršta,
nės ir neturėjusios didelių kliūčių gus nutarėm siųsti „Kovos” redak- sys; todėl nesistebėkim, jei daugu
joj likosi užmuštas buvęs masko
kad dabar eina apie labą milijonų
pakilo augŠtai moksluose, politiš cijon.
ma išrinktų valstybės „dumon”
liškas karės ministeris, jenerolas
IšMuryville. 111žmonių, o ne apie reikalus pačių
koje galybėje ir pramonėje. IŠ
bus ne rinkėjų atstovais, bet at
A. Sederevičia.
Sacharov. Mogileve kokia ten mer
I
veikėjų. Jeigu tik apie juos eitų,
stovais caro vyriausybės.
Lietuvių yra Čia: apsivedusių 23 tokių antai japonai į 50 metų ap
gina pašovė gubernatorių Klingeogalėtų jie ir už plaukų rautiesi, poros, o pavienių 80. Yra čia lie- švietime ir politiškoje galybėje
Iš PhiladelphioK, PaBet tegul pasisektų ir geriausi
bergą, kuris savo laike, būdamas
nieks į tarpą nesikiš. Bet jeigu jų I tuviška šv. Antano pašelpinė pralenkė tūlas Europos viešpaty
Lietuviai Philadelphijos pasiun žmonės atstovais išrinkti, — ką Kauno gubernatorių, parengė gar
nesutikimai kenkia visuomenės (draugystė, į kurią priguli 27 sana- stes, o Maskolijos gyventojams
tė ant seimo Vilniuje, buvusio 4 ir gero gali jis padaryti darbo žmo sias lietuvių skerdynes. Kražiuo
darbui, ji turi tiesą pasakyti: liau Įriai. Yra čia teipgi Neprigulmin- teipgi parodė kelią į geresnę atei
5 d./gruodžio, štai kokį telegra nėms?
se.
kitės siautę! Dabar vos pradėjo gas Lietuvių Kliubas.
tį, sukriušdami caro galybę, kuri mą:
Bene ims leisti įstatymus? Be
Amerikos lietuviai dėti aukas, o
Darbai aplinkinėse kastynėse ei rodėsi nepergalima. Toliau norodė
„Tegyvuoja seimas Lietuvių! ne skirs jnokeščius ir paskui rodys
II Charkove 5000 kareivių nu
dar gausiau plaukia protestai ir na gerai, visi lietuviai turi darbą, Lietuvos reikalavimus ir partijas,
Trokštame lietuviškų mokyklų, vyriausybei, kam reikia apversti sprendė daugiau nešaudyti į žmo
besikoliojimai musų veikėjų ir ėda bet iŠ kitur pribuvusiam darbas kurios kovom su carizmu už Lietu
universiteto, lygybės valstiečių, surinkti' iŠ žmonių pinigai? Gal
si jie už tas gausias žmonių sudė sunku gauti.
vos savy valdą ir įvesdinimą viso vainos liaudinės Lietuvos su sei jie paims į savo rankas valstybės nis, nors oficierai lieptų. Latvija
likosi pastatyta po karės laiko tie
tas aukas. Ant laimės, rodosi, Eu
25 d. lapkričio buvo išmokėji kių reikalingų įsteigų, idant musų mu Vilniuje. Vienykitės visi vai- valdymą, kaip tai daro žmonių at
soms.
Dorpatas dega. Kubanišropoj veikėjai elgiasi išmintingiau: mas darbininkams algų ir ant ry tėvynė, eidama keliu progreso, pa
nybės, šviesos,gerovės dėlei! Pra- stovai Europos valstybių parla kų kazokų žemėj, ant Kaukazo,
ten, atėjus karštam reikalui, parti tojaus nedirbome. Tai susirinkę vytų kaimyniškas tautas. Nuro
mentuose, o caro vyriausybė tik
smegk Muravjeve!"
revoliucijonieriai apvaldė arsenalą
jos meta nesutikimus, pradeda iš pas Vincą Katilių, kalbėdami apie dė, jog Kauno gubernijoj apie
pildys caro nutarimus?
J. Š.
Ekarinodare ir iš jo paėmė 16000
vien veikti, yra viltis,
kad visokius reikalus; užmanėme pa 20000 bajorų turi dinesnę dalį že
Nieko jie nepaims, vieko nekarabinų. Odesoj inžinerijos ka
mums čia Amerikoj besiėdant, su aukauti, po kiek kas gali, ant su- mės, kaip tai: Vasilčikovai, Koma
skirs ir nielas jų nesiklaus. At
Iš Thoinas. W. Va.
reiviai susibuntavojov
sipras visos veikiančios partijos. šelpimo revoliucijos Lietuvoj. Su rai, Zubovai, Oginskiai ir kiti, ku
stovai
galės tik šnekėtis be galo
Darbai labai gerai eina. Lietu
Liaukimės tuščių vaidų ir prote dėjome tam mieriui *6,25. Pini riems caras padovanojo daugybę
vių yra čia diktas būrelis, bet apie apie visokius valstybės eėikalus;
II Vatšavoj susibuntavojo karei
stų, tegul nebus draugiečių, demo gus siunčiame „Lietuvos” redak- dvarų,1400000 žmonių turi žemes
kokius nors jų darbus ant visuo jie galės paduoti caro ministe- viai Keksholmo regimento. Jie
kratų, socijalistų! Bukim visi vai cijon ir prašom perduoti, kur rei mažesnę dalį ir moka didelius mo
riams Šimtus visokių sumanymu ir
menės labo nieko negirdėt. Nėra
pareikalavo nuo pulkauninko išvi
iStrama Tta uiūVo 11 vii IV kais tėvynės, darbuokimės visi ant
Visi tie dvarai turi būt
tekturoe triobose.
2) Norė ' šti juos tėvams pasiskaityti ir jos labo, meskime į šalį musų asa- kia (kam? tautiečiams ar socijali- kesčius.
iš čia aukų nė revoliucijai,nė moks- patarimų. Toliaus caro tarnai iš jimo iš regimento žiaurių oficierų.
atimti
nuo
bajorų
ir
išdalinti,
ar
tų rinksis tik tuos, kurie'jiems bus
dami plačiai naudoties pri {daugiau neiti į mokyklų, kol biškas simpatijas ir antipatijas! stams? Rd.). (Vardai aukauto išparduoti lietuviams sulyg nutari ląeiviams, ne kitokių; jeigu kas iš geri ir dirbs viską saviškai, kaip Pulkauninkas pažadėjo reikalavi
jų ir jų aukos, pagarsintos kitoj
nebus
išpildyta
tas,
kas
yra
čianykŠčių lietuvių ką pelno, tai
mą išpildyti. Mandžnrijoj susigimtąją žmogui laisve ir kar
Dėkime aukas, kiek kas gali. Kaip vietoj. Rd.).
mo lietuvių busiančio seimo Vil
vien saliunininksi, miesto valdžios, ligŠiol dirbę. Tiek valios davė ca buntavoję kareiviai užmušė daug
niuje.
Ant
galo
užmanė
nusiųst
tu norėdami duoti progų da parašyta atsišaukime, L y.: Amerikoj papratę ant Kalėdų savo
V. Katilius.
o likę dar eina ant Dievo garbės. ras busimai „dūmai”, o pati ji ne savo oficierų.
telegramą pirmamjam lietuviškap
gali savo valdžios padidinti, jei su
lyvauti joje ir kitoms gyve 1) kad Lietuvos mokyklose draugams pirkt dovanas, tai šiuo
Lietuvos vaikas.
viskas
butų
išguldoma
lietu

tautiškam seimui Vilniuje, kutais
se metuose apsieikime be dovanų
Iš
Athol,
Mas.
kilusi darbininkų minia neprivers
nančioms su jais tautoms, lie
II Vadovas teip vadinamų ,,Wild
ypatoms, pinigus tam tikslui pas
turėjo atsibūti 4 ir 5 gruodžio, kam
viškai,
-2)
kad
mokytojai
bu

caro
to padaryti.
Lietuvių
yra
Čia
apie
300,
bet
Iš
Levingbton,
111.
tuviai reikalauja plačios au
West
Show”, amerikoniškas pul
Tai kamgi ta „durna” reikalin
tų lietuviai, 3) kad mokyto kirtus atverskime sušelpimui re gero terp jų nematyt. Ant tokio susirinkusiejie karštai pritarė ir
kauninkas
Cody, atkako su savo
tonomijos savo tėvynei eu
Viename
saliune
Čia
užgimė
šauvoliucijos^ Iš-to bus nauda musų
tam reikalui sumetė *10.59. Te
ga?
nutariamu seimu senoje Lie jai pačių žmonių butų renka tėvynėj, musų tautai, o ne ypa- didelio skaitliaus, ateina čia dau- legramas tapo nusiųstas toks: dynės. Lietuviai S. Strungis ir Ne darbininkams ir ne vargo trupa į Prancūziją, bet Čia jo ark
gjausiai kokia 15 eksempliorių
lius užpuolė maras. Kad apsau
Nemčauskas likosi pašautais. Nu
tai.
tuvos sostapylėje Vilniuje, mi.
laikraščių, tai iš kur jie žinos, ką „Brooklyno lietuvių susirinkimas gabenę juos į St. Louis į Aleksį jonų žmonėmsl Nereikalinga ji ir vals- goti Prancūzijos arklius nuo ma
Čystoj-Budoj,
Senapilės
Ant
susirinkimų
Kalėdų
laike
sveikina pirmąjį seimą Vilniuje.
Čionėms. Ji reikalinga vien caro
itjant patiems per savo atsto
pav., 24 spalių, 4 sodiečiai dėkime aukas, kitus raginkime. reikia veikti (apŠvietesniujų parei Trokštame politiškos, ekonomiš ligonbutį, kur Strungis pasimirė. vyriausybei suvyliot ir apgaut ro, Cody turėjo visus savuosius
vus svarstyti savo tėvynės rei
ga prie gero patraukti menkiau iš
atėjo į mokyklų, išaiškino Pasirodykime tikrais Lietuvos vai manančius. Vienais peikimais po kos ir dvasiškos laisvės. T. M. Velionis buvo veik visų Amerikos tuos, kurie nori dabartinę tvarką užmušti. . J
kalus. 3) Pripažindami, to
lietuviškų laikraščių skaitytoju.
išgriaut. Žmonės nerimsta. Vi
ir mokiniams, kais. Nesjdidžiuokime, jeigu kas laikraščius prie gero patraukti ne D. kuopa.”
II Susirinkę Maskvoj, Maskolijos
kiu budu, savo apgyventų že mokytojui
Paėjo iš Kauno gub., Naumiesčio
jau
sykį
aukavo,
bet
aukaukim
iš
.
Tarpuose
prakalbų
buvo
dekliasur kįTk sumišimai ir pasipriešini
jog tai lietuvių mokykla ir
galima. Rd.).
Neturėdami ką
žemės
savininkų atstovai nutarė
parapijos.
Turėjo
25
metus.
mę istorišku savo bočių pali
naujo, prie kiekvienos progos.
macijos: p. Stankevičienė dekliamas vyriausybei. IŠ visur eina
dėlto pridera, idant čia vi Tėvynėj musų broliai gyvastį ir geresnio veikti, atliekamą laiką ,mavo: „Nors karčia tulžį gert
reikalauti, kad pasitrauktų nuo
.
Levingstonietis.
kimu, lietuviai neužgina ki
vienodas galingas minių keiksmas:
praleidžia karčiamose.
vietų Witte su visais jo išrinktais
Šalin caro valdžia! Tęsti žmonių
toms gyvenančioms su jais skas butų lietuviškai išguldo laisvę aukauja, mes nesigailėkime Neseniai buvo čia kun. Gricius. man duoda", „Vargai ir bėdos pas
ministeriais.
Jų pasitraukimo,
ma, o ne rusiškai, kaip iki nors pinigų. Aukaukime musų
mus prasidėjo" ir ,.Ar žinote bro
valdžia! Ir Štai, kad atitolintų sa
tautoms tų tiesų, kuriomis
Šalin caro „dnina”!
Per pamokslą ragino prie blaivyturbut, nieks nesigailės, kadangi
tautai,
atmeskime
partijiškumus!
liai,kas
puošia
mus
Vilnių
”
?
šiol buvo. Kadangi moky
vo galą, kad nuramintų ir nutildy
stės, bet vos pasibaigė pamokslas,
jie tų vietų čiabuviai naudo
šalin caro durna! Šalin rinki
jie nieko gero nepadarė.
G. T.
P.
Vaivadžiutė dekliamavo:
tų užsidegusius kerštu, caras neva
klų užtaiko valsčius, tai jis
«
klausytojai
iš
bažnyčios
tiesiog
nu

mai!
Lai
gyvuoja
revoliucija!
sis ir protestuoja prieš visokj
„Tautiečiai mieli, sesers ir brobai”,
dalinasi su žmonėmis savo val
pats tik tegalįs skirti moky
traukė į karčiamas. Apie aukas
II
Dabartinis
popiežius
panaiki

Pabaigoj lapkričio, caro paliepi
užgavimų ir pasikėsinimų tos
ir „Tikėjimas krikšto dailiai švie
džia,kviečia žmonių atstdvus svar
tojais. o ne valdžia, kaip iki Reikalauja antoiiomijos. ant labo tėvynės liętuvių šitų ap čia”.
no du šventu: Expeditą ir Šv. Fi
mu, bus renkami žmonių atstovai
arba kitos iš jų ant savo kal
styti valstybės reikalus.
šiol buvo.
Išdalinę atsišau 3 dieną gruodžio Bostone,pobaž- linkinių: Lowelio, Nashua, Ha- Kalbos ir dekliamacijos publikai valstybės „durnos". Girdit, žmo- Draugai! Caro „dųrtla” — tai lomeną, kadangi pasirodė, kad to
bos, politiškos laisvės, tiky
kimus ..Pagerinkime musų nytinėje salėje buvo laikytas mass- verhill, Atholo, Northamptono, labai patiko, ką parodė rankų plo nėi! Caro vyriausybė, aptaškyta lėlė, su kuria vyriausybė nori mus kių Šventųjų visai nebuvo. Jų
bos ir t. t.. 4) Lietuviai rei
mitingas.
Lietuvių susirinko į Stoughtono, Brightono, Maynardo
stovylas išmesti liepė iš visų kata
krauju Šimtų tūkstančių, keikiama
mokyklas", įsakė mokytojui 1500. Buvo prakalbos. Kalbėjo dar laikraščiuose nepasitaikė ma jimai.
•
užbovyh.
kalauja sau ir -kitoms Lietu
likiškų bažnyčių.
milijonų
vargdienių,
Šaukia
pas
sa

Prie T. M. D. prisirašė 16 naujų
Bet mes nebe vaikai. Tokiems
ir mokiniams, idant nedrystų kn. M. Peža, kn. Jasaitis ir kn. J. ut.
vę, Peterburgan, žmonių išrinktuo
vos tautoms tiesų užimti vi
sąnarių.
t
caro
užmanymams pas nfus tėra
laužyti straiko, kol nebus iš Zilinskis. Mitingas vienu balsu
Atbolietis.
II Terptautiška dovana iš palai
sius, kad kartu su jais rūpintųs
suomenės ir valstijos tiesas,
Didelis žingsnis pirmm!
vienas atsakymas: Šalin caro „du
pildyti visi reikalavimai virš- nutarė:
kų Nobelio, Švedijos akademijos
žmonių
reikalais.
A. Lesniaukas.
rna”! Šalin rinkimai! Tepražusta
neapriboto turtų įgijimo, tie
Iš Elizabeth, N. J.
už literatiškus raštus likosi paskir
Kas su vyriausybe atsitiko, kad
atsišaukime. iė- 1) siųsti į Vilnių susirinkusiems
vylinga caro vyriausybė!
sų susidraugavimo, sanjungų minėtame
ant 3 ir 5 dienos gruodžio lietuvių
Čianykščiai
lietuviai
pradeda
su
ta
lenkui Senkevičiui, kurio keli
parupo
jai
žmonių
bėdos?
reikšti.
Teip! Visu pirmu teprasmenga
Iš Lawrence, Mas.
ir susirinkimų, lygybės prieš
atstovams telegramą su linkėji prasti savo reikalus ir jau nesiduo
raštai versti ir į lietuvišką kalbą.
Keno tur būt renkami tie atsto
[Iš „Vila. Žn.”].
caro vyriausybė! Kol ji pasiliks
mais;
Nors sanariai Revol.' Šelp. Ko vai ir kokiam galui?
įstatymus ir tiesas per atsto
da jeib svetimtaučiui savę išnaudo
neišgriauta, nebus gerumo darbi
2)
patarti,
lenkams
gaunant
au

II Londone nugriuvo stogas Chati. Neseniai vienas peisuočius.už- miteto ir jų draugai pripildo laik
Atstpvus nerinks nė kaimo ir
vua išrinktus visuotinais ir
tonomiją, kad suvalkiečiai butų dėjo čia karčiamą, puikiai ją įren raščius protetais, ėdasi terp savęs, miestų darbininkai, nė bežemiai ninkams ir vargdieniams, nepra ring Cross geležinkelio 'stacijos ir
tiesais rinkimais slaptu ir ly
Reikalinga,
atskirti nuo Lenkijos (kongresow- gė, tikėdamasi pas savę lietuvius bet aukautojai ant to ne paiso, de ūkininkai, nė amatininkai ir betur nyks prispaudimas.
Avenue teatro. Prie to kelios de
giu balsavimu, dalyvauti
kos) o prijungti prie kitų lietuviš ir lenkus patraukti. Apsiriko vie da aukas. ' Ištikro ką čia paisyti, čiai miestiečiai, nė mažesniejie ba kad valstybę valdytų ne caro činau šimtys darbininkų likosi užmuštų.
ninkai, bet patįs žmonės. Reika
Pabėgo kunigą*.
Lietuvos seime Vilniuje ir
kų gubernijų.
nok, kadangi tie tol boycottvo jeigu Baltrus su Raulu barasi, gal jorai. Už keno stalo sėdi neišei
beniflrame ciesorystės parla St. Louis, Mo. Pabėgo iš čia 3) suvienytoms lietuviškoms gu puikią karčiamą, kol jos savinin jie daugiau nesupranta, kaip bar- namas vargas, kas šiądien yra la linga, kad kiekvienai tautai Rusų D Mieste Mexiko elektriškas ka
valstybėj leista butų pačiai rupinmente.
9) .Įvedant Lenkų kunigas Gnielinski, prabaščius len bernijoms kad reikalautų autono kas, įkišęs daug pinigų, jos ne už tiesi. Tegul jie sau barasi.
ras pervažiavo ir užmušė ant vietos
biausiai skriaudžiamas ir suvargęs,
ties savo reikalais, nieko nesiklauLawrenco lietuviai buvo ^rods tie carui ,nėra žmonėmis, tų rūpes
Suvienytų Valstijų Šiaurinės Ame
darė.
karalystėje autonomijų, Su kiškos Šv. Kazimiero parapijos. mijos, t.y. patvaldybės.
siant.
Kasoje trūksta 35000 dol. parapi
Kadangi panašus mass-mitingai
nusigandę,
kada
tūli
kunigai
buvo
rikos
konsulių Parsoną.
Kaip
jau
buvo
paminėta
„Lie

čiai
jam
nerupi
ir
nuskurėlių
balso
valkų gubernija, kaipo lietu jos pinigų ir pas kunigą sudėtų
Todėl Lietuvos darbininkai ir
atsibuvo Lawrence, Brocktone, ir tuvoj”, čianykŠtė šv. Kazimiero sugriebę aukų *50 ir už tuo^pini- jis nenori klausyti. Neturtėliams
vių apgyventa, turi būti ad- žmonių depozitų.
kitose vietose, kur į teip trumpą Dr-tė nutarė mėnesinį mokestį po gus piovėsi: Vieni juos norėjcf sty ir moterims caras neleido savo at darbininkės, mažiejie ūkininkai ir
|| Prie Magdalenos salų, Kana
amatininkai — visi, kam sunkus
ministratyviškai
prijungta
laiką negalima buvo parengei mas- 1c. nuo sąnario ir pinigus tuos pa ti ant sušelpimo revoliucijos'tė stovų rinkti.
dos pakrantėse, paskendo garlaiKo Jau nevagia Amerikoj.
caro jungas, jums ne caro „du
prie Lietuvos, kaip ir pirma
mitingų, gavę vienog> pritarimą skyrė per visus metus apversti ant vynėj, kiti geidė juos atiduoti airių
vys „Lansburg”. Prigėrė prie to
Atstovus išrinks riebus dvarinin
Ne
visi
gal
žino,
kad
didesnė
da

nors nuo tūlų prakilnesnių lietu naudos lietuviškos besimokinančios bažnyčiai, o tretiejie niekur neno kai, didesni kupčiai, pabrikantai ir rna” reikalinga, bet Vilniaus sei 17 žmonių.
•jai prigulėjo iki pirmo lenkų
mas, į kurį visi suaugę Lietuvos
svarbių Amerikos išradimų nė vių, išsiuntėme telegramą varde
augštesnių mokslų jaunuomenės, rėjo siųsti, tikėdamiesi, kad tie pi turtingi mieštiečiai. Atstovus rinks
respublikos išdalinimo. Priel lis
gyventojai pasiųs savo atstovus,
ra tai vaisiai amerikonų darbo, bet visų New Englando lietuvių, o
nigai
liks
jų
kišeniuose.
Negalė

„Aušros” Dr-tės fondan. Yra vil
ir valsčionįs, rinks keturis kartus:
r Philadil-phia, Pa. Gillender
priskyrimų tos gubernijos amerikonai vien sunaudojo euro
mas-mitingus, tikus progai, atlik tis, kad Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo dami susitaikyti, karštesniejie lie išpradžių kuopoj, toliaus valsČiu- renkamus ne būrelių turtingųjų, & Sons stiklo dirbtuvėse suštraiprie autonomiškosios Lenki piečių nurodymus ir pagarsino už sime vėliaus.
bet visuotinu, tiesiu, lygiu, slaptu
draugystės ne apsileis ir darys tą tuviai kreipėsi prie miesto marša-f 7U paskui paviete, antgalo guberkavo 150 stiklo putėjų, kadangi
jos, tai yra, padavimų jos savo originališkus išradimus, nors Telegramą sutaisėme tokį: .
lo. Tas, išklausęs, apreiškė, jog ^jįjos mieste. Rinks tik tie, kas balsavimu. Tas seimas iŠtikrųjų dirbtuvių sąvininkai atsisakė pra
patį.
lenkų įtekmei, lietuviai pro jie tokiais nėra. Vogimu moksliš „D-rui Basanavičiui, 8 Antakal Laike pereitų rinkimų lietuvis tie pinigai negali būt ant ko kito turi nemažiau 25 metų amžiaus, mokės rUpinties musų reikalais. šalinti neprigulinčius į uniją stiklo
Ir už jį kovokim su terionais.
kų ištirimų nepasiganėdina dar nio, Vilnius.
testuoja.
Simanas Makauckas likosi išrink apversti, kaip ant sušelpimo Lie yra jau gyvenimo aplaužytas ir
'
Duokim
gerą atsakymą caro vy piaustytojus.
Amerikas veikėjai. Neseniai MisLinlųme pasekmės seimui. Lie tas santaikos sudžia. Tas rodo, tuvos štraikierių, pagardino net įbaidyta^, nes tokie labiausiai ne
[Iš „Vln. Žn.”J.
liams. Visur aiŠkinkim rinkėjams,
souri gubernatorius, prie kapo pa- tuviai Bostono, Brocktono, Lawkad ir lietuviai moka krūvoj laiky- bausmėms, jeigu tas nebus pada mėgsta prieš vėją pusti.
ko verta caro „durna”.
Visur
simirusio žymesnio politikieriaus rence’o, Worcesterio, New BritaiApie liežuvį.
ryta.
Tą
juk
ir
be
maršalo
įsikiši

tiesi.
Ar paskirti to būrelio deputatai
Žydu apginimas.
kalbinkim, kad atsisakytų nuo rin
laikė kalbą. Ir kasgi pasirodė? no, Waterbury’o pritaria reikalaut
Neseniai lietuvis Mikolas Bra mo seniai priderėjo padaryti, nes gali pasivadinti žmonių atstovais?
Pažiurėjus į liežuvį iŠ ryto, tan
kimų. Kuomet.ateis rinkimų die
Žydų „apsigynįmas” teip Pasirodė, kad gubernatoriaus kal Lietuvai autonomijos. O gaunant žinskas uždėjo čia mėsinyčią.
ir balius buvo parengtas ant nau Ne! Visų suaugusių Rosijos gy
na, eikim į susirinkimus į valsčių, kiai galima patėmyti atmainą spal
ba ne jo locna, bet yra tai antka lenkams autonomiją, priskirti su
dos Lietuvos darbininkų, o po ba ventojų yra dešimčiais milijonų, o
yra suorganizuotas, jog jame
Geležinis Petras.
vos, arba apvėlimą liežužio. , Šitie
pas bajorus, miestiečius, eikim į
pinė kalba 20 metų atgal pasakyta valkiečius prie Lietuvos”. <■
liui, kada reikėjo siųsti pinigai, rinks deputatus tik nedaugiau'mi
ženklai yra parodymais stovio svei
dalyvauti turi visi nuo 17 — vieno kongresmano.
pavietą,
iŠdėkim
prieš
'visus
caro
Ant mass-mitingo Bostone tapo
tai tdli neišmanėliai štraikuojan- lijono.
Iš
Rrooklyno,
N.
Y.
’
>
60 metų amžiaus gyventojai,
apgavystę, ir patarkim jiems jokių katos žmogaus. Jei liežuvis yra
Porą metų atgal garsus lenkiš surinkta 1231.05 aukų apšvieti
čius apšaukė žmogžudžiais ir pini
Dėlto meltioja caras, pasisakęs,
T.
M.
D.
kuopa
parengė
stisiatstovų nerinkti. Priminkim rin maž daug pusėtinai apveltas, tai
be atžvilgio į jų padėjimu vi kas muzikas Padarewski paliko pi mui ir agitacijai, kad rūpintis Lie
rinkimą su prakalboms, ant kurio gus nusiuntė kun. Žilinskui ant iš kviečiąs „dumon" žmonių atsto kėjams, kad tie iš jų, kas skirs sa- skilvis nėra sveikas, nėra normasuomenėje. Neatėjusiejie į nigus konkursui už parašymą ge tuvai išgauti autonomiją.
susirinko apie 400 ypatų, daugume leidimo knygų ir per laikraščius vus. Ne žmonių, bet piniguočių, -vo deputatą# caro „dumon”, stos liškame padėjime ir reikia vartoti
Kn. J. Zilinskis.
paskirtų v|etų turi užmokėti riausios originališkos amerikoniš
vyrų. Susirinkimą atidarė J. Lut- pradėjo rašinėti, buk jis ant revo ir turtingesnių ūkininkų atstovai per tai pąęėlbininkais caro^vyriau Trinerio Amerikoniškąjį Eliksirą
Karčiojo Vyno, kuris, kaip jau papiniginę bausmę, kokių pa kos kompozicijos. Sudžios už ge
kevičia. Kalbėtojų buvo keturi: liucijos sudėtus pinigus ' išviliojo. gali carjp '„dumon” važiuoti.
sybės ir kartu stos priešais darbo ?‘rt8 yra, yra geriausiu vaistu nuo
riausią pripažino ouverturą „PalIš Philadel]jhia, Pa.
Bet ar gali net tie, kam leista
J. Perkūnas kalbėjo apie naudą Iš tikro čia mus pačių kaltė: kuni
skirs apsigynimo komitetas. lisados”. Ištyrę vienog geriau,
žmonių, bi^s jų išdavikais. Ir jeiv kilvio ligų. Tuojaus po pirmam
Pradėtos už bažnyčios savastį Tėvynės Mylėtojų Draugystės, gas tų pinigų neišviliojo nuo mus rinkti, paskirti tikrus savo atsto gu tuokart*'musų neklausytų, iš-', ęmiui duodasi jausti atmainą ant
sudžios persitikrino, kad ta muziprovos 6 metai atgal dar nepasi prie kurios prigulėdami ir prisidė su prievarta, bet pats lietuviai jam vus, kurie mokėtų jų reikalus jfrie-š vykim rinl^jus, išmuškim caro
gero; skilvis darosi daug stipresniu
Iš Varšavos.
kališkoji kompozicija yra ne origi
vyriausybę ginti? Negali.
i
it veikslesniu. Širdvaistis sustip
baigė. Bažnyčia vis pasilieka po dami su teip mažu makesčiu, lie juos nusiuntė.
nauninkus^
Darykim
visur
denališka,
bet
tiesiog
perrašyta
ou’ Po daugelio metų rupesčijų,
Mes šimtus metų bailiai sėdė monstracijls ir sakykim „pamok rina vidurius ir suskatina gromuDabar Lawrence susirinko vėl
parapijonų globa kaipo savastis tuviai gali apturėti didelę naudą,
liojimą kuopuikiausiai ir priverčia
lietuvių kuopa, gyvenanti vertura „Corsair”, 37 metai atgal Švento Antano Dr-tės. Nė archi- įgyti apšvietimą, ir platinti jį tarpe gana dideli pinigai ant revoliucijos, jom po caro batagu kiekvienas sa
slus”; tegul plačiausios žmonių atlikti užduotų skirtą nuo gamtos
pasimirusio prancūziško kompozi
vyskupui, nė Kaulakiui nepasisekė savo brolių, dalindami knygas. bet dabar jau, kam norėjo, tam vo grinčioj.. Mes nevaikščiojom gainios po visą Lietuvą Šaukia kar — tai yra išdirbti naują visiškai
Vkršavoje, šitas dienas, gavo
patvirtinimų lietuvių savi- toriaus, Hectoro Berlioz. Bet ko bažnyčią paveržti. Kaulakis jau Kalbėjo apie pavergimhs žmoni juos atidavė. Pirmiausiai, laike išvieno apie jokius didesnius ben tu su mumis: Šalin caro „durna!" gryną kraują. Jokis kitas vaistas
amerikonai, nė nieks ant
apie 20 kartų stojo sude; prova jos senose gadynėse per valdonus vestuvių Nevietos, surinko penkis drus reikalus. Mes dar nemoka Tegyvuoja^ Vilniaus seimas! Va to nepadaro. Jei kūnas yra išblyš
tarp, pagelbos dr-stės įstatų. nė
svieto nevogs — tai musų origina
Dr-stės įsteigimo tikslas yra liškų lietuviškų polemikų, kokioms abiem pusėm kaštavo jau apie 15- ir kunigiją, kas tęsiasi ir po šiai doliarius su centais; 18 dol. surin me jų vesti ir nežinome, kas musų rykim revoliucijos darbą vis tolyn. kęs, pageltęs ar nevalyvas, jei oda
apdengta votimis, jei duodasi
— nešimas pagelbos netur musų polemistai gana tankiai pri 000 dol. (o kiek verta bažnyčia? dienai, bet žmonijai vis labiaus su- ko per vestuves Jono Žuko. Pi tam darbui tiktų. Mes nepa^ipa- Platinkim susipratimą terp darbi yra
jausti nužudymą valgumo, verčia
Rd.).
tingiems Įietuviams, kurių čia pildo laikraščius.
siprantant, valdonų ir kunigų pan nigus nusiuntė„Keleivio" redakci žįstam.
ninkų, riškim susipratusius vienan vemti, svaigsta galva, arba kas ki
Susitarti, ko žmonėms reikia,
Prova Kaminsko už parengtas čiai (rūksta ir žmonija vis spartes jai.
daug yra. Draugystė sutei
būrin, vienon Lietuvos Socijald^e- tas toks reikalaujantis va lymo
Nelaimes ant geležinkeliu.
bažnyčioj muštynes perėjo į krimi- niu žingsniu eina prie abelnos ge
kia neturtingiems sąnariams
26 d. lapkričio Lietuvos Sūnų pasipažinti ir parinkti tikusį žmo mokratų Partijon. Tegul aplink kraujo ir sustiprinimo skilvio, tai
pašalpas, paskolas, išranda Omaha, Nebr. Netoli Wilkins nališką sūdą, kur kunigas jau ne rovės, ką rodo geriausiai dabarti Dr-tė parengė susirinkimą su pra gų, reikalinga daryti susirinkimai, raudonas vėliavas sustoja vis būtinai reikia vartoti TrinerioAmerikoniškąjį Eliksyrą KarčiojoVyno.
Stattbn, ant Union Pacific gele galės remtiesi ant bažnyčios tiesų. niai atsitikimai Maskolijoj, besi- kalboms. Jonas Rudokas kalbėjo reikalinga Jiuosai ir atvirai pasi
vietas), suteikia veltui bei pi žinkelio,
skaitlingespi darbo žmonių pul Gaunamas visose aptiekose arba
šnekėti apie tą, kas kam rupi,
susimušė pasažierinis trū
gini ; apmokamų daktariškų kis su tayoriniu. Prie to 10 ypa Kunigas nusisamdė jau antrą gar stengimas jos žmonių pasiliuosuo- apie tai^kaip caras Maskolijoj už Reika^^ga, kad laikraščiai pa kai, tėgul jie ginkluojąs ir rengiasi pas patį pabrikantą Juozapą Trilaiko savo kareivius ir kiek jiems dėtų gyvam žodžiui ir liuosai apie kraujingon kovon su caro vyriau nerį, 799 So. Ashland.avė., Chicapagelpų ir advokatiškų patar tų likosi užmuštų, o 20 sunkiai su sų advokatą. Pabūgo mat, ka ti iš po caro pančių.
sybe už savo laimę. Atminkite, go, III.
J. Kazakevičia kalbėjo apie rei algos moka. Paltanavičia kalbėjo viską rašytų.
dangi paskutinį kartą sūdė pama
mę, rengia atskaitas, turi žeistų.

globų aut našlaičių ir t. t.
23 d.lapkričio, „Pravitelst. Žinia* suteikia ir užrašo į sa
Viestnike” yra atspausta ši narius, iki laikui, kantoroje
spaustuvės ,,Saturn”, Maršaitokia žinia:
Ministerių tarybos pirmi kovskoje g. Nr91, kasdienų
ninkas paskutinėse dienose nuo ryto 10 vai. iki vakaro 8
gavo viršaus per 40 praneši vai. Draugystės organizato
mų ir telegramų, kuriuose, ei riai, pp. Dr. Delinikaitis, S.
lėje su reikalavimu nuimti Rauba, gvardijos pulkininkas
nuo Lenkų karalystės karės Šukėta, teisėjas Z. Maleševstovio, vienokiais žodžiais y skis, P. Stankevičius ir kiti.
„Vilu. Žin.”
ra atkartojami reikalavimai
apie sušaukimų valdomo susirinkimo arba seimo Varšavo-!
s ,lva ,‘‘
je. 22 d. lapkričio gr. Wit- Suvalkuose caro likosi pategavo nutarimų apdirbtų, tirtas tuomtarpinte jeneralbuvusiame 81 d. spalių ir 2 ( gubernatorius su neaprubed. lapkričio (pagal maskoli- ž*uota valdžia. Jeneral-guškų kalendorių), 1905 m., su- {bemat ori u yra viršininkas 2
sirinkime, nuo lietuvių gyve- kavalerijos brigados, jeneronančių Vilniuje ir suvažiavu-pat‘ GaMtovsky.
šių ten iš įvairių kitų vietų
Iš Suvalkų gub.
apie Lietuvos autonomijų.
25 d. spalio m. atėjo į GiTame nutarime,terp kitų, yra
žus 4 vyrai į mokyklų ir, iššie punktai: 1) Lietu via i, pri
Į dalinę Vaikams atsišaukimus
pažindami. kad jų apgyventa į
„Pagerinkime musų moky
šalis nuo istoriškų taikų ap
tas” ir išaiškinę, jog Lietuvos
ima teip vadinamas lietuvi
mokyklose viskų, kų reikia,
škas šiaurvakarinio krašto gu
mokyti lietuviškai, liepė vai
bernijas: Vilniaus, Kauno,
kams išsiskirstyt ir daugiau
Gardino, dalį Kuršo ir prinebegryžti mokyklon, kol ne
ekaitytų nuo Vienos kongreso
bus mokama lieūiviškai, o
prie Lenkų karalystės Suval
mokytojui uždraudė toliau
kų gubernijų, taiko jas iš et
nografiško atžvilgio lietuvi-1
Paežeriuose,. Vilkaviškio
..
, gyvenančius
.. .tose gu- Paežeriuose,,
skomis,
,
..
.
i- x - i
pav. 23 spalių m. liko uždąbernijose terp lietuvių len- r
ir • v vkus, žydus, rusus ir kitus vė ryta mokykla. Kasžinkoki
lesniųjų taikų ateivius taiko žmonės, atėję Į mokyklų, paateiviais, o baltgudžius — gu .reikalavo nuo mokytojaus,
sta venėjusiais lietuviais, ku kad jisai daugiau mokykloj
rie ik šiol tebegyvena so-{ neišguldinėtų rusiškai. IšI dalino vaikams atsišaukimus
džiuose su
lietuviškais pava-|
dinh'iuis
ir lietuviško.."".reMH” '“okykl«“
Parn«‘

Lietuvos autonomija.

Isz Amerikos

tė apie 100 liudininkų, todėl išmel
dė nuo sūdo atidėjimą provos, ka
dangi buk daugumas kaltininkų iš
Philadelphijos prasišalino. Kada
antroji musų dūšių ganytojų pro
va pasibaigs, negalima žinoti. Ži
noma, kunigas stengsis nuo pro
vos išsisukti ir padaryti parapijonams kuo daugiausiai kaštų.
Šiaip gyvenime terp lietuvių nė
ra sutikimo,-kad įmanytų, viens ki
tą vandes šaukšte paskandytų.
Provos nesiliauja. Vertelgos viens
kitam pavydėdami, užveda provas,
kurios ne mažai pinigų ištraukia.
Štai dabar traukiasi jau nuo gana
seniai prova Aleksandro Jocio, ku
rį kitas tautietis, nupirkęs namą,
kuriame yra Jocio mėsinyčia, su
viena diena užsimanė su visu kromu laukan išmesti. Tas ne pasi
sekė. Apie tą provą, kaipo privatišką terp dviejų ypatų, visuome
nę ne apeinančią,daug nerašysime.
Gaila vienok tų pinigų, ką provos
kaštuoja. Geriau būt tuos pinigus
ant ko naudingesnio, iš ko ir-visuomenė turėtų naudą, apversti.
Draugas.

Isz visur.

Ausočius arba šikšnotsparnis. Ą ūso Kurstytojai, ar dar eisite
čių jį vadina dėl didelių Jo atisų; vadina jį
toliau?
'teipgi šikšnotsparniu, kaipjr visus to skyrio
Musų „tautiškiejie revoliucio
'žvėris. Pan^i jis į pelę, bet gali lakioti, to nieriai” jau perėjo visas žmonišku
\ 7 Pagal Schmel’J.
dėl vokiečiai ir maskoliai vadina šito sky mo rybas. Neprirodę varpieŪdra vandeninis ivėris. Kadangi gy riaus žvėris lakiojanČioms jielėms.
Čiams, taigi demokratams revoliuvenimas šaltame vandedyj- Šiltakraujams
cijinių darbų, uenusidavus adw>žvėrims galėtų būt vodingu, atšaldytų ji}
katauti už Lietuvos turtingesniuo
kuiifį, tai geradėjinga gamta apsaugojo ūd
sius, dabar musų „revoliucijonie
rą nuo pavojaus: jos tankus plaukai ir oda
riai" griebės advokatauti už vieti*
kaipi |>emiirkę taukuose, nesušlampa vaunius buržuazijos atstovus. Daly
debyj. Ūdros gerai plaukia ir nardo van
kas vienok yra ne tame, bet ta
denyj. Jų paplokščia galva, trumpas ka
me, kad tie „revoliucijonieriai”
klas, sujungtas su liemeniu,tveria kaipi kylį,
dabar kelia revoliuciją ne už tėvy
kuris lengvai perpiauja vandenį. Ilga uo
nes ateitį, bet už ateitį ypatų.
dega. nardant, yra styru. Kojų pirštai su
Iškėlė kovą Čia pat ant vietos su
jungti teip vadinamoms plaukinėjimo plė
ypatomis ir už ypatas. Prasidėjo
vėms, todėl ūdros su kojoms lengvai gali irkandžiojimai, išmistai, melagystės,
tiesi kaipi su irklais, Neriant ūdrai, nasrus,
Ausočius/-arba šiksnotspamis.
insinuacijos. Viskas, ką tik gali
ausis, šnerves uždengia gamtos jai duotos
Šikšnotsparniai, nors yra žvėrims, bet pagimdyti žmogaus*įtužusio nea
uždangos. Ūdros maų.in<pr žuvims ir daug
pykanta. Tūlose apygardose tve
blogo padaro prūduose ir ežeruose. Ūdros turi prietaisas lakiojimui, nors jos Ir neto- riasi tiesiog ,,juodosios šimti
gyvena ir Lietuvoj, bef'ctfa baigia jaujas kios kaip ['aukščių sparnai. ą Terp liemens, nės*'.... (?) Visokių prekių, vi
ilgų pryšakinių, trumpų užpakalinių kojų ir
naikinti.
sokių įrankių
pasigriebia, kad
>
v' • į
uodegos ištempta lakiojimo plėvė.
tik apšmeižti lietuvius prielan
Kadangi pryšakinė plėvės^ dalis labai
5 giminė. Meškos.
kiuosius socijalizmui.
į nieką
plati.
Ui jos palaikymui, visi kaulai pryša- juos pavertė. Sumaišė su dumbRudoji meška turi 64 pėdos arba 2 me
tru ilgio. Seniai^ ji gyveno visuose Euro kinių kojų, ypač gi pirštų kaulai, palaikanti lais-purvais. Apšaukė niekšais,me
pos kraštuose,.o tiaie ir Lietuvoj, bet dabar plėvę, ištysę, ilgi.
lagiais, „grafteriais”, ubagais, iš
Lekiant, žvėris, lėkimo plėvę Ui ištem naudotojais, šukėtais, beveik vagi
Lietuvoj dar retai pasitaiko tik Minsko gub.,
kitur jau išnyko; gyvena ji giriose Maskoli- pia. tai suglaudžia, todėl ji lanki ir minkšU. mis. Ir tokių pragumų griebėsi
joj ir kalnuose vakarinės Europos. Meškos Kad tos ypatybė* neišnyktų, žvėris, pirm lė ne jeib koki ten Juozai ar Mikai,
naikina naminius gyvulius, turi šiltą kailį, kimo, prileidžia Uukų, kaipi ištepa tas plė bet inteligentai, ėją universitetus,
todėl jas ir persekioja žmogus. Meškos par- ves.
stovėję iki Šiol priešakyj visuome
Bet šikšnotsparuiai negyvena per visą nės. Nuėjo tiek toli vieŠuose
vą atsako parvai žemės ir tas ją saugoja nuo
persekiotojų, kadangi nelengva ją patėmyti, amžį ant oro, jie pasilsėti nutupia ant žemės, šmeižimuose, kad jau rodos toliau
suranda pasislėpusią tik gerai įpratę medė aut sienų ir kitokių kietų daiktų. Todėl eiti nėra kur. .Už kiekvieną iš jų
kojos jų turi būt pritaikytos vaikščiojimui gali atsisėsti ant kriminaliŠko suo
jai.
ant žemės ir besi kabi liejimui ant sienų, tvo lo.... Tai vis vardan kovos už
rų ir tt.
laisvą, vardan lygybės, brolystės ir
Todėl Ui pėdos už}>akalinių: kojų neap meilės!....
vilktos lakiojimo plėve. Su didžiuoju pir Nenoriu beužkabinėti tų ,,kores
atu pryšakinių kojų, turinčių ant galo ilgą pondentų”, kurie šventai ir drūčiai
nagą, šikšnotsparniai kabinasi prie žemės, yra prisirišę prie ypatų, kurie vie
prie medžio kamieno, sienos arba ko kito, o toj dievų dangiškų, susitveria die
trumpoms užpakalinėms kojoms stumia visą vaičius žemiškus ir dar fanatiŠkiau
kūną pryšakin.
Tokiu bildu šikšnotspar- atiduoda jiems garbę;~kurie vos tik
suvaldo plunksną ir jau ją pavar
niai vaikščioja ant žemės ir ant sienų.

ŽVĖRYS IR ŽMOGUS.

Matysim, kas viršija:.tei
sybė, u r begėdiškos
intrigos...

Gana prirašė melagysčių Brooklyno „visuomenė”. Gana apdrab
stė manę ir kitus purvais, žemino,
visaip koliojo, siundė visuomenę
ir rodosi kad suminę, butų gal
nudėję. Bet sykį pareis galas ir
turėsime pasikalbėti
žmoniškai.
Ikišiol aš nevartojau to budo ko
vos, kaip vartoja pp. lankauckas,
Mikolainis ir dar pora mano asabiškų, nuo seno, priešų. Kodėl
jie yra mano priešais, sunku pa
sakyti. Tę žinau tik kad yra, ir
kad laukė tik progos ant manęs už
sipulti. Proga pasitaikė. Dr. Šliu
pas dabar turi yėliavę, apie kurię
susimetė, jo švogeriai, žentai ir ki
ti, kurie.socijalizmui jau nuo seno
tykojo užkenkti. Tebandytų tei
singais keliais, terašytų kritikas;
bet visoki, tiėsiog biaurus, iskoliojimai, insinuacijos ant ypatų, ro
dos neturėtų dabar būt kartojami,
— dabar sakau, kada vedam tokį
Šventę darbę, kaip rėmimą revo
liucijos. Nesikoliosiu aš, kaip da
ro musų „kritikai”.
Paprašysiu
tik pu. Dr. Šliupo, kad atšauktų
savo „Vienybės” 46 nr. patalpintą
melagingą pranešimą, buk „socij-listiŠki”
sanariai , revoliucijos
Šelpimo komiteto atstatę jį iŠ ko
miteto. Vietoje to, prašau Dr.
Šliupą, kad tiesiai, be mikčio
jimų,# pasakytų, ar „Kovos” 24—
25 nr. paplpęs protokolas yra t»e-J
teisingas,
ir jeigu neteisingas,
tai kodėl nė jis
nė daktaras
Bacevyčia prieš
tę tuojaus
neprotestavo, o pasaliai samdo
Jankauckus ir Mikolainius savę ap
ginti ir palaikyti savę revol. kcmitetete, iš kurio pats iš geros valios
išstojo?
Prašau p.Mikolainio, kad „Dar
toja išleidimui savo nuomonių, bininkų Viltije” parašytus ant ma
nieko bendro neturinčių nė su mei nęs apšmeižimus tuojaus atšauktų.
le tėvynės, nė su doriškais žmo Jeigu n. noris to padarytų tai yra
gaus jausmais, nė su etika. Tuš juk ant to valstijos įstatymai, ku
čias tai butų laikas su tokiais gin rie kiekvienų ypatą nuo viešų ap
čytis. Priminsiu tik vieną.
|
šmeižimų apiuna. -f Atšaukti turi
. Tūlas p. V. Jankauckas, 48 nr. šiuos punktus. 1. Kad aš su drg.
,, Lietuvos” viešai ir nedorai ap Baltrušaičiu išstojom iš Rev. šelp.
Meškos šeimyna.
juodino mano ypatą. Prirašė eilę Kom. (Turi nurodyt, iŠ kokio šal
Meškos minta viskuom; jos nerangios,
skaudžių neteisybių.
Pritvirtino tinio tokię žinię p. M. pasėmė).
eidamos, remiasi ant visos kojų pėdos. Jos
kad: 1) aš, žemiau pasirašęs, su 2. Kad „Kovos” ;nr. 24—25 tilpęs
negali pasekmingai medžioti aut kitų žvėrių,
draugų J. Baltrušaičiu — „Vien. protokolas yra foelagingu. Rasi
jų nepaveja, todėl negąlėtų išmisti viena mė
Liet.” redaktorium — melagingai p. M. turi protokolų geresnį už
sa, minta jos todėl viskuom.
Meškos, nors
apgarsinę atsisakymą iš revoliuci tilpusį „Kovoje”, tai teiksis pa
ir negreitos, bet visgi greitesnės už žmogų.
jos komiteto Dr. Šliupo; 2) kad garsinti. To butinai-reikalauju aš,
mes išnaudoję visuomenę; 3^ kad kadangi aš buvau netiktai pakri
„
Nors greitume meška ir negali lygintiemes neva patįs įsistatę revoliuci- kusiojo komiteto sekretorium, bet
si su daugeliu žvėrių, bet už tai turi milžini
jinin komitetan; 4) kad revoliuci- sekretorium ir II-rojo to komiteto
šką pajiegą. Ji gali atsistoti ant paskuti
Užpakalinės šikšnotsparniu kojos trum jines aukas sunaudoję saviems už- susivažiavimo. Taigi,rodos, aš ga
nių kojų ir ant jų vaik&'ioti. prysakinės tą
syk būva liuosos ir žvėris gali jas apversti pos ir silpnos, todėl jie urnai negali nuo že simanymams. Toliaus eina kolio- liu, apie tę protokolų geriau žino
ant kq kito, gali jas vartoti kaip žmogus mės pasikelti ant oi o, kaip tai gali padaryti jimai ir išniekinimai. Nesignebiu ti, negu b- M., kurs su tokiu nar
rankas. Su turinčioms tvirtus nagus pryša- paukščiai. Jie gali pasikelti ant oro, arba aš tos metodos. Koliojimai yra sumu prieš tę protestuoja. Pro
kinėms kojoms meškos lengvai įlipa į me pradėti lėkti tik puldami nuo augėlesnės metodą kovos pilvo, kritika gi yfa tokolo teisingumų ir atsisakymų
džius ir lengvai užsirangė ant gana stačių vietos žemyn. Todėl, ilsėdamiesi, šikšnot- kova proto ir dvasios. Atsakau abiejų daktarų nuo komiteto pa
sparniai, paprastai, pasikabina už[>akalinėmH tik ant tp, ant ko galima: 1. kad liudys ir drg. Baltrušaitis, „Vien.
uolų kalnuose.
Nasrai meškos dideli ir tas jau rodo, kojoms galva žemyn. Pasileidęs ir puldamas daktarai šliupas ir Bacevičia at Liet.” redaktorius ir viena dar pa
kad ji nesimaitina vien mėsa. Teisybė, ilti žemyn, jis gali Urnai išskėsti lakiojimo plėvę sisakė nuo revoliucijinio komiteto, šalinė ypata,buvusi susivažiavime,
tai jau prirodžiau sykį „Lietuvo — ypatos visai nesuteptos reputa
niai dantys dideli ir žvėris juos vartoja kai ir lėkti.
Nusileidus saulei, šikšnotsparnis išlekia je”, — tas matosi iš „Kovoj” til- cijos ir gal daugiau kentėję už p.
po ginklą lygiai užpuolimo, ka+p ir atsigyni
mo. Užtai šakniniai meškos dantys labiau ant medžionės ir lakioja ant oro, gaudo mu- pysio protokolo — kuris jeigu bu- M., kurs dabar Šiltai tupi po retinka trupinimui. eumalimui augmeniško sės, uodus, vabalus, ypač gi naktines plašta tų buvęs neteisingu, tai butų abu publikonų sparneliu.... Beto pa
maisto negu draskymui mėsos. Dideli piau- kas. Taigi šikšnotsparniai yra naktiniais daktarai tuojau užprotestavę. Pa liudys jau ir patįs daktarai, ku
galinus yra ir liudininką*. 2. Ko rie apie tę iki Šioh tyli. Išsitari
jauti dantys tinka gerai nukandimui žolės ir žvėrims, vabalais mintančiais.
jaunų želmenų. Meškos noriai ėda vaisius
Akys šikšnotsparniu mažos ir joms jis kiu budu aš pavirtau į išnaudotoją mas Dr. šliupo „V. L.” 46 nr.,
visuomenės, p. V. J. nepasakė. kad jį neva atstatė kas iš komite
mato prastai.
Užtai dalilytėjimas neišpasakytai jau Pasikakino apšmeižimu. 3. Ar to, yra suprantama visai kitaip,
slus- ir tas jauslumas užstoja silpnas akis, mudu su drg. J. Baltrušaičiu patįs negu p. M. bando išaiškinti. Jis
jas užvaduoja. Tirlnėtojai su šikšnotsįiar- įsiprašėm revoliucijinin komitetan? tame norėjo pasakyti, kad jį ki
kitokios nuomonės
niais darė tokius bandymus: jie užlipino vi P.V. |.,matyt, neskaito laikraščių tų sąnarių
sai šikšnotsparniui akis ir paleido lakioti |x) ir visai nemato, ką visuomenė da privertė išstoti. Tegul pats dak
kambarį, kuriame tyčia nutiesė čielas siūlų ro, arba p. V. J. iš geros valios taras bando tame apsigint, o p. M.
• J
eiles.
Žvėris takiojo, o lakiodama, nė sykį tveria insinuacijas. Taigi yra ar tegul neima advokato rolės visai
neužgavo ištemptų kambaryj siūlų. Spar ba ignorantas arba insinuatorius. ne vietoj ir kartais kad tik ne su
nai, krutėdami, daro mat oro vilnis, kurios, 4. Daug nedoresnis yra užmeti skriauda sau. 3. Būtinai prašau p.
Merkusi galva,
priėjusios siūlo, atsimuša atgal; šikšnotspar- mas, kad mes < aukas sunaudoję ,M. prirodyti mano su drg. Baltru
ir javus, ypač mėgsta jos medų. Edą jos nis jaučia tą atsimušimą oro Vilnių nuo siūlo saviems užsimanymams, p. V’. J. šaičiu intrigas. Pliko apšmeižimo
teipgi visokius vabalus, jų kirminus ir kir ir jį aplenkia, neatsimuša. Tokiu jau budu paskaitė,socijalistus už visuome dar neužtenka.
mėles.
z
Apie Naujoko tilpusį pranešimą
šitie žvėreliai jaučia oro sukrutėjimą lekiant nės apvogėjus. Ar tą prirodys?
Kadangi meškos minta labiau augmenišku
vabalui ir jį pagauna'. Klaidžiai Lietuvoj O tas būtinai yra reikalingu. Tu „D. V.” nr. 48, kad „revoliučimaistu negu mėsa, tai jos ne teip žiaurios žmonės mano, buk nakties laike užtenka ant ri pasilikti vienas iš dviejų: arba jinis komitetas tebegyvuoja”, tiek
kaip žvėrys kačių giminės. Žmogui meška
smaigo iškelti linų kuodelį, o į jį šikšnot- mes vagįs, arba p. V. J. viešas de- turiu pasakyti. To žmogaus svy
pasitraukia iš kelio, bet užpulta ginasi, tą
sparnis įsisuks ir tokiu budu galima jį pa mogogas-kurstytojas visuomenės ravimai ir lipdymasi tai ppe vienų
syk ji labai pavojinga žmogui.
nuomonių, tai prie kitų — jau se
gauti. Šikšnotsparnis gerai jaučia, kur yra ant ypatų.
Ant žiemos meška užmiega. Miego lai
Kadangi visi tie užmetinėjimai niai yra žinomi. Kaip vienam su
kuodelis ir į jį neįsisuka.
Dasilytėjimas
kas nevienodas visuose kraštuose, tas paeina
ypač jauslus ant lakiojimo plėvių, ausyse ir yra absoliutiškai neteisingi, grynas sivažiavime komiteto, teip ir kita
nuo vietos, kur gyvena meška: šiauriniuose uždangoj užveriančioj ausies skylę. Todėl iŠmislas, noras per laikraščius įžei me, jis svarstėsi balsuodamas tai
ar pietiniuose kraštuose, kalnuose, ar lygu tai ant tų kūno dalių nėra plaukų.
sti, apšmeižti ir nužeminti ypatas; už vienus, tai už kitus, — kurie
mose. Šiauriniuose kraštuose žieminis mie
noras susiundyti prieš ypatas visuo toj minutoj ką geresnį, ką juokin
Kkdangi
šikšnotsparniai
gaudo
pagaut|
gas, ląike kurio meška neėda, traukiasi il
menę ir užkenkti mums socijali- gesnį arba mitresnį pasakė. Ne
giau, pietiniuose gi trumpiau. Tasai mie lėkdami, tai nasrai jų atsidaro labai plačiai. stams revolijiniam darbe, — tai aš nusistebėjau dėlto, kad dabar jis
gas meškoms duotas ant apsaugoj lino nuo
žemiau, pasirašęs, reikalauju nuo net tikrus dalykus užgina, k. a. at
badavimo, kadangi mat žiemos laike apmir
p. VinCo Jankaucko tę viską pasi sisakymą daktarų iš komiteto
šta žole ir želmens, tai mintančioms tuom
skubinti viešai atšaukti. Kitaip (nors nesitikėjau, kad žmogaus, ir
maistu meškoms žiemos laike pritruktų mai
prisieis prašyti globos Sujungtų dar/laisvamanio, butų teip slidi
sto;, gamta todėl davė joms žiemos miegą,
'Valst/Bų tiesdarystės, kuri kiek šautinė). Jau Dr. ŠI. nors tiek
laike kurio jos maisto nereikalauja; kaip tik
vieną ypatą nuo viešų Šmeižikų ap išpylė ant musų tulžies, kiek turė
atgija po žiemai žolė ir želmens, kelia iš savo
jo, vienok nors to stačiai neužgi
gina.
Šikšnotsparnio galva.
ilgo miego ir meškos.
J. O. Sirvydas.
na. Tebelaiko garbės žodį, kaipo
Dantys jų labai aštrus ir smailus. To
Baltoji arba šiaurinių ledinių kraštų
inteligentas.
Reikalui prisiėjus,
meška turi 8 pėdas arba 2| metro ilgio, gy dėl šikšnotsparniai lengvai perkanda ir gana
Mums rodosi be šaukimosi prie galima bus ir jį, p. Naujoką, pa
vena pakrantėse ir ant salų Siaurinių Ledi storus vabalų lukštus.
tiesdarystės,teijp besielgiant njums prašyti į tiesdarystės kambarį išsinių jūrių. Plauko parva balta, kas palen
Kadangi didelis žvėris neįstengtų pri kaip iki šiol, neapsieis, kadangi iš teisinimui arba užtvirtinimui savo
gvina medžionę, nes gali šiaurinė meška ne-‘ rūdyti tiek vabalų, kiek reikia maistui, tai tikro jau mes daleistą rubežių per žodžių prisiega. — Komitetas gi
patėmyta prisiartinti prie savo aukos. Ka-. mintanti vabalais žvėrys, tame ir šikšnot žengėme ir todėl laikraščiai nega tautiškas tegul gyvuoja. Ar tai
daugi tuose kraštuose augmenų nedaug, tai fsparniai, maži.
li daugiau raštų su asabiškais išsi- mažai jų gyvavo ir dar tebegyvuo
baltosios meškos minta jūrių žvėrims ir žu , Žiemos laike vabalai nelakioja, į jų pa- niekinimais ir besikoliojimais tal ja? Paryžiaus parodos komitetas,
vimą. Dėl milžiniškos pajiegos, plačių pėdų kavones negalėtų prisigriebti šikšnotspar- pinti. Laikraščiai ne asabiš|ciefhs be „Aušros” Dr-tės komitetas, kanir plaukimo plėvių terp pirštų, baltosios meš niai, tai jeigu gamta nebūtų pasirūpinusi sikoliojimams,- begaliniams prote kintinių komitetas ir kt. juk vis
kos gerai gali plaukti, ilgai išbūva vande ^>ie jų užlaikymą, jie badu išdvėstų, kadan stams ir insinuacijoms paskirti, tai tautiški komitetai. Ar socijanyj, ištikro gyvena labiau ant vandens ir gi jie nedaro ant žiemos maisto krautuvių. užduotis jų daug svarbesnė, negu listai bandė jiems užkenkti? Nie
ledų negu ant sausos žemės, gaudo žuvis ir., AįJšaugojimui nuo bado, gamta davė ši besikoliojantiems gpdosi. Kajmgi kados. Ar socijalizmas ir revoliu
jūrių žvėris.
Tankus, permirkę taukais ,tiems žvėreliams žiemos miegą, laike kurio protestai, insinuacijos, jeigu iš jų cija turi ką-prie to bendro? Žino
plaukai ir stora eilė taukų po oda saugoja jie gali apsieiti be maisto. Bet, kaip žino nė velniui čebatų negalima pasiū ma, kad pe. Tautystė ir tautiški
šiaurines meškas nuq šalčio vandens ir oro ,me, nė Joks gyvas sutvėrimas negali ilgą lai ti? Išmintingi žmonės, jeigu ma komitetai yra vienas dalykas, o re
įHaorinių kraštų.
J
ką išbūti be maisto, tai kuom minta, kas už to, kad negalima susitaikyti, apsi voliucija ir revoliucijinis komitetas
laiko gyvybę miegančių šikšnotsparniu? eina be besikoliojitnų ir veikia sky yra visai kas kita. Nieko nekenks,
Mat, vasaros laike, ėsdami daug vabalų, su rium; ateina laikas, kad veikianti jeigu dar prisidės ir tautiškasis
krovė jie savo kūne kaipi krautuvę atlieka skyrium vėl sueina į krūvą. Su Šliupo komitetas prie tos eilės.
Renkasparniai arba šikšnotsparniai.
mų taukų; tie taukai maitina šikšnotsparnio vedimui į krūvą veikėjų ne galima „Judinančios” broŠiuraitės yrateip
Rankasparniai žvėrys terp ilgų pryšaki- '
organizmą, jie palaiko jo gyvybę per žiemą. patarnauti nė protestais, nė insi gi labai reikalingos, kaip ir laik
ųių iy trumpų paskutinių kojų turi ištemptą
nuacijoms, ypač gi neteisybe.
raščiai. Tokių komitetų jau yra
plėvę, kaipi sparnus, todėl, su jų pagelba,
(Toliaus bus )
Rd.
visur: Lietuvoje „Šviesa”., „Auš

3 Skyrius.'

kaip ir paukščiai, gali gerai lakioti.

ra”, „žiburėlis”; Amerikoje jau menė. Gerai.. Bet kuomgi yra
Paįieszkoįimai.
minėjau juos. Bet, kaip sakau, partija ir jos kuopos? Ar tai ne
Pajieezkau pirkiko puikiam saltunui
tautystė ir revoliucija neturi nieko visuomenės dalis? Jeigu ji yra VVeetaaideje, vieta seniai issdirbta, alaus
bendro. Taigi ir toki komitetai dalis visuomenės, tai turi tiesę iš parsiduoda 40 baesku stiklais kas meMreikia visuomenei
nesumaišyti. reikšti savo nuomonę, kadangi jo sis. randa pigi; priežastis pardavimo yra
kitas bitais.
Komitetai tautiški buvo ir bus. je yra daug aukavusių sanar^g, yra
Dėmint kas K. VValshlm,
Bet komiteto revoliucijinio nebu ir toki, kurie pirma ir dabar^aikŠ- kerte W.S4 ui. ir Oakley sv.,Chicaga,IH.
vo, tik Šiądien jis atsirado, o rytoj čioja po stubas ir renka aukas ant
(a-XH)
— po revoliucijos— vėl jo nebus. kankintinių. Todėl mes pataria
Pajielzkau Alesee Gerlikienes ir Duos
Yra tai sutraukimas visų tautos me, kad V. J. surastų geresnį ke Zileviesaltee; turiu pas jas svarbu reika
spėkų į vieną revoliucijinį centrą, lią saVo.kovai su ypatomis, kad ne le. Jos paozios ar kas kitas teiksis duoti^
o ne išsklaidymas jų po centrelius. užkabinėtų be reikalo
partijos. man žine adresu: .
Jonas Gužauskis,
Centras yra — kraštuth4s partijos Musų partija ir jos sanariai, maty
Ehrmandale, Ind
pas mus lietuvius, Lietuvių Soci- dami, kad pinigai guli be jokios
(23-XII)
jaldemokratų Partija; o centreliai naudos, o jie reikalingi siugrioviPajieezkau
savo
brolio Juozapo Ra
yra kitos partijos, kurios vilkosi ir mui caro despotizmo,
užmanė
siune, Kauno gub., Panevėžio pav. ir
velkasi dabar tiktai paskui tautiš juos ant to apversti. Jos už
perap., Ūtos kaimo. Jis pats ar kas ki
kąjį gyvenimą. Kaip socijalistiš- manymui iki šiol nieks ne priešta tas teiksis duoti žinia adresu:
kai-revoliucijonieriškos partijos re ravo, taigi, matyt, jam pritaria au
Ona Naruszevicziene,
Balti m ore, Md
voliucijas pradeda, tai ir anos ta kaujanti, išėmus V. J., kuris, tur 830 E. Praust.,
. (15—XII)
da esti priverstos judančius žmo būt,’ geidžia, kad jie ir toliau be
nės sekti. Revoliucijonieriai veda naudos gulėtų, kadangi ne pasakė,
Pajieezkau epai vedimui merginos ar
žmoniją, o tautiečius veda žmo ant ko juos geidžia apversti. To naszles, ne senesnes kaip 85 metu am
nės. Nekaltinkim pp. Mikolainių, dėl musų kuopa atsišaukia dar kar žiaus. Malones auiszaukti adresu:
V. R. Letis,
Jankauckų ir kitų, šiandie Šiltai sė tę į visuomenę su prašymu sykį
1827 Wsbash av. R. 11.,
Chicago. Iii.
dinčių, imančių šimtines algas ant pakeitę klausymą paskyrimo tų pi
Pajieezkau
savo
brolio
Izidoriaus
8amėnesio.* Neprimeskim jiems vien- nigų išrišti. Tegul aukautojai pa
dauoko, Kauno gub , Girkalnio perap., 8
pusystės, kad jie tikrus revoliuci- sako ant ko ir kiek tų pinigų pas
metai atgal issvažiavo isz Wsukegac ne
jonierius
ir
socijaldemokratus kiria. Reikia su tuom kuo grei žinau kur. Jis pats ar kas kitas teikeis
smerkia, o menamuosius demokra čiausiai pabaigti.
duoti žine adresu:
Jonas Sadauckis,
tus visokia kaina nori iškelti. Kas
Vardu 3 kuopos L. S. P. A.
1010 lOth st.,
Waukegan, IU.
jie yra? Yra juk amžiaus dvasios
T. Bartkus.
savo luomos — smulkių buržujėlių
Pajieezkau savo draugo Motiejaus
Kitų tautų priešingos partijos
Motskeliuno, Suvaiko gub., Naumiesczio
išgimėliai.
Tokių buvo, visose
susiliejo į vieną, jų vadovai pade pav,, Bliudiszkiu gm. ir kaimo, Griszkarevoliucijose. Kodėl pas mus ne
da į Šalį ypatiškus vaidus, terpsa- budžio parapijas. Jis pats ar kas kitas
turėtų būti? Prancūzų revoliucija
viškas neapykantas, tai lietuviškos teiksis duoti žinia adresu:
juk teipgi numarginta tokių tautiš
Vincas Czepa itin,
tautos vadovai elgiasi priešingai:
kųjų buržujėlių pasistiebimais. Ir
Rumford Pails, Me.
jie pradeda kovoti terp savęs, trau 482 River st.,
jie laimėjo. Buržujinė revoliuci
kia į tą ypatiškę kovę savo drau
Pajieezkau Jurgio Martulaiczio.Kauno
ja įvyko., šiandien skaitome laik
gus, pritarėjus ir pripildo lietuviš gub., Raseinių pav , Tauragės vol.,Gau
raščiuose, jog Prancūzijos parla
kus laikraščius savo ilgais straips res parap., Platkepuriu deszimtainko;
jisai yra 5 pėdu auksztas, geltonu plau
mentas išreiškė Rosijos revoliuciniais, katruose daugiau nieko nėra ku ir usu, apskritaus veido, storu ran
jonieriams
panieką, o
pritari
apart išmetinėjimų, keršto.
Argi ku, kuriu kairėj! storesne. Jisai issvamą .caro .valdžiai. Tai yra baisi jie nemato pasekmės tokios ypažiavo isz Pittsburgo peynai po 4tai liepos
priešginyš}ė, kurios ne tik toki raš tiškos kovoą? Vietoj ką nors nau Jei kas apie ji kur žinotu malones pratininkai, kaip Mikolainis, jankauc
dingo, lietuviška visuomenė turi neszti adresu: ■
Petronėle Martul^itienė,
kas ir Naujokas nemato, bet paga skaityti ilgiausius jų straipsnius su
1510 Wentworth av.,ChickgoHeighta,IlL
lbaus ir toki revoliucijonieriai kaip
(
darodinėjimais, kad neva vien jie
šliupas.
Prancūzijoje Šaudo į
Pajieezkau Francziszkaus Petralczio,
turi tiesę, o jų priešai vien iš melo
Kauno gub., Raseinių pav., Jurbarko
straikierius. O juk ten yra laisvė, ir neteisybės naudojasi.
▼oi.; Valucziu
kaimo. 2 metai kaip
teip iškilmingai apgiedota prancū
Tegul jie atmena,kad tokios pro Amerikoje,gyveno Homesteade. Jis pats
ziškųjų Šliupų, Jankauckų ir Mi
gos, kokia dabar yra,gal nesulauk ar kas kitas teiksis~duoti žinia adresu:
kolainių. Gera laisvė — švininės sime per kelis šimtus metų. Lie
Kaz. Meczkauckas,
kulkos!
Chicago, III.
tuviška tauta, iškovojimui ne- 613 Union st.,
Dar paantrinu. Tegul musų vi prigulmystės, pagerinimui būvio,
Pajieszkau Kazimiero Ulinsko, Suvai
suomenė nesumaišo komitetų vi
turi dvigubai sutvirtinti spėkas ir ko gub., Vladislavovo pav., Zyplių gm.,
suomeniškų su revoliučijiniais. Tę stoti į kovę, nes priešas turi jų dar Plegu kaimo. Jis pats ar kas kitas teik
sakau ne garbės jieŠkodamęs. Ne daug. Pertai lietuviški laikraščiai sis praneszti adresu:
Wm Vengraitis,
geidžiu garbės. Ne geidžiu, kad Šioje valandoje turi padavinėti nau
32 Morris st.,
W. Lynn, Mass
manę perstatytų į komitetus. Ne dingas žinias, nuomones, o ne ypa
Pajieszkau savo draugu Jono Szimbesamdau advokatų. Ne samdžiau tiškus vaidus. Tegul neužmiršta
ir nepriėmiau advokatų, kada caro musų pirmžengiai vadovai, kad jų tio ir Andriaus Mikalojuno, abu Kauno
gub, Panevėžio pav., Mikėnu sodos.
vęldžia manę pūdė kalėjimuosna, darbų teisdariais bus musų įpėdi
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti ži
valkiojo po ištrėmimus. Kaipo so- niai ir istorikai, kurie, apraŠinėda- no adresu:
t
sijaldemokratas ir revoliucijonie- tai Šiuos laikus, mes paniekę ant
Jurgis Tamulionis,
Athoi, Masu.
nus, vieno tetrokštu — pilnos lais tų, kurie dėl savo ypatiŠkų siekių 96 South st.,
vės Lietuvos proletarijatui. Pasi- apleido tautiškus reikalus. Kada
Pajieszkau Domininko Kataucko, An
likit garbę šliupai, Jankauckai ir
svarstos ateitis visos lietuviškos tano Apuiskio, U ražu les Zimontaites. po
Mikolainiai, kurie net melagystė tautos — ar pralošti, ar išl” Mi —‘ vyrui vardo nežinau. Jie palys ar kas
mis, intrigomis ję ginate. Nepa tur visi savitarpiniai vaidai pražūti kitas teiksis duoti žine adresu:
Ant. Jakubauskas,
vydžiu to jums. Prašau tik susi- visi tur už siekį turėti vien visuo 19 Hickory st.,
Menden, Conn.
imkit nuo mano ypatos savo„kriti- menės laimę.
Pajieszkau savo brolio Franciszkaus
kos” perlus. Neužpelniau jų. Pa
K. Gugis.
Potraiczio, Kauno gub., Raseinių pav.,
likit mano ypatę, kuri nieko blogo
JurbaŽKO parap.,* Valucziu kaimo, du
Aš
nesutinku,
kad
visi
Amerikos
jums nedaro, nuošaliai. Tikiuos,
metai atgal gyveno apie Pittsburga, Pa.
kad ant Tamistų „kritikos” man lietuvių pinigai patektų vienai — Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine
socijalistų partijai, kadangi Lietu adresu:
atsakyti nėbeprisieis.
.'Dominikos Petraitis,
Meldžiu atkartoti mano įtraips- voj yra ir daugiau besirupmančių
cfo F E Blakeman,
Oronoąue, Conn.
apie
Lietuvos
laimę.
Lietuvoi
vi-"'
nelį ir kitų laikraščių.
suomenė geriausiai padarytų, jeigu
J. O. Sirvydas.
išrinktų komitetą pačioje Lietuvoj,
Etdu d^tingaM.
Nė užsipuldinėti ant ypatų, nė kuris duotų pinigus iŠ tikro dirban
Szirdingai džiaugdamas dekavoju pro
jas apginti ne laikraščių pareiga. tiems ant labo LietuVos.
fesoriaus Dr.Collins Institutui už gyduo
Pradėjome nuo protestų prieš pales, sugrąžinimą sveikatos ir jaunystes
A.ijuodkojis.
dalinimę Amerikos lietuvių aukų
spėkų, nors turėdama 35 metus, buvau
AŠ nesutinku, kad visi Amerikoj patnaiiszkai nupuolęs ant ąveika tos, teip
ir tas pagimdė vaidus terp ypatų ir
vėl eina begaliniai išsiniekinimai sudėti pinigai patektų vienam Liz kad krutinėję diegliai ir sunkumas kvępavimo neiszpasakytai kankino, gerkle
terp ypatų, iŠ ko teipgi visuome deikai, bet geidžiu, kad jiąbutų visada buvo pilna skrepliu ir kaip gai
paskirti
visoms
už
Lietuyos*
labą
nei nėra naudos. IŠ visų tų išme
dukai giedojo, 'viduriu nedirbimas ir
tinėjimų vieni kitiems visuomenė kovojančioms partijoms. Už tai abelnss nusilpnėjimas, jog jau ir dirbt
juk visgi ne žinos, kaip dalykai kas kelia revoliuciją,nėra ką mums negalėjau, in desperacija ir prapulti ma
stovi. Visų tų vaidų galima buvo ginčus vesti. Juk ir revoliucijos ne stūmė isz kurios neturėjau vilties iszs gelbet, bet iszskaites laikrasstyje, apie
lengvai išvengti, jeigu mes musų būva visokios: socijalistai veda so- garsinga Profesoriaus Collinso Med. In
cijaliŠką,tautiečiai
—
tautišką.
Bet
darbus remtume ant kokios nors
stitutą, nors netikėjau, kad man pagel
formos. Paprastai protokolai pas teip vieni, kaip ir kiti galės ką nu bėt galės, nes kiti daktarai jokio psiengkirti pagarsinimui viešai būva pa veikti vien išvertę carizmą. Iš vinimo nesuteike, "bet kaip ėmiau vartot
tvirtinti parašais dalyvavusių jų vertimui gi jo reikia pajiegų visos man prisiųstus vaistuakaip jie sake pritaikitus prie ligos, tai su kožnu kartu
sustatyme. Be tokių parašų nieks tautos, viena partija to ne ¥ pada- sveikata ir pajiegos ėjo gerin ir geria, o
rys.
protokolų ne garsina; kas nepasi
dabar jaueziuosi visai sveiku kaip nau
Jonas Krivaitis.
rašė, tuqm pačiu juk rodo, kad
jai atgimus, už tai-szirdingai dekavoju
protokolo ne priėmė. Kę čia gel
bės ir kę pertikrįs visi rašymai kad
ta, ar kita pusė meluoja? Kur du
vienas kitam užmeta melą, ten iŠ
šalies žiūrintis visgi nežinos, kat
roj pusėj yra teisybė, nors ir per
trįs metus vestume ginčus ir pasi
teisinimus ir nors jais prikimštume
visus musų laikraščius.
Rd.

Protestai.
3 kuopa Lietuvių SocijalistųPartijos Amerikoj, Clevelande, Oh.,
laike 14 d. lapkričio susirinkimą ir
vienbalsiai nutarė apginti partiją
nuo nereikalingų užsipuldinėjimų
V. Jankaucko, patilpusių nr. 44
„Lietuvos”. Mes nesuprantame
kaip V. J. gali užginti socijalistų
partijai ir jos sąnariams, rupintiesi
apie visuomenės suaukautus pini
gus ant kankintinių arba kelionės
delegato' ant terptautiško socija
listų kongreso į Nyderlandus. Mu
sų partija niekam ne gynė rupin
tiesi apie visuomenės sudėtus pini
gus.
Tūlos socijalistų partijos
kuopos, o tame ir mūsiškė, per
laikraščius išreiškė nuomenę, kad
butų geriausiai tuos pinigus apver
sti suŠelpimui revoliucijos ir nu
rodė, kad priderėtų tą klausymą
išrišti iki naujų metų. Taigi par
tija nepasielgė
despotiškai, tik
padavė užmanymą, o tūlos kuopos
tam pritarė. Juk teipgi tūlos kuo
pos Tėv.Myl.Dr-tės socijalistų par
tijos užmanymui pritarė.
P. Jankauckas sako, kad apie
paskyrimą tų pinigų spręs visuo

Pataisymas.
Nr. 43, pagarsinime aukų Union
City, Con.,Lietuvos Dukterų drau
gystės įsiskverbė klaida:pagars<nta
auka $1-50, o turi būt 13.50.

už sugrąžinimą sveikatos ir jaunystes pajiegu, nes kaip 10 metu dabar jaueziuosi
jaunesniu, būdama pilnai sveikas.
John Sirokas,
69 Fremont st.,
Mamilon, Ohio.

DOVANOS KALĖDOMS.
Artinamas Bzventems Kalėdų, ateina c

į Centrališką Revoliucijos Šelp. laikas pasirūpinti apie dovanas joms
Komitetą, vietoj Baltrušaičio ir duodamas senu inproeziu saviems drau
Sirvydo, kaip Jankauckas persta- gams. Asz užlaikąs naujausio pageginimo Edisono Fonografus su daugy
to, skiriu J. Kazakevičią ir V.Sta be rekordu visokiose kalbose,, visokiu
garą.
garsiu muzikantu meliodiju ir dainų, o
teipgi ir lietuvišku.
J. Butkus,
Edisono Fonografas yra geriausia
808 N. Camac st.,
dovana Kalėdoms duoti mylimam drau
Philadelphia, Pa.

Draugyscziu Reikalai
ViMUoineniszkas lietuviaakąM susi
rinkimas.

gui, arba norint aplinksminti aavo paties
namui. Saitas Edisono FonogrtdžM
teip lygiai tave užganėdins, sėdinti na
mie, kaip kad butu m ant operos ar kon-1
cerio, nes jis kuotiknausiai atkaĮtoja
visokias meliodiias. Viskąfkia h/s:szkinti ners tiek vietoj todėl myletejai,
muzikos, isz Chicagoz lietuviai yra kvie
cziami ypatizzkai atsilankyti ir nugirsti
savo ausimis. In kitus miestus reik*
laujantiems pasiuoziame prekes ir visk
apraizyma, gavę už 2c. r te m pa su kata*
liogu angliszkoje kalboje.

Reikale tselpimo revoliucijos, otuliu
ir nusitiesiu Lietuvoje, atsibus Apveisdos Dievo parapijos salėj, aot 18ih st. ir
kerte So. Union st. Chicago, oedelioje,
17 d. gruodžio, 19C5 m. 6 vai. vakare.
Kalbėtojai bus prakilniausi iss vieti
niu
M. J. DAMIJONAITIS,
Broliai Ir sesers, ku tik myli ievyne,
kam tik rupi gerove jos, meldžiam atsi 3108 S. llalsted et.. Chicago, 111.
3rd fl>x>r, arti 31 ui.
lankyti. Atminkit ant savo broliu, te
vu, kurie gal szaukia pagelboe.
Komitetas

Didelis Balius.
Chicago. Li uosy bes Dr-te parengė di
deli balių nedelioj, 31 d. gruodžio ui u
metu Freiheit Turner ulele 3417 S. Halsted II, terp 84 i
ui. Balius prasidės
8 vaK,po pietų. Inženga vyrui su mote
rie 2ėc. Bus tai pirmutinis balius po
Kalėdų linksmam užbaigimui senu me
tu, todėl visi lietuviai ir lietuvaites kuoakaidingiaustat kviecziami atsilankyti
ant stito puikaus baliaus ir gražiai pasilinksta intk
Komitetas.
(»—XII)

Szifkortes ig:

vos“ Redakcijoj. Cnia y ra ag^nturos visu KotnjMtniju ir laivus
iszvažii. ti galima gauti beveik
koina
<*- Mes turime atvus
kurie perp.<sukia mares su 5 die
noms. Kąsny kitę ir gausite szifkoresiu prekes.
Siuskite pinigus per „Lietuvos“
Redakcija, o greičiausiai daein.
A. OLHZEVV8 RIS, ,
<
024 33rd 8L,
. Chica«o, BĮ.

Mųsų Storas atdaras
abudu nedėldieniu prieš
Kalėdas kasdien iki 5:30
vakare.

ras Klein Bros
DOVANOS DYKAI VISIEMS PIRKĖJAMS IKI
KALĖDŲ KASDIEN IR KAS VAKARS.

,
‘
>
?
.
(

6 Lietuviški pardavėjai jums patarnaus, kurių seniausias yra Adomas šilingi*; teipgi Jonas Bajorinas, Marija
Winslow, ir kiti.

MosnriDkinys Kloakų, Vyriszko Drabužiu, Szslku, Baldu; Karpetu
ir Kitu Kalėdiniu Tavom yra didzeiises visame mieste Chicago

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

KAIP PADARYTI MONUS

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

Iiarju k*-tlk U* po spaudo* knv»» *pr***antl kaip padaryti visokius tnonu*.
aprusayU 03 mooai, kaip jta iHu).»roml ir kaip paritam 1u<>* padaryti, br Jokiu____
aparatu. Nonai taip ten<»al padaromi, kad net valkas Juo* gali padaryti. Cslonal padmala
tiktai krll* l.i knygos turinio.' 4 8utv*rti ka-nor* iss tunka. 11 I*z oro tink pinigu privatidytl, kiek *zirdl* ir-UlAta. 23 Nu dideliu peiliu ar kardu ostota, rauko! taikoma obuoly *u »ta
ną kimiu in katurta* lygia* dali* perdalyti, neauleklltant rauk*, n Gera rstala laikrodėly
kaip skarda l->
Ji - ! lega kaip poohja devinti 34 Akvvau
mlnuta* puikiau*/ I*tveikt.La nuteplioti. M Žrrtnty geležy prie bnrno* arba rankos* taikyti
ir ne kiek aenosidngiutL 41 Paprasta gujik* in pinigą permainyti 4* Peilius ir *zakuta*
praryti ir boti sveiku. V tle«aac*ta žvake suvalgyti M
prasta stiklą per stata pervaryti,
bet u* stiklo ne stalo naaudaužytl M t’žrl*»toi*T» akimi* kortas InspetL Nusipirk knygeta,
o galėsi vituaei
osaled
visu* *3 manu* nerodytu
narody'i preke
Prtau SO
*O centu. Jeigu ka* nori kayirvle*
knygele* turiny gauti.
tegul priaiunezi* So marke, o toipsŲr ant atsakymo. Niulplrk knygele pirm Kalėdų.

3108 South Halstod Stroot,

JONAS ILGAUDAS,

Chicago Medical Clinic
344 So. State Si., Chicago, III

Chicago, III,

MARJA IX) W t ATT

KLEIN BROS

Kauno r u b. Banaliu p*wieto.

-ha'lsted-

723 W. 18th BtreeL

CANALPORT AVE.&ZOLbST.

Dovanos prie $2.00 pirkinio
Baltuotas Abrusas geros ruszies, dy
dis 19x38, pilnai iszbaltytas, nusiuvinetais krasstais.

Apremuotas Paveikslas yvairaus turi
nio, dydi* 14xti, juodi rėmai su pa
auksuotais krantais su stiklu, verte
25c
2 Peiliai ir 2 Šakeles su kokoboia ko-

marginiais, verte 25c.
' Urbonas vandeniui pu realiniais. 3 puskvorcnu dydžio, su dailiazkais žaliai*
iszpuoszimais, verte 25c.

Dovanos prie $5.00 pirkinio
Drobinis vMuskaiis arba Užkandine
skarele apsiuvinėta, graliai iubaltintos damaikines drobes, retailine ver
te 85c.
’ j

2 Kutuoti Abnnai dydžio 91x45 colius
damaskines drobes, maigytais Ir ku
kuotais raudonais, molynais ar baltais
galai*, verte 35c. komas.
Drobinis užtiesalas paredalinoms, dydis

ir pi-

Bu JiĄMIRRtAlDlMO JtAilNgLR.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at•ilimkyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
‘ Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles 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 atkreipime
atydos, po visas dalis pasaulės.

mei *atav* Jokio iu<>k>io ...iki* Mtviki*. kūdiki* gali
žautl beina* plrkika* *t*bi«l ir dila*gi**i. ue* Jų Uu-

FU’
'a

__________________________ j\»nl j««»l uor* urbs S*i.i| nauja TUiai S*..
tS R ■
grp...
.
J Y • Yra »lun#ian>* aptuteln*
LiskiBy* u*ux4caa>« ap1 ir\l\LO nv“t.
’
turėjus per Kipre*© kompaalj*. .tf.ata, daro t
Driaiunak 0c- stampa dėl l**taUoi<o

STANDARD MFG. C0. 76 P ARK PLACE, P. 0. BOK 1179, N. Y. DEP. 5.

kanozio* turkiszkai raudonos spalvos
damaskine gražioms kletkoms ir kvia*
tkuotais rustais, vena 40c. jarde*.
Jfynas, 2 kvortų bonka geriausio Ka
lifornijos portvynio, Sherry ar saldžio
C«ta*bs vyno, re t preke 50c. beaks.
Uzbenas vandeniui, purcsleninis uzbonas. j galono dydžio, gražiais kvietkuotaįs is*marginimais. verte 69c.

16x50 coliu, geros ruszies drobes, su
iszsiuvinetais krantais, preke 75c.
Staltiese neblunkanczioe lurkiszkai
raudono* spalvos *U graliais viduryj
resnais ir storais kutai* didelio dy
diio, verte 7!>c
2 jardai graž ai iub.iltmtos damnskine drobes 58 col. pločiui, puikiai* rasztais. gražiais k rasa tais, verte 40c. j.
Damaskinė drobule, 3 Jardai noblun-

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai

Apliūksmiūk Savo NamD<

Puodelis su torielaite ir padelktlis, isz
purceleno, su graliai kvietkuotais papuonziniai*. verte 20c.
Karvojui indas kriszpolinlo stiklo, 9
col. dydžio, ant kojelių, su graliai*

tu, vieno plieno aumenys. paprasta
preke 15c. pora.
Spiautuvs tani tyczia storus blekes,
gerai nikeliuotos, paprasta preke 20c.
6 Arbat&aukszcziai arba 6 Valgomi
uaukutai mdakinio sidabro, uitikrin
ta, kad uepajuos, verte 24c.
9 col. žalisoms kliudąs krisipollnio
stiklo, grasaus žvaigždinio pasidalo,
retailine verte 20c.

Telefonas; (Janai 7082
Teiefonuot galima iu kiekvienos
aplinkos.

Priima ligonius kožnadjena
nuo 8 iki 12 ryto.

NESIUSK PINIGU
liuli
tu* dotirrtu verte* pvvsetitu*

«: 1 koenU* m*4mi < taūra;
•ūkeliai vyrdito latazoUjiZ

Dovanos prie $10.00 pirkinio
Linine sta tieso, gražias vokiszkoedamaiknes drebea 6-4 dydžio, atdaras
darbas, siuvinėti krauliai, verte 51-50.
Staltiese didelio didumo, turgiszkai
raudona neblunkanti spalva: kutuoti
kvietkiniai marginiai, verte $1.50.
Lininis užtiesalas ant paredalinis, 18x50
eol. dydžio geros vokiško* dam*skmea
drobes, atdaro darbo siuvinėtais kra-

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą*

bambusmin nendrių, 4 lentynėlėms,
gerai nubaigta, graži ir labai naudin
ga. verte 81.75.
Motoriszka siuvama tupueie. sukasta
atluzM, g'ai'ai užlenkta ir lemtai nub <iuu<. 81.50 verta.
Kutuota staltiese 8-4 dydžio, gerosruszte* drobes, molynai*, raudonai* ar
baitai* krautais, preke 81.50.

Bitais SzitM užtiesalas vertu gi.35
Užtiesalas ant lovos didelio didumo,
marseilinio dirbimo, storo* ruszies,
apsiuletaa, retai lipe preke 51-75.
Peiliai ir szaketes. eilia isz 6 peiliu ir
6 szake'tti, kokoba kotais, su apeodom'a. grvno plieno asamenims, verte
51.75 šilta.'
• uzikaliizka stovykla isz parinktibiu

Dovanos prie $15.00 pirkinio
Užtiesalas ant lovas, pilnas didumas,
balta marseilioe ar kvietkuota. retailiuojsvi po 82.75.
kiaiM staltiese, apsiuvinėta, atdaro
darbo 2į jardu ilgio, labai gera ai riMtka drobe, retai line verte 53.00.

Smirna kauras didelio dydžio, maagytais grynai vilnoniai* kutais, gražu*
marginiai, verte 52.50.

labai parinkta* audeklas, verta 52.50.

Didele supuolė, viens k ie t medžio sė
dynė, dideles atramos, žvilganeziai
nubaigta, labai iszmargtnta, verta
52.50.

Kutuota linine staltiese, 2) ilgio, sida
brinio baltumo, geros rusies drobe,

Dovanos prie $25.00 pirkinio
ežia didelis; szitas užtiesalas sveria 4
bes,
jardo ilgio, apsiuvinėta, tam svarus, yra vienas isz puikiausiu dar
tyczia ruszies. sidabrinio baltumo vo- bu, verte 84.50
Didele sveklytine lempa 9 col., gražiai
kiszkos drobes, verta 54.00.
iszraszineta bone ir indas, dideli* (gi
K utuotas užtiesalas aet Ievos, u m ty- rnas degelas; szita lempa verta 53 50

Stal./ese gražaus atdaro darbo dro

gytu pridėjimu kutu, labai didelis Ir
puikios ruszies, parsiduoda už 54.00 .

Pastatomas laikrodis vieno ari uola ar
vaiask<ąrieszulo njdara*. tnusz.a kas
_ valandos,
____ užtikrinamai
_
puse
laika rovert^ |5 „

Drobine ttaline etilą grynos austrijines drobėm, susidedanti Ina apsiuvinė
tos staltieses ir tuzinu 18 eoliu dydžio

Žmogus gali gyventi daugeli dienu be maisto ar landant, bot be degto
(kvėpuojamo oro) ji* m irs* ta in koltas mlnulaa
Žmonos iss tikro serga liek pat nuo tasai kimo deglo, kaip ir nuo stokos
maisto — nors degi* yra liuesas' Kodėl? Todėl, ksd jei gleivines pievos tavo

t

■

Gal nori turėt savo locna namu ar
lota?

South River, N J. J. Czapas, V.Ado
mas, J. Stepankeviczia. L. Spilgis, J.Že
maitaitis po 91.00, ta* viso 85.00.
Maryvills, UI. P. Kaszuba 81.00; J,
Siilaitis. V. Katilius, P. Gavutis, E. Ka
ralius, J. Psulukaitis, J, Plikai lis, J.Bulota. J. Matulaitis po 50c.; K. Andrusz
kevtcza, K. Viikenis, V. Komaitis, J.
Vissnianckas, J. Bakszis po 25c., iss vi
so 86 25.
Brooklyn, N. Y. 8. Bernotą, J. Juulaitis po 85 00; J. Kazakeviczia 82.50; L.
Rietis, K. Knsztopaitis, A. Skripkauckas
po 81 00; J. Sakatauckas, K. Slėpsis, J.
Vilkarokas. V. Bernotą po 50c.; K. Pup
kis, J. Lukotzeviczia po 25c., isz viso
818.00.

Ateik pu mus. mes turime daugybe
ja pasirinkimui ant geriausia ir leng
viausiu t*zlygu.
8 MACK.
212 First st.
Euzabeth, N. J.
Brach offlce: 102 Ferry st., Ne*ark,N.J

Pigiai ant pardavimo saliunas geroje
vietoje, arti geležinkelio stote*; ruimu
yra 2 viražui lapaczioje ir kuknia, dida
le kelnore. Norinti ingyti gera vieta lai
kreipiasi adresu:
Andy Hrin,
Box 192,
Belle Valley, Ohio.

Praneezu guodėtiniems tautieniams,
norintiems gauti mano iszleista knygele
dainų, ar natų, jog persikėliau in kita
vieta. Dabartinis m*no adresas yra:
Leon Eremtn,
324 Berriman st., Brooklyn, Ne* York,
U. S. A.

“Lietuvos” Agentai
NEW YORK, N. Y.
A. Lesnie*skis, 144 E.Houston 8t.
. So. BOSTON, MASS.
Nlkod. Gendrolis. 194 Athens Street

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevicsia.
178 Ferry st.
A Stanelis, 24 Weet St.

Pigiai ant pardavimo saliunas, Kerte
BROOKLYN. N. Y.
Jeffereon ir 18 tos ui. arti lietuviizkos 8tan. Rinkeviczius, 73Grand st.
bažnyczios; biznis gerai iszdtrbtu; prie
8HENANDOAH, PA
žastis pardavimo Ibi važiavimu savinin Andriu* Maczis, 133 8. Main st.
ko in sena kraju. Atsižinoti reikia pas
VFATERBURY, OONN.
locnininka, 705 Jefferson ui. kerte 18-los
Vincas Žubricku
ui, arba Lietuvos Redakcijoje.
Jonu Žemantauckas, 39 W. Porte r 8t.
Parsiduoda pigiai viešinami* tu sale
sueigoms, veseilioma, ar darymams vi
NEW BRITAIN, OONN.
sokiu pasilinksminimu, teipogi namu M. J. Cheponis, 72 Jubilee Si.,

ant 16 ar 20 valgininku, 2 arkliai ir du
B ALTIMORE. M D.
«xpresiniai vežimai; jei arkle! nebotu
L. Ga*lts, 2018 N. Waahington si
geidaujami, tai preke bus pigesne. At
šaukti „Lietuvos" redakcijon.
PHILADELPHIA, PA.
sis
Į________
M. A. Ignotas,
1028 8o. 2nd 8t.
Duodu žinoti savopažystamiems,draugams ir giminėms Lietuvoje Kauno
gub., Bziauliu pav., Papylė* parapijos,
Žekscziu sod , kad mano dabartinis ad
resas yra toks:
Fr. Statkus,
1348 Carlton st.,
Philadelphia, Pa.

tot V

tiu
uin P i .

DykaL

SPRINGFIELD, ILL.
J. K1 e m baus kas,
2028 Peoria Road

Prisiuskit savo adresa, o rausite dykai
Keliaujanti
puiku 1906 metamu kalendorių nuo se
Jur. Kazakeviczia
niausio Lietuvissko bau10 Bankinio.
K Rutkus,
A. Grochoski A Oo.,
308 Bedford av.,
Brouklyn, N. Y Felik. J. Gal minas

Agentai.

hrpnrv* ir dėl
darbe* butu

ANDRUSZEWICZ & CO.
116 W. Division St

Morris Forst and Co.,

Sta W. Boz 14,

Brooklytr, N. Y.

Chicago, 11).

■Saikreoziam* lytu ik* bet a*rvt**ku ir kitokie
Ugn (Uagydome ano girtybe* — nešinant galim*
ladaoti gydaolee) *■ mai* Naajaatla Melboda,
ano k*no* takstaacslai ps*i«*lbele. Ka* nori

KoenigetH-rg S|Hv iali«tA,
Boz 108, No. Boath Ei(bt Street, Wllltam*bari
Brooklyn, M. Y.

Didele Dovana.

Pinigų Prekė.

Naudinga

VISIEMS

KNYGA

I K

dykai!

vyrams! ‘

1
1 V*

_____ _

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!

»OFFISAS:

Kerte 31-dos Ir So. HaJsted alyciii.
Gyvsaima* viriui Aptieks*.

ILL.

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

DR. B. M. ROSS
r Daneeru visiem kad aziose die
nose a&z perkėliau savo ohaa ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE 8T.
ROOM 506.
5TO FLORO

T

CHICAGO, ILL.

J s
■ a
fc 3

M
t J K=

Czionai su dadejitnu vvairiu elektragydaneziu maszinu ir instrumentu,
esmu paairenges priimti ligonius ir
iaztirti ju ligas su dideliu pasiseki, m u. Per su viris 22 metu aaz savo
praktika passveneziau vien ant gy
dymo užsisenejusin ligų ir pertai
szendien esu pasekmingiausias spe-

f

H

Naujausiai Iszrasto* Modideo*;

nes jos yra mano israstos ir man
vienam tik žinomos.
P<«r laiszka
arba asabiazkai duodu rodą dykai.
-------------------------------- y-.............

!<*■>••

Nerviszki Vyrai.

Prot. J. M. Brandais
No* York ABrooklyn, U. 8. A.
Kaulai kur tu
begi? Nugi paa
Petru Salėki nei
labai itzlroazke*. o
pas ji galima atsivedyti, ne* Ji* turi
puiku it szalta bavarska siu, gardžia
ruska ocziszczena
arielka, cigaru* net
tos Havanos, o isssigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi
puikia sale dėl veeeliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocsiu
susikalbėti angbsskai. Ateikite pas ma
ne, o ast jum patarnnusiu už dyka viso
kluoee reikaluose ir provose. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia naktyne.

Pfritaitytitr iria paurga
ATSARGI A.1.
papilde Ktauyklt* mano patarimo.
lt*
nuode patautuolu* ap-uvtngu- vaistu*. *l*ktri**ko* diržu*. "*p*clall.tus" Ir kitu* neilku.lu* b*
varta* gydymą* Nuo diria *ep.gy*tte, o kuolu
tai vartadami va'ita* *unalky*lta pilvo ttaheztoJla*. aiauodlBslto visa sistema ir padarysiu
savo ilga n*l*x<ydoma

d**, nsrviisknm*. n*<ti*l*i ukejimu* skola
vyrl**k*mo. *l)pna atminty, •tok*, *mbiel)3«.

tik 1*«<lrd**. Ant galo bu▼»u priMniM **Siaoti In Empa parrlbo* Ji****oU pa* gana daktarą,
kart mane ir laagyde.
To daktaro reoepta. parai kari maa valttal
buvo a*ra<(jU, a*s Ir dabar taria pa* tave. Kaip

TURTENYBE IR PASKOLOS.

e

Dr. L Landės, 140 East 22nd St,

New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysitę Dr. Landės naują knygą
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

Ernst Tosetti Bravoro Alus
Yre gerinusia* ir sverkiausiaa alų* garti viaaiems žmonėm*. Malt Tonic
Saazer, To* Ezportaa, Ba vari a n ir Bohamian parsiduoda kiekviename
saliune buteliuose. Baczkomi* turime tokio pat gatunko alų. dėlto norėdami
užsidėti nauja saliuna. arba tur»darni prasta alų ir norėdami permainyti ant
gero, kuri* visiems tiktu gerti, kreipkite*! in varyt u ve* ofl** 9 valanda ryto, o
ui patarnaus u savo tautieesiams kuogeriausiai ir parūpinsiu visk*, kas tik
reikalinga. įsi kitu miestu tautiecziai kreipk i te*i per telefoną arba ramu, o
asz dastatysiu alsu* kiek tik reikės, arba pats nuvyksiu apžiūrėti kas tuose
dalykuose yra reikalinga.
Su ssirdingais velijimais savo tautieesiams,

Lietuviszkas Agentas, Joseph J. Krasow8ki.

Ernst Tosetti Brewing Co.
40-th and Butler Sti>,
Tel. Yards 656.

CHICAGO, ILL

Gyvenimo a<tre.w: 3148 So. Auburn Avenue, Chicajro* III.

PREKYSTE

kad Imdami val*tu» pagal »zy receptą vlsisaka
pagijo taip kaip Ir a**.
Reoept* ulraaiytl (tigru* bet navodlngi vai
•tai ir taorpta* taip pa ra* rytai Itad vaisiu* ga I
m* gauti kiekvieno)* geroje aptiekoje u* malu

Chicago, I1L

Kozminski & Yondorf

Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje. *
Per 20 metų aš pasiŠvenčiau gydymui vyriškų ligų ftpreia Ii Skiri.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite j mane ypat akai ar per laišką.
Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį,
pražudytą vyrišką pajiegą per savi.~a~ybę, išgydau pasekminga*.
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi ieka be skausmų.
AŠ tukstanČius išgydau vienais metaiŠ.
AŠ darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilanAtsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas
[kyti...

8 .AuksiniiĮ Ir SMabrfolą tavorą,
• —■ ' ......--------------- -------------------— visokių muzikalltkii instrumentą,

Petras Szlakis,
3321 Auburn av.,

.
(Tarpe 88-ios ui. ir 33-io PI.)
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52j
Telephonas Yards 6012.
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52|c
Virs* 1000 rubliu, rublis po.................52c
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
30c. ant paežio kasztu.
73 Dearborn St.
Jei norite, kad pinigai greitai Ir gerai
suvaikszcziotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per,.Lietuvos" redakcija, adresuo
Skolina piaUru. ant lengvų tolygų namų
jami:
A. OlNaevMkl,
statymui. Agentai už atvestu* koštu934 83rdBt..
Chicago, Iii merius bus kuogražiaustai traktuojami,

■I

Knyga

(KM) Central Bank Bldg,Cbicaco.

Paaurga aergantleniM vyrama.
Vi*l *z*ndiei>lolal garsingi gydymai por gronata, yra tik viliojimą pinigu ano ligoni*. JaS-

T' i/l/

Kiceisior Vitcb Co.

/

•šio adreso:

Ant pardavimo 2 gyvenimais medinis
namas su pristatymu, 3452 8. Halsted
st. kuriame yra gerai inrengta ir puiki
' Fotografykla, dideliai paremiama Len
ku Ir Lietuviu. Dabartiniu randoriu lai
kas baigiasi gegužio 1, 1906.
Preke
84500. J Isziygoa prieinamos Artesnėms
žinioms reikia kreiptis adre«u: J. J Hille,
•aviniokas W McHepry. III., arba Mrs.
Eggertj 3456 89 Halsted «t., Ch'cago.
(15—XII)

Bes. 3112 8.HsUsted arti 81

l*k>*t*t,
T*S«*1 l**kvteik*ota*.

DEINTISTAS

New York.

Ssiss Drukuojamas Maasinsles kaip ma
Ugi popleros rassymui gromatu, pui
tote *nt paveikslėlio mes dabar prieas
Kalėda* parduodame labai pigiai, tik už kios su gražiomis kvietkomis, su viso
puse prekes:
kiais dailiais paveikslais ir gražiai* pa
Siniplex No. 1 Preke $2.00
sveikinimais. tinkamais kožname ateitiSiinplez No.2 Preke 4 50
kims ir laike, parsiduoda visai pigiai,
8implex No.8 Preko H OO
nea ilk po 25c. <ii 12 popleru su konverTodėl pasiskubinkite iszsirinkti ir nu
tais, prie kuriu pridedu dar dovanu nau
si pirkti koleik jos yra pigios, nes tollaus
jausia kabala »u inreisskimu kaiyru,
jos vėl pabrangs.ž
Teipogi kaž norite mus Dideli lietu vertes 15c. Nenorincsiam kabalo pride
visiką kataliega DrukuojamuMasstneliu du puikia pavlucsevone ant paveikslo
Laikrodėliu. Armonikų ir lt., Ir lt, teik altorėlio, arba ka kita už 15c. Už 81.00
sitės priuusti marke ant paczVb kąsniu.
Reikalaujame agentu ir duo
Pinigu* siuskite per ,.Money Order" ten 6 tusinai
dame gera urdarbt. Adresas.
paeito arba per registrąvota gromata ant

8. MACK,

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 9642.
Wiaaintalia lietu*ya advokatas,
moksi| jarupradenoijaaaziouAa

Laikrodėlis

Dr.O.G.Heine

su isstari m u kiekvieno žodžio lietuvis*
kai— sekanciiai: ano* (ano), sniegas,
k no* (so), žinoti, leaf (lyf). lapas ir U.
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su prisiuntimu $ i.2A.'Pinigus yra geriausiai
nsisiusii per „Poetai M u ney Order" ant
»sio adreso

CHICAGO,

Lietuviszka Agentūra. Instelgta 1588 m.

8. E. Corner LaSalle A Waahingtoo sta

kri m i nuliukas irisuose suduos*.

Chicago, III.

'•*>•<• *l>o

O kas ežia?

Tapo atidaryta siaka sankrovos sritįk u, vynu ir kitokiu geryanu. Pirkinius
pristato in namus in visas Chicagoe mie
sto dalis už prieinamas prekes. Atmin
kite adrese;
Samuel Kal*lnsky,
9055 Comeręial avė ,
So. Chicago. III.
Ttl. So. Chicago 1783.
(22—XII)

Attorney ud Connselor it Lai.
Chamber of Commerce Bldg. Roob 701

Ant 17 Akmenų

Pittsbnrg, Pa.

Vieninteliai agengai ant Suvienytu Valstijų ir Kanados
Dr Jean Sirroan's
Kepenų Karinote*
Skilvio Kartuoles
•1 00 ui bonka
81 00 už bonka
Vartojama daktaru ir LigooHucsiuose po visa svietą

P. M i kolai uis ’

Sankrova gėrimu.

F.PBradchulis

Tikrveios turi musu par«**a ant kams*cno

Boz 15, Station D..

Ataple Novelty Homte, .

Guodotimems Kunigams iszdir'
ba: Kapas, Arnotą*. Dalmati
ka*, Alena. Stula* ir * taus Italnytinin* parėdus Vtaoki darbe at
lieka artistiszkai in laikf.
Mararalke
Norėdama* guodotiiKM Dr tęs,
arba guodutini Kunigai, kad Jaša
ail.ktas ir tuom cuvt^pt »a*o tauietę, pa*ess/.e
! • -

CHICAGO, ILL

Preke 51 00 už bonka arba 6 boakoa at*argiai aupakuotos siunnlamoa Mis
kokiu adresu už 85 00, apturėjus pinigini prisuka ar benkiai sseki.

Isz mano pardavinėjamu knygų—
8i’fkoreziu ir pinigu siuntimo. Teipdu, giesmių ir visokiu kitu puikiu skai
gi Notary Public ir Pacato stacija No. 8.
tymu, kurios parsiduoda No. 1 po 82 50
SCRANTON. PA.
Didysis offlsas 212 Ist st., ElIsabetb.N.J. No. 2 po 83.00. No 8 po 81.75, No. 4 po
Joseph Petrikis,
1514 Ross Avė.
Branch offl-u 902 Ferry st.,Ne*ark,N. J. 81 50, No. 5 po 81.25, No. 6 po 81.00, No.
PITTSBURG, PA.
7 po 75c , No. 8 po 65c. No. 9 po 50c. ir
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare 8 8.
Ar nori uždėti nauja saliuos? — Kreip No. 10 po 4Oc., duodu pasirinkti, kaipo
kis prie 8. J. Rokoszo, lietuvissko agen dovana, prlesz Kalėdas, 5 už 83.75. Pa
ELIZA BETH. N. J.
to Peter Hand Bre*sry Co., 87—59 8bef- sinaudokite isz progos ir ingykite salta
Dom. Šocikus,
218 First st.
fleld avė., arti Nonh ake., terp 9 ir 10 puikia dovana Bastykite adresu:
W. Navicky,
vai. ryto, o ten viską duižlnosi, kas yra
SVE8TVILLE, ILL.
1200 N. Wlsoonsin st.,
Raoine Wls.
reikalinga prie uždėjimo laliuno.
V. 8. Kreivėnu.
(XI1-8)

Jei nori uždėti saliuna,tai kreipkis prie
Ifetuvissko agento 8. J. Rokoezo Peter
E]and Brewery Oo. 37—59 Sheffield avė.,
BROCKTON, MASS.
arti North avė. terp 9 ir 10 vai. ryto;
Petras Marcinonis,
63 Blendale, Si.
gausi ten visa rodą kas prie atidarymo
MINER8VILLE, PA.
saliuno reikalinga, i
J uozas Ramanauskas,
(8-XII)

“Į

PUSE PREKES

3253 Illinois Court
(29—XII)

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuvve.

nas siena* oriaiu celių.
Dr. Jsen Mirtum* Plauni u Kartaoles pagimdo sveika padėjimą plaucztu
aud niu irglątvinin f evtu iszklojanc* u urme* pele*
Tai yra tikras rauta*
nuo KcmuHo, SsmIckIo, Karsstinee ir Hrouchlto — gydykla nuo suokosnlu Ilgu plauni u — 1’ncutiionijo** ir DAiovvm.

ANtiLISZKOS KALBOS
Aukos reikalams revoliucijinlo
judėjimo Maakolljoj.

arti Harrison ui.,

344 S. State Street,

Oras, karino mes kvėpuojame

Gramatika

yra 17.50.

Hedeliom Ir šventedienem nuo 10 iki 12.

Chicago Medical Clinic,

155 Washmgton Stw CHICAGO, ILL

m už

Dovanos prie $50.00 pirkinio
Azminstor kauras, geriausia rasai* isz
visu, naujausi rasztai, dydis 27x60,
šori imtas darbas
Di4ele atramine supuolė vieno aržuolo
salyne ir•atlasza M
geriausiu
apmuszalu, verte 86.00

L. A. MOLLAND & CO

Jei sergi taipgi negromullojimu, tai Dr Jeas Sirrom's Skilvio K*riuoies
reikia vartoti drauge su Plauni u Kartuoiemi*

Didoto supuolė arluolu nubaigta, di
dele* atramos, balnine sėdynė, labai
gražus balda*, verta 54.00.
Grynai vilnoni* Smirna kauras

mm 6 iki 7 vakaro.

<tr»MganiB S*> daiktai

m»n, o *** jum* Juo* asla Chicaeuje p**lrupln
•l* ir prmanaiu. A«i nciunezlu C O. D. kad
man* kam* n< r* n«t*t*iai*. galu* tai paganyti
•zltamo pneziatne laikraiztyj*
Stl paaarua gal n«ba* daugiau gardnama,
taigi ra*iykttr man *iiandl«n, o randt* to re
cepto kopila ir reikalingu* patarimu* dykai
“bž>
, kl"
Adr«*nokit*:

j

i

C. Bentson,

P. H. box 655, Chicago, III.

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Koznam kuris atsius u± 2 centus markę, prisiųsiu
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra šim
tai visokių daiktų paveikslai ir prekė*,
iŠ kurio matysi jog mano tavorai pirmos
kliasos, o prekės prieinamian^ins,
Afiteliavimus atlieku greitai, ir išsiun
čiu į visus Amerikos miestus. Adresas:

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

1-
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