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jų išsitarimuose aiškus — Ant salos Jamaikos buvę partijas jungties! į krūvą nariai skiriami Į protekto rįs reikalą su tikru lietuviu. kia tikėtis, kad musų garbus
kad jie neis su Lietuvos dvar žemės drebėjimai veik suvisu prieš katalikus ir socijali- rius, kurie Įneša išsykio ne 1 eip man atsitiko kelis kart •klebonas nenorės nuskriausti
poniais, kadangi tie lietu išnaikino svarbiausiu miestą stus, bet sutarimo nepasise mažiau 100 rubl., garbės są pasikalbėti su darbininkais: tame dalyke savo parapijonų
Revoliucija MaskolijoJ. viams nieko gero negeidžia, Kingston ; pražuvo čia apie kė padaryti, kadangi partijų narius, kurie atsižymi ko iš pradžių lenkiškai, b pagal ir namus tuos apvers parapi
Besiartinant
rinkimams jie yra svarbiausi lietuvių tūkstantis' žmonių. Ameri siekiai labai y vairus. Pro- kiais nors darbais,^ tikruosius iškalbą matydamas, kas tai jai ant naudos. Aš dar dau
naujos durnos atstovų, revo- visų luomų priešai.
Bet kos randas, išgirdęs apie ne gresistų mierių negalima su sąnarius, kurie moka metines per lenkai, perėjau ant savo giau tikiuos nuo savo klebo
liucjcnieiių bruzdėjimas lyg Lietuvos dvarponiai, rodosi, laimę, išsiuntė admirolą Da- taikyti su mierlais konservą- Įnašas, korespondentus ir są- kalbos. Teko būti dviejuose no: aš tikiu, kad ir musų
apsistojo. Matyt visos par tveria vyskupo Roppo su vis su trims kariškais laivais tyviškųjų partijų.. Konser darbininkus.
spektakliuose, ,,Dainos” Į- mūrinė špitolė bus parapijai
tijos, tame ir revoliucijonie- tvertų , krikščionių demokra pagelbėti. Atkakus laivams, vatyvų mieriai lengviau duo- • Draugijos įsteigėjai: d-ras taisytuose, liaudies namuo sugrąžinta ir anoje bus atida
riai nuo naujos durnos laukia tų partiją, o tą partiją re jurininkai išlipo ant kranto, dasi sutaikyti su mieriais ka J. Basanavičius, d-ras J. Bag- se. Ir čion antraktuose te ryta kokia nors parapijai
geresnių vaisių negu laukė mia ir lietuviški, kunigų iš patroliavo Ant gatvių, padė talikų negu su mieriais pro- danavičius, kun. J. Ambro- ko girdėti daugiausia lenki naudinga Įstaiga, kaip antai:
nuo pirmosios. Reikia ma leidžiami, laikraščiai,/bet jie jo jieškoti gulinčių po triobų gresistų; bet kovoj su ran ževičius, advok. J. Vileišis, ška kalba. O manau, kad mergaitėms mokykla ar kas
nyti, kad dabartiniuose rin nelabai užtaria ir už dvarpo griuvėsiais žmonių. Ameri do, ypač gi su clecoriaus už- inžih. P. Vileišis, d-ras A. tie vakarai daugiausia lietu kitas. Teippat butų parapi
kimuose dalyvaus visos par nius, jie Įkalba, kad lietuvių koj rinko aukas sušelpi m ui simanymais katalikai Šiuom Vileišis, M. Davoina Silve vių lankomi. Kartais aug- ja didžiai savo klebonui dė
tijas neišskiriant nė socijali- atstovais durnoj gali būt tik nužudžiusių visus turtus, į kartu pasirengę eiti išvien stravičius, G. Landsbergis, štesnis jausmas ima ir perga kinga už apgarsinimą kokia
’ stų; teip bent galima manyti kunigai ir, žinomu jų spau vargą ir badą Įpuolusių iš su soči jaustais; jeigu tik ry inž. J. Mašiotas, P. Matulio li paprotį. Girdėjau vieną me nors lietu v. laikraštyje
Matulaitis ir ponią, kuri nuolat su vaikais apyskaitos visų bažnyčios
iš jų atsiliepimų. Bet Sto- gai klausanti katalikai, taigi naikinto miesto gyventoją. šis jų neiširs, galima tikėti, nis, d-ras
kad
prieš
tokią
opoziciją
Amerikos
karės
ministerija
A.
Smetona.
lypin tiesas beturčių darbi spangi kunigų reikalų užta
ložėse lenkiškai kalbėjo, be- statymui išlaidų, -iš kurios '
iš savo krautuvių išsiuntė randas turės nusilenkti.
J Dėlei to, kad šitoji drau pritarančią chorui, kuomet butų matyti, kiek pinigų
ninkų* dar labiaus aprube- rėjai.
U
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gija mano veikti netiktai tasai dainavo tautišką hym- žmonės sudėjo, kiek dvarižiavo. Jeigu pirma darbi Užkaspiškame apskrityj valgio produktus, kadangi
Vilniaus gubernijoje, bet vi ną! ninkams ne lengva buvo, be atsibuvo jau rinkėjų rinki išnaikintame mieste ir už di
įlinkai, kiek pašalinių aukų
džiausius
pinigus
žmonės
pa

soje etnografiškoje Lietuvo Netik ką paniekinta Kau surinkta ir tt., nes dabar
susitarimo ir kompromisų su mai. Išrinko 80%jradikalų,
---------- 4^. ■■ ■
je, gubernatoriui atidavė tos ne lietuvystė, bet lietuviai žmonės daug visokių kalbų
kitoms partijoms, išrinkti sa tame daug socijalistų, o tik kaktinai maisto negauna, o
Anglija
toli,
iš
ten
negreit
draugijos Įstatymus Užtvir savo* tiesose nuolat esti paleidž;^
vo atstovus, tai reikia many- 20% rando pasekėjų. Pe
Iš Vilniaus.
■ :
,V.Ž.*
™ ti,- kad tas dabar bus dar terburge rinkimuose fabrikų galima ką nors atgabenti.
tinti
general-gubernatoriui.
'skriaudžiami.
Paimkime
Vilniaus karės apskričio
F Švėkšnos plepia.
Už tokią pagelbą nelaimės teismas, peržiūrėjęs bylą Sesunkesniu. Žinoma, per vi distrikte išrinko daugiausiai
Vilniuje turėjd&Įvykti lek-r nors tokius dalykus: vieti-są reakcijos laiką ir viešpata socijalistų rinkėjų, rando ša užgautiems, Amerikos admi napilės (Suv. gub.) kųrpio ^*Ja aP>« chemiją; lekciją nių gyventojų kalba turėtų Iš Janavo, Kauno gub..
vimą karės lauko teismų ir lininkų išrinkta tik 2%, o rolas gavo nuo gubernato Gibo-Gobilo (19 m. amžiaus), turėjo perskaityti žydų;kaitra būti mokinama visose val '* Dabar tokia gadynė....
darbininkų supratimas ne kadetų tik 4%.
Kirgyzų riaus Swettenhamo laišką, kaltinamu Lietuvių sucijalde- siuvėjų ir kepurniakų profe džios mokyklose iždo lėšomis; jeigu nuo valdžios reikalau
pasiliko ąnt ,to paties laip Stepuose veik visi išrinkti kuriame jis reikalavo, kad mokratų partijos priklausy sionalinės draugijos naudai. to reikalauja elementariška si, tai Šį-tą gausi; .beį jeigu
anty, susipratusių, neužsiti- rinkėjai
progresyviškiejie amerikoniškos laivynės juri me, pasmerkė jį 2 melams ir Susirinko, arti 100 žmonių, teisybė, nes visi valdininkai, ramiai užsilaikysi, tai nė „išninkai tuojau* pasitrauktų 8 mėn. katorgon.
kinčių carui ir- jo tarnams mahometonai.
daugiausia žydų. Policija tarnaujantiejiežmonėms, pri grauž”. Ir ar tai svarbe
terp darbininkų dabar kur Sausio 22 dieną išpuo iš miesto, daleido vien pa Vilniaus mokslo apskričio tačiaus užgynė skaityt lekci valo tą kalbą mokėti. Bet sniuose ar tai smulkesniuose
kas; daugiau, o per tai ir vie lė sukaktuvės „Raudono statyti sargybą prie Ameri- globėjas išsiuntinėjo pradi ją žydų kalba ir visi susirin- šitoji žmonių teisė negreitai dalykuose vis ta pati poli
nybėj terp, jų, be abejonės, sios nedėlios”, taigi'sukak- kos konsuliato, bet ir čia pa- nių mokyklų direktoriams kusiejie priversti buvo išsi bus gyveniman įvykdinta. tika.
i
skirstyti.
,
Dabar, nors lietuvių kalba iš- Kaip antai Janaviečiai....
't kur kas didesnė negu buvo tuvės. pirmutinių žmonių statyti jurininkai negalėjo sekančio turinio (sakymą:
skerdynių,
surengtų
kuni-į
turėti
ginklų.
Pridūrė
dar,
Užsibaigė
Vilniaus
pavieto
pirma.
guldoma
vietinėje vyrų gim Kada kitų miestelių gyven
1) Mokyklų butus, stato
J
gaikščio'Sviatopolk-Mirskio,
kaipi
pasityčiojimą,
jog:
Taigi galima tikėti, kad
mus 1 cerkvinėms, ministeri-' kariškam jame biure nąujokų nazijoje, bet tik tiems, kurie tojai monopolius daužė, Ja
ii
pramoninguose didesniuose kaip sako, prisakius kunig. >„New \ ork e plėšikai užpuo- jos ir liaudies mokykloms, kariumenėn ėmimas, Buvo nori mokytis; už mokinimą navičiai ramiai užsilaikė, ka
miestuose,’ .k kur darbininkų Vladimirui. Randas tą die- la au* milijonierių namų, bet turi pašvęsti stačiatikių šven-; paskirta priimti 852 žmones; jie turi skyrium mokėti. Dar da kiti valstiečiai-lietuviai
yra nemažai, jiems pasiseks ną laukė neprilankių demon- tas dar neduoda tiesos Ang tikai. Prietdgali būti vie-j! prašus gi buvo įtraukta didesnė skriauda daroma „pisorins ir učitelius" išvai
. išrinkti tikrus savo atstovus stratijų; todėl sutraukė ant lijos laivynei siųsti ,su gin tinęs valdžhM^a^aipvAi, levai
žmogus;; nuo pernai kaip-kuriems lietuviams-gim- kę, Janaviečiai tylėjo. Štai
naujon dumon. Net randui gatvių poliai jos rezervą?; vi klais savo jurininkus ant ir mokiniai ti||įb»tačftitikių
nažtetems, išgu idant tikėji ir užmokesnis Janaviečiamš .
tarnaujanti laikraščiai mano, sokiose miesto dalyse aut kranto gelbėti užpultus. ” . tikėjimo.
žmonės.
Krikščionių — mo mokslą.
Nors tai pri už jų ramų užsilaikymą —
jog Maskvoj ir Peterburge gatvių buvo sutraukti kazo Žinoma, Amerikos admiro 2) Tų vietų mokyklose, ka-j 1719, žydų — 404. Iš ; to verstinas mokslo dalykas, viskas pasiliko' po seno
r darbininkams pasiseks per- kai ir dragūnai. Kunigaik- lui neliko w nieko daugiau, lųe visi gyventojai stačiąti- skaičiaus priimta kariume- bet vienai lietuvių kuopai vei. ,,Učitelis” tas pats;
,r,,r,3 krikščionys ir Į43 paskirta mokslo valandos ne teisybe, „učiteliui” pagelbiPį varyti jeigu ne visus, tai štiš Vladimįr, kurį laiko ii- kaip su tavo laivais pasi- kiai, pamaldas tut atlaikyti
bent
dalį
savo
kandidatų.
kr u surengėj u žmonių sker-, traukti iš Kingstouo porto. popai, tų gi vietų mokyklose, j žydai. Ant kitų metų pa tame laike; kuomet išguldo- ninką iš Veiverių atsiuntė,
i•
Bet pramoningų miestų ren dynių, apleido Peterburgą ir Jau paskui atkako į portą kams, gyventojų pusė stačia- j likta l.«2 žmonės, ligonbutin mi visi ‘ priverstini dalykai, bet vokietį, visai mažai temo
kančių atstovus dumon 'Ma- persikėlė urnai pas carą į Amerikos laivas „Celtic" su tikiu, o pusė katalikų, pa-1 patalpinta 151 žmogus. Bal- bet prieš ' tąsias valandas, kanti lietuviškai. O „piso. skolijoj yra ir daugiau. Pa- Carskoje Selo, kadangi poli mėsa, ir valgio produktais, maldas prieš mokslo pradžią tas bilietas išduotas * 243 nuo 8 iki 9 vai. ryto. Tokiu ris”, tai kaip koksai karaliu
kanka paminėti Varšavą, Ry- cijos ir žandarų perdėtiniai bet jų neiškrovė. Dažinojęs5 ir mokslui (MisibaiguB turi žmonėms.
budu tie maži vaikučiai pri- kas ant Janavos valstiečių
• gą, Kijevą, Odesą. Jeigu tik jam apreiškė, jog negali at kas atsitiko, „Celtic” išplau atlaikyti pirma pdpas, o pa Nertojo 93 krikščionys ir versti po šešias valandas viešpatauja. Viršaitis —
terp darbininkų bus vieny sakyti už jo gyvastį, jeigu kė atgal. Išvyti Amerikos skui kunigas; mokyklose ka
gimnazijoje sėdėti,
Len- tai jo tarnas. Žmonės pa
bėj jie gali ateinančioj du pasiliks^Peterburge. Pabū kariški laivai atplaukė į Ku talikų apgyventose v’etose
kams gi paliktos tikėjimo prastai virš litį vadina: „pibos
pakrantes.
S
n
v.
gub
Iš
Punsko.
rnoj turėti tūlą skaitlių savo gęs žmogžudys, pasiskubino
mokslui valandos, paskirtos soriaus-bęrnas”. Ir nestebėti- t
pamaldas turi atlikti kuni
Nežinia, ar angliškas gu gas.
atstovų, gali durnoj būti la pas carą.
Punske leido valdžia Povi terp kitų priverstinų daly na. Jahavos viršaitis yra
bernatorius
teip
elgėsi
susi

biausiai rando neužkenčiamų
Gal vyrų gimnazijoj žmogus tamsus, kaip fudens
Varšavoj socijalistai 22 d.,
3) Dalyvauti pamaldose lui Kupstui atverti lietuvi kų.
soęijalistų partijos atstovai. taigi dienoj
lenkų daugiaus negu lietu naktis^ nemoka*netiktai ra
sukaktuvių žinojęs su savo randu, bet reikia kviesti tiktai tuos gy šką knygyną.
- Net Lietuvoj, kur pramonė „Raudonos nedėlios” buvo, Anglijos laikraščiai peikia ventoj us, kurių tikėjimo
vių, bet toks tikėjimo mok šyti, bet ir skaisti.- Visur
stovi žemai, kur fabrikų ne- apšaukę* visuotiną streiką. gubernatorių už jo pasielgi šventikas laiko pamaldas.
slo paskirimas visgi neteisin ir visuomet „pisorio" kaip
Iš Kauno.
mą
su
Amerikos
laivyne.
• daug ir tie pats menki, jeigu Prieš tą dieną policija darė
4) Pašventimui ir atliki z Nors Kaunas guli beveik gas ir daro lietuviams skriau kokio dievaičio šventai klau
darbininkai savo vien balsais kratas namuose darbininkų Be abejonės,; nutildymui mui anksčiausi minėtųjų pa
dą. Jeigu jau negalima lie so. Užtenka jeigu , ,pisoris”,
Lietuvos viduryje, bet dau
amerikonų,
Anglijos
randas
p*' pegali išrinkti savo atstovo, apgyveutoj miesto dalyj ir
maldų turi būti pakviesti gumas čion gyvenančių lie tuviai ir lenkai drauge vie parodęs į kokią knygą, nors
fžmSai jie gali tą padaryti susi- rado daug revoliucijinių at atšauks iš Jamaikos guber pravoslavų popas ir katalikų
name kambaryje ir vienu į Chrestomatiją, pasakys:
Įno*;arę su progresyviškesnėms sišaukimų ir ginklų. Prie natorių Swettenhamą ir tuom kunigas, kurie jau patys iš tuvių ištautėję ir lietuvystė laiku mokyti, tai priderėtų tak zakon učit (teip įstaty
nesutikimai pasibaigs. Jau sirinka dieną 2*-ir kambarį, ivis dar čion paniekinta. Jau dalyti terp jų valandas ank mas mokina), tai viršaitis pa
'^u*partijoms: vienur socijalistai to suėmė ir daug žmonių.
du metu baigiasi, kaip pačiobučiuos , .piaoriui" ranką tar
1° ^gali padėti progresistams,
stybąsias su paprastomis.
Kaip apskritai perėjo Ma- dabar Anglijos randas išrei kuriame atliks pamaldas.
e
Lietuvoje
turime
savo
damas: „tai Tamsta, ponui,
uzJkitur gi tie. gali už pagelbą skolijoj apvaikščiojimas su škė padėkavonę Amerikos Vilniaus mieste Į rinkikų
Petras Leonas.
aikraštiją.
Lietuva,
drauge
,al,atsi lygint i padėdami socija- kaktuvių „Raudonosios ne randui už pagelbą suteiktą sąrašus įtraukta 25925 rinki
„Vilu- Žin.” daryk, kaip geriauš išmanai
iju visa valstybe, jau pergy
U j hiatams. Lietuvoj, ypač terp dėlios”, ar apsiėjo be naujo Jamaikos gyventojams.
kai, kurių tarpe yra 15,351 veno gana ilgą revoliucijos 18 Švėkšnos, Raseinių p- ir galas.”
r jądikališkesniųjų partijų pa- kraujo praliejimo, dar žinių
krikščionis ir 10574 žydai. - ^alą; buvo pasekmingai su Pabaigęs statydinti bažny Seredoj atvykau į Janavą
Vokietija.1
j? įdaryti nutarimai rodo, kad nėra.
arklio nusipirkti; čia susiti
Seniau Vokietijoj angšti Neužilgio Vilniuje bus kviestas „didysis lietuvių su čią, musų klebonas užmanė kau su pažystamais iš Kvietr [laikė rinkimų bus prašalinVidaus dalykų ministerio
sivažiavimas Vilniuje"; lai pastatyti iš senosios bažny kūčių kaimo vyrais. Jų de
Į>.5tas vienas stabdantis darbą pagelbininkas Gurko , užsi urėdninkai nedalyvaudavo įsteigta ^„Lietuvių mokslo
dalybas — tautiškas ir tikė- traukė atsakančios komisijos rinkimų agitacijoj, tuom už draugija” -kurios tikslu bus mėta kovos pradžia už pradi čios medegos pavargėliams javimą paduodu:
nes mokyklas; pačiam Kau namus. Namai jau pastaty
jimiškas antagonizmai. An tirinėjimą. Jis apkaltintas siimdavo augšti urėdninkai ištirinėjimas lietuvių ir jais
Kvietkučių kaime terp ka
ne • tebegyvuoja draugijos ti. Dabar valdžios liko pa
tai Minske ir Vilniuje žydai už tai, jog su javų prekėj u 'vien. Amerikoj; šįmet vie apgyventos žemės. . Tirinė,,Saulė” ir „Daina”, įtaisytas tvirtinta „Švėkšnos parapi talikų yra keli sentikiai. Ti<
nut i re nebalsuoti, už žydą susitaręs, pasisavino kelis nok ir Vokietijoj elgiasi jau jama bus antropologijos, et
viešas lietuvių-katalikų kny jos labdaringa draugija”, sentikiai yra išrinktini vagyą
mažjii reikalaujančios parti milijonas * rublių paskirtų teip kaip ir Amerikoj: kanc nografijos, archeologijos, is
garsingi visoj Janavos apy
leris Buelow pradeda laikyti torijos, geografijos ir stati gynas, įsteigtos ir steigiamos kuri buvo teippat užmanyta gardoj. Kvietkučiai, regė
jos, bet už daugiau reikalau sušelpimui badą kenčiančių
pradinės lietuvių mokyklos musų klebono ir kuriai žadė
dami jų kasdienines vagy
jančios partijos krikščionį, Maskoliuos gyventojų. Kal kalbas politiškuose susirin stikos atvėjuje, teippat bus
kimuose. Kaip moka, teip tirinėjama Lietuvos fauna irtt.. Taigi, rodosi, daug jo ansai pavesti* ir augščiau
stes, nutarė jų nusikratyti
ii kadkngi toks ir žydams dau tų augštų urėdninkų ir jų
gina ir teisina savo pasielgi ir flora. Be to draugiją padaryta tautiškos dvasios minėtus namus; bet dabar — ,,po prigov°ru" išsiųsti.
giau naudos gali atgabenti numylėtiniu yra daug. Kaip
mą ir peikia savo priešinin rinks lietuvių tautiškas dai pakėlimui, bet Kaune to vi nebduoda tai draugijai anų — Aną dieną susirinkę į ra
| negu žydas konservatistas.
sako, Gurko ėmė vien pini
kus ypač katalikus ir socija- nas, pasakas, tarmes, valsčių so veikimo pasekmės dar ma namų, o sutinka tiktai par štinę ir apreiškė savo norą.
Terp krikščionių, išėmus gus iš iždo ir jais dalinosi su
listus. Kokius vaisius Bue- vardus, vardus, pravardes; žai tepatėmyjamos. Ir tame duoti už 2,000 rbl.. Žmonės „Pisoris”, išgirdęs, nė iš tolo
socijalietų, tokio supratimo augštesniais urėdui n kai s, o
lowo agitatoriškos kalbos iš paskui dar tipų, rūbų, nami nėra nieko keisto, tai visiškai dabar visaip plepa: vieni sa neprisileidžia— tai jus Dru
dar nematyt: Lietuvos krik tie vėl daug jų dovanojo sa
duos, pirm laiko sunku į- nių išdirbinių pavyzdžius suprautaųsas dalykas. „Pa ko, kad klebonas butų tų pi skius” norite išsiųsti. Pra
ščionys demokratai siundo vo tiumylėtinėms.
pratimas už prigimimą pik nigų visai iš draugijos nerei dėjo išradinėti visokias kliū
Bpėti.
ir t. t./
ant žydų, lietuviai ėdasi su
Amerika.
tesnis” — sako priežodis, o kalavęs, jeigu ansai butų li
Rinkimai parlamento pa
lenkais, maskoliai tveria ma Amerikonus labai suerzino siuntinių atsibus 25 d. sau Visi šitie darbai bus skel čion jiedu abu lietuvystės kęs išrinktu tos draugijos tis, aut galo išbraukė iš tar- ,
biami specijaiiškame laikra
po susirinkusių vyrų prakil
skolių fanatikų partiją. Teip pasielgimas angliško salos sio. Diena ta labai svarbi.
priešai. Pas mus lietuviško pirmininku vietoje dabar iš nesnius ir nutarimo „prigaštyje,
Xrba
atskirai
išleistoje
beslėdant partijoms, pirm Jamaikos
ji miestų visuomenės dalis rinktos Vilkėno grafienės
gubernatoriaus Nežinia dar, ar randui pasi
laiko negalima Įspėti, ' kas Swettenbamo. Jeigu apra seks išbristi iš purvyno, į knygutėje. Išraugi ja mano nuo seno pripratusi prie len Platerienės; kiti, kad klebo voro” nestatė. Štai, užbai
skirti ui mokslo darbą dova
gė, šiądien susirinkome pa
daugiausiai laimės rinkimųo- šymai teisingi, tai ištikto
kurį Įbrido. Jeigu opozici nas, mano Įsteigti Vilniuje kų kalbos, o atsikratyti nuo nas iš tų namų padarysiąs bandyti dar sykį. Na, ogi
Iš tilpusių lietuviškuose amerikonai turi pamatą pyk
ee.
sau kumetyną, kaip jau nuo
to papročio labai sunku.
jos partijų viltys išsipildys,
išrašėiuose straipsnių galį- ti, kadangi Jamaikos guber tai ateinančiame parlamente muzėjų, biblioteką ir kitas Užtat visur mieste ir girdėti seno yra padarytas kumety- viršaitis ką Raibėjo, užklau
kad lietuviai u©
de- natorius juos ištikro įžeidė, bus dar daugiau rando prie Įstaigas surištas su draugijos (enkiškai tebekalbančius lie nas arba Įnamynas iš gražios siau? — Sėdi ir dairos ar ne
ma spręsti, Kaa
tikslais.
gaus išgerti, atsakė vienas
mo|cratai dar nežino su kuom
tuvius; pamėgini užkalbinti muro „špitolės”, pastatytos iš jų. Bet šį rudeuį rinksiu
ypač
Įžeidė
Amerikos
laivyšų
negu
buvo
paleistame.
Sanariai
turės
mokėti
3
r.
išvien,
su
kuom
jie
U jie ceis
— —
7 Nors randas kalbina visas metams; įstojant — 2 r.. Są- savo kalba ir persitikripi tu- parapijos lėšomis.... Beij j darys sutarimus, bet vienas nę.
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Iš Shenectady, N. Y<
Pabaigus
kalbėtojui,
pirm.
T
HAihusBinu,
111.
Šito

T TiiUJdtoN, Pa.
Darbai'
me viršaitį, turbūt Jis dau- Pernai žiemą buvo susitvė Dabar tenai laikraščio jau,
se aplinkinėse yra 14 anglių sėdįs Tamošius Vilkaitis už Lietuvių yra čia nemažai
grau nebepaklius, rinksime rus draugystei^—kuopa Švie turbut, neišleidinės niekas, šiuom kartu' eina čia gerai.
n
geležinkelio kastyniij, o rengia dar 2, ka manė paaukauti,klek kas ga-1Aurelis. Uždėjo naują drau
jau žmogų drąsesnį ir išmin- sos draugystės Londono prie- nes išleistojai „Laiko” netik Pennsyl vania
i
Ii,
reyoliucijos
labui,
paaiš’
^
gystę, kuri susiliejo sų seną
komp. sajvo ' dirbtuvių darbi-1 rias neužilgio atidarys. Dar
tingeanį. Teip ir padaryki miestyj Tottenham. Iš sy išsižadėjo išleidinėti laikra
kindamas
fr
reikalingumą
ją.
Draugystės tos turi dve
ninkamsfjakelėalgasantlO%. bai čia eina gerai lygiai žie
te, atsakiau.
,V.Z.’ kio prisirašė apie 17 sąnarių, štį, bet, pate sau ant gėdos,
jopą mierį — pašeipą ir a
bet sanvaitė po sanvaitės akyse viso svieto, per tam ti •f Spr&gfi^ld, III. Dar mos kaip ir vasaros laike: aukų.
;
Jis
perstatė
du
draugu
pe

švietimą: Draugystė Šv. K
Iš Linkavos, Kluino gnb.. skaitlius sąnarių pradėjo ma kras korteles išsižadėjo savo bai eina &a šrAom kartu ne dirba pilną laiką. Jeigu lie
reiti salę, rinkti aukas. Su zimiero šelps savo sąnarius Ii*
Šiįis metais Elena Staške- žėti ir apie vidurvasarį apie kilmės — lietu v i š k o blogai. Jj iš—kitur pribuvę tuviams kitur su darbu butų
darbininkai galėtų čia gauti blogai, gali čia atvažiuoti, rinkta $5.70, kuriuos nutarė goj, o draugystė Lietuvos
vičiutė atidengė 5' skyrių draugystę jau nebuvo girdėti vardo.
ypač apsivedę galėtų čia at pasiųsti „Lietuvos” redakci rengia knygyną.
Pašelpal
Taigi kaip Anglijoj teip ir darbą.
A
mokyklą, kurioje viskas iš- nė garso.
Kun. K. Matulaičiui atke Škotijoj lietuviškas judėji 5 SnAMoięiN, Pa. Valsti-* važiuoti, nes dabar lotai pi jom paskirdami L. 8. D. P. turime jau ‘ apie aštuonius
guldoma lietuvių - kalba.
šimtus doliarių, o apšvieti
Lenkų kalba išguldoma kai liavus į Londoną, buvusis mas tuom tarpu jau negy jos inspektorius, dėl negeros gus, galima gaut už $50-150. Aukautojams ačiū.
J.
Overaitis.
Jeigu kur butų lietuvis kal
mui su viršum šimtą. Nupo atskiras dalykas. Moke ,,Laiko” redaktorius Ben. vuoja.
ventiliacijos Vilose, uždarė
vis, gali čia drąsiai važiuo
samdėm jau svetainę, paren
Radikalas.
stis už mokslą labai mažas, Audra baudė sutverti kuopą
Royal Oak anglių kastyues. ti, o gaus darbą prie anglių
gėme knygyną ir vakarinę
neturtingieji e vaikai visai ,,Šviesos • Draugystės” Lon
Iš
Wilburton,
Ind.
Ter.
M
C
onnklsville
,
P
a
.
Dar

kastynių. Moka $2.75 už 8
mokyklą. Atsišaukia m į lie
vieko nemoka. • Nedaliomis done, bet nepasisekė: nė kal
I 6 d. sausio buvo bertaininis tuviškas išleistuves ir drau
bai
prie
kokso
pečių
eina
čia
darbo
valandas.
Ir šventadieniais daromi pa- ba jo, nė prikalbinėjimai ne
susirinkimas 137 S. L A. gystes, meldžiame siuntinėti
gerai.
Harrfyburgietis.
rds kai tymai ir pasikalbėji- padarė ant atšalusių londokuopos. Susirinko visi sąna mums savo išleidimus ir atli
5 Welbton, Omo. Šitose
niečių jokios įtekmės? pažiop
mai.
riai ir dar keturi nauji prie kusias knygas šiuo antrašu:
sojo, pažiopsoję ir išsiskyr Milijonieriai nusuka mo- aplinkinėse vanduo užliejo
Iš Mintaujos.
kuopos prisirašė. Nutarėm J. P. Eydimt, 618 Hulett st.,
daug kastynių ir per tai apie
ėte.
kesčius.
Iš Mintaujos kalėjimo pa Ačiū dipliomatiškam ga
kuopą padaryti pašelpine Schenectady, N. Y.
tūkstantis darbininkų neteko
bėgo 2 kaliniu, Leinberg ir bumui Ben. Audros, vasara New York. Pasimirė čia darbo.
ir duoti jai atsakantį vardą.
Iš Uarrisburg, 111.
Męs duosime atskaitas ii
Bridžai. Kaliniai pabėgo su pereito meto ,,Šv. Kazimie neseniai milijonierius Russel
Lietuvių yra čia apie 30 Buvo užmanyti vardai: Bi darbuosimės ant visokių lauSage. Ąssesoriai, surašyda M Indianapolis, Ind. Pra apsivedusių porų, o pavienių rutės, Si m. Daukanto,
largo pagelba.
ro” parapija susitaikė su „Šv.
ką.
.
„Birž. Vied.” korespon Petro Parapijine Draugyste”, mi palaikus, Sages paliktus sidėjo čionai vietinė anglia apie 100.
Kudirkos, Gedimino ir ViKomitetas.
dentas praneša, kad Latvijoj kuri davė pamatą atsiskyri turtus rado vertės 50 milijo kasių konvencija.
Darbai šiuom kartu eina tauto. Vardas Vitauto perIš Baltfinorės, Md.
partijos ateinančiuose rinki mui nuo lenki} ir ačiū komi nų doliarių, tuom tarpu mo 5 Chicago, Ii.l.
Dėl už- neblogiausiai. Čia darbą ga svėrė ir tas vardas likosi pri14-ta kuopa L.8.P.A. ir vie]
muose kitaip bus sugrupuo teto darbštumui, lietuviai kesčius jis ihokėjo tik nuo užstojusių šalčių pasiliovė lima rasti tik anglių kasty- imtas balsų daugumu. To
tinė
kuopa T. M. Dr stes
tos. Iš pirmeivių bloko išė įgijo savistovę parapiją. ,fe turtų vertės 2 milijonų dol. aiit ežerų laivų plaukinėji- nėse, kitokių nėra. Kaip koks kiu budu Čionykštė S. L. A.
jo latviai tautiečiai, kurie triniai” susitaikė su ,,Kazi- Gal teip daro veik visi mi mas, todėl ‘ daug tarnavusių lietuvis ir gerai uždirba, bet kuopa pastoja pašelpine D. rengė prakalbas ir dekliamapereitais metais buvo susi- mieriniais” vieninteliai tik lijonieriai ir ne vien New ant |laivų neteko darbo,, turi nežinia kur eina jo uždarbis. L K. Vitauto Dr-ste. Sąna cijas 31 gruodžio.
viėnyję su kadetais, dabar
Yorko stote.
jieškoti kitokio užsiėmimo. Daugiausiai iš lietuvių nau rys, prigulėdamas į minėtą Atidarius eusfrinkimą ir.
dėlto, kad atsikratyti nors
gi, „sąlygoms persimainius”;
Išviso tokių yra apie 3000. dojasi svetimtaučiai. Dau draugystę, ligoj gaus pašel- paaiškinus mierį prakalbiįj
sykį nuo atsakymo už užsili
Expliozijos.
latviai-tautiečiai ketina sava kusius nuo seniau sūri’ 1 tus
Daugelis jųlškeliavo į Atlan* giausiai!, žinoma, uždirba a* pą ir prižiūrėjimą, o pasimi pirmas kalbėtojas, P. Grigai
N
arristown
,
P
a
.
Ant
PhiLatviai
įtiko pakrantes ir gavo vietas lauš leidėjai, o iš raugo, ži rus, kūnas bus palaidotas. tis, atstovas L^S.D.P., užėm<
rankiškai veikti.
nuo sąnarių pinigus, kurie
kadetai irgi išstojo iš bloko. gulėjo bankoj ant vardo ke ladelphia <fc Reading gete- ant jūrinių laivų. Daug ra* noma, i lietuviai mažiausiai Į minėtą draugystę gali pri vietą. Jis suprantamiausiai
Abi partiji išstojo dėlto, ‘kad lių ypatų, apie kurias žmo žinkelio trukio expliodavo do vietas laivų dirbtuvėse.ir turi niudos Pasigėrę, susi- gulėti kiekvienas lietuvis perstatė publikai pradžią re
kitos susi vienyjusios partijos nės kitoniškai nieko nešne garinis katilas. Expliozijos žiifbma, čia dirbs iki pavasa l>eša, <;» paskui provojasi ir sveikas kunu ir protu, prigu voliucijos Lietuvoj ir Rusijoj,
penki geležinkelio tarnai 11- rio, kol laivai ant ežerų ve! supila lobį advokatams.
nesutiko‘su reikalavimu bū
liūtis į Susivienyjimą. D. L. jos bėgį ir aiškino, kokiu ke-‘
kėjo, kaip tik, kad anie tuos kosi ant vietos užmušti.
tinai pastatyti latvio kandi pinigus suvartoję savo nau
pradės plaukinėti. Nors dirb Yra čia ir keli apšviestesni K. Vitauto Dr-stė rūpinsis lįu ji eis toliau. Pirmą kartą
datūrą. Soc.demokratai ir
tuvėse jie uždirba daugiau, ir doresni. Tie suseina, pasi pakėlimu apšvietimo. Kvie baltimoriškiai išgirdo teisiu*
dai. Taigi tiesiok tų zaunų
Tvanai.
teip vadinamiejie ,,gryni’’ nesikęsdami, sutiko ant Au
bet užtai turi didesnius iš- kalba apie visokius reikalus. čiame brolius ir seseris kuo gus ir aiškius pranešimus
Nuo
smarkių
lytų
stotuose
leidimus?
tarnaujanti ant lai- Neseniai buvo vieno gero lie skaitlingiausiai rašytięsi prie apie tėvynę — Lietuvą.
demokratai pasiliko bloke.
dros užmanymo ir išėmę pini Kentueky ir Ohio užgimė tva-1
Manoma, kad\ rinkimuose
F. Bagočius apie pusantros
gus iš bankos, įdavė juos da na i, kurie labai daug nuosto vų, nors gauna mažesnes al tuvio užmanyta paaukauti draugystės.
latviai radikalai’ susivienys
gas,
bet
kad
čia
išleidimų
valandos
kalbėjo vien apie
Grigaliūnas.
Lietuvos revoliucijai, bet ne
bartiniam kasięriui Barzdai
su rusais kadetais. Tokiu čių!. Senosios gi ,,Šv. Petro lių pridirbo. Upės Ohio beveik nėra, tai gali visgi buvo pritarėjų, visi išsikal
socijalizmą, išdėstinėjo aiš
budu susivienys kadetai su Parapijinės Draugystės” Ii- klonis išdalies vandens ap užčėdyti daugiau negu ki binėjo, buvo net keli kvai
kiais privadžiojimais, jog že
Iš Mldlctown, III.
semta, daugeliui šeimynų at tur dirbdami.1
kraštutiniais kairiaisiais. Ši
mės turtai tiktai visai drau
liai, kurie įkalbinėjo, kad
kusiejie sąnariai: Jurgis Le- sėjo apleisti savo namus.
Darbai eina čia pusėtinai
tame susivienyjime dauguma
gijai
priguli, ir tik tada įvyks
• Ri vertoji, III.
Kasy nereikia kelti rankos prieš ir uždarbiai neblogiausi, dar
vinskis, Vincas Barulis ir Vanduo upėj dar vis kįla.
žydų ir rusų, kadangi ^gry
Kazys Pilėnas prisirašė prie Geležinkelių linijos teipgi klose šitų aplinkinių dirba valdžią (ar nors ji butų bjau bininkai uždirba nuo 30 —80 teisinga tvarka, kada viskas
ni” demokratai latviai, nors
riausia ir gneteisi ogiausia? dol. Darbas nė sunku gauti. bus visų, ne vieno.
gyvuojančios „Šv. Kazimie vandens apsemtos. Tvanuo pusę laiko. į
ir neišėjo iš bloko, bet vis
J. Grinius iš Brooklyno*.
ro” parapijos. •
se pražuvo daug gyvulių. Ar 5 Faęrmojuth, VV. Va. Fe- Rd.) Užtai per Kalėdas tiek Lietuvių yra čia 3 apsive mažai laiko teesant, pratarei
dar nenusprendė, ar jie veiks
alaus turėjo, kad vieni nė iš
Pasitikėdami Kun. Matu*1
po visų4autų raudona vėlia laičio ,,demokratijai”, naujai pražuvo ir kiek žmonių, dar deral Coal Go- Grays TlUtse gerti neįstengė. Vaisiai to dusių šeimynos ir 8 pavie trumpai, nurodydamas ar-1
neužilgo pastatys 450 kokso
ni, bet ir tame mažame butikrų žinių nėra.
va, ar po tautiška latvių vė
buvo toki, kad viens kitam relyj yra žmonės visokių nuo šiausius žmonių skriaudikus.1
prisirašiusięjie sąnariai lan
pečių.
liava. Žydai gi ir socijaldeTerp kalbi} mažos mergai J
peršovė koją. Dėdės suare monių.
kydavo susirinkimus siste- Grand Rapids, Mich. Nuo
• M ARTINS FERRY, Omo.
mokratai negali vieni apga
upėj
I
smarkių
lytų
vanduo
tės: O. Kvederiutė, B. Kara®
štavo visus, kurie prie to bu
matiškai. Trys, keturi susi
lėti rinkimuose dėlto, kad
ludian
Mill
Creek pakilo ir Aetna Standard geležies dirb vo ir jie visi turėjo užsimokė Pereitą nedėlios dieną bū liūtė ir Z. Radavičiutė de-W
rinkimai praėjo nieko sau —
relis lietuvių susirinko ant
tuvėse, atlikus reikalingus
žydų labai mažai, socijaldeti po$20.00 advokotams,o po krikštynų dukters pas Tama- kliamavo eiles. Buvo rinklia I
švelniai, bet Vėliaus Pilėnas užliejo visą žemesnę miesto
pataisymus, prasidėjo vėl $10.00 'skvajeriąms. Anta
mok-ratai gi dėlto, kad rinki
susirėmė su kun. Matulaičiu dalį. Vanduo upėj Grand darbai.
šaucką. Bėsilinksmindafni, va> revoliucijos naudai; su l
kų dauguma — smulkioji
River
stovi
9
pėdas augščiau
nas Burokas turės dar provą kalbėjome apie visokius rei rinkta $16.37; atitraukus 12c W
dėl pinigų. Dalykas buvo
buržuazija — prisilaikys ma
paprasto
paviršiaus.
•
PlTTSRI
’
RG,
P
a
.
Dirbsude. Toki tai gražus dar kalus, atsiminėm ir revoliu- kaštų persiuntimo, $16.21 i
štai kame. Pasklydo paska
žiau reikalaujančių partijų
tuvės National Cash Register bai, čionykščių lietuvių!
las, kad miesto rodą ketina
cijonierius, kovojančius už pasiųsta „Kovos”, rėdystėr ,
Vėtros.
kandidato.
Co.
bus
perkeltos
iš
Daytono
I
Jonas Pakalniškis.
griauti gatvę, prie kurios pa Bufalo, N. Y. Šitose ap
laisvę musų visų tėvynės Lie perduoti L.S.D.P.
Rusų T jftegos nestiprios.
Tuom laik buvo apsilankęs
statyta lietuviška bažnyčia. linkinėse 20 d. sausio siautė į Pittsburgą. Minėtose dirb
tuvos. Buvo užmanyta paJos pasidalino į 3 dalis: „spaIš
Gllberton,
Pa.
tuvėse
dirba
500
darbininkų.
pas
savo giminei D-ras J. Ku
Kadangi bažnyčia dar nuo 18 valandų smarki vėtra,
aukąuti, kiek išgalint, sušel
liečiai”, , ,fMerkulovo” (voYra čia 8. L. A. 39 kuopa.
lis iš Chicagos. Jis rodė išsi
kun. Siamo laikų buvo ir kuri vien porte pridirbo nuo
kiečių-konstervatistų pakrai
• Pikeville, Kr. Šitose 13 d. sausio turėjo ji savo piami Lietuvos revoliucijo- vystymą gyvūnų su pa
tebėra įklampinta skobose, stolių ant $1,500,000. Porte
nierių. Sudėjom $2.30 (ko
pos) ir „kadetai”.
aplinkinėse atidarė diktai
tai kun. Matulaitis, kad rei paskendo net keli laivai. naujų anglių kastynių. Ren bertaininį susirinkimą su kiai revoliucijonierių parti veikslais, kas publiką labai
Reikia laukti, kad ateinan
prakalbomis, kalbėtoju buvo
interesavo. Gaila vien, kad
kale turėtų tiesą reikalauti Nuostoliai mieste ir aplinki gia čia ir kokso pečius.
jai!
Red.)
Pinigus
siun

čiuose rinkimuose paims vir
draugas K. Butkus.
šiokio tokio nuo miesto už nėse padirbti dar didesni.
čiam „Lietuvos’’ redakcijom dėl vėlybo vakaro mažai ga
šų latviai tautiečiai.
Jis
plačiai
paaiškino
dar

lėjo parodyti. Tuom ir užsi
bažnyčią atlyginimo, paragi
Sandwich, Ont. Šią va
A. Monkevičia.
Stebiamės, kad „Birž. Viebininkų
vargus,
kaip
juos
baigė
vakaras prieš Naujus
sarą pradės čia statyti didei
domosti’ų”^ korespondentas, no visus lietuvius sudėti po
j S Gaisrai.j
išnaudoja
visokį
trustai,
ka

Metus. Žmonių buvo suvl W
kiek išgalėdami pinigų užmo i Youngstown, Ohio. Nuo les geležies dirbtuves, kurio
Iš Philadelphia, Pa.
pranešdamas apie visokių
pitalistai.
.
Toliau
aiškino,
500. Pirmą kart Baltimor ■
kėjimui ant bažnyčios užvilk elektriško drato užgimė čia se ras darbą 5000 darbininkų.
Rygos partijų ir tautų ūpą,
30
d.
gruodžio
buvo
auk

kad
męs,
darbininkai
visų
ša
ant prakalbų buvo tiek p/ A
tų skolų. Žmonės, žinoma, gaisras mėbelių krautuvėj
nieko nemini apie lietuvius,
5 Chiropec, Mass. Strei lių, pasiliuosavimui vieną tu sinės vestuvės Juozapo ir Pet blikos. Prakalbos visiems 1
nenorėdami prapuldyti dy Mc Elvay Co., kuris išsipla
kurių skaičius Rygoje yra
kuoja audėjai dirbtuvių Chi rime kelią — socijalizmą, ku ronėlės Linaučkų, ant ku tiko, užsilaikė tykiai iki p| |
kai bažnyčios, dėjo po kiek tino po visas aplinkines ir
nemažas.
,V.Ž.’
ropec Mfg. Co., daugume ris vien gina musų reikalus, rių susirinko nemažas bū baigai.
"
galėdami, pakol nesudėjo vi pridirbo nuostolių ant $700
lenkai. Darbininkai reika- tik per socijalizmą męs galim relis lietuvių. Besilinksmi Beje, ne visiems patiki J
sų pinigų, apie 550 svarų 000.
’
„ Jauja didesnių algų, Unija
Iš Liepojaus.
pasiliuosuoti nuo prispaudė nant, vienas iš susirinkusių nes paskui kuopu susirinl W
($2750).
.
Kada
visus
pini

Laikraštyje; „Rieč”. patib
liepė jiems grįžti prie darbo^ jų, kurie mus išnaudoja viso užmanė paaukauti po keletą me toki pakėlė armyderį. kj M
po Liepojaus išeivių komite gus apmokėjimui skolos su Nelaimes ant geležinkelių bet jie nepaklausė.,
kiais budais. Kalbino visus grašių sušelpi m ui musų tau Dieve gelbėk.
Socijalis.M
to telegramas su persergėji rinko, kun. Matulaitis, pri Terre IIaute, Ind. Trutos.
Aukavo
veik
visi
ir
su

glaustis
prie
socijalizmo
ir
kuopos susirinkime raport; H
TJ Ellsworth, Pa." Ellsmu, kad išeiviai nevažiuotų simeilindamas archivysku- kyj Nr. 3 Big Four geležin w6rth Coal Co. anglia kasy stengtis visoms pajiegoms dėjo $13.87 (aukautojų- var komiteto prakalbu rengiu.M
(Liepojun be tam tikrų do pui, užmanė atvirai susirin kelio,netoli Sandford,atsitiko klų olą No. 3 turėjo uždaryti, dirbti, kad. kuo greičiausiai dai kitur. Rd.)
Paskiria likosi priimtas. Dar-gi F. BaH
kumentų: miestiečių paspor- kime visus dokumentus (ra expliozija. Po užsidegusiais kadangi neįstengė užgimu išrinktume iš savo darbinin juos: $6.93 demokratų parti
to, policijos paliudyjimo ka štus) pavesti archivyskupui. vagonų griuvėsiais rado 22 sios joje J ugnįes užgesinti. kiškos partijos urėdninkus. jai, $6.94 tautiškam namui su gočiui, kaipo neturtinga n
moksląeiviui, nutarė ne tik t. ■
me visuomet gyveno išeivis, Šitas užmanymas ir buvo kunu ir 35 sunkiai apdegu Per tai 400 darbininkų atsi Toliau kalbėjo apie dabar kolionija Amerikoj.
vieną doliarį atiduoti, ką pi^|
ir liudyjimo apie tą, kad nė priežasčia susirėmimo Pilėno sius žmonis. Kokios prieža- rado be darbo.
Ten
buvęs.
tines
darbininkų
unijas,
ai

ma
nutarė abidvi kuopos, betul
ra jokių kliūčių išvažiuoti su kun. Matulaičiu. Nors stįs pagimdė eiplioziją, dar
škino,
kad
jos
mažai
naudos
pridėt da daugiaus. Bet anl^J
Jolięt, III.
Čianykšužsienin. Be tų dokumentų tuom tarpu žmonės pritarė tikrai nežinia.
atneša,
su
unija
kitokiu
buIš
Baltimore,
Md
rytojaus, T.M.D. kp. susirinki
čiose geležies dirbtuvėse dar
negali būti išduotas užsienio Pilėnui, bet paskui, po susidu
nuo
kapitalistų
nieko
ne

30 d. gruodžio pasimirė čia kime apvertė viską augštytnerj
bai eina gerai., «
pasportas ir policija visus riukimd; davėsi vėl peršnegausi,
kaip
tik
per
streikus,
Simanas
Latonas, 34 metų. kojoms. Perskaičius prakalboj
išeivius, neturinčius tokių kėti. e Vienok bažnyčios nu
Syracuse^N. Y. Dirb o da tankiai juos atseina pra
pirkimo raštai vis dar tebėra
popierų, siunčia atgal.
tuvėse Nėthod Shoe Co. lošti, kadangi valdžios tar Kūnas palaidotas ant visuo atskaitą, V. Nogurinoskis i\pj
rankose pačių žmonių.
streikuoji merginos ir per nai yra iš milijonierių parti meniškų (ką tas turi reikšti? da keletas pradėjo šaukti* 4
1
S
uperior
,
Wis.
Darbų
Iš šito pavyzdžio aiškiai
tai dirbtuvės likosi uždary jos išrinkti ir jie stato viso Rd.) kapinių. Velionis iš „Kas davė tiesą komitetu* 4
giriose
šiom
kartu
mažai,dar

gyveno Amerikoj 17 metų. išleist daugiau prakalbų renį!
matyti, kad sėbrauti su ku
Iš Londono. .
tos.
■*te d
bininkai
dirba
tik
pusę
laiko.
kias
kilpas
darbininkams.
Paliko pačią su 4 mažoms du gimui kaip $10.00; girdėjot“']
. Seniems metams besibaigiant nigija — darbas bergždžias,
, Bervick, Pa. Pasibaigė Kalbino neužsitikėti vienai krelėms. Paėjo jis iš Kauno
protokole žodžius: „ Partrau * 1
•
Y
oungbtown
,
O
hio
.
visas judėjimas terp gyvenan ir jeigu kas nori darbuotis
streikai
čionykščiose
karų
unijai,
bet
glaustiesi
prie
sogub., Panevėžio pa v., Pakro- kimui kalbėtojau? iš kit< J
čių Didžiojoj Britanijoj lie tėvynės labui, turi rištis į Streikuoja čia katilioriai. Jie šapose. Darbininkų reika cijalizmo.
jaus
valščiaus, Padaigoinės miesto paskiria iš kuopos iii i
reikalauja
sutrumpinimo
dar

tuvių užsibaigė. Kaip Ang tam tikras draugystes, netu
lavimai
išpildyti.
Aiškino,
kad
republikonų
palivarko.
Velionis buvo do $10.00”. O dabar kiek j
lijoj teip ir Škotijoj lietuviai rinčias su dvasiškija jokių bo laiko.
G
len
R
ock, Wyo. Dar ir demokratų partijos nieko geras tautietis, liuosų pa- išduota? $30! Męs neduosimt) j
lyg išmirė: negirdėti nė apie ryšių, tuosyk tik galima ką T\Washingtok, Pa. J Mc bai eina čia gerai, kautynėse gero nepadarė darbininkams
žvalgų. Prieš mirtį prašė pinigų j nodašimčiams, prisi- '
Clue geležies dirbtuvėse strei dirba kiekvieną dieną. Už
draugystes, nė jų susirinki nors atsiekti.
ir
nėra
vilties,
kad
jos
ką
pa

sočijalistų vardu, d
Tas
pate
darėsi
ir
ŠkotD
UbinuiB BVdJiLUBių
kuoja darbininkaįJtA'
darbiai po $8.00-4.00 už die darytų. Republikonų ir de draugų laidotjękuną be tikė- dengusiems
mus ir prakalbas; neberupi
jimiškų apeigų..
Šalin juodašimčiai iš'
Ačiū kunigų įtekmei
ną. D nijos čia nėra. Iš ki
rodos nė vienam nė tėvynės joj.
mirė vienintelis Didžiojoj , 5 Goi.dfield,“,Nev. Pasi tur pribuvę darbą greitai gan- mokratų kandidatai, gaudy Velionis prigulėjo į dvi tarpo!- XŠalin juodašimtiškM
reikalai, nė vargai savo bro Britanijoj išeinantis lietuvi-1 baigė streikai darbininkų va7- i. v . .
. ... ’
naf “ Lietuvių yra čia 3 apai- dami urėdus, daug žada gero tautiški draugysti ir į tautiš komitetai! Męs nusiusima piįfl
lių, stenančių po sunkia me škoj kalboj laikraštis „fLai-1no kastynių; darbai jau pra- vedusių poros ir 6 pavieni.
padaryti, bet gavę urėdą, už kąjį Susivienyjimą.
nigus tikriems socijalistams!’®
aidėjo.
škino letena.
[aidėjo.
Siukevičia.
miršta visus pažadėjimus.
Kalbėjo p. Nagurinoski. .B
Latouienė.
■■M
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■LPradėjus komitetui išroditą komitetą, bet aš atsisa- 1tuvea V .Zimitra rišlaus $8.06
ui arė išreikšti papeikimą klausimas kas kliudyti pra Atskaita „Aušros” Ur
IŠ Waterbury, Conn.
Hpii, kad jokių bereikalingų
J.
Senkus
per
.vestuves
M
kiau,
nes
tas
seimas
tai
tik
,
’
entrališkara komitetui už dėjo?
Kas davė pamatus?
13 ta d. sausio 34ta kuoRdavimu
Kreivėno
$2.50.eVifro
pasidj
maudimą ir apsilpnėjimą be- Ar ne socijalistai pirma pra
net- »a L. 8. P. A. parengė pra Dr. Š. Ir kunigo Ž. Arba
Įėjo:
$37.16.
idarbavlmuose
organizacijos
ro
dėjo
niekinti
tautiečius
Sus.
ve
dar
komitetas
ne
buvo
i
: n eks n’eko už dyką nedavė, kalbas, kaipo atsakymą Dr.
Iki 16-XI-05 buvo įėję
V.R. Šelp. komitetas labui. Buslvienyjimas dabar L. A. sąnarius? Paimkime
visu labu.... j,. $1205.11
į už t;d tiek išdmta.
Šliupui ant jo prakalbų, lai gimęs, o jau aukų pinigais
Pirm.
J.
Girdjuickas,
tiniam
laike
negali
žiūrėti
„Kovą
”
,
socijalistų
organą.
seimo
lėšas
apmokėjo.
Aš
18 X1-05 (p. D-rąA.
t Įn< š is tfocijalistų kuopos kytų 25 d. gruodžio. Kalbė
Kas. V. Sabaliauekas itgal, bet turi visokiais bu Ten visada rasime pabarimus
Graičuną), 10—.
'nutarimą, kad F. Bagr/čiui tojai buvo: pp. P. Grigaitis, apie tai pats rašiau, bet kaRaš^. K. kenkus. dais stengtieji, kad sąnarių ,,8. L. A, šulų”. Senas Kri
sierius
Dūdas
tyli.
Komite

na, tik tą doliarį at'duot, bet atstovas L. S. D. P, ir Gri
skaitlius pasidaugintų. Męs vaitis laiko už didelį įžeidi- ll-XII-05 kuopa Chicago
-1
’ už darbą primokėt da keletą nius iš Brooklyno, N. Y. te tik vienas drg. Bag. geras.
norime, kad Centrališkas ko- dimą, kad paklausta „Ko no p. M. Laukienę.......... 82.25
„Basanavičia Vilniuje, no
doliarių. tuojaus kampe vėl Pirm prakalbų ir tarpuose
-mitetas parodytų daugiau ri lietuviai socijalistai”? Argi
J. Šliupas 8—
keli ’ žrėkė: „Nevalia dau buvo dainos ir dekliamacijos. rėdamas kad dzūkai ne taptų
gyvybės,
kad
visi
galėtume
jau
musų
socijalistai
be
klai

lietuviais,
kad
juos
atskirti
(
20-XII-05 Plymouth Kuo- •
giais kaip $10.00. SngrąžinPirmutinis buvo perstaty
pa (p. J. J. Paukštį) 32.66*
kit ką viršaus išaikvojot”!
tas atstovas S. D. P. Neži nuo lietuvių, užmanė dzūkiš Suslvlenyjimo Lietuviu Amerikoje. matyti jo darbus, o tuom tar dų, jeigu jų niekas negali
pu
net
Centr.
sekr.
atskaitoj
kritikuoti?
Ar
teip
kaip
nu

ką
laikraštį
išleisti,
ir
tam
Iš StevenH Poiut, Wls.
6-1-06 kolekta bažnyčio
K< mitetas, matydamas, kad nau, ar tai per keno Jkalbėji
randame
rugojimus
ir
pasi

rodanti
kunigo
blogus
dar

je 8t. Louis (p. kn. B.
su ’Mylėtoja’s’ nęsusišnekės, mą, ar teip, bet nekurie pra reikia aukų. Mat koki geGed vili rašo, kad Wiskonskundimus
ant
kitų
komiteto
bus,
kunigų
muomonėjį
yra
radėjai!
Dzukus
nori
padaŠlamą).... ............. 14.25
/ nes paaiškint dalyką negali- dėjo garsiai šaukti: žinom
sine mano nurodyta ūkė yra
\
ardytojai tikėjimo? Aš ma 13-111-06 šv. Kazimiero
N3ia, pasiteisint teipgi ne, pa- jau tą ką kalbate (mat kalbė ayti ne lietuviais!” Paskui, brangi ir čia per šalta ypač sąnarių.
Tegul šis pavyzdis perti nau kitaip. Kuom męs ne Dr-stė, Elizabeth, N. J.
s- kė. kad daugiaus negali tojas kalbėjo apie kunigaikš sakėsi, esąs karštas socijali- seneliams ir kūdikiams. Man
krina
visuomenę, kartTCentr. pasivadinsime, socijalistais,
(p. A. Selyklį).......... 4—
sugrąžinti, kaip $4.00, ką yra čius Lietuvos ir kitų viešpa stas, skelbęs teisybę, melų rodosi, kad čia per daug per
Susiv.
Liet.
Amerikoj
komi

demokratais
ar
kitokiais,
tas
nekenčiąs,
su
jais
kovojąs,
3- V-06A. Viltrakis, Shelišsiųsta drg. J. Griniui ant tysčių, jų augimą ir nupuoli
sūdyta.
Aš mačiau Wiston, Conn..................... 2—
kelionės kaštų, kas likosi ir mą, apie valdonų nuožmu ėsas sąnariu to socijalizmo, konsine ne mažai senukų tetas darbuojasi, kaip rūpi bus tik partija, o partijos ir
nasi
apie
organizacijos
labą!
su
geriausiais
mieriais
neiš

kuris
privertė
vėją
nešti,
5-VI 06 Simon Mack, Eli
mą). Policistas pradėjo ne
pražilusių ir kūdikių gražiai
Kelios sanvaitės atgal musų naikina žmogaus silpnumų ir
zabeth, N. J.................... 3—. Jeigu nevalia buvo susirin ramesniuosius tempti lau elektrą ir garą sukti, socija- augančių.
G. išgiria Miskuopa
nusiuntė
laišką
Centr.
klaidų;
neužtenka
pasivadin

lizino
moksliško,
Š.,
girdi,
29-VIII-O6 J. Judickas,
kime nuo juodašimčių Jšsi- kan, bet ir tas ne gelbėjo,
souri valstiją, giria orą ir
Serą n ton, Pa............... 3—
sukt, tai gal nors čia bus da- reikėjo pašaukti policistai. melavo, bet man nedryso, vandenį. Bet čia kožnas be pirmsėdžiui su tūlais klausi ti socijal-demokratais; partimais,
bet
gavo
atsakymą,
kad
a,
vis
partija!
Partijos
bu

pamatęs,
į
kampą
įlindo.
4- 1X 068.Ę. A. (p.J. Skrileista man, kaipo sąnariui Tada p. atstovas persiprašė
veik drugiu turi persirgti.
Paskui išėjo Grigaitis, at Kur žemė derlinga, ten ūkės šiuoin laiku jis neturi laiko vo ir bus, nors besiskirtulską, New Britain,
buvusio komiteto, nusikratyt ir pertraukė kalbą ant tūlo
užsiimti
organizacijos
reika

stymas
į
partijas
didelės
stovas
S.
D.
L.
Jis
kalbėjo
Conn.)...................... 104.20
juodašimčio vardą.
laiko. Išėjo p. Grinius ir
228 akerių, 35 dirbamos,
lais, nes užimtas savais. Teip gerovės
neatneša
žmo

su
didesne,
energija
negu
iš
23-XI
06 Chičagos kuopa
pradėjo
teip:
„Dr.
Šliupas
P. N. klausia, ar protoko
su seniu ir trioboms nieks
besielgiant,
juk
negalima
nėms.
Pakilus
žmonėms
augpradžių;
bę
keiksmų,
tik
(p. Laukienę)........ \ $6.67 ’
le matyt,. kad partraukimui čia gyveno apie 25 metai,
parduos
už
800
ne
pakelti
ir
sustiprinti
Susiščiau
supratime,
pasimažįs
,
faktais
išrodinėjo,
buk
dr.
3-XII-06
Aukų (p. A. 01bet
ką
nuveikė?
Nieko,
jis
kalbėtojaus paskirta $10.00!
dųl. Triobų nieks ne statys
vienyjiiną.
Gana
snausti,
lai

aštrumas
kovos
terp
partijų,
Š.
klaidingai
kalbėjo,
kad
ševskį)..................... 32.01’
' Bet visi pinigai išduoti, tik garbės trokšta ir giriasi.
Juk
aut ūkės teip pigios.
kas
jau
griebtiesi
darbo!
apsišvietęs
nenorės
būti
ko

Vilniaus
seimas
daug
nAudos
12
XII 06 Aukos nuo var
ką kuopa paskyrė kelionei Jis 25 d. gruodžio prakeikė
triobų pastatymas daugiau
Kitas
svarbus
kuopos
susi

kios
partijos
įrankiu.
atnešė.Jis
nebuvo
darbininkų,
duvių ■ North Sideje
kalbėtojaus. O kur kiti rei- kunigus, bažnyčias, klioštokaštuoja, o dagi su sodu ir
rinkime svarstymas buvo At Ant Krivaičio šukavimo Chicago, (p. J. P. Vartik
turtingėsniejie
seime,
bu

rius,
zokonus,
socijalistus,
* kalai prie prakalbų?
Nėra.
ti*»k išdirbtos žemės. Aš WiUgi tas uoliaris. ką nuo Ba- Žmonis, viską, kas tik yra vo, kaip burbulas aut van skousino valstijoj ūkių negi skaitos straipsnis „Ko nori suvis neatsakau, nes draugi- ' kalą) ...... ........... ....1.25
gočiaus kelionės nutrauktas! pasaulėj, socijalistus apšau dens, staiga išnyko. . Kas yra riu. Kur a^ gyvenu jau trįs nuo mus socijalistai”. Visi jos reikaluose maska-pseudo- 31-X11-06 J. Šliopas.... 3—
Bet ir to negalima ant to su- kė • kraugožiais, svetimote- iškovota, tai |>er revoliuciją. metai, labii mau patinka. nusistebėjo is tokio netaktiš nyraai, man rodos, nereika 31-XII-06 J. ŽivatkaUs, vartoti: tas reikia siųsti ,,ti- riauninkais ir tt. Girdi, Dr. Aiškino dėlko soc. boykodavę Aš plikau už $1000,00 40 a- ko rašymo. Visi manė, kad lingi, jeigu užsipuolantis kas.
f*- • ••••
i kridms socijalistams”, o ne Š. sakė, kad" socijalistas už durną: nes manė, kad iš Jos kerių su trioboms, o dabar t>e geriau raginti visuomenę prie nedrysta pasirodyti, kas jis
1546.40
puolė žmogų, pajutęs pas jį nieko gero neišeis, dabar, dviejų tūkstančių niekam ne- karštesnio liesidarbavimo, bet yra, tai galima abejoti, ar
B 'jūod....
Išleidimų buvo 1147.95
ne erzinti, ne sėti nesutiki Krivaitis yra Susiv. draugu.
Gal daugians da kas kaš- $40.00, bet gerai, kad tas, girdi, ir soc. ją remia, rinks parduočiau; turiu tik 20 a
mų. Juk jeigu socijalistų Jeigu yra draugu, geistina Tad ižde liektį 1-1-7 $398.45.
fctuoja? Mašinerija rodymui nors dantimis kramtydamas savo atstovus. Pripažino, kad keriu |>u plugu p gyvenimą
J. Šliupas, iždininkas.
partija, arba nors tūlos kad taptų delegatu į XXII
|7išsivystymo gyvūnų.
Tas pirštą, atsigynė. Bet Š. ne' ginkluotos revoliucijos dar gražų darau. Čia męs dabar
jos kuopos apšmeižtų Ame seimą, kuris atsibus 27, 28,
Išleidimai. ,
niekis! Ten socijalistų nero pasakė nė vietos, kur teip nebuvo, bet bus ir 1.1. Dide keturi lietuviai gyvename,
rikos
lietuvius,
tai
visi
ir
29
dienose
gegužio
1907
m.
lis
buvo
skirtumas
terp
tų
ki 16 XI-05 visu labu iš- L
dvi sanvaitės atgal atkakoO.
do, nereikia bereikalo prieš buvo, nė kada. Bet aš pasa
nukaitinti
turėtume
tiesą
Cleveland
’
e
v
Ohio.
ir
kad
dviejų
kalbėtojų:
vienas
kokysiu, nes aš ir ten gyvenau.
leista buvo.......... e$472.90
Kulikauckas iš Chicago, III.
tara ut.
liojo, rėmėsi ant išmislų nie Pirko ūkę už 2650 dol. 100 visą organizaciją. S.D.P. at taptų paskirtu mano vietoj, 18X1-05 V. D....____ 50—
Tai
buvo
,,
Baltimorėj
”
.
Už

b Kad greičiau užbaigti, aš
stovas išreiškė, jog Susiv. kad ponautų nors 10 metų ir
kada nebuvusių. Kitas rėmė
jcereikalauju jokių atsakymų puolė Motiejus Motiejūnas si ant faktų, aiškino revoliu akerių su viskuom, kas tik neįstengė tobulintis, nežengė paragautų tų skanių pyragai 28- XII-05 Ad. V. Kroku
voje. ... L................. 50—
ijiuo p. N.*; apšmeižimų teipgi drg. Perkūną, kurį jus visi ciją. Jo kalba viens užganė rei kali uga.
prie
progreso,
nesirūpina
ap

čių,
kokiais
aš
dabar
maiti

Lėšų....,........... —45
pažįstat, tą didelį bedievį. dino.
P. Vaičulaitis,
nfae.
P- Grinius.
švietimu, pasiganėdina to nuosi. Aš nepavydėsiu. At ; 0-V-06 Vandai M., Ber, Ž
Bet koks jis socijalistas?
Paskui buvo diskusijos.
kiais darbais, kurie niekam siliepimą. „Apie lietuvi ne.... 60—
Prasidėjus socijalistų parti- Aš atsiliepiau, kad p. G. ne
Stevens Point, Wis.
Į Iš Brooklyno, N. Y.
naudos neatgabena. Be abe škus socijalistus nelaikau
75—
i Brooklyne per Kalėdas pa jai organizuotis, Dr. b. at teisingai perstatėseliuą Phil.
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A.Us, Zuriche/5—
kyti -Lietuvos Sūnų Dr-stės nė pravardę. Tai toks soči- nimą užprotestavo. Aiškinau, namui su kolionija komitetą prie gero. Tūli draugai ma patinkančių ^patų, tas pats
Bet žiūrėkit, ką tad dr. Š. ir kun. 2. tiek tie Jo pareiga, suglaudus visus
i centai,, dedami tautiškiemsį jalistas!
Š. pereitais metais padarė? sos turėjo seime kaip ir p. G. nurodymus, . paskui sykiu no, kad S.D. P. atstovas už neaugščiaus pakilęs ir soclja- 10-XI-p6 Veronikai J.,
reikalams.
gavęs, paniekinęs Susiv. Bet izmui prastai tarnauja.
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visuome

žino, kad XX seimas nutarė 18-XII-06 Vandai M.
čia įnešimus, ’ o jie bus pri tų, jeigu vienam Šliupui pa garsinti apie visas ir,dagi jė
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nuveiktų
nematyt.
50—
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išrinkti komisiją iš 3 sąnarių
Berne.
imti ir svarstyti. O ar žinot sidavė! ir negalėjote siįvaldy- gų nurodymai gimdo tuščius
Išfeardner, Mass.
Šiandien
Susiv.
turi
6000
—
60'
Lėšų
Čia lietuviai gyvena panie- cokią skriaudą padarė revo- ;i, tai ištikro gaila tik kaštų. nieko nepertikrinančius gin narių iš 400.000 lietuvių .užvedimui sistemos vedimo
centrališkų
S.
L.
A.
knygų,
1147.95
! inti kitų tautų užtai, kad iucijąi?- '
čus, nė joks laikraštis neį Amerikoj ir porą desėtkų
A. J. Povilaika.
į
kurią
išrinko:
P.
V.
Biršto

„Žmonės
siuntė
delegatus
iš
jiv tamsus, savo reikalų neTeip rašo p. Povilaika. stengs.
tūkstančių doliarių savo ižde. ną, V. Lukoševičių, abu iš
supfanta, • kad viens kito ne Chičagos, iš St., Louis, iš vi Griniaus kalba ne visai gal tei
Kasgi kaltas? Žinoma, kalti Shenandoah,-Pa. ir Dr. J. T.
Redakcijos atsakymai.
kenčia. krauja lobį sveti sur, ir tas viskas lešiavo apie singai perstatyta. Mat męs
męs visi, nes labiau mėgsta Želvienę iš Plymouth, Pa.
$5000.
Ir
kągi
ten
padarė?
B
Brooklyno,
N.Y.
miems, savųjų neremia, nejau pripratę ypač savųjų iš.
me vaidus, šmeižimus, besi- Kaip tas reikalas dabar sto Senam jaunikiai. Su toj
Ugi
išrinko
komitetą,
bet
ko

13
d.
sausio
buvo
susirin

sitarimus perkreipinėti teip,
i žmrt^a saviemsiems ant kojų
kiais skundais reikia kreip
niekinimus negu darbą. Lai
L ’Btoti. Nebūva šventės ka- kį? Tik vieną drg. Bagočių kad jų žodžiuose randam ne tą, kimas 38 kuo|>os Susiv. Liet. kas jau pamesti tuos nepri vi, tai čia talpinu sekantį eis į policiją, nes jos, o ne *
i
kiškos ar amerikoniškos tai dar nieko. Tas ir rėkė kas pasakyta, bet tankiausiai Am., ant kurio pribuvo dik- tinkančius protingiems žmo laišką:
laikraščių pareiga daboti y[^o j ^peštynių terp lietuvių, o ant jų visų, o kasierių po tą, ką norime rasti, Ar tai draugų, prisirašė ir kelio- nėms kovos ginklus, o jų vie „8. L. A. išrinktoji komi patas, teip vyrus kaip ir mer
E^Jkui teismuose atsieina kaucija, svetimais pinigais ir čia nebus su Griniaus kal- likas naujų draugų ir keli toj griebtiesi darbo visų la sija sutaisymui knygų da iki ginas, vedusius kaip ir jau
užstatytą, už kurią revoliu ba tas pats? Rd.
vaikai. Čia dar nebuvo susi bui, o ne užganėdinimui vien šiol tarpe savęs negalėjo su- nikius.
Tamistos raštelis
tai1Fra5s
L j l aikraščių ir knygų čia- cijos pinigais procentus morinkimo be prisirašymo nau ypatiškų ne visada dorų muL sižinoti ir negalima tikėti, laikraščiui netinka.
kad net iki ateinančiam sei
Iš New Britain, Conn. jų sąnarių ir daugelis tų nau
L Sščiai lietuviai nemėgsta
sų palinkimų.
mui susižinotų. ^Priežasčių
Aš, buvęs seime PhiladelEfhityti, nes, girdi, už ekaiL.S.P.A. 5-ta kuopa pakė jų sąnarių karščiau darbuoja
Šunakis.
aš
pati nežiniai, kądangi ant
|į? pą kunigai bara. Bet ko- phijoj ir girdėdkmas p. G. lė klausimą sutvėrimo V. R. si Susivieuyjimo labui už se
| Po pirmų žemės drėbėji-?
laiškų į kitus sąnarius tos
Į , kunigai nebara už gir- tokias pliovones, atsiliepiau: Šelp. komiteto. Pasidarbavus nuosius ir tuomi stumia prie
roų
ant salos Jamaikos į Kin^
komisijos
negavau;
atsakymo.
Jjkliįvimą - ir kitokius blo- „tamista skelbi ne teisybę,nes keliems draugams gyvu žo darbo ir senuosius labiau pa Nuo XXI seimo S. L. A.
mažai buvo rašyta musų lai Matydama, kad knygų mū gstoną atkako trįs ameriko-ų
džiu, atrado pritarimą pa- ilsusius.
t ja pasielgimus? Daugelis čia yra atstovai seimo.”
niški kariški laivai, nuo ku
„Tai gerai, — galėsi manę gelbinių draugysčių, kurios
Čianykštė kuopa pabaigoj kraščiuose apie Susiv. orga sų viršininkams būtinai reL.
p f no, | xJog gali blogai elgtieĮl| J vis už 5 dol. per išpažinti. kritikuot. Buvo, girdi,daug paskyrė delegatus. Delegatai gruodžio parengė fairą nau nizaciją. „Kova” nė žodelio kia ir kad nėra įalima jų rių nulipę jurininkai, pildė
ant išgriauto miesto gatvių
laiškų. Drg. BagoČius juos susirinkę išrinko ypatas pri- dai revoliucijos ir prieglau nepaminėjo nė apie tai, kac parengimo tikėtis nuo išskir
jinigas nuodėmės atleis.
tųjų ypatų dėl jų nerangu patrolių tarnystę Bet ang
J Pokyliai, krikštynos, ,ves- skaitė ir gerai skaitė, bet Š. ėmimui aukų ir persiuntimui dos namo, bet žmdhiį susi buvo seimas Susiv. Mat apie
mo,
aš atsisakau nuo tosios liškas salos gubernatorius
lyės, laidotuvės neapsieina suriko: ką męs čia socijalisti} revoliiicijonieriams. Išrinkti: rinko mažiau, taegtf tikėtasi. tokius „karštų tautiečių”
komisijos dabar, manydama, amerikoniškam admirolui Da-1
į ; raugalo ir jo nieks nė nesi- laiškų klausysime! Išsitrau pirmsėdžiu— Jonas Girdauc- Per pasidarbatimą Marijonos mažmožius neverta nė minėti;
| (iii, lieja į gerklę daugiau?, kė savo nuveltą rezoliuciją kas, kasierlum — Vincas Sa- Narkevičienės ir Magdės Ma tik paskui pamatė, kad ko kad tas prisidės prie padrą visui apreiškė, jog jis negei
džia amerikoniškos pageltos
ir ėmė skaityti. Žmonės jos baliauckas, raštininku — Ka tulevičiūtės, kurios/nepatin kios aukos dalinamos visuo sinimo dabartinės mus cenL gu reikia,
tralinės vyresnybės (pilnai ir geidžia, kad Amerikos ka
IfLietuviąi pas savuosius ne- nenori, bet jis pradėjo rėkti, rolius Senkus.
gėjo pereiti pe^krotf ininkus, menės reikalams. * Tąsyk so
riški laivai apleistų portą;
New Britain’o lietuviai, pasisekė surinkti* Vairui vi či jalistai - pradėjo dejuoti, kompetentiškos) pasirūpinti
Ipgsta pirkti. Yra čia nega- ir visus aprėkęs, pasakė: tu.
kad jų partijai per mažai au ir užvesti S. L. A. sistemą materijališkos pagelbos teipįktis dirbti dirbtuvėj uusil- rit priimti. Ir priėmė. Bet jeigu kas surinktų kiek au sokių daiktų. f .
gi negeidžia. Jis daleido pa
knygų.
’
,
Ls lietuvis, užsidėjęs groce- kokia ta rezoliucija? Tokia kų revoliucijai, tai perduoki Ant pereito bertaininio su kų ....
statyti prie amerikoniško,
J. T. Želvienė;”
fiją ir mėsinyčią, bet lietuviai kaip ir jo prakalba. Ne te jas V.R. S. komitetui. Sy sirinkimo fairo komitetas ne P. Žagaras teikėsi parašy
konsuliato vien amerikoni
aukų
surinko kiu aukas siunčiant, pasida turėjo prirengęs pilnos at ti Feljetoną, kad S. L. A.
Kadangi ir Centr. Komite
H nepalaiko, perka pas šve paskirtų
šką jurininkų sargybą, bet
Tos aukos sudėtos ro mažiau lėšų. Dabar pa- skaitos, bet žodžiu.apreiškė, sąnarius-tautiečius ant Mar te yra ta pati y pa ta, p. Birš
lnus; reiks silpnam žmoge- $1526.
jurininkai ne gali ant kranto
Ei vėl jieškoti darbo dirbtu- tikriems revoliucijonieriams, eiuntėm C.K.R, >šelp. kasieriui jog apmokėjus išdavimas,liko so pasiųsti reiktų. Po ilgi;į tonas, todėl aš negaliu be jo
išlipti su ginklais, gali jie
Kj. Dabar tokį jau kromą bet ar jie atsišaukė į aukau R. Dūdai, sulyg aukavusių keliolika doliarių. Ant mi tylėjimų susilaukėme y vairių ką daryti užvedime naujų
turėti vien lazdas. Ameri
įsidėjo kitas lietuvis. Žiu- tojus, kam jas paskirti? Ne!! noro, paskyrėm S.D.P. Au nėto susirinkimo nutarė lai klausymų, No. 3 „Lietuvos” knygų, arba naujos sistemos,
koniškam admirolui neliko
Kun. Ž. sako: teip tyliai jas kos surinktos teip: šv. Juo kyti antrą fairą. , Jis bus 22- net kelioliką špaltų užima lai kuopos pasakys: ar laukt
[sim, kaip jam eis.
nieko daugiau, kaip su savo
seimo, ar kaip kitaip pa trims kariškais laivais grįžti
^Yra čia daug sulenkėjusių, paskirstysim ir duosim kam zapo draugystė paskyrė iš 24 vasario šių mėtų Drauge S. L. A. reikalai.
Įgstančių lenkišką kalbą; bus reikalingos. Tai toks savo iždo $25.00; per susirin lio svetainėj. Įžanga visiems ; Tūli tautiečiai kaltina ma daryti?
atgal, iš kur jis atkako.
M. J. Damijonaitis.
komitetas j-r*.
Dr. Š., ir kun. .w..
kimą
nuo,
draugų. ujftai,
u.£ surinkta
U uv>, Miaugi^
nę, kam aš kliudau socijalidykai[ugiausiai tokių yra mer- nuujuvvac
2d Ir manę buvo perstatą į|$6.60; J. Girdančius per vesTerp kitų nutarimų, kuopa stus No. 19 Atskaitos? Bet
Lų,
Skaitytojas.
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Orisson Svett-Marden

Gyvenimo Mokykla.

<

„Nėra 1tok 1,0 ubriApjimo, tokio pMaiv
iria
tmoful, turinčia n..
kimo, kuris
kokį nors mo^lišk^ gabumą ar palin
kimu paskirti dienus dalelę kitam dar*
: I
1
Witte>^bach'at

Auginimas ir Maitinimas
Mažų Kūdikių.

Motinos duoda kūdikiui ma’sto kaij
kada, kiek t|k jis nori ir kūdikis auga, be,
ne visada: tankiai kūdikis apserga nuo per
sivalgymo vidurių ligoms.

Paraše J. Kulis, M. D.
. Vėmimas kudikių.
Šlapintis turi eiti kas 8 ar 4 valandas;
Vėmimas kudikių būva dvejopas.
SKYRIUS II.
jeigu teip ueby^ą, tai galima žiūrėti ant kū
dikis,
pažindęs, tankiai vemia, išmeta maistą!
dikio kai jK) ant nehormališko, nesveiko.
Jaunuomenė sunkiose aplinkybėse.
iš burnos, bet be jokio susijudinimo ir pasiS
Kambarys, kuriame kūdikis užlaikomas,
— Kaip brangi ši knyga? — paklausė po valandos
— Ar žinai, — tarė, — kad rašytojui reikia būti ar- ateivys peržiūrėjęs knygas Franklin’o spaudu vės knygyne. neturi būt labai šaltos, perši 1 tai vėl negarai, stengimo ir rodosi kad kūdikis nieko iš to neS
ir pienas, kurį išvemia, nebūva laba®
karaliumi, ar elgeta.
nes gali gauti karštį nuo užpūtimo šalto vėjo. daro
sutrauktas,
o ir jeigu kiek sutrauktas, tai!
— Vienas doleris — atsakė tarnai
Temperatūra kambario geriausia apie 70° tie sutraukalai,
— Gerai, — pasakė vaikinas, — busiu karaliumi.
tie šmotai yra minkšti, išsi-1
— Vienas doleris? — atkartojo plieki kak! — Ar nega ar 75° F.. Maudynės karštis apie 98° F..
' Tėvai atidavė jį likimo valiai. Pei>dešimtį metų ko lėtum Tamsta paimti mažiau kaip vieną dolerį?
skyrėto tuoj terp pirštų, tai tas jau parodo, I
Šlapintis kūdikis tuoj po gimimo kaip
vojo su elgėtyste ir gyvenimo sunkenybėms, bet trumpa
— Tokia kaina — atsakė šis. — Pirkikas ilgą laiką kada gali neiti per kokias 6 arba 20 valan kad kūdikis ne vemia dėl ligos, bet dėl per- I
me laike laimėjo.
daug pripildyto pilvo. * Bet jeigu kūdikis !
dairėsi po krautuvę, galop paklausė:
į
dų be jokio blogo ženklinimo ar nesveikatos vemia su pasistengimu ir tankiai po vėmimui
Kas gali pažvelgti į baltą sudžiuvusį Ruffaso Choate’— Ar ponas Franklin’as namie?
kūdikio, nors ir geria vandenį ir žinda.
jo veidą ir nesuprasti iš karto tos baisios kovos, kurią jo
pradeda verkti, jeigu išvemtas pienas esti j
—
Teip
—
atsakė
tarnas
—
tuo
tarpu
labai
užimtas
dvasia vedė su kanu. Kada draugas sakydavo jam, jog
sutrauktas
į kietus grumulus, susimaišęs su j
Maitinimas ir žindymas.
.
x .
darbu naikina ir teip jau silpną sveikatą, tardavo: „Duok, spaustuvėje.
kokioms
gleivėms
jeigu išvemia kone visą J
Statistika parodo, jog daugiausiai kūdi maistą, kokį buvo irpaėmęs,
— Gerai, noriu matytis su juo — spyrėsi pirkikas.
Dieve! Mano sveikata jau seniai nuo manęs atsitraukė ir
tas jau išrodo 1
kių miršta pirmuose jų a'Inžiaus metuose, ne labiau užvietrinimu pilvo. taiTokiame
aš gyvenu neteisingai.” Panašiai buvo ir su Vilhelmu
Pašaukė Franklin’ą ir pirklys paklausė:
1
sukakus dar metų: vienas penktadalis mir k i me todėl reikia kreipties prie gero atsitiEwart’u. < Rodėsi, jog vien stipri valia gaivina jo sąna
gydy-j
— Kokia žemiausia kaina tos knygos, kokią Tamsta čių kūdikių būva laike pirmų metų jų gyve
rius ir nenori jo apleisti dargi tą-syk, kada kiti tarnai ap gali paimti?
nimo. Didesniuose miestuose, kaip New tojo.
leido nelaimingąjį. Robertui Hall’ui nepasisekė pirmasis
— Vienas doleris ir 25 centai — buvo skubus at Yorke ir Chicagoj, kaip kada kūdikių mir
Karvės pienas.
pamokslas ir, yt vaikėzas, apsiverkė pamokslinėje. An sakymas.
čių skaitlius pasiekia net vieną trečdalį.
trasis pamokslas buvo dar menkesnis, bet galop kantru
Karvės pienas kūdikiui geresnis maistai I
— Vienas doleris ir 25 centai! Dėlko gi Tamstos pa- Kūdikių miršta daugiausiai liepos mėnesyj negu< koki kiti, bet ne teip geras kaip moti- 1
mas padarė jį didžiausiu pamokslų sakytoju Anglijoje.
ir kituose šiltuose vasaros menesiuose. Nors nos pienas dėlto, kad proporcija elementų,
Jaunas francuzų oficieras paprastai vaikščiojo po gelbininkas reikalavo ką tik nuo mauę< vieno dolerio?
karščiai pats neinariua kūdikių, bet maistas maitinančių kūną, nelygi: karvės piene bal
—
Teisybė,
—
tarė
Franklin
’
as,
—
bet
aš
noriai
bu

butą, šaukdamas:, ,,Busiu Francuzijos maršalu ir garsiu
sugedęs
nuo karščių atgabena ligas. Kad ir tymo yra daugiau negu reikia vaikams, o į
čiau
sutikęs
paimti
vieną
dolerį,
kaip
atsitraukti
nuo
generolu.” Ir tikrai, mirė Francuzijos maršalu.
gerai maitinama motinos pienu, kūdikių per mažai kitokių elementų. Mat vienas |
darbo.
Vienas dailidė užklaustas, kodėl teip atidžiai taiso
Žmogus nusistebėjo, norėdamas užbaigti kalbą tarė: mirčių danginus^ pasitaiko pirmą ir antrą pienas tinka geriaus pilvui kūdikio, kitas I
teisėjo kėdę, atsakė: „Noriu, idant išlaikytų, kol aš ant
vasarą, bet maitinimas visokiais kitokiais pilvui veršiuko.
— Be juoką.... pasakyk man Tamsta žemiausią tos maistais
jos atsisėsiu.” į porą metų kaipo teisėjas ant tos kėdės
skaitlių mirčių padidina. Daugiau
knygos kainą.
,
Karvės pienas neperkeistas beveik visai j
atsisėdo.
siai kūdikių miršta pirmą va«arą jų gyveni
netinka
bet praskiestos tinka
3
—
Pusantro
dolerio
—
atsakė
Franklin
’
as.
Kasžin kas pasakė vyresniamjam Pitt'ui, jog vienas
mo ir tai daugiausiai nuo netikusio maitini riau negukūdikiui,
kas
kitas.
Karves
pieną
galima:J
projektas e^ąs neįvykdomas. „Neįvykdomas!” — sušuko,
. — Pusantro dolerio? kodėl prieš valandėlę atidavihė- mo ir vidurinių organų ligų. ’ Kaip, tik kū
— „mindžioju kojomis neįvykdomumą!” Valdžia, kurią jai ją už dolerį ir 25 centus?
:
dikis neteko motinos pieno, jo proga gyveni praskiesti čystil vandeniu arba viralu iš ko 1
turėjo parlamente, buvo kuone viršžmoniška. Jo karali
— Teip yra, — atsakė Franklin’as šaltai, — ir bučiau mo ir sveikatos būva sumažintai Pritaiky kių grudų, miežių arba avižų. JPauibaiguO
ška valia lenkė kietsprandžius lordus.
noriai paėmęs tą kainą pirma, kaip pusantro dolerio dabar. mas kitokio kokio nors maisto, jeigu motina metams net su mėsos viralu galima karvės I
Viena paslapčių, kurių dėlei Anglija suvaldo kolioŽmogus nieko nesakydamas, padėjo pinigus ant stalo, gali maitinti kudikį krūtimis, yra beveik pieną praskiesti.
Karvės pienas, duodamas kūdikiui, ne į
nijas yra nenuveikiama valia; geležinė jos ranka laiko paėmė knygą ir apleido sąkrovą, gavęs išganingą pavyzdį kriminaiiška prieš kūdiki nuodėm&į
gali
būt senesnis kaip vienos dienos ir ge-■
kaip Likimas. Bet ne visada Anglija atmindavo, kad jos nuo profesoriaus kas-link apmokėjimo laiko pinigais ar
Vienintelis ir geriausias maistas kūdi
riau
imti
nuo kelių karvių negu nuo vienos, k
vaikai yra t j pačio kraujo ir privedė prie to, kad Patrinks patyrimu.
kiui yra motinos krūties pienas, iš kurios jis
nės
toks
būva
vienoderiiio, atsakautesnio bu-!
Henry įkvėptas balsiai sušuko: „Ar gyvastis yra teip
yra gimęs. Jeib kokia permaina maisto yra
Veltui praleidžiančių laiką visur pilna.
dėjimo^
Karvė,
kurios pieną vaikams ima-!
brangi, o sątaika teip saldi, jog juos reikia pirkti retežių
Ant mainos grindų Philadelphijoje, auksinių pinigų pavojinga kūdikiui. Jeigu reikia duoti ki me, turi būt sveika, kitaip kūdikis gali nuo!
ir verguvės kaina? Sergėk nuo to Visagalis Dieve! Ne dirbtuvėje,
yra medinės grindis šlavimo laike pakeliamos, tokį maistą vietoj motinos pieno, tai reikia karvės užsikrėsti liga.
1
žinau ką kiti daris, bet man duok liuosybę ar mirtį.” To
maistą pritaikinti tokį, kad jis butų bent ly
kios dvasios sujudinti amerikiečiai negali būti įveikti, o tokiu budu, 'dalis auksinių dulkių, siekianti tūkstančių gios vertes kaip ir normališkas motinos pie ,
bviežesnis
pienas
lengviaus
sunaudojaI
kaip tą pats Chatham, vyras geležinės valios, aiškiai su dolerių per metus^tampa išnaudota. I Kiekviena< norįs nas. Sveikos motinos, galinčios duoti kūdi mas kudikių vidurių negu senesnis.
!
prato. Tik silpnas, svyruojąs, atkaklus, silpnaprotis savo tikslą pasiekti turi tinklą sugriebimu!, „laiko dulkių; kiui pakaktinai savo krūčių pieno, nepriva
Gerumas pieno paeina ir nuo maisto, ko-fl
Jurgis III pasiskubino kovoti, nuo ko jo ministeris veltui tų kiekvienos dienos likučių ir smulkių likučių nuo kiek lo duoti nieko daugiau apart krūčių pieno. kį karvės gauna. Karvės maitinamos alaus!
vienos
valandos
”
,
kurias
didesnė
žmonių
dalis
praleidžia
stengėsi jį atkalbėti. „Keturi pulkai” — rašė karalius
nieku nepripildomoj gyvenimo tuštybėj. Tas kuris ren Kūdikis turi maitintis vien tik motinos pie leidyklų brogoms arba kitokioms išmėtoma,
— „privers kolidnijas nurimti.”
ka ir išnaudoja visas liuesas valandas, pusvalandžius, ne- nu kokius (J ar 7 mėnesius. Jeigu motina duoda pieną kūdikiui netinkantį. Pienas
— „Negalima!?' — pasakė Napoleonas — „tai yra žo- lūkėtas švente3, pertraukas, likučius laiko terp vienų ir negali duoti kūdikiui savo pieno užtektinai, būva skystesnis, jeigu karvės maitinamos!
diš randamas vien kvailių žodyne.” Butų sugriovęs šv. kitų užsiėmimų ir bergždžią lūkestį vėlinaųčiųsi žmonių, reikia duoti kitokio maisto arba visai nu skystu maistu,' jeigu jos girdomos paHelenos salą, bebūdamas ten kaipo nuvergtasis, jeigu ne prieina prie stebėtinų pasekmių tiems, kurie neįgijo tos junkyti.
mazgome; tirštesnis —jeigu jas maitinti tir-!
būtų netekęs tos stipriosios valios, prieš kurią drebėjo vi paslapties.
!
Pirm nujunkinimo kūdikio belaiko turi štu maistu.
»
sa Europa.
Geresnis
pienas
yra
paprastų
karvių
ne-1
būt
mėginami
visokį
budai
maitinimo
moti

ką įvykdžiau, ar ką ateityje1 tiki uosi įvyk
“ Kada generolas Grant as paėmė vesti šiaurinę armiją, dyti”„Viskas,
— sakė Elihu Burritt'as — „atsitiko Ir atsitiks ačiū nos, kad padidinti jos krūtyse pieną kūdi gu lepesnių ir geresnių veislių. Paprastos!
nariai (konfederatai) jau žinojo, jog nebeišvengs likimo,
darbščiam, pakantriam prigiminto procesui, pagal kiui, jeigu nė joki budai negelbsti, reikia karvės ne teip greit apserga negu gerosios.. I
nes geležinėje Grant’o valioje jautė Likimo nutarimą. tam
Melžimas karvių turi atsibūti švariai ir i
kurį atsiranda skruždėlynai — dalis iš dalies, mintis prie pritaikyti kitokį maistą kūdikiui.
,, Richmondan” buvo jo šauksmas. Seniejie vadai kraipė minties,
Pritaikant kitokį maistą kūdikiui, ge karvės turi būti švariai užlaikomos, nes pie-d
veikalas
prie
veikalo.
O
jeigu
kada
dirbau
po
galvomis, bet ramus, geležinės valios žmogus nenusileido, ambicijos įtekmės, tai jos anksčiausi ir karščiausi tikslai naus pasiklausti gero daktaro, kokį mai nas bu žemėm® arba purvais gnli apaargdytil
kol Leer neatidavė jam savo kalavijo po Appomato'u/
kudikį. Motinos pienai kūdikiui sveikesnis!
žengė ne toliaus, kaip padavimas jauniems žmonėms pa stą pritaikyti.
Harrison'as rašė tuojaus pirmam jame numeryje „Iš- vyzdžio, ką galima įvykdyti naudojantės tomis trumpiau
1
Pirmą dieną po gimimo kūdikio reikia jau todėl, kad jis čystesnis negu karvių.
liuosuotojaus”: „Nenoriu juokdariauti. Neišsitarsiu siomis laiko valandėlėmis, kurioms vardas ,,akimirksnis”. jį prileisti prie krūties sykį Į šešias valandas,
Pienas
kūdikiui'^duodamas
negali
būti!
dvipusiai.! Nevyniosiu į bovelną. Nežengsiu atgal nė
„Stebėjausi, kaip Ned’as galėjo prisisavyti visus savo antrą dieną — kas keturios valandos. Ga nugriebtas, negali turefHiė jokių chemiškų 1
ant plauko, vienok manęs klausysite.” Toks įstabus j>a- giminės gabumus” — pasakoja Burke’o brolis susimąstęs, lima prileisti ir tankiau, jeigu neima gerai pridėjimų,
kaip tai lyriškos rūgšties, borak- į
siryžimas buvo ne tik jo budo ženklu, bet ir tokių žmonių išklausius jo kalbą parlamente — „bet
„liet atmenu, kada męs krūties, arba jeigu nepri valgo gana.
so,
formeldehydo
ir tt., nes jie padaro pieną į
kaip Lincola’as, Grant’as ir tūkstančiai nežinomų milžinų buvome užimti žaislais, jis buvo užimtas darbu.”
sunkiai
sumalamu,
taigi pieną nereikia pirk- |
Pienas kaip-kada nebėga gerai per 4 ar
kritusių garbės lauke. Tai buvo valia, kuriai panašią
Dienos artinasi prie musų, yt persirėdę draugai, at 5 dienas po pagimdymo, bet kūdikis reikia ti nuo tokių paniavėjų. kurie toki pieną par- į
vertėtų turėti. ;
nešdamos neapsvarstomos brangybės nežinoma ranka do prileisti prie krūties reguliariškai, tas pade davinėja.
Besibaigiant amerikiečių karei, garsus kalbėtojas ir vanas ; bet jeigu jų neišnaudosime, atsitraukia pamažu, da
greičiau suaugti’p>**uui. Tankiai jaunos
Vit-adoB geriaus kūdikiui pirkti pieną
nesulyginamas sarkazmo profesorius, jaunasis Pitt'as, pra niekados jau nesugrįždamos. Kiekvienas sekantis vienas motinos
duoda
kūdikiui
kokį
kitą
maistą,
brangesnį
negu pigesnį, nes pigus gali iš- ,
dėjo ilgą darbavimos kaipo pirmasai ministeris Anglijos. po kito rytas atneša naujas dovanas, bet jeigu nepasiru- jeigu pienas nebėga, arba jo negana būva, pulti brangiau
negu brangus. * *
Jo politika buvo visai priešinga francuzų revoliucijai. pįsime priimti tas, kurias mums atneša vakarykščias ir liet tas yra pavojingu ir gali kūdikiui atga
t
Jeigu
žinai,
kad pienaš seniai pamelžtas
Galop laimėjimas ties Austerlitz padarė jam mirtiną smū praėjęs, daromėmės vis silpnesni suvartojimui tų dovanų benti sunkias ligas. Nieko nereikia duoti
iy
gali
būti
nečysta^
geriaus pavirinti, ar
gį. Patyręs apie Napoleon’o laimėjimą, parodė Europos musų naudai, o galėjimas apsvarstyti ir sunaudoti jas vi apart krutins pieno ir virinto šilto vandens
pašutinti
ir
tokį
duoti
kūdikiui, o ne žalią.
žemlapį ir tarė: „Suvyniokite tą žemlapį, nereikalausime sai išnyksta. Kanžiu kas išmintingai pasakė, jog pralei gerti po truputį. Galima duoti čystą regsuJeigu
jame
yra
kokios
ligos bakterijos, ši
jo per dešimtį metų. ” Paskui tarytum apalpo, o atsigai stą turtą galima atgauti su darbo ir išskaitymo pagelba, ką, pavilginiis vandenyj, pačiulbti.
luma
jas
užmuša
ir
pienas
bus nevodingas,
vinęs, ištarė silpnu balsu: „Galop! Tėvynė mano!” Na — nustotą sveikatą su vaistų ir dijetos pagelba; neįgytą
Po
trečios
dienos
reikia
žindyti
kudikį
nors
virintas
pienas
sunkiau
sumalamas.
poleon’o visagalė valia sutrynė jo protą ir valią, protą ga mokslą su darbo pagelba, bet neišUaudptas laikas dingsta
kas
2
valandos
dienos
laike,
nakties
laike
re

Pašutinti pieną tai ne virinti: šutinant
na jautrų, idant atspėti svarbumą atsitikimų pirm dešim ant visados.
per pirmą mėnesį. Jeigu miega, nerei pieną, reikia laikyti ant ugnies, kol beveik
ties metų prieš Waterloo.
,
„O, jau tik penkios minutės, arba dešimtis minučių čiau
kia kūdikio kelti maitinimui,nereikia maity- pradeda virti, bet prieš pat virimą reikia
Kokią stiprią valią turėjo Darwin’as. Buvo amžinai ligi pietų, ne laikas užsiimti kuo-nors.” Tankiai galima ti
tankiau kaip kas dvi valandi. Po šeštos nuo ugnies nuimti. Tokį pieną ne teip sun
liguostu. Jo pakantrumas buvo stebėtinas, Niekas, iš- išgirsti žmones teip kalbant Bet kokius darbus atliko sąvaitės
iki trijų mėnesiu reikia duoti žysti ku viduriams BumaltFkaip virintą ir jis tr f I
skyrus jb žmoną, nežinojo kaip jis kentėjo, „Per ketu- kai-kurie beturčiai vaikai tuose trupiniuose laiko, kuriuos
rečiau
kaip
kas dvi valandi — kas dvi ir pu beveik liuosas nuo bakterijų, nes šiluiJ
reedešimtį metų” — sako jo sūnūs — ,,nepažinojo nė vie- daugelis šalin atmeta. Tos pačios valandos, kurias be
sė
valandos
Ir tik vieną sykį nak laipsnio virimo bakterijos negali gyventi^
uos sveikatos dienos. ” Vienok
____ _ laike
___ _________________
tų keturesdešimties naudos praleidai, jeigu butnm jomis naudojęsis, butų ga ties laike. užtenka.
Po
trijų
iki
penkių mėnesių rei
Pieną sterilizuoti geriausiai: reikia ir
metų sunkiai dirbo darbą, kurio nebūtų atlikęs gal nė vie lėjusios tau pasivedimą užtikrinti.
kia
duoti
kūdikiui
žysti
kas trįs valandos ir bliudą arba puodą šalto vandenio, į jį įd.
nas iš didžiausių galvočių ir bu stipriausia sveikata. Tu
„Kada studentai Andovere laukė pensijonato pusry nakties laike galima neduoti
visai.
puodynę arba kitokį indą bū pienu ir užd»
rėjo stebėtiną gabumą suprasti dalyką, kuriuo užsiimdavo. čių, kur gyveno, neturėdami joljio darbo, ginčijosi ir er
Reikia
kudikį
žindyti
reguliariškai
tam ant ugnies ir tą vandenį bu pienu užvirin ! t
Paprastai girdavo savo tvirtybę ir kantrumą, tardamas, zinosi tarp savęs; vienas tik Juozas Cook’as, jeigu tik nors
jog negalėtų kęsti, jeigu jį kentėjimas įveiktų, nes tai bu pusę minutės galima buvo Sugriebti, ėmėsi prie-storo žo pačiam laike, nereikia duoti žysti kada tik pavirinti apie 20 minutų. Nuėmus, galir 1C
tų silpnybės ženklu. Jo neapsakomo kantrumo, išnašumo dyno kampe kambario ir mokinosi sinonimų ir jieškojo jis verkia, nes taukiau kūdikis verkia nuo tame jau inde, kuriame pienas buvo virinti !
ir darbštumo prirodymu yra tas, jog medžiagą veikalui: šaknų.” Lengva tai pasakyti, jog Cook’as prarijo visą Į)ersi"algymo negu nuo nedavalgymo. Duo laikyti arba perpilti kitan, kuris teipgi tiki 1
„Apie veislių atsiradimą” rinko per dvidešimtį metų, o žodyną, ir žmonės lengvo budo tankiai atkreipia atydžią; dant kūdikiui žysti pertankiai, arba neregu- būt čystas ir išvirintas, užkimšus gerai, gs ■
veikalui: „Apie žmogaus atsiradimą”, beveik per trisde bet musų amžis nedavė doresnių už jį genijųjjnė geresnių liariškai, pienas motinos sugenda, jis paga dėti. Teip pieną laikyti ir kada kūdiki.^®
dina kūdikio vidurius ir kūdikis apserga; nori duoti valgyti, pridėti virinto šilto va ■
šimtį metui..
savalavinimos paveikslų.
denio kiek reikia ir tokį duoti kūdikiui.
Marijona Herland’ė padarė stebuklus, v,ien tik rink esti neramus ir verkia.
Lengviau
kudikį
pripratinti
prie
gerų
dama
minutes
rašymui
novelių
ir
feljetonų,}
laikraščius,
Nekurtuose didesniuose Amerikos mi‘ ji
SKYRIUS IV.
kada vaikai būdavo lovoj ir kada galėjo sugriebti liuosą papratimų, o daug, sunkiau atpratinti nuo stuose pardavinėja su paliudyjimais, kaalįd
valandą. Tokiu budu padarė teip daug, hors jos visas blogų. Motina, besilaikydama reguliariško jis čystas, normai iš kas arba sutaisytas tei ]
gyvenimas
vaisingas- kliūtimis buvo, kurioj butų atėmu- laiko žindymo, apturi pasilsį ir laisvę irt gali kaip normališkas pienas. Toks pienas sni^H
Liuosos nuo užsiėmimo valandos. sios norą daugeliui
merginų siekti prie ko^hors šalę kas geriaus rupintiesi apie savo kudikį. *
taisytas proporcijonališkai normai i Akam mcjeku
,,Ar užtektinai esi prisirijęs prie gyve
dieninių
šeimynos
reikalų.
Harriet'as
Beecher
’
is
Stove
’
as
Žindymo
laikas
neturi
trauktis
ilgiau
tinos
pienui* Žinoma, tokia pienas kvort
nimo? Tą syk neleisk veltui laiko, nes
tai medžiaga, iš kurios yra gyvenimas parašė žinomą veikalą „Dėdės Thomo J^iutA
Kiutė” tarp sunkių kaip 15 ar 20 minutų ir nereikia kūdikiui dviems ar trims centai* brangesnis, bet ji.'
"
Prasima,.
šeimyniškų darbų. Beecher’is skaitė „^ngtyją” Frondeo duoti užmigti laikant spenį burnoj.
sveikesnis kūdikiui.
„Visas amžis nestengs atlyginti veltui kasdien po trupinėlį, laukdamas pietų.f Ldngfellow’as iš
Geriau kūdikiui duoti žysti iš vienos
praleistos vienos minutes.”
Sutaisyti maistai.
įį/“
vertė „Pragarą” graibstydamas po d&šimtį minutų kas krūties ant sykio, o kitą syki iš kitos žindyti
Htnotū dainiui.
Sutaisytų arba padarytų dirbtuvei i
dien, belaukdamas kol kava verdulyj Užvirs, dirbdamas ir tt..
,, Periant et impotantur - valandos teip ištisus metus, kol darbas tapo pabaigta*.
maistų
mažiems kūdikiams gana daug pas,^
Maitinimas ne iš krūties, kaslink tanku
bėga, nyksta, o ją trukumas slogina mu
roao
ypač
Amerikoj. Juos daugiausiai p£ r
Hugh
’
as
Miller
’
is,
dirbdamas
sunfcjai
l^aipo
akmenų
są pečius.
Paraka* ant taulū
mo ar daugumo maisto, yra beveik tas pats
laikrodžio Ojford’e.
daro iš pieno, iš daigytų grudų miltų ir r
tašytojas, atrasdavo laiką skaitymui rųpksųškų knygų ir kaip ir žindant iš krūties.
krakmolo. Nėra ką minėti visokių jų va^ul’
„Žmogus jaunas metais gali b«ti se rašymui lekcijų, mokindamasis iš akmęgdni^ stiebo, kurį
nas valandomis, jeigu nepraleido laiko tašė.
,
Kaip
tankiai
ir
kiek
duoti
maisto?
dų,
nes apie juos daug nekalbėsime, garsinilot
veltui.”
„
Baronai.
z
%ufc
Madame de Geni i s, būdama busiančios Prancūzų ka ' Kūdikiui iki 6 sąvaičių reikia duoti mai mu jų neužsiimsime.
„Tikėk man, kuomet tau sakau, jog ralienės drauge, sutvėrė ne vieną puikią knygą, laukdama sto kas dvi valandi, pradedant nuo uncijos
Visokį fabrikų sutaisyti maistai ne teigto
pasinaudojimas laiku atneš tau valesnia
-I
Burns’as pa arba dviejų didelių šaukštų, padauginant geri kudikių sveikatai kaip karvės pienas;^
me gyvenime tokią naudą, kuri perviršis kunigaikštienės, kuriai duodavo lekcijas.
tavo drąsiausius pasitikėjimus; o tuo rašė daug dailių poemų dirbdamas pas dvarponį.
f,Pra kas sąvaitė po pusę šaukšto iki trijų arba nes karvės pienas naturališkas maistas i.e|,
tarpu jo neišnaudojimas teip susilpnįs
stotojo
Rojaus
”
autorius
buvo
mokytoju,
sekretoriumi
vi keturių uncijų.
galima gauti šviežesnį, negu sutaisyti mal >
tave, jog sumažėsi protiškai lygiai ir mo
rališkai labiau, negu spėti gali.”
suomeniško iždo, sekretoriumi lordo protektoriaus, o savo
Nuo šeštos sąvaitės iki apie trečiam mė štai. Tie visokį sutaisytieji* maistai kaip/”
Glad»ton'a».
garbingą poemą rašė, kada turėdavo bent porą liuosų va nesiui kas dvi ir pusė valandos maityti ko kada aptiekose, ar krautuvėse, gal stovi p^lj
• „Nėra vienos valandos jaunuomenes landų laiko.
John’aa Stuart’as Mill’as didesnę dalį savo kius 8 sykius ant dienos ir po 4 ar 5 uncijas kelis metus ir ilgai bestovėdami, gali sugsiugyvenime, kuri nebūtą sunki savo liki
geriausio
darbo
parašė būdamas agentu East India House. ant syk.
šti<todėl galima kaip-kada nusipirkti kucusu
mu, praeitim. Kada tam tikra valanda
praeis, darbas jau niekados negales būti Galilei’jus buvo chirurgu, o tečiaus,sunaudodamas liuosas
kini netikusį maistą, iš ko gali būti blogai
Nuo
trijų
iki
penkių
mėnesių
kas
tris
atliktas su tokiu pat pasisekimu.”
valandas, padarė garsiausius atidengimus.
valandas duoti po 5 ar 6 uncijas maisto ant pasekmės. *
' Rutkin'at.
-y pi
Toliau bus.. •
ę
(Toliau bus). .
v

Lietuvių kalbon išvertė K. Žegota.

„Ir išsitarifAas„ buk tas ar kitas žmo
gus neturi laiko lavinas, Hnyks, nes mę*
teip trokštame mokytis, kad pradedame
atidžiai tyrintu naudą, kokią apturime
priderančiai lauką sunaudoję.”
iiatlhtio Arnold’at.

LIETUVAI

e+uvos Demokratų Partijos Komit.

3si- ’
ne-11
bail
tai j
šsi- 1

Lietuvos
revoliucfjo- nai prasilejiką su teisybe, ra antai socijallstų revoliucijo- demokratų ginklas, bet ji ta kėlę labai svarbius klausi
gindami sau vien rinkti pini- nierių bu BocljalistaiR-de- ria,kad monopolių daužymais mus, mūsiškiai, girdi, nemo
nierlal.

Labai nustebau, perskaitęs ;ub, kitiems nieko neduoti. mokintais ginčai, kuriai par- mažinama valdžios galybe. kėję visai kalbėti, jie per vi
,,Lietuvoje” No. 40 redakci Ir „vai. sąjungos” Įkūrė tijal priderėtų būti vadovu, Ji aako\„apskaito -maskolių są laiką ramiai užsilaikę, to- *
Varpo” ir Ūkininko” Administracijos APYSKAITA
jos straipsnį, Įvardytą: „Re- jai nesiskelbėį amerikiečių kuri yra beklaidi ir kuri sto išdo nepriteklių”. Žinoma, dėl užsipelnę pagyrimą net
>.* už 1905 metus.
voliucijonieriai ir nerevoliu- aikraščiuose, nesigyrė savo vi paklydime. Be partijų yra „iždo nepriteklius”, bet Kauno gubernatoriaus”. Vėl
leidimai.
cijonieriai”.
Iš . jo išeina, darbais, ir dirbo nesireklia- gi negali būti reprezentuoti tik ne dėl ,,monopolių dau ta svarbioji jįnia ar tik ne
I Spaudos kaštai:
tarytum Lietuvoje tėsama muodami,^ neįveikdami soci- Įvairus visuomenės sluog- žymo”. Priešingai, per tuos bus pasemta iš soči jai-demo
1. LVarpas”, kiekvieno atskiriu numerio buvo
vienos partijos revoliucijo- jal-demokratų, nesakė: duo sniai, kurie veržiasi kovos „daužymus” ir po tų „daužy kratų šaltinio, ir per ‘ jų respauzdinta po 800 egzempliorių.
nierių, būtent socijal-demo- kite vien murps pinigų, ki keliu Įgyti laisvę ir duoną. mų” kaip tik už degtinę kliamos koštuvą perleista?
170.oo
na
NN. 1-2 iš 3-jų lankų prekiavo —
kratų, kurie vieni visa-ką da tiems gi neduokite, jie nie Pagalinus ir Jus, Amerikos „maskoliškau iždan” daugiau Kauno . gubernatorius gyrė
113,60
N.l 3 „ 2
rą, vieni visa-ką pirmyn stu ko nedirba. Kada ta sąjun lietuviai, ar viena esate par pinigų įėjo negu paprastu durnos atstovus: kunigą Ja113.60
N N. 4-5 ,, 2'
>»
mią. Tokia redakcijos nuo ga, po pirmojo smūgio, vy tija, ar galite būti viena metu (ėidavo, tat parodo vy rulaitį ir MII ridą su Sabaliu,
113.60
N.Į 6 „ 2
»» • *
114.00
NN. 7-8 „ 2
monė, man gyvenant Lietu riausybės Jai užduoto, pra partija? Antra vertua, ar riausybės apyskaita, valdžios Lopą gi su Kubilių išpeikė.
t»
142.50
NN 9-10 „ 2i
»»
voje, labai keista išrodo. Ir deda atgyti, kada nori kar geistina butu, kad iš jūsų su laikraščiuose apskelbta („Iž O ką apie mūsiškių atstovų
176.80
3
ir
lapelio
N.llll-12,,
♦»
ištiesų!. Štai kad ir pernyk štai. darbuotiem, Amerikos sidarytų viena tik partija do nepriteklius pasidarė ir nemokėjimą kalbėti, tad tei
•
Iš
viso
944.10.
—
944.16
. .i
štis lietuvių susivažiavimas lietuvių laikraščiai, užuot „lietuvi ų”. ' Juk tuo tebesidaro dėl netikusios kia atsiminti, jogei čia rin
Vilniuje, susivažiavimas, ku paturėti ją bent doriškai, su met, turbūt, vienos tautybės „maskoliškos” tvarkos). Pa kimai kalti: iš valstiečių ne
2. „Ūkininkas”, kiekvieno num. buvo spauzdinta
ris padarė ravoliuciją Lietu tinka ją lyg1 neišsitikėdami. principas terifttų jus, kaipo galbaus ir Lietuvoje, kur bu gali buti renkamas toks, ku
po 1500 egzempliorių:
voje, kuris teip sukėlė mi „Lietuvos” redakcija sako: lietuvius, prieš kitus ne lie vo nemaža monopolių išdau ris. Dėjęs augštesnį mokslą,
NN. 1-2 iš 3 lankų prekiavo — 156,95 mk 104.50
2 „
„
N. 3
nias prieš senąją tvarką! Kas „Sąjungos reikalavimai — tuvius, ir daugiau nieko. žyta, ‘ degtinės gėrimas nė kuris taigi ir galėtų ir mokė-. ,
78.40 ?
• N. 4
jį sušaukė, kas jo nutarimus laisvės ir žemės — yra svar Taigi ir vėl nesuprantamas kiek nesumažėjo, kaip daro- tų gerai pakalbėti. Per per104.50
N. 5
2 ,
sudėstė, kas juos paskui vy bus; bet dar svarbesniu yra redakcijos pasakymas, kad do monopolių apyskaitos, nykščius rinkimus ir negalė100.50
N. 6
2 ,
kino gyvenimai!? Tik ne soc. parodyti, kokį ginklą tikisi ,,Išvertimui to sunkaus jun T aigi ne brauningais, . ne jo pakliūti dumon geresni at100.50
N; 7.
2 ,
,,
—
demokratai, kurie su panie atgavimui to visko vartoti”. go ..,. turėtų susijungti ne< bombomis, ne monopolių dan- stovai, išskyrus kun. JeruN.8, N.9, N. 10 kiekvienas iš 2 lankų 322.20
Iš viso 967.55 — 967.55 kinimu atsisakė, kviečiami, Ištiesų keistas abejojimas! pasekėjai vienos ar kitos par žyniais, ne krasų draskymais laitį ir Sabalį. Kubilius su
dalyvauti susivažiavime ir su Argi redakcija negali j>ati tijos, bet visi Lietuvos žmo reik dabar pas mus kelti re- Lopu iš valstiečių rinkėjų
8. Įvairių politiškų ir šeip knygelių:
Kas gi?, valstietis, voliucija, reikia pirma pada- tarpo ir buvo geriausi, galisirinkimo programų apsvar pamatyti ,,v. sąjungos” gin nės”,
T. „Šventoji caro valdžia” spauz. 3000 egz. — 33Ink.
29
styme. — Lietuvių susivažia klą iš Vilniaus susivažiavimo turtingas : ir beturtis, dvari ryti revoliucija pačių įmonių ma sakyti, mokyčiausi žmo2. Iš istorijos lenki) sukilimo ., 3000
33
3000
3. Valdžiai spaudą leidus
„
vimas buvo sumanytas dak nutarimų; sąjungos įkūrėjų ninkas ir darbininkas? Kas galvose, kad jie kitaip imtų nes, kitų, kurie butų galėję
35.30
4. Ukrainiečių spauda Rusijoj ,, 3000
taro Basanavičiaus ir to žmo padarytų. Pa gal i aus, koks gi tie Lietuvos žmonės? Ar manyti. Pradėję kitaip ma- daugiau kaip jie tikti į du13.20
5. Muravjovą^ korikas
„ 2000
galima gi galima jau taip jie ir su- nyti, žmonės atras ginklą mos atstovus, valstiečiuose*
nių būrelio, kuris buvo apie sąjungos ginklas,
11.
'6. Apie vidutinias mokyklas ,,
500
jį susispietę*. Basanavičiui spręsti iš sąjungos komiteto jungti vienon krūvon? Jei geresnį ^už brauningą,, už rinkėjuose nebuvo. Taigi
7. Kur dingsta musų sudėti
nemaža padėjo ir Lietuvos de paduotuj ų,, Liet u voje” st ra i f >- kurie visuomenės sluogsniai bombas. '„Plėšimai ’ ir „dra- ne „demokratai” kalti, kad
23
mokesčiai
„ 3000
Vėl nesuprantamas ir galima sujungti ant kovos skymai” yra tik Šiaudo liep- „mūsiškiai nemokėjo kalbė
60 ‘
8. Mobilizacijos pasekmės
„ 5000
mokratai, taip autai amžino snių.
36
3000
redakcijos
pasakymas^ kad kelio, tai dar prieš snsijun- sim, kuri, urnai užsidegus, ti”, ’ bet . rinkimų trauka,
Iš revoliucijos judėjimo
„
atminimo Povilas Višinskis
85
Teisingas žemės valdymas „ 5000
ir kiti. Tik susi važiavus lie „gal draugija” reikalaujanti gianf jie dar turėtų susipra greitai užgesta. Tat pavyž- Antra vertus, nė Girniui, nė
Paskutiniai judėjimai
tuviams Vilniun, atėjo ir so daugiau”, negu „vaL sąjun sti, susipratimą gi jie (tik ne džiu £ali buti musų moky. Vitkauskiui, nė Lopui, nė
36.85
Galicijos rusinu
„ 2000 ,,
Nesu dvarininkai)gali įgyti j>er tas klos. Suirutės metu buvo Kubiliui negalima prikišti
cijal-demokratai susirinki- ga” reikalaujanti.
157
Litvomanai
„ 4000 ,,
prantu,
kaip
redakcija
vai partijas, kurios jų reikalus nemaža mokytojų rusų atsta- nė baimės,nė nesąžiningumo:
man ir norėjo padaryti jį gry
70
Kalendorius 1906 m.
,,
nai partyvišku susirinkimu. dina sau „draugiją”. Argi atstos. Susiprasti gi galima tyta, „portretų” apiplėšyta jie darbavos, l$aip mokėjo.
Jie tik rėkė, tik šaukė į at* ta „draugija’’, jos nuomone, vėl ne rekliama vimoei keliu. ir ajMiraskyta. , Daugelyje Amerikiečiai lietuviai! So
4. Įvairių politiškų atsišaukimų, išplatintų Lietuvoje:
keliavusius sodiečius, pridė yra apribota Lietuvos visuo Rekliamuodamos partija.kaip vietų Kauno gubernijoje tu- kitę daugiau Lietuvos gyve
1. Rinkimas į kuopas spauzd. 1000 egz. — 6.50 mk.
dami prie kiekvieno savo pa menė, kuri turi, vienodus rei antąi socijal-demokratai savę nine nemaža po tų atsitikimų nimą, daugiau duokite tei2. - Lietuviai, pagerinkime
18.50»
musų būvį
,; 5000
lietuvių mokytojų. Dabar singos musų darbų kritikos!
sakymo žodžius: „męs soci kalus, vienodą sąmonę, vie
36.
)
„
4000
Toks
rekliama
v
imasi,
ištiesų
3. Lietuviai, neapsileiskime
girdime tai vienur tai kitur *
Senis Demokratas. #
aldemokratai”. Iš kiekvieno nodus tikslus? Norint su
50.
„ 6000 ♦ >
Broliai Lietuviai
panėši
Į
rekliamavimasi
I
fa

prasti
žodžiu
„draugija
”
vi

jų kalbėtojo lupų tik buvo
valstiečiai nori tiems. lietu- Męs ir geistume daugiau
27.75
5. Šalin valdžios mokyklos „■6000
są Lietuvą, reikia atsiminti, brikantų ir pirklių, ir dar viains mokytojams mažesnes api() Liet„voe krutėjimą žinogirdėti
šauksmas:
„męs
soči17.75
„ 7000
6. Šalin caro durna
jal-demokratai visa-ką pada jogej Lietuva labai įvairi: tokių, kurie, norėdami prisi algas mokėti negu pirma mo- ti laikrašėiuose męs ne rau
„
5000
17.75
Gana, jau gana
klijentus, saukia: kydavo rusams mokytojams.
rėme, tik musi^ klausykite, yra dvarininkai, yra smul vilioti
pilno revoliucijos pa„ 6000
40. ;
■ 8. Lietuvos ūkininkai
eikite
pas
mus,
musų
ta
vo

kus
ūkininkai,
miestiečiai,
12.50
9. Visi dabar išvien į kovą ,, 2000
kitų neklausykite: jie nieko
Iš to aišku, kad musų- žmo- veikslo; toli nuo tėvynės bu10. Rusijos valstiečiai vienynedirba ir nedirbo”. . Žodžiu pirkliai-vertei ves, žydai, yra ras geriausias, pas anuos gi nių galvose nėra dar tikros darni, nuo jos atskirti, ne
21.28
,, 3000 »»
bėn eina
sakant, soc. dem. save bega sodžiaus darbininkai, bernai ta voras netikęs, niekam ne revoliucijos, dar jie senovi- galime greitai ir teigingai ori.
10.75
,3000
11. Į dvarininkus
lo gyrė, kitus gi niekino ir ir kiti. Draugija, kaipo drau vertas, nepirkite iš jų. Ar škai tebegalvoja. Tas-pat at-jjentuotis. Čia geriausiai tinIš viso egz. 43.000
258.78 258.78 peikė. Tik Įdomu! Kas gi gija, pasilieka'' abstrakcija, ba atvirai sakant: ,, Eikite sitinka ir sh lietuvių kalba
įjnoraa' vokiška patarlė:
5. Redakcijos užlaikymas.
butų buvę, jei žmonės* butų kol ji nebus išdėstyta |>agal pas mus, socijal-deinokratus! valsčiaus raštynėse:
nori gerai raštininko vei1. Redaktoriaus alga už pirmą pusmetį
Męs
vienintelė
bėk
laidė
par

savo
reikalavimus
ir
tikslus.
nenori, kad ten butų li^til^^j^ gUprasti, turi jt tėvynėj
klausę socijal-demokratų, o
450 rb,
po 75 rb. kas mėnuo
-—
Tie visi visuomenės sluogs- tija Lietuvoje, demokratai vių kalba įvesta, nes tuomet, gyventi. Gyvenimas Lietukitų
nebūtų
klausę.
Juk
tuo

2. Už VII mėn. 50 r., už Į VIII 25 — 75 r.
Teip girdi, reikią daugiau algos voj žengia greitai savo keliu,
met ir paties lietuvių susiva niai juk galima jungti ne gi — monarkistai’\
3. Už VI mėn. 1903m. Vaivoraičiui — 40r___
partijai raštininkui mokėti, kadangi 0 n)ę8 toli budami, ne visus
žiavimo Vilniuje nebūtų vien pagal to, ko jie reika besirekliamojant,
Prie laidojimo a.a. P. Višinskio, kaipo
dažnai
prireikia
ir
pameluoti
laus,
bet
dar
daugiau
pagal
iis turėsiąs dviem kalbom žingsnius matome.
matome,
buvę. Bet tiek to!
atlyginimas dalies už jo triūsą prie
ir
kaip
dar
pameluoti!
No

to,
kaip
jie
rems
tuos
savo
viską
rašyti.
■ redakcijos
184.87
Red.
Tuo tarpu, kada soc. dem.
Nupirkimas tiesų antro leidimo „Juras
rėkiiamuoties
partiją
pri

reikalavimus:
ar
kova
ar
ra

gyrės ir peikė kitus, Lietu
„Kaip dalyvauja demokra
75.60
došius” ir „Našlaitė
vos demokratų būrelis,J. P..io miu budu. Kad beteisiams veda prie to, kad „aukščiau tai dabartinėje revoliucijoje,
Iš viso markių 1480.87 1480.87 sumanymu ir redakcija su ir mažažemiams reikalinga statome partijos reikalus ne tai „Lietuvos” redakcijai ne
Mažas feljetonas.
Laikraščių korektūra:
taisė valstiečių reikalavimus, laisvė ir žemė, tad jie pirma gu nukalus tautos”.. Vis mat vertėtų spręsti iš socijal-deK IT A ŽEMIO LAIŠKAI IŠ RUSUOS.
L. „Ūkininkas” NN. 6, 8, 9 ir 10 — 24 mk.
kurie, Išsibaigiant susirinki ir patįs’ be „valst. sąjungos” tas pinkas daro, kaip pas mokratų rekliamų pinigams
į. „Varpas” NN. 7, 8, 9, 10
— 12 „
XII
„Valst. sąjunga” tuos fabrikantus. Mano nuo rinkti, bet iš pačių demokra
mui, buvo perskaityti val žinojo.
36.00 stiečiams ir jų rankų ploji taigi ir nurodo valstiečiams, mone, visa partijos rekliama tų darbų, pačioje Lietuvoje
Viso 36
Brangiausia Filicija!
7. Administratorės (M.Z.) alga už trejus metus 54000 mu priimti. Tokiu budu tais kaip jie turėtų įgyti tą lai turi buti jos darbai. Iš tų padarytų, taigi reiktų pase-j Aš vėl grįžtu prie karo lau
8. Ekspedicija:
nutarimais kai-kurie Lietu svę ir tą žemę; ji nurodo ko darbų, be iš rekliamų kokios kti jų laikraštis, jų atsišau ko teismų. Valdžia ir aš jais
205.18
a) laikraščių
vos demokratų partijos na vos kelią. „Valst. .sąjungą” nors partijos, reiktų matyti kimai, jų dalyvavimas Lie negalime atsidžiaugti, geria
b) gabenimas nelegališkų knygų
riai Į)adėjo pamatus „valstie neima savo globou visos drau partijos revoliucijingumas. tuvos visuomenės gyvenime. me už juos toastus, šaukiame:
294.84
Lietuvon
čių sąjungai”. Daugiau, tų gijos, bet valstiečius, beže .„Lietuvos” redakcija sako Kad Amerikiečiai neseka to — Tegyvuoja karo lauko
91.53
c) .siuntinėjimai kitų knygų
Iš viso 591.55 591.55 pačių L. dem. P. .čio ir J..čio mius ir mažažemius. Antra si nežinanti, koks ginklas e- viso, tat matyti iš to: jie ži teismai!
rupesniu „valstiečių sąjun vertus, nesvarbu, ar dar sąs kitų partijų, ne socijal- no, kad Viborge pasirašė Ir kur nesidžiaugsi! Paimk
1 žm4 9. Įvairus smulkus išleidimai, kaip tai: *
gos” nutarimai, drauge su „daugiau” pareikalaus vi demokratų. Socijal-demokra- daugybė rusų durnos atstovų skaityti laikraštį, teip ir mir
popiera, laiškai, pirkimas knygų,
įnor
seimo nutarimais nakčia,buvo suomenė, arba kas-nors dau tų ginklas esąs aiškus: jie po atsišaukimu, lietuviai gi ga: pakartas, pakartas, pa
kelionės, klišės, antsi>audo8, vėlia
va „žuvusioms už laisvę” ir kiti
26414 išspauzdinti, kad sodiečiai giau jai pažadės reikalauti, monopolius daužę, braunin atstovai(iš demokratų, girdi!) kartas, pakaitas.... Kas
(oje
Viso išleista 5705.34 markių. galėtų ant rytojaus, grįžda negu reikalauja „v. s”., bet gus vartoję, net ir bombas. nepasira^. Neteisybė! Ke dien mažų-mažiausiai aname <,
užsi
mi namo, parsivežti juos sa svarbu yra,ar reikalinga val Tiek bent „ginklų”, tos par turi durnos atstovai: Lopas, pasaulyje atsiduria dešimts,
Į tai
B. Įplaukimai.
vo apielenkėn ir išdalyti pa stiečiams tai, kas „v. s.” rei tijos tenurodo redakcija. Kubilius, Vitkauskis ir Gir penkiolika maištininkų!
žįstamiems. „Valstiečių są kalaujama. Mokyklos buvo Antra vertus ir ji pripažį nius pasirašė. Neteisybė ir Karo lauko teismais nuste„Varpo” prenumeratoriai įmokėjo
261.82
Ūkininko” - ,,
„
204.95
jungos” nutarimų pasekmės reikalingos visuomenei, tai sta, kad paskui žmonėms rei tai: kad lietuviai durnos at bįsime visą pasaulį! Visi iš
Už pardavimą atskirų numerių gauta 11.43
buvo matomos: Į keletą dienų gi ir parėmė savo metu tą kia užmokėti valdžiai už tuos stovai buvę demokratai:: jie sigąs, puls Rusijos valdžiai
Iš viso 478.20 478.20 Lietuvoje buvo atstatyta dau reikalingumą.
,,šaudymus” ir „daužymus”. visi buvo ne partijos žmonės, po kojų, net biaurybė japo
Grąžinta skolos senų prenumeratorių 312.26 312.26 gybė mokytojų, raštininkų,
„Lietuvos” redakcija sako: Turbut nelabai tepatinka tik pakliuvę dumon, jie pa nas, sudrebėjęs, ims maldau
Už užgintus raštus gauta iš Lietuvos 229.64
ir kitų valdininkų, jų gi vie „Musų demokratų revoliuci- žmonėms toks revoliucijos teko demokratų įtekmėu, nes ti:
•
’
6. 'Už kalendorių 1906 m.
297.84
ton išrinkti nauji žmonės. Jonierių d^rbų. pepažįstame”. ginklas, nes Jie turi brangiai demokratai padėjo jiems sa — Didysis Mykoliukai, di
7. Nuo pardavimo legališkų knygų gauta
Po susivažiavimo L. dem. ir Štai ir priežastie to nepažini užmokėti: net po trejatą tūk vo patarimais. Lietuvos au dysis Stolypinai, jums ati
30r.-j-39,654-212,31—331r.96k arba 717.04 mk.
tautininkai dem.,lietuvių vi mo: demokratai tyli.
„A- stančių rublių vienas Vai tonomijos reikalavimas, že duodame visą, ką užkariavo
8. Per M. Z. tarpininkystę už knygas
suomenei padedant, žodžiu merikoj fabrikantai rėklia- čius. Juk anot redakčijos, mės klausimo principai (pri me. Nužemintai prašome —
gauta už 1905 m.
860.90
ir raštais, kaip kas galėjo, muojk savo tatorus, tą patį revoliuciją kelia ne partijos, verstinas išpirkimas žemės iš ateikite į musų sostapylį To- K
9. Teip-pat per M. Z. farpininkystę
542.91
vykiuo tuos seimo ir valstie daro ir Mrkllfti .... Mums bet žmonės'. Žmonės, neno dvarininkų valstiečių nau kio ir užkariaukite jį, męs
10. į Už pardavimą knygų nuo kitų gauta 118.00
čių nutarimus valsčiuose ir rodosi, kąd ta^ pats yra ir rėdami mokėti už sudaužy dai, rinktinės vietinės žemės matome, koki jus dideli val
Iš viso - 2766.23 2766.23 miestuose.
tus monopolius, už išdrasky komisijos) buvo demokratų donai su savo karo-lauko
99.05 Taigi, prisižiūrėjus arčiau | politikoj”^ samprotauja re tas valsčių kasas, už apiplė sutaisyti. Tuos reikalavi teismais!
11. Nuo pereitų metų liko
dakcija. Argi ij a u teip turė
T2. Surinkta aukų L.D.P. reikalams:
Lietuvos gyvenimo atsitiki tų buti rrspolitlkoje? Juk fa- štas krasas, gali sukilti net mus Kubilius, buvusia du Dirba karo-lauko teismai,
586.40
1. Garsinta „Varpe” 1905 N. 6
mus, negalima sakyti, jogei brikantai4r pinkliai, rėklia- prieš pačią partiją, vartojan- rnos atstovas, nusivežė dumon. išsivilkę, vienmarškiniai.
108.00
2. „
m
1905 N. 78
tik socijal-dem. „revoliucijo- muodamieki, ištikčiai eina su čią tą „daužymų” ir „plėši Taigi, nesekant Lietuvos gy Šiais teismais valdžia turi
6.62
3. Negarsinta a) Kr. Juška
nieriai”, kiti gi visi „nerevo- kitais fabrikantais ir pirk mų” ginklą. Juk ne iš gero venimo, amerikiečiams lie progą parodyti savo galingu
b) M. Z. uždirbta seniai, pradžioj jos
liucijonieriai”, jog kitų parti liais, dažąai tas pasibaigia socijal-demokratai susigriebė tuviams priseina visi tvirti mą ir turtingumą.
darbavimosi 69,954" 125,88
195.83
jų darbų nematyti. Nematy vieno ar kito žuvimu. Ar paskui protestuoti prieš to nimai remti tik ant „rodosi” Revoliucijouieriai šaukia,
c) Buk. 25r., Hp. 25r., Jst. 20r.,
ti gi tų kitų partijų darbų tai geistina butų politikoje kius „daužymus” ir „drasky ir socijal demokratų reklia buk valdžia teip prasiskoli
Buč. 8r.—73r.—157.68
amerikiečiams dėl to, kad jos revoliucijos metu, kada vi mus”, ir tuo jau pripažino, mų pinigams rinkti: ir pa nusi, kad hebeturinti už ką
i d) Petrapiliečių nuo 18r. 1904, kas at
nesiskelbia savb darbais ame soms partijoms, kovos kelią kad tas Jų išmėgiutasai gin skui iš to „rodosi” daryti iš pietums silkės nusipirkti.
liko nuo prisiųstų 40 rublių s
58.05
IŠ viso 1112.58 1112.58 rikiečių laikraščiuose, Jiems apsirinkusioms, reikia eiti klas išmuštas jiems žmonių vedimai. Daugiau „Lietu Neteisybė!
vistiek kas bus padaręs kokį
Jei neturėtų pinigų, i* kur
vos” redakcija prikiša, kad
Tokiu budu iš viso įplaukė............. .............. 4786.I2 darbą, jiems rupi, kad jis prieš vieną if tą patį prieši iš rankų (žiur. nNauj. Gady
imtų
patronus, virves. uz ką
„tuo
tarpu,
kada
rytinės
MaPridengtas deficitas iš L.D. P. kasos........ 957.02 butų padarytas. Kitos par ninką? Ar gerai išeina Ru nė”). . Redakcija sutinka,
skolijos kaimiečių atstovai, statytų kartuves, o dabar jų
Tiek pat, kaip ir išleista........................ &705.&4 tijos teip Į savę įsimylėjusios, sijos revoliucijinėms parti kad žmonėms reikia savo pe kaip antai Aladin, dūmoje tiek daug reikia?
kaip štai soc.dem., kurie daž- joms lankčiui ėjimas; taip čiais išnešti ir apmokėti soc.
Lietuvos Dem. Partijos Komitetas.
♦»
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| Peterburge sudegė mie Iš skausmų Į avelkatą. ■
vių Susivažiavime męs ga
Na, apie Į.pinigus, kuomet „ — Neatmenu, neatmenu to žmones lietuvius, kuriems bei prisiruošiamąją mokyklą.
Nuo metų laiko, kad Chro?
kios revoliucijos, Pakraipė jjs teip reikalingu būt buvęs. Kiek yrą <svetimtaučių mok lėtume pradėti aktyvišką sto kredito bankas. Gaisras,
nors kiią
kaip sako, užgimė nuo gazo niškas kosulis, sunkus kvė
darbą.
dabar mums rupi kartuvės, galvą Stolypin. — Ar buvo Ar tai ne gėda dar laikra sliškų Įstaigų,* kQr skaitlius Tautieti! nenusviesk to expliozijos. Prie to banko pavimas ir skausmai krutinė
kuomet revoliucija danguje? štyje garsinti tokį nemalonų mokinių nesiekiu 100, o vie
' patronai ir maištininkai!
Įnešimo, apsvarstyk ir pra prižiūrėtojas pražuvo, o trys ję vargino, , a skreplių ger
KevoliucijOnieriai baisiai - Paklausė jis šnipų ir žanda apsireiškimą, jog kada terp nok jos ge¥ai išsilaiko. Įstei
klėj, tai vis kaip kamuolya
nešk ką manai, pastūmėda ypatos likosi sužeistos.
nekenčia karu-lauko teismų. rų, sugriebusių archaniuolą 400,000 Amerikiečių' lietu gus gi tokią mokyklą lietu
stovėjo nuolat gergždent ged
vi!) nėra nė vienos padorios viams, parkvietrts gerus mo mas tą uždavinį prie greite
. — Jei, girdi, valdžia kars už’gerklės.
klėje kaip gaidukas, b 1d
|
Netoli
Maskvos,
savo
žmones, kaip iki šiol, tai per — Buvo!*— riktelėjo vie lietuviškos mokyklos, tada kytojus ir padarius prekes snio įvykdinimo.
sudegė prižiūrėto blausiai kaip atsiguldavai
Parcė iš Pažvelsio. dvare
mus kunigai (kaip tai su ne augščiavisiafti už mokslą, į
kelįs metus Rusijoje nebeliks nas šnipas.
jas
caro
dvarų,
grafas Mika gargaliuodavo — net per tas
— Jis, matyti iš veido, ge tuom Mekšru buvo), išleidę metų laiką netilptų mokiniai Kaslink šito užmanymo lojus Tolstoj. Sudegė teipnė vieno gyventojo. Valdžia,
ir pasilsėt negalėdavau, bet:
girdi, trokšta žmonių kraujo, ras kariautojas su revoliuci- savo giminaičius į mokslą, jos mūruose. Sunki būt pra męs pakalbėkime sekančiame gi viena moteris, du urėdninjau gėlimai rankų ir kojųkaria ir šaudo nekaltus žmo jonieriais, — rodydamas parsamdo juos tarnauti sve džia, bet dalykas pasiekiamas ,.Lietuvon” numeryje.
kai
ir
3
grafo
tarnai.
teip kankino, kad ūpais kaipj
dangaus dvasią, pridūrė žan timtaučiams, kaip ir tyčia, ir garbingas. Per 25 ar 30
nes.
s
užeidavo, tai net’lupas nosi-j
rodos, norėdami tuom dar metų niurnu gyvenant Ameri
1
Prireikus, galima išnai daras.
| Smolenske, vakarinėj kramtydavau.
labiau mus išjuokti ir pra koj, išskyrus kelių draugijų
kinti ir visą Rusiją, kokia — Kad taip, leiskite.—
Maskolijoj, jaunas mokinti Nors daugelį aptiekoriųčia bėda, tenumano revoliu- Žandarai ir šnipai atsi vardžiuoti už musų tamsumą. susitvėrimą, . męs dar nieko
nis Bariukov užmušė perdėti- aplankiatp, daug sugėriau vt-į
Vienok musų , ,dvasiškija’’ nennveikėm, kuom galėtume
cijouieriai, kad Mykoliukas, traukė.
| Lugvide, sugriebę neži nį žemės užveizdos Krollau.
Stolypin ir juodašimčiai — Ponas Gavriil Gavriilo. rūstauja, jei kas nepasisku pasigirti prieš svietą. Įstei nia iš kur ginklus, politiškie- Vienas oficieras taikiu šuviu šokių balzamų, kurie niekoman nepagelbėjo kaip paten
vič, atsiprašau. Ką tamista bina juos pavadinti tautos ir gimas gi universiteto atneštų Jie nusidėjėliai stengėsi iš ka •užmušė Bariukovą.
neįveiks jų.
. tuotas vanduo, nes pereit i kr
palaikytojais. didesnę naudą kaip 50 sen lėjimo pabėgti. Jiems ištiNekaltus! žmones pakarti pasakysi? — Kreipėsi mini- tautiškumo
Kada
kunigai
šiądien
dar te mergių klioštorių, arba 500 kro pasisekė išvaikyti sapgus, ■ | 18 d. sausio daugelyj rinau, kad -bu tais pačiai#
Ir sušaudyti,^ teisybė, kar eteris prie šventojo, dreban
beturi įtekmę ant tamsios pardavyklose, ir prekiavimo bet pasiskubinus kariumenė musų žemės paviršiaus vietų vaistais gydo visokias liga*
tais atsitinka. Neseniai pa čio, kaip apušės lapas.
korė Maskvoje tūlą darbi Aš atėjau pranešti, — pra liaudies, jų privalumu butų vietose airiams pasamdytų šūviais privertė j «os pasiduo buvo žemės drebėjimai: bu ir kaip senus teip ir mažus
ninką. Dar jam tebekabalo- dėjo Gabrijelius, — kad Die stengtis pakelti protiškai tą bažnyčių. Nereiktų tada nė ti. Du kaliniai likosi užmu vo jie Japonijoj, aut Kauka tad ir niekatfl , negelbėjo.
Veik visus apsigarsinusius
jant ant kartuvių, išsiaiški vas labai užganėdintas karo liaudį, jei nenori užimti vie apšviestesniems lietuviams, šti, o 3 sunkiai sužeisti.
zo, Prancūzijoj, Škotijoj,
laikraščiuose
daktarus perė
tą ant juodojo mus istorijos panašiems Mekšrui ir dauge
no, kad pakartasis tikrai vi lauko teismais.
Italijoj, Siberijoj.
jau ir jų liekarstas man duo
| Anglijoj direktoriai aug
sai nekaltas, bet ką bepada — Labai malonu girdėti. lapo, vienok ne teipyra. Pi liui kitų, pardavinėti savo
f Australijoj, Queeslande, tas vartojau, bet nieko nepa
rysi, įkišo į žemę ir tiek! — Dievas per binoklį žiuri nigai yra renkami iš tamsu- gabumą svetimtaučiams.
ėlesnių mokyklų nusprendė
• » •
Dabar toks pat atsitikimas iš dangaus, kaip jus kariate nėlių statymui haremų, —
įvesti, vie oj angliškos, terp smarki audra veik visai iš gelbėjo, mat bite vadinaM
žmones ir sako, kad tik vien arba, kaip męs esame pa Kalbant apie mus kunigų ta utišką ištarimą lotyniškoj griovė miestą Cooktown. gerais, vienok pagelbėt nie
Vladivostoke.
ko negali, nes man kožnat
Aš kalbėjau apie tuos da Rusijoje tėra gudri valdžia. pratę vadinti, — klioštorių; neveikimą tautos labui, ne kalboj,, kadangi dabar ypač Žmonių prie to nepražuvo.
kitokią
ligą išmiklino, nuo
lykus su i mielaširdingu Sto — Dar maloniau girdėti. kada apšviestesnės tautos galima pamiršti nė ,,svieti amerikonų lotyniškos kalbos
| Šlezvigo daniečiai nuta skirtos gydė kožnas saviškai^
— Dievas laimina korikus stengiasi tas institucijas kai škųjų” apšviųstunų. -Męs niekas negali suprasti; tas
lypin u, jis taip išsireiškė:-;
— Geriau pakarti Šimtą ir karo lauko teismus, liepė po usnis iš dirvų išnaikinti, turim Amerikoj apie 10 dak ypač panir<Kie aut oekumeni rė siųsti į Ameriką pastorių o nė vienas nieko ne|»agelbfrnekaltų, kaip palikti gyvu man tą pranešti jūsų Švie kada panašios įstaigos pavir tarų, apie tiek advokatų ir ško konsilium kunigų Ryme: Tomasseną bandyti sukelti jo, ant galo tie neišmaneiiai,|
to į juodą tautų gyvenimo nesuskaitomą (nes jie niekad ten lotyniškai kalbančių A- amerikonus prieš Vokietiją. jau man ir džiovą primetė, ,
vieną kaltą. Tarpe , šimto siausiai didybei.
buk plaukiai pustą. Nors
kabančių ant kartuvių vis — Gavriil GavriiloviČ, ar dėmę, tai męs, sekdami pir nepasirodė) būrelį žmonių, merikos kunigų nieks negalė
| Likosi susekta, kad už tiems rakaiiams ir pagelbėjo^
teisybę sakai? — pašoko iš mųjų šimtmečių religiškų pabaigusių augėlesnius arba jo sapia.-ti.
atsiras vienas, du kalti. '
mušėjas
Peterburgo policijos bet man nieko, tik ką į dr, j
idijotų pavyzdį, pradedam vidutinius mokslus.
Protingai jis kalba, teisin džiaugsmo Stolypin.
Bet
jas veisti. Turim Amerikoj kiek gero męs suvargę, nu | I^aivynės ministerija Wa- viršininko, jenerolo Launitz, speraciją įtraukė ir lauku J
— Gryna teisybė!
gai sako.
M
su viršum 40 lietuviškų ba skriausti, tamsus darbininkai shingt ne gavo žinią nuo yra sūnūs augštą užimančio mirties.
Iškur galima žinoti, kas — Eikš į mano glėbį!
Bet kaip mano senas pa£fl
Ministeris apkabino kietai žnyčių, kurios, apskritai iš jų turim? ,,Reikia mums Hamburgo garlaivių kompa vietą urėdninko.
revoliucijonierius, kas ne,
stamas,
Juozas Kavaliauska^
imant,
kaštuoja
Lietuvos
ant kaktos nėra užrašyta. archaniuola, išbučiavo ir da
apšviestų vyrų, kurie piųs nijos, jog nuo paskutinių
|
Augščiausia
ant
svieto
patarė, kad nieko nepaisanti
vargdieniams apie po 25 tūk tautą vestų!” —Šaukia užsi žemės drebėjimų jūrių dug
Griebk visus nuo krašto ir vė varinį, pridurdamas.
budavonė,
turintis
apie
1000
ir beatidėliojimo atsišaukčia J
stančius
dolerių,
tai
visos
sy

tempk ant kartuvių, tame ir — Tai Dievui ant garbės,
degęs patri jotas.
Teip — nas iuugelyj vietų pasikėlė,
pėdų
augščio
Eifilio
bokštas
prie Dr. Oolitas Instituto iq
yra karo lauko teismų ypa pasakyk, kad tai maža dova kiu — apiė vieną milijoną reikia, ir męs jų pakaktinai todėl laivai negali remtiesi
Paryžiuj,
tapo
padarytas
beĮ
tad
neapsirikau,
aprašyJ
dolerių.
Vienok
neturim
nė
tybė, kad gyvą daiktą sunai- nėlė nuo Rusijos valdžios.
turim, nors pamatyti Juos Jau ant žemlapių, bet turi
. kinti akies mirksnyje! Eisi Dangaus pasiuntinis pa vienos doros lietuviškos mo (apšviestunūs), kaip jie yra plaukti su dideliu atsargu vėlinio telegramo stacija. Iš dama viską teip kaip viršui
čia galima išsiųsti telegramos minėjama ir kur kaip pas kd
dar ten tardyti,, laiką užtęsti. žiurėjo į delną — ten gulėjo kyklos. Sakiau, męs turim gabus tautę vesti — o, nelai mu.
.
ne tik Į visus Prancūzijos gydžiausi, tad kad to Instil
Taip tik gali daryti vakarinė trįs nudilusios kapeikos, bažnyčias: tai netiesa, męs mė, — negalim, nematom!
|
Pereitos
sanvaitčs
panekraštus; bet teipgi Į Londoną tuto atsiųstus ėmiau vartot,]
Ję
neturim,
bet
išstatėm
jas
Europa, Amerika, jos never truputį susiraukė, bet nieko
Išskyrus vieną kitą laikrašti dėlyj ant salos Jamaika siau
ir Berlyną; pagerinus giapa-' pasijutau savyje kovą, viei
tos supuvusio kiaušinio ke- nesakė, priešingai, dar žemai svetimtaučiams vyskupams ninką ir nuskurdusius dar
tė
smarku-*
žemės
drebėjimai,
ratus, Prancūzijos randas nok kad ir kitus atsiųstus]
su
pagelba
savo
tikrų
brolių
' valo! Rusija 'kuo nors turi nusilenkė.
bininkus, kurie šaukia, agi kurie beveik suvisu išgriovė
mano, jog galima bus nusių dar suvartojau vaistus, tad!
skirties nuo jų!
Paskui ministeris šventąjį lietuvių-kunigų. Ir dar tie tuoja, vienija žmones, mus
svarbiausią
tos
salos
miestą
sti juos tiesiok į šiaurinės nors pats pirmiau netikėjai
nelaimingi
romiškų
ir
hebraapšviestunų nė nematom, ka Kingston. Po triobų griuvė
L Na, irt' {skiriasi savo karo pavaišino degtine ir ėmė abu
Afrikos prancūziškas valdy kad kas galėtų išgydit, vi J
iškų mytų vergai piktžodžiau da esam su reikalu priversti
]iauko teismais, konstitucija, šokti, kiek tik įstengė.
siais
pražuvo
suviršum
tūk

ja
ant
bundančiųjų
mus
durna, juodašimčiais. ■ Kitos Matai, mieliausia, kokie
nok pasilikau sveikas atgaul
nueiti, - kai|>o prie „tautie stantis žmonių. 90,000 tūk bas.
tvargšų-darbininku, buk jie čio”. Visi jie mi^ga, arba
..valstijos tuos teismus teįveda gražus stebuklai!
damas savo pirmiausią ge: J
* pas save tik laike karės, o Popai aprašė juos savo esą kosmopolitais, t. y. žmo dirba vien ypatiskai gerovei, stančių žmonių neteko pasto | Pietinėj Azijoj, jūrės sveikatą.
Už tokį stebu-i
Rusijai nereikia ir karės.
laikraštyje ir prigrasino, kad nėmis nepripažystančiais tau tauta ir darbininkų reikalai gės. ' Nuostolius žemės dre ne vien užliejo salą Simula. klingą ir galingą gydimą ne
Šventa įstaiga karo lauko visi turi tikėti į juos, į karo tybės, kada jie patys parduo pas juos yra paslėpti nežinios bėjimų padarytus skaito ant Prie to pražuvo 1500 žmonių. išpasakytai esu dėkingas Dr.
Sala Simula priguli Holandi- Oolitas Medical Institutui’
teismai!
\
lauko teismus, kuriuos palai da lietuvių dūšią hebraiškam skryniose. Net mus garbioji 15 mil. doliarių.
jai.
Kijevo Počajevo kliošto- mino pats Dievas — kas ne Jehovai, niekad neturėjusiam ,,Aušros” draugija, kuri šel
ant visada. Kaip bučiau iš
|
Aplinkinėse
Paryžiaus
riaus vienuoliai, sayo laik tikės, tam vieta ant kartu reikalo lietuvių iš Egipto že pia vien „dirbančiuosius ant
mintingai padaręs, kad iš
grafas
de
la
Vauls
atliko
pa

mės
vadžioti,'o
kpną
ir
dva

raštyje i,, Mirtis Revoliuci- vių.
kart bučiau prie to Instituto
tautos labo”, neįstengia pa
< jai”, darodė, kad karo lauko O netikėti negali, yra liu sią Romos despotui. Ar jau statyti ant lietuviškos arenos sekmingas baudavoues su jo
kreipėsi.
paties
padirbtu
galinčiu
lė

kova
užtyivį
nebduoda
mums
teismus įvedė pats Dievas ir dininkai žandarai ir šnipai.
Antanas Kokinis,
bent vieną „vadovą”, ,,tikrą kti prieš vėją orlaiviu. • Or
davė savo dangišką palaimi Laiminga šalis, kur tokie kitos išefgos ir priverčia tap darbininką”.
Trečia miesto liga.
Levington, Nebr.
ti
pardavėjais
savo brolių ki Takiu bildu ko męs sulauk iai vys lėkė su greitumu 17
nimą.
stebuklai
darosi!
Dabar
vi1
Su nusistebėjimu skaitome
mylių
į
valandą,
lengvai
su

Šit kokius stebuklus jie si ministeriai, žandarai, juo tataučiams? Bet jei jaugtas sim, sėdėdami rankas sudėję?
raportu, kad trečia dalis Chi- Ant Išraudavo]imo geras
apie tą pasakoja.
dašimčiai, Mykoliukas tiki būdas pragyvenimo teip ge Man-dįng, laikas mums kibti kinėjosi į visas puses ir nusi cagos gyventojų serga influŠtaras po nr. 928 33rd Street,
ras, tai kodėl jus, lietuviško prie darbo! Sunku yra pa leido tuj pačioj vietoj, nuo
Sykį Stolipyn sėdėjo savo į kartuvių šventumą.
enca ir giminingomis ligomis. prie pat lietuviškos bažnyčios.
kurios
pakilo.
,
ji Amerikos kunigija, nebekabinete ir rašė garsų veika Lik linksma, mieliausia!
daryk kokią sąjungą su atža
Atsimindami baisias kančių Dasižinokite „Lietuvos” re
turit jokio jausmo nuvargin
lą: ,,Ar duoną galima pa
Tavo grafas Kuku.
|
Mieste
Lodz,
Lenkijoj,
gareiviais kunigais, bet juk
pasekmes La Grippos, siau- dakcijoj.
tai tėvynei ir Jos sunafas? ne visi Jie yra tokiais, yra ir kadangi kunigas atsisakė atkeisti maistu, vadinamu —
tusios vos keli metai £tgal,
Išstatydinot murus, kurie
kulkos?” Žinoma, darodė,
Musų apšvietus reikalai. yra yijen jų kosmopolitiško žmonės su geroms, lietuvi- kalbėti maldas prie kūnų už galime sau lengvai persistakad galima.
škoms širdims, todėl visi dar muštų ant gatvės dviejų dar- tyti baimę ir rūpestį kiekvie
Jam berašant, staiga su Vienybės Nr. 3 tilpo du sios vergijos agitacijos vieta; ban! Pradėkim tverti darbą bininkų, vienoje bažnyčioj
nos šeimynos. Svarbiausiu Mitingus Dr. V. Kudirkos drf <
privertė jus tą daryt sunkios
bildėjo, suužė ir prieš mini- sekanti užmanymai:
užgimė
muštynės
terp
darbi

naują,
naudingą.
Mano
pro

daiktu
yra — žinoti kaip ap C h 1 c a g o, nedelioj, 27 d. aal
eterį atsistojo kasžin-kokia ,, Žvaigždės” N r. 49, 1906 gyvenimo sąlygos ir pačių pozicija yra tokia:.
1907m. pono. 809 33-r d Place, terpi
ninkų
ir
užtojančių
už
kuni

sisaugoti nuo užpuolimo in- sted
ir Aubura are., bu» vieazas tnl
keista y pa ta. Stoly pinui pa m., ant pirmo puslapio yra žmonių tamsumas, bet dėlko Įkorporuot draugiją su gą parapijonų. Paleista iš
fluencos;
nedaleisk,
kad
ta

paminėta,
kad
tūlas
Kazys
gas
Dr sies Dr. V. Kudirkpc giedi*
nieko neveikiat tautos labui?
sirodė, kad tai baisus revotam tikru vardu ir atsakan abiejų pusių daug šūvių, ku vo organizmas nusilptų; val 2-r& vai. po pietiį, ant kurio viai tanfl
Mekšras,
pabaigęs
kokią
ten
Vien jus atžagareiviškutnas
liucijonierius su bombomis
auaipaiinti arba prialraB
čiu kapitalu Įkūrimui Lietu rių 8 ypatos tapo užmuštos, gyk maistingus, bet greitai irprieDorinti
„pramoniškoa
”
dailos
moky

minėtos giedorių Dr-tes, szirdfl
perskėlė mus į dvi dalis, ko
rankose. Ministeris sušuko
pašautų gi yra 13 ypatų.
vių Mokslo Įstaigos.
ir lengvai sugromuliojamus kviecaiama, nea bus daug reikalfl
šnipams ir žandarams sto klą ir tapęs pakviestu į tą vojančias viena su kita ir
Sėrus
(akcijas)
pardavinė

maistus, vartok Trinerio A- svarstymui. M. J. Damijonaitis, pM
pačią mokyklą mokytoju. silpninančias tautos spėkas.
vintiems apie jį kabinete:
.
|
Užkaspiškame
apskrity}
ti bent po kokį S100.
merikoniškąjį Eliksyrą Kar Draugyste Dovydo Karaliai
— Suareštuoti jį, į 24 se ,,Taigi garbė Lietuvai, — sa Ar tai jus vis negalit įtikėti,
M. ir G.
1
atsibuvo
jau
rinkėjų
durnos
Aprinkus
gerą
vietą,
tin

kundas atiduoti karo lauko ko ,,Ž.”, — kad nors vienas jog žmonės žengia pirmyn ir kamą ir prieinamą lietu atstovų rinkimai. Išrinkta čiojo Vyno. Šitas gamtiškas Praneszme visiems lietuviams, 1
vaistas, susidedąs iš gryno kurie norėtu prisirassyti prie mina
jos sūnūs pasiliko vadu mok joks ultramontantiškumas jų
- teismui ir pakarti!
80%
kandidatų,
taigi
randui
viams
(padėki
r#
—
Mase,
ar

vyno ir karčių kalnų žolelių, Draugystes, jog nuo dabar instojil
ir pramoniškoje nesuturės, teip kaip netikėjo
Nežinomasis kryptelėjo, sliškoje
numažino ant puses, t. y. nuo 18-į
priešingų
partijų.
Jei

turi ypatingu galybę ant gro- metu 11.50, nuo 20—S5 12.25, nuo 25-1
pirmžengystėje apšviesčiau- Jus pranokėjai, jog žemė ba Conn.) ‘Apipirkti žemę ir
žemai nusilenkė ir sako':
gu
teip
išpuls
ir
kituose
statyti namus,j ir pradėti
Su guondone
— Šviesiausias ir gudriau sios ant svieto tautos”. Kei apie saulę sukasi ir „dvasės mokslą, kaip greit galima. apskričiuose, tai naujoji du muliojimo organų,, stimu oo.
Komitetą/
liuodamas
ir
sutvirtindamas
sta
tai
yra
garbė,
kad
lietušventos vedami negalėjo pa
sias pone Stolypin, aš esu iš
Deszimtas
metinis
balius. I
Apie išpįrkiin'ą šėrų negali rna bus dar mažiau randui juos, pagimdydamas sveiką
dangaus, nuo paties Dievo. vys, bent kiek apsišvietęs, klysti?” .... Dabar turit su būti abejonės. 'Pasiturį lie prilauki negu išvaikytoji.
parengtas storone D r-stęs ssv. Jono Kr
apetitą ir sustiprindamas vi atlytojo atsibus nedalioj, 27 d. sau
— O kokių velnių tu čia nieko gero nėra padaręs ir rinkę į 15000 kokiam ten ne tuviai (kiiBių taęs Amerikoj
są organizmą. Kaip greit tik (January), 19O7m., Freiheit Turner ta
valkiojiesi! Kibkite į jį! • kaip matyt, nė neketa ką ge gražaus vardo namui — ur pakaktinab;“tuf$n) tokiame
| Aut salos Jamaika, kur
3417-21 So. Ralsted st., terp 34 In
pajausi, nesveikumą, kad a- je,
ro daryt savo tautai, nors vui tamsybės ir fanatizmo, —
gatvių. Sale bus atidaryta 4 vai. po pį
— Porte, aš esu archaniuopereitą
sanvaitę
buvo
baisus
petitas sumenkėjęs, liežuvis Balius prasidės 5 vai. vakare. Mun
mato savo brolius vargstan ar neverčiau likti žmonėms ir reikale nuftfrkckelis arba ir
las Gabrijelius.
žemės drebėjimai, atsidarė
Philips. Inienga vyrams 25c., tr
kelioliką
šorų;
irius
tautiškos
apvilktas,
pajiega sumažė J.A.
— Dabar visi revoliųcijo- čius tamsybėje ir nežinos eit jų eilėse? Kam bereika draugijos ir s$sivienyjimai seniai užgimusio vulkano kra
terims arba merginoms 15c.
Ūikviecsiam visus lietuvius ir lie!
nieriai mėto bombas, prisi klampynėse. Ne garbė Lie lingas ramstymas sutrūnėju tą pat padąSys,# be abejonės teris ir meta dabar ugnį ir jus, miegas neramus ir abel- vaitas,
senus ir jaunus atsilankyti i
dengę svetimais vardais, ne- tuvai, kad ji pagimdo vieną sio Romos tyranizmo, kada gautume pašelpą ir iš Didžio pelenus. »' Mieste Kingston nai sumenkėjęs, vartok tuo musu puikaus baliaus, nes bus vie?
išgamą daugiau, bet ji turi jo gyvenimo dienos suskaity
jau Trinerio Amerikoniškąjį issspuikiauaiu sziu metu; musyke |
apgausi manęs!
pražuvo laike žemės drebėji
sios
Lietuvos,
•
podraug
ir
Eliksyrą Karčiojo Vynov ku mos kliaaos, visiems gerai iinomo J.
— ,Aš ne revoliuci jonie- rankas užsidėjus verkt, verkt tos? Ar ne verčiau padėti
mo ir daug daktarų.
Su guodone
riųs, aš, rasi, dar labiau už. -ir apgailėsiant savo likimą, šviesti mus vargingus bro nuo Amerikonų, ir gyvavi
ris greitame laike jūsų orga Philipso.
Komitetai
mas būt užtikrintas.
,
tomistą neapkenčiu revoliu jog ir vėl vienas, kurs gimęs
| Laikraščiai praneša, jog nizmą sutvirtys ir padarys,
lius?
Męs
Amerikoj
turime
Balius.
cijos. Gal, tamista - žinai ir augęs Lietuvoj, gėrėjęsis
Būt geistina išgirsti apie vokiškose pietinės Afrikos kad organizmas pasekmingai
C h i c a g o, Iii. Dr-aie Visu St
apie revoliuciją danguje, ji jos gražybėmis ir gaivinęs sa į 100 jaunų moksląeivių, ku tą reikalą ir nuo daugiau valdybose pasikėlė Čiabuviai
atstovėtų
visus
ligų
užpuoli

parengė
tavo tirmutini balių 10
rie yra priversti trankyties
jau senei,, senei buvo. Tuo
rio (Fe >r.), 1907m K. Laudanakio b
žmonių
ir
apšviestesnių
už
pertraukė
tarybas
su
Vokie

vo
protą
jos
tyru
oru,
įgaVęs
mus,
ypač
influencijos.
Gau
met aš pirmas pliku kardu
)<o visokius užkampius ir
je, 314 So. M . tjaa si. Prasidės 4 vai.
šokau ant maištininko Liuci- gi kiek jiegų, apleidžia ją ir trinties terp svetimtaučių, mane, ir jei ateities išžiūra tijos valdžioms ir karę atnau namas aptiekose.
pietų, luienga vyrui tu moters 15c.
tai puikisuiias balius, nes ant jo bui
perio,.... Kad ne aš, revo- nubėga į svetimą abazą mo geriau įsteigkit lietuvišką būt ne tamsi; 'kada nors atei jino. Buvo čia jau vėl smar
Jos. Triner,
bii gera muxik«. Už a kv e .įname v
liucijonieriaį butų su vėlę vi kyti tų, kurie to visai nerei
nančiame
(po
Philadelphi
jos)
kus
mūšiai
čiabuvių
su
voki

799 So. Ashland avė.. lietuviu* ir netuvauei ant jo atsilenk
kalauja, užmiršdamas tavo universitetą, ar akademiją politiškame Amerikos X4etu- ška kariumėne.
są dangų....
Chįcago, I1L
Kom.lull

IŠ YISDH.

APGARSINIMAI.

Draugysčių Reikalai!

Pajleszkau Kazimiero Bucono, VU
Teatru b Ir B ailiu!
Brooklyne, įl. Y., Revoliucijos Ssel. niaus gub., Traku pav., Merkines parap,
Penkis metus buvo LsvrstfBJ. Jis pats
pi m o Komitetas parengė juokingiausia
ar kas kitas teiksis duoti tinę adresu:y
komedija, po vardu „Amerika pirtlje",
J. Petraitis,
Nedalioj 27 d. sausio, 1907 m. svetainėje
182 B K c e st., Levrtiton, Me.
Gergino, „Pžlace Hali", 91—03 Grand
st., Brooklyn, N. Y.
:
Ps j eiskau savo brolio Stanislovo Ka
Mylinti perstatymus ir pasukim*, zuso, Kauno gub., Panevėžio pavieto,
maloningai u Įprasto m i ant to vakaro, Bicziu parapijos, Geidžunu sodžiaus. 6
teipgi užkviecziame visus draugyseziu metai alg»l gyveno ant farmu apie Bos
sąnarius ant to pasilinkvmlniaO.
toną. Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
Pelnas nuo baliaus paskirtas revoliuci žine adresu:
Joj Ketūnai,
jos naudai! Balius prasidės 3 valanda po
Bos A. Spring Valley, III.
pietų, o teatras 7 vai. vakare. Inžanga
Pajleszkau savo brolio Juozapo Viivyrams ir m<.4 rims 25 centai.
esevski), pirmiem gyveno Phlladelphi.
Uikvieczia revoliucijos szelpimo
joje. Turiu pas jį svarbu reikalu.
Jis
‘
Komitetas.
I ats ar kas kitas teiksis duoti žine adre
Te a1 ras ir didelįb alios.
su:
Pov. Vilczievskl,
We t LvDn, Mass.
Lietuviu Ukesu
315 N. 15-1 h st.,' - Springfield, I1L
Kliubas parr»ge pirma tavo balių, ant
Mes 5f-ta kuopa 8.L.A. psjlenlseme
kurio bus perstatyta drama „Issgama"
W. Lynno težtraliszkos draugystes. Te- minėtos kuopos sąnario Andriaus Meszatras ir balius atsibus su baloj e, 26 diena lio. Tml ne labai svarbu reikale su
sausio, 190im. <>dd Fellowa svetaineje- juc m. Meldiiame duoti line ant adreso:
Alex Gigevioz,
109 Nor'.h Common st., West Lynn37 Roosevelt avė., Torrir g bn, Conn.
Mass. Prab d s 7 vai. vakare. Inžaigt
▼yri m; 50c., moterims 25c. Pasilinksmi
Pajieszkau C i praus Glavecko: girde,
nimas bus kuopuik autias, muzikantai
jau, ktd gyvena PjnnsylvanijoJe; teipgi
grajys kuolinksmiausius szokius. Užpajieszkau Frauo ir Šimėno Cseiniaucpraszome visus lietuvius ir lietuvaites
ku. Pirmiau gyveco Beyonne City. Pa.
ne vien isz W. Lyno, bet ir isz aplinki
eina isz Vilniaus gub., Traku pavieto,
nes ant musu teatro ir baliaus atsilan
Aleksandrovskos vol., Dervamiszkiu
kyti.
Kom tetas.
kaimo. Jie patys ar kas kitas teiksis
duoti žineadresu:
Didelis Balius.
J. Cziarnauckas,
Nashua, N. H. Dr-ste szv. Kazimiero
Rox
71,
"Baldwinsville, Mass.
parengė dideli balių subatoie, 2 d. rasa. rioiFeb.), 190?m. ant O’Donnel Memo,
risi -Hali, kampas High School gatves,
Prasidės 7 vai. vakare. Inejimas vyrams
r 25c. moterims ir merginoms 10c.Pirmiau
siai visi draugai, daile i apsirenge ir i ri.
atsegę naujas szarpas marszuos po sale,
o tada prasidės szekiai. Muzikantai bus
. pirmos kliasos, ui tai galės visi, seni ir
jauni geiai pasiszokti. Uipraszome vie
tinius ir isz aplinkinių miesteliu pribūti
ant musii linksmaus vakarėlio, o niekas
nes g .i'.es pnl isto laiko.
Užpraszo Komitetas.

Didelis Balius.
Kenosha, 5Vis, Jaunu Lietuviu Bzvie•os Kliubas pan n e metini b diu, Buba
,■ tos vakare, 9 d. vasario (Febr.), 1907m.
p. Mockaus salėję, 3C4 North Chicago
»t.,‘(Cocgress Hsll). Ice>enya vyrams
Į 25c., merg n >tn< dykai. Szokiai prasid.s
! |7:30 vai. vadaįre.
G ra G s gera muzika
met s: VVashingtono. Kvieciiame visus
Dietuvius ir lietuve tant. to puikaus
.baliaus atsilankyti, nes atminkite, kad
gtai paskutinis balius priesz Užgavėnės.
HTeiygi užkviecziame lietuvius ir isz apfc.lakiniu ahilandyti.
LJ
Komitetas J.L.Š.K.'

1

. Septintas Rožinis Balius.

1 Chicago. III.
Septintas Rožinis
iRalius tapo parengtas dr-stes szv. Antano
hsz Padvoj. isz parapijos Apveizdoc Die[po, nedel oje, 10 d. vasario, 19O7m. Frei[heit Turner saleje. 3417-21, So. Halstad
’et. Atzilankantiems bus rožes dalinamo)
»iykai. Tai bus paskutinis balius priesz
Jžgavenes. ūžtai nepamirszkite ant jo
lįtsilankyti.
Inžargi vyrui su motere
|\>c.
Užpraszo
Komitetas.-

Pajleszkau sivo dvieju dėdžių: Anta
no ir Jono Marcinkevicziu, Kauno gub..
Aleksandra vos pav., M Hunu sodžiaus*
Jie patys ar kas kitas teiksis du< t žine
adresu:
Br. Marcinkeviczius.
Box 6
Cbeltenham, Pa.
I a ieszkau sąvoki rango Antano Saraczincko,. Kauno gub.. Pi n įvežto pav.,
Guodiiu a džiaus, Vabalninku parap.
Jisfvt ar k; s kitas teiksis duoti žine
adresu: '*
J. Jatužis,
Box 6.
Chęitenham, Pa-

S. Grigaliūnas,
t lutai r ton, Ind. Ter.
A. Paul įkas, 628Aahst.. Hammond.Ind.
J. Balcslunas,
* $Mt Chicago, Ind.
Jos. Dailide (SoIIr^b),
WMtvpie, UI.
Jos. Masiliūnas.
Jndląna Harbor, Ind.
Frank Goodrlclv
‘IOlinton, Ind.
JoaaB GriU,
273 Jeffersoą^. Cl|veland, O.
Klemens Kiapatauckaa, Kenosha, Wis.
Virsi surasiytJjž m Ilstelia lietuviai
tegul apeilanko p*a aprodytas cslooai
y pa tas ir visi
„Lietuvos" Kalen
dorius dykai.
Kiti visi lletuvftl, kurte norėtu gauti
musu Kalendorius, tegul mums prisiunAukos isa Lewlaton, Me., bus czla marke už 5 c. ir savo gera adrese,
pagarbintos k.tanie numeryje.
tai mes prisiusimo abu Kalendorių per
paeita kiekvienam* kurs ilk paduos
gera savo adrese. v
Reikalaujamo vyru sofų apmuszlA. Olszewskis,
neloju (Couch npholMorers). Gera mo
„Lietuvos" iasleistojas
kestis; darbas ant viaados.
■
924 33 rd St.
CHICAGO* ILL.
Hafner Furnitūra Co.
2629 Dearborn st.,
Chicago, III.
įsa Phtktdelphla, Pa. Ant, Linauckaa,
Fr. Jodia, Theo. Dūdas, M. Joelene, A.
Graicsiua, J. Grigas po81.00; A, Arbassauok ene 72c.; B. Arbsssauckas. 8,
Klaminskas, A. Jocį*, V. Skarzlnskas,
P. Passakarnis, P. Norkevlczaite, J.
Bsydiszkis, M. Iz na u oktane pj50c.; D.
Kaina 40c.; A. Giifžinis, 8. Šlaitinis, A.
Survila, A. Kupstis, A. J u brasą, J. Tamosiaitis, S. Tamoesaitiene, E Rutau-k lene, Y. Rasauokaa, P. Puloką, A.
Inbraaa po 25c.
Viso 819.87, Paskiria
juoi: 86.93 Demokratu partijai ir 86.94
Tautiazkam namui su Kallotlja.

Donatas A. Labunskas,
810 MUwauke Avė.

Ilooin 208

(an lenkiuko banko)
Offito valandos: nuo 8 ryto iki 5 vakare
ir nuo 7 iki 9 vakare.
Bziuomi praneszu guodojamiems viengeneziams Isz Rusijos, kad atz atidariau
notariszka offisa vedimui ir iazemimui
visokiu legaliszku dokumentu, kaipo tai:
paliudyjimu paveldėjimu, iszdavimo
paliudyjimu tozvaiiavimui in kraju,
permainymo -pasipertu, atjieszkojimo
levu psliktmo ir vedimo visokiu " bylu
teismuose (suduose).
Teipgi priimu visokius darbus plesiimui, plienu padirbimo ir visako inei
nanezio in rybas architektūroj ir bude
vojimo. Turiu vilti, kad sanžiniszku ir
teisingu savo darbu atrasiu užsitlkej(ma
ir parėmimą godojamu v|engencziu.

Kalendoriai 1907metai.
Visiems „Lietuvos" skaitytojams pa
siuntėme Kalendorius paeitu, o skaity
tojams žemiam paminėtu miestu, pa
siuntėme „ezprtsu** |>as „Lietuvos"
agentus, pas kuriuos paminėtu masteliu
lietuviai teiksis aaabiszkai atsilankyti ir
savo Kalendorius pasiimti,

Pajieszkau Kazimiero Tamaazaucko
Suvalau gub., Vilkaviszkio parapijos,
isrVtoztycziu. Užsiima teplioryste, du
metai atgal buvo atsil n'.ces in IVaterbury. Conn., bet isz ten prasiszalino in
Harrison, N. J. Girdėjau, kad dabar gy
vena Brooklyne.
Jis pats ar kai kitai
NEW YORK, N. Y.
teiksis duoti ž n> adresu:
A. Lesniewskis, 144 E.Houston Si.
P. 8z r inaj,
17 James st.,
^V^^ėrbury, Conn.
So. BOSTON. MASS.
Nikod. Gendrolis. 287 3-rd Street

Ant Pardavimo. >
Pigiai aat pardavimo farma, 180 akru
didumo. 85 akrai ariamos žemes. 40 ak
ru pievos ir 55 akrai girios kietmedžiu.
Namas su 8 rūmais, kitos 5 dideles triobos; 4 arkliai, 14 raguotu gyvuliu, 4
kiaules, 60 visztu, vežimai, visos tnasainerljoe. Žeme labai derlinga, viskas au
ga. Viena mylenuomieatoStevenipoint,
Wis.
Farma parsiduoda už 7000 dol.
Norėdami gauti artesnias žinias, raižy
kite, indedami už 2c. marke, pas:
• J. Sneider,
R. F. D. No. 6, Stevens Point, Wis.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazeviczia, 178 Ferry si
A. Sūnelis, 00 West Si.

BROOKLYN. N. Y.
8tan. Rinkeiricsius, 73 Grand it.
SHENANDOAH, PA.
Andrius Macais. 131 S. Mainai
8CRANTON, PA.
Jos. Petrikis,
1514 Ross Avė.

BALTIMORE. M D.
L Gavrlta, 2018 N. Wasbington st
Jonas Želvi s,
711 W. Ix>m barti st.
Isz priežasties iszvažiavimo tn sena
J. Luto, 26 So. G re* n u.
kraju, parsiduoda pigiai visi rakandai
PHILADELPHIA, PA.
(furniture) keturiems ruimams. Norinti
Į
PAJIESK0J1MAI.
M A. Ignotas,
1028 So. Žud St.
daugiau dažinoti, atsiszaukite adresu:
i .Pajieszkau savo brolio Petro Mickai54 W. 15-thst., Chicago, Iii. *
PITTSBURG. PA.
f ežio, Suvalkų gub., Senapiles pav.,
Jonas Igjnotar, 13 Diamond Squa-re S.S.
Parsiduoda
saliunas
su
Šlubomis,
di

T Kvietiszkiu gmino, Danbraucku kaimo,
I. M Maskeliūnas. 2137 5-th Avė.
• 9 metai kaip Amerikoje. Pirmiau buvo deliu daržu ir sodu, Johnstone, visai ne.
toli
Minersvi
’
ies.
hz
Minersville
ima
(1
ELIZABETH. N. J.
P apie 4 menesius Bzkotijoj. Jis pats ar
211 First st.
minutes nueiti iki tenai. Namas didelis;t Wm. Bocikus,
I kas ki» s teiksis duoti zine adresu:
6
ruimai
ienai
ir
6
ant
virszaus.
Kas
Ant. Pestininkiene,
WESTV1LLE. ILL
nori gera prekysta varyti, lemi d įsu i no V. 8. Kreivėnas.
t-Mickevicziute)
111. N. 15 st.,
Springfield, III.—' pas A. Stravincks, namo savininkai jo
BROCKTON, MASS.
narna parodys kiekvienas minersv Įlie
K. Balcziunas. 571 N. Ma:n st.
Pajieszkau Soinialovo yitkevieziaus, ti!.
Kauno gub.,' Panevėžio pav., Kėdainių
MINERSVILLE, PA.
Iss priežaaliea iszvaiiavimo in kita
miestelio.- Penki moui kaip iszvažiavo
Juozas
Ramanauskas.
in Amerika, o keturi motai kaipnera- miestą, parsidudda pigiai visi rakandai
SPRINGFIELD,. ILL.
szo iatazko. Pirmiau gyveno Lawstone, (furniture) ke 41-iems ruimams. Norin
J. Klembauskaa,
7 Millrovv
Maine. Asz Jo moteris bueziau labai dė ti dauguu dasjžtnoti, atoisiauklie : dre821
North
Robi
y
st.,
su:
kinga, kad kas duotu apie jį žine.
TVORCESTER, MAS3.
Chicago, III.
Urszule Vitkevicziene,
Ant. Bernotas, 12 Harlem st.
201 ę. st.,
So. Boston, Mass.
GILBERTON, PA.
J. Ambrazevųcaius, Bos 4
'
ajieszkau savo pusbrolio Kazimiero

ŽUKatczio, Kauno gub., Sziauliu pavieto,
Aukos reikalams revollucijinio
norjriliszkiųparapijos, Ilguvos sodžiausjudęjinio.
o f. pajb s/.kau savo dėdės Felikso
AUKOS
„LIETUVOS"
REDAKCIJON
Kauno gub., Sziauliu pavieto
ATĖJUSIOS.
jelenupar p. Bananu sodžiaus. Jie
Isz Mk'detown, III. V. Mankeviczius,
ar kas
te:kiii duoti žine
A. Mankeviczius po 50c.: Ant Rud, St.
f U * su:?
* M • Czeponis.
tai J 48 Park avė., Kansas City, Kais. Rudvila, A. Ptanaskas, J. Stankūnas pi
25c.; V. Mankev cztene, J. Lukoszevicze,
■ t jį ieszkau sivo pusbrolio Petro Meko
P. Stankūnas po 10c. Viso 82.30.
nrr°/ *a»go Stanislovo Macziulio
PirIsz Auburr, III.
Grinas 81.00.
I. s gyveno Waterbury, Conn. Jie piK' r r kas kitas teiksis duoti žine adie.u: Skirti L.S.D.P.
K
i
Ant. Laužikas,
Ia Sheppton, Pa. J. Gilguta, M. Gil
V j 728 So. Canal st., Ohicago, III.
gutieni, J. Szialauckas, M. Szlslauck ej>jieszkau Antano Malmaucko, Bu ne, Fr. Kazakeviczius, J. Kazakevlczieriu g-ub., Senapiles pav., Jevaravo ne, J. G Incihi'cas, M. Zekirauckts, J.
f, Ig iszkeliu kaimo. 6 metai kaip J. Bilslauckas. A. Piecejikto, K. Markielyrikoje. Pirmiau gyveno Gilbei t ne. te, M. Czvirko, St. Szviec, J. Vruc, K.
jpats ar kas kitas teiksis duoti žine Norvilą po 25c. Smulkesniu 81.00. Viso
84.75. Skirti L.8.D.P.
rju:
A. Strampickas,

PITTSBURG, PA.
Fort. J. Bagocziui, 1914 Ann Bt.

NEW HAVEN, CONN.
K. Biažaitis, 217 Fėrry Bu
MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Ban i s
Box 541

EAST ST. LOUI3. ILL.
Felix J. Galminas, 537 Collinsvllle Avė.
BROOKLYN, N. Y.
E. Froomes,
73 Grand st.
4- Diržulaitis, 155 Metropolitan ava.

PHILADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas,
1028 8o. 3-nd St.,
BALTIMORE, MD.
Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp A Camden iu.
J. Diemedis, 521 Columbia avė.
J. Lnis, 22 Green st.

BROCKT0N. MASS.
Isz Gilberton, Pa. J. Overaitis, 81.00;
Jonas Pocius,
14 Intervalle st.
M. Kunigonis, J. James i kas po 50c.; T.
ajt-kzkau savo puseeeres, MagdaleTeipgi
galima
gauti
mus Kalen
Vilkaitis, J. Savickas, K. Grabaucka*,
Miiliauokiutei; girdėjau, kad apsidorius pas salus lietuvius:
V. Sadanckas, R. Pecziulionia, M. Na
b. , Te pgi pajieszkau savo dvieju
Jurgis Aliszsuckas,
Clifford, III. •
vickas, Fr. Micka, J. Navickas, A. Mnnugu: Petro Kucziasko ir Andriaus
J. M. Juries,
Johnston City, III.
deika/M. Du m bl suokas, K. Rasimas pj
įlos. Jie patys ar kas kitas teiksis 25c.; Smulkesniu 95c. Viso 85.70. Skirti
T. Czaprinskas,
Bteger, III.
lt žine adresu:
Jos. Revrat, 1003 Marketst. De Kalb, IU
LSDP.
M. Petrauckas,
Ant. Norkaitis,
8l Charles, III.
AUKOS PASIŪTOS T. DŪDAI,
l**~'Box 133,
Golliasville, III.
Mat. Vallun,
’ REV. ŠELP. KASIERIUI.
206 8 Genesse si.,
Waukegan, Iii.
ieszkau Motiejaus Paaio, gyvenuIsz
Scranton, Pa. Ant kriksztynu A- Alex Vienbiskia,
Bpringvalley, III.
i^Kugeli metu St. Louis, Mo. po nr.
deles Gastaieziutes: F. Gzeszkas, A. La
Chas Jurkus,
Grant Works III.
rl<4o. 7-th et. Taria pas jį svarbu butis, K. Gustaitis po 50c.; J, Rugionhu
A Sadauskas,
Oglesby, III.
I Ja. Jis I Mto >r kas kitas teiksis duo- 35c. ; J. Juodis, M. Kllmaszauckas, J.
Antanas Slodkur,
Aurora, III.
Hne adresu:
Paežiai, M. Gustaltlene, A. Rugiene, J. Giraitis ir Guzewtozla,
Bonld, III.
B *. j Louis Laaioskas,
Jonas Jszavltas,
Gustaitis, K. Kubilius, J. Gustaitis, M.
Ladd, IU.
L
660 20-1h st. Potrero,
Vinc. Zorskis,
Laukaitis po 25c.; mažesniu ta<u65o.
Herrin, IU.
Ban Francisco, Cal.
Frank Lapinskas,
Viso 84.75. Skirti L.S.D.P.
Melroee Park, Dl.
Geo. A. Dzedolikas,
CollinsviUe, IU.
►ajieezkau vaikino apslvedimui. To
Isz New Britai n, Conn. Per M. Krei
Frank Kriazcziokaitis,
gai! atsismaukti, kuria tusi kereziama
vėno vestuves: J. Senkus, J. GudzinoChicago Heighta, III.
a sztora.
Misa. Mary Ohiplish,
kas po 50c.; K. Senkus, K. Dsniseviczius
Karolis Vllkonto, *
* Collinsvllle, III.
J. Ksrdokss, J. Ridiksviciius po 25c. 628 Reynolds Avė., Kansaa City. Kana.
ajieezkau savo pusbrolio Leono Fi Sm tikiu 50c. Viso 12.50. Per vestuves
J. Belsevyczls,
lo. Keturi metai atgal gyveno L?n. V. Zimitrav cziaus. V. Zimitrzviozius
* 31-N ai ado ai., Montreal, Oanads.
e, Anglijoj. w Turiu labai svarba rei- J. Dauesevicii J8, K. Radiiuninte, J.
JuL Klapatauekaa, 324 Lemout at.
Jli'pato ar lMaitas teiki s duoti Babkauckss, F. Falt naitis, J. Karto.
Port Waahington, Wis.
____ - T_____ , k“* J- Girdauckas po 25o., J. NauBjztAiolf Firanta,
V. Grabauckaa,
\wBo. HaMrtgt., Ohioaro, Iii.
kas 28c. Smulkiu 81.28. Viso88.«6.

U

R R- No. 2,

Edwart't, Ind.

šlta? ,Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia j
uropą, iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja Sifkores nuo Porto iki Tilžės ar Eydtkuną. Norinti važiuoti į Krajų tegul
peržiūri šj Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelionė kaštuos. •

ti
LAIVO VARDAS

Knygų Kataliogas.
8ft Gyvenimo Vaideliai susidedanti ilaštuoq*u

sekančiu grašiu paaakaiėra: Atsisveikinimas;
— Vagis; — Kas kaltas; — Gatves vaikai; —
Paparčio žiedas: — hižkoSargas; — Signalas;
— Kaielvk- Chicago. IU. IMS, pusi. \<..lfto

43 Pasakos U gyvenimo itetuvilkn Vėlių bet'

Velnių, surinktos D-ro J. HasaUavk'iau*, <% '
šioje knygute

puslap . Chteago. iii. 1908 m.

ketera, apie dvasu (durtas), velnius, ?u vaidtnimasl ir 11. Pasakos užrašytu ( kloja
kalboje koktete baro pr.sakotos Kauno gub
pagal kauniečiu kalba. Kuvalku gub. jagal
suvalkiečiu kalba.lTutu Lietuvoje pagal Prū
su lietuviu kafVa. D* ūkijo) pagal dauku kalba
irti. Kas mėgsta gražias pasakas, tegul a<*slperka rta knyga. Frake ueapdar.... lifto
Apdarytos............................................. Jsjoo

-S-l I* mano atsiminimą <eu autoriaus paveik
slu). Parašė Dra* Vincą* Pietaris. a|iaudoa
parengė Dra* J. Basanavičių*. Che*ego. Iii ,
I>u6 tn,. puti 301. Graitoa apysakėlė. U gy
venimo sodiečių......................
7ftc.
<17 Ltetuvirtto* Pasako* Y vairine Dalis I. Su
rinko Dr. J Uuanavtoius. Uhu-ago. iii.. 1M
m. pusi. 3bU. čia telpa 141 labai grasiu. Ju>
kitigu ir žingeidžių pasakų. Kas rtta knyga
turės, tam geru ir graąiu pasakų niekados ne
truks. Preke neapdarytos............ *i uft
Apdaryta............... . ..... .....................*1 fto
9T Pateolnlii Itatnltr* ir T>*l»yhe« lAtfuidlnAU
*t>u atuiiu. Chlra*” III.. IMK. pusapiu IM Kaitoje knygv^J t. hm KM «rati<», Juokingo* ir i*minting<« pasakaitė* Kaa
aori lurSti <railu. juokingu tr |«iuokina»/iu
tkattvmu tegul nusiperka *ia kr>«gr|?, o turA*
ka/<iBp«»*kotl ir autliekvn-iH, klausimo mo
k*-0uoli Umiatinga ataakyma..
ftOv
turtu valkVi,«1ania
a daug*iv bM>wr
»argu
<-hte-ago,III uae puatSS UO<<

11-1 H>na» Ir llmat. Chiea«o. III IMM po»l M.
A P) takai te I Tolstojaus 14 gyvenimo tua.toUites kaiminiu tmafidl nilrintiais au .tra
tinti su būvio Ir aantyfums g v retumo maakolllka kaimiečiu; ji vergus »kaitylo>. Ja taU
drauge su prislėgtais vsrį n ttuouemu... Iftc
414 Z R •blusorii* Krunu*. Orėti ir movallll; pae i

w»rwiei

Čhirago. 111.. DM* pusi,1. zj
ZJ Grasi
Graši ajnaakAlė;
ap;
kaip turtingo prrkfjo »uurR
*uq*> ap*i*«-dv
apsivedė »u var
ginga įnervina ir laimingiau gyveno užkilus,
su turtiugom* apai|edvaiwy ........................ lOc-

k*Tis kurt-j* ioėta itetnvūkp* draugystes iv• tertarge, Ms*koli>>)*. JPyra malkohSkos
valdžios eensuruoia if todėl > galima ir į
Lietuva pamušti, Ma*koit>>» valdoka ju* pat
alu ntuno uedraudžla................................ l*Oe
91 ft Gettans vėliaus Segu niekad Kmnedlta vie
name akto. Pagal teaktoka sutaisė K. Bto ta
M. P-ia Chka<
-------- - - •
kuygute teip kai
centui* - ' • tisas
Iftc

WATERBURY, OONN
Jonas Žemantanckas, 39 W. Porte? 8t.
NEW BRITAIN. CONN.
M. J. Cheponis, 21 Pieasant 81.,

Laivu Kalendorius

AHMvte.......... —• ............................. lifto
<30 lĄetuvllko* Pasakos Yvalrto*. Dali* III. Sa

70 l.i-tuvi»ko* Pasakos Y>»:ri *

ti a

Dali* IV

pusi. rw>- telpa čia 834 labai graso** Ir uštmančt<** parako* hovtjanėV** ktekvteaa »kai
lytoto ir Irlautytoje .................................. Sl Ačft
Drutuuae -pdaruuss ........................ .... Si.ftV
U<3U Mlndaucį* Ltetuvo* karalių*, t'hteag'*. Ui.
1960. pusi. M DioriSkoe ;>avvik*la« penktuose

kai. Knygelė paskiria ypatingai mtlrtojams
teatru........ J........................................................ lifte
381 Žile goivoa — valakas vnodegon. Komedija
viename akte: Pagal ienkUka aulais* M. P 11.
Chicago. ]|l. 1901. pusi. SI. Šita knygute teip
kalt* ir No. »»o yra Maskolljm rvninrns dalei"a ir U*k l gali būti Lietuvon „uuCiama lOc

nė* noolatai žiuri, bet ju g>-rai nesupranta.
Chtcag**. I|L, imte pust. «6. Su paveikslais.
Penato iš ko darosi žaihaL griausmai. i»rlu*
.ir sniegą*: kas yra debestai, ant ko Jto laikosi,
tari.......................................................................3Ov
Vi ir pabaiga. Chicago. III. IHM. pusi. 3.V> Su
paveikslėliai* Aprašo kas yra žento, iš ko ji
susideda, amt ko laikaal tr kai p sukasi, ka* vra
asui*, žvaigždė*, luėeuil* ir kąip Jus toli vie
na nuo kito*; kas yra plianetoa, korneto* tr ki
to* retai matomo* žvaigždės-Yra tai vfeaatinė
knyga. I* kąra* žmogus gali tikrai apsirtrtestl
Prekė.............. ...T/7........................... .7. 7ft<>
Drūtuose, grašiuose apdaruose ..,...-81.00

A. KTEAMER ...
AMERICA............ ‘ ..........
BLUECHER.
BARBAROSSA..........
BREMEN...........
BRANDENBURG
BALTIC... .
BATAVIA............
BRESLAU ........
CANADA..............
CYMRIC..............
..........
CARMAN1A.............
CAMPANIA........................ ’’
DARMHTADT...............
Dominion...........
CASBEL......... . ..............
CEHEMNITS............
EM PRESS OF 1RELAND..
EMPRES8OF BRITAIN.,.
ETRURIA.....................
FRIEDRICH d. GRtJBAĖ..
HAVERFORD ........
HANOVER................
IVERNIA.................
KRtJNPRINZ TVILIIELM
KAISKR UILHELM II ...
KROONLAND.....................
KAISER. AUG. VICTORIA
LAKE MATIBONA ....
LAKECHAMPLAIN.........
LAKE ER1E............. j.
LU( ANIA...................
MA1N..................... •
MA.IESTIC......... .‘Z*./’*’
MKRION .............
NEW YORK .................. /
OCEANIC................
PHILADELPHIA . ...’

PATRIC1A
PREToRIA
RIIEIN ....
3EMLAND ........
HA!NT LOUIS ...
SRAF VALDERSEE

U UBUI A ........
VADERLANh
ZEELAND ...
York.............
MAŠARA.........

MAŠARA........
MINNEHAHA

Kompani.os

•f°žv4rle« kūno tUaugogili Semta keliolikos
siekiniu storio Ir pagal livrams ir senumą temes iluogsąlu, kurtuose tu sutvCrlmu kunus
randa, asoskllMtal apskaito kaip aena yra bu
bu tame ir kaip aeniai atairndo ant joa imo........*........................... -«<?o
Apdaryta .................................................... 41 «ft
ir Nedega, principai prigimtinio su
rėdymo visatos drause su morališku mokslu
‘"J,*"“ Piratu. Visiems suprastiaai parakė
KS. •
u“«whner. pagal XIX vokiška
u . ‘ •“ "tašais pridSėkalslš senesniu laidu
UV '^*1 P*nrald« DVas J. Stlinpa*. Chlca«n
Jlall?0*'
880> ,n paveikslu ir biografia
5 f* talmoksla* gvildenantis gani
tos dalykus, kuriuos žmonės vadina Dievo sutaNjmts.... ...............
gi.no
Grašiuose, drūtuose apdaruose........... 8Ū.OO

Mta'tayAta“

miMtohirsdovi gyvvb*. kaip ji vysttalii žcMrtl v«UU. in augiūsneS, ta ^^..100

New York

Portland
Boston Mass.
••
Billimore
Portland
New York
Baltimere
Jt. John N. B
Montreal. Que.
New York

North German Lloyd
Dominion
North German Lloyd
Canadinn Pacific R.

Cunard
North German Lloyd
American
North German
Cunard
North German Lloyd

Philadelphia Pa.
New York
Boston Mass.
New York

R«*d Sti»r
Hamburg American
Canadian Pacific
Cunard
North German L’’oyd
Wliite Star
American
American x
Wbite Star
American
Hamburg American

North German Lloyd
CunanJ
Kini Star
American
t
Hamburg American
American Line
White Star
Cunard
Red Star
Red Star
North German Lloyd
American
Red Star
American

Kovas
Sausio
Vasario
Kovo
Kovo
Vasario
Sausio

Baltimore
New York

White Star
Hamburg-American
Nori h German Lloyd
Dominion
White Star
Cunard

Diena lipiau*
kimo

Vasario
V asario
Kovas

North German Lldyd

Si. John N. B.

Phhadelphia Pa.

Sausio

Vasario
Vasario
Sausio
Vasario
Kovo
Sausio
Sausio
Vasario
Bausiu
Vasario

Su ŪMO

Vasrrio
Sausio
Sausio
Vasario
Sausio
Kovo'
Vasario
Vasarįo

New York

Boston Mass.
Sausio

New York

Vasario

Vasario

Sausio
Vasario
Vasario
V asario

-

Valanda
(įplaukimo

2 7.30 ryto
10 8
ryto
5:30 ryto
28 10 „
28 10 „
23
2 diena
6
7 ryto
2 6^0 ryto
21 10 ryto
16
2 diena
29
4.30„
22
8 ryto
26 12 diena
18
2 diena
2
2 vakaro
14 10 ryto
27
2 diena
25 12 diena
8
7 ryto i
2
2 diena
27 10 ryto
10 „
36 2 vakaro
5
5 ryto
22
2 vakaro
12
6 ryto
6 11 diena
26 3 po piet
30 12 diena
19 12 diena
22 įl.SOdien
2 diena
34
16
10
10
10
5 ryto
9 30ryto
4 „
2 diena
2 po piet
10
5 ryto
1 diena
9 vakaro
2 diena
V.30ryt.
8 ryto
8 ryto
13 11 diena
30
7 ryto
30 10
2ti 9 30
20 H
16 9:30 ryto
9 30 „

H

Tittf

iEydtku1 nūs

12
10
10
10
11
13
7
14
10
10
9
7
7
14
10
14
10
6
6
.8
10
9
14
9
7
7
8
10
8
9
9
9
13

87.80
37.80
37.80
38.15
38.15
36 65
41.80
37.80
36.65
36 65
37.80
41.80
43.80
36 65
36.65
36.65
38 15
37.90
37.90
41.80
38.15
36 65
36 65 ,
36.30
44.15
44.15
39.80

37.95
37.95
37.95
38.20
38.20
36.70
41.95
37.95
36i 70
36.70
37.95
41.95
43.95
36.70
36.70
36 70
38.20
37.95
37.95
41.05
£8.30
36.70
36 70
36.45
44.20
44.20
39.95

36.65
36 65
36 65
43.80
38.15
43.80
36 65
39.80
43 80
43.80
37.80
37.80
37.80
36.65
36.30
39.80
43 80
37.80
43.80
43.80
41.80
39.80
39.80
88.15
36 65
39.80
34 65
36 65

.‘16.70
36.70
36.70
43.95
38.20
43.9a
36.7J
39.95 •
43.95
43 95
37 95
37.95
37.95
36:70
36 45
39 95
43 95
43.95
37.95
43.95
41.95 '
39.95
39.95 38.20
36.70
39 95
36.70
36.70

Viri parodytos prekės yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį,į, be Amerikos geležinkelio.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:

Žemiau paro

Cbicagos į New Yorką.................................. $16.00
» „Bostoną.................................... *16.00
H
,,Philadelphią.................................. *15.50
’ M
,, Baltimorę............................ .....#15.00
„
„ Montreal...................................... #15.00
Pridėk Amerikas geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias nuo
vChicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
IŠ Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.
”
’
Ar gali kur nors rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime. Musų Šifkorčių prekės yra teip pigios kaip pa
čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant Šių laivų gausi šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau #50.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur nerast kaip pas:
,

A. OLSZEWSKĮ
924 33rd Street, Station 60, Chicago, III
Kas nori važiuoti j Krajų, tegul ateina pas mus, o čia visada gaus savo
laike greitą ir gerą laivą.

Geisto. Nalkovski ta kitus sutaisė SaernaaJPhieago. III. 1899. pusi. 460 8n pa veikalėliais.1 Alšklai ir suprantamai aprašo visa musu žeme,
jos pavidala, diduma ir platuma, jos kalnus,
ju vardus, augžti. vulkanus metančius i* savos
ugnį; i* kokiu sluogsniu susideda žemė, kur ir
kiek joje augliu, geležtes,' aukso, druskos ir
kitu mineralu ; kiek mariu, ežeru, upin; ju
vardai, plotis, gylis; koki kuriuose vandenys:
turus, prėski, saldus ar kartus, koki juose gy
vūnai gyvena, ir U. Kiek kurioje žemėje yra
gyventoju; koki ju tikėjimai, kalbos. MproFial, užsiėmimai, pramonės ir tiesosikMCt mie
stai, su kiek gyventoju, pabriku, pramonių;
kur koki orai: salėtai. KarSėtai, lietus M gie
dros: kur koks ilgis dienos ir nakties: kur vi
sada yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
letą dienu nenusileidžia arba neužteka. Ir
tt. Preke................................................... fi?
i įdaryta..............
19-ftO

|

Darbininku Kalendorius
metams.

ADRESAI

_ _ , , _ _ ..
_ „_ _ ._ , _ _ ,
CENTRALIŠKU
niKALlOhU VIRŠININKU
T IROlBinhl
! SOSIVIENYJIMO LIET. AMERIKOJE
. D___ o m oi-*,.--.

j rTeURtRIiB «= r. m. B' StMOZ

206 W. Oak St,

Shenandoah.

Vice-PrezM. = J. Taraila,
22 Star St, Ansonia,
Sekretorius — M. J. Damijonaitis.
Į

3120 So. Kalsied St,

Pa

Conn-

Chicago. III.

Kasierius = J. Skritulskas.
261roadSt, Now Britzin, Conn.
KASOS

A. Ramanauskas,
A. J. Povilaika,

merikos. Chicago, III., 1896 m. pusi. 384. Ap
rašo kaip Kolumbas atrado Amerika,koki Čia
tada ėrnonta gyveno, koki imouta pirmiau
siai ii Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kios karta buvo, ui ka kariavo ir kokiuose metnora; kiek nretidenta buvo, koki ir k»ak ku
ria gero Ual žemai yra padarei. Tvlpgi
7ukahngiausia Amerikoje
pratimo kokia* ji* čia ti
įr<^o
valia d*r*ti, kaa ne.......
Apdaryta..........................

L'opprrMU*. russovn Lithuanie. suplėšė in».
V. Dembakia, Chicago. IU., 1900. pusi. 16. lOo

1907

Pusi, virsz 100. Preke Amerikon 25
kapeikos. Kas daugiau ima, gauna 33%
rabato.

„Naujoji Gadyne"
Vienatinis darbininku lai k razztis Lie
tuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbi
ninkui skaityti. Preke in Amerika ant '
metu 4 rub. Adresas:

„Naujoji Gadyne"
Jurgio ž>ro4pektas No. 39
Vilnius (Lttliuania-Buasia)

GLOBĖJAI:
122 Estei St,
Lawrence, Mass.

„ 824 Bank St,
Materbury, Conn

Pinigų Preke.

Iki 500 rublių, rublis po................ -52fr
.51
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po.
Knygius = M. Paltanavičia,
.51f
Virš 1000rublių, rublis po.,
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
15 Millbury St, Worcester. Mass.
30c aut pačio kaštų.
Jei nori re, kad pinigai greitai ir gerai
Drukuojamos Maszlnos Pigiai! suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųs*kiDabar.yra gera proga pirkti pigiai Bru te per ‘Lietuvos’ redakcija.adresuodami:A. OLSZEWSK1
kuojama Maszina.

Murina Odeli Typewriter No. 4, 024 33rd Street

kurios iksziolei preke buvo 816.00, dabar
ja galite pirkti už........................... $0.05
Mat mes nupirkome azltu masztnu
1000 isz vienos subankrutyjuaioe firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
glai. Maszlnoe yra naujutėlės, tik ka
isz fabriko paimtos.
Kas reikalaujate geros drulcuojamoa
maszinos, Ui pirkite dabar pakol pigios,
nes kaip szi 1000 iszparduosime, Ui jau
kitu Uip pigiai negausite.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
pirktu da
Oftft Istorija abelna. Dalis I. Parata Dras A. kasztuoja po 810.00. Tai
Haoevičia. Chicago. IIL, 1904. puil. 498. Su pa- bar pakol pigios yra.
veikalai*. Apraio vilks, kaa ant ivieto dėjosi
nuotaiku aeoo prie* K rišu ui gimimą iki
Gausite jas po 86.95 pas:
14«po Kritteui gimimui............
A. OLSZEV8KL
Apdaryta .......................... i.......................... ll.Sft
>94 E3rd 8t
Chicago, 111.
CB7 Istorija Suvienytu Valstijų Silaurlnta A»

J*”*',*?]’
PhratoS. M.HteMo T.M.D .
M
1*vHtaii*l*at*

H kur įplaukia

Hamburg American

47ft Aritmetika. Knj-ga Halmokinimui rakan
dų. Prekė ...;..........................
Mliv. ftW<> Vanduo ant žemės, po žeme ir viršuje ie.
mės. Rusiškai parašė Rubakln'as. Vert* Dru
4MO Biologija arba Mokslas apie gyvus dalk*
gys. Išleido T MD, Chicago, III . 1UUU puriU
tua. Pagal praf. Nushonma sutaisė Karmas,
bu paveUcilėhat*. Aprašo visas vanden*
Cbtoago. III . iki. peal. 147. Su paveikslėliais. » permainas
ir veikmei: kaip lis persike lėia tr
Tai yra mokslas, kokiu budu radosi sutvėri
mai ant musu žente*, kaip jie vystėsi pradėjus
nu<> mažu vabalėliu kol daėjo iki paukš/iu.
ar sniego lustelius Ir vėl knaU ant žemės, i*
žvėrių ir kitu sutvėrimu...... ..
,4Oo
kurtos buvo pakilęs trėla sniegas kartais už007 Garstož Istorija, pagal Povilą Bert, verte Dr.
dengia Mielus kaimus Ir laidoja uw pusnyse
Ą. BacevlCta. epauaa ,.Lietuvos." Chicago,
žmones tr gyvuliu*, paskui tinriam* nuo Sau
I1L 1908, pusi. 809- Knygele su daugeliu polis. keikiasi in vandeni ir užlieja lauku*, išrėVelksteitu: gyvuliu,vabalu, žuviu. žmonių, me
džiu ir akmenų, trinu pa i. aiškiai ir supranta
te*! Matikius gamtos istorija, ypaė tuos dažemės................................................................. 1idč
..lyltaė. *nt kuriu žmones nuotetai šiuri, bet tu
<J3oKtb»<*lo(i)a arba Kokliai apie žemės iaau*e
Pagal Dr. M. HabiriandU paraše Sernaa.
608 Gamtos pa popos ir kaip Uju naudotis. Pa
' Chicago. III. 1903, pusi. 667. Yra tai s*
gal Bitnsra sutaisė Merus*. Cbtoago, III. 1904
mis moKtliika knyga apie visas musu ___
pual. Z3M. Svarbios moksliško* vertei knvga.
les žmonin vaistės^ Ji parodo visu vtefpatys.
su daugybe paveikslu yvairtu •“ .inariju ta
ėtu. visu žemes ttfartu fr net mažiausia sale
kitokiu prietaisu tat Unaudojlmo gamtoms
lių žmonis ir ju jmveiksiua. Aprašo ja kilmes
PAltag*-- ..................................................
parva. tikėjimą.* papročius, uisiamima ir abel
Bl<3 I* kur atsirado muaM naminiai gyvuliai ir
na i viską. I* patilpusiu paveikslu matysite
auginami augmenj-i’Pagal LunkevU<lu.autate*
Amoniu prašia, prastu ir biauriu, tūla visas
. Šiems*, Chicago, IU. 1901, pual. 73. Su paveikkūnas plaukais apietes, veidas į bcxdiloun
•Milala.......... ..........................................„ŠOe
panamas. Raitas šventas sako: „Sutvers Die
vas žmogų ant abroso ir paveikslo savo,” bet
OUft Kaip gyvena tegmsnysH^icagn. 111,1901,
pažvelgus 1 tulu žmonių veislių veidus, matopusi. 1*. Su paveikslai*. Aprašo yvairlua mu
me dideli n* vienodu m*, tada nežine kurie i*
su šentos augalu*, ju sudėjimą. atmainas t-yju yra panašus paveikslui Dievo. Kas nori
vi ir ptotMamsl nuo menkiausiu augalėliu iki
pilnai pažinti žmonių istorija segul perskaito
didiiausiūir tobuliausiu...... !............. lifte
?»• knyca. Prske neapdarytos......... tU.uO
B4ft Nematomi priešai ir draugai žmonių, pa
Apoarj ‘a gražiuose ir arutuoss audimo atrisgal Bittnert aulalaė Szerna*. Chicago. m,, nm.
pusL I1X Su paveikslais. Aprašymas visokiu
007
Ar Vyaknpas Valan^iua [Valančauskaa] ne
veislių bakterijų. ** i krata*, boclllni ir kitu
buvo *111 ur u lleluvyatAi? ParaA* kn. Dmubsmulkiausia gyvūnėliu, gimdančiu svarbiau
akta,
H>Mo Antivleaijlm** Lietuviu Laiavasias ligas terp žmcžiiu. kftp tai: mate. V hole
maniu Amai.,Chicago, Iii, 1901, pusi. 37.Iftc
ra, raupus, difterija, sifili* yra geriau žinomas

neng prancuaUgė. ir tt ...... ..................3Oc
SffSl PMJlmaaorganiUco svieto. Pagal Hittnerl
■aUMtanuu, 0DtewoHHl., 1906, pusi, ir?
Su pa velk alsia. Yra tai iatorl ja augtnrnu ir gy
vūnu nuo senu Mnlautlu įnikti pagal moksiliku* Utyriuįliatat auJntui poiemlntaoee
’ga didelės mokaliiitos
............ UL.....^.....^So
SflH Senui Gadynių Išnykę Sutvėrimai, Pagal
Hutehlnaona luttohl sįetdas.Chlcago.flL91900.
puil. 370. SU paveigalals. Aprašo seniausiu gaayntu yvalrlui suarSrimus gyvenusius ant Se
mta dar prie* atsiradimu žmogaus. Bslandien
u iutv6rimu kuliu iniopta kasdami gilius
Šuliniui, kanalurjat Imurmi 11 žemė* anglis
randa Santoje. Tulu sutvėrimu atrado ėiolus
nesugadintus kūnai, kto-lVilandlen yra įsta
tyti yvalriuove murėjuose jr 1* ju žmonės no-

varta

Šifktetė kaštuoja

j* j*

Amerikos Lietuvis
Jeigu nori pamatyti naują
lletsvls*k| magaziną “AmeHko« Lietuvės", * kurtame
rasi, gražiausius aprašymus
apie Amerika* liriuviua ir ki»
tokie gražiu ratitu, tai ušetraeryk j* J Vietas i»a. »c.;
tlJMaat pute* meta, ir SS.00
antpiau matu.«?KM tari
prrgąbuti agentu meldi ams taisosūkti; getas peisas per
duoti krautaveee ir ušatgeee.

Chicago, III

„LIETUVOS ŪKININKAS“
Lietuviu Demokratu Partijos Laikrasslis skiriamas Lietuvos darbo žmonėms,
lazeina du kartus per savaite isz Vii
niaus, Lietuvoj. ’
Jame telpa teisingos žinios isz visos
Lietuvos ir kita krasztu svieto. Lietuvoj
metu preke $1.80; Amerikoje $2.50
Kam yra miela prigimta Izalis tevyneLietuva^ Ui uisiraszyklt minėtąjį Įsik
rauti, o žinosi i kas ten dedasi dabarti
niame revoliucijos laike. Vienas num.
ant pamatymo 5 centai. Adresas:

M. J. Damijonaitis,
3120 S.Halsted st., ChlcAffo, Ul-

M VICKO tMiits,
(Plauku augintojas).
Isz trumpų ir menkų

nau-«
Navicko * te-

įaik|.
Preke 81,00
tl,00 ui bulelį.
Reikaiaujam agentų.

K. Narickan,;
W. Second Street
So. BOSTON, Ma*s t

EIKITE PAS DR. B M. ROSS
SU SAVO NESVEIKUMAIS

3202 So. Halsted Street, kampas 32ros tufus, Chicago, III-

o jis jumi išgydys. Yra vienas iš pasekmingiausių
gydytojų Chicagoj. Turi aa metu patyrimo. Išgydo
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą atmintį,
negalėjimą suvienyti mįslių ant vieno dalyko, slinki
mą plauktu silpnumą ir įdubimą aki^ pa j uodą vi mą
paakių, spuogus ir plentas ant veido ir kūno, katarą
nosies ii gerklės,* užimą ir spingimą ausyse, sunkumą
aut krutinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą val
gyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą širdies,
dusulį, gi Ttą nuilsimą, gumbą, -užkietėjimą vidurių,
skaudėjimų strėnų ir kaulų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo u* jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu nervų silpnumo, inkstų
ligas, kraujo užnuodyjimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerį, syfilį ir
tnperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienose, naktinius
ir dieninius nubegimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą, baisius
iip tankų šlapišlapi;
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišiapinitną lovoje ir šeip
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį
kaltūną, rožę,
—
a«
>
_
i
*_
aa
-su
ožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dahų kūno ir tt. Jeigu
turi nors vieną
v1— b iŠ virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr.
jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra
B. M. Ross, kuris yra specijalistu,
sj
ligų kurių paprasti daktarai nsinstengia
ypatingai pasišventęs išgydyme
”
odos
per
laišką,
įdėkit keletą markių ant Atsakymo.
išgy dyti. Norėdami n

lundaktariaiBft, pa* kuiiao* tik plBi<u* tukliau, o tvwraMrooot ntfaunau.
Jni sergi kokia liga, nik pe* Dr. A Orelčuną, Jis duoe unaingą rui| Sykai ir pasakys,
ar galima IBgydytTir kaip Ilgai gydymas tr»u**ls.

DR. B. M. ROSS "iKIRu"-

ANT KAMPO MONROI 8TRKST, UZ8IKELK ELEVCITORIUM ANT STO F L ORO
Ofiso Valandoc:— Kasdien nuo 9 rvto iki 4 po piet. Vakarais,
‘fakyrus L’tarnįkę ir Ketvergą, nuo 7 iki 8. Nedėliotu nuo 10 iki 11

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru

A. L. Graiczunas, Ph. G.[ M. D.

Chicago Medica] Clinic

« asitsr. SHiLSKn?.!'.

Dr. Graičune rodos, gavo Visada g*rą atlyginimą.
Gyd«
Ugi br sttrtumo.- Fyri/le*.
Ir MsOų Ugi
Valakui priimimo
taidunir aedėlioms.' .Vuo t rpto <M to rei. raėorv.

344 So. State St., Chicago, III
Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
GuodOdsiems Kunigams uudir*

Guodotinoms tautiszkom* ir bai-!
nvtinenu "draugystėms i*xdirba:-į

ba:-Kapa#, Arnotas, Dalmati
kų*, AlbiSS, titulas Ir wi*us baž

KatutirfS, Amerikon laikas
Wellswss, Bzarpas, J»os-'
tas, Kokardas, Ženklelius,
Kepures ir dol Marszalku
parodus.

nytiniu* parėdus. Viaoki darbą at
lieka artistiszkai in laiką.
Norėdamos guodptinoa Dr te*,
arba guodotini Kunigai, kad Jusu
darbas butu prideraneziai atliktas ir tuom suuelpti i*wo tautetę, paweakite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
’ 115 W. DivUion SL

Chicago, IIL

Iszgydau in 5 dienas

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai

VARICOCELE
IIYDROCELE
(t .y pagsd<"tas gyslas)
8e jsbM ąerszuliu ir skaudėliau

ligydau klekvieaą sergantį Varico«ele, Strlktara. teipgl užkrečiančiu* kraują uinuodyjimus, nusilpnėjimą nervų, Hydroeelą arba vyrų lytlėkaa ligas. Tokias garsias ofertas tai
kiame viaiema tiems kurie buvo gydomi nuo keliaiifcoe visokių daktarų be pasekmės ir ildavd
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog aė turtu vienintelį būdą sn kurio pageli* ant visados
Jus

Nemokėkite už naišfydymą, tiktai už išgydymą.

VYRAMS TIKTAI!

Skaudėjimus skilvio, kepenų ir lakštų, nors labai uteisenėjuatas. iėgydae galutinai.
issgyėau galutina

Kada busi Chicagoje, tai atallankyk in

GALERIJA MOKSLO,
344 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL.
Inejima* Dykai!
Patėmyk stebuklus Osteologijos,
i,
„
Fiziologijos, .
>,
,,
Neurologijos,
m
,,
Pathologijos,
Mokykis pradžią žmogiškos rasos nuo lopšio
Iki grabo.
Milžiniškuma^lr keistumai gamtos. .

__ j

Stereoskopai.
arba
Paveikslai isz Jėzaus Gyvenimo.
Storeoskopa* arba Teleskopas yra tai
prietalsa su padidinančiais stiklais, per
karia kad žiūrai ant abrozelio, abrozelis
pavirsta in naturaliszka paveikslą, kutįame matai cziels* grupa* žmoni 6, t r lo
bu ir tt. teip kaip juos matytumei gy
vus, kur nors beveikianezius savo darba.
Mes turime ant pardavimo paveikslus
isz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki
dangun užžengimo. Paveikslai parodo
visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė,
kaip bažnyczioje daktarus mokino, kaip
ji žydai kankino, kryįevojo, kaip Jis kė
lėsi Isz grabo, kaip ženge dangun, bainyczios ir rūmai Betlejau*, Jeruzoli&us
ir kitu ganiu vietų. Per Teleskopą žiu. rint matai viską teip naturaliszkai, kaip
kad būtumei toje paezioje vietoje ir
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
veikslais kas z tuoj a $2.00. Prisiuntimo kasztus mes apmokame. Nusipirk
^viena Teleskopą su 25 paveikslais, o tu
rėsi daugiau džiaugsmo ir zabovos kaip
kad ka kita pirktumėt už 950.00.
Pinigus prisduskiė per Money Ordery
ar registruotoje gromatoje adresuoda
mas:

Atdara kasdien n»o 9 ryto iki 1S vidurnakčio.
Papraėyk d ai i urėtojo prie durių i iet u v lėkęs
Knygos, visai dykai! Ataiteukit Šiądien.

344 SOUTH STATE ST., arti HARRISON
CHICAGO, ILL.

PLAUČIAU

■OTERliKAS LIGAS.

Sergantieji* dusuliu, brooohltu
arba džiova lėgydomi galutinai
naujausia mano matoda per Įtrau
kimą O * ail no gasų.

r.i niurni gimdos, skaudėjimu*
pečių. baltuty. PM»* mano meto
do* sutaisytus vaistus Ugydau paMlmiiftaMUl.

AėU.’jdeu kiekvieną greitai ant

visados ir didžiausioj paslapty).

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

Szie lotai už metu bus verti 11200. Yra ■
tiktai 19 lotu ant pardavimo. Paaisku- '
binkite kas norite ingyti gera, geroje
vietoje lota, pakol dar yra isz ko pasi
rinkti.
Lotu agentai:
A. Olszevrskis, 924 33r d st.
Felix J.TOengierski, 3137 8. Morgan *L
J. M. Taaaneviczia, 3244 8. Morgan sL*

labai isztroazkes, o
pa* ji galima ataivedyti, nes Jis turi
puiku ir zzalta bavarskaalu, gardžia
ruska ocziazczena
_ __
arielka, cigaru* net
iaz Havanos, o iazaigerus gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, tai tau
ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Prie to Jis turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asr'tum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
’! geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
i 8321 Auburn av.,

Chicago, IIL

(Tarpe 83-ios ui, ir 83-ioP..)
Telephonai Yaads 6012.
• •

i

Lietuviu Daktaras

Marija Dowiatt
Kauno gub., Šiaulių, pav.

723 W. Igth STREET,
Telefonas Caesl 1208.

CHICAGO, ILL.

Telefonas Cinai 7082.

Telefonuįati galima ii kiekvienos aptieko
Gydo pasektu ingai visokias ligas be skirtumo

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.
Bankieriai. *
Męs skolijame Pinigus ant turtenybių ir jei
tu rengiesi įturtenybę pirkti, męs su džiaugsmu
prigelbėsimp, paskolindami tau dalį pirkinio pi*
nigų. Greitis veikimas. Lengvo* MUygos. Agen
tu apui^kalui dosniai.

KALBU LIETUVIUKAI.

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodq
Offisas atidarytas kainą dieną nuo 10 ryto iki 4 po pietą Ir vM
auo 6 iki 7 vakare. Nedėlioei ir švoatadienom nuo 10 iki 12.

PRISIUNCZIAMAS DYKAI

DR. K. ZURAWSKI

Silpniems ir Nerviškiems Vyrams
Ai turtu savo nuosavybėj* receptų brandintinam <
vaistui, prirašomam garsaus daktaro, kurio aš tai- Į

NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKELS FO NR.

4608 SOUTH ASHLAND AVĖ
Priėmimo valandos: Nuo 10 iki 12 vai. ryla; aao 7 Iki 9 vai. vakaro.

AUJI TAVORAI
ALJOS PREKES
a«|aa kataliogas!
Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktą, k. L
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Araiodfkų ir
kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas sveti m t* utj, užeikite pas
mano; Iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, tai prl- :
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalba dovanai, Į
katrame yra šimtai visokių daiktu paveikslai ir įkainos) prekes.
Iš kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per
Eipressą arba pačią. 5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davaduI

M. J. DAMIJONAITIS,
3120 So. HALSTED ST.,
j CHICAGO, ILLINOIS.

Pristatome guodot. kunigams
Goriausias plotkeles, keptas elektriką, be mielių Ir kitų priemaišų:

KOMUNIJOMS, HOSTIJOMS
IR ŠVEN. EUCHARISTIJOMS

: :UNI-VER-SAL GYDUOLES::

VaHoiamas Katalikiškose Bažnyčiose. :: Prašykite musų Kataliogo No. 112.

Visi žmonės užsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausi} rodį per laišką dykai.
Kaip*išsigydyti Rupiu rą, Akių liga.
Galvos liga. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Puikus, Saulė* įdegimą, Didervlnes, Niežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko?
|ų užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų *u padėkavonėmis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA CO.,
996-998 Broadway,
Brooklyn, N.Y.

The Sisters of Bethany
ERIE, PENN’A

(Rašykite vokiškai ar angliškai.)

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

JEIGU SLENKA

plauna;

tai nelauk kol jie vlsiszka
nuslinks, bailus, tanku
ir ilgi plaukai padabint
žmogų ir yra dtdžiausii
grožybes turtu. Jobn’:
Halr Invigorator su
laiko slinkimu plauku
sutvirtina szaknis, in
steigia spartu auginu
ir vieton iszpuolusiu at
augina naujus, szvelnius
dailius ir ilgus plaukus
[Isznaikina pleiskanas L
visokius neezystumu'
galvoje. (■ Žilu* plauku
sugražina in natūrali**
k* purvą. Tukstanczia žmonių apsisaugojo nu<
praplikimo vartodam
John's Halr Invlgoratoi
Kam vaikszeziot su m
dailiais, retais, nutriu
szusiais plaukais ar pr„
pllkusia galva kad štai’
ma užsiauginti dailiu
ir ilgų* plauk u r
Preke S A 00 už b
tely. 3 buteliai i
15.00. Didelis gv«!n
liu kutaliogns <1} «.

Joha’s Supply llouse, 22 Sta.

0FFI8A8—Kampai 81-moi ir
South Halsted Gatvių ::::::

CHICAGO, I L I
GYVENIMAS VIRSZUI APTIEK08

Traukia dantis bk jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.

Darba

gvarantuoja.

::

F. P. Bradchulis
ATTORNEY &COUNSELOR at LAW
Chamber oi Commerce Bldg., Room 709
S. E. Corner La Šalie and Wsshington Street*

CHICAGO, ILL.
TELEPHONE MAIN 3642

Ant 17 Akmenų
Laikrodėlis

Patentuotas regulia
torius susuki* užsuku
mas ir nustatomas, vyrlszkasar noteriezkas
18k auksuota', dvignH
„Huntina"
luksz *1.
?-ežiai Iszkviefkuotaikrai gerai įsikando
Yru visur vartojama,
ealalinkalio tarnu
alpo geriausiai laito,
laikantis; gvarantua
tas ant
Qn matu
Szv lalkrode.y pa*iu<alma C. O. D. ant kiekvieno adreso, su pavelyj
mu iszegzamlnuoti. Jeigu boa toks kaip ra-z ■
me, atsimokėk expresul
ir atvež u<
kaszms ir paimk laikrodėly, jei ne, netnnke
■e vieno cento. Atmink, kad ut teki pat laiku
dėl v kitur mokėsi S95.00. Prie laikrodėli,, d
pridedame 14K auksinta labai gražu lenciug
su kompasu dykai.

Excelsior Watch Co.
ŠHJO Central Bank Bldg, Chicago,

Chicago Medical Clinic

arti Harrison uL

344 S. State Street,

CfiMO Vidurmieatyj: Room 000 Sallanco BullSius, 100 So. Stata Stroot.

C. Bentson, P. H. Box 655, Chicagg IIL

t

Kaulai kur tu
begi? Nugi pas
Petrą Szleki ne*

8peelalistas moterų ir
vyru ligų.

OR. L. E. ZINS, 2471. Madison ir Umpas Sultim SI, CHIC1GOJE

Ar nori gera Ir geroje vietoj
Lota?

Lotu prekes nuo $900 ir augszcziau.

.

odos liga*, pavsiadaa: ISbėrius, skauduliu*, plauku ■“*Ua-

BRANGINTINAS RECEPTAS

patyrimo, kad vaistas padirbtas pagal šitų receptą
yra šiędien geriausiu silpniems, nerviškiem* ir
besveikačiams vyrams. AB žinau dėlto, ksd jis
man sugręžinosveikatų po ilgosirglmo nusilpnėji
mu, nerviškumu ir abelna nesveikata ir tt. Aš
pirma to išmėginau specialistus ir Įvairius raistus
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Telpgi ži
nau. kad daugellskitų, sirgusių ta arkita liga nuo
persidfrbimo, jaunystė* paklydimų, prasižengimų
ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėgių, suny
kimo vyry bes, blogos atminties, sunaikinto gyvu
mo, stteoa ambicijos, Imurknybės, nedrąsumo,
skaudėjimo strėnose, abelno nesveikumo ir tL, ku
rie rašė man, telpgi išsigydė, kaip ir ai pats.
Žinodamas, kaip sunku išsigydyti šitoje Balyje,
aš užsimaniau pagelbėti kitiems irkožnam reika
laujančiam tokio vaisto parakusiam pas mane. *B
pasiųsiu nuorašų lito recepto Ir reikalingus pata
rimus uipečėtvtarno laiške dykai. Receptų, gali
sutaisyti geroje aptiekoje už mažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
' A. OLSZEWSKI
geras vaistas, nuo kurio bust sveikas, tvirtas ir
Station 60
Chicago, III. laimingas. Al ui savo patarnavimų reikalauju
50c tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
Mes turime daugybe ir svietiszku pa daugiau už Bitų mažų sumų ir nereikalauju jos koi
veikslu gražiu./trobesiu, daržu, ramu tu visiikal nepasltalsysi, idant paskui geriau ga
miestu, bainycziu Europos ir Amerikos lėtum branginti mano patarnavimų tau. Ai ne
ir visokiu kosmiszku paveikslėliu. Ka siuučiujiieko kpmokestin ir neturiu jokio sumislo
išgauti pinigus ar parduoti vaistų, kurio tu nerei
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks
kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog
lėlius gali gauti pas mus už 91.00, o te gali mane apskelbti per iitų laikraštį.
leskopas pienas yra geras ant visokiu
Rašyk Blųdien, kadangi litą žinia gal neatslkarpaveikslu. Vienas Teleskopas užtenka toa daugiau. Atmink, kad gausi receptų Ir visus
patarimus dykai Ir tu nereikalauji man siųsti 50c
ant lukstaneziu paveikslu.
kol ncpasveiksL Adresas:

Jei taip, tai pirk lota ant Auburn ulyezioa arba ant 33rd ui. prleszai szv. Jur
gio bažnyczia. Lotai dideli, turi dvi
alles, gražioje, ramioje, lietuviu apgy
ventoje Vietoje, prleszai hetuviszka baž
nyczia.

KRAUJO UŽNU0DYJIMV9.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at«
atlankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymų, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
1 .
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnftjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, godingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
,
Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi jua
dus paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemoratiškus sapnus, nubčgimus sčklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnčjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles lįą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ai
Užakimą Varpos?
Jeigu turi, męs gvarantuosin^amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo
atydos, po visas dalis pasaulės.
4
*

Lietuvy* advokatas, baigęs mokai}
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir krimihališkas, visuose teismuose (suduose).
Gyy. 3112 S. Halstod St., arti 31mos gatvės
Tslsohens Yards 6046

Dr. J. Kulis
Lietuviu Gydytojas ir

3205 H.Halsted st., C111

rR*s

go, IIL

Gydo visokia* ligas notaruyvaiku ir
vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy
la pasekmingai visokias ilmpancziaa
uisisenejusias ir paslaptingas vyra ligas
Jaro operacijas pasekmingai.

NAUJAUSIAS ISZRADIMAS
DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

Daugyliė odos ligų paeina nuo
nąėvnraus užsilaikymo Ir užsikrė
timo taipgi ir nuo vidurinių ligų.
Daugumas gauna pučkus, pleis
kanas, slinkimą plaukų, plikimą
per apsileidimą. Gydosi pas neatsakančius
daktaru* ar agentu*, kurie tik pinigus išvi
lioja. o paskui raėote mums kad ėmėte daugy
be gyduolių 11 įvairių apgavikų ir pagelto*
negavote Ir sakote, kad. gal. ir musų gyduolės
negelbės. (Taigi meldžiame mums aarodytl,
kokis Smogus hkoai musų gyduolėmis apgau
tas). Tarime tūkstančius ociginalifkų padėkavdnių ir tą galine ant sūdo prisiekti. Tegul
bent vienas daktaras parodo mums tiek padėkavonių, o męs duosime didelį atlyginimą.
Pliką gaivą šunim žyd) 11. jeigu senas ir galva
Žvilga, teito pagelbsti negalima,bet jeigu jau
nas, o turi retas plaukus. o ant odos matyti*
maži plaukučiai, tat tam galima sukeikti pu
rei bą; plaukai nėra grybai—viena diena n*iėdlga. AtsiBaaktaeMems nusiųsime dyka informacijas suplačiu anraėymu. Męs nesiūlo
me prisisprrasavo gyduolių, teisingas dakta
ras to nė violas ne&ro. Kas nori persitikrin
ti tegul rito pas mus. Adresas

J M HRI NDZA Co .Chemlst

NAUJI TAUTIŠKI

PAVEIKSLAI.

Dabar tik išėjo iš po spaudos la
bai gražus, tautiški Paveikslai (ab
rozai).
1, Didis?r Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas.
2, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Keistutis.
3, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
į 4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas.
Paveikslų miera 22x28 colių;

• . Prekė 35c Rožinis.
Nusipirk po vieną šių paveikslų,
o galėsi gražiai papuošti savo rui
mą.
Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OLSZEWSKI,'
924 33rd st.
Chicago, III.

E9

Pasiautus laimingo ouraiimol
Exira!
Nauja Didelė
Daktariška

Lietuviszka

Knyga

Knyga
Vadovas in Sveikatą (205 didelių puslapių). Dovanai.

. Nauja trečia laida 50 tūkstančių e g z., parašyta Profesoriaus Dr. E. C. Collins. Su
daug naujų pridėjimų, padidinta su platesniais išaiškinimais apie visokias ligas. Kaip būti
sveiku, kaip nuo ligų išsigelbėti ir žingeidžios paslaptys laimingo gyvenimo, pripildyta per
DIREKTORIŲ DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTO.
Ta knyga skaitytojui ir klausytojui suteiks tikrą rodą iryvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems pagelbą
sveikatai, kur ir kaip išsigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.
I
Ta knyga paradyta lengvai ir aiškiai suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui. ’
1

I
f J
1

Ta knyga „Vadovas In Sveikatą*’ bu* prisiųsta kiekvienam, kuris prisius 10c^ s tempo m* ui prisiuntimą ir a</
Ta knyga yra labai naudinga vyram* ir moterims, seniem* ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
Tą knygą kuris perskaitys, ne lik mokės kaip buti'sveiku ir nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir daktati
moksle apaišviee.
*
, ’
11
Toje knygoje apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kohoruoti ir kiti paveikslai, parodanti visas y pa t
I
subudavojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; teipat kūdikį nuo minutos apsireiški*
užgimimo, su visoms augančioms permainoms motinos žyvate.
i
Toj naujoj didėjej knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai žingeidžių-akyvų žinių ir apie lytišką susiną
plačiai apkalbėta, iš abiejų pusių, apie ką dar nieks iki Šiol teip aiškiai ir atvirai ncatideugė ir nepaiškino kf

knyga „Vadovas in Sveikata*’.

■

JEI JAUTIESI NESVEIKU Ir nesupranti kas kenkia, tai skaityk „Vadovą in Sveikatą**, o viską išaiškins. Be užM
reikalauk Ir skaityk tą knygą, nes tai yra veikalas, kaklo nė |oks daktaras, n« Institutas,'lietuviškoj kalboj nejstenge atliktį
gaudagrašius, kurio vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardais Ir Companėms, suviliojimui žmonių su bergždžiais žadėjimai™

•■
I
fl

besi tai nėra nė ką kalbėti.
■
Jei jau teip sergi, kad be tam tikrų gyduolių Ir sumanios daktariškos pagalbos negali būt sveikas, tai DR. CO ? ■

V
1
viso ju 1

MEDICAL INSTITUTAS yra seniausias Amerikoje, kuriame apart vadovaujančio Profesoriaus tam Instituto ant KOŽNOS LIG*
dlpliomuoti daktarai specllallstai; atėjus asabiškai, arba aprašius ilgą lietuviškai - jie ištyrinėja, kad apsiima, tai Ir išgy>* ■

pritaikytais vaistais kiekvienam sergančiam prie visų Ilgos apsireiškimų.
Kad tas Instituats be apsirikimo pasekmingai išgydo nuolatines, užsendintas (chroniškas ', vyrų Ir moterų
paslaptingas lytiškas ligas Ir tas, kurių kiti neįstengė Išgydyt, tai liudija iš daugelio pačių išgydytų žodžiai, kuriuos uask,
leidimą čia talpinamo.
Dausualinuab Paorssoaiau iMSTtTVTol
Nuo pirmiau* kaip žinoma, Jum* apvalyta
Ilga, kurt per T metu* mane vargino; dideli*
skaudėjimu kairiam Bone, krūtinėj Ir vaiki
(lojanti skausmai po visą kūną, sunkus gėli
mas, jog ai nė pa vaikščiot negalė jau, o aut
kairiojo Bono visai gulėt negalėjau, netik
abelnal buvau nusilpnėjus, bet ant proto su
nykus buvau, vienu žodžiu buvau nė gyva,
nė mirus. Nors gydžiau* pa* daug daktarų,
bet Ilga vi* ėjo blogyn; visai neturėjau viltie*
Hgijimo, o kaip užstodavo mėnesinių laika*,
visai mane pakirsdavo kankynėm Bet kaip
pas jumis ats Liaukis u ir atsiųstu* vaistu*
ėmiau vartot, tai baisią kovą savyje pajutau,
turbut tai vaistai su liga kovojo, bet kad var
tojau pagal ju* pamokinimus, tai netrukus
pasijutai! einant geryn Ir geryn, o dabar nors
po suvartojimo vaistų yra keturios nedėlios,
tai jau persitikrinau, kad liga yra pilnai ilgy,
dyta. Pirmiau* man niekas buvo nemiela, o
dsbZr iipTufdjus sveikatą, tą brangiausia skarbe. siunčiu jums tukstaučlus podėkavontų.
** Pratek pagarsint.

M. Skripkanckienė,
lite Halui!ton st.,
~ ,
Cleveland,

,

-I
1

T---------------------------- JakJ
Malonus Pnornsosuav su Daktarai*
Teiksitėt priimti Širdingą padėk*von’

r t*J

rią ir pagarelnkit vietai, ne* Jei n , paJ
augitas mokslas ir galybė gerų vaist J ‘ m ai
Jaunant Sėmės pavirBia.it* nebūčiau. N^jymeN
daugelį visokių gydytojų lankiau* Ir Jt, paną
ne tai neįstengė IBgydyt. tik laukias*
ties, bet Jus snteikta pagelba paliuosavoj • pa

nuo! akaudėjimų ir sunkaus kvėpaviuic j kfc
tlnėj, dieglių Bonuose, rankose, kuine** AlhgoJ

visus aanarius, kaip LT akrepllaYl p i nąnkuu
taro plaučiuose, teipat puslėa, i '
*
kaip ir lytiiko teip alpino nusilpt^ įe|ta.tel
Įgavau per jaunystė* klaida*. Per*ta rrtdtl
ir grynu* vaistus bevartojant
sveikas kaip niekad nesirgęs ir ant ^lĮBlj

V. B. (.etikas imieierys .
Bo* 30, Crested ri
Kurį nieks neįstengė i*u v <D t tfu
tos reumatizmo figos, vaikačfojanč
(skausmų) po visa kūną ir ant visos sveikatos
sunykusio. Siunčia vieta lirdinglausią pa<14kavonę už iėgydYm Y?
Pevelkal* - pU-.
nai likę* sveiku -per Dr. Gailins Med. jnst.

tas. Tie kei i Sodžiai gal ne vienam bu
dymas kelio Kur apturėt, sveik
ai gyvendstna* pigai mokslą įmygo*
vas in^Sveikatą”, busiu visada »vei
kingas tam jus goriausiam Institutu)
gerus darbus.

-T

Su guodone
M. Tabaras.
714 U'ashington st..
Greenvilie

Jei tau nieks nepagelbėjo, asabiškai ar per laišką atsišauk aprašant Ilgą — busi išgydytas. Vaistai
išsiuntinėjami po visą Ameriką ir kitas dalis svieto. Slaptybė šventai užlaikoma. Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 West 34th st, Nei York,
Atsiszsukiaatlesn asakiukal sfflsas attaras kasdien sus 10 iki 5 vaL pe sietu. Vakarais: Utareinka, Seraėsle, Ketvertais ir PetsyczitJe aus 1 Iki 8
SivestMis Sietam: aus 10 vai. ryta iki 1 vai. pa kietu.
: "
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